VOOR U GELEZEN
Frank Sidler
Hak-al (jaargang 36, juli 2010, nr. 3) In "Ballet aan de Lek, puur genieten!"
weerlegt Jouke Altenburg de stelling van zijn familieleden dat hij een cultuurbarbaar is. Hij neemt ons in zijn verhaal en foto’s mee naar de imposante balletvoorstelling van de kluut. In "De kluut, feiten en cijfers" geeft hij de achtergrondinformatie bij "Ballet aan de Lek": wetenswaardigheden over de kluten in dit gebied
tijdens de periode 1975-2010 vastgelegd in kaarten, grafieken en tekst.
De Strandloper (42e jaargang, nr. 3, september 2010) Van 20 mei tot 5 juni
vakantie houden is geen onaangename bezigheid. Zeker niet als je dat doet in
Finland. De afstand en de muggen weerhouden menigeen om er naar vogels te
gaan kijken. Maar in die tijd van het jaar was Jelle van Dijk er wel. In zijn verslag
neemt hij ons mee naar beroemde oorden en vertelt over gespotte en gemiste
soorten.
De Korhaan (jaargang 44, nr. 4, september 2010) De Eempolders geven Jan
Mooij keer op keer voldoende stof voor een artikel. Deze aflevering gaat over het
voorkomen van de kemphaan. “Een populaire vorm van entertainment” noemt
Josée van Beek de tegenwoordig veelvuldig door het hele land gehouden roofvogelshows. Dit kan leiden tot een toenemende interesse om roofvogels als huisdier
te gaan houden. Een kwalijke zaak waarover meer informatie is te vinden op de
website van Vogelbescherming. Kies “download Rapport Roofvogel- en uilenshows” onder service en vragen – downloads.
Fluitenkruid (29e jaargang, nr. 4, oktober 2010) In de vaste rubriek Vogels
(door “De Vogelaar”) worden de grote en kleine zilverreiger onder de loep genomen.
Het IJsvogeltje (nr. 134, september 2010) Het bestuur meldt dat er op het
terrein van Solvay Chemie 16 gierzwaluwkasten zijn opgehangen.
Onze Waard (41e jaargang, nr. 3, herfst 2010) Anthonie Stip zet in "Het gaat
allemaal om eten" vraagtekens bij de juistheid van de vergelijking van de cijfers
van vogeltrektellingen van toen en nu. Of anders gezegd: vroeger telde men met
de verrekijker en soms met de telescoop, nu telt men met de scoop en soms
met...! Jan Andeweg doet verslag over de weidevogelgroep en het overleg met de
stichting Coördinatie Subsidiestelsel natuur en landschap in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden.
De Stelkluut (herfst 2010) Over het belang van akkerranden zijn we het langzamerhand wel eens. Alex Wieland geeft de eerste bemoedigende ervaringen prijs
van het project Integrale Impuls Akkernatuur Zeeland.
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