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In vogelvlucht

De heer S. Kooistra, Groot Schavernek 1-3,

Leeuwarden, vraagt voor de vogelwacht

een goede veldkijker. Prijsopgaaf aan zijn

adres.

Vogelwaarnemingen s.v.p. uitsluitend zen-

den aan }. Taapken, ,,’t Huys te War-

mont”, Warmond. Waarnemingen, die

niet direct geplaatst zijn, worden goed be-

waard en wellicht later gebruikt.

De afd. Vogel- en Jachtwet van de Breda-

se Gemeente Politie hield een intensieve

controle op volières. Een groot aantal be-

schermde vogels, w.o, appelvinken, goud-
vinken, kruisbekken, barmsijzen e.d. wer-

Eind Februari verscheen

„A field guide to the

birds of Britain and Euro-

pe” door R. Peterson, G.

Mountfort en P. A. D.

Hollom. Tegelijkertijd
verschenen hiervan de

vertalingen in het Frans, Duits, Zweeds
en Nederlands.

De Haagse ornitholoog Mr J. Kist heeft
deze „VOGELGIDS voor alle in ons land
en overig Europa voorkomende vogelsoor-
ten” vertaald en voor Nederland bewerkt.
Het boekje bevat 1480 illustraties, waar-

van 650 in kleuren: bovendien 400 kaartjes
over verspreiding. Ongetwijfeld het beste

vogelboekje, dat ooit in Nederland ver-

scheen. De prijs bedraagt ƒ 12.50.
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den in beslag genomen en in vrijheid ge-

steld.

Ter verkrijging van de graad van doctor

in de wis- en natuurkunde aan de Rijks-

universiteit te Leiden verscheen een disser-

tatie van H. Klomp: „De terreinkeus van

de Kievit (Vanellus vanellus (L.) ). Hij

promoveerde op 3 Juni 1953.

Koningin Elizabeth van België heeft een

boek doen uitgeven over de vogels die in

het park van het kasteel van Laken te Brus-

sel worden aangetroffen. „Zangvogels te

Laken” is door de schrijfster aan alle Bel-

gische kinderen opgedragen. Elk exem-

plaar is vergezeld van een doos met vier

gramofoonplaten, die de zang van de vo-

gels met commentaren weergeven. De Ko-

ningin heeft gewerkt op aanwijzingen van

de Engelse professor Cock, vogelkundige,

die in het park van het kasteel verschillen-

de opnamen heeft gemaakt. Het boek is

rijk geïllustreerd.

We ontvingen zoveelkopij overbelevenissen

tijdens de vorstperiode, dat het onmogelijk

werd alles te publiceren. Dat is jammer,

maar Uw blad wordt groter: dat is een

lichtpunt voor de toekomst!

Frater Simon uit Eindhoven, — de expèrt

voor het verzorgen van zieke en gewonde

vogels — verzorgde twee blauwe reigers,

een roerdomp, twee waterhoentjes, een wa-

tertal en drie buizerden. Er is een Ijsvogel

gevonden, die met de snavel in het ijs zat

vastgevroren!

De heer G. A. Brouwer te Bilthoven, voor-

zitter van de Ned. Ver. tot Bescherming

van Vogels, promoveerde op 20 Jan. j.1.

aan de Rijksuniversiteit te Leiden tot doc-

tor in de wis- en natuurkunde op een

proefschrift getiteld: Historische gegevens

over onze vroegere ornithologen en over

de avifauna van Nederland. Het is als een

boekwerk uitgegeven, verlucht met vogel-

foto’s en portretten van vroegere ornitho-

logen.


