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VOOR U GELEZEN

Frank Sidler

Anser jaargang (jaargang 50 nr. 1, maart 2012) “Oeverzwaluwen in onze regio
in 2012” is de kop van het artikel waarin verslag wordt gedaan over de steeds
weer op verrassende plaatsen opduikende kolonies. Roel Pannenkoek vond in
Polsmaten vlakbij het kijkscherm 110 bewoonde nesten, op een groot melkveebe-
drijf 44, in Doornspijk 10, in Nunspeet 46, bij appartementencomplex Kasteel
Harlo 45. Als gevolg van de losse structuur bleven er van de 38 nestpijpen bij een
zand- en grindhandel maar 10 nesten intact. Hij sluit af met het trieste verhaal
van een locatie die door onzorgvuldig handelen van een gemeentelijke projectlei-
der werd tenietgedaan. Waarschijnlijk betrof het, gezien de datum van 26 juli, een
tweede broedsel. Roel verwacht dat het eerste broedsel uit 149 broedpijpen wel
heeft kunnen uitvliegen.
De Steltkluut (lente 2012) Bert van Broekhoven legt in een kort verslag de link
naar het jaar van de klauwier met zijn bijdrage “Een overwinterende Klapekster in
Zeeuws Vlaanderen”.
De strandloper (jaargang 44, nr. 1, maart 2012) Jan Jacobs doet verslag van de
AWD Broedvogeltelling 2011. Sinds 1986 inventariseren leden 5 kavels van 30-50
hectare in het Zuid-Hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een
tabel over de jaren 2008-2011 geeft inzicht in de aantallen. Ondanks het verdwij-
nen van groene specht, glanskop en blauwborst en het uitblijvende herstel van
winterkoning en roodborst, de achteruitgang van de koolmees en de niet terugke-
rende zomertortel zegt hij dat er zich geen grote veranderingen hebben voorge-
daan. Zomervogels van het struweel deden het relatief goed. De rietgors is weer
terug en gekraagde roodstaart is met een toename van 8 naar 23 paartjes een
succesverhaal.
Mijn Landschap (Utrechts Landschap, zomer 2012) Wandelen door een vogelpa-
radijs: De Schammer en Bloeidaal. Paul van Roekel geeft een beschrijving van het
natuurontwikkelingsgebied dat grenst aan Amersfoort en Leusden. Een routekaart
met een wandeling van 5 km is toegevoegd.
De strandloper (zomer 2012) Onder de titel “Noordse Stormvogels en de plastic-
soep” wijst Hein Verkade op het onderzoek dat Dr. Jan-Andries van Franeker van
het instituut Imares op Texel doet naar de maaginhoud van dode noordse storm-
vogels op aanwezigheid van plastic afval.
Skor (jaargang 31, nr. 2, 2012 - VWG Texel) Cor Smit doet uitgebreid verslag in
het artikel “Wad- en watervogeltellingen op Texel, 1980-2011: De Bonte Strandlo-
per”. Mardik Leopold levert de volgende episode van “In de ban van de ring:
Grauwe Ganzen - deel 4 - een overzicht van alle overkantse Grauwe Ganzen met
halsbanden op Texel”.
Vogeljaar (jaargang 60, nr. 1, 2012) We hebben het allemaal wel eens gezien:
een vogel met witte veren. Op 6 januari zag ik op Texel nog een “vrijwel geheel
witte” kievit. Op mijn melding bij de plaatselijke vogelwerkgroep kreeg ik te horen
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dat het inderdaad om een “leucistisch” exemplaar ging dat al eerder was waarge-
nomen. Wat is een leucistisch exemplaar? Of een albino of een vogel met albinis-
me? En wat is dan under-grizzle? Dit is te lezen in een uitgebreid en boeiend arti-
kel met de titel “Geen kraai zo bont of er zit wel een vlekje aan”. Het fenomeen
witte veren in kraaiachtigen helpt Hein van der Grouw bij de oplossing van het
verwarrend taalgebruik.
Vogeljaar (jaargang 60, nr. 2, 2012) “Lentevreugd, natuurontwikkeling achter de
duinen. De stand van zaken na zes jaar”. Ben je ook weleens zo razend benieuwd
hoe de ontwikkeling is van een bepaald gebied? Ja? Dan kun je nu je hart opha-
len. Begin 20e eeuw degradeerde Lentevreugd van duingebied naar bollengrond,
zonder een natuurlijke overgang van duinen naar achterland. Bestrijdingsmiddelen
en eutrofiëring deden de rest. Maar in 2002 gloorde er hoop. In het kader van de
Ecologische Hoofdstructuur werd vanaf dat moment in Lentevreugd de natuur-
ontwikkeling in twee fasen uitgevoerd. De eerste 57 ha werd eind april 2003 op-
geleverd, de resterende 43 ha in 2006. In het artikel geven de auteurs Joost van
Reisen en Bas van der Burg inzicht in de door de werkgroep Berkheide verzamelde
data. Veel verduidelijkende tabellen en grafieken. Mooie foto’s, de top 10, bespre-
king van individuele soorten en van de door de werkgroep geïntroduceerde soort-
groepen aan het slot worden twee spraakmakende soorten, het bokje en de wa-
terrietzanger, extra toegelicht.
Het IJsvogeltje (nr. 141, juni 2012) Is er nog een plek in Nederland waar je één
of meer velduilen kunt zien? Jawel hoor. Zijn het er zes, zeven of zestien tot twin-
tig? Lees voor het antwoord het verslag van Bert Dijks van de Vogelwerkgroep
Sittard in de rubriek Ornithologische berichten over deze soort in de wijk Haag-
sittard Park.


