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Nieuwe boeken, verslagen e.d.

Uitzonderlijke vogels in België en

West-Europa

Het geheel is in een zeer overzichtelijke vorm

gegoten en toch zodanig beperkt dat per

soort nooit meer dan vier bladzijden nodig

waren. In een vrij kort bestek worden per

soort veel gegevens verstrekt die een goed in-

zicht geven in het voorkomen van de soort in

de gehelewereld en speciaal in Europa. Daar-

bij wordt ruim aandacht besteed aan de ver-

plaatsingen en terecht, speciaal voor een

boek als het onderhavige.

In een afzonderlijk hoofdstuk aan het slot

van het boek is een grootaantal gegevens sa-

mengevat, te weten de aantallen waarnemin-

gen per soort in drie perioden, namelijk vóór

1958, van 1958 tot en met 1973 en van 1974

tot en met 1985, terwijl daarnaast nog is aan-

gegeven het aantal waarnemingen per soort

per maand.

Bij een flink aantal soorten is goed te zien

dat het aantal waarnemingen in de tweede en

de derde periode sterk is gestegen, terwijl

dat toch de twee kortste perioden zijn. De

sterke ontwikkeling van de veldornithologie,

door welke oorzaak dan ook, wordt hiermee

duidelijkaangetoond. Tevens geven deze cij-

fers de achteruitgang van verschillende groe-

pen vogels duidelijk aan.

Ten slotte nog enkele opmerkingen:

Bij de Amerikaanse Kuifeend wordt op blad-

zijde 124 als eerste waarneming voor Neder-

land vermeld 15-23 maart 1969, hetgeen even-

wel 1959 moet zijn en dus vroeg is voor West-

Europa. De eerste waarneming van de Vale

Gier voor Nederland op bladzijde 156 moet

zijn 10 juli 1904, in plaats van 10 juni 1904.

Bij de Vorkstaartplevier wordt op bladzijde

353 als eerste waarneming voor Nederland

vermeld Vlijmen 24 juli 1982, hetgeen 1892

moet zijn.
Dit zijn enkele oneffenheden die in een derge-

lijk boek, dat uitstekend is uitgegeven, niet

zijn te vermijden. Of alle bekende gegevens

en waarnemingen in het boek zijn verwerkt

kan ik niet beoordelen, doch het geheel
maakt een gedegen indruk.

Het boek zal ongetwijfeld op een grote be-

langstelling bij veel vogelaars in Nederland

en België kunnen rekenen.

H.J.L.

Léon Lippens & Henri Wille:Uitzonderlijke Vogels in

België en West-Europa. Deel I • Watervogels, Dag-

roofvogels en Steltlopers.
500 bladzijden, 63 zwart-wit foto’s, 37 kleurenfoto’s,
20 tekeningen van Peter Grant, verspreidingskaar-
ten en tabellen (1986). Uitg. Drukkerij Snoeck-

Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 464, B-9000 Gent,

Prijs Bfr. 980 (exclusief Bfr. 70 verzendkosten). Te

bestellen bij de Belgische Natuur- en Vogelreserva-
ten vzw., Vautierstraat 29, 1040 Brussel door over-

schrijving van Bfr. 1050 op rekeningnummer 068 -
0847200 - 29 onder vermelding van 'bestelling Uit-

zonderlijke Vogels, deel 1’. Bij afname van minimaal

tien exemplarenwordt 30% korting gegeven.

Eén der auteurs, Graaf Léon Lippens degrondlegger
van het Zwin-reservaat, heeft weinig genoegen van

zijn nieuwe boek meer Kunnen hebben. Hij stierf op

74-jarige leeftijdop 16 juni 1986.

Ringonderzoek op Falsterbo

1947-1980

Veel Nederlandse vogelliefhebbers hebben

meermalen een bezoek gebracht aan Falster-

bo tijdens de trektijd. Er is dan heel wat te be-

leven. Het boek behandelt de trek, overwin-

teringsgebieden, gevlogen afstanden van vo-

gels die tussen 1947 en 1980 zijn geringd en

verschaft ons een goed inzicht over de vogel-
soorten die op deze bekende plaats doorko-

men.

De vogelsoorten worden per soort behan-

deld, weliswaar in de Zweedse taal maar voor

ons toch voor het belangrijkste deel goed te

begrijpen.Kaartjes, foto’s en interessante te-

rugmeldingen zorgen voor een goede aanvul-

ling van de tekst. Het is gemakkelijk dat dui-

delijk de perioden aangegeven worden wan-

neer wij bepaalde soorten in de grootste aan-

tallen daar kunnen verwachten hetgeen van

belang is bij het bepalen van de data van ons

bezoek.

Ook hier blijkt weer duidelijk hoe zwaar de

jachtdruk drukt op alle steltlopers en water-

vogels langs de kusten van Frankrijk, maar

ook van Spanjeen Italië. Het is onbegrijpelijk
dat daar nog altijd te luchtigjes aan voorbij
wordt gegaan. Uitgezonderd dan onze Belgi-
sche vogelbeschermers die keer op keer wij-
zen op de niet te onderschatten jacht langs
de Franse zeekusten.

Gunnar Roos: Flyttning, övervintring och livslangd
hos fSglar ringmörkta vid Falsterbo (1947-1980). 208

Onder deze titel is het eerste deel verschenen

van het boek dat de zeldzame vogelsoorten
behandelt die minder dan vijftig maal werden

waargenomen, hetzij in België, hetzij in één

van de overige Westeuropese landen (Neder-

land, West-Duitsland, Frankrijk of de Britse

eilanden).

In het eerste deel worden niet minderden 137

vogelsoorten (watervogels, dagstootvogels,
steltlopers)behandeld en het geeft per soort

de verspreiding over de gehele wereld, veld-

kenmerken, biotoop, verplaatsingen en tabel-

len met de waarnemingen gerangschikt per

maand. Daarnaast zijn er nog verspreidings-
kaarten per soort opgenomen en een aantal

zwart-wit- en kleurenfoto’s. Het is overigens
een gemis dat bij de foto’s geen datum en

plaats vermeld worden. De onderschriften

van de kleuren- en zwartwit foto’s zijn blijk-

baar verwisseld, jammer.
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bladzijden, 72 kaartjes, 66 tabellen, vele foto’s. Med-

delandenummer 100 van het FSlsterbo fSgelstatlon.
Anser, Supplement 13(1984). Lund. Uitg. Anser, Eco-

logy Building,S-22362 Lund, Zweden,

All - familienamen van vogels in

elf talen

Na de uitgave van 'Auceps’ is er nu een twee-

de boek van Herbert Timmermann met vogel-
namen verschenen. Dit boek bevat alle orden

en families in elf verschillende talen (Latijn,
Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Frans,
Zweeds, Nederlands, Noors, Deens en Portu-

gees). Om het opzoeken in verscheidene

handboeken te vereenvoudigen zijn de delen

daarvan tevens vermeld. Bij de hulp van het

vertalen van de Nederlandse namen is de Ne-

derlandse Ornithologische Unie behulpzaam

geweest. Bij enkele Nederlandse namen is de

oude spelling gebruikt of de vermelde woor-

den zijn niet goed gespeld, maar dit zijn geen

onoverkomelijke bezwaren. Op bladzijde 78 is

alleen het woord Bladsklaerere foutief. Hier-

voor moet het woord Bladzangers gelezen
worden.

Een handig boekje om bij de hand te hebben,
ook voor bijvoorbeeld diegenen die postze-

gels met afbeeldingen van vogels verzame-

len.

Herbert Timmermann: All - VogelnamenBird names.

Familiae avum. Familien - Gattungen - Synonyme.
162 bladzijden. Uitgave door de samensteller Her-

bert Timmermann, Puerto de la Cruz, San Nicolas,

Teneriffa, Spanje. Verkrijgbaardoor overmaking van

DM 19,80 op postgirorekening nr. Hbg. (Hamburg)
146 196 - 208.

Naturdenkmal Lummenfels

Helgoland

Sinds mensenheugenis is Helgoland het vo-

geleiland bij uitstek. Jaar in jaar uit komen

duizenden bezoekers op het eiland de steile

rode rotswanden bekijken waar grote troepen

zeevogels broeden. Hier leeft en broedt de

meest karakteristieke vogel van Helgoland,
de Zeekoet, samen met voor een deel zeldza-

me zee- en kustvogels, zoals de Drieteen-

meeuw, de Alk en de Noordse Stormvogel.
Sedert 1964 zijn de Helgolander Lummen-

felsen zwaar beschermd en gelden als klein-

ste natuurmonument van Duitsland met ver-

moedelijk het grootste aantal vogelindivi-
duen waarvan het belang is hen te bescher-

men. Sedert 1980 is het beheer in handen van

de ’Verein Jordsand zum Schutze der Seevö-

gel und der Natur’, waarvan sedert 1977 de

leider van de Vogelwarte Helgoland,dr. Goft-

fried Vauk, voorzitter is.

In zijn nieuwe boek beschrijft Vauk met ken-

nis van zaken en historisch gefundeerd de

geschiedenis van de Helgolander zeevogels.

Verbazingwekkend is altijd weer de dertig
meter diepe sprong naar zee van de jonge

Zeekoeten als zij in een nog niet-vliegvlugge
toestand van de rotsen af springen.

Toch is het ’Naturdenkmal Lummenfels’ be-

dreigd en wel door stookolievervuiling, mi-

lieugiften en eutrofie van de zee. Het is geen

utopiedat men plannen heeft klaarliggen om

door de aanleg van kunstmatige rotsforma-

ties de zeevogels als broedvogel te kunnen

behouden. Wanneer men het boek goed leest

en de prachtige foto’s goed bekijkt zal men

tot de conclusie moeten komen dat dit unie-

ke gebied alle ondersteuning verdient om be-

houden te kunnen blijven. Bovendien zullen

veel lezers de verleiding niet kunnen

weerstaan om het eiland eens een bezoek te

gaan brengen.
Gotlfried Vauk; Naturdenkmal Lummenfels Helgo-
land. Jordsand-Buch 5. Formaat 21 x 30,104 bladzij-
den, 108 kleurenfoto’s. Uitg. Niederelbe-Verlag H,

Huster, Otterndorf/Helgoland. Prijs DM. 45.-.

Na wijziging Jachtwet en Vogelwet

de mogelijkheden voor een

integrale Faunawet onderzoeken

Een onderzoek naar de mogelijkheid om een

integrale Faunawet op te stellen dient alsnog

ter hand te worden genomen. Het verdient

echter de voorkeur om het thans voorliggen-

de voorstel tot wijziging van de Jachtwet en

het reeds bij de Tweede Kamer in behande-

ling zijnde wetsontwerp voor een nieuwe Vo-

gelwet spoedig af te handelen. Dat zegt de

Natuurbeschermingsraad in het advies, dat

hij op verzoek van minister Braks van Land-

bouw en Visserij heeft uitgebracht over een

voorstel tot wijziging van de Jachtwet.

Het voorstel beoogt een betere onderlinge af-

stemming van Jachtwet, Vogelwet en Na-

tuurbeschermingswet mogelijk te maken.

Deze afstemming wordt onder meer bereikt

door het gemakkelijker te maken soorten van

de ene wet naar de andere wet over te heve-

len.

De Natuurbeschermingsraad benadrukt, dat

zowel bij integratieals bij onderlinge afstem-

ming van wetgeving de bescherming van

diersoorten het centrale uitgangspunt dient

te vormen. Bij een eventuele integratievan de

faunawetgeving zal het beschermingsniveau
dat Vogelwet en Natuurbeschermingswet
thans bieden in geen geval uitgehold mogen

worden.’

Het systeem van overheveling wordt door de

raad positief beoordeeld. Wel heeft de raad

kritiek op de in het voorstel geformuleerde

criteria, die gebruikt zullen worden bij de be-

oordeling van de vraag onder welk regime

een soort dient te vallen. De raad acht wijzi-

ging van de criteria noodzakelijk en doet

daartoe verschillende suggesties. De wens

van de jachthouders om een soort te bejagen
kan naar het oordeel van de raad geen criteri-

um vormen. Een dergelijke naar voren ge-

brachte wens vormt een voorwaarde vooraf,

waarna toetsing van die wens aan de criteria

dient plaats te vinden.

Het voorstel bevat reeds voornemens met be-

trekking tot de verdeling van soorten over de

verschillende wetten.
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De raad benadrukt, dat onder meer de vogel-

soorten, waarop in ons land krachtens de EG-

Vogelrichtlijn de jacht niet geopendmag wor-

den, en de marterachtigenovergebracht die-

nen te worden naar het regime van de Vogel-
wet respectievelijk de Natuurbeschermings-
wet.

Overigens constateert de raad, dat er ook na

aanpassing van de wetgeving in de voor-

gestelde zin nog op enkele punten niet vol-

daan wordt aan internationale verplichtingen

(EG-Vogelrichtlijn, Conventie van Bern).

Ten slotte maakt de raad in zijn advies nog

kanttekeningen bij de volgende onderwer-

pen: aanpassen beschermingsniveau Jacht-

wet, afpalingsrecht eendenkooien, eisen ten

aanzien van jachtvelden van valkeniers, bij-

vangsten bij de muskusrattenbestrijding, de

jacht op bepaaldewildsoorten krachtens arti-

kel 8 Jachtwet.

Het advies wordt franco toegezonden na storting
van / 7,- op postgiro 1 565 666 van de Natuurbe-

schermingsraad Utrecht, onder vermeldingvan 'Wij-

ziging Jachtwet'. Tevens ligt het ter inzage in de bi-

bliotheek van het ministerie van Landbouw en Vis-

serij, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.

Aanteken-verjaarskalender
weidevogels

In het Jaar van de Weidevogels 1984 gaf het

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
(IVN) samen met de Milieu Federatie Gronin-

gen een kalender uit voor zowel boeren als al-

le anderen met hart voor (weide)vogels.

Het is een aantekenkalender, waarop kan

worden genoteerd wanneer de eerste Kievi-

ten, Grutto’s, Tureluurs zijn teruggekeerd, de

eerste nesten worden gevonden, het eerste

gras wordt gemaaid, maar natuurlijk ook ver-

jaardagen kunnen worden vermeld (en dan is

het een aardig cadeautje!). Een kalender dus

die jaren meegaat.
Elk van de twaalf bladen toont aan de voorzij-

de een kleurenfoto en een korte beschrijving
van een weidevogel: Tureluur, Zomertaling,

Kievit, Veldleeuwerik, Grutto, Scholekster,

Gele Kwikstaart, Kemphaan, Kuifeend, Gras-

pieper, Watersnip en Slobeend.

Naast het Kalendarium zijn in tekst en zwart-

wit foto’s of tekeningen de landbouwactivi-

teiten weergegeven die karakteristiek zijn

voor die maand. Kleurbalken tonen hoe in de

maanden maart tot en met augustus het be-

broeden van de eieren en het uitkomen en op-

groeien van de jongen bij de zes kenmerken-

de weidevogelsoorten verloopt. Door deze

kleurbalken en de tekst ernaast wordt heel

duidelijk waar de activiteiten van weidevo-

gels en boeren samenvallen.

Op de achterkant van elk blad is met veel fo-

to’s en tekeningen aangegeven waarom en

welke maatregelen nodig zijn bij verschillen-

de landbouwwerkzaamheden, hoe ze moeten

worden uitgevoerd en wat te gebruiken is bij
de praktische weidevogelbescherming. Daar-

naast wordt veel informatie gegeven over

weidevogelgedrag zoals voedsel zoeken,

paarvorming, nestelen, broeden en jongen

verzorgen, over de vogeltrek enzovoort.

Reindert Hoekstra & Willem de Vries: Aanteken- en

verjaarskalender Weidevogels. Met spiraalband en

ophangoog,24 bladzijden, tekeningenKees de Kief-

te, foto’s van Karei Beylevelt, H.F. Boere, Frits van

Daalen, Bert Lammers, H. Spruyt en vele anderen,

formaat 42 cm breed, 30 cm hoog. Prijs f 14,95. Ver-

krijgbaar door storting op gironummer 347 147 ten

name van het Instituut voor Natuurbeschermings-
educatie (IVN), Amsterdam, met vermelding van

’Aantekenkalender Weidevogels’. De kalender is bo-

vendien te koop in het voorlichtingscentrumvan het

IVN, Plantage Middenlaan 41, Amsterdam en bij alle

IVN-afdelingen.

Zilvermeeuwen

Een bijzonder kleurig geïllustreerd boekje

met prachtige aquarellen van Sacha van

Duim en aardige en interessante tekst van

Conny Sykora is geschikt voor lezers vanaf

tien jaar. Dit informatieve boek geeft een zeer

levendig beeld van het leven van de Zilver-

meeuwen en is daarom evenzeer voor volwas-

senen informatief. Deze uitgave toont aan

dat het lang niet altijd de mooiste kleurenfo-

to’s behoeven te zijn die het best voor de il-

lustratie van een tekst kunnen zijn. Want

juist nu is het door de wijze van uitgeven een

harmonisch boek geworden dat iedereen van

wat voor leeftijd dan ook en met wat voor

kennis dan ook zal aanspreken. Daarbij komt

dan als klap op de vuurpijl nog dat de op-

brengst van het boek bestemd is voor de aan-

koop van één van de laatste onaangetaste

hoogvenen in West-Europa, gelegen in ler-

land. Het aangekocht veen zal daarna als na-

tuurreservaat worden overgedragen aan de

lerse overheid (zie 'Het Vogeljaar’ 33 (4): 178).

Conny Sykora: Zilvermeeuwen. Harde stofomslag
met losse geïllustreerde matgealumineerde om-

slag, 22,5 x 25 cm, 34 bladzijden, aquarellen in zes-

kleurendruk van Sacha van Duim (1985). Uitgeverij ’t

Widde Vool, Onnen. Prijs 1 21,50. Te bestellen door

overschrijving van / 26,- (inclusief verzendkosten)

op giro 5 512 630 ten name van Stichting tot Behoud

van de lerse Venen, Nijmegen, onder vermelding

'Zilvermeeuwen'.

Rectificatie artikel

’Rui-onderzoek bij vogels’
Op verzoek van de auteur geven wij enkele

rectificaties in het artikel van J. Walter (’Het

Vogeljaar’ 31 (3) : 217-235):
bladzijde 218: eerste kolom 35ste regel van

boven staat ’schwinge). In de praktijk is-

vooral bij oude’, moet zijn: 'enzovoort, (p.

naar het Engelse woord ’primary’.
bladzijde 218: eerste kolom 38ste regel lees

voor ’schinge’: ’schwinge’.

bladzijde 223: onderschrift foto in de 3e regel

p.B, 9 en 10.

bladzijde 224: tweede kolom Britisch moet

zijn ’British’.

bladzijde 225: tweede kolom 37ste regel van

boven figuur 10 moet zijn 'figuur 9’. tweede

kolom 14e regel van onderen: één jaar moet

zijn 'twee jaar’.

bladzijde 227: tweede kolom 9de regel van

boven: p.9 moet zijn ’p.lo’.


