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Samenstelling: Paul Keuning

Dit is een selectie uit de lijst van tijdschriften gericht op vogelnieuws, met name uit de regio.

Dier en Milieu jrg. 83 (1) febr.’OS Vakblad

voor handhavers op het gebied van Dier en

Milieu. Inspecteurs kwamen erachter dat op de

Noord-Veluwe tientallen in het wild gevangen

Puttertjes waren verminkt bij het op een

amateuristische manier aanbrengen van

pootringen.

De Domphoorn jrg. 41 (1) mrt.’OS Natuur- en

Vogelwacht De Vijfheerenlanden. De

samenwerking tussen de vogelasiels Acquoy
en Naarden o.l.v. Frank v.d. Woord is van de

baan. De WG weidevogels doet nuttig werk,

op zo’n 1000 ha boerenland worden de nesten

getraceerd en beschermd. De nestkasten-

werkgroep leidt een kwijnend bestaan nu ze uit

nog maar twee leden bestaat. Tijdens het

broedseizoen wordt niet gecontroleerd.

Tussen Duin & Dijk jrg. 7 (1) ‘08 Natuur in

Noord-Holland. Steun voor vogelwerkgroepen.
W. Ruitenbeek ‘Vogeleiland Marken 1930-

2007’. De ontwikkeling van eiland in de zilte

Zuiderzee naar hotspot voor de toeristen. Geen

wonder dat de vogelbevolking er zeventig jaar

geleden totaal anders uitzag.

Dutch Birding jrg. 30 (1) ’08 Tijdschrift voor

palearctische vogels. P. Adriaens ea

‘Eerstejaars Zilvermeeuwen met kleedken-

merken van de AmerikaanseZilvermeeuw. D.

Groenendijk & E. v. Saane ‘Twee Italiaanse

Kwikstaarten in 2006’ P.A. Wolf & E.B.

Ebels ‘Westelijke Orpheusgrasmus in

Middelburg 2003’ Verder 30 jaar Dutch

Birding met plaatjes uit de jaren 80.

Groen Hart Visie jrg. 5(1) mrt.’OS

Duurzaam en agrarisch beheer van het Groene

Hart. Hierin opgenomeneen lijst met 42

bedreigingen van het Groene Hart: o.a. de

woningbouw in de natuur op het oude KNSF-

terrein bij Muiden. De Groene Uitweg, de

natuuroplossing voor de Horstermeerpolder,
wordt als kansrijk project aangemerkt.

IJsselmeer-berichten jrg. 36 (1) mrt.’OS

Mede door bezwaren van de IJsselmeer-

vereniging ligt de ontwikkeling van IJburg 2 al

sinds 2004 stil. Er is tot nu toe volgens de

Raad van State onvoldoende rekening

gehouden met het milieu-effect en met de

Europese Vogelrichtlijnen.

De Kruisbek jrg. 51 (1) febr.’OS Vogelwacht
Utrecht. H. Mensink ‘Slechtvalken in de

provincie Utrecht’. Op kantoorkolossen als

Fortis en Interpay in de stad Utrecht worden

regelmatig slechtvalken waargenomen.

Verstoring vanafhet dak doorramen zemen

leidt ertoe dat hier niet gebroed wordt. R.

Slaterus ‘Gestage toename van de Krakeend.’

Mens en Natuur jrg. 59 (1) voorjaar ’OS

Magazine van het IVN. Voor goede
initiatieven heeft Vogelbescherming een

projectpot ingesteld waarmee een dergelijk

project gefinancierd kan worden. Plannen vóór

1 juni a.s. indienen.

NatuurNabij jrg. 37 (1) febr.’OS De

vrijwilligers van IVN Vogel werkgroep Soest

kregen de Gouden Oliebol wegens verdienste

voor de Soester samenleving. De leden van de

werkgroep zijn druk in de weer met nestkast-

controles, roofvogels en uilen, bescherming

van weidevogels, zwaluwen en ijsvogels.

Van Nature jrg. 18(1) jan.’OS Maandblad

van Natuurmonumenten. Natuurontwikkeling
rond IJburg kreeg prominente plaats door druk

vanuit natuurorganisaties.
Van Nature jrg. 18 (2) febr. ’OS Geen

specifiek vogelnieuws.

Landschap Noord-Holland jrg. 35 (1) mrt.’OS

Luc Smit van de Steenuilenwerkgroep Noord-

Holland schat dat er nog minimaal 70 broed-

paartjes zijn van het kleine Steenuiltje, vooral

in West-Friesland. R. de Vos Tn de

Eilandspolder -tussen De Schermer en De

Beemster- wordt het boerenbedrijf dienstbaar

gemaakt aan weidevogels.’

Sovonnieuws jrg. 20 (4) dec. ’07 K.

Koffljberg & H. v.d. Jeugd ‘Opvang van

Ganzen en Smienten in foerageergebieden;

eerste resultaten.’ Het blijkt dat Grauwe

Ganzen en Kolganzen zich minderbinden aan

de foerageergebieden, dan de Brandgans en de

Kleine Rietgans. J. Waanders en G. Troost

maken gegevens van trektellingen via het

internet beschikbaar, Trektellen.nl en Sovon

werken samen. Het Landelijk Soortenonder-

zoek Broedvogels doet bijzondere ontdek-

kingen: een broedgeval van de Veldrietzanger

op Vlieland! En op Schiermonnikoog ving H.

Luten een Kleine Vliegenvanger.
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2008 Het jaar van de Scholekster: Van ‘witte

gebieden’ in Nederlandwil Sovon gegevens

verzamelen over de broeddichtheid en

broedsucces. Meer dan 1000 Grote

Zilverreigers geteld tijdens de eerste landelijke

slaapplaatstelling in de winter.

De Takkeling jrg. 16 (1) ’08 Werkgroep

Roofvogels Nederland. Hanneke Sevink

schrijft in haar voorwoord dat de

roofvogelvervolging minder is geworden. R.

Bijlsma meldt in ‘Trends en broedresultaten’,

dat voor de Havik het Gooi één van de

gunstigste broedgebieden is in Nederland, ze

beginnen altijd vroeg, d.w.z. eind maart met

broeden. Roofvogelwerkgroep de Peelhorst

‘Wespendiefjong grootgebracht door

pleegouders.’

De Tringiaan jrg. 31 (1) ’08 VWG Schagen

e.o. G. Langedijk ringde de Kerkuilen rondom

Schagen, waar in tien kasten 32 jonge

Kerkuilen geringd werden. Uit het

weidevogeloverzicht blijkt dat de Grutto en de

Tureluur zich redelijk handhaven.

Te Velde jrg. 48 dec.’07 Archief voor

veldbiologische gegevens uit de Gelderse

Vallei en Eemland. Naar aanleiding van grote

ingrepen in landgoed Den Treek, waar een

opener gebied wordt gecreëerd met heide en

zand, grijpt Te Veldeterug op een

gedetailleerd verslag uit 1898 van E. Heimans

met tekeningen van M.A. Koekkoek in De

Levende Natuur.

Vaneilus jrg. 60 (3) juni ’07 De Friese

Vogelbeschermingswachten. J. Dijkstra
‘Nieuw weidevogelbeheer en tellen’, er wordt

gewerkt aan een landelijk systeem van

monitoring van de broedresultaten van

weidevogels. Uiteraard zijn de Friese

Vogelbeschermingswachten

vertegenwoordigd.

Het Vogeljaar jrg. 55 (6) ’07 Tijdschrift voor

vogelstudie en vogelbescherming. G.

Ouweneel verslaat zijn zeereis van Nieuw-

Zeeland naar Japan: vijf weken zeevogels

waarnemen in de Westelijke Grote Oceaan.

De hier besproken tijdschriften zijn er voor alle leden van onze Vogelwerkgroep. Nieuwsgierig

geworden naar één van de zeer beknopt samengevatte artikelen? Neem dan op een lezingavond even

contact op metBep Dwars-van Achterbergh.


