
Binnenkort verschijnt:

Farmland Birds across the World
Landbouwgrond is – met ruim 5 miljard ha – het omvangrijkste habitat 

ter wereld en herbergt een rijkdom aan vogelleven. Tot dusverre was 

dit vogelleven niet wereldomvattend in beeld gebracht. Het boek 

Farmland Birds across the World voorziet binnenkort in deze lacune.

Het boek is geschreven door zeven deskundigen op het gebied van 

landbouw en vogels en is samengesteld door het Centrum voor 

Landbouw en Milieu (CLM). Het wordt uitgegeven door de Spaanse 

uitgeverij Lynx, die ook het befaamde Handbook of the Birds of the 

World uitgeeft. Het behandelt alle grote landbouwgewassen: van 

grasland tot rijstvelden en van akkers tot koffieplantages. Meer dan 

500 vogelsoorten passeren de revue, waarvan 160 geïllustreerd 

met fraaie foto’s. Het boek neemt de lezer mee op reis naar gewone 

soorten zoals de koereiger, die inmiddels op alle continenten voorkomt, 

maar ook naar zeldzaamheden zoals de Japanse kuifibis in Chinese 

rijstvelden, de kleurrijke Pennant-rosella in Australische boomgaarden 

en de konijnuil in Noord-Amerikaanse graslanden. Ook volgt het de 

grutto op zijn reis van Nederland naar West Afrika. De verscheidenheid 

aan landbouwvogels – waaronder tal van zeer fraaie – blijkt 

overweldigend.

Veel vogels in de landbouw staan onder druk. Het boek besteedt aandacht aan de vele bedreigingen waaraan de 

vogels blootstaan, zoals habitatverlies en intensivering. Maar het toont ook de mogelijkheden voor bescherming en 

laat – in talrijke kaders – zien wat er op dit punt al gebeurt.

Het rijk geïllustreerde, Engelstalige boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in natuurbescherming, 

vogels, landbouw, voedsel en overheidsbeleid op deze terreinen.

Bestel nu en bespaar € 5,- per boek!
Tot 10 maart 2010 kost het boek € 19,-, daarna € 24,- (beide excl. verzendkosten)

Bestellen kan per e-mail: birdbook@clm.nl of telefoon: 0345-470700
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