
82 De Korhaan, Jrg.37, Nr.3/4

Ontvangen Literatuur

Samenstelling: Rob Kole

De lijst van tijdschriften en de vermelde artikelen zijn een selectie.

Argus, De Faunabescherming, 28 (2),

juli 2003;

Open brief Vogelpest. (Dierenarts J.

van Bers spreekt zijn afkeuring uit over

gedrag collega’s.)
De Raaf. (Een eerste deel van een serie

artikelen over problemen en resultaten

bij herintroducties.)

Boomblad, Alterra Research Instituut

voor de Groene Ruimte, 15 (2), april

2003:

Atlas kwetsbare gebieden laat milieu-

problemen zien (Over de herstructure-

ring van de melkveehouderij.)
Eidereenden (Resultaten van vliegtuig-

tellingen in 2002.)

Broedvogels van het Oosterpark in

de 20* eeuw, De Gierzwaluw, Vogel-

werkgroep Amsterdam, 41 (1), juni
2003:

Een 'special’ van de Amsterdamse vo-

gelwerkgroep met onder andere:

Eerste helft van de 20* eeuw

Tweede helft van de 20* eeuw

Honderd jaar broedvogels (dodaars,
blauwe reiger, eenden, ganzen en zwa-

nen, roofvogels, waterhoen en meer-

koet, duiven, halsbandparkiet, uilen,

grote bonte specht, gierzwaluw en

zangvogels)
Checklist van het Oosterpark

de Grauwe Gans, Vogel- en Natuur-

wacht ‘Zuid-Flevoland’, 19 (2) juli 2003:

Vogeltrek IJmeerdijk najaar 2002

Big Day 2003 (een zeven jaar oud re-

cord sneuvelt)

Tuinwaarnemingenwinter 2002-2003

Bijzondere soorten sterns in Flevoland

De Kerkuil in zuidelijk Flevoland 2002

De Korhaan, Natuurpunt Noorderkem-

pen, België, 31 (2), april 2003:

Natuurpunt Noorderkempen ...

Gier-

zwaluwenwerkgroep
PTT en Meeuwen

Vogelwaarnemingen in de winter

De Korhaan, Natuurpunt Noorderkem-

pen, België, 31 (3), april 2003:

PTT en duiven

Maken kragen de man? (over de balts

van o.a. korhaan en kemphaan)
De Merel

de Kruisbek, Vogelwacht Utrecht, 46

(2), april 2003:

Week 16: Je zult hem maar gemist heb-

ben! (Graspiepers verbrijzelen records,

menig trekteller verbaasd door influx

van miljoenen exemplaren van deze

soort.)

Najaarstrek in 2002 over telpost Noord-

hout (deel 2) (Over roodstaarten, tap-

uiten, lijsters, goudhanen,mezen en

nog veel meer. Enkele krenten uit de

pap waren: grote zilverreigers, een

zwarte ooievaar, zeearend en noten-

krakers.)
Kleinste Jager (kenmerken, determina-

tie en voorkomen in het binnenland)

Polderresten tussen Kanaal en Vecht

de Kruisbek, Vogelwacht Utrecht, 46

(2), april 2003:

Zeldzame broedvogels en kolonievogels
in 2001

De lokale trekdagen van afdeling
Amersfoort

Unieke vogels waargenomen door afde-

ling Vechtplassen

De Steenloper, Vogelwerkgroep Den

Helder, 21 (112), mei 2003:

Viering van het 20-jarig bestaan

Gierzwaluwenproject
Verassende vogeltocht door de Vere-

nigde Staten

Olieduikers (Over slachtoffers olie-

lozingen op zee.)
Pierewaaien bij IJmuiden

Over hoe Amsterdamse sperwers een

heel eigen leven leiden

De Tringiaan, Vogelwerkgroep

Schagen en omstreken, 26 (2), april

2003:

Alledaagse vogels, deel 96: Rosse

Grutto (Limosa lapponica)
Stookolieslachtoffe (tellingen

Broedvogels van het Kooibosch en

Luttickduin

Midwintertelling watervogels
De Tringiaan, Vogelwerkgroep

Schagen en omstreken, 26 (3), juni
2003:

Alledaagse vogels, deel 97: Fitis

{Phylloscopus trochilus)

Voedsel ransuil en kerkuil

Vroeg of laat (1): Smienten in de zomer

Vogelkijkdag bij Putten 13 april 2003

Verslag broedvogels van het Zwanen-

water 2002

Succesvolle Tringaleden (Naar aanlei-

ding van een prijsuitreiking aan Otto W.

Zijlstra, alweer een Tringiaan’, die in

2003 in de prijzen viel bij de jaarlijkse

Jaap Taapken Vogelfotoparade.)
Huiszwaluwenonderzoek 2002

De Wijde Blik, Stichting Milieutijdschrift,
17 (4), mei 2003:

Dit is een afscheid van een eigenzinnig

tijdschrift dat zeventien jaar lang dap-

per, strijdvaardig, maar ook zeer infor-

matief op de bres gestaan heeft in de

strijd tegen de verloedering en afbraak

van de natuurlijke rijkdommen van het

Gooi en omgeving. De redactie stopt.
Het blad zal niet meer verschijnen, maar

de redacteurs zullen onvermoeibaar op

de bres blijven staan. Zie http://

www.dewijdeblik.org over deze ontwik-

kelingen.
In dit laatste nummer onder andere:

Leny Reddingius, verkocht aan de

Gooise natuur (Portret van een betrok-

ken en bevlogen milieuactiviste en

bestrijdster van de jacht.)
Werkzaamheden rond de Oude Haven

in Hilversum

Vogels in en bij poldersloten

Dutch Birding, 25 (3). 2003;

Separation oftransitional second calen-

der-year Red-footed Falcon from Amur

Falcon (over herkenning roodpootvalk

en amoerroodpootvalk)
Blauwstaarten op Vlieland in oktober

1999 en op Schiermonnikoog in Novem-

ber 2001

Aasgier bij Epen in mei 2001

Notes on ecology and behaviour of

House Crows at Hoek van Holland (ge-

drag van huiskraaien)

Ficedula, Twentse Vogelwerkgroep, 32

(1) maart 2003:

Najaarstrek in Twente 2002

Jaarverslag Vogelringstation Overdinkel

2001

Ficedula, Twentse Vogelwerkgroep, 32

(2) juni 2003:

Midwinterwatervogeltelling Twente 2003

De Swarovski ATS 80 HD

Broedvogelinventarisatie Lonnekerberg
2002

De Losserse Ooievaars

Waarneming Kuifkoekoek op de

Oelemars

Fitis, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemer-

land, 39 (1) 2003:

Terugkeer van de Oeverzwaluw als

broedvogel
Vinken, waar komen ze vandaan en

waar gaan ze heen?

De Kakerori ofRarotonga Vliegenvan-

ger

De Geelvleugelara’s van Elswout en

wijde omgeving
Aantal broedpaar van meeuwen en

sterns in de Umond in 2001 en2002
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Mongoolse Pieper nieuw voor Zuid-

Kennemerland

Zeetrektellingen in Bloemendaal aan

Zee 2002

Zomerfenologie 2002

Zeldzame broedvogels in Zuid-

Kennermerland

Fitis, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemer-

land, 39 (2) 2003:

Overwinterende Slechtvalken in de

Haarlemmermeer in de winter van 2001/

02 (observatie, individuele herkennning,

fysiologie, jachttechniek en prooikeuze)

Jonge Bosuilen vroeg in de veren

Zeearend, flexibele vliegende deur

Opvallend hoog aantal vangsten Gras-

piepers op VRS Cornelis van Lennep in

april 2003

het Vogeljaar, 51 (2);

Enige resultaten van ruim veertig jaar

onderzoek naar de Kolgans Anser

albifrons in Nederland

Geografische variatie bij ganzen. Deel 3

De West-Siberische Taigagans of

Johansens Gans Anser fabalis

johanseni

Juryrapport Jaap Taapken Vogelfoto-

parade 2002

Vlerkenstreken. Professor dr. K.H.

Voous

het Vogeljaar, 51 (3):
De Lammergier Gypaetus barbatus in

de Spaanse Pyreneeën
De steenkraaien van Europa (Over

alpenkauw en alpenkraai.)

Kraaiachtigen in Midden-Zeeuws-Vlaan-

deren

IJsselmeerberichten, Vereniging tot

Behoud van het IJsselmeer, nummer 1,

april 2003.

Knipselkrant, De Faunabescherming,

nummer 1, 2003:

Ruimere mogelijkheden voor doden

vossen in Drenthe

Werkgroep wil opvang roeken op gro-

tere locaties

Onderzoek jacht op grauwe ganzen

Knipselkrant, De Faunabescherming,

nummer 2, 2003;

Wildbeheerseenheden zijn gewoon

jagersverenigingen

Aangifte tegen kokkelvissers

Vogelbescherming wil ook Veerse Meer

onder Europese natuurregels

Gruttoboeren maaien minder

Boeren reiken grutto de helpende hand

Kievitseieren rapen is taboe (in provincie

Overijssel)

Aaisykje in Akkrum

Verbod jacht op vossen stuit op veel

onbegrip

Buizerd, sperwer en valk rukken op in

grote steden

Landschap Noord-Holland, Land-

schap Noord-Holland en PWN, nummer

2, juni 2003:

Het jaar van de grutto

Droge voeten in natte natuur (Over ge-

volgen en maatregelen in verband met

wateroverlast in de provincie.)
Aantal kanoetstrandlopers alarmerend

laag
In de duinen tellen alle vogels mee (Er-

varingen en bijzondere waarnemingen
in de duinen die PWN beheert.)

Onze Waard, Natuur- en Vogelwacht
‘de Alblasserwaard’, 34 (1), voorjaar
2003:

Vogelwerkgroep Kolonievogels (Over
de zwarte stern)

Oproep vogel van het jaar (steenuil)

Weidevogelgroep Alblasserwaard

Limosa 75 (3), 2002:

Het Broeden van het Vuurgoudhaantje
Regulus ignicapillus in Nederland

Broedende VuurgoudhanenRegulus

ignicapillus in Nederland: hoe het ver-

der ging
Nachtzwaluwen Caprimulgus europaeus

on der de rook van Antwerpen

Kolonievogels en zeldzame broedvogels
in Nederland in 1999

Onderzoek over Zwarte Sterns

Limosa 76 (1). 2003:

Eerste broedgeval van Oehoe Bubo

bubo in de Achterhoek

Scholekster Haematopus ostralegus in

Friesland in 1966-2000

Broedgeval van Roodhalsgans Podi-

ceps grisegena op het Groote Meer in

2002

Studiedag over achteruitgang schol-

eksters

Canadese ganzen met Duitse kleur-

ringen

Meerkoet, Natuurvereniging Wierhaven,

nummer 1,2003:

Flora en faunawet

Huiszwaluw inventarisatie 2002

Jaarverslag ringonderzoek De Voor-

boezem en bij gemaal Leemans

Meerkoet, Natuurvereniging Wierhaven,

nummer 2, 2003:

Vuurgoudhaantjes in 2002-2003

Inventarisatie van broedvogels
BMP Stroe

Jan van gent in het werkgebied van

Wierhaven

De Rode en de Zwarte Wouw op Wie-

ringen en in de Wieringermeer
Tien leuke ring terugmeldingen

Mens en Natuur, IVN, 54 (2), zomer

2003

Natuur en Milieu, Stichting Natuur en

Milieu,27 (4), april 2003:

Steeds meer vleermuizen (Over de op-

mars van deze dieren. Sommige soor-

ten verdubbelden hun aantal.

De jager bejaagd (Gretige provincies

verklaarden de vossenjacht heropend.
Hoewel de rechter Drenthe terugfloot,

zal de vos op de lange duur geen baat

hebben van die uitspraak.)
Natuur en Milieu, Stichting Natuur en

Milieu, 27 (5), mei 2003:

Een land vol pijpestro (Ammoniak is één

van de grootste bedreigingenvan de

natuur)

Natuur en Milieu, Stichting Natuur en

Milieu, 27 (6), juni 2003:

Leidt vogelpest tot landbouwhervor-

ming?
De Nederlandse pluimveehouderij

Natuurbehoud, Vereniging Natuur-

monumenten. jrg. 34, februari 2003:

Klimaat onder vuur (gevolgen verande-

ringen klimaat)
Het wordt warmer, maar vooral veel

natter (kans op meer moerasvegetaties
en bijzondere soorten als kraanvogels)
Nieuwkoopse Plassen: van dikke veen-

buit tot waterrijk natuurgebied

NatuurNabij, IVN Eemiand, 31 (2), mei

2003;

In memoriam Roel Postema (Een weide-

vogelbeschermer in hart en nieren, ja-

renlang onvermoeibaar actief in het

Eemiand, overleed onverwachts op 23

april 2003.)

Wandeling in Korte Duinen

In Friesland (over ‘aaisykje' en achter-

grond van enkele Friese vogelnamen)

Nieuwsbrief Stichting Vogelasiel ‘Het

Gooi’, nummer 17, april 2003;

Bijzondere gasten: houtsnip, watersnip

en bokje

Vogels uitgelicht
Gaan vogelasielen verdwijnen? (Drei-
gende sluitingen door negatieve opstel-

ling van het ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.)

Onze Waard, Natuur- en Vogelwacht
'de Alblasserwaard', 34(2), zomer 2003;

Alblasserwaardse Big Day 2003 (Ver-

slag van de 19-uur lange vogel-

wedstrijd.)

Weidevogelgroep (Een terugblik op

veldwerk in 2003.)

Politie Dier en Milieu, Politie Dieren- en

Milieubescherming, nummer 2, juni
2003:

Is de vos een ‘bedreigende’ diersoort

aan het worden?

Amerikaanse vogelkers of ‘bospest’

Laagvliegend vliegtuigje verstoort vogel-

rustgebied! (Een ULV-piloot aangehou-
den omdat hij te laag vloog in Maas-

Rijnmondgebied.)
Eksters slachtoffer van kappen en van-

gen

Nederlandse natuur van dag tot dag op

internet te volgen (Natuurkalender te

vinden op http://www.natuurkalender.nl.)

Sovon Nieuws, Sovon Vogelonderzoek

Nederland, jrg. 16, mei 2003;
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Afname Eider, Scholekster en Kanoet in

de Waddenzee: zoeken naar parallellen

Tellen in de Waddenzee belangrijker
dan ooit

Groeiend netwerk trektelposten
Grauwe Kiekendief: eigen sticker en

webpagina (http://

www.grauwekiekendief.nl)
Zeer matig jaar voor de Huiszwaluw (Na

kleine opleving in 2000 werd 2002 een

jaar van kommer en kwel.)

Vliegende start monitoring Steenuil

De Takkeling, Werkgroep Roofvogels
Nederland, 11 (2), 2003:

Inventariseren en controleren van broe-

dende roofvogels in de berm

Kunstnesten voor Zeearend Haliaeetus

albicilla en Visarend Pandion

haliaeetus in de IJsselmonding en de

Oostvaardersplassen
Grauwe Kiekendieven Circus pygargus

in Nederland in 2002

Onderzoek naar overwinterende Toren-

valken Falco tinnunculus en Buizerds

Buteo buteo in Midden Zeeuws-Vlaan-

deren: werkwijze en aantallen

De Havik Accipiter gentilis als serials

killer

Een bijzondere waarneming: Havik te

water

Havik Accipiter gentilis slaat Meerkoet

Fulica atra op open water

Havik Accipiter gentilis legt

superdwergei ,

of: leven en dood in een

30-jarig territorium op het voedselarme

Planken Wambuis (Veluwe)

Prikkeldraad doodt Havik Accipiter

gentilis

Sperwer Accipiter nisus eet Kleine alk

Alle alle

Mannetje Sperwer Accipiter nisus op

bezoek in een Purmerendse achtertuin

Velduil Asio flammeus bestolen em me-

rel Turdus meruta verdronken

Broedgeval van Boomvalk Falco

subbuteo in de stad Utrecht

Boomvalken Falco subbuteo en

Nijlganzen Alopochenaegyptiacus, strij-
dend om oud buizerdnest?

Tussen Duin & Dijk, Stichting Provin-

ciale Organisaties Flora en Fauna

(POFF), 2 (1) 2003:

Rol voor Noord-Holland bij Zweeds

Dwergganzenproject (De graslanden
achter Hondsbossche zeewering zijn
vanaf 1995 vaste pleiserplaatsvoor

deze soort, die nog geen tien jaar gele-

den een bijzondere verschijning in Ne-

derland was.)

In gesprek met Arie Slijkerman (over

wilsterflappen)

De Noord-Hollandse graslanden minder

in trek bij de Goudplevier (over factoren

die van invloed zijn dat er een indruk is

dat aantallen afnemen in Noord-Hol-

land)

Tussen Duin & Dijk, Stichting Provin-

ciale Organisaties Flora en Fauna

(POFF), 2 (2) 2003;

Broedende Ijsvogels in Alkmaar

Weidevogels onder druk (Het gaat niet

goed met de weidevogels in ons land.

In dit artikel wordt gesproken over de

trends in Noord-Holland van de afgelo-
pen tien tot vijftien jaar en over een ver-

gelijking met de rest van Nederland.)

Van Nature, Vereniging Natuurmonu-

menten, 13 (4), april 2003:

Variatie keert terug in Nederlandse bos-

sen

Weidevogels én watervogels profiteren

van vernatting Eemland

Op de bres voor magische laan in

Hilversum (status Rijksgroenmonument
moet verder verval Peerlkamplaan in het

Hilversumse Historisch Landschapspark

Boomberg voorkomen.)
Van Nature, Vereniging Natuurmonu-

menten, 13 (5), mei 2003:

Gezamenlijk plan voor behoud Noord-

Hollandse veenweiden

Heide verdwijnt, maar komt ook terug in

graascyclus (Heide is niet alleen een

product van menselijke ingrepen dat

alleen in stand gehoudenkan worden

door voortdurend beheer. Het is een

fase in een graascyclus.)
Meer korhoenders op Sallandse Heuvel-

rug

Ackerdijkse Plassen, onwaarschijnlijk

vogelparadijs onder de rook van Rotter-

dam

Van Nature, Vereniging Natuurmonu-

menten, 13 (6), juni 2003;

Natuurorganisaties wijzen doorspoelen
Volkerrak-Zoommeer met zoet water af

Fort Nigtevecht krijgt bezoek van

Unesco

Biodiversiteit Mantingerveld neemt toe

door Plan Goudplevier

Bewogen geschiedenis van het 'Bos van

Blaauw’ (Over een biografie van het

Corversbos en de buitenplaats Gooilust

in ’s-Graveland.)

Vanellus, Bond van Friese Vogelbe-

schermingswachten, 56 (3), april 2003:

Fanse weidevogeljacht intensief (Zor-
gen over de verlenging van de jacht in

dat land. Meer en recente informatie

daarover op: http://www.oncfs.gouv.fr.)

Nog eenmaal de Kemphaan en Kwartel

in Wyldlannen
Vos enZwarte Kraai in Fryslan
Vanellus, Bond van Friese Vogelbe-

schermingswachten, 56 (4), juni 2003:

Grutto Limosa limosa

Nog even de Paarse Strand loper

Beschermingsplan voor zwarte stern

Beschermingsplan voor de patrijs
Onze kleine marterachtigen: hermelijn,
wezel en bunzing
Kildeer Plevier

De Grauwe Gans

Vogelnieuws, Vogelbescherming Ne-

derland, 16 (2), 2003:

Een themanummer over de grutto met

onder andere aandacht voor de toe-

komst van de soort, het belang van ex-

tensief beheer voor behoud van de

soort, het project Nederland gruttoland

en de vrijwillige weidevogel-

bescherming.

Vogelnieuws, Vogelbescherming Ne-

derland, 16 (3), 2003;

Themanummer over moerasvogels met

onder andere:

Zonder water geen moerasvogels

Waterberging en moerasvogel-

bescherming: een verstandshuwelijk

Oostvaardersplassen gebaat bij extra

waterdynamiek

Het Jaar van de Roerdomp; luisteren

door heel het land

Voormalig Oostblok schatkamer voor

moerasvogels

Herstelplan moet waterriet en grote

karekiet in Reeuwijk redden

De puzzel van de krooneend is nog niet

compleet

Vogels, Vogelbescherming Nederland,

23 (134) april/mei 2003:

Veel aandacht voor de grutto en het

project Nederland-Gruttololand.

Zware nachtegaal zingt het langst

(Zwaargewichten bij de nachtegaal

succesvoller?)
Keuze nestelplaats is een meerjarenplan

(Wetenschappelijk gezeul met jonge

vogels in Zweden levert informatie op

over keuze nestplaats van de withals-

vliegenvanger.)
Dan liever de boom in (Over de verschil-

lende technieken en strategieën bij de

nestbouw.)
De grutto kan het winnen van de

cyclomaaier (Over de lotgevallen van

een cultuurvolger, waarvan de broed-

populatie in Nederland terugviel van

120.000 paren tot nog slechts 45.000

paren. Er zijn hier en daar nog optimisti-
sche natuurbeschermers die kansen

zien voor overleving van de soort, maar

volgens een boer zullen de grutto’s zich

dan wel moeten gaan aanpassen.)
Een oase van vogelsucces tussen asfalt,

beton en industrierook (Pronkende

kemphanen, broedende ijsvogels en de

allereerste vliegvlugge smientjongen
van heel het land in Vogelreservaat

Ackerdijkse Plassen.)

Vrienden van het Gooi, nummer 2,

2003:

Werkers in het groen: De greenkeeper
(Over beheer en natuurwaarden van de

Hilversumse golfbaan. Helaas geen

openbaar terrein, want er huizen wel

vijftig vogelsoorten.)

Aangepaste structuurvisie Naarden aan-

vaard, maar waar wordt nu gebouwd?
De beschermde schootsvelden van

Naarden (Over bescherming van de

schootsvelden bij de vesting.)


