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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.

Argus jrg. 33 (3) sept. ’08 Blad van de

Faunabescherming. Op de bres tegen het zinloos

doden van vogels en dieren. R. Stockmann is in

haar artikel ‘Faunabeheereenheidin Noord-

Holland’ duidelijk op ramkoers doortermen te

bezigen als; dieren dodenmet alle mogelijke

begeerde bestrijdingsmiddelen, vangen, vergassen

en doodschieten en beschermde soorten uitroeien.

Intussen fungeren de natuurorganisaties als vlag op

de modderschuitvan de overheid. Verder; een dvd

met beelden van het vangen van Brandganzen door

Duke Faunabeheer (Lelystad) in de provincie

Utrecht. L. v.d. Bergh beschrijft in ‘Gaskamers op

Texel’ hoe fascistische concentratiekamppraktijken

ten uitvoerworden gebracht bij het vangen van

Grauwe Ganzen op Texel.

Argus jrg 33 (4) dec. ’08 P. de Jong geeft

commentaar op de evaluatie van de Flora- en

faunawet in de Tweede Kamer en vindt het ‘Drie

keer niks’ Jagers krijgen vrij baan, zelfop

beschermde soorten en in natuurgebieden. R.

Stockman opnieuw over ‘De massaslachting onder

overzomerende ganzen’

Dier en Milieujrg. 83 (5) okt. ’08 Vakblad voor

handhavers op het gebied van Dier en Milieu. De

Werkgroep Roofvogels Nederland inventariseert

o.a. de roofvogelvervolging en toont aan dat die

nergens op zo grote schaal plaats vindtals in

Friesland. Het Regionaal Milieuteampolitie

Fryslan, bestaande uit één persoon is zwaar

onderbemand.Toch loopt het aantal meldingen

terug door interventie door middel van

cameratoezicht, sporenonderzoek en/of

buurtonderzoek. Verder veel aandacht voor

‘Vogels en de wet’, waarover elders in dit nummer

meer.

Dier en Mileu jrg. 83 (6) Tussen Soest en

Amersfoort werd een vogelvanger diePutters

probeerde te vangen geverbaliseerd.

De Domphoorn jgr. 42 (4) dec. ’08 Natuur- en

Vogelwacht De Vijfheerenlanden. Geen specifiek

vogelnieuws.

Tussen Duin & Dijk jrg. 7 (4) ‘08 Natuur in

Noord-Holland. L. Koopman ‘Verdwenen

eendenkooien.’ Aan de hand van oude kaarten zijn
in de kop van Noord-Holland zeker 30 plaatsen

gelokaliseerd waar in het verleden een eendenkooi

stond. F. Koning ‘Herfsttrek van de Zwartkop

langs de Hollandse kust’. Vreemd dat veel

Zwartkoppen in de herfst vanuit België in

noordelijke richting trekken om dan pas bij
IJmuiden over te steken, waar de Noordzee 200km

breed is. Deze ‘verkeerde’ richting kan verklaard

worden uit de enorme bessenrijkdom in het

duingebied.

Dutch Birding jrg. 30 (5) ’08 Tijdschrift voor

palearctische vogels. J. Jansen & W. Nap

‘Herkenning van Witkopstaartmees’ Deze

ondersoort is door onbekendheid in het verleden

ondergewaardeerd. M. Jonker, G. Ottens en P.v

Wetter ‘Succesvolle broedgevallen van

Ruigpootuilen in Drenthe in 2008’ Twee paartjes
broeddenmet succes in de boswachterij Schoonloo

in Drenthe. In de cyclus ‘30jaar Dutch Birding’
komen nu de jaren ’99-’03 aan deorde. Gesteld

wordt dat;Dutch Birding een leidendepositie in

ornithologisch Europa verkreeg met

grensverleggende artikelen over taxonomische

ontwikkelingen en nog belangrijker,
determinatieartikelenover recent gesplitste of

mogelijk te splitsen taxa. Bijzondere

waarnemingen met een foto in Nederland: van een

Citroenkwikstaart in de Ooijpolder. Op de

Maasvlakte: Krekelzanger en Draaihals en op

Terschelling de Grauwe Franjepoot. In Lelystad een

Witwangstem.

Dutch Birding jrg. 30 (4) ’08 In de serie 30 jaar
Dutch Birding nu deel 6: 2004-08, waarin de

inhoud sterk varieerdeen de determinatieartikelen

uitBelgië opdroogde. Een interessant voorbeeld

van een goed determinatieartikelwas dat over de

American Herring Gull uit 2004. Zeldzame soorten

in Nederland in 2007: 79 soorten. Waarnemingen in

ons werkgebied: Kleinst Waterhoen (Polder
Achterafen Naardermeer) en de Siberische Tjiftjaf

(Huizen). Uit de waarnemingen van 2008 zijn de

fraaie foto’s van de Sneeuwuil en de

Vorkstaartmeeuw beide op Texel het vermelden

waard.

Ficedula jrg. 37 (3) sept. ’08 Twentse VWG. B.

Hulsebos ‘Oeverzwaluwen in afgraving de

Oelemars bij Losser verdubbelenkolonie naar bijna
150 broedpaar’ P. v.d. Akker ‘Scholekstertelling

2008’, half zoveelals 13 jaar geleden. L. Hassing
e.a. ‘Verslag vogelringstation Conings 2007: het

gaat fantastisch goed met de Kerkuil! ’ B.

Hulsebos ‘Voorjaarstrek over telpost Oelemars

2008’.

Fitis jrg. 44 (3) aug. ’08 VWG Zuid-

Kennemerland M. Kuiper ‘Weidevogels rond

Spaamewoude 1989-2008:ondanks

vogelvriendelijk beheer flinke neergang van Grutto

en Kievit.’ D. Tanger ‘Wat zijn we dit jaar (2008)

van de Grutto te weten gekomen?’ Over het wel en
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wee van de Grutto in één broedseizoen. Ook van D.

Tanger een artikel over de IJslandse Grutto in Zuid-

Kennemerland. J. Kuys bepleit ‘Betere

bescherming van Grutto’s op minderpercelen’.

De Gierzwaluw jrg 46 (3) dec. ’08 VWG

Amsterdam. P. Tak ‘Huiszwaluwentelling’. Na een

stijgende lijn tot 2005 fluctueren de aantallennu

flink. F. v.d. Lans ‘Broedvogels Lange Bretten’,

Amsterdam-West, langs de spoorlijn richting

Halfweg. Een gebied rijk aan zangvogels als

Braamsluiper, Nachtegaal en Blauwborst. J. v

Blanken ‘Vooijaarsfenologie 2008’.

De Grauwe Gans jrg. 24 (3) T. Kalkman

‘Tuinwaamemingen winter2008-2009’. Oproep om

mee te doen.

IJsselmeerberichtenjrg. 36 (2) okt.’OS De

IJsselmeervereniging bindt met protesten en met

procedures de langdurige strijd aan tegen de

verrommeling van de IJselmeerkust, o.a. loopt er

een beroepsschrift bij de Raad van State tegen het

bestemmingsplan AlmerePoort. ‘Niet de

woningbouwplannen worden door de VBIJ

bestreden, maar het effect op het Umeer van de

hoogbouw en derecreatie langs de rand van het

meer.’

De Kruisbek jrg. 51 (4) sept. ’08 Vogelwacht
Utrecht. In het kader van ‘Eenhalve eeuw

Vogelwacht Utrecht’ een nummer met een

terugblik . Inventarisaties van nu worden

vergeleken met de jaren ‘60. De weidevogelbe-

schermingsgroepen hebben vasthoudend en goed
werk verricht. Zeer fraai zijn de foto’s in dit

nummer: dubbelportretten waarbij de vogels

spiegelend in beeld gebracht zijn. J. v.d. Berg & F.

Franssen ‘Een bijzondere ringsessie in Soest’, gaat

over hoe Harry de Rooij en Hanneke Sevink vijf

kerkuiljongen van een ring voorzien. Er is veel

politieke belangstelling: deze aaibare dotten worden

plaatselijk politiek benut om een rondweg langs de

Praamgracht op de grens met het Eemland tegen te

gaan.

Limosa jrg. 81 (2) ’08 Tijdschrift van de Ned.

Ornithologische Unie en SOVON H. en W.

Castelijns ‘Het overwinteren van Bruine

Kiekendieven in Zeeland’ 134 van de 180

waargenomenBruine Kiekendieven hebben hun

slaapplaats in het Verdronken land van Saeftinghe.

Watervogels blijken een belangrijk aandeel in het

voedselaanbodte leveren. A. Boelee.a.

‘Populatietrends van terrestrische wintervogels in

1980-2006: hun habitat, het trekgedrag en

verschillen tussen Hoog- en Laag Nederland

werden bekeken. Sinds eindjaren tachtig is de trend

in Laag-Nederland voor de meeste soorten

positiever dan in Hoog-Nederland. N. v Brederode

‘De Hondsbossche Zeewering een bedreigd
bolwerk voor de Steenloper,’ de strekdammen

vormen eenvoedselrijke biotoop voor de

Steenloper. H. v Gasteren ‘Snelheidsrecords voor

trekvogels?’ Met behulp van radar werdeind

februari ’08 vastgesteld dat met windkracht 10 in de

rug grote groepen vogels op trek snelheden

behaalden van 200km per uur!

Limosa jrg. 81 (3) ’08 G. de Kroon e.a. ‘Vocale

variatie bij de Waterral.’ V. vd Spek e.a. ‘Grote

Gele Kwikstaart nieuwe broedvogel in Zuid-

Holland’. K. v Dijk ‘Invloed van vangmethode op

de waargenomenseksratio bij broedende

Kokmeeuwen op Griend’. J. Staal ‘Kwartels met de

Spaanse slag: over populatiedynamiek bij
Kwartels’. R. Vlerk ‘Een bijzondere collectie

vogeleieren uit Zuid-Kennemerland’ C. Trierweiler

e.a. ‘De jaarcyclus van de Grauwe Kiekendief: een

leven gedreven doorwoelmuizen en sprinkhanen.’

Meerkoetjrg. 35 (4) nov. ’08 Natuurvereniging
Wierhaven. B. Winters ‘Het veldje “achter” gemaal
Leemans biedt prima zicht vanuit een beschutte

situatie op een grote vogelrijkdom.’ B. Winters

‘Discussie over het Wieringerrandmeer en de

Wierhaven’. B. Winters‘Leuke ring-

terugmeldingen’.

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

M. Antheunisse ‘Een goed thuis’. Op initiatiefvan

het IVN speelde de Vogelwerkgroep Soest voor

Sinterklaas : de bewoners aan deRegentesselaan

kregen nestkasten aangeboden. Ook de

Uilenwerkgroep en de IJsvogelwerkgroep was

actiefbij het vinden van meer nestgelegenheid in de

tuinen van Soest. De bedoeling is dat er zodoende

een corridor ontstaat voor vogels tussen het

Soesterveen en de Eempolder.

Van Nature jrg. 18 (10) okt. ’08 Maandbladvan

Natuurmonumenten. Het beheer van het

Naardermeer is door een inspecteur namens de

Raad van Europa geëvalueerd. Er valt weinig op

aan te merken, behalve dat in de toekomsts de

‘natteas’ diemoet gaan lopen van het Gooimeer tot

aan de Biesbosch door de overheid daadkrachtig

nagestreefd moet worden. De doelen van de

Kaderrichtlijn Water die voor 2015 gerealiseerd

moeten zijn zal veel consequenties hebben voor de

Oostelijke Vechtplassen. Van Nature jrg. 18(12)
dec. ’08 Texelse Sneeuwuil bijzonder populair. J.

Roodhart ‘In de Eempolders wordt de komst van

weidevogels nu al voorbereid’, dat doetmet door de

slootkanten te verlagen, terwijl een waterwielpomp

zorgt voor een verhoogde waterstand. O. Overdijk,
beheerder van het Waddengebied: ‘Rust zorgt voor

ongekende vogeldichtheid op Griend,’ met name de

Grote Stem profiteert hier van.

Landschap Noord-Holiandjrg. 35 (2) mei ’08 F.

Buissink ‘Goudplevieren kleuren de Noord-

Hollandse herfst’. F. Buissink ‘Vogels weten

Twisk goed te vinden’.

SOVON nieuws jrg. 21 (3) sept. ’08 A. v Dijk
‘BMP indexen in 2007 overwegend gunstig’. E. v



De Korhaan. Jrg. 43 nr. 1 45

Winden ‘Mooi weer voor Roodpootvalken’. L. vd

Bremer ‘Steenuil’, het belang van bermen en

houtwallen voor Steenuilen vaak onderschat. W.

Teunissen ‘Boerenlandvogels steeds verder in het

nauw’: weer terugloop van Grutto, Scholekster,

Kievit, Watersnip, Tureluuren Veldleeuwerik. De

Krakeend gaat meer dan 10% vooruit in 2007. B.

Aarts ‘MUS, stadsvogels in de peiling. R. Buiter

‘Afrika vasthouden’, portret van Holmer Vonk,

vogelringer op de CES-locatie Ooijse Graaf. K.

Koffïjberg ‘Ganzentrends: regionale verschillen’.

SOVON nieuws jrg. 21 (4) dec.. ’08 A. Boele

‘Zeldzame broedvogels 2008’: Rode Wouw en

Ruigpootui stelen de show, Grauwe Gors vrijwel

uitgestorven’. A. Boele ‘Notenkrakerinvasie laat

op zich wachten’. B. Aarts ‘PTT telling winter laat

normaal aantal Houtduiven zien’. K. Koffïjberg
‘Late aankomst Arctische zwanen en ganzen’. F.

Hustings e.a. ‘Trekgolven in herfst 2008’, hordes

Koperwieken op 16 oktober j.1. J. v Bruggen ‘2009

wordt het jaar van deVisdief. Portret van M. v

Eerden doorR. Buiter; v. Eerden telt braakballen

van Aalscholvers op eiland ‘De Kreupel’ voor de

kust van Andijk. De Aalscholvers blijken voor het

overgrote deel Pos te eten, een commercieel

oninteressantevissoort. A v Dijk ‘BMP E:

inventarisatie van enkele soorten’. J. Postma ‘Wat

deden de Waddenbroedvogels in 2008?’ Veel Rode

Lijst-soorten nemen af in aantal, de Velduil en de

Blauwe Kiekendiefdeden het in 2008 beter. R.

Kleefstra ‘Steltlopertellingen’, eerste resultaten.

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

Helder e.o. G. Smit ‘Huiszwaluwtelling 2008’

maar liefst 45%meerdan vorig jaar. In de rubriek

Waarnemingen een l
e

broedgeval van de Ijsvogel
in het gebied. F. v Vliet ‘400 Gierzwaluwen in

2008’.

De Takkeling jrg. 16 (3) Werkgroep Roofvogels
Nederland. Afscheid van Jo Erkens en van Hans

Esselink, twee gedreven roof-vogelaars. F de Roder

& R. Bijlsma ‘3
e

Broedgeval van de Zeearend in

Nederland’. P. de Barse e.a. ‘Zichtwaamemingen

van gezenderde Zweedse Bruine Kiekendief. R. v

Breemen ‘Sperwers als slachtoffer van glazen

bushokjes. Th. V Galen ‘Wat te doen tegen een

agressieve Buizerd?’ In een beperkt gebied rond

het nest + 70m voert het vrouwtje schijnaanvallen

uit in de paar weken voor het uitvliegen van de

jongen op solitaire fietsers. De oplossing: borden

ontmoeten.

plaatsen en daar nietalleen langs fietsen. M. Mollet

‘Webcambij broedende Buizerd,’ in de Hoekse

Waardwerden veel mollen gevangen. G. Wassink

‘Webcambij Torenvalk’, het aantal aangevoerde
muizen liep op tot 27 in de 3

e

week. A. Pot e.a. ‘In

boswachterij Veenhuizen werden de Buizerds op

diverse manieren vervolgd.’

Vanellusjrg. 61 (5) okt. ’08 De Friese

Vogelbeschermingswachten. Comm. Broedzorg:
‘Oeverzwaluwwand in Jistrum’. M. Terpsta ‘Mei

hert en siel de lannen fan Wommels troch’, het

reilen en zeilen in één van deFriese Vogelwachten.
Die van Wommelsheeft 450 leden plus 50

jeugdleden. J. de Jong ‘Broedgebied van de Kleine

Bonte Specht sterk uitgebreid’. J. de Jong

‘Ruigpootuil broedtweer in Drenthe.

Vanellus jrg. 61 (6) dec. ’08 H. Postma ‘Vogels
lokken in de tuin’. Dick Jonkers heeft samen met

twee andere auteurs een boek geschreven over de

aloude vangsmethoden van vogels, eieren rapen en

de valkerij. De medesamenstellers van het boek zijn
J.T. Lumeij en J. Karelse. Titel van het boek: Beter

één vogel in de hand... H. Minkes ‘Nazorg voor

de weidevogels’. J. Kamstra-Werkhoven:

herinneringen aan ‘Wilsterflappen’, het met een net

vangen van Goudplevieren. W. Breeuwsma ‘De

boerop, een uniek plas-dras gebied bij Wommels.

Vogelbalans 2008 SOVON Vogelonderzoek Ned.

Thema Natuutgebieden. — Vogels van de Rode lijst

nemen verder af.
- Natura 2000: eenEuropees net

van robuuste natuurgebieden. - Boerenland:

kwetsbare soorten blijven in de min.
- De stand

van de vogels in 2008. Moeras en open water:

voorzichtig herstel broedvogels. - Bos: verschillen

tussen Oost- en West-Nederland.
-

Heide:

concentratie van sterk bedreigde soorten. - Duin en

kust: nieuwe beschermingsplannen.

Het Vogeljaar jrg. 56 (5) ’08 Tijdschrift voor

vogelstudie en vogelbescherming. H. Castelijns
‘De Groene Specht in Zeeuws-Vlaanderen. Tegen
de trend in neemt de Groene Specht hier duidelijk

toe. G. Wassink ‘Webcamobservaties bij Oehoes

in de EiffeT.

Vrienden van ’t Gooi jrg. ? (3) ’08 Geen

vogelnieuws, wel een beschrijving door H. Pfeiffer

van De Laegieskamp, een soort Drielandenpunt

waar de natte Vechtstreek en het hoge zand van het

Gooi elkaar

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.


