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Living with Seabirds

’Panda’ in België

Het Wereld Natuur Fonds - Vlaanderen (Bel-
gië) geeft een prachtig driemaandelijks tijd-

schrift uit.

Het eerste nummer in 1986 (nummer 17, Iste

trimester 1986) besteedde dit blad speciaal

aandacht aan de trekvogels. Dit themanum-

mer 'Trekkers zonder grenzen...’heeft vele in-

formatieve en kleurige afbeeldingen met

kernachtige, korte hoofdstukjes.

Het werd samengesteld en geïllustreerd door

het Wereld Natuur Fonds - Zwitserland onder

leiding van Werner Muller en Hansruedi

Schudel in samenwerking met het Zwitsers

Comité voor Vogelbescherming (CSPO). En

Christiane Linet paste het blad voor België

en redigeerde het.

Nadere inlichtingen overdit nummer verkrijgbaarbij
WWF-Vlaanderen vzw., Waterloosteenweg608,1060

Brussel, 02 ■ 3 474 770.

Het daaropvolgendenummer (no. 18, 2de tri-

mester 1986) is een themanummer geheel ge-

wijd aan de woestijn, haar fauna en flora,
haar dreigende voortschrijding, de verdere

ontwikkeling en natuurbescherming. Ook dit

nummer bevat dertig bladzijden met interes-

sante tekst en veel kleurige, informatieve il-

lustratie.

Het WWF-Vlaanderen heeft ook een educa-

tief dossier uitgegeven (als aanvulling op de

diamontage over trekvogels) dat alle aspec-

ten van de vogeltrek zeer uitvoerig behandelt.

Leerkrachten zullen er heel wat documenta-

tie in vinden. Er worden veel activiteiten voor-

gesteld waar alle leerlingen actief aan kun-

nen meewerken. Het dossier 'Trekvogels zon-

der grenzen...’ is in de eerste plaats, maar ze-

ker niet uitsluitend bestemd voor leerlingen
tussen tien en vijftien jaar oud.

Het dossier is verkrijgbaar voor Bfr. 150 (reke-

ningnummer000-0342442-32 of 734-4290198-

91).

De auteur van dit boek is wat betreft de Jan

van Genten (Gannets en Boobies), de ’Con-

corde’ onder de vogels, een expert. Hij be-

zocht talloze plaatsen waar ze zich ophouden

onder meer de Bass Rock (Schotland), de Ga-

lapagos Eilanden, de guano-eilanden van Pe-

ru en de Christmas Eilanden in de Indische

Oceaan. Het sociale leven van zeevogels
bestaat uit een ingewikkeld complex van ge-

dragingen en handelingen. Hier vond Bryan
Nelson veel stof voor onderzoek. Hij be-

schrijft zijn belevenissen met talloze soorten

van de jan van gentenfamilie. Een combinatie

van studies van hun broedecologie en reisin-

drukken.

Bryan Nelson: Living with Seabirds. 253 bladzijden,
vele zwart-wit foto’s en pentekeningen (1986). For-

maat 12½ x 20. Edinburgh Island Biology Series.

Uitg. Edinburgh University Press, Edinburgh. Prijs
£ 12.95.



Deense gids over stootvogels

In 1984 verscheen een Deense stootvogel-

gids voor het gebruik in het veld. De veldgids
behandelt 46 stootvogelsoorten uit Europa,
Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Zo wor-

den bijvoorbeeld alleen al voor de Buizerd

acht bladzijden gebruikt (inclusief kaartje en

foto’s). Bovendien wordt achterin de gids per

soort één bladzijde gebruikt voor getekende

vliegbeelden en een bladzijde tekst daar-

naast. Verschillende kleden, bovenzijde en

onderzijde worden daarbij afgedeeld. De

tekst bevat veel foto’s, waaronder een groot
deel in kleur. Bovendien werden 42 versprei-

dingskaartjes opgenomen van een behoorlijk
formaat. Interessant is dat van de soorten

het aantal geschatte broedparen per land

wordt vermeld. Natuurlijk ontbreekt ook een

litteratuurlijstje niet.

Benny Génsbol: Rovfuglene i Europa, Nordafrika og

Mellemosten. Plancher af BJarne Bedel, 384 bladzij-
den, 180 illustraties, 42 verspreidingskaarten,circa

300 vliegbeeldjes (1984). Uitg. G.E.C. Gads Forlag,
Kobenhavn. ISBN 87-12-23367-6,

In een bewerking van dr. Walther Thiede (1986 •

ISBN 3-405-13152-9) is deze gids met de titel 'Greif-

vögel’ bij BLV-Verlag, München in de Duitse taal ver-

schenen en zal ook binnenkort in de Engelse taal

verschijnen.

Waterspreeuw in Elspeet

Op 7 december 1986 hebben wij gedurende
één ochtend bezoek gehad van een Water-

spreeuw, welke wij heel goed hebben kunnen

observeren. Onze aandacht werd eerst ge-

trokken door een heftig borrelen van het wa-

ter in onze vijver, die daar niet meer dan der-

tig centimeter diep is. Wie schetst onze ver-

bazing toen daar een vogel tevoorschijn

kwam die kennelijk geen watervogel was.

Nog in het water staand verorberde hij wat hij

gevonden had op de bodem (waarschijnlijk li-

bellenlarven) om daarna op een grote steen

aan de rand van de vijver te staan. Het was

niet moeilijk uit te maken dat het een Water-

spreeuw was: lange poten zonder zwemvlie-

zen, witte bef, witte oogleden waarmee hij op

komische manier knipperde en de typische

wijze waarop hij telkens wipte als hij 'door de

knieën zakte’.

Telkens weer sprong hij het water in, om lo-

pend over de bodem van de vijver, nieuw

voedsel te zoeken. Dit duurde een hele tijd.

Uiteindelijk is hij weggevlogen en nooit meer

teruggekomen. Waarschijnlijk is hij aange-

trokken geworden door het geklater van een

watervalletje dat wij onlangs aangelegd heb-

ben en door het feit dat het water helder en

vers was.

Dr. F. Jannette Walen, Heetkamp 36, 8075 CL

Elspeet.

Koninklijke Vereniging voor

Vogel- en Natuurstudie

De Wielewaal

Deze Belgische vereniging heeft tot doel:

de kennis en de bescherming van de na-

tuur en in het bijzonder van de in het wild

voorkomende vogels te bevorderen door

alle middelen, o.m. door het oprichten
van plaatselijke afdelingen, het houden

van studiedagen, het uitgeven van een

tijdschrift, het verspreiden van vogel- en

natuurboeken, het oprichten van natuur-

reservaten.

De vereniging werd in 1933 opgericht
door E.H.Fr. Segers. Ze telt nu meer dan

5000 leden, verdeeld over 55 afdelingen
in Belgisch Vlaanderen. Een waaier van

voordrachten, dia- en filmavonden, les-

sen, tentoonstellingen, geleide wande-

lingen, studieprojecten, deelname aan

regionale en internationale onderzoeken

en inventarisaties, beheerswerken in na-

tuurreservaten, uitstapjes en reizen in

binnen- en buitenland staan jaarlijks op
de agenda.

De vereniging heeft niet minder dan ze-

ventig natuurreservaten in beheer met

een totale oppervlakte van meer dan

4000 ha, verspreid over geheel Vlaande-

ren. Ze bezit bovendien een eigen ’Wiele-

waalhuis' in Turnhout, waarnaast het se-

cretariaat ook een ornithologisch mu-

seum, een bibliotheek, vergaderzalen en

een boekhandel zijn ondergebracht.
U kunt zich abonneren op het tweemaandelijks
tijdschrift 'Wielewaal’ en het trimestriële tijd-
schrift ’Oriolus’ door detotale prijs van Bfr. 800

over te schrijven op PCR 000-0319785-73 van De

Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout, Bel-

gië.


