
 30 

 
VOOR U GELEZEN 

 
Frank Sidler 

 
Het IJsvogeltje (nr. 143, december 2012) Op 6 oktober namen de leden van de 
Vogelwacht-Limburg voor de 17e maal deel aan Eurobirdwatch. Er werden 21649 
vogels verdeeld over 78 soorten geteld die in een tabel naar soort en telpost wor-
den gerangschikt.  
Provincie Utrecht (nr. 5, december 2012) Nieuwsbrief Utrechts Natuurbeheer 
geeft korte impressies over de start van het herstel van Groot Zandbrink, de start 
van de pilot “Maatwerk Maatpolder”, die oplossing moet bieden voor het probleem 
dat de bestaande SNL-weidevogelpakketten niet aansluiten op de hoge dichthe-
den van de aanwezige weidevogels. De pilot is een samenwerkingsverband van de 
provincie Utrecht met de Agrarische Natuur Vereniging Ark & Eemlandschap. 
De Strandloper (44e jaargang, nr. 4, december 2012) Meer dan 8000 vogels 
werden geringd door het “Vogelringstation Amsterdamse Waterleiding Duinen”. In 
het verslag van Franciska Faber wordt onder meer aandacht besteed aan bijzon-
dere vangsten, terugmeldingen en de roofvogelstand. Het volledige rapport kun je 
opvragen bij: franciska.faber@kpnmail.nl. Even verderop neemt ze ons mee in 
een interview met Mariska de Graaff over haar fascinatie voor kerkuilen. Een be-
perkte tekst met een paar prachtige foto’s. 
De Korhaan (jaargang 46, nr. 5, november 2012) In deze uitgave komen we 
weer veel bekende namen tegen. Dick A. Jonkers vertelt over de “Gooise oever-
zwaluwenpopulatie in 2012 in een vrije val” en even verderop over “Huiszwaluwen 
duiken in 2012 in een dal”. Wetenswaardigheden als hongermaliën, dispersie, 
nieuwe vangsten, terugvangsten komen aan bod in Het “Vogelringstation Oud 
Naarden, 3e kwartaaloverzicht” geschreven door Rudy Schippers. “Het voorkomen 
van de houtduif in de westelijke Eempolders” is de kop boven het artikel van Jan 
Mooij. Aan de hand van grafieken en cijfermateriaal vanaf begin jaren 70 wordt 
het voorkomen onderbouwd. Conny Leijdekker probeert met een kort verhaal de 
lezer enthousiast te krijgen voor het inventariseren van gierzwaluwen in het Gooi.  
Anser (jaargang 50, nr. 3, november 2012) Frank Westerink en Roel Pannekoek 
doen verslag over de huiszwaluwen in respectievelijk Elburg en Harderwijk. Bennie 
van den Brink bericht in een tweetal artikelen over de huiszwaluwen en de ooie-

vaars van Noordeinde. In inmiddels deel 5 van de serie “50 jaar vogelen in de 
regio” komen nu de spechten t/m loofzangers aan bod. Roel Pannekoek vertelt tot 
slot over zijn verslaving: nachtzwaluwen. 
De Steltkluut (winter 2012/2013) Dit jaar zag ik de wonderschone steltkluut met 
jong op de Groene Jonker. Huub Bun neemt ons mee naar de Grote Putting en de 
daar broedende stelkluten. Ook hier het gevaar van de verstoring. Door hemzelf?, 
een luchtballon, nijlganzen en Canadese ganzen en nog veel meer. 
Hak-al (jaargang 38, nr. 4, december 2012) De natuur- en vogelwacht Culem-
borg heeft een schitterend themanummer uitgebracht: “Uiterwaardenspecial”. Niet 
alleen aandacht voor de vogels, maar zoals we dat van de NVWC gewend zijn ook 
voor het landschap, de planten, libellen, sprinkhanen en vlinders.  
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De Skor (jaargang 31, nr. 5, 2012) Adriaan Dijksen inventariseerde in 2012 het 
ca. 28 hectare omvattende duingebied tussen het Licht van Troost en de Pontha-
ven op Texel en doet daarvan verslag in “De broedvogels van een ‘vergeten’ duin-
gebied”. In “Een slaapplaats van putters bij de Ruige Hoek” lezen we over het wel 
en wee, de wisselende begroeiing, de gierende wind en de bescherming van de 
hulstblaadjes. Adriaan sluit af met een paar interessante maar moeilijke vragen. 
Christof en Mart Zijm doen hun zegje over: “Korverskooi 73: meldingen van te-
ruggevangen vogels”.  De tijden tussen ringen en terugvangen gemeten in dagen 
en de afgelegde afstanden in kilometers, blijven me keer op keer verwonderen. 
Wat te denken van een kleine karekiet die op 23 september 2010 in de Korvers-
kooi werd geringd en 39 dagen later, op 1 november, werd gevangen op de Shet-
land Islands? Dat is een afstand van 842 kilometer. Of het mannetje goudhaan, 
op 12 oktober 2011 om 9.00 uur geringd te Sokndal, Rogaland, Noorwegen, dat 
op 15 oktober 2011 om 9.30 in hun netten vloog. Dat is een afstand van 586 ki-
lome ter in 72,5 uur. 

 
Het Vogeljaar (jaargang 60, nr. 6, 2012) Degenen die mij een beetje kennen, 
weten dat ik aardig verslaafd ben aan Texel. Aangenaam werd ik dan ook verrast 

door Hans Houtman die onder de titel “Waarnemingen aan de ransuil (Asio otus) 
op roestplaats op Texel” een interessant artikel heeft geschreven over de ransuil 
op het park waar zij een recreatiebungalow bezitten. Na de beschrijving van het 
leefgebied, komen zijn waarnemingen aan gedrag en voorkomen aan bod. Aan de 
hand van braakballen wordt de prooikeuze nagegaan en Hans sluit af met een 
overzicht over het voorkomen van de ransuil op Texel en de bedreigingen van het 
jachtgebied in Oosterend.  

Ransuil - Bram Rijksen 


