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Die Vreemde Vogels

De vogels in dit boek hebben zich op de een of andere manier onderschei-

den door hun gedrag als gevolg van de menselijke beïnvloeding van het

milieu. Met deze vogels hebben andere "vreemde vogels" zich bezig gehou-

den: in stilte, vaak bij nacht en ontij werkende en voor de buitenstaan-

der misschien wel eens raadselachtige onderzoekers. Mensen die één ding

gemeen hebben: een vurige belangstelling voor het wel en wee van de vogels

onder milieuomstandigheden die zich steeds wijzigen.
In "Die vreemde vogels" bracht journalist en vogelkenner Jan L. Bos uit-

zonderlijke gegevens en kostelijke verhalen bijeen over deze vogels en

deze wetenschappelijke werkers. Jan van de Kan maakte er bijzondere fo-

to’s bij, van de vogels en van de onderzoekers,"

Op meesterlijke wijze en zonder dat hij de lezer kans geeft de aandacht

een ogenblik te laten verslappen, -wijdt de schrijver beschouwingen aan de

volgende soorten; Ooievaar, Kokmeeuw, Zeearend, Torenvalk, Kwartelkoning,

Grutto, Turkse Tortel, Korhoen, Velduil, Baardmannetje, Notenkraker,

Ganzen, Eenden, Kerkuil, Aalscholver, Ijsvogel, Bonte Vliegenvanger en

Zwanen,

Om zijn waardering te uiten voor de medewerking en de belangstelling, die

de auteur vanuit onze Vogelwerkgroep steeds heeft ontvangen, heeft hij
ons een exemplaar van zijn boek aangeboden, dat bij mevr. de Wijs ter le-

zing door onze leden beschikbaar is.

Wij stellen deze geste zeer op prijs en bevelen "Die vreemde vogels"

graag van harte ter lezing aan.

Beter nog lijkt het ons dat ieder lid het boek ter aanvulling van zijn

bibliotheek(je) aanschaft, omdat het niet alleen heel prettig leesbaar is,

maar ook veel waardevolle feitelijke gegevens bevat, die men graag bij de

hand heeft,

het bestuur

Onder deze titel verscheen bij uitgeverij Ploegsma een nieuw vogelboek

van de hand van Jan L. Bos met foto’s van Jan van de Kam.

Uit de omslagtekst citeren wij:
“Er bestaat een toenemend verlangen naar een herontdekking van plant en

dier in hun natuurlijke omgeving. Naar een “terug naar de natuur”. Velen

die bekommerd gadeslaan hoe Nederland steeds meer met mensen (en alles

wat daarbij hoort) volgroeit, vragen zien wel eens ai: blijft er op den

duur nog wel plaats voor vogels?


