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De Commissie Veldwerk

Inventariseren van vogels is afhankelijk van de gestelde doelstelling.
Dat kan bijv.betekenen dat de één binnen een bepaald gebied alle broed-

vogels inventariseerd de ander daarentegen inventariseerd binnen

een bepaalde regio uitsluitend één of enkele specifieke soorten.

Daarnaast bestaan nog de trektellingen,de wintertellingen van water-

en roofvogels etc.

Aangezien voor inventariseren enige ervaring onontbeerlijk is,wordt

gepoogd zoveel mogelijk beginnende vogelaars bij het inventariseren

te betrekken.

Uiteraard is inventariseren zonder een goede verslaglegging weinig

zinvol,daarom willen de leden van deze cie. jullie daar graag bij

helpen.In overleg met de redactie en het archiefbeheer zullen de

verslagen zoveel mogelijk worden gepubliceerd en gearchieveerd.
De leden van de cie.treden als contactpersoon op met beherende

instanties voor de uitvoering van de inventarisaties.

Tot zover iets over de doelstellingen van de Commissie Veldwerk.

Nu nog een globaal overzicht van de inventarisaties waaraan de

vogelwerkgroep haar medewerking verleent danwel waarbij leden van

de cie.zijn betrokken.

Broedvogelinventarisaties van Woestduin,Vinkenduin en Leyduin (IVN).
Kennemerduinen,nestkastenonderzoek Kennemerduinen (ACJN) o.l.v.

P.Dhont.

Fenologie in Zuid Kennemerland en vogelinventarisaties A.W.duinen

o.l.v. H.Vader.

Waterwild-en roofvogeltellingen,stootvogels en uilen Duin en Kruid-

berg e.o.,graspieperonderzoek,Heksloot,enz. o.l.v. F.Cottaar en

E.v.Huijssteeden.

Trekwaarnemingen Boulevard Bloemendaal aan zee fam.Bloem en F.Cot-

taar en E.v.Huijssteeden.

Spartel-en Vogelmeer Kennemerduinen o.l.v. hr.Leutscher.

PTT tellingen enz. T.Heidweiller.

SOVON-Atlasproject voor winter-en trekvogels,contactpersoon voor

VWGH is P.Dhont.

Door de cie.veldwerk wordt momenteel gewerkt aan het instellen van

een werkgroep "windmolen Heemstede" en mogelijk een nestkastenwerk-

groep, waarover jullie binnenkort nader worden geinformeerd.
Heeft u belangstelling om aan het commissiewerk of aan inventarisa-

ties deel te nemen schroom dan niet een van de cie.leden te raad-

plegen.

P. Dhont

In onze Vogelwerkgroep is een commissie veldwerk aktief, waaraan de

volgende leden deelnemen: H. Vader, E. van Huyssteeden, H. Heidweiller
en P. Dhont. De laatste is daarbij vertegenwoordiger in het bestuur.

De commissie heeft zich tot taak gesteld het organiseren en leiding-

geven aan vogelinventarisaties.
Deze kunnen zijn opgezet door (leden van de)Vogelwerkgroep zelf maar

kan ook bestaan uit medewerking verlenen aan door derden opgezette

inventarisaties. Denk daarbij aan inventarisaties opgezet door de SVN

en SOVON.


