VOOR U GELEZEN
Frank Sidler
Fluitenkruid (jaargang 30, nr. 4 oktober 2011) In zijn vaste rubriek neemt “De
vogelaar” deze keer de waterral en het porseleinhoen onder de loep. Peter van
der Meer vertelt kort en krachtig over zijn bevindingen tijdens de 1000-soortendag
2011 in de Weerribben.
De Korhaan (jaargang 45, nr. 4, november 2011) Voor vogelwerkgroepen zijn er
wel degelijk mogelijkheden om de oeverzwaluwen aan nestplaatsen te helpen. Dat
is de conclusie van Jelle Harder die de mogelijkheden onderzocht bij grotere en
kleinere gronddepots. Zijn ervaringen kun je lezen in “Gronddepots, kansen voor
oeverzwaluwen als broedvogel?” “De oeverzwaluwkolonies in 2011” geeft inzicht
hoe het ging in de drie kolonies in het Vechtplassengebied, de vijf in het Gooi en
de ene in Eemland. Dick Jonkers schrijft zoals altijd een uitgebreid en goed gedocumenteerd verhaal. Jan Mooij besteedt aandacht aan de vogel van het jaar 2011
in zijn bijdrage “Het voorkomen van de boerenzwaluw in de westelijke Eempolders”. Tegen het landelijke gemiddelde in stijgen de aantallen in de Eempolders.
Na een inleiding over de vogeltrek leidt Fred van Klaveren ons langs mooie plekjes
in hun werkgebied om daar verzekerd te zijn van de “Vogeltrek over het Gooi”.
De Hak-al (jaargang 37, nr. 3, 2011) Lal/YfGL lijkt op een aantal misslagen op
het toetsenbord. Maar voor Jouke Altenburg is deze combinatie van letters het
begin van zijn verhaal over ringterugmeldingen. In het geval van Lal/YfGL gaat
het om een lepelaar. Lees hoe deze lepelaar in drie jaar tijd negen maal werd
gezien. In het jaar 2011 stond de boerenzwaluw in de belangstelling. Ook in de
Betuwe krijgt deze vogel van het jaar extra aandacht. Jouke Altenburg en Theo
Boudewijn doen verslag in “Hoe boerden de Betuwse zwaluwen”.
De Strandloper (jaargang 43, nr. 4, december 2011) Nog nooit gehoord van de
nematoden en de Ditylenchus dipsaci? Lees dan het artikel “Geïnundeerd bollenland en vogels” van Reinder Genuït. Daarna weet je waarom bollenvelden onder
water worden gezet en twee grauwe franjepoten de Bollenstreek bezochten. Op
18 november presenteerde de Vereniging voor Natuuur- en Vogelbescherming
Noordwijk (VNVN) haar nieuwe vogelboek: “Tussen tulpen en de zee. Vogels van
de Duin- en Bollenstreek”. Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij de
VNVN (zie www.Strandloper.nl>nieuw vogelboek) of direct bij de boekhandel,
ISBN 978 9080 530 80 5.
Het IJsvogeltje (nr. 139, december 2011) Tweehonderdvijftig kraanvogels passeerden op 14 oktober Kerkrade. De dagen daarna nog meer. Hans van de Laar
miste dit alles en moest tot overmaat van ramp op 5 november een uitstapje maken met zijn vrouw naar België. Waar gaat dit over en hoe loopt het af? Je leest
het in “Kraanvogeltrek, najaar 2011”. Haviken, 7 territoria, broedsucces, ringen en
poep zijn de ingrediënten voor een verslag van Hans Govers. Weet je niet wat
“verpopzakt” is en of een buizerd van kikkers houdt? Lees dan het ooggetuigenverslag van Paul Notten.
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Anser (jaargang 49, nr. 3, december 2011) Drie korte verslagen: Jaap Schröder,
Roel Pannenkoek en Chris Herzog over de “Harderwijker Huiszwaluwen in 2011”,
Frank Westerink over “Huiszwaluwnesten Elburg 2011” en Willem van Manen over
“Bosbroedende zwartkoppen in Boswachterij Nunspeet”. Benno van den Hoek
vervolgt met aflevering 3 de lustrumbijdrage over “50 jaar vogelen in de regio”.
Fluitenkruid (jaargang 31, nr. 1, januari 2012) “De Vogelaar” richt zijn aandacht
in deze aflevering op de grauwe kiekendief. Herkenning, habitat, bedreiging en
overleving komen achtereenvolgens aan bod.
Hak-al (jaargang 37, nr. 4, december 2011) “Regulieren special” is de opdruk op
het blad van de Natuur en vogelwacht Culemborg. Een scala aan auteurs levert
een bijdrage over het bijzondere natuurgebied Regulieren. Ontstaan, beheer,
flora, vlinders, libellen en vissen passeren de revue. Daniel Beuker besteedt vooral
aandacht aan de kwartel. Hans Kunstman neemt ons “mee naar buiten allemaal
op zoek naar de Wielewaal”.
Het IJsvogeltje (nr. 140, februari 2012) Het relaas van een groepje kraanvogels
dat werd doorkruist door een jagende slechtvalk is een spectaculair moment uit de
BMP-B-telling die in 2011 op de Brunssummerheide werd gehouden. In het tiende
jaar dat deze groep actief was, werd een nieuw record van 90 bezette territoria
geregistreerd. Hans van de Laar doet verslag. G. van der Maat vertelt over het
enthousiasme van de 58 vrijwilligers die in het verslagjaar 2011 begonnen aan het
nestkastenproject ter compensatie van de rijksweg A73 Zuid, de al eens eerder in
deze rubriek vermelde bijzondere wijze van werken, de resultaten en de toekomstplannen.
Korhaan (jaargang 46, nr. 1, februari 2012) Dick Jonkers en Jan Mooij blijven
onvermoeibaar hun bijdragen leveren. Jonkers met “Gegevens over de broedpopulatie van de huiszwaluw in 2011 in het Gooi en omstreken” en Mooij met “Het
voorkomen van het waterhoen in de westelijke Eempolders”. Een boeiend verhaal
over “Groene en zwarte specht. Vogels van het jaar 2011” vloeide uit de pen van
Henri Wijsman. Een verslag met waarnemingen van de vogelwerkgroep (1/3
kwam van slechts twee waarnemers) en Waarneming.nl geeft een beeld van het
voorkomen van beide soorten in het afgelopen jaar. Vergelijkingen met eerdere
onderzoeken wijzen voorzichtig op een lichte afname van de groene en een lichte
toename van de zwarte specht.
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