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VOOR U GELEZEN

Frank Sidler

Fluitenkruid (29e jaargang nr 3 juli  2010) In de vaste rubriek Vogels gaat “de
Vogelaar” in op de kenmerken van de snor en de sprinkhaanzanger. Dammis van
’t Zelfde publiceert een artikel met foto’s over het wel en wee van de staartmees.
Ook in de Woerdense Courant verscheen dit artikel onder de titel “De Staartmees
gaat dansend door het leven”.
Onze Waard (41e jaargang nr 1 voorjaar 2010) van de Natuur-  en Vogelwacht
“De Alblasserwaard” verdient allereerst mijn complimenten voor hun vernieuwde
blad met een nieuwe lay-out, in full color en op A-4 formaat. Er is een nieuwe rol
weggelegd voor de vrijwilligers van de weidevogelbescherming. Na de werkzaam-
heden in de nestfase kunnen zij een cruciale rol gaan spelen in de kuikenfase,
schrijft Jan Andeweg in een kort maar krachtig artikel. Hendrik Jan van Dijk publi-
ceert, zoals hij dat noemt, een ietwat willekeurige selectie uit de categorie regel-
matig terugkerende schaarse tot zeer schaarse soorten in de Alblasserwaard.
Onze Waard (41e jaargang nr 2 zomer 2010) Een kort verslag van Ad Kooij over
het aanbrengen van dataloggers bij de zwarte stern (voor meer informatie over dit
technisch vernuft kijk op: www.birdtracker.co.uk). Jan Andeweg geeft een over-
zicht van de laatste nieuwtjes van de weidevogelwerkgroep.
De Strandloper (42e jaargang nr 2 juni 2010) van de vereniging voor natuur en
vogelbescherming Noordwijk. Een prachtige recensie van Jelle van Dijk over HET
boek van Nieuwegein. In het verslag van het bestuur valt te lezen dat er gelden
worden gereserveerd voor de mogelijke uitgave van een nieuw vogelboek. Een
leuk geschreven en van wetenswaardigheden bol staand verslag over “Swifts in
Berlin” van Hein Verkade. De gierzwaluwen bekeken door de ogen van ornitholo-
gen, liefhebbers en Hein en Jan uit Noordwijk die naar Heins zeggen door hun
“labourintensive” onderzoek nu niet meer als “redelijke normale mensen” worden
beschouwd.
Mijn Landschap (Het Utrechts Landschap zomer 2010) Martin Woestenburg
vermeldt in zijn artikel met de kop “Utrechtse biodiversiteit kan helpende hand
gebruiken” de waarneming van de middelste bonte specht op het landgoed
Eyckenstein te Maartensdijk. Een leuk artikel over biodiversiteit.
De Steltkluut (zomer 2010) Een opiniestuk van Franklin Tombeur met als  slot-
noot: “Natuurherstel? Geen probleem, maar met respect voor het landschap”.
SOVON-nieuws 2 (23e jaargang juni 2010) Vincent de Boer en Berend Voslam-
ber geven een kort overzicht van de in 2009 overzomerende ganzen in ons land.
Het IJsvogeltje (nr. 133 juni 2010) Na het constateren dat geschikte broedbio-
topen voor de gierzwaluw verdwenen, heeft een werkgroep nestkasten aange-
bracht op een nieuwe locatie op het terrein van Solvay. Gerrit van der Mast doet
verslag. Gevaarlijke toestanden bij het ophangen en reinigen van nestkasten. Die
tijd is voorbij. Voor informatie zie: www.tossebosenmaas.nl voor een ingenieus
systeem.
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De Korhaan (jaargang 44, nr 3 juli 2010) Jan Mooij vertelt in een meerjarenover-
zicht hoe het de koekoek vergaat in de westelijke Eempolders. Nieuwe provinciale
broedvogelatlas van Noord-Holland. Over het hoe en waarom, de voors en tegens,
de ja’s en de teleurstellende nee’s; een relaas van Jelle Harder.

Anser (jaargang 48 nr 2 juli 2010) Hoe vergaat het de kerkuilen op de Veluwe?
Bert Hanekamp geeft in een kort verslag onder de naam “over zwervende Veluwse
kerkuilen” een overzicht over het wel en wee van terugmeldingen van de 732 door
hem geringde exemplaren.

Gierzwaluw – H.J. Slijper


