VOOR U GELEZEN
Frank Sidler
De Steltkluut (herfst 2014) We zullen er wel niet achter komen of Huub Bun
gehoord heeft van onze nieuwe rubriek: En…nog iets leuks gezien? Zijn verhaal
“Dwergarend in Zeeuws Vlaanderen” zou daarin zeker niet misstaan.
De Korhaan (jaargang 48, nummer 4, september 2014) Het mag bekend worden
verondersteld dat Jan Mooij al sinds mensenheugenis verslag doet van inventarisaties. Ook nu kunnen we weer leren van zijn bijdrage onder de titel: “Het voorkomen van de holenduif in de westelijke Eempolders”. Het wel en wee van de op
de houtduif na talrijkste duif wordt onder de loep genomen. Ondanks dat de holenduif als broedvogel aanwezig is en er meerdere broedsels per jaar zijn, neemt
het aantal in de broedtijd niet toe. Hoe komt dat? Wat is de invloed van de doortrekkers? Wat die van de standvogels? Lees de conclusie.
Dick Jonkers en Fred van Klaveren vervolgen het feuilleton over de gaai (zie de
Kruisbek 2014-4, p. 30) met een nieuwe aflevering nu onder de naam “Advocaat
van de duivel”.
“Eerste resultaten broedvogelinventarisatie Laarder Waschmeer” geeft niet alleen
inzicht in het voorkomen van de diverse vogels in dit gebied dat deel uitmaakt van
het Gooise Natuur Reservaat. Ook de korte geschiedenis van het Waschmeer komt
aan bod. Later dit jaar komt de inventarisatiegroep waarschijnlijk met meer informatie.
De Strandloper (jaargang 46, nummer 3, september 2014) Dit jaar stond de
vijfjaarlijkse telling van de huismus op het programma. Er werd besloten om de
vogel van het jaar - de spreeuw - gelijk maar mee te nemen. “De Spreeuw in
Noordwijk-Binnen in 2014” leert dat er in het oude centrum geen spreeuwen werden aangetroffen. Er werd gekeken naar de voedselvluchten en van 122 nesten is
de nestplaats gespecificeerd. Meest voorkomend in een rijtje van mogelijkheden
zijn respectievelijk de dakrandhoek (30), schoorsteen (28) en nok (25). Aan het
slot besteedt Hein Verkade ook nog aandacht aan het fenomeen nestplaatsconcurrentie tussen spreeuw en gierzwaluw.
Anser (jaargang 52, nummer 2, juli 2014) Net zoals er door diverse leden van de
Vogelwacht Utrecht geïnventariseerd wordt op verzoek van Staatsbosbeheer, doet
de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe dat in het aan het Drontermeer gelegen gebied Rietveld Elburg. Het is zoals in de aanhef wordt meegedeeld “een
ruime samenvatting van de resultaten van deze inventarisatie, die recent in een
rapport aan Staatsbosbeheer zijn gepresenteerd”. Voorafgaand aan de overzichtstabel komen de gebiedsbeschrijving en de werkwijze en omstandigheden aan
bod. Na deze tabel worden 17 van de 52 soorten besproken en komen uit het
arsenaal struweelvogels de ooievaar en de oeverzwaluw voor het voetlicht. Een
fraai verslag van Benno van den Hoek.
De Skor (jaargang 33, nummer 3, 2014) Vanuit Den Helder, of vanaf Texel, het
maakt niet uit. Met je telescoop kun je bij goede omstandigheden vogels op de
zandplaat van circa 7 km2 zien, die ondanks zijn officiële naam - Noorderhaaks –
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bekend staat als de Razende Bol. Wat voor vogels? Hoeveel? Dat weet je pas als
je de beschikking hebt over een boot(je) om te gaan kijken. In “Vogels op de
Razende Bol“ geeft Roelf Hovinga voor alle bootlozen een indruk over het wel een
wee van de diverse broedvogels. Uitgebreider besteedt hij aandacht aan foeragerende en rustende vogels die veelvuldig gebruikmaken van deze plaat. Bij harde
wind functioneren de hogergelegen delen van de Razende Bol (en die van de
Hors-Texel) als HVP (Hoogwatervluchtplaats) voor steltlopers uit het Waddengebied.
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