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Ontvangen literatuur

Samenstelling: Paul Keuning

Dit is een selectie uit de lijst van tijdschriften gericht op vogelnieuws, vooral uit onze regio.

Argus jrg. 35 (4) dec. 2010 tijdschrift van de

Faunabescherming. P. de Jong Natuur te grabbel

gegooid", het stopzetten van de aanleg van het

netwerk van natuurgebieden leidt tot een verlies aan

biodiversiteit. Wel wordt het agrarisch gebied en

het oppervlak aan jachtgebied uitgebreid. H.

Niessen pleit ervoor om ,JDe Huiskraaien van Hoek

van Holland"met rust te laten.

Dier en Milieujrg. 86 (1) feb. 2011 Vakblad voor

handhavers op het gebied van Dier en Milieu. De

politie inFriesland treedt alleennogop tegen de

ernstige roofVogelvervolging, wanneer het om

heterdaad betrappen gaat. Friesland is koploper op

het gebied van roofVogelvervolging.

De Domphoorn jrg. 45 (1) mrt. 2011 Natuur- en

Vogelwacht De Vijfheerenlanden.

Weidevogelwerkgroep: Op 25 bedrijven met 900

hectare werden de weidevogels gevolgd en

beschermd. De nieuwe subsidieregeling bracht veel

papierwerk met zich mee, de schade die ontstaat

door het later gaan maaien wordt nu vergoed.

Dutch Birding jrg. 33 (1) jrg. 2011 Internationaal

tijdschrift over Palearctische vogels. D.

Groenendijk en T. Luijendijk „Verschil in zang

tussen de Bergfluiter en de Balkanbergfluiter".

K.v.Dijk et al „Taimyrmeeuwen: bewijzen voor

Pacifistisch overwinteringsgebied en gegevens over

morfologie en broeden". A.Lees „Vogelen in

Brazilië", de ontbossing gaat hard in het gebied
rond Alta Florsta, nu zit het nog vol

vogelverrassingen. A. Meijer „Rotskruiper bij

Maastricht in nov.-dec.2010".

Fitis jrg. 47 ( 1 ) aug. 2011 VWG Zuid-

Kennemerland. Jubileumuitgave 60 jaar VWG-ZK

C. v.Deursen „Huismus; de nationaleknuffelvogel",

de terugloop blijft vraagtekens oproepen, waarom

verdweenhij uit Londen City en doet hij het goed
in Berlijn en Madrid? A. v.d. Berg et al ,fOp-

)Nieuw verschenen, 50 soorten, nietallemaal

zeldzaam worden besproken. J. Kuys '58 jaar

onafgebroken vogels tellen bij Pamassia" een

interview met EefKieft.

De Kruisbek jrg.54 (1) febr. 2011 Vogelwacht
Utrecht. H. Verschuren „De Asschatterkeerkade te

Leusden, een bijzonder landschapselement", waar

met aanwijzingen van Jelle Harder een

ijsvogelwand werd aangelegd. T. de Groot en M.

Peterse „Vogelbelangen in het “Utregse”

stationsgebied", je moet er nu bij zijn wil je na de

herschikking een plek creëren voor vogels. B. de

Knegt Natuurontwikkeling door verondieping in

de Hooge Kampse Plas?

Limosa jrg. 83 (4) jan. 2011 Tijdschrift van de

Ned. Ornithologische Unie en SOVON

Vogelonderzoek Nederland. CJ. Camphuysen en

A. Gronert „De broedbiologie van Zilver- en Kleine

Mantelmeeuwenop Texel, 2006-2010", dit

onderzoek op Texel toonde een onverwacht laag
broedsucces bij de Kleine Mantelmeeuwaan. R.

Kleefstra ,Monitoring van ganzen op slaapplaatsen

in het centrale merengebied van Friesland 1998-

2010", de terugval in aantallen van Kolganzen en

van deKleine Rietgans is verontrustend. A.

Streefkerk „Waarom vliegen vogels in zwermen en

formaties?"!. Jansen et al Joseph Baker, een

Engelse vogelverzamelaar in Nederland id. 19
e

eeuw".

Meerkoetjrg. ? (1) voorjaar 2011

Natuurvereniging Wierhaven. B. Winters ,Jonge

Eider", een broedgevalbij Den Oever, zomer 2011.

Tellingen bij de N-H Natuurdag op 11 december.
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Wadvogeltelling febr. '11 en een impressie van de

Midwinter watervogeltelling op 16 jan., waarbij

maar liefst 37 duizend Toppers geteld worden op

het IJsselmeer.

Natuur Nabij jrg. 39(1) mrt. 2011 IVNEemland

Geen specifiek vogelnieuws in dit nummer.

Landschap Noord-Holland jrg. 38 (1) febr. Geen

specifiek vogelnieuws in dit nummer.

Onze Waard jrg. 41 (4) jan. 2011 Natuur- en

vogelwacht De Alblasserwaard. De

broedvogeltelling leverde in de Boezems van

Kinderdijk 123 nesten op van de Purperreiger.

Opvallend veel Toendrarietganzen (1625) tijdens de

Eurobirdwatch op 2 oktober.

Sovon Nieuws jrg. 23 dec. 2010 Sovon

Vogelonderzoek Nederland. A. Boele .Zeldzame

broedvogels 2010": o.a. Witoogeend in de

Randmeren, Zwarte- en Rode Wouwen, Zeearend

bij het Lauwersmeer,Kraanvogels, de Ruigpootuil

en Bijeneters. Maar liefst 104 territoria van de

Middelste Bonte Specht en ook de Grauwe

Klauwier is met 50 broedgevallen bezig met een

opmars. E. v.WindenJJsduikers in Nederland,
leuk als er eentje opduikt". W. v.Manenen J.

v.Diermen „Wespendief sprookj esvogel exit?"

Raadsels ontrafeld met GPS-loggers, Wespendief-

vrouwtjes foerageren over grote afstanden, territoria

zouden zonder zenders moeilijk vast te stellenzijn.

R. Vogel en G. Troost „Gaaieninvasie najaar 2010".

J. Schoppers ,MUS blijft groeien", het meetnet

urbane soorten, een probaat middel om de vinger

aan de pols te houden van stadsvogels.

De Takkeling jrg. 19 (1) febr.2011 Werkgroep

Roofvogels Nederland R.G. Bijlsma „Trends en

broedresultatenvan roofvogels in Nederland in

2010". Bespreking van het broedsucces per soort.

Opvallende soort is de Zwarte Wouw in Z-

Limburg. N. Bos ,3ijdrage van Frieslandaan de

vervolging van roofvogels", de ontmanteling van

het veldtoezicht door de politie doet het ergste

vrezen. Er wordt alleen nog maar opgetreden bij

heterdaad. G.L. Ouweneel .Dankzij kreekprojecten

neemt Bruine Kiekendiefin Hoekse Waard toe".

De Tringiaan jrg. 34 (1) febr.2011

Vogelwerkgroep Schagen en omstreken. G.

Langedijk „Kerkuilen rondomSchagen", zeker 26

jongen geringd uit 8 verschillende uilenkasten.

Vanellus jrg. 64 (1) feb. 2011 Bond van Friese

Vogelwachten. G. Benedictus ,fan de foarsitter"

oproep om huis en haardboerenzwaluwvriendelijk
in te richten, het is immers het jaar van de

Boerenzwaluw. B. Ebbinge et al „Het volgen van

individueel gemerkte ganzen." J. de Jong „Oudste

Havik van Nederland in Friesland", poging om

roofvogelvriendelijk te worden? W. Palstra

waarschuwt voor de opkomst van zwaluwentillen.

Broedresultaatheefthet nog niet opgeleverd, zet er

alleeneen neer wanneer er sprake is van verlies van

broedbiotoop.

Het Vogeljaar jrg. 58 (6) '10 Tijdschrift voor

vogelstudie en vogelbescherming. M. Boer

„Vogelpopulaties: geliefd of gehaat?" Waarom gaat

het slecht met de weidevogelpopulaties? Ons

cultuurlandschap kan niet zonder menselijk

ingrijpen. Veranderingen in aantallen van bepaalde

soorten moetje accepteren. Maar waar de

intensieve veehouderij leidt tot monocultuur, is het

goed om variatie in het boerenbedrijf na te streven.

Uit de Vogelkoppenknipsels: De Bunschoter Wand

voor Oeverzwaluwen afgeschreven, voor 2011 is

alsnog subsidie gevonden.

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.


