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Bijzondere SoortenProject:

5 soorten (vervolg)

Evert van Huijssteeden

Aandachtspunten

Bij deelname moet met de volgende punten rekening worden ge-

houden:

- Het is altijd mogelijk cm meer soorten te inventariseren (zie

lijst in Fitis 1987 (4): p. 183 -184).

Inventariseert u in het duin het Paapje, dan zal het weinig

moeite kosten cm ook de Roodborsttapuit te inventariseren, en

bij het zoeken naar Kluten in polders, stuit u vast ook op

de Kleine Plevier. Het inventariseren van meer soorten is ui-

teraard niet verplicht.

- Geeft u a.u.b. ook nul-waarnemingen door; wanneer u zeker weet

dat een bepaalde soort niet in uw telgebied heeft gebroed, legt

u dit dan vast.

- Vindt u een van de vijf soorten buiten uw eigen telgebied, geef

dit dan snel door aan de teller van het betreffende gebied of

aan de waarnemingscoördinator Pim de Nobel.

- De gegevens kunnen op de officiële waarnemingsformulieren (die

iedere teller zal ontvangen) aan SOVON worden verzonden, maar

houdt de telgegevens zelf ook achter en geef deze per kwart-

blok gescheiden door aan de coördinator.

Veldwerk

Per soort zal kort uiteen gezet worden wanneer men deze het beste

kan inventariseren (de tellers krijgen een uitgebreidere handlei-

ding).

In het vorige nummer van De Fitis werd een nieuwe opzet van het

BSP-project gepresenteerd. Kort gezegd kant het neer op het zoe-

ken van een vijftal (zeldzame) soorten per kwartblok (2,5 bij 2,5

km = 625 ha).

Deze vijf soorten, te weten: GEOORDE FUUT, BONTBEKPLEVIER,

KLUUT, BRUINE KIEKENDIEF en PAAPJE zijn allen vrij gemakke-

lijk herkenbaar en goed te inventariseren. Het moet daarom

mogelijk zijn deze soorten regiodekkend te inventariseren.
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De criteria (wanneer mag U een broedgeval meetellen) gelden al-

leen indien u geen nestindicatieve waarneming heeft gedaan.

Wanneer dit wel het geval is, dan telt deze waarneming uiter-

aard mee als broedgeval.

Conclusie: met 3-5 bezoeken kunt u de vijf soorten vrij nauw-

keurig in kaart brengen, mits deze op het juiste moment plaats-

vinden.

Cm een indicatie te geven van de plaatsen waar u moet gaan zoe-

ken, is in figuur 1 en 2 aangegeven waar in 1982 van de vijf

genoemde soorten broedgevallen hebben plaatsgevonden (gegevens

PWS).

Deelname

Alle tellers ontvangen nog bericht (bestaande uit een handlei-

ding en een kaartfragment van het telgebied), ook de nog niet

ingedeelde aanmelders.

soort inventar isatietiid criterium

GEOORDE FUUT eind april/begin juni 2 waarnemingen, 1 tus-

sen 10 mei en 20 juli

BRUINE KIEK april-eind juni 4 waarnemingen, 2 tus-

sen 15 mei en 30 juni

KLUUT mei en juni 2 waarnemingen,1 tus-

sen 15 mei en 30 juni

BONTBEKPLEVIER mei tot begin juli 2 waarnemingen,
1 tus-

sen 15 juni en 15 juli

PAAPJE half mei - begin juli 1 waarneming tussen 1

juni en 20 juli

De invulling van de telgebieden (zie figuur) is nu als volgt:

gebied 1: Jan Vegelin/Fred Cottaar geb. 8: Martin de Jong

" "2: Evert van Huijssteeden geb. 9: - -

gebied 3 oost: Pim de Nobel geb. 10: E. van Huijssteeden

west: Roy de Haas geb. 11: Tom van den Boomen

gebied 4: Chris van Deur sen geb. 12: Tibor Gras/

" " 5oost: Steve Geelhoed

west: Hans Vader geb. 13: Piet van Vliet

gebied 6: Ferdy Hieselaar geb. 14: Coen Looy

"7: Piet van Vliet
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Het is nog steeds mogelijk u op te geven; of u nu een ervaren of

/ *

een minder ervaren teller bent. Ook kunt u voor een of enkele ke-

ren met een ervaren teller meelopen.

Figuur 1. Territoria van: • Kluut in 1982.

o Bontbekplevier

� Geoorde Fuut
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Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is even opbellen.

' r-H
Evert van Huijsteeden, Gen. Cronjestr. 107

iu

,
2021 JD Haarlem

tel.: 023 - 270036

Figuur 2. Territoria van: • Paapje in 1982.

o Bruine Kiekendief


