VOOR U GELEZEN
Frank Sidler
Met ingang van het jaar 2010 wil ik u op de hoogte houden van opvallende artikelen in de ons toegezonden verenigingsbladen. Als ik volledig zou willen zijn in mijn
keuze, dan zou ik een kopie van ieder toegezonden blad in deze rubriek moeten
opnemen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het is een persoonlijke keuze afgestemd
op datgene waarvan ik denk dat het wetenswaardig of interessant is. Het gaat mij
er daarbij niet om een uittreksel van een bepaald artikel te schrijven. Daarom zal
ik slechts een grove aanduiding geven van de inhoud met verwijzing naar het
betreffende blad. Mocht er naar aanleiding daarvan vraag zijn naar het volledige
artikel, dan is een mailtje naar mij voldoende om het artikel toegezonden te krijgen (secretaris@vogelwacht-utrecht.nl). Laten we daarbij afspreken dat ook mijn
opslagruimte beperkt is en ik 6 maanden na publicatie in de Kruisbek opruiming
mag houden.
De Korhaan (jaargang 43, nr. 4, september 2009). VWG
Het Gooi en Omstreken. “Het voorkomen
van de Spreeuw in de
Eempolders”. Een bijdrage van Jan Mooij
waarin hij de gegevens van de VWG vergelijkt met de berichtgeving in de media.
Zijn conclusie is dat er
in de Eempolders geen
sprake is van de achSpreeuw - Jan van der Greef
teruitgang van de
spreeuw als broedvogel en dat de spreeuw het dús beter doet dan elders. Ook
buiten de broedtijd is er geen verandering, hetgeen in overeenstemming is met de
trend. Aline Flemming doet verslag van een excursie naar Oldambt en de Veenkoloniën met daarin een uitgebreide opsomming van wetenswaardigheden over de
grauwe kiekendief. “Internationaal vogelen” door Lenny Langerveld. Over taal en
vogelgidsperikelen. “Langjarig ijsvogelonderzoek” in Duitsland: een rapportage
over het controleren van nesten en het ringen van ijsvogels door Jelle Harder. (De
Korhaan jaargang 43, nr. 5 november 2009). Het voorkomen van de Canadese
gans in de westelijke Eempolders door Jan Mooij.
Anser (jaargang 47, nr. 2, juli 2009). “Wilde Zwanen op de Veluwerandmeren”
door Martin Jansen. Uit recente cijfers blijken er naast knobbelzwanen en kleine
zwanen voor Nederlandse begrippen hoge aantallen wilde zwanen voor te komen.
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“Kerkuilennieuws” door Harry van Diepen. Een selectie uit de eerste drie nieuwsbrieven.
Nieuwsbrief Stichting Vogelopvang (nr. 3, september 2009). De gemeente
Bodegraven is voorlopig het enige financiële lichtpuntje voor de stichting. Om aan
het benodigde bedrag van € 60.000 te komen, heeft Bodegraven structureel een
kleine 10 eurocent per inwoner toegezegd. Als alle gemeenten in de provincie dit
voorbeeld volgden, was het probleem opgelost.
Hak-al (jaargang 35 nr. 4). Natuur- en vogelwacht Culemborg. “Hybride Tjiftjaf x
Fitis” door Dirk van Opheusden. Is het mysterie van de tjifis en de fitjaf opgelost
of is er sprake van een speling der natuur?
Het Vogeljaar (jaargang 57 (4) 2009). Een bijdrage van Henk van der Kooij over
“De Broedseizoenen 2007 en 2008 van de Purperreiger in Nederland”. In hetzelfde
nummer “Het samen foerageren van Brilduikers en Kokmeeuwen” door Jan Hulscher en Egbert Boekema.
De Steltkluut (2009/2). Een verslag over broedvogels van het sinds 2006 ingerichte gebied van de Margaretha Polder (Terneuzen) door Bram Vroegindeweij,
Bert van Broekhoven en Cor Stol.
Onze Waard (40e jaargang, nr. 3). De broedvogels van het Kortlandse Bos
(1989-2009) door Ad Kooij. Het betreft de locatie Kortland van het Alblasserbos.
Het IJsvogeltje (nr. 130, sept 2009). Vogelwacht Limburg. Een vakantieverslag
van Hub Bremen uit het natuurgebied La Brenne (Frankrijk, omg. Poitiers).
De Strandloper (41e jaargang, 3). Uitgebreid reisverslag van Jelle van Dijk onder
de titel “Vogels kijken op IJsland”.
Nieuw in de VWU-bibliotheek
* Resultaten van broedvogelinventarisatie in binnen- en buitendijkse terreinen van
Natuurmonumenten bij de rivier de Eem in 2009 door Marc van Houten (VWG
Gooi en omstreken.)
* Broedvogels in Nieuwegein. Waar, hoeveel en trends. Onder redactie van
G. Abels e.a.
Rectificatie
In mijn boekbespreking “Handboek Vogels van Nederland” schreef ik: “Naast medewerking van Vogelbescherming Nederland en SOVON is het voor de Vogelwacht
Utrecht bijzonder vermeldenswaardig dat ons VWU-lid Gert Ottens een waardevolle bijdrage over de na jaren van afwezigheid weer in de lift zittende ruigpootuil
heeft toegevoegd.”
Niet alleen aardiger maar ook correcter was het geweest als ik in de eerste plaats
vermeld had, dat de auteur, Luc Hoogenstein, lid is van de Vogelwacht Utrecht.
En dat vervolgens nog drie VWU-leden bijdragen hebben geleverd aan het boek.
Gert Ottens met zijn verhaal over de ruigpootuil en Phil Koken en Jack Folkers met
het door hen aangeleverde beeldmateriaal.
Mijn oprechte excuses hiervoor aan Luc, Phil en Jack.
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