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STADSVOGELS IN HUN DOMEIN
Auteur
Illustrator
Uitgever
ISBN
Prijs

Jip Louwe Kooijmans
Elwin van der Kolk
KNNV Uitgeverij
9.7890.5011.466.0
€ 14,95

Jip Louwe Kooijmans heeft, op vergelijkbare wijze waarop Luuk Tinbergen
dat deed in zijn boek “Vogels in hun
Domein” (1943) voor de vogels van
bospercelen op de Veluwe, de stad
onderverdeeld in negen karakteristieke
wijktypen. Hij beschrijft de historische
kern, de arbeiderswijk, de tuinwijk, de
uitbreidingswijk, het nieuwe bouwen,
vinex en stedelijke vernieuwing, moderne nieuwbouw, bedrijventerrein en
stadspark. Omdat ze alle negen voorkomen in zowel Laag Nederland, dat op of
onder zeeniveau ligt, als in Hoog Nederland, dat boven zeeniveau ligt, onderscheidt hij uiteindelijk achttien verschillende leefomgevingen.
Nieuw is dat de auteur de 63 vogelsoorten niet naar familie indeelt maar naar
stadsvogelgildes. De indeling wordt bepaald door nestplaatskeuze en broedbiotoop en resulteert uiteindelijk in een onderverdeling in huizenbroeders, holenbroeders, struikvogels, boomvogels, park- & tuinvogels, water- & moerasvogels en
pioniers. Uit de gegevens van de MUS-tellingen die door Sovon en Vogelbescherming Nederland in 2007 werden opgestart, zijn voor deze gildes in elk van de
achttien leefomgevingen “benchmarks” vastgesteld.
Met de indeling van de wijkktypen, de omschrijving van de gildes en aan de hand
van de “benchmarks” nodigt het boek nu uit om zelf aan de slag te gaan met
bescherming. Dat kan het beste aan de hand van een stappenplan dat bestaat uit:
inventariseren, vergelijken, beschermen en monitoren. Inventariseren voor een
objectief inzicht. Vergelijken van de actuele situatie met de “benchmark”. Beschermen door de verschillen te analyseren en knelpunten weg te nemen. En
uiteindelijk monitoren om vast te stellen of de genomen maatregelen zinvol zijn.
Bovenstaande wordt aan de hand van tabellen, diagrammen en tekst in de circa
eerste twintig bladzijden duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Daarop volgen vijftig
pagina’s waarin alle wijktypen worden behandeld. Misschien niet een boek om in
één adem uit te lezen, maar wel één dat inzicht geeft in onze stedelijke natuur.
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VOGELS KIJKEN OP LESBOS
Auteur
Uitgever
ISBN
Prijs

Luc Hoogenstein
KNNV Uitgeverij
978 90 5011 4646
€ 29,95

Luc Hoogenstein heeft kans gezien om de ideale reisgids samen
te stellen. Handig formaat, praktische beschrijvingen, gedetailleerde kaarten, volop praktische
tips van zowel een natuurliefhebber als een gepassioneerde
vogelaar. Sportief genoeg wijst
hij in dit boek op de twee voor
dit eiland bekende reisgidsen van
Dudley en Brooks.
Mocht je nog niet door verhalen
van anderen overtuigd zijn van
dit Walhalla voor de vogelaar,
dan weet Luc dat wel te doen.
Hij neemt je mee over het eiland
dat slechts weinig groter is dan
ons werkgebied. En hij doet dat
op zo’n aanstekelijke manier, dat
je met moeite de neiging kunt
bedwingen om je koffers te gaan
pakken. Meer dan 300 soorten
waarvan er met enig gemak 150 in één week te halen zijn!
Na een algemene inleiding, een snelle rondgang langs roofvogels, uilen, steltlopers, water- en zangvogels besteedt hij - zij het summier - aandacht aan reptielen, amfibieën, hagedissen, slangen, insecten, dagvlinders, libellen en zoogdieren.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan vogelfotografie met een lijstje van de meest
aantrekkelijke plekken, een enkel woord over ethiek en een elftal bruikbare tips.
De geschiedenis, het landschap, het klimaat, de diverse vormen van vervoer naar
en op het eiland, hotels en restaurants komen allemaal aan bod. Ook voor een
niet-vogelaar is dit boek een bron van informatie.
Wat voor vogelaars die Lesbos gaan bezoeken ongetwijfeld het meest aansprekende deel van dit boek zal zijn, is de gedetailleerde beschrijving van zestien gebieden. Niet alleen laat de auteur weten welke vogels je in dat gebied en op welke
plaats kunt verwachten, maar ook hoe je het beste de meest ideale plek bereikt
en waar je de auto wel en niet moet neerzetten. Op de kaart die aan het begin
van de beschrijving van ieder gebied is toegevoegd, staat dit allemaal overduidelijk ingetekend. Het is een praktische handleiding met fraaie foto’s en achterin een
checklist vogels met de Nederlandse, Engelse en wetenschappelijke naam.
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DVD VOGELS VAN NEDERLAND
Uitgever
Filmbeelden en montage
Aanvullende geluidsopnamen
Illustraties boekje
ISBN
Prijs

Natuur Digitaal /Vogelinformatiecentrum Texel
Marc Plomp
Vogelbescherming Nederland
Elwin van der Kolk
9 789 050 115 100
€ 19,90

Er is een nieuwe loot aan
de serie “Vogels van Nederland”, een uitgave van
KNNV Uitgeverij en Vogelbescherming
Nederland.
Op twee DVD’s heeft Natuur Digitaal kans gezien
om meer dan 200 vogelsoorten in prachtige filmbeelden vast te leggen.
Heel vaak is daarbij ook de
zang of roep te beluisteren. Dat geluid- en beeldopname niet altijd corresponderen, is soms jammer,
slechts zelden storend.
Voor de beginnende vogelaar is deze dubbele DVD
een ideale manier om thuis
te oefenen en het zich
daarmee in het veld gemakkelijker te maken om
op zicht of gehoor een
vogel juist te herkennen.
Het kan bijna niet anders
dan dat ook de gevorderde
vogelaar met volle teugen
zal genieten van de prachtige opnamen. In een begeleidend boekje staan de vogels afgebeeld met een
verwijzing naar het nummer van zowel de opname als het nummer van de DVD
waarop deze zich bevindt. Door gebruik van het menu op de DVD is daarmee de
betreffende soort snel en eenvoudig op te roepen.
Het zou mij niet verbazen wanneer deze circa 4 uur durende DVD ook gebruikt
gaat worden op menige vogelherkenningscursus. Zo niet, dan loont het in ieder
geval de moeite om cursisten attent te maken op het bestaan ervan.
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