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VOOR U GELEZEN 

 
 

Frank Sidler 
 
De Skor 32 (jaargang 32, nr. 3, 2013) Vele jaren tellen werpt altijd zijn vruchten 
af. In “Wad-en watervogeltellingen op Texel, 1980-2012: de dwergstern” laat Cor 
Smit zien dat er door de maanden heen verschillende aantallen naar voren komen. 
Hij draagt daar diverse redenen voor aan. De conclusie dat de Nederlandse 
broedpopulatie in de lift zit, is natuurlijk een prachtige afsluiting. Adriaan Dijksen, 
Lieuwe Dijksen en Andri Binsbergen stelden ‘Een nieuwe Rode Lijst” van Texel 
samen met voor bijna iedere soort één of meer redenen voor de teruggang als 
broedvogel. Van de 45 soorten vallen er 29 (28%) in de categorie kwetsbaar en 
16 (15%) in de categorie bedreigd. 
Anser (jaargang 51, nr.  2,   juli  2013) Plannen om een weekje te vogelen? Nog 
geen idee waar? Lees dan “Impressie van een vogeltrip naar Bulgarije” en wie 
weet brengt Roel Pannekoek je met dit verhaal op een idee (zie ook boekbespre-
king Eastern Rhodopes).  
De Korhaan (jaargang 47, nr. 3, juli 2013) Na bijna 17 jaar op dezelfde plek te 
hebben kunnen ringen, moeten ze verkassen. Rudy Schippers vertelt over de ver-
plaatsing van meer dan honderd meter natte houten vlonders en deelt wetens-
waardigheden over de vangsten door het “Vogelringstation Oud Valkeveen 1e 
periode 2013”. Jan Mooij gaat onvermoeibaar voort. Deze keer “Het voorkomen 
van de fuut in de westelijke Eempolders”.  
De Steltkluut (herfst 2013) Kort verslag over de telpost Margarethapolder ter 
gelegenheid van het 1e lustrum, door Bert van Broekhoven. 
De Korhaan (jaargang 47, nr. 4, september 2013) Onder de Titel “Graseters in 
de westelijke Eempolders” kijkt Jan Mooij naar de invloed van ganzen, eenden en 
zwanen op het gras. De toenemende aantallen en de mogelijke bestrijding gedu-
rende de zomer zijn voor hem reden om “eens te kijken wat er aan de hand is”.  
De berichten uit diverse hoeken van het land over geringere aantallen broedparen 
van zwaluwen zijn voor Dick A. Jonkers reden om te gaan kijken naar de ontwik-
kelingen van de oeverzwaluwen in het Vechtplassengebied, het Gooi en de Eem-
polders. 
De Strandloper (jaargang 45, nr. 3, september 2013) Een kort verslag over het 
ringen van jonge torenvalken in Noordwijkerhout met een paar prachtige foto’s. 
Het Vogeljaar (jaargang 61, nr. 3, 2013) Eelco Brandenburg geeft in zijn bijdra-
ge “Boomklevers in landschapsparken in Friesland” inzicht in het voorkomen van 
deze standvogel in een twaalftal tuinen en parken. “Waarneming van een vogel 
met kleurafwijking op Texel” is het verhaal van H. Houtman over een vogel die 
alleen door hem en zijn vrouw zijn waargenomen. De foto’s die werden gemaakt, 
gaven geen uitsluitsel over determinatie. Bonte vliegenvanger, withalsvliegenvan-
ger, graspieper of een andere pieper? Albino, leucistisch en ino zijn de woorden 
waar dit artikeltje om draait. 


