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Ontvangen literatuur

Samenstelling: Paul Keuning

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

Anna’s Hoeve Koerier jrg. 25 (l) ’08 Ver. Tot

behoud van Anna’s Hoeve en omgeving. G. Kluvers-

Kessler. Onder de titel ‘Blauw Joetje’, beschrijft Gerry
Kluver-Kessler uitgebreid haarobservaties bij een van

de vijf afgestoken ijsvogelwanden.

G .Peet ontvouwt de plannen voor de Zandheuvelweg

en omgeving in ‘Werkatelier De Groene Schakel'. Het

is een lastige puzzel om wonen, verkeer, openbaar

vervoer en natuur de ruimte te geven. Er komt mogelijk

een aparte busaffit vanafde A-27 bij de Monnikenberg.

Argus jrg. 33 (1) ’08 Blad van de Faunabescherming.

L. v.d. Bergh ‘Het rampzalige overheidsbeleid Wilde

Ganzen’. Aangetoond wordt datjagers op 27

decemberj.1. bij Boven-Leeuwen Toendrarietganzen en

Brandganzen neerschoten. Al erg genoeg dat de Kol-

en de Grauwe Ganzen ongecontroleerdovergeleverd

zijn aan de jachtlustvan ‘faunabeheerders’. V.d. Bergh

gaat wel ver in zijn bewoordingen van afkeur over het

gedrag van wetenschappers van Alterra en de advocaat

van de Vogelbescherming.

Dier en Milieu jrg. 83 (2) febr.’OS Vakblad voor

handhavers op het gebied van Dier en Milieu. E. Kats

‘Natuurfotografen, dierenvriendof lastpak?’ Meestal

passen natuurfotografen er wel voor op om dieren en

vogels te verstoren. Het loopt soms uit de hand

wanneer op de hoogte gesteld door sites, honderden

soortenjagers op die ene Velduil afgaan.

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

Noord-Holland Steun voor vogelwerkgroepen. Dit

nummer is helemaal gewijd aan de weidevogels in

Noord-Holland.
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- K. Scharringa & R. van ’t Veen ‘Weidevogels in

Laag Holland’ Deze grootschalige inventarisatie van

de weidegebieden ten noorden van Amsterdam tot

aan Alkmaar, vond plaats in 2006. Het blijkt dat er

meerdere factoren een rol spelen bij het broedsucces

van de Grutto. Niet alleenhet natuurbeheerof het

maaibeleidzijn van invloed, de stand van het

grondwater en de grootte van het weidegebied zijn
mede bepalend voor het succes van de Grutto.

- Onderzoekers van Alterra en Natuurbeheer

Wageningen deden onderzoek naar het ‘Voedselaan-

bod voor Gruttokuikens in de Hollandse veenweide-

gebieden’. Conclusie: Percelen met lang gras

bevatten in 2006 en 2007 meer insecten dan die met

kort gras.
- D. Klein onderzocht ‘De betekenis van plas-dras

percelen voor de Grutto’. Gebleken is dat Grutto’s

hun jongen graag groot brengen in de buurt van een

plas-dras gebiedje.
- F. Visbeen & A. Guldemond ‘Bestrijding van Vossen

en de predatiekans van weidevogels’. In 2005 werden

140 vossen geschoten in het gebied ten noordoosten

van Amsterdam. Op grond van de gegevens kunnen

er nog geen definitieveuitspraken gedaan worden

over de invloed op predatie van weidevogels.
- A. v. Paassen & M. Kuiper ‘Gebiedsgericht beheer

Grutto’s in de Rondehoep’. In 2007overleven

dankzij het mozaïekbeheer 50% van de pullen.
- W. Tijssen ‘Tureluurs, een succesnummer’.

- L. Lamers e.a. ‘Pitrus, 1’enfantterrible van het natte

natuurbeheer?’Hoewel pitrus de verwachtingen van

de natuurbeheerdervaak frustreert, zoeken bijv.

soorten als de Roerdomp, de Noordse woelmuis en de

ringslang voedsel en dekking in deze gebieden.
- G. Witte ‘Weidezangvogels in gemengd gebied op

Texel’, verschillende maatregelen werden in 2007

uitgeprobeerd om het de Veldleeuwerik, de Gele

Kwikstaart en de Graspieper naar de zin te maken.

- N. Groen & P. Zomerdijk ‘Terug bij af? Een analyse

na dertig jaar Relatienotabeleid.’ Dertig jaar weide-

vogelbeleid heeft niet kunnen voorkomendat de

Kemphaan en de Watersnip als broedvogel uit ons

cultuurlandschap zijn verdwenen. Alles wijst erop dat

ook de Veldleeuwerik, de Slobeenden de Grutto op

korte termijn uit het agrarisch landschap zullen

verdwijnen.
- R. Klein tenslotte laat het er niet bij zitten:

‘Weidevogelbeheer, een gezamenlijke

verantwoordelijkheid!

Dlltch Birding jrg. 30 (2) ’08 Tijdschrift voor

palearctische vogels. K. Schollen e.a. ‘Dwerguilen bij
Bakkeveen en Valkenswaard in febr. ‘08’. Een voor-

beeld waar de milieupolitie op doelde waarbij het uit de

hand liep met honderden soorten jagende fotografen.

Verder 30 jaar Dutch Birding; de jaren 80, waarin een

nieuwe generatie de dienst uit zal maken bij de DBA.

Er worden striktere criteriaopgesteld om tot soorten-

erkenning te komen, die leidt tot een revisie van de

avifaunalijst van in Nederlandwaargenomensoorten.

Ficedllla jrg. 37 (1) mrt ’08 Twentse VWG. P. v.d.

Akker ‘Hetbroedseizoen 2007 van de Ijsvogel en de

Grote Gele Kwikstaart’. Met25 broedgevallen van de

Ijsvogel en een recordaantal van 75 voor de Grote Gele

Kwikstaart gaat het niet slecht in Twente! B. Hulsebos

beschrijft het ‘Broedvogelonderzoek in de gemeente

Losser in 2007’ Leuke soorten uit de lijst; 85 paar

Steenuil, 19paar Kerkuil, 16 territoriaNachtzwaluw, 8

voor de zeldzame Middelste Bonte Specht en wel een

waarneming, maar geen territorium van de Grauwe

Klauwier.

Fitis jrg. 44 (1) febr.’08 VWG Zuid-Kennemerland

B. v.d.Kruis ‘Is de Grauwe Klauwierbezig met een

voorzichtige opmars in de Nederlandse duinen?’ J.

Kuys ‘Ganzen schieten rond de luchthaven Schiphol.’
Fred Cottaar is verbaasd en verontwaardigd over de

manierwaarop er met zijn onderzoekgegevens en zijn

aanbevelingen wordt omgesprongen door de

beheerders van de luchthaven. Grote vogels, zoals

ganzen vormen een veiligheidsrisico voor de

vliegtuigen. Al in 2005 werkte Fred Cottaar op verzoek

van Bart Ebbinge van Alterra mee aan een

inventarisatie van ganzensoorten in de buurt van de

luchthaven. In zijn verslag deed Fred de aanbeveling

om voor Grauwe Gans aantrekkelijke plekken als pias-
dras weidegrond en pas gemaaide graanakkers, die als

een magneet werken, te mijden in de aanvliegroute van

de vliegtuigen. Ook raadde hij aan om aantrekkelijke

opvanggebieden in te richten wat verder van Schiphol
vandaan. In plaats daarvan veroorzaakten jagers 8

maart j.L, midden in het broedseizoen, in de

Hekslootpolder veel onrust met een jachtpartij.

Grutto’s, Tureluurs, Kieviten en Scholeksters werden

tijdens het broeden verstoord doordeze

onaangekondigde ganzenjacht.

De Grauwe Gans jrg.24 (1) Vogel- en

natuurwacht Zuid-Flevoland.T. Eggenhuizen

‘Purperreiger in Flevoland’, veel Purperreigers broeden

in het Naardermeeren komen foerageren in de polder.

Broedgevallen in de polder zijn niet met zekerheid

bekend. G. Boomhouwer ‘Slaapplaats Blauwe

Kiekendiefin het Gorzenveld’. Het Gorzenveld is het

riet- en piasgebiedje net over de Stichtse Brug, rechts

van de A6 (tussen de Gooiseweg en het Priempad). Het

gaat om zo’n 16-talBlauwe Kiekendieven, bijna
allemaal onvolwassen exemplaren, dieoverdag veelal

de Eempolder in trekken.

De Kruisbek jrg. 51 (2) apr.’OS Vogelwacht
Utrecht. B. van ’t Holt ‘Grauwe Klauwier op de

Leusderheide’Een eerste broedgeval in de provincie
sinds lange tijd! J. Steenbergen ‘Nieuw Wulven’, een

aantrekkelijk vogelgebied tussen Houten en fort

Vechten.

Limosa jrg. 80 (4) mrt.’OS Ned. Ornithologische
Unie en SOVON.

- P. de Boer & O. Klaassen ‘Minder Blauwop de

Wadden’, na een piek rond ’90-’94 met 110-120 paar

Blauwe Kiekendieven daalde de populatie met 75%.

De Boer en Klaassen verklaren de afname door tekort

aan stapelvoedsel: Noordse Woelmuizenen konijnen.

Regelmatig emigreren daarom ook Blauwe

Kiekendieven naar Duitse Waddeneilanden.
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- R. Meijer & B. Weel ‘De broedbevolking van de

Biesbosch 35 jaar na de nieuwe start.’Van de ene op

de andere dag veranderde de getijdewerking uit dit

natuurgebied. De Biesbosch is rijker geworden in

soorten en aantallen broedvogels, maar tegelijk

minder uniek’.

- C.J. Camphuysen & M.F. Leopold ‘Drieteenmeeuw

vestigt zich op meerdere platforms in Nederlandse

wateren.”

- B. v. Noorden ‘Leeftijdsbepaling en groei van

nestjonge Spotvogels.’

Meerkoet jrg. ?(1) voorjaar ’08 Natuurvereniging

Wierhaven. B. Winters ’ 10jaar vogels vangen, verslag

van tien jaar ringervaring op Wielingen.’

Van Nature jrg. 18 (3) mrt.’OS Maandblad van

Natuurmonumenten. Geen specifiek vogelnieuws.

Van Nature jrg. 18 (4) apr. ’08 Waverhoek nieuw

vogelparadijs. Dit natuurontwikkelingsgebied bij

Wilnis is na verhoging van het waterpeil vorig jaar
veranderd in een waar vogelparadijs. Dit jaar al 143

soorten waargenomen tegen 56 vorig jaar. Tientallen

Grutto’s en Kemphanen.

Van Nature jrg. 18 (5) mei ’08 Geen specifiek

vogelnieuws.

Onze Waard jrg. 39 (1) voorjaar ’08 Natuur- en

Vogelwacht Alblasserwaard. De weidevogelwerkgroep

vindt een aantalboeren bereid om mee te doen aan

weidevogelbescherming in het kader van het project
Nederland Weidevogelrijk. A. Kooij ‘Broedvogels

Alblasserbos 2007, locatieKortland’, In dit eentonige
bos met grote populieren en essen kwamen 18 soorten

broedvogels voor. Hopelijk gaat er wat veranderen nu

een deel van het bos gekapt is. Veel takken zijn blijven

liggen.

Landschap Noord-Hollandjrg. 35 (1) mrt.’08

Luc Smit van de Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

schat dat er nog minimaal 70 broedpaartjes zijn van het

kleine Steenuiltje, vooral in West-Friesland. R. de Vos

‘In de Eilandspolder -tussen De Schermer en De

Beemster- wordt het boerenbedrijf dienstbaar gemaakt

aan weidevogels.’

’t Schrieverke jrg. 25 (1) mei ’08 VWG Eibergen.

A. Visser ‘Penologie 2005-2007’. Van de 53 soorten,

waarvan eerste waarnemingen in het gebied genoteerd

zijn er maar liefst 30 die het afgelopen jaar de datum

van terugkeer één ofmeer dagen vervroegd hebben ten

opzichte van 2004. Leuk ook om een anoniem lijstje

fenologie van 75 jaar geleden aan te treffen in een

schoolschriftje in dekringloopwinkel. W. Smeenk

‘Flamingo’s in het Zwillbrocker Venn’. Het lezen van

de ringterugmeldingen doet denken aan

slachtofferlijsten na een ramp: doodgeschoten (Havik,

Buizerd), dood verkeerslachtoffer(tientallen), dood

gebeten, dood tegen glas gevlogen (Kerkuil).

Sovonnieuws jrg. 20 (4) dec. ’07

- M. v .Roomen ‘Midwintertelling van

watervogels buitengewone aantallenals gevolg van

een reeks zachte winters.

- J. v Bruggen & A. v Dijk ‘Kolonievogels in2007’

Met de Aalscholver is het lokaal dramatisch gesteld;

De Blauwe Reiger zit wat aantallenbetreft aan de

top; De Purperreiger gaat het voor de wind; 4%

stijging voor de Lepelaar - 1900 broedparen; Zwarte

Stem vertoont lichte toename; Roekengegevens nog

niet allemaal binnen, lijkt op een daling van bijna
10%.

- Kraanvogel: van trekvogel naar jaarvogel?
- F. Willems ea Nestkaartenproject gaat 14e

jaar in.

Voor de Bonte Vliegenvanger, de Pimpelmees en de

Koolmees is de eerste eidatum sinds ’82 tien dagen

vervroegd!
- B. Ens ‘Jaar van de Scholekster: soos- en

slaapplaatstellingen’.
- Klapekstertelling levert landelijk 289 exemplaren op.

- 2007 Jaar van de Nachtzwaluw, bij een

gelijkblijvende verspreiding over het land zo’n 1800

territoria, niet slecht!

De Steenloper jrg. 26 (lente) ’08 VWG Den Helder

e.o. F. Geldermans ‘Zeetrektellen2007’. Tien

bladzijden met interessante waarnemingen: wat te

denken van 48 Roodkeelduikers, of 7x Vaal

Stormvogeltje? J van Benten inventariseerde de 36

broedvogelsoorten in Hoenderdaell, een landgoed in

wording bij AnnaPaulowna. H. Post ‘Verslag
Kerkuilen’. Ondanks plaatselijk weinig broedresultaten

is de WG druk bezig om kasten te maken en te

plaatsen.’

De Tringiaan jrg 31 (2) ’08 VWG Schagen e.o .
R. Costers ‘Zilvermeeuwenmet kleurringen in 2007’

.

D. IJff ‘Huiszwaluwonderzoek 2007: een toename van

160 ex. (2002) naar 395 broedparen in 2007’..

Vanellus jrg 61 (2) april ’08 De Friese

Vogelbeschermingswachten. E.J.v. M.

‘Gruttobedreiging bij opgroeien en trekken, hoe we

Grutto’s op agrarisch gebied beschermen’.

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

vogelstudie en vogelbescherming. J. v.d. Winden

‘Zwarte Stem in 2006’. We ontkomen er niet aan om

vlotjes te blijven uitleggen willen we dezelfde

populatie behouden ofzelfs iets uitbreiden.’

Vrienden van t Gooi jrg.? (1) ’08 Vereniging van

Vriendenvan het Gooi. Ditmaal geen specifiek

vogelnieuws. Wel ‘Zand’, waar hebben we het dan

over? En cultuurhistorische monumenten in het Gooi.

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

naar een van de zeer beknopt samengevatteartikelen? Neem op een lezingavond even contact op met Bep

Dwars-van Achterbergh.


