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Dit soort boeken zullen echter voornamelijk

worden gekocht voor de foto’s. Net als in de

andere titels uit de reeks tekenen Leo Boon

en Hans Hut voor het merendeel van de af-

beeldingen, andere zijn van Theo Bakker,

Koen van Dijken en Eric Koops. De kwaliteit

loopt van superbe tot matig; zo staat er op

blz. 58 een wazige foto van een Grijze

Wouw, en pal ernaast, op blz. 59, een haar-

scherpe afbeelding van dezelfde vogel in

bijna dezelfde houding. Een goede reden

hiervoor kan ik niet bedenken. De fotoredac-

tie verdient echter een pluim voor de selectie:

men heeft erg zijn best gedaan de foto’s te

laten aansluiten bij het thema’s van de hoofd-

stukken en dat is heel aardig gelukt - en er is

deze keer geen enkele prent op de kop afge-

beeld! De foto voor de mystery-competitie

staat op blz. 122-123; welke jongere uitvoe-

ring van welk bekend avifaunalid is hier be-

zig welke vogelsoort te beschermen?

Roofvogels en uilen in Europa is in zijn soort

een prima boek en vanwege de prijs hoeft u

aanschaf weer niet te laten.

Jan+Allex de Roos

Kort geleden verschenen bij Uitgeverij R&B

de titels Zangvogels en Trekvogels (zie be-

spreking in De Grauwe Gors 25/1). Nu ligt

het deel Roofvogels in de winkel, in dezelfde

reeks, met hetzelfde aantal pagina’s en in

dezelfde opmaak, wederom van de hand van

avifaunalid Henk van den Brink.

Ook het deel Roofvogels is geschreven voor

de geïnteresseerde leek. De tekst gaat kort in

op allerlei aspecten die van specifiek belang

zijn voor het leven en sterven van een roofvo-

gel: bouw, prooien, jacht, biotoop, broeden,

trek, overwintering en relatie met de grootse

vijand, de mens. De gegeven informatie is

wederom accuraat, goed gekozen en heel

leesbaar, ook al is Henks pen soms niet de

allervlotste.


