
De Korhaan, Jrg.37, Nr.s 113

Ontvangen Literatuur

Samenstelling: Rob Kole

De lijst van tijdschriften en de vermelde artikelen zijn eenselectie.

Boomblad, Atterra
-

Research Instituut

voorde Groene Ruimte, jaargang 15 (4),

augustus 2003:

Help, de schaapsherder sterft uit Over

deecologische waarde van gescheper-
de schaapskuddes.
De oeros -

het spoor terug. (Een stuk

dat gaat over vage aannames bij het fok-

ken van Heckrunderen, het voorkomen

engedrag van oerossen in Europa).

Da Gierzwaluw, Vogelwerkgroep Am-

sterdam, jaargang41 (2), september

2003:

De GroteGele Kwikstaart als doortrekker

en wintergast in de regio Groot-Amster-

dam.

Da Knipselkrant, De Faunabescher-

ming, jaargang 27 (3); juli 2003:

Diverse stukjes over vossenpredatie.

Vogels zorgen voor overlast Meer kor-

hoenders op Sallandse Heuvelrug. Pro-

vincie (NH) stemt in metvergassen gan-

zenpopulatie (rond Purmerendwordt

overlast ondervonden van een populatie

Canadese ganzen). Roeken en raven

rukken op (een verdubbeling in afgelo-

pen tien jaar).
Da Knipselkrant De Faunabescher-

ming, jaargang 27 (4); september2003:

Wederom ruim aandacht voor vossen-

problematiek. Jacht op grauwe gans

geen oplossing.

Da Korhaan, Natuurpunt Noorderkerrv

pen (België), jaargang 31 (4), oktober

2003:

Kolibrievlinder - Wordt 2003 een invasie-

jaar?
De Vink (o.a. over gedrag en nestbouw

van vinkensoorten, waaronder de 'onge-
huwde’ Fringilla coelebs.)

Korhoenders op do Sallandse Heuvelrug

de Kruisbek, Vogelwacht Utrecht, jaar-

gang 48 (4), september2003:

Dit nummer is een 'special' over de grote

gele kwikstaart in Utrecht.

da Mourik, Vogelwerkgroep Rijk van

Nijmegen e.o., nummer 3, 2003:

Onder andere wordt aandacht besteedt

aan de grauwe klauwier, huiszwaluwen

en stettlope(tellingen.

Dutch Blrdlng, Volume 25 (4), 2003:

Identification of eastem subspecies of

Western Jackdaw and occurrence in the

Netherlands(over het herkennen en

voorkomen van Oostelijke Kauwen).

Dutch Blrdlng, Volume 25 (5), 2003:

House Crows in the Netherlands and

Europe. (De Huiskraai is een Aziatische

soort die als verstekeling op schepten
ook in Wést-Europa is terechtgekomen.
Ook in Nederland worden er in toene-

mende mate waarnemingen van ge-

daan).

het Vogeljaar, jaargang 51 (4):De tem-

peratuur van nest- en roestplaatsen van

de Steenuil Athene noctua

Vogelwerkgroep Boxmeeren Omgeving

plaatst 150“ stootvogelnestkast.

Meerkoet, NatuurverenigingWierhaven,

nummer 3, 2003:

Graszanger in Den Oever.

De kleine zilverreiger.

NatuurNablJ, IVN Eemland, jaargang 31

(3), september 2003:

Bericht van de weidevogelwerkgroep 'De

Wulp' (Met de weidevogels in het Soes-

ter deel van het Eemland gaat het niet

best zo blijkt uit dit stuk).

Sovon Nieuws, jaargang 16 (3), septem-
ber 2003;

Casarca's in Nederland: wild of verwil-

derd?

BMP: Iets over 2002, heide en duinen.

tueeen Duin & Dijk, Stichting Provin-

ciale Flora en Fauna (POFF), jrg 2 (3):

De Rode en Zwarte Wouw op Wieringen
en in de Wieringermeer.
De Lachstem, een bijzondereen zeld-

zame gast in Noord-Holland.

Het geheimvan Laegteskamp (Goed
verstopt ligt aan de rand van Bussum en

Naarden het Laagieskamp,waarin o.a.

het laatste stukje blauwgrasland van

Noord-Holland te vinden is. Een deel is

vrij toegankelijk en ook dat deel is voor

plantenliefhebberseen waar paradijs.)

VanNatura, Natuurmonumenten,jaar-

gang 13 (7/8), juli/augustus 2003:

Naardermeer genomineerdvoor Euro-

pees diplomanatuurbeheer

Van Nature. Natuurmonumenten,jaar-

gang 13 (8), september2003:

Natuurorganisaties stemmen in met wij-

ziging beleid ganzen (Volgens de nieu-

we plannen zal er 80.000 ha foerageer

en rustgebied komen, maar daar buiten

zullen ganzen wel weer vogelvrij ver-

klaard gaan worden, want provincies

krijgen nieuwe mogelijkhedenvoor ont-

heffingen voor verjagen en zelfs voor

afschot!).
Sterke achteruitgangeidereend op

Schiermonnikoog.

Vrienden van het Gooi, jaargang 2003

(3):
Amold Heertje en wethouder Frans Kolk

met elkaar in de clinch over de Huizense

bouwplannen.

Werkers In het groen: De imker

Vogels van boerderijen en hun erven.


