Van de Veldwerkcommissie
Terugblik en een beetje vooruit kijken
Het eind van het jaar is voor veel veldwerkers de tijd dat de inventarisaties worden
uitgewerkt. Het gaat dan natuurlijk vooral om de broedvogelinventarisaties. Jaarrondtellingen gaan gewoon door, de vogelringstations vangen ook nog wel even en de
wintervogels gaan we straks nog tellen. In ieder geval is het ook het moment om even
terug te kijken op het veldwerk van 2017 en gelijk ook al een beetje vooruit kijken
naar de activiteiten van het komend jaar.

De Hekslootpolder
Jammer dat in dit mooie gebied in dit
seizoen geen BMP-inventarisatie is gedaan. Een breuk in de jarenlange opbouw van gegevens. Nu is dat ook weer
geen ramp, een jaartje overslaan, maar
het zou toch wel mooi zijn wanneer
iemand zich zou melden om dit het
komend voorjaar op zich te nemen. Er
staan genoeg mensen klaar om te helpen; er is wel een coördinator nodig !
Gelukkig zijn de jaarrondtellingen in
deze polder gewoon doorgegaan.
Het Westelijk Tuinbouwgebied
De inventarisaties in dit gebied zijn afgerond. Zoals al eerder gemeld hebben
een tweetal cursisten van de vervolgcursus, een cursusleider en twee leden
van de Veldwerkcommissie hier een
broedvogelinventarisatie gedaan. De resultaten hiervan moeten nog worden
uitgewerkt en zullen dan, samen met
die van meerdere inventarisaties van
planten- en diersoorten, worden gebundeld in een rapport dat door de KNNV
wordt opgesteld. Het is de bedoeling dat
het verslag ook een plaatsje in de Fitis
gaat krijgen.
Het Kennemermeer
Ook hier heeft dit voorjaar een broed
vogelinventarisatie plaatsgevonden. In
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Fitis 2 van deze jaargang is bij het
Natuurbeschermingsnieuws al vermeld
dat de gemeente Velsen vergaande
plannen heeft voor IJmuiden aan Zee.
Alle reden dus om ervoor te zorgen dat
we weten welke vogels daar zitten. Omdat de broedvogels vaak het eerst de
dupe zijn van toenemende recreatiedruk, moest in ieder geval een nieuwe
inventarisatie van de broedvogels in dat
gebied gedaan worden. Ook van dit
onderzoek zal nog een verslag in de
Fitis verschijnen. Overigens, ook hier is
sprake van samenwerking: onze gegevens zullen, samen met die van andere
natuurinventarisaties, verzameld en tot
één rapport uitgewerkt worden door De
Vrienden van het Kennemerstrand. Ook
een groep die zich sterk wil maken voor
het behoud van de natuurwaarden van
het Kennemermeer en de directe omgeving daarvan.
De Midwintertelling
In het weekend van 14 januari stond de
Midwintertelling van watervogels weer
op het programma. En daaraan hebben
ook dit jaar weer een flink aantal
enthousiaste tellers meegedaan. Heel
fijn dat er ook weer een aantal nieuwe
vogelaars zich hadden aangemeld.
Natuurlijk kun je best een leuke telling
hebben, wanneer je nu eens geen zeld197

zame vogels ziet. Maar wanneer je soorten als Brilduiker, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger of IJsvogel op je tellijst
hebt kunnen zetten, dan kom je toch
anders thuis. Er waren ook tellers die
Pijlstaarten, Nonnetjes of zelfs de Kleine Burgemeester hebben gezien. Maar
de Krakeend, op het eerste gezicht een
onopvallende zwemeend, is als je goed
kijkt eigenlijk ook heel mooi. En die
staat ook dit jaar weer in de top-10!
Mooi dat de Midwintertellers ook weer
de roofvogels en uilen hebben genoteerd. Niet echt watervogels, maar wel
leuk om, als we toch in het veld zijn,
gelijk ook mee te tellen. Hieronder de
Top-10 en de getelde roofvogels en
uilen. Op de website van de Vogelwerkgroep zal binnenkort de volledige lijst
van alle gespotte soorten onder Veldwerk (kijk bij Watervogeltellingen) te
vinden zijn.
Top 10 Watervogels
Grauwe Gans
Meerkoet
Zilvermeeuw
Wilde Eend
Smient
Kolgans
Kokmeeuw
Kievit
Krakeend
Drieteenstrandloper

Roofvogels en Uilen
Buizerd
Torenvalk
Slechtvalk
Sperwer
Havik
Velduil
Ransuil

2017
4633
4317
4052
3539
2656
2656
2264
1943
1407
901

59
9
3
3
1
-

2016 2015
3629
3070
5251 12828
1601
2341
3980
4482
4760
3910
1329
3335
2445
3012
1282
4488
1231
1447
1
678

50
17
4
1
5
2

46
13
2
1
3
-

Op 13 januari 2018 staat de volgende
Midwintertelling van watervogels gepland. Het ziet er naar uit dat er voor
een aantal watergebiedjes een nieuwe
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teller nodig is. Dus, wanneer u ook mee
wilt doen: meldt u aan alstublieft !
Zodra bekend is waar nog een ‘vacature’ voor een teller is, zal aan u dan het
lijstje gemaild worden. Misschien zit er
iets voor u bij. Het spreekt vanzelf dat u
ook met iemand samen kunt tellen.
Twee weten meer dan één en wel zo
gezellig. Coördinator Midwintertelling:
m.j.abrahamse@ziggo.nl
Klapeksters
In het werkgebied van onze vogelwerkgroep zijn tijdens de wintermaanden
altijd wel één of meer Klapeksters te
vinden. In de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Kennemerduinen
kun je deze prachtige vogel met een
beetje geluk wel tegenkomen. Het team
van Waarneming.nl organiseert ook dit
jaar weer een telling van de in ons land
overwinterende Klapeksters. Eigenlijk
is het de bedoeling dat tellers een telgebied claimen, maar op het moment dat
u dit leest is het eerste telweekend
waarschijnlijk al geweest. Het is de
Veldwerkcommissie niet bekend, of ook
in ‘onze’ duinen telgebieden geclaimd
zijn. Daarom vragen we u incidentele
waarnemingen van de Klapekster in de
weekends van 15 t/m 17 december
2017 en van 16 t/m 18 februari 2018 in
te voeren op de website Waarneming.nl
Tenslotte nog even dit:
U weet vast allemaal wel dat op onze
website, op de openingspagina, een link
te vinden is naar Waarneming.nl. Daar
vindt u onder meer recente waarnemingen van vogels in onze regio. Een mooi
hulpmiddel als u ook eens op zoek wilt
gaan naar soorten die u nog nooit
gezien hebt.
Maar, omgekeerd is het dan natuurlijk
ook belangrijk dat we zelf onze waar
nemingen invoeren. Niet alleen omdat
anderen dan misschien die vogel ook
kunnen zien, maar zeker ook in het
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belang van al die onderzoekers, die voor
hun studie gebruik maken van de verzamelde waarnemingen op deze website. En dus ons verzoek: zoveel mogelijk waarnemingen invoeren alstublieft !
Mogelijk moet u zich eerst even regis-

treren als waarnemer, maar dat is zo
gebeurd.
Veel plezier in het veld !
■ Rino Abrahamse

Slechtvalken Haarlem 2016
Het Haarlemse stel Slechtvalken op de Alticomtoren in de Waarderpolder
heeft helaas weer een mislukt seizoen achter zich. Er werden dit keer zelfs
geen eieren gelegd. Over de oorzaak kunnen we slechts gissen. Een van de
vele mogelijke factoren is verstoring en aanvallen van andere Slechtvalken.
Nieuw is dat ik al ver gevorderd ben met het plan om de huidige nestkast te
gaan vervangen. Het betonplex begint slecht te worden. De nieuwe nestkast
gaat in trespa uitgevoerd worden, zodat de nestkast nog veel langer meegaat.
Ik heb inmiddels diverse partijen bereid gevonden om geheel belangeloos mee
te helpen ! Maar later daarover meer. We zullen waarschijnlijk nog niet alles
gereed hebben om de klus te kunnen klaren voor het komende broedseizoen.
Er gaat uiteraard veel tijd in zitten en we zijn van vele factoren afhankelijk.
Bovendien starten de Slechtvalken al heel vlug in het nieuwe broedseizoen.
Uiteraard zal ik in het nieuwe seizoen van deze aanzienlijke operatie hier verslag doen.
■ Rob Jansson

Zaterdag 13 januari: Nieuwjaarsreceptie 2018
Net als vorige jaren ontmoeten alle natuurliefhebbers uit Zuid-Kennemerland
elkaar op de Nieuwjaarsreceptie om te toasten op het nieuwe jaar. Het wordt
al een gewaardeerde traditie om samen met KNNV en IVN het nieuwe jaar in
te luiden. Dit keer is iedereen welkom op zaterdag 13 januari 2018 van 15.00
tot 17.00 uur in het Seinwezen, Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem.
We treffen elkaar en heffen het glas op een goed 2018. De drie voorzitters zullen een kort woordje spreken en er is een natuurquiz (neem daarvoor uw
smartphone mee!). Natuurlijk is er volop gelegenheid kennis met elkaar te
maken en bij te praten. Het eerste drankje wordt u aangeboden, de rest dient
u zelf af te rekenen.
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