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VOOR U GELEZEN

Frank Sidler

Het Vogeljaar (jaargang 59, nr. 3, 2011) Dit themanummer is geheel gewijd aan
de boerenzwaluw. Bekende namen zoals Gert Bieshaar, Bennie van den Brink,
Johan  Drop,  Klaas  Eigenhuis,  Dick  Jonkers,  Rob  Kole,  Jenny  de  Laet,  Peter  van
Nies, Wim Smeets, Chris van Turnhout en Mirjam Wiskerke-Zijdewind staan garant
voor een twaalftal bijdragen waarin de boerenzwaluw van diverse kanten wordt
belicht. Alleen al dit nummer is een jaarabonnement waard.
De Skor - Vogelwerkgroep Texel – (jaargang 30, nr. 3, 2011) Klaas de Jong stelt
vast dat menig vogelaar moeite heeft met de roofvogels. In twee A5-jes doet hij
een poging om het verschil tussen havik en sperwer aan ons duidelijk te maken.
Voor mij is de drieteenstrandloper een fascinerende vertegenwoordiger van de
steltlopers. In het kader van de “wadvogel- en ganzentelling, 1980-2010” komt de
drieteen volop aan bod.
Het IJsvogeltje (nr. 138, september 2011) Onder het kopje “ornithologische
berichten” kijkt Joop Speth terug op zijn studietijd in Utrecht. Hij werd van plant-
jesman een vogelaar en sloot zich aan bij de Vogelwacht Utrecht. Onder de titel
“Vogels kijken, vroeger en nu” blikt hij achterom.
De Steltkluut (herfst 2011) Bert van Broekhoven probeert met zijn bijdrage
“Vogeltrek in Zeeuws-Vlaanderen” mensen aan wie de vogeltrek voorbijgaat, te
prikkelen. Voorjaars- , zomer- , najaars- en sneeuwtrek passeren de revue.
De Strandloper (jaargang 43, nr. 3, september 2011) Ieder die wel eens BMP-
tellingen heeft gedaan, weet dat er na het veldwerk een enorme hoeveelheid
bureauwerk achteraan kwam. SOVON heeft met ingang van 2011 het BMP verrijkt
met de digitale autoclustering, waarmee het aantal territoria door de computer
wordt bepaald. Leo Schaap maakt ons in zijn artikel “Broedvogel Monitoring Pro-
ject gaat digitaal” deelgenoot van zijn bevindingen, twijfels, op- en aanmerkingen.
Zijn toekomstvisie is dat de inventariseerder met een tablet, die uitgerust is met
GPS, het veld in gaat en er nooit meer sprake is van werk achteraf: “het ideaal
van iedere vogelaar”. In een uitgebreid werkstuk onder de titel “Handmatige en
digitale autoclustering vergeleken” heeft hij zijn bevindingen ter hand gesteld aan
Jelle van Dijk, George Hageman en Arend van Dijk van SOVON. Zij hebben hem
met hun commentaar geholpen tot meer inzicht en tot de afronding van dit artikel.
Een boeiend artikel voor iedereen die inventariseert of dat wil gaan doen.
De Korhaan (jaargang 45, nr. 4, september 2011) “Slechtvalk, nieuwe broedvo-
gelsoort in het Gooi en Vechtstreek”. Jelle Harder neemt ons mee naar een hoogte
van 65 meter om in de nestkast te kijken van de St. Vituskerk te Hilversum. Een
verhaal van geduld, hoop, blijdschap en verdriet. Jan Mooij geeft inzicht in “het
voorkomen van de gierzwaluw in de westelijke Eempolders”. Dick Jonkers en Gert
Bieshaar verhalen over hun belevenissen nadat houten steigers in de jachthaven ’t
Huizer Hoofd in Huizen werden vervangen door aluminium. Het project “Boeren-
zwaluwen onder aanlegsteigers” was daarmee geboren.
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Nieuwsbrief St. Vogelopvang Utrecht (nr. 2, september 2011) In “krenten uit
de pap” een opsomming van de meer bijzondere soorten die binnenkwamen bij de
opvang, zoals purperreiger, tafeleend, kuiken van een kleine plevier met een ge-
wicht van 4 gram, veldleeuwerik, jonge Jan van Gent, grote lijster, grauwe vlie-
genvanger, gekraagde roodstaart, appelvink, koekoek en nachtegaal.

Veldleeuwerik - Richard Pieterson


