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Veldwaarneming

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.

Kalf herenigd met moeder
eijco van Velzen maakte op een juni-ochtend deze fotoserie van een reekalf en geit in het Groningse Westerwolde.
Tijdens een ronde door het veld zag de natuurfotograaf het kalf staan aan de rand van een sloot.
Toen het dier een fieptoon liet horen, kwam even later de geit vanuit een bosje aangesneld. Van Velzen had de camera
juist op tijd gereed om deze hereniging vast te leggen.
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Nieuw boekje over wilde zwijnen
p de Nederlandse Jachtmanifestatie in Apeldoorn presenteerde Donald
Buijtendorp zijn nieuwe boekje ‘Samenleven met Wilde Zwijnen’. De auteur
richt zich zowel op jagers als niet-jagers. In eenvoudige taal behandelt hij leefwijze,
gedrag en beheer van wilde zwijnen. Buijtendorp geeft daarbij uitleg over door
biologen, beheerders en jagers gehanteerde termen zoals rotte, wissels, ketels en
begrippen als draagkracht en doelstand. Daarnaast worden feiten over de ontwikkeling en herkenning van Sus scrofa overzichtelijk samengevat. Het boekje laat aan de
hand van kenmerken van het dier zien wat het wilde zwijn zo bijzonder maakt en
tegelijkertijd geeft het een verklaring voor de noodzaak van beheer. Het eindigt met
een aantal makkelijk te bereiden recepten van o.a. de Echoput.
‘Samenleven met wilde zwijnen’ is een compacte maar complete informatiebron,
geïllustreerd met prachtige foto’s en verhelderende tekeningen. Het boekje kost
14,95 exclusief verzendkosten en is te koop in diverse jachtwinkels in Nederland
of direct te bestellen via een e-mail naar donald@groenengrijs.nl
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