VOOR U GELEZEN
Frank Sidler
De Korhaan (jaargang 44, nr. 5, november 2010) Piet Zomerdijk neemt de “Biodiversiteit in het Vechtplassengebied” onder de loep. De vogels spelen daarbij als
indicatoren een grote rol. Lenny Langerveld kijkt naar een van de bekendste
zangvogels van het Gooi: de bonte vliegenvanger. De sombere cijfers van de laatste jaren deden het ergste vermoeden. Zou de bonte vliegenvanger nu altijd te
laat zijn voor de vervroegde rupsenpiek? Het jaar 2010 bleek daarentegen een
topjaar voor deze soort in het Gooi. De ondertitel “Tips en trucs van een overlever” bij dit artikel doet iets vermoeden.
Anser (nr. 3, november 2010) Een uitgebreid verslag over de broedvogelinventarisatie die leden van de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe, KNNV afdeling
Noordwest Veluwe en IVN Nijkerk gedurende de jaren 2002-2009 om het jaar
uitvoerden. De resultaten van 2009, die werden verzameld door 18 personen in
één of meerdere rondes, worden vergeleken met eerdere jaren. Foto’s van de
schrijver Gert van Veldhuizen en die van Roel Pannekoek verlevendigen dit boeiende verslag met de naam “Broedvogels van de Delta Schuitenbeek 2002-2009”.
Jaap Schröder, Roel Pannekoek en Chris Herzog komen met verontrustend lage
cijfers over de huiszwaluw in Harderwijk en gaan op zoek naar een verklaring in
“Waarom laten huiszwaluwen Harderwijk links liggen”. Frank Westerink kijkt in
“De Elburgse huiszwaluwen in 2010” naar de cijfers aldaar.
Nieuwe kennis voor de bescherming van de flyway van Nederlandse
Purperreigers (J. van der Winden et al, Bureau Waardenburg) Na het huishoudelijke deel van de jaarvergadering van 16 maart 2010 gaf Jan van der Winden in
de lezing al een groot deel van de in dit onderzoek opgedane kennis aan ons prijs.
In december 2010 ontvingen we het eindrapport met als ondertitel: “Evaluatie van
de studie met satellietzenders naar foerageergebieden en pleisterplaatsen in Europa en Afrika (periode 2007-2009)”. Een boeiend verslag over een aansprekend
onderwerp. Met veel verhelderend en ondersteunend beeldmateriaal, overzichtskaarten, tabellen en figuren is dit rapport een aanrader voor iedereen die meer wil
weten over onze purperreiger. De inzichten die tijdens het onderzoek werden
verkregen, worden samengevat in een aparte paragraaf met 26 conclusies. Aanvullend treft men een lijst aan van aanbevelingen voor zowel Nederland als het
buitenland.
Hak-al (jaargang 36, nr. 4, november 2010) Een in full color uitgevoerd themanummer met als onderwerp biodiversiteit. “Mussen in Culemborg” (Kars Veling)
over de MUS-tellingen, “Vogels van het landelijk gebied” (Theo Boudewijn en
Jouke Altenburg) met een verslag over steenuilenonderzoek van Fort Everdingen
tot en met de Schaardijkseweg in Zoelmond en het verslag over vier vormen van
onderzoek naar boerenzwaluwen. Riviertellingen tussen Culemborg en Wijk bij
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Duurstede 1975-2010 is de ondertitel van “Watervogels langs de Lek” (Marcel
Kok). De “Bruine Kiekendief, circusartiest pur sang” (Jouke Altenburg) en veel
andere bijdragen passeren de revue in deze bijzonder interessante uitgave.
De Strandloper (42e jaargang, nr. 4, december 2010) “De Huismus in Noordwijk-Binnen in 2009” geeft een kijk op de veranderde aantallen van deze soort ten
opzichte van 2004. Wellicht tegen de algemene verwachting in blijkt er sprake te
zijn van een toename. Trend of toeval? Hein Verkade geeft een toelichting en
refereert aan verminderde predatiedruk en toegenomen winteroverleving. Waar
vinden we de zangpost van de mus? En waar de broedplaats? Zijn belangrijkste
conclusie: we hebben een aanwijzing, maar verder onderzoek is nodig.
De Steltkluut (2010/11) Er was eens een watertoren... zou een fraai begin hebben kunnen zijn voor het verslag dat gedaan wordt over de vestiging van een
paartje slechtvalken in Axel. Met het in 2004 plaatsen van een nestkast op 55
meter hoogte begint het verhaal over een uiteindelijk succesvolle actie. In het
artikel “Vestiging van een broedpaar slechtvalken op de watertoren van Axel” een
uitgebreid ooggetuigenverslag over de aankomst van het vrouwtje, de komst van
het mannetje, de balts, de nest- en prooirestencontrole en het voedsel. De auteurs zijn Willy Vink en Henk Castelijns.
Het IJsvogeltje (nr. 135, december 2010) In een artikel van de werkgroep die
zich over de gehele provincie Limburg bezighoudt met de grote gele kwikstaart
kunnen we lezen over het aantal broedparen in het gebied, de voorkeur van de
vogel voor kunstwerken (bruggen, duikers, etc.) langs en boven waterlopen boven
natuurlijke nestgelegenheden, de invloed van strenge winterperioden op het aantal dat weet te overleven. Aan het eind worden nuttige tips gegeven voor de
plaatsing van nestkasten.
Best Bird Book Award 2010
Het tijdschrift British Birds en de British
Trust for Ornithology hebben onlangs de
Best Bird Book Award 2010 toegekend. Living on the edge - Wetlands and birds in a
changing Sahel was de unanieme keuze van
de juryleden. Dit boek, geschreven door vier
bekende Nederlandse biologen (Leo Zwarts,
Rob G. Bijlsma, Jan van der Kamp, Eddy
Wymenga), is toegankelijk geschreven en
rijk geïllustreerd. Het beschrijft de uitdagingen waar “onze” trekvogels mee te maken
krijgen in hun overwinterings-gebieden.
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