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BMP-ers gezocht voor

AW-duinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) worden de broedvogels al

vele jaren geteld. Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerlanden de

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk zijn hier elk

voorjaar mee bezig. Sinds 1984 gebeurt dit volgens de landelijke BMP-

methode van SOVON. Het duingebied wordt niet integraal geteld, maar er

zijn destijds een aantal plots vastgesteld, die goed verspreid liggen over de

verschillende landschapstypen in de duinen (in binnenduinbos,

struweelzone, infiltratiegebieden en open buitenduin). Deze plots geven

een mooie ‘dwarsdoorsnede’ van de AWD en worden jaarlijks op

broedvogels geïnventariseerd. Deze lange telreeksen leveren waardevolle

informatie over de ontwikkeling van de broedvogelstand in de duinen. Er

zijn geweldig trouwe tellers die al vanaf het eerste uur (dus vanaf 1984 of

nog eerder!!) meedoen, er zijn echter begrijpelijkerwijs ook mensen die na

vele jaren van inventariseren zo langzamerhand om diverse redenen ermee

willen stoppen.

Een overzichtskaartje
van de jaarlijks (donker-

grijs) en incidenteel (licht-

grijs) getelde BMP-plots in

de Amsterdamse Water-

leidingduinen.

Om de lange telreeksen niet te onderbreken is de Vogelwerkgroep op zoek

naar mensen die het leuk vinden om in het voorjaar tenminste 6 keer ’s
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Welke BMP-plots zijn per 2006 vacant? Enkele prachtige deelgebiedenvan

de Amsterdamse Waterleidingduinen, elk met hun eigen karakteristiek:

- Panneland, 18 hectare, binnenduinbos, ligt vlak bij ingang Panneland

-
Eiland van Rolvers 1, 13 hectare, struweel- en moerasboszone, ligt ca.

1 km van ingang Panneland

- 2e infiltratiegebied noord, 41 hectare, infiltratiegebied met riet,
struweel en open water, ca. 3 km van de hoofdingang

- 2e infiltratiegebied zuid, 40 hectare, infiltratiegebied met riet, struweel

en open water, ca. 3 km van de hoofdingang

Kortom, er is keus genoeg. Maar pas op: de praktijk wijst uit dat mensen

die met BMP-en beginnen vaak voor vele jaren verslingerd raken aan 'hun*

gebied! Spreekt dit je aan, of wil je eerst meer informatie?Bel of mail dan

naar Antje Ehrenburg, tel. 023-5248391 of antje.ehrenburg@hccnet.nl.

Graag snel reageren, dan kun je dit seizoen meteen aan de slag!

Antje Ehrenburg

ochtends vroeg de duinen in te trekken om hun ‘eigen’ deelgebied te

inventariseren op broed-vogels volgens de BMP-richtlijnen. Belangrijkste

hulpmiddel daarbij zijn oren en ogen: inventariseren gebeurt op geluid

(herkennen en opschrijven van zang, alarmroep) en op zicht (herkennen en

noteren van gedrag). Een kritische houdingt.a.v. je eigen waarnemingenis

gewenst, en eenaanvaarding van alle soorten zoals ze zich voordoen. Ook

alle ‘gewone’ soorten, zoals Koolmees, Fitis en Wilde eend, moeten dus

genoteerd worden!

Een poel in infiltratiegebiedAWD, februari 2005. Christien Kemp.


