VOOR U GELEZEN
Frank Sidler
Het IJsvogeltje (nr. 149, juni 2014) Voor wie het interessant vindt om meer te
weten over de kenmerken, het gedrag, de voeding en de ontwikkeling van de
oehoe kan terecht bij een bladzijden lange opsomming van weetjes die aan het
papier werden toevertrouwd door Henk P.M. van Dijk van de Werkgroep Tösse
Bos en Maas.
De Korhaan (jaargang 48, nummer 2, april + nummer 3, juli 2014) In het Gooi
hebben ze zo hun eigen vogel van het jaar. Voor 2014 is dat de gaai. Fred van
Klaveren en Dick Jonkers laten zowel de gaai als zichzelf aan het woord. Een vervolgverhaal wat nog niet beëindigd is, want nadat de gaai klaar is met de opvoeding van de jongen, het foerageren en de rui wordt deze feuilleton vervolgd.
Ook Jan Mooij heeft in beide nummers het woord. “Graseters in de westelijke
Eempolders” kende een eerste aflevering over de periode januari tot en met maart
en wordt nu voortgezet in de twee bovenstaande uitgaven van De Korhaan. Juli
tot en met september in het april-nummer en oktober tot en met december in dat
van juli.
De Korhaan (jaargang 48, nummer 3, juli 2014) Diegenen die met de afdeling
De Bilt/Zeist vorig jaar een bezoek hebben gebracht aan de Waterleidingplas,
staat het enthousiasme van de beheerder - Nico Bouman - vast en zeker nog bij.
In zijn inleiding sprak hij over de kansen voor het nieuwe riet. Wobbe Kijlstra
geeft in “Bijzonder experiment bij de Waterleidingplas” een impressie van een
bezoek aan dit prachtige gebied en vertelt over ganzen, riet en moerasvogels.
Naar Buiten (jaargang 17, nummer 2, juni 2014) In het magazine van Staatsbosbeheer vinden we een 7 kilometer lange wandeling rond de Kroon’s Polders op
Vlieland. Met een korte beschrijving van elf uitkijkpunten en de daar voorkomende
vogelsoorten.
De Skor (jaargang 33, nummer 2, 2014) Op Texel zitten ze niet stil. Dat kun je
lezen in het verslag van de ringersgroep Korverskooi over het jaar 2013. In 21
jaar tijd werden 66.500 vogels geringd.
Albino, leucisme, progressive greying, ino? Hans Houtman beschrijft deze begrippen die allemaal met kleurafwijkingen te maken hebben voordat hij de kleurafwijking bespreekt van een spreeuw die hij samen met zijn vrouw op 28 april 2013
waarnam in een weiland aan de Lancasterdijk.
De Strandloper (jaargang 46, nummer 2, juni 2014) Weidevogels staan centraal
in deze uitgave. Hans Vader pakt de pen op om in “Weidevogels ernstig bedreigd
in Vosse- en Weerlanerpolder” het beleid van de gemeente Hillegom aan de kaak
te stellen. De contra-expertise van onderzoeks- en adviesbureau Alterra laat weinig ruimte over om de mening van de gemeente - ”het zal allemaal wel meevallen” - overeind te houden. “De achterblijvende productie van jonge weidevogels
wordt als hoofdoorzaak gezien van de dalende aantallen broedparen. Het weidevogelbestand vergrijst.” staat te lezen in “Weidevogelbeheer op landgoederen
Santhorst en Zuidwijk van Wilke Schoemaker. De voordelen van mozaïekbeheer
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passeren de revue. Ook hier een beschuldigend vingertje. Dit keer naar de Rijksoverheid die het agrarisch natuurbeheer steeds verder uitkleedt. Jelle van Dijk
geeft een aanvullende toelichting waarin summier maar positieve aandacht is voor
de broedresultaten in het reservaat De Wilck. Daarna zet hij kanttekeningen bij de
voordelen van uitgestelde maaidatum, de problemen bij legselbescherming en de
werkwijze van bedrijven die geen enkele rekening houden met de weidevogels.
Het Vogeljaar (jaargang 62, nummer 2, 2014) In een eerste van zes afleveringen stelt Marcel de Boer de vraag “Wat maakt vogels zo interessant?”. In deze
aflevering komen evolutie, afstamming, soorten vogels en vogelnamen aan bod.
De Boer rijgt een enorme hoeveelheid aan wetenswaardigheden aan elkaar. Voor
sommigen is alles misschien al bekend, voor anderen niet. Maar het is boeiend om
zoveel informatie verzameld te zien. Nu maar geduld opbrengen om te wachten
op de volgende afleveringen.

Gaai - Jan van der Greef

31

