
Recensie Vögel beobachten in Süddeutschland 

In het voorjaar van 2011 ben ik samen met een aantal andere 

vogelaars afgereisd richting het zuiden van Duitsland voor een aantal 

boreale en alpine vogelsoorten zoals Alpensneeuwhoen, Rotskruiper, 

en Witrugspecht. In de zoektocht naar geschikte literatuur kwam ik 

uit bij het boek Vögel beobachten in Süddeutschland van Moning en 

Wagner. De eerste druk is verschenen in Januari 2009 en het boekje 

telt 247 pagina's. Hieronder volgt een recensie van het boekje. 

Geografie 

Het boek beschrijft 43 interessante vogelgebieden in het zuiden van 

Duitsland waarbij de gebieden zijn onderverdeeld in vier 

hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bestaat uit de deelstaten Hessen, 

Rheinland-Pfalz en Saarland. Vervolgens wordt er aandacht besteed 

aan de beste vogelgebieden in de deelstaat Baden-Würtemberg. 

Daarna wordt de grote deelstaat Bayern behandeld. Het gebied rond 

de Bodensee heeft ook een apart hoofdstuk gekregen. 

Inhoud van het boek  

Zoals eerder vermeld worden er 43 gebieden specifiek 

behandeld in het boekje. Ieder hoofdstuk begint met 

een korte inleiding over de deelstaten gevolgd door een 

opsomming van de meest interessante soorten die men 

mogelijk kan treffen. Vervolgens worden de interessante 

gebieden één voor één besproken. Er wordt informatie 

verstrekt over de bereikbaarheid van de locaties, het 

aanwezige habitat en de vogelsoorten die er gedurende 

het jaar gezien kunnen worden. Vaak is er een 

overzichtskaart van het gehele behandelde gebied 

aanwezig waar de interessante plekken op worden 

aangegeven (foto 2). Deze plekken worden dan op een deelkaart gedetailleerder beschreven( foto3). 

Aan het eind van het hoofdstuk is voor ieder geografisch gebied de 

zogenaamde "artenspezial" bijgevoegd. Dit speciale hoofdstuk geeft 

extra informatie over de meest interessante soorten in de regio. 

Eigen bevindingen 

Het boek vormt een waardevolle aanvulling op de aanwezige artikelen 

op het internet. De beschrijvingen en kaarten zijn overzichtelijk. Ook 

voor degene die de Duitse taal minder beheerst is het begrijpelijk. 

Tijdens onze trip bleek de Rotskruiper aanwezig te zijn op de in het boek 

genoemde locatie  rondom Garmisch-Partenkirchen (De locatie echter 

niet verkregen uit het boek). Het boek leverde op de terugtocht echter 

wel een prachtige Withalsvliegenvanger op. Het handzame formaat is ook een pluspunt.    

Foto 1: Voorkant van het boek 

Foto 2: Overzichtskaart Garmisch-Partenkirchen 

Foto 3: Locatie Withalsvliegenvanger 



Ik kan het boek aan iedereen van harte aanbevelen. 

Voor ongeveer €32 (soms goedkoper) heb je  veel en 

duidelijke informatie over de beste vogelgebieden en 

de meest interessante soorten van  Zuid Duitsland.  

Bert Haamberg 

Foto 4: Withalsvliegenvanger - © Martijn Bunskoek 


