BOEKBESPREKING
Frank Sidler

HERKEN ONZE STELTLOPERS
Tekst en opnamen: Marc Plomp
Voice Over: Kees Broos
Uitgever: Natuur Digitaal
Prijs: € 24,95
Voor menig vogelaar blijven steltlopers
een lastige groep. Niet alleen vanwege
het feit dat sommige zoveel op elkaar
lijken, maar zeker ook door het feit dat
wij hen maar zelden in hun kleurig en
daardoor onderscheidend verenpak zien.
Over het algemeen moeten we genoegen
nemen met vaal bruin en grijs. Daarnaast
kunnen ook de verschillende kenmerken
van het verenkleed bij juveniele en adulte
vogels nog eens een rol spelen.
Op deze DVD van Natuur Digitaal worden
door Marc Plomp 64 soorten steltlopers,
die allemaal in Nederland of België zijn
waargenomen, aan ons voorgesteld. Het
is een fraai en compleet overzicht dat in
prachtige beelden is vastgelegd. In de
begeleidende tekst - gesproken door Kees Broos - worden de belangrijkste kenmerken genoemd en verschillen met sterk gelijkende soorten aangeduid. Aan het
eind van iedere bespreking worden de soortspecifieke aandachtspunten nog eens herhaald. Niet alleen de opnamen van het verenkleed, maar ook van het gedrag van de diverse vogels op deze DVD vormen een welkome
aanvulling op de 2-dimensionale plaatjes in
welke goede gids dan ook.
Dit levende naslagwerk heeft een speelduur
van 105 minuten. Maar iedere soort kan ook
afzonderlijk worden opgeroepen. De enorme
hoeveelheid aan informatie kan iedereen behulpzaam zijn bij determinatie. Voor mij is
deze DVD de prijs dubbel en dwars waard.
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NATUUR IN NEDERLAND
Auteur: Frank Berendse
Fotografie: Ruben Smit e.a.
Illustrator: Ed Hazebroek
Uitgeverij: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 376 2
Prijs: € 29,95
“Dit is een somber boek. Bovendien is het niet compleet. Althans
die zinnen had ik in gedachte toen
ik besloot om dit verslag te schrijven.” Zo begint het voorwoord
van de auteur Frank Berendse.
Berendse is hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie van Wageningen University. Hij neemt
ons mee naar tien Nederlandse
landschappen. Van Drentse hoogvenen en Utrechtse laagvenen
naar Zuid-Limburgse heuvels en
de stad Amersfoort.
Met een warme, enthousiaste pen
schrijft hij over planten, vogels,
vlinders en paddenstoelen die hij tijdens zijn wandelingen in deze landschappen
tegenkwam. We krijgen inzicht in de ontstaansgeschiedenis van elk van de 10
gebieden. Bijna achteloos beschrijft hij de samenhang van natuur, geschiedenis
en menselijk gebruik. Het voorkeurshabitat van moerasvogels wordt en passant
onder de loep genomen. De Weerribben worden vergeleken met de Westbroekse
Zodden. Het voorkomen van planten op de stadsmuren wordt uitgelegd. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. We willen zelf die wandelingen maken, op zoek
gaan door de duinen, genieten van paarse lamsoor of zilvergrijs zeealsem. Zelf de
pracht van de uitgebreid besproken stad Amersfoort gaan (her)ontdekken. Dat
kan eenvoudig omdat van iedere wandeling een beschrijving via internet te downloaden is. Een heerlijk boek om uren van te genieten. De foto’s van onder andere
Ruben Smit en de mooie aquarellen van Ed Hazebroek vullen de tekst op een
imposante wijze aan.
Misschien is het beter om bij een eventuele tweede druk paardenliefhebbers niet
voor de schenen te schoppen en te spreken over paardenbenen. Leuk om in het
dankwoord te lezen dat Jack Folkers wordt bedankt voor zijn begeleiding bij de
totstandkoming van het boek.
Het boek is tot en met 31 december te koop voor de actieprijs van € 24,95.
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