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Commissie Veldwerk

Inventarisatieprogramma herfst en winter 1983/84.

1. Inventarisatie van de Fuut in Nederland.

Over de inventarisatie van de broedvogels en broedkolonies is

inmiddels een oproep geplaatst in de Fitis en heeft U zich opge-

geven voor deze inventarisatie;langs andere weg bent U wellicht

benaderd om mee te werken.

De inventarisatie van met name niet broedvogels - en uiteraard

worden dan de broedvogels met jongen i.v.m. broedresultaat mee-

genomen- kan het gehele jaar gehouden worden.

Tellingen kunnen daarbij het beste gehouden worden op data waar-

op ook in andere gebieden of andere landen tellingen van water-

vogels worden gehouden.
Deze tellingen vallen steeds ongeveer in het midden van de maand

en wel in het weekeinde dat het dichtste bij de 15e van de maand

ligt. Uiteraard zijn ook tellingen gehouden op andere data waar-

devol en welkom.Indien mogelijk kan tijdens het tellen onderscheid

gemaakt worden tussen 1e jaars Futen en volwassen Futen.
1e j aars vogels; Dit zijn Futen die door hun streeppatroon op kop
en of nek herkenbaar zijn als vogels,die geboren zijn in het af-

NIJIC,IMÏEN

De laatste jaren blijkt de Fuut als broedvogel sterk te zijn toe-

genomen. Waren er omstreeks 1979 max. 3800 paren, thans moet dit

aantal gesteld worden op minstens 7000 paren. Concentraties van

grote groepen in en buiten het broedseizoen nemen hand over hand

toe. De Fuut als koloniebroeder begint gemeen goed te worden,

evenals het broeden in stadsvijvers en stadsgrachten.

Op basis van bovengenoemde feiten is het Rijksinstituut voor

Natuurbeheer in 1983 een onderzoek gestart met als doel te achter-

halen om welke aantallen het nu gaat.
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gelopen broedseizoen .Dit kenmerk is zichtbaar tot eind oktober.

Volwassen Futen: Alle Futen die niet als 1e jaars zijn te on-

derscheiden,worden bij dit onderzoek tot volwassen Futen gerekend.

Aantalsverhoudingen van volwassen en 1e jaars Futen geven een

indruk van het aantal grootgebrachte jongen in het afgelopen
broedseizoen.

Belangstellenden,ik denk daarbij in principe aan alle leden van de

de Vogelwerkgroep,kunnen zich wenden tot onze coördinator Evert v.

Huiissteeden.

2. Blauwe Reigercensus.

O.l.v. Evert v.Huijssteeden is dit voorjaar een inventarisatie van

de Blauwe Reiger in het telgebied van onze Vogelwerkgroep begon-

nen.Daarbij werden de kolonies en de aantallen nesten geteld.
Een goede zaak is deze inventarisatie deze herfst voort te zet-

ten.Waarbij het van belang is te weten te komen of de kolonie

het hele jaar door gebruikt wordt;is de fourageer en slaaptrek
anders dan tijdens het broedseizoen.

Voor meer informatie kimt U weer terecht bij Evert v.Huijssteeden.

3. Trektellingen op de Boulevard.

Wanneer bij de Vogelwerkgroep de langste dag gepasseerd is,steekt

bij een aantal leden de vogeltrekkoorts op.Sommige leden gaan

daarvoor naar Zuid Zweden of naar de Bosporus in Turkije.Anderen
blijven dichter bij huis en staan ijs en weder dienende op de

Boulevard bij Bloemendaal aan Zee.Ook voor niet geroutineerde
trekwaarnemers en aspirant vogelaars is daar veel te leren.Meestal

zijn op de trekpost wel enige geroutineerde trekwaarnemers zoals

de fam.Bloem,Evert Huijssteeden,Fred Cottaar enz. te vinden die

met een schat aan ervaringen niet uitgeput raken over de vogel-
trek te vertellen en U daarvan graag het een en ander willen ver-

tellen.

Op de eerstvolgende ledenvergadering zal het zaterdag—en zonaag-

morgenrooster weer worden opgesteld.Waarvan akte.

4. Waterwild-en roofvogeltellingen.

Zie hiervoor programma SVN.

5. Tellingen Vogel-en Spartelmeer.

Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal het herfst-en

winterrooster voor de inventarisatie van het Vogel-en Spartel-
meer worden opgesteld.

Eer|reden te meer om op die ledenvergadering te komen.

6. Inventarisaties A.W. duinen.

Er bestaan plannen om in 1984 een aantal inventarisaties uit te

voeren in de A.W.duinen.Leden die hier belangstelling voor heb-

ben, kunnen zich opgeven bij Hans Vader.

7. Meeuwenslaapplaatsen in Zuid-Kennemerland.

Zie oproep hiervoor elders in dit blad.
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8. Programma SVN-onderzoek 1983/84.

Lepelaaronderzoek.

Doel van het onderzoek is te achterhalen waar de Lepelaars die

in het Zwanenwater broeden,hun voedsel zoeken en onder welke

omstandigheden dat gebeurt.
Gevraagd wordt waarnemingen te verzamelen in de periode 25 juli—-

5 augustus in geheel Noord—Holland.(Voor ons het telgebied van

de Vogelwerkgroep). Contactadres:J.Manneveld,Doornenhof 9,1741 ZE

Schagen,tel:02240-96946.Coördinator VWG HdarlemrP.Dhont,Rijnlaan

105,1205 XL Heemstede,tel:023-292358.

Alle waarnemingen van Lepelaars in ons rayon,met vermelding van

jaar, datum,aantal,leeftijd,gedrag en omstandigheden worden graag

ontvangen door Fred Cottaar.

Onderzoek naar wulpenslaapplaatsen.

Gevraagd wordt 1 £ 2 atlasblokken op slaapplaatsen van Wulpen
te onderzoeken.Die slaapplaatsen worden dan op vaststaande data

geteld.Informatie over het onderzoek,over de Wulp in het alge-

meen, over hoe slaapplaatsen zijn te achterhalen en hoe slaap-

plaatstellingen uitgevoerd kunnen worden,is beschikbaar bij;
Peter Rozemeijer,Dorpsstraat 203,1 531 HE Wormer,tel:02982-5l 87.

Coördinator VWG HaarlemrFred Cottaar,Iepenstr. 10,2023 SV Haar-

lem tel:023-257798.
Internationale Watervogeltellingen en Nationale ganzentellingen.

Op de vaste ganzenpleisterplaatsen worden,steeds rond het midden

van de maand in december,januari,februari en maart de ganzen

geteld.Rond midden januari worden in geheel Noord-Holland de aan-

wezige watervogels geteld.Voor meer informatie en opgave voor

deelname bij C.J.G.Scharringa,Trompenburg 15,1352 CB Heilo,tel:

072-330022.Coördinator VWG Haarlem Fred Cottaar.

Tot slot.

Op de eerstvolgende "najaars" ledenvergadering op donderdagavond

1 september zullen de hier aangekondigde inventarisaties nog-

maals ter sprake komen.

Het is van belang dat deelnemers en ook aspirantdeelnemers aan-

wezig zijn, daar op die avond vragen gesteld kunnen worden en zo

mogelijk beantwoord en U zich uiteraard ook kunt opgeven voor

de diverse tellingen.
Om 19.30 uur zal Pieter Dhont aanwezig zijn op de inventarisatie-

gegevens in ontvangst te nemen van:

-broedvogelinventarisaties Kennemerduinen (de soortkaarten).
-tellijsten Vogel-en Spartelmeer,
-de turf-en punttellingen van de SOVON.

-inventarisatie Lepelaaronderzoek•

Het vriendelijke groeten tot de eerstvolgende ledenvergadering

Pieter Dhont


