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Lijst van Nederlandse vogels

Lijst van Nederlandse vogels. A.B. van den

Berg & C.A. W. Bosman.

Te bestellen door overmaking van f 22,50

op gironummer 3682043 t.n.v. A.B. van den

Berg, Santpoort-Zuid.

In het boekwerk, want zo kan de lijst beter

genoemd worden, worden "op systeem" (van

Duikers tot Troepialen) de 436 soorten behan-

deld waarbij van elke soort de actuele status en

het voorkomen wordt vermeld en hoe de soort

gedocumenteerd is.

Wie echter denkt dat het bij deze opsomming

blijft zal verrast zijn als hij/zij na de lijst nog

26 andere lijsten aantreft. Wat dat betreft had

het boekwerk ook wel Lijsten van Nederlandse

vogels mogenheten. Mag je trouwens om maar

wat te noemen een Canadese Kraanvogel een

Nederlandsevogel noemen? Maar dit terzijde.

Vooral de 26 appendices maken het boekwerk-

je echt compleet.

Er is een lijst met bejaagbare soorten, geïntro-

duceerde soorten, maar bijvoorbeeld ook de

recentelijk veranderdeNederlandsesoortnamen

en dat kan wel eens gemakkelijk zijn. De door-

snee vogelaar zal het misschien worst zijn dat

de Wijnborstpieper nu Roze Pieper heet maar

waar de Waaierstaartrietzanger gebleven is

roept misschien wel vragen op.

Verder o.a. lijsten met hybriden van zeldzaam-

heden, pre-1800-soorten en, hoe curieus... een

lijst met mogelijke nieuwe soorten!

De Lijst van Nederlandse vogels is niet alleen

een handig naslagwerk maar ook aardig om

door te bladerenen je te verbazen en te verma-

ken. Wist u dat op 10 mei 1993 in Breskens,

Zeeland, op één dag, vanaféénpunt maar liefst

126 verschillende soorten zijn gezien ? Ook dat

staat in de Lijst van Nederlandse vogels.

Aart van der Spoel

Veel vogelaars houden lijstjes bij van wat ze

(ooit) hebben waargenomen; provincielijsten,

huis-/tuinlijsten, jaartotaallijsten e.d.

Van den Berg & Bosman hebben een lijst

samengesteld van alle vogels die vanaf 1800 in

Nederland zijn waargenomen,gevangenof ge-

vonden. De lijst is bijgewerkt tot 1 oktober

1994 en vermeldt maar liefst 436 soorten.

De soorten die vastgesteld zijn voldoen natuur-

lijk aanbepaalde criteria. Er moet bijvoorbeeld

enige zekerheid zijn dat de soort niet uit ge-

vangenschap afkomstig is en ofde waarneming

geenbetrekking heeft op een op de soort sterk

gelijkende andere soort. De commissie voor

dwaalgasten (CDNA) beoordeelt dergelijke

waarnemingen en welke (onder)soorten dit

betreft is ook in de lijst te vinden.


