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Het llperveld is belangrijk voor de Bruine Kiekendief

H

et llperveld is een belangrijk Natura2000-gebied dat valt binnen het werkgebied van
de Vogelwerkgroep Amsterdam. Als beheerder zoekt Landschap Noord-Holland Uonge)
enthousiaste vogelaars voor het vrijwillig inventariseren van vooral moerasvogelsoorten in
het llperveld tijdens de voorjaarsperiode. LNH ziet het namelijk als een kans om jonge vogelaars
ervaring te laten opdoen met het inventariseren.
Het llperveld heeft een belangrijke waarde, en verantwoordelijkheid, voor veel (moeras-)vogels
zoals Roerdomp, Smient, Bruine Kiekendief, Waterral, Kemphaan, Watersnip, Blauwborst, Snor en
Rietzanger. Tellingen worden gedaan volgens de BMP-methode.
Het llperveld is alleen per boot te bereiken. Landschap Noord-Holland stelt een boot ter beschikking om in een bepaald deel van het llperveld moerasvogels te tellen.
Lijkt het je leuk en leerzaam om in de morgen of in de avond volgens de BMP-methode een aantal
ronden te varen in het llperveld, meld je dan aan. Om gegevens jaar na jaar goed te kunnen vergelijken is het belangrijk dat er continuïteit is in de tellingen; dat betekent dat het gebied een aantal
jaren achter elkaar geteld moet worden. Tevens wordt verwacht dat in het najaar verslaglegging
plaatsvindt voor Landschap Noord-Holland.

Wil je meer informatie of heb je interesse:
meld je aan bij Jelle Abma: j.abma@landschapnoordholland.nl.
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a het desastreuze voorjaar hadden we een lekkere zomer. Dat werd temeer duidelijk
omdat zo velen erop uit trokken en hun waarnemingen met collega-vogelaars deelden
op waarneming.nl, trektellen, het Amsterdams Vogel Net of anderszins. Een goede ontwikkeling. En er kunnen nog veel meer waarnemers bij. Dus grijp je kans als je iets ziet en deel
je waarneming.
Niet iedereen echter is op vogelgebied tot onvoorstelbare dingen in staat. Maar dat geeft niet.
Het kijken naar een Merel, Grote Bonte Specht of Vink vind ik net zo leuk (nou ja, niet helemaal
natuurlijk) als wat de 'top'waarnemers onder ons in de zomer in het Amsterdamse gezien hebben en/of gehoord.
Razend knap dat je een Roodhalsfuut, Topper, jager of Poel ruiter haalt uit de soms enorme
hoeveelheid vogels die zich in een gebied bevinden. Of juist uit een enorme 'lege' plas water die
voor je ligt. Bewondering heb ik ook voor hen die
zo'n goed gehoor hebben dat ze een 'kleintje', zoals
de Iberische Tjiftjaf, Kleine Vliegenvanger of Kruisbek - van wat voor type dan ook - ontdekken.
Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat geeft
niet. Met geduld, een dosis geluk, vaak op pad gaan
en kennis van zaken volgt immers altijd de beloning: je bent er lekker uit geweest en het kan niet
anders of je hebt wel wat gezien en/of gehoord.
Ga er dus maar heerlijk op uit. Ik ben benieuwd wat
je hebt gezien en meldt het! En zorg ervoor dat je
waarnemingen van het 4e kwartaal vóór 1 januari
op waarneming.nl zijn ingevoerd.
Grauwe Klauwier, Schinkelbos, 14juli 2013

Nagekomen waarnemingen vorige periode: Matkop
3-4 Oeverlanden 1 ex. (PM). Grote Barmsijs 8-4 Geuzenveld Slotermeer 2 ex. (PM).
Kleine Rietgans 25-9 Vijfhoek 29 ex. Z (FV, GvD, WvdW, WvdS). 29-9 Aetsveldsche Polder 1 ex.
over (EdB, RivD).
Toendrarietgans 28-9 Overdiemerpolder 3 ex. foer. (Gerard Visser). 29-9 Aetsveldsche Polder
resp. 9 en 18 ex. over (EdB, RivD).
Kolgans 26-9 Uitdammerdijk 200 ex. (WvdS). 30-9 Vijfhoek meer dan 6423 ex. over (EdB,
WvdW, GvD, WvdS).
Brandgans 27-9 IJdoorn 500 ex. (RP, FvG).
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