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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. 36 (1) april 2011 Faunabescherming. H.

Niessen ‘Naar een verantwoord faunabeleid’, laat

de gevestigde exoten met rust en probeer de

introductie van nieuwe soorten te voorkomen. J.

Bouterse ‘Hetbeheer in de Oostvaardersplassen’,
het is niet nodig om krokodillentranen te vergieten

en je te laten leiden door goedkope emoties. De

dieren leven in de Oostvaardersplassen gemiddeld

langer dan bijvoorbeeld op de Veluwe en verder

blijft het aantal dieren hier stabiel. H. Pluijmakers
‘Malta: Moordeilandvoor onze trekvogels’.
Duizenden trekvogels worden hier gevangen en

beschoten.

Dier & Milieu jrg. 86 (2) april 2011 Vakblad voor

handhavers op het gebied van dier en milieu. In dit

nummer geen specifiek vogelnieuws.

Dutch Birding jrg. 33 (2) 2011 Internationaal

tijdschrift voor Palearctische vogels. C. Gutiërrez

Exposito et al ‘Geschiedenis, status en verspreiding

van de Andalusische Vechtkwartel.Deze

teruggetrokken vogel leeftnog in het Doukkala

berggebied in Marokko. R. Weenink et al.

‘Spaanse Keizerarend overLoozerheide in mei

2007’. Op de trekpost bij Budel worden geregeld

bijzondere waarnemingen gedaan. E. B. Ebels et al.

‘Variatie in keeltekening bij Kwartels gevangen in

Nederland’. Hybridisatie met de Japanse Kwartel is

bewezen en dat komt ook tot uiting in de

keeltekening. A. B. v.d. Berg et al. ‘Broedstatus

van de Italiaanse Kwikstaart in ZW Marokko’. In

de rubriek varia prachtige foto’s van de Wilsons

Paradijsvogel.

De Kruisbek jrg. 54 (2) april 2011 Vogelwacht
Utrecht S. ten Berge ‘Broedvogels op Moersbergen
in 2009’, dit bosrijke kasteellandgoed in Doom, één

vierkante kilometer groot, huisvestte toch 43

soorten. H. Bulder ‘Naar een hoger

uitkomstpercentage van weidevogellegsels’, in dit

artikel een opvallend pleidooi om op beweid

grasland niet meer aan nestbescherming te doen:

het aantal uitgekomen eieren zal door minder

verstoring toenemen! Minder aandacht en geen

markering leidttot minder predatie. Op hooiland

wordt aangeraden om wel intensief te beschermen

met meerderevrijwilligers. H.J. Lichtenbeld ‘Een

Draaihals in het vangnet op 25 aug.’OS’

Mens & Natuur jrg. 62 (1) lente 2011 Magazine

voor leden en relaties van IVN. Geen vogelnieuws,

wel een mooi artikel over de Gelders Poort; K.

Loogman ‘Hoe internationaal is dit Nationale

Landschap?’

Van Nature jrg. 21 (2) april 2011 Tijdschrift van

Natuurmonumenten. Niet speciaal over vogels, wel

leuk om te weten: de samenwerking tussen

Natuurmonumentenen de HEMA. Het idee is om

kinderen met speciale producten weer op

ontdekking te laten gaan in de natuur.

SOVON Nieuws jrg. 24 maart 2011 Nieuwsbrief

voor vogelonderzoek. L. v.d. Bremer& J.

Altenburg ‘Doe mee met het jaar van de

Boerenzwaluw!’ Via de website

jaarvandeboerenzwaluw.nl kunt u zich aanmelden

om broedgebieden door te geven. M. Homman &

E. v. Winden ‘Midwintertelling van de watervogels

jan. 2010: sneeuw en koude’. Meer dan 20 duizend

Grote Zaagbekken op het IJsselmeer! A. v. Dijk et

al. ‘Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek’, in

deze nieuwe handleiding wordt het bepalen van

territoria sterk vereenvoudigd door gebruik te

maken van het programma Autoclustering. O.

Klaassen ‘Veel animo voor slaapplaatstellingen van

Blauwe Kiekendieven’. K. Camphuysen & G.

Troost ‘Zeetrektellingen en trektellingen.nl
samengevoegd’, een lange reeks van

zeetrektellingen is nu beschikbaar. R. Buiter

‘Wachten op de slimme slager’, Klapeksters van

een kleurring voorzien voor wetenschappelijk
onderzoek is lang niet eenvoudig blijkt uit deze

reportage uit Overijssel. W. Teunissen & C. Plate

‘Weidevogels nog steeds onder druk:

nestbescherming beredeneerd uitvoeren’. Het

pleidooi van H. Bulder in deKruisbek (zie

hierboven) om voorzichtig te zijn met

nestbescherming in de weidegebieden wordt

bevestigd door dit onderzoek. Het bezoeken en

controlerenvan legsels kan leiden tot meer

verliezen door predatie. B. Voslamber

‘Opmerkelijke terugmeldingen van Nederlandse

Grauwe Ganzen’, tot uit Estland toe. J. Scheppers
‘Letop teken!’ Een tekenbeet negeren is lang niet

onschuldig. Nuttige adviezen voor preventie en het

verwijderen van een teek. H. v. Diek ‘Nationale

Tuinvogeltelling2011’. J. Scheppers ‘Vierjaar
MUS op een rij’.

De Steenloper jrg. 29 (1) lente 2011 Contactblad

van VWG Den Helder e.o. G. Smit

‘Huiszwaluwtellingen in 2010.’ F. Geldermans

‘Zeetrek in2010’, 12blz. met verslagen van de

telposten in de duinen, waarbij de top-3 bestond uit

de kleine mantelmeeuw, de rotgans en de grote

stem. Bij de ‘lopende projecten’ valt op dat in een

nieuwbouwproject in het centrum serieus aandacht
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is geschonken aan de gierzwaluw: maar liefst 22

inbouwnestkastenworden ingemetseld.

Het Vogeljaar jrg. 95 (1) februari 2011 Tijdschrift

voor vogelstudie en vogelbescherming M. Heinen

& P. Bremer ‘Het provinciaal Weidevogelmeetnet
in Overijssel 1994-2009’, de negatieve trend was

voor de scholekster, de kievit, de Ggrutto en

tureluur ook in Overijssel niet te keren. De wulp en

de gele kwikstaart komen nog steeds in hoge
dichtheden voor. Chr. v. Orden & N. Paklina

‘Notities over enkele Oost-Europese vogelsoorten’,
de vogelwereld 600 km ten N.O. van Moskou.

Het Vogeljaar jrg. 59 (2) april ’l 1 W. Smeets en

W. Werkman ‘Juryrapport Jaap Taapken

Vogelparade 2010’, het lijkt wel of de kwaliteit van

de foto’selk jaar beter wordt. M. v.d. Reep

‘Ontsnapte Senegalpapegaaien doenhet goed in de

vrije natuur’. J. Altenburg en L. v.d. Bremer ‘Doe

mee met het jaar van de Boerenzwaluw’, zie Sovon

nieuws. G. Ouweneel ‘Haagse kringen’, hoe de

Club van Nederlandse Vogelkundigen zich in

honderd jaar ontwikkelde van een autoritaire

verzameling wetenschappelijke betweters tot de

NOU. Dat is nu een op uitwisseling gerichte groep

enthousiaste vogelaars.

Vrienden van t Gooi jrg 2011 (1) E. v.d. Grift et

al ‘Natuurbrug Zanderij Crailoo eerste schakel in

Goois natuurnetwerk’, de vele geregistreerde

passages van zoogdieren, amfibieën en reptielen

toont aan dat deze verbinding een belangrijke
schakel is voor de natuur.

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 één van de bestuursleden.


