VOOR U GELEZEN
Frank Sidler
De Skor (jaargang 32, nr. 2, mei 2013) Langjarig onderzoek wordt niet geschuwd
op Texel. De tureluur is tijdens wad- en watervogeltellingen van 1980-2012 nauwlettend gevolgd. Cor Smit schrijft een helder verslag. De foto’s van René Pop zijn
zoals gewoonlijk om van te smullen. Kan, mag en moet je weleens twijfelen aan
eigen of andermans waarneming? In het geval van de zwartkop en de tuinfluiter is
voorzichtigheid geboden. Adriaan Dijksen doet zijn verhaal en sluit af met een
beschouwing over het voorkomen van beide soorten in de Texelse bossen.
De Strandloper (jaargang 45, nr. 2, juni 2013) Niet alleen binnen de Vogelwacht
Utrecht wordt gekeken naar meeuwen. Een interessant verhaal van Hein Verkade
neemt ons mee naar het strand van Noordwijk in het voorjaar van 2013. Onder de
titel “Extreem winterweer: extreme aantallen meeuwen op het strand” zien we in
tabelvorm de resultaten van de vier tellingen die werden gehouden tussen 24
januari en 5 maart. De opmerkelijke verschillen in aantallen worden door hem
eenvoudig verklaard.
De Korhaan (jaargang 47, nr. 2, april 2013) Jan Mooij doet verslag: “Het voorkomen van de brandgans in de westelijke Eempolders”. Samen met Dick A. Jonkers vraagt hij zich af: “Zit het waterhoen in de penarie”. Leerzame vraagstelling
onder het kopje “vergelijking met eerdere waarnemingen en discussie”. Lenny
Langerveld heeft een interview met Jelle Harder die op 19 april j.l. op het stadhuis
van Naarden de Emil Ludenpenning ontving.
Het Vogeljaar (Jaargang 61, nr. 2, juli 2013) In zijn artikel “Enkele resultaten
van 27 jaar monitoren in Polder Demmerik: een combinatie van reservaat en agrarisch gebied” slaat Piet Heemskerk - in grote lijnen - dezelfde spijkers op de kop
als de auteurs van het elders in dit nummer besproken boek “Weidevogels in een
veranderend landschap”. Waterpeil, verhouting, verplaatsing van boerderijen, het
buiten gebruik stellen van een spoorlijn, aanleg van poelen, kortom veranderingen
in het landschap komen aan de orde.
Mens en Vogel (jaargang 51, nr. 2, april-mei-juni 2013; Uitgave van Vogelbescherming België) In deze uitgave staat een artikel van promovendus Jeroen Onrust van Dierecologie Research, Rijksuniversiteit Groningen. Jeroen doet onderzoek aan wormen, het uiterst belangrijke voedsel voor weidevogels. Met een speciaal voor dit doel ontworpen karretje begeeft hij zich ’s nachts in het weidegebied
om de - zichtbare - wormen te tellen. (Wil je zien hoe dat er uitziet? Kijk dan op:
www.vogelbescherming.be). Bij het onderzoek wordt o.a. gebruikgemaakt van
met zenders uitgeruste goudplevieren. Deze soort is een zichtjager en ’s nachts
actief, net als Jeroen op zijn kar. Ook dit artikel sluit op meerdere punten aan bij
het boek “Weidevogels in een veranderend landschap”.
Een compact verhaal over het leven van de ijsvogel, in België in 2013 tot vogel
van het jaar gekozen. Inge Buntinx - Educatief en Projectmedewerker - doet een
aantal algemene tips aan de hand om de ijsvogel te ontmoeten en ze beschrijft
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het verschil in uiterlijk tussen beide geslachten maar ook juveniele vogels, jachttechniek, nestbouw, hygiëne. Het artikel “De IJsvogel” is aangekleed met een
groot aantal schitterende foto’s.
Hak-al (jaargang 39, nr. 2, juli 2013) Naast het verslag van de Big Day wordt
aandacht besteed aan de zwarte roodstaart, de zomertaling en de reuzenstern.
Deze laatste werd voor de tweede maal ooit in het werkgebied van de Natuur- en
Vogelwacht Culemborg gezien. Waarnemingen van zes leden van de werkgroep
waren er op 11, 14 en 15 april.

Zwarte roodstaart juveniel - Hans van Zummeren
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