VOOR U GELEZEN
Frank Sidler
De Strandloper (jaargang 43, nr. 2, juni 2011) Het is altijd weer boeiend en
verrassend wat anderen meemaken op hun reizen. De belevenissen in de “Algarve. Over vogels en overwinteren” zijn vastgelegd door Jaap Faber. Ruurd Eisinga
verhaalt over zijn belevenissen in “Lesbos, paradijs voor vogels en vogelaars”.
De Steltkluut (zomer 2011) Twee korte verhalende verslagen over BMPtellingen. Een in het Verdronken land van Saefthinge met snorren, baardmannen,
lepelaars, bruine kiekendieven, kleine karekieten, rietgorzen, blauwborsten en
waterrallen. De tweede in de Margarethepolder (2010). Het BMP-rapport kan door
geïnteresseerden worden opgevraagd bij bertusb@zeelandnet.nl. Zij ontvangen
dan een pdf-versie. Deze polder is niet vrij toegankelijk maar Staatsbosbeheer
houdt regelmatig interessante excursies.
De Korhaan (jaargang 45, nr. 3, juli 2011) Jan Mooij laat weten dat de kokmeeuw de meest waargenomen vogel is tijdens tellingen in de Westelijke Eempolders. Op de van hem bekende wijze laat hij ons kennisnemen van de cijfers van
1970-2010. Meer dan alleen over het voorkomen van de klapekster in het werkgebied van VWG ’t Gooi doet Paul van der Poel verslag in zijn uitgebreid en boeiend verhaal.
Fluitenkruid (jaargang 30, nr. 3, juli 2011) Aflevering 21 door “de Vogelaar”,
deze keer met de spotvogel en de bosrietzanger.
Het IJsvogeltje (nr. 137, juni 2011) Hans Govers maakt ons deelgenoot van zijn
belevingen tijdens de “Massale kraanvogeldoortrek over Limburg op 7 en 8 maart
2011”.
Hak-al (nr. 2011) staat voor een groot gedeelte in het teken van de Big Day 2011
die de NVWC in haar werkgebied hield. De winnaars, het damesteam en de
“dummies” die de blinde vink trofee wonnen, doen alle verslag van een gezellige
en leerzame 22 uur.
Anser (jaargang 49, nr. 2, juli 2011) In de periode 1996-2010 heeft de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe de broedvogelstand van het Beekhuizerzand in
kaart gebracht. De inventarisatie van 2002 is als nulmeting gebruikt voordat de
gemeente in 2003 met werkzaamheden begon om het centrale deel om te vormen
tot een actief stuifzand. Roel Pannekoek doet in “Broedvogels van het Beekhuizerzand in 2010” uitgebreid verslag van de stand van zaken.
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