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Veldwaarneming
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Gerrit Boer maakte afgelopen voorjaar in zijn jachtveld
nabij Wilsum (Ov.) met behulp van zijn verrekijker deze

foto van een reebok met een wit bastgewei.
Mocht een lezer een verklaring hebben voor dit fenomeen,
stuur dan een mail naar: redactie@knjv.nl

In deze rubriek wordt een selectie gemaakt van mededelingen, foto’s
of korte verhalen over bijzondere waarnemingen uit het veld door
onze leden. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u alleen
ongewone waarnemingen in te sturen. Wanneer u een vraag stelt,
verzoeken wij u om uw e-mailadres te vermelden, waarnaar men kan
reageren.

Wit bastgewei

Recent onderzoek heeft opzienbaren-
de nieuwe inzichten opgeleverd

over hoe dieren omgaan met besmetting
door kwalijke bacteriën en virussen.
Paul de Vos doet verslag: ‘Klassiek
denken artsen en experts op het gebied
van afweerreacties dat het lichaam een
gevaarlijke bacterie of virus uit alle
macht moet bestrijden. Alle vaccins en
antibiotica zijn er dan ook op gericht
om het lichaam zo hard mogelijk op te
laten treden tegen de indringers. Dit
concept van vernietiging van de
indringer is niet altijd de beste en meest

effectieve manier lijkt nu. Feitelijk kan
het dierlijk en het menselijk lichaam een
gevaarlijke indringer op drie manier
controleren. Als eerste hebben sommige
dieren zintuigen waarmee zij gevaarlijke
bacteriën en virussen waar kunnen
nemen en mijden, om zo de kans om
met een besmettingsbron in aanraking te
komen te verkleinen. Dit gebeurt door
een verfijnde waarneming, via de neus
of mond, van bacteriën die groeien in
zieke dieren. Bij wilde dieren is deze
geurwaarneming nog veel verder
ontwikkeld dan bij mensen. Zo kunnen

Nieuwe inzichten over hoe dieren omgaan met bacteriën en viru
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Kalender
met fairs in
Groot-Brittannië

De Shooting Times Countryshow
Guide met een overzicht van alle

Britse Game- en Country fairs is weer
verkrijgbaar via het bureau van de KNJV.
Wie dit jaar naar Groot-Brittannië op
vakantie gaat, ziet in dit overzicht of er
op dat moment in de buurt een fair is.
De kalender is op te vragen bij de
receptie van het KNJV-bureau
(033-4619841) of via info@knjv.nl.

Vogels herkennen van tsjilp tot triller

Heggenmus en roodborst, zwartkop en tuinfluiter: kunt u
ze aan de hand van hun zang uit elkaar houden?

Het boek Vogelzang van Nederland is een onmisbaar
naslagwerk voor iedereen die graag wil weten wie er zingt
in bos, tuin en veld. Deze geheel herziene heruitgave van
het populaire boek Wat zingt daar? bevat praktische sleutels
voor determinatie. Daarnaast beschrijft het de zang van de
bekendste Nederlandse soorten. Bij het boek hoort een cd
met 100 vogelgeluiden. Bijzonder aan dit boek zijn de
praktische determinatiesleutels, waarmee je elk liedje of

rateltje gemakkelijk op naam kunt brengen. Hulpsleutels gaan in op specifieke
aspecten, zoals vogels die vooral ’s nachts of tijdens een baltsvlucht zingen.
Zangvogels, maar ook bijvoorbeeld uilen, spechten, houtsnip en roerdomp zijn
zo eenvoudig op naam te brengen.

Vogelzang van Nederland, inclusief cd met 100 vogelgeluiden
Auteurs: Dick de Vos en Luc de Meersman
Prijs: € 27,95 Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl




