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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.

Dier en Milieujrg. 83 (4) aug. ’08 Vakblad voor

handhavers op het gebied van Dier en Milieu.

Vooraankondiging van ‘Vogels en de Wet’, uitgave

van deKNNV. Geheel geactualiseerd aan de

huidige Flora- en Faunawet; er wordt uitgebreid

ingegaan op verstoring, jacht en schadebestrijding

van vogels. Interview met ministerVerburg: ‘Het

realiseren van de ecologische hoofdstructuuris een

topprioriteit.’

De Domphoorn jrg. 42 (3) sept. ’08 Natuur- en

Vogelwacht De Vijfheerenlanden. Ditmaal geen

vogelnieuws uit de regio, wel verslagen uit veraf

gelegen gebieden.

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

Noord-Holland. F. en H-J. Koning ‘Vestigen

Bosuilen zich steeds dichter bij hun geboorteplek?’

Meerroofvogels, vooral Haviken leidt tot meer

predatie, waardoor jongen niet noodzakelijkerwijs

weg hoeven te trekken. M. v.d. Lee ‘Zeven jaar

weidevogels in West-Friesland’ Conclusie:

agrarisch natuurbeheer, gras maaien na 1 juni en

variatie in het landgebruik leidt tot een voor

weidevogels goed broed- en foerageergebied.

De Grauwe Gans jrg. 24 (2) juli ’08 en Natuur -

en Vogel wacht ZuidelijkFlevoland. In de rubriek

Avifauna een 5-tal bladzijden met bijzondere

waarnemingen dit voorjaar, waaronder: Roodkeel-

en IJsduiker, Roodhalsfuut, Woudaapje, Kwak,

Kaneeltaling, Ringsnaveleend, Witoogeend en een

Ortolaan. Goed dat de Grauwe Kiekendiefin Zuid-

Flevoland weer vijfnesten had. Ed ter Laak

inventariseerde opnieuw het Meridiaanpark en is

met Stadsbeheertot afspraken gekomen over het

maaibeheer. Hans Warrink van de gemeente

Almere vertelt over een in aanbouw zijnd

Natuurbelevingscentrum met uitzicht op de

Oostvaardersplassen vanaf de gemeentegrens van

Almere. T. Kalkman zet de tuinwaarnemingen op

een rijtje. T. Eggenhuizen nam op 14 oktober vorig

jaar 94 soorten waar op de Umeerdijk, dat was de

dag van de Big Sit.

Meerkoet jrg. 35 (3) aug. ’08 Natuurvereniging

Wierhaven. B. Winters schrijft hoe een dagje

‘vogels vangen’ op één van de CES trekstations er

uit ziet. Om de dertien netten (123 m) voor

zonsopkomst op de Voorboezem in Wieringen te

hebben staan, begin je om 03:30 uur met opzetten,

waarna minimaalelk uur wordt gecontroleerd. Op

het lijstje met top 14 van gevangenvogels komen

de Blauwborst, de Bosrietzanger en de Grasmus

voor. Ook wordt de Rietgors hier veelvuldig van

een ring voorzien.

Mens en Natuur jrg.59 (3) herfst ’08 Blad voor

leden en relaties van IVN. Veel

paddenstoelennieuws.

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

L. deNiet ‘Torenvalken in Soest’. Vier legsels
leverden twaalfjongen op. Cor Kaldenbach, de

vogelwacht van Vliegbasis Soesterberg, leidt ons in

zijn artikel rond over de verschraalde, voedselarme

zandgronden van het verlaten vliegveld, waar alleen

al 75 paartjes Veldleeuweriken zich thuis voelen

tussen de zeldzame kruiden en uitbottendeheide.

Naast de Roodborsttapuit, de Boompieper en de

Boomleeuwerikbroeden op de basis nog vijftig

vogelsoorten.

Van Nature jrg. 18 (9) sept. ’08 Maandbladvan

Natuurmonumenten.SOVON stelt dat uitbreidenen

verbeterenvan de kwaliteit van natuurgebieden
essentieel is voor het behoud van heide-, duin-

kustvogels. ‘Herstel waaien in Eemland gaat hand

in hand met natuurbehoud.De provincie Utrecht

benoemdede waaien tot aardkundig monument en

laat Natuurmonumentenregelmatig onderhoud

plegen. J. Nantinga ‘Rode Wouw broedde met

succes op Groninger nest’. 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 voldoenderust. A. Kleinsmit ‘Lichte daling

aantal Korhanenop SallandseHeuvelrug.’

Landschap Noord-Holland jrg. 35 (3) sept. ’08 D.

Tanger ‘Kiekendievenonder de rook van

Amsterdam’. De Lange Bretten, 130 ha. nieuwe

natuur tussen Halfweg en station Sloterdijk, langs
de Haarlemmertrekvaart. Een gebied waar nu al de

Roerdomp, de Nachtegaal, het Baardmannetje en de

Waterral zich thuis voelen. I. Lammers portretteert

vogelfotograaf Mart Smit. Was u afgelopen jaar bij
de lezing van Jan Smit uit Lutjewinkel? Dit is zijn

zoon van 17 jaar met mooie opnames van de

Zeearenden de Regenwulp. R. de Vos ‘Met

ontembare energie aan het werk voor de Ijsvogel’,

inderdaad, dit artikel gaat over Jelle Harder die

gesteund met geld van de Postcodeloterij zich ook

in zijn vrije tijd inzet voor deze flitsende blauw-

oranje verschijning.
Onze Waard jrg. 39 (2) zomer ’08 Natuur- en

Vogelwacht “De Alblasserwaard”. Een

Alpengierzwaluw boven Dordrecht was een echte

leuke waarneming.. De Vogelwacht stelde het le

Ornithologische Jaarverslag samen met nieuws en

artikelen over vogels in de Alblasserwaard. A. Stip
‘Trektellen in het voorjaar 2008’ Bij deze telling
vanuit de vogelkijkhut bij de Hoge Boezem staat de

Gierzwaluw op de eerste plaats. Ad Kooij telde de

broedvogels van de Boezems bij Kinderdijk,

verslag van ’07.

De Takkeling jrg. 16(2) Werkgroep Roofvogels
Nederland. F.E. de Roder e.a. ‘Tweede broedgeval
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van de Zeearend in Nederland. G.L. Ouweneel ‘Een

halve eeuw overwinterende Bruine Kiekendieven in

de noordelijke Delta’. E. Visser ‘Grauwe

Kiekendieven in 2007’, Lauwersmeer en Flevoland

laten een negatieve trend zien, groei in Oost-

Groningen. E. v .tichelen verslaat een worsteling

van een Havik met een Zwarte Kraai. D. Dekker

zoekt in Nederland en in Canada naar de

Slechtvalk.

De Tringiaan jrg. 31 (3) aug.’OS Vogelwerkgroep

Schagen en omstreken. R. Costers Penologie: ‘Een

vroege waarneming van de Bonte Vliegenvanger,
dit jaar op 4 april’.

Vanellus jrg 61 (4) aug. ’08 De Friese

Vogelbeschermingswachten. G. Benedictus,

voorzitter: De uitspraak van de Raad van State over

het zoeken van kievitseieren heeft tot gevolg dat de

vogelwachten een strenge boekhouding moeten

gaan bijhouden om het aantal van 6934 geraapte

eieren niet te overschrijden. H. Minkes ‘Fryske

Neisoarchdei’, vrij vertaald: Friese nazorgdag,

waarmee voor depers aangetoond wordt dat de

Friese ievitseierenrapers ook na 10 april nog

aandacht schenken aan de bescherming van

weidevogels. A. Osinga ‘Weidevogelproblematiek
slaat vooral op de Grutto’, dit is aangetoond in twee

onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken van

de hand van Paul Swagemakers en van Hans

Schekkerman. J. de Jong ‘Trekgedrag van de

Kerkuil’, jongen Kerkuilen vestigen zich in de regel

niet verder dan enkele tientallenkilometers van de

nestplaats. Maar er zijn ‘Wandeijahre’, dan dwalen

enkele verder dan gewoonlijk.

Het Vogeljaar jrg. 55 (4) ’08 Tijdschrift voor

vogelstudie en vogelbescherming. Veel nieuws van

verre reizen: naar de Oekraïne (K. van Berkel), naar

Ijsland(H. Strietman).
Vrienden van ’t Gooi jrg. 3 (2) Dick A. Jonkers

‘In beeld: Knobbelzwaan’. Naast de biologische

wetenswaardigheden een interessante

cultuurhistorische verhandeling over deze

omstreden, gewichtige vogel.

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

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

contact op met Bep Dwars-van Achterbergh..


