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Nieuwe Uitgaven

Boeken

Vogelkijkgids Nederland

Everwijn, B. (2005): Vogelkijkgids Nederland.

22,5 x 15,5 cm. 224 pagina’s. ISBN 90 1802 272

1. KNNV Uitgeverij, Utrecht en ANWB, ’s-

Gravenhage. Prijs: € 19,95.

Vogelwijzer
In de reeks

Tirion Natuur

is het boek

Vogelwijzer

uitgegeven,

geschreven
door Paul

Sterry. Deze

eenvoudige

gids is vooral

bedoeld om beginnende vogelaars op weg

te helpen. Het behandelt ruim 200

standvogels, doortrekkers en zomer- en

wintergasten uit West-Europa. De beschrij-

vingen geven beknopte karakteristieken

over gedrag en voorkomen en tips om

‘dubbelgangers’ te leren onderscheiden.

Speciale aandacht is besteed aan het

herkennen van vogels die de tuin bezoe-

ken en er worden adviezen gegeven om

vogels in uw tuin te lokken.

Sterry. P. (2006): Tirion Natuur Vogelwijzer. 20

x 18,5 cm. 256 pagina’s. Vogelfoto’s in kleur.

Verspreidingskaartjes. ISBN 90 5210 636 3.

Tirion Uitgevers B.V., Baant, Prijs; € 19,95.

Alles wat je wilt weten over Vogels

In de inleiding van het boek ‘Alles wat je
wilt weten over

Vogels’,

geschreven door

Stephen Moss,

bekent de auteur

zelf al dat de titel

nogal pretentieus
is. Je kunt immers

onmogelijk werke-

lijk alle feiten over

deze diersoort

bespreken in één

enkel boek. Toch

is Moss erin ge-

slaagd een indrukwekkend aantal

onderwerpen te behandelen in deze

uitgave. De tekst is ook nog op zeer

leesbare manier geschreven en doorspekt
met veel humor. De schrijver hoopt dat het

ook elfjarigen zal aanspreken. En dan met

name elfjarige meisjes, omdat het aantal

vrouwelijke vogelwaamemers nog steeds

te laag is. Hoewel dus bewust gericht op

jeugdige lezers, is deze uitgave zeker ook

voor een ouder publiek interessant, ook

voor ervaren vogelaars. De vragen zijn

gegroepeerd naar een aantal thema’s,

zoals: fysiologie, anatomie, evolutie en

systematiek, populaties, vogels en mensen

en migratie. Het boek behandelt overigens
niet alleen feiten over de vogels zelf. Zo

kan men bijvoorbeeld ook lezen dat de

De Vogelkijkgids Nederland is een nuttige
en praktische gids voor vogelaars en

natuurliefhebbers. In het boek worden 110

interessante vogelgebieden en 360

vogelkijkpunten beschreven. Nederland is

voor deze uitgave opgedeeld in 7 regio’s.
Voor elk daarvan zijn de belangrijkste

vogelgebieden en voorkomende of

kenmerkende vogelsoorten beschreven.

Ook worden de bijzondere vogels

aangegeven voor de desbetreffende

gebieden. Bij de selectie van de gebieden
is vooral gekeken naar de

‘ornithologische kwaliteit’. Het gaat
zoveel mogelijk over gebieden waar ook

minder algemeen voorkomende soorten te

vinden zijn. Per gebied zijn er beknopte

beschrijvingen van bijvoorbeeld de

ontstaansgeschiedenis en de bescher-

mingsstatus. De auteur Boris Everwijn
bezocht alle gebieden persoonlijk en geeft
daarvan ook zijn persoonlijke indrukken.

Het boek geeft daarnaast ook veel

praktische informatie, zoals parkeer-

plaatsen, vogelkijkhutten en -schermen en

uitkijkpunten. Een handige en over-

zichtelijke uitgave die van pas zal komen

bij het plannen van vogelkijktochten. Bij
dit boek is ook een afzonderlijke website

beschikbaar: http://www.vogelkijkgids.nl/
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bekende vogeltekenaar John Gould de

persoon is wiens naam verbonden is aan

de meeste vogelsoorten (maar liefst 24) en

dat Shakespeare wel vijftig vogelsoorten
via zijn werken onsterfelijk heeft gemaakt.

Moss, S. (2006): Alles wat je wilt weten over

vogels - meer dan 450 vragen & antwoorden.

21,5 x 16 cm. 182 pagina’s. Met zwartwit-

tekeningen. ISBN 90-5210-642-8. Tirion Natuur,
Baam. Prijs: € 16,95.

Tijdschriften, brochures & rapporten

Grondeleenden en steltlopers in Zeeuws-

Vlaanderen

De vogelwerkgroepen van ’t Duumpje’ &

‘De Steltkluut’ hebben een rapport

gepubliceerd over grondeleenden en

steltlopers in het nog altijd vogelrijke
Zeeuws-Vlaanderen. Het rapport geeft de

resultaten van een broedvogelinventari-
satie voor de desbetreffende soorten in

2006. In het kader van de Ecologische
Hoofdstructuur zijn de afgelopen jaren
een aantal natuurontwikkelingsprojecten
en natuurherstelprojecten opgezet. Dit

rapport geeft ook informatie over de

voortgang van deze projecten.

Buise, M., W. Van Kerkhoeven & A. de Smet

(red.) (2006): Grondeleenden en steltlopers in

Zeeuws Vlaanderen
- Broedvogelinventarisatie

2006. 21 x 29 cm. 52 pagina’s. Meer informatie:

http://www.duumpje.nl of hltp://
www.steltkluut.nl/.

Vogelwacht “Delft

en Omstreken” -

Jaarverslag 2006

In het jaarverslag
2006 van de Vogel-
wacht “Delft en

Omstreken” wordt

verslag gedaan van

de activiteiten van

de verschillende

werkgroepen, waar-

onder de Kerkuilen-

werkgroep, de Lepe-

laarwerkgroep en de

Nestkastenwerkgroep. Natuurlijk bevat dit

rapport ook dit jaar weer een uitgebreid
overzicht van de broedvogelinventarisa-
ties in 27 gebieden, verspreid over het

werkgebied van deze organisatie. Meer

informatie: http://
www. vogelwachtdelft. nl/.

The Annual Cycle of the Curlew Sand-

piper Calidris ferruginea

In de reeks International Wader Studies is

een rapport gepubliceerd met een verza-

meling van arti-

kelen over de

jaarcyclus van de

Krombekstrand-

loper. Dit rapport
is een uitvloeisel

van een initiatief

dat genomen is

tijdens een work-

shop gehouden in

Kaapstad in

1998. In dit rap-

port - dat zowel gegevens bevat over

Krombekstrandlopers van het Noordelijk
Halfrond als van het Zuidelijk Halfrond -

geven verscheidene internationale experts

informatie over de broedgebieden, de trek

en over de overwinteringsgebieden van

deze soort. De artikelen zijn voornamelijk

geografisch gerangschikt. Beginnend met

de broedgebieden boven de poolcirkel in

Siberië wordt vervolgd met artikelen over

gebieden die in meer westelijke richting

op het Noordelijk Halfrond liggen. Daarna

komen de zuidelijker gelegen gebieden en

de gebieden aan de Grote Oceaan aan de

beurt en ten slotte ook Australië. Jonge

Krombekstrandlopers keren niet direct

terug naar het noorden om te broeden. Zij

blijven aanvankelijk in het zuiden en

beginnen pas met broeden wanneer zij

bijna twee jaar oud zijn.

Krombekstrandlopers hebben twee

‘zomerkleden’, een grijs en wit kleed dat

zij dragen op het Zuidelijk Halfrond en

een rood en bruin kleed dat zij tonen op

het Noordelijk Halfrond. Het komt een

beetje geforceerd over dat er gesproken
wordt van ‘overwinteringsgebieden’

terwijl de temperaturen in die gebieden -

zoals Australië en Zuid-Afrika - tijdens
die periode wel op kunnen lopen tot

boven de 30°C.

Bij het rapport is overigens ook een cd

toegevoegd met de verslagen van de 6de

internationaleconferentie over de Hout-

snip en de Watersnip gehouden in Nantes

(Frankrijk) van 25-27 november 2003 in

de vorm van een PDF-document. Inlichten

kunnen worden verkregen via de studie-

groep, website: http://web.uct.ac.za/depts/

stats/adu/wsg/.
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Underhill, L.G., P.S. Tomkovich & J.A.

Harrison (red.) (2006): The Annual Cycle of the

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea. ISSN

1354-9944. International Wader Studies 19: 1-

211. International Wader Study Group, Cape
Town.

Ornithologisch jaarverslag Texel 2006

De Vogelwerkgroep Texel kan zich op de

borst kloppen omdat zij er telkens

opnieuw weer in slaagt vogelend Neder-

land een fraai jaarverslag aan te bieden.

Het rapport over 2006 mag er weer hele-

maal zijn. Vincent Stork nam de eind-

redactie over van Arend Wassink, die de

laatste jaren veel tijd stak in het inmiddels

verschenen ‘The Birds of Kazakhstan’. In

2006 werden een aantal vogelsoorten

vastgesteld op Texel, waarvan er twee

nieuw waren voor het eiland, de Vork-

staartplevier en de Sierlijke Stern. Van

beide soorten is een foto opgenomen. Met

circa 1100 paar broedende Grote Sterns in

De Petten, 358 paar Lepelaars (ruim 20%

van het nationale bestand), broedende

Appelvink en Nachtzwaluw was 2006 een

bijzonder jaar. Voor zowel Blauwe Kieken-

dief(achttien paren) als Velduil (drie

paren) vormt Texel binnen Nederland een

waardevol bastion. Waardevol is ook dat

de Texelse werkgroepleden erin slagen de

gang van zaken bij hun kustvogels en

weidevogels al lange tijd op de voet te

volgen, waardoor er inzicht is in het reilen

en zeilen van een reeks soorten die op de

nationale Rode Lijst staan. Jaarlijks is er

een ‘soort van het jaar’. In 2006 was dat de

Veldleeuwerik, die uitkwam op 398 paar.
In tegenstelling tot de landelijke situatie,

is de stand op Texel tamelijk stabiel.

Er zijn weer veel redenen om het Texelse

ornithologische jaarverslag aan te schaf-

fen. Doet u dat, dan zult u, als recensent,

lang en steeds opnieuw naar René Pops

foto kijken van een Havik die een Slob-

eend verrast, genomen in Waal en Burg.

Wat een actie! Je zult zo’n foto maken...

Ornithologisch jaarverslag Texel (2006): Een

uitgave van de Vogelwerkgroep Texel. Onder

eindredactie van Vincent Stork. 56 pagina’s. Met

kleurenfoto’s en tabellen. Prijs € 8,00. Te koop

bij diverse verkoopadressen op Texel. Ook te

verkrijgen door overmaking van € 10,00 op

postbankrekening 5312854 ten name van

Vogelwerkgroep Texel, Den Burg, onder

vermelding van ‘Jaarverslag’ en naam en adres.

GLO

Vogels in Overijssel 2006

De organisatie Samenwerkende Vogel-

werkgroepen van Overijssel (SVO) heeft

weer een nummer van de reeks ‘Vogels in

Overijssel’ uitgegeven. Dit is alweer het

vijfde nummer in deze reeks. Omdat dit

een lustrumuitgave is heeft men de opzet
vernieuwd en de inhoud is dan ook

kleurrijker en gevarieerder. De artikelen

zijn geïllustreerd

met tekeningen
van: Gonny van

der Weerd, Evert

Ruiter, Marjan
Schutte, Ronnie

Veldkamp en Eli

Nauta. Deze fraaie

bundel bevat voor

het eerst kleuren-

foto’s (17 in to-

taal). In dit num-

mer komen de

volgende onderwerpen aan bod:

- de Wulp als broedvogel in het reser-

vaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen;
- betekenis van de IJsseldelta voor de

Buidelmees;

- een broedgeval van de Lepelaar in de

Wijhese Buitenwaarden in 2006;

- natuurontwikkeling in de Vreugderijker-
waard;

- mogelijke verdere uitbreiding van het

broedareaal van de Grote Gele Kwikstaart

in Overijssel;
- de Kortteenleeuwerik in de IJsselmon-

ding;
- de Aalscholvers van Wanneperveen;
- broedvogels van het Buurserzand in de

periode 1990-2005;

- stadsvogels;
- aanvullingen op het overzicht van alle in

Overijssel waargenomen vogelsoorten;
-

de eerste broedgevallen van Taigaboom-

kruipers in Overijssel.

Akker, P. van den & G. Gerritsen (2006):

Vogels in Overijssel 2006. Nummer 5. ISSN

1570-8497. Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Overijssel.
Voor slechts € 7,50 is het boekje (96 pagina's) af

te halen bij Natuur en Milieu Overijssel,

Stationsweg 3, Zwolle. Toezending kan ook door

€ 8,80 over te maken op bankrekeningnummer
413571203 of op postbankrekeningnummer

3094594 van NMO te Zwolle o.v.v. ‘Vogels in

Overijssel 2006’ plus naam en adres.


