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Nieuwsflits
Tussen Duin & Dijk zoekt
nieuwe eindredacteur

Voor de versterking van de redactie
van Tussen Duin & Dijk zijn wij per
direct op zoek naar een eindredacteur. Tussen Duin & Dijk is
een onafhankelijk tijdschrift over
onderzoek aan, en bescherming
van natuur en landschap in NoordHolland. Het blad wordt gemaakt
door en voor vrijwilligers met een
passie voor natuur. Tussen Duin
& Dijk wordt uitgegeven door de
Provinciale Organisatie Voor Flora
en Fauna (POFF) en verschijnt
viermaal per jaar.
De redactie bestaat uit acht personen waarvan één verantwoordelijk
is voor de foto’s. De overige redactieleden zijn verantwoordelijk voor
het initiëren van artikelen (zoeken
van auteurs) en het aanleveren
daarvan.
De eindredacteur is verantwoordelijk voor:
• Bewaken van de deadlines
• Verzamelen van door de trekkers
geredigeerde artikelen
• Persklaar maken van de artikelen
en contact onderhouden met de
vormgever
• Redigeren van de fotobijschriften,
foto’s prioriteren in samenspraak
met de fotoredacteur
• Belangrijke eigenschappen om
deze rol te vervullen zijn gevoel
voor taal, gevoel en bewaken
voor deadlines en het bij de les
kunnen houden van acht redactieleden.
Ben jij geïnteresseerd in deze rol,
neem dan contact op met
redactie@tussenduinendijk.nl

Waar zoeken lepelaars hun
voedsel?

Het gaat goed met de lepelaars in
West Nederland. Ze brengen op
steeds meer plaatsen succesvol
jongen groot. Maar waar zoeken
deze lepelaars naar voedsel? Voor
hun jongen ondernemen ze soms
voedselvluchten van tientallen kilometers. Om te achterhalen waar

● Lepelaar. Foto: Jankees Schwiebbe.

de belangrijke voedselgebieden
liggen vragen we iedereen om alle
waarnemingen van foeragerende,
pleisterende en vliegende lepelaars
in te vullen via waarneming.nl!
Voor het huidige inzicht in belangrijke pleisterplaatsen en vliegrichtingen, zie http://www.monne.nl/
lepies/pleisterplaatsen.html

Een influx van halsbandparkieten in Alkmaar e.o.
Sinds 1968 broedt de halsbandparkiet in Nederland, aanvankelijk
vooral in de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, en
later ook in Haarlem, Leiden en
Utrecht. Langzaam heeft de halsbandparkiet zich uitgebreid in Nederland. In Noord-Holland boven
het Noordzeekanaal zijn ze te vinden in de Zaanstreek, Purmerend
en Heemskerk. Via slaapplaatstellingen in de winter wordt het aantal
parkieten geteld. In de winter van
2014-2015 leverde dat een totaal
aantal van 9565 exemplaren op.
Sinds 2011 lijken de aantallen zich
te stabiliseren.

In Alkmaar is nog geen sprake
van broedende halsbandparkieten. Wel werd in 2015 een
poging gedaan een kauwenkast
in het Hoefplan te kraken, maar
een verenigd kauwenfront wist
deze poging af te slaan (med. J.
van Wetten). Sinds 1992 worden
regelmatig halsbandparkieten in
Alkmaar en omgeving waargenomen. Het ging daarbij steeds om
zeer kleine aantallen. Tot oktober
2015. Toen werden er in een korte
periode veel hogere aantallen
gezien, tot 20 exemplaren toe.
Na 8 november 2015 daalden
de aantallen weer tot maximaal
2-3 exemplaren. Even snel als de
parkieten gekomen waren, waren
ze weer grotendeels verdwenen.
Volgens Klaassen vindt uitbreiding
pas plaats wanneer zich nieuwe
slaapplaatsen gevormd hebben.
Voor zo ver bekend zijn er in
Alkmaar e.o. nog geen slaapplaatsen. Dat er ooit halsbandparkieten
in Alkmaar gaan broeden lijkt
evident. Maar dat werd tien jaar
geleden ook al gedacht.
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