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Nieuwe Uitgaven

Birds in Europe - Population estimates,

trends and conservation status

Maar met inbreng van de cijfers uit de

tweede broedvogelatlas uit 2002 is Neder-

land weer helemaal bij en zit onze natie in

de kopgroep. Dit neemt niet weg dat van de

beide zilverreigers, Brandgans, Slechtvalk

en Oehoe, soorten die het ‘goed doen’, de

gepresenteerde cijfers al weer achterhaald

zijn. In negatieve zin geldt dat onderandere

voor Velduil, Klapekster en Duinpieper.
Maar toch, zowel logistiek als financieel

blies Nederland aardig zijn partijtje mee bij
deze BirdLife-uitgave: zowel Vogelbescher-

ming als LNV doneerdenen mocht u bij de

Postcode Loterij buiten de prijzen gevallen

zijn, dan is het wellicht een troost dat met

een deel van uw inleg deze ‘Birds of

Europe’ van de grond kwam. Jos Zwarts

leverde het tekenwerk voor dit boek.

Vergeleken met 1994 slaagden veel Oost-

Europese natieserin nauwkeuriger popula-

tieschattingen te presenteren. Dat is moed-

gevend, temeer omdat enkele landendeel

uitmaken van de EU en andere kandidaat

zijn. Soms kwamen daardoor aangename

verrassingen uit de bus, zoals méér Grote en

Kleine Trappen in Rusland en de toename

van de Jufferkraan daar en ook in de

Oekraïne. Die verbeterdekennis is er deels

debet aan dat de algehele Europese situatie

ten opzichte van 1994 er niet op vooruit-

ging. Over het tijdvak 1990-2000 verslech-

terde de trend voor 45 soorten, van 14 ver-

beterde deze.

Het verbaast niet dat akkervogels overal in

West-Europa in de hoek zitten waar de

klappen vallen. Trouwens, bij het doome-

men van de studie valt voortdurend op hoe

de gang van zaken in Nederland parallel
loopt met die inEuropa. Een paar soorten:

de Europese populatie van de Lachstem met

12.000 - 22.000 paren neemt af, met name

in Zuidoost-Europa. Die van de Morinel-

plevier met 11.000 - 42.000 paren neemt

enigszins af, die van de Griel sterk, behalve

in Engeland waar een gerichte bescherming
het bestand ruim boven de tweehonderd

paren wist te tillen.

Ook met dit boek laat BirdLife zien hoezeer

deze club binnen betrekkelijk korte tijd

uitgroeide tot een professionele organisatie,
waar Nederland veel aan bijdroeg. Dit is iets

om trots op te zijn. De Europese aanpak van

deze studie Iblijkt ook uit het feit de

resultaten in tien Europese talen worden

gepresenteerd.
GLO

Burfield, I. & F. van Bommel (2004): Birds in

Europe. Population estimates, trends and

conservation status. BirdLife International. 374

pagina’s. Met tekeningen, kaartjes en tabellen. ISBN

0-946888-53-1. Prijs GBP 30, -.

Le Busard cendré

Om innoverende ideeën op te doen voor

vogelbeschermingswerk zal men niet gauw

terechtkomen in Frankrijk. Toch is er ten

minste één voorbeeld waarin Fransen wél

het initiatiefnamen. Dat was het ontwikke-

len van de visie om ten behoeve van Grau-

we Kiekendieven over te gaan op nestbe-

scherming. Zoals in andere delen van zijn

verspreidingsgebied, inclusief Nederland,

ging deze soort ook in Frankrijk ertoe over

de broedbiotoop te verleggen van natuur-

lijke vegetatie naar cultuurgewassen, waarin

als gevolg van agrarische activiteiten veel

legsels verloren gingen. Op initiatiefvan de

Franse organisatie ‘Fonds dMntervention

pour les Rapaces’ (F1R) begon men in

Frankrijk al middenjaren zeventig van de

vorige eeuw met het beschermen van nesten.

De Franse broedpopulatie omvatte toen

3500-4400paren. Bij een onderzoek uitge-
voerd in de periode 2000-‘02 kwam men uit

op 3900-5100 paren voor de gehele natie.

De uitgave ‘Le Busard cendré’ geeft een

Birds in Europe is een heel belangrijk boek,

onmisbaar voor ieder met belangstelling

voor de broedvogels van ons werelddeel.

Het is vooral onontbeerlijk voor ieder die in

Europa wat in de melk heeft te brokkelen,

nationaal dan wel supranationaal. Ruim tien

jaar geleden verscheen de BirdLife-uitgave
‘Birds in Europe: their conservation status’,

wat toen een mijlpaal was. In 2000 ver-

scheen er een supplement, waarin veel

soorten het voor Nederland met gedateerde

gegevens moesten doen. Deze waren ont-

leend aan de eerste atlas, die van 1979.
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prima en ook oogstrelend beeld van de

Grauwe Kiekendief in Frankrijk en van het

voorbeeldige wetenschappelijke werk dat de

Fransen aan deze soort verrichten. Het is

geschreven doorAlain Leroux en is

overvloedig geïllustreerd met doordacht

materiaal. Het boek is een pluim op de hoed

van de drommen vrijwilligers die, in

navolging van deFransen, in verschillende

Europese landen met eindeloos geduld ‘s

zomers in de weer zijn om via nestbescher-

ming Grauwe Kiekendieven een kans te

biedenhun jongen groot te brengen. Voor

deze personen een oprecht dank-u-wel.

Want zij stellen ook vogelaars in staat te

blijven genieten van deze adembenemend

fraaie vogels.
GLO

Leroux, A. (2004): Le Busard cendré. 96

bladzijden.Met foto’s, kleurenplaten, grafiekenen

tabellen. Uitgave van Belin Eveil Nature, 8, me

Férou, 75278 Paris Cedex 06, Frankrijk. Meer

informatie is te vinden op internet: http://
www.editions-belin.com. ISBN 2-7011-3994-5. Prijs
(in Frankrijk): € 14,90.

Handbook of the Birds of the World,

Volume 9

Bij het zoeken naar superlatieven om het

‘Handbook ofthe Birds of the World’

(HBW) aan te prijzen, schiet onze taalschat

tekort. Vooral omdat deze aflevering van de

reeks onder andere piepers, leeuweriken,

kwikstaarten en zwaluwen zou behandelen,

keken velen er reikhalzend naar uit. Welnu,
toen Volume 9 (met 863 pagina’s ook let-

terlijk veel volume!) in september 2004

werd afgeleverd, betekende ditwederom het

summum van veel aangename uren. Het is

traditie dat het openingshoofdstuk van de

delen in deze reeks een algemeen ornitholo-

gisch onderwerp behandelt. In deel 9 is de

nomenclatuur aan de beurt, geschreven door

R.C. Banks van het Natuurhistorische

Museum in Washington. Peter Ryan, co-

auteur van het alom geprezen ‘Birds of

Affica, south ofthe Sahara’, is mede ver-

antwoordelijk voor de leeuweriken, David

Snow voor de wel zeer geslaagde hoofdstuk-

ken over de cotinga’s en manakins. Van deze

laatste groep zijn adembenemendefoto’s

opgenomen van het schitterende, soms

bizarre baltsgedrag. De foto van de in 1996

ontdekte Araripemanakin, een soort die een

gebied bewoont van circa 1 km
2
in Noord-

oost-Brazilië, is er één om lang naar te

kijken.
In deze uitgaven zijn de Gele Kwikstaarten

beschouwd als één soort. Dat is wellicht een

teleurstelling voor degenen die erop vlasten

dat uit het brede spectrum van ondersoorten

een nieuwe soort tevoorschijn zou komen.

De platen zijn fijn om naar te kijken,

waarbij hulde voor de reproductietechniek.

Bijzonder geslaagd vond recensent vooral

de negenplaten van Ren Hathway, met de

piepers en gele kwikstaarten. Of speelde

daarbij de persoonlijke affectie voor beide

families een rol?

De volgende familiesworden in dit deel

behandeld: Cotingidae, Pipridae,

Tyrannidae, Acanthisittidae,

Atrichornithidae, Menuridae, Alaudidae,
Hirundinidae en Motacillidae.

Natuurlijk zou ook over HBW 9 een hele

beschouwing te schrijven zijn, zeker omdat

in dit deel families aan bod komen waar-

over, ook in Rode Lijst-verband, in Neder-

land veel te doen is. Ik volsta echter met een

extra aanbeveling voor dit deel, want dat is

zeker op zijn plaats. Tot slot, is het niet

geweldig in een tijd te leven waarin boeken

als de HBW verschijnen?

GLO

Hoyo, J. del, A.E. & D. Christie (red.) (2004):
Handbook of the Birds of the World, Volume 9.

Cotingas to Pipits and Wagtails. 310 x 240 mm, 864

pagina’s, 78 kleurenplaten, 440 foto’s, 809 versprei-
dingskaarten en 6000 literatuurreferenties, ISBN 84-

87334-69-5. Lynx Edicions, Barcelona.

Prijs: € 170,-.
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Vogelfestival 2005

27 en 28 augustus in de

Oostvaardersplassen

Vogelbescherming Nederland, Staats-

bosbeheer en Sovon Vogelonderzoek
Nederland organiseren voor de tweede

maal het Vogelfestival. Vogel- en natuur-

liefhebbers van jong tot oud kunnen

wederom hun hart ophalen. Het festival

vindtplaats in het vogelrijke natuurgebied
de Oostvaardersplassen. Met nog meer

stands, excursies, kunst en afwisselende

evenementen. Moerasvogels staan

centraal op dit tweede Vogelfestival. Waar

kan dat beter dan in het beste

moerasvogelgebied van Nederland?

Tijdens het Vogelfestival gaat een nieuwe

moerasvogelfilm van Vogelbescherming
Nederland in première. Ook kunt u zich

laten informeren over de nieuwste snufjes

op het gebied van optiek, zoals het

fotograferen met een telescoop. Vele

standhouders zijn aanwezig met onder

meer; vogelboeken, nestkasten, vogel-

veer, outdoorproducten, kunst, vogel- en

natuurreizen, enzovoort. U kunt mee met

een vogelexcursie en vogelexperts

verzorgen interessante lezingen. Jongeren
beleven spannende excursies, gaan

braakballen pluizen oflaten zich als een

exotische vogel schminken. Ook kunt u

uw kennis testen of een gokje wagen bij
verschillende prijsvragen. Maak kans op

een van de vele leuke prijzen.
Een deel van de opbrengst van het festival

is bestemd voor BirdLife-projecten in

Burkina Paso. Door het Vogelfestival te

bezoeken steunt u rechtstreeks ‘moeras-

vogelprojecten’ in Afrika.

Bezoek het Vogelfestival op 27 en 28

augustus 2005 in de Oostvaardersplassen,

nabij het bezoekerscentrum van Staatsbos-

beheer, Kitsweg 1 (bij Knardijk/spoor-

viaduct) te Lelystad.
De openingstijden zijn van 10.00 tot

17.00 uur. Toegangsprijs: vanaf 16 jaar
€ 7,50; kinderen gratis; ledenontvangen

korting!


