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Argus jrg. 33 (2) ’08 Blad van de

Faunabescherming. Op de bres tegen het zinloos

doden van vogels en dieren. H. Niesen ‘Jagen mag

weer?’ R. Stockmann Provinciale

Faunabeheerseenhedenzijn laks met het

terugmelden. Hoe en doorwie is gebruik gemaakt

van de door de provincie verleendejachtontheffing
en wat was het resultaat? De provincie heeft hier

geen zicht op. L. v.d. Bergh ‘De Utrechtse kwestie’:

Jagers hebben met de provincie Utrecht afspraken

gemaakt over het vangen en vergassen van diverse

ganzensoorten in o.a. de Loosdrechtse, de

Tienhovense Plassen en in het Eemmeer. J.

Bouterse werpt in ‘Natuurbeheerdersin een

spagaat,’ de vraag op ofvogelwerkgroepen hun

gegevens over aantallen weidevogels en ganzen wel

aan SOVON beschikbaar moeten stellen, die ze

vervolgens publiekelijk toegankelijk maken voor

wildbeheerseenheden.In plaats vanmeewerken aan

vogelbescherming ben je zodoende in feite

onderdeel van de ganzenbestrijding.
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Dier en Milieu jrg. 83 (3) juni ’08 Vakblad voor

handhavers op het gebied van Dier en Milieu. Via

de KNNV is ‘Vogels en de Wet’ net uit. Aangepast

aan de huidige wetgeving wordt uitgebreid

ingegaan op verstoring, jacht en schadebestrijding

van vogels.

De Domphoorn jgr. 42 (2) juni ’08 Natuur- en

Vogelwacht De Vijfheerenlanden. L. Hellingman

neemt in haar tuin waar hoe een paartje Koolmees

bij het voeren in de broedtijd te hulp wordt

geschoten door een Tuinfluiter, wanneer één

koolmeesouder dood gaat.

Tussen Duin & Dijk jrg. 7 (2) ‘08 Natuur in

Noord-Holland.H. Roersma en N. v. Brederode

‘Van ganzen kan de kachel niet branden’. Natuur

en vogelwereld achter de Hondsbossche Zeewering:

een natuurgebied van internationaalaanzien. P.

Zomerdijk en W. Ruitenbeek "Verrassende

toename van de de Krakeend in het gebied tussen

Amsterdam en Alkmaar.’ R. Brouwer ‘Tapuiten en

andere broedvogels van het Botgat, dat tussen

Callantsoog en Den Helder ligt.’

Dutch Birding jrg. 30 (3) ’08 Tijdschrift voor

palearctische vogels. M. Becker & H. Jegen

‘Herkenning van Midden-Europese spechten op

basis van vliegveren.’ C. Zuyderduyn

‘Kroonboszanger in Katwijk aan Zee, okt.’07’

Toppunt van kleurenpracht bieden de foto’s bij het

artikel van O. Plantemaover de Paradijs- en

Prieelvogels van Nieuw Ginea.

Dutch Binding jrg. 30 (4) ’08 M. Jonker e.a.

‘Atlasvinken in Eemshaven in ‘99’ R. Winters, R.

Mulder ‘

Roodpootvalken in Fochtloërveen mei

’08’; verder vele waarnemingen w.o. Vale Gier in

Wieringermeer.

Ficedula jrg. 37 (1) mrt ’08 Twentse VWG. W.

Kouwenhoven ‘Excursie Middelste Bonte Specht

bij beestenweer.’ B. Hulsebos Bij de voor- en

najaarstellingen in het gebied De Oelemars werd in

2007 een recordaantal vogelsoorten vastgesteld:

179 soorten.’ HuiszwaluwinventarisatieNO-

Twente 2007: de aantallen blijven met bijna 2000

nesten aardig constant.’

Fitis jrg. 44 (2) mei ’08 VWG Zuid-Kennemerland

F. Koning ‘Herfsttrek van enkele soorten van het

geslacht Sylvia’, waartoe de Grasmus, de

Braamsluiper, de Tuinfluiter, de Zwartkop en de

Sperwergrasmus behoren. E. Wokke ‘Opvallend
aantal Temmincks Strandloper dit voorjaar op het

Landje van Gruijters.’ P. Spannenburg

‘Luisvliegen: irritantof interessant?’ J. Kuys ‘Jonge
Bosuilen in de schoorsteen van museum ’t Dolhuys

in Haarlem.’

De Kruisbek jrg. 51 (3) juni ’08 Vogelwacht
Utrecht. G. Otten ‘Zwarte en Rode Wouwen in

Utrecht’, ze worden onregelmatig waargenomen,

maar vestiging moet niet worden uitgesloten, dus

hou ze in de gaten. W. Stoopendaal ‘Zeldzame

broedvogels in 2007,’ hierbij enkele soorten uit

gebieden die grenzenaan ons werkgebied: Geoorde

Fuut in het Pluismeer; Krooneenden in Botshol;

Porseleinhoendersbij Eemdijk; natuurlijk ook het

Kleinst Waterhoen in polder Achteraf; De Raaf

broedt bij het Pluismeer en bij de Valse Bosjes.

Limosajrg. 81(1) ’08 Tijdschrift van de Ned.

Ornithologische Unie en SOVON. C. v. Turnhout,
M. v. Roomen ‘Drieteenstrandlopers in Nederland;

steeds meer wad-, steeds minderstrandvogel?’ H.

v.d. Wetering, J. Jukema ‘Leven leeftijdsgroepen

van de Gierzwaluw in de broedperiode ruimtelijk

gescheiden?” G.A. Ouweneel e.a. ‘Terreingebruik

van Dwergganzen in het Oude Land van Strijen’. D.

Prop ‘Zilverreigers op muizenjacht tussen de

Kolganzen.’ W.C. v .Esch, W. Tamis

‘Halsbandparkiet staat op de menulijst van steeds

meer roofvogels in Nederland.’ G. Gerritsen ‘Het

massaal vissen van Aalschovers in de IJsseldelta’.

Meerkoet jrg. 35 (2) mei ’08 Natuurvereniging
Wierhaven. R. Schouw ‘Huiszwaluwen in

werkgebied Wierhaven vrij constant ondanks

plaatselijke verschillen.’

Mens en Natuur jrg.59 (2) zomer ’08 Blad voor

leden en relaties van IVN. IVN-leden krijgen een

flinke korting op de cursus van Vogelkijkcentrum
Nederland van Nico de Haan.

Natuur Nabij jrg. 36 (2) IVN Eemland mei ’08

Geen echt vogelnieuws, behalve de nestkastflat

voor Gierzwaluwen in Soest.

Van Nature jrg. 18 (6) juni ’08 Maandblad van

Natuurmonumenten.J. de Boer stelt dat het in de

gebieden van Natuurmonumentenin ZW-Friesland

goed gaat met de weidevogels. Die gebieden zijn

vochtig, er wordt laat gemaaid en er is voldoende

rust. A. Kleinsmit ‘Lichte daling aantalkorhanen

op Sallandse Heuvelrug.’

Landschap Noord-Hollandjrg. 35 (2) mei ’08

Geen echt vogelnieuws, wel een beschrijving van

de Koeienmeent, een botanische parel bij het

Laegieskamp volgens K. Meesters.

De Steenloper jrg. 26 (zomer) ’08 VWG Den

Helder e.o. H. Post ‘Een hoopje klei inje achtertuin

zorgt voor succes bij het nesten bouwen door

Huiszwaluwen.’ H. Post hangt een nieuwe kast op

voor de Torenvalk.

Vanellus jrg 61 (2) april ’08 De Friese

Vogelbeschermingswachten. Het blad is gerestyled,
het verschijnt nu ook op A-4 formaat. J. de Jong
schenkt aandacht aan de Roodpootvalken in het

Fochtloërveen: maar liefst 33 exemplaren halfmei.

De Jong meldtook dat ‘De werkgroep Kerkuilen

Friesland een topjaar had met 570 broedparen!’
Het Vogeljaar jrg. 55 (2) ’08 Tijdschrift voor

vogelstudie en vogelbescherming. S. ten Berge ‘De

uiterwaarden van de Midden-Elbe: een gebied op

350 km afstand om te koesteren.’

Het Vogeljaar jrg. 55 (3) ’08 A. van Paassen ‘25

Jaar weidevogelwacht Schipluiden en het nut van

langjarige monitoring.’ Mooie foto’s dingen mee

naar de Jaap Taapken Vogelfotoparade 2007.

De hier besproken tijdschriften zijn er voor alle

leden van onze vogelwerkgroep. Nieuwsgierig

geworden naar één van de zeer beknopt

samengevatte artikelen?Neem op een lezingavond

even contact op met Bep Dwars-van Achterbergh.


