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Weidevogels in beeld

Veldgids Libellen Voor het eerst is er een veldgids van libellen in Nederland verschenen met kleurenfoto's als blikvangers

voor herkenning. De gids is uitgegeven door de KNNV. Eindelijk een gidsje voor een oppervlakkige insectenwaarnemerals ik. Ik

had al wel een 'wetenschappelijk verantwoorde' libellenveldgids met veel gegevens, zwartwit-keningen en Latijnse namen, maar die

stimuleerde mij totaal niet om libellenop naam te brengen. Met dit nieuwe gidsje in de hand heb ik vorig najaar toch maar even

mooi de Paardenbijter-invasie meegenomen op ons erf en de Houtpantserjuffer en Steenrode heidelibel op naam gebracht.

Halleluja! Eindelijk Nederlandse namen. Bijten Paardenbijters paarden? Ik zou het niet weten, maar de naam alleen al stimuleert

me. Een schitterende gids die ik iedere veldman en veldvrouwzou aanraden!!!

Frank Bos & Marcel Wasscher 1997. Veldgids Libellen. KNNV uitgeverij. Prijs, f49,95, voorleden f42,95. ISBN 90 5011 101 7

rapporten

Vossen in het Fochteloërveen H. Feenstra schreef een verslagje over de vossen bevolking in het Fochteloërveen In 1996

werden 7 burchten gevonden. De dichtheid van het aantal vossen territoria was 0,4 per 100 ha, in dezelfde orde van grootte als in

het onderzoek van Bijlsma en Quist in 1993 en 1994. Het aantal Kieviten-territoria in de periode 1992-1996daalde niet, van de

Wulp wel. Afijn, lees verder zelf maar.

H. Feenstra 1997. Vossen in het Fochtetoërveen. Nadere informatie bij de schrijver: Fochteloërveen 10, 8428 RR Fochteloo

Broedvogelmonitoring in de Riperkrite (1992)-1996 Het verslag is afkomstig van Romke Kleefstra. Hij komt met een

overzicht van BMP-broedvogelinventarisaties in een aantal Staatsbosbeheer-reservaten in het klei-op-veen gebied de 'Riperkrite':
de Warren, de Slüshoeke, de Frieswykpolder en de Tjalleberterkrite. Vooral de Warren blijkt een optimaal weidevogelreservaat

waar naast groteaantallen Kieviten en Grutto's ook Watersnippen en een enkele maal de Kemphaan broedt. Het rapport introdu-

ceert tevens een voor vrijwilligers niet zo gebruikelijke indeling in 'ecologische vogelgroepen', waarin vogel worden gekoppeld aan

landschapstype. Hoewel dit aspect enigszins blijft steken, toch een interessante aanzet.

Romke Kleefstra 1997 Broedvogelmonltoring in de Riperkrite (1992)-1996. Het rapport is vast wel verkrijgbaar bij de schrijver
Sinnebuorren 34, 8491 EH Akkrum

Freek Nijland

Het IVN heeft tesamen met de KNNV-uitgeverij een klein boekje laten verschijnen over weidevogels.

Behandeldworden 15 soorten weidevogels: hoe zien ze eruit, wat eten ze, hoe gedragen ze zich, waar broeden ze enzovoorts.

Het aardige is dat niet alleen geput is uit de ’traditioneleweidevogels’ als Kievit, Grutto, Slobeend en Veldleeuwerik, maar ook

andere vogels die veel op graslanden te vinden zijn, naar voren zijn gehaald zoals Zwarte kraai en Spreeuw. Leuk voor mensen die

voor het eerst met (weide)vogels in aanraking komen, ook doorde handige uitklapplaat met vogelafbeeldingen.

Jan van Gelderen 1997. Weidevogels in beeld. KNNV uitgeverij, f 9,95 (f 8,95 voor KNNV- en IVN-leden. ISBN 90 5011 106 8.


