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Veldwerk

Op dit moment zullen de broedvogelinventarisaties al weer ten

einde lopen, zodat voor een aantal mensen het veldwerk er voor-

lopig bijna weer op zit. Er kcmt echter over enige tijd een heel

bijzondere éénmalige veldwerkaktiviteit, waarvoor we nu reeds

uw aandacht en medewerking vragen:

NATIONALE VOGELTREKDAG

Er is gekozen voor het tellen langs een lint van de Pier van

IJmuiden tot aan de Duitse grens (ca. 200 kilometer). Een lint

vormt voor het grote publiek iets tastbaars; men heeft het idee

dat "alle" vogels die over Nederland trekken geteld worden.

Binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

loopt het tellint van het puntje van de Zuidpier via het strand

naar de strandopgang Duin & Kruidberg, vervolgens door Duin &

Kruidberg en Santpoort
- Zuid naar Spaamdam en tenslotte over de

Hoge Spaarndamtierdijk tot Halfweg. Het is de bedoeling dat er cm

de 1000 meter een telpost kcmt; op ons 15 kilometer lange tra-

ject betekent dit ±15 telposten. Per telpost zal er in ieder

geval minimaal een goede vogeltrekteller moeten zijn en een of

twee personen die assisteren met onder meer het invullen van tel-

formulieren en het doorgeven van de verzamelde informatie. Dit

doorgeven van aantallen zal geschieden via portofoons en tele-

foonlijnen. Uiteindelijk kernen de gegevens via de centrale compu-

ter op het televisiescherm. Binnen ons gedeelte van het traject

zijn dus alles bij elkaar 30 tot 45 personen nodig (die overigens

Op zondag 8 oktober organiseert Vogelbescherming (in het kader

van activiteiten rond haar 90-jarig bestaan) een Nationale Vogel-

trekdag. Op deze dag zal een lint van waarnemers tellen wat er

aan vogeltrek over Nederland komt. Het wordt een groots media-

gebeuren. Qua opzet en omvang is het een uniek evenement.

Het doel van de Nationale Vogeltrekdag is het verschijnsel vogel-

trek en het belang van Nederland als vogeltrekland onder de aan-

dacht te brengen van een groot publiek en van beleidsmakers. Dit

wordt primair gedaan door inschakeling van het medium televisie.

De NOS zal op de dag aanwezig zijn met verbindingswagens en came-

ra’s; gedurende de dag worden drie live-programma’s op tv ge-

bracht, waarin ook klassementen worden getoond van de op die dag

getelde soorten.
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niet alle door onze vogelwerkgroep geleverd hoeven te worden).

Hoewel dit nog niet heianaal vaststaat, zal er waarschijnlijk door

de organisatie gezorgd worden voor broodjes, warme soep en kof-

fie ! Het is de bedoeling dat er geteld gaat worden van 06.30 uur

tot 18.30 uur.

Voordat de Nationale Vogeltrekdag plaatsvindt, zullen er waar-

schijnlijk in september uitvoerige telinstructies en spelregels

worden toegestuurd.

Een aantal mensen zullen wellicht een brief van Vogelbescherming

hebben ontvangen met een aanmeldingsformulier. Als u zich al op-

gegeven heeft wordt u verzocht dit toch ook te melden aan de

Vogelwerkgroep, omdat deze voor het traject Zuidpier-Halfweg een

coördinerende functie vervult. Als u zich nog niet heeft opgege-

ven, maar dat nu wel van plan bent, neem dan contact op met de

contactpersoon van de Vogelwerkgroep (Evert van Huijssteeden)

voor aanmelding.

OPROEP AAN ALLE VOGELWERKGROEP - LEDEN:

Geeft u zich op voor de Nationale Vogeltrekdag op 8 oktober a.s.

We weten dat er vele tientallen leden zijl die voldoende vogelken-

nis bezitten cm aan die trektelling mee te kunnen doen (niet al-

le soorten hoeven geteld te worden; zeldzaamheden kunt u ongede-

termineerd laten passeren). Daarnaast echter kunnen ook leden

met minder parate kennis zich aanmelden om te assisteren. Blijf

daarom niet achter: 8 oktober wordt een bijzondere dag en mis-

schien komt u zelfs wel op televisie !!

Voor opgave en informatie over de Nationale Vogeltrekdag even

een telefoontje naar Evert van Huijssteeden: 023 - 270036.

SOVON:

Roy de Haas stopt na een aantal jaren, evenals Ton Eggenhuizen,

met het District-Coordinatorschap bij SOVON. Daarom zijn er nu

vacatures voor de DC's voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland

Zuid. Een District Coördinator (DC) is het centrale aanspreekpunt

voor deelnemers aan SOVON-projecten, zoals het BMP, het BSP en

het PTT. De DC verzamelt ook de inventarisatiegegevens. De func-

tie kost vrij veel tijd, maar als DC bent u wel degene die volle-

dig op de hoogte is van het reilen en zeilen van de vogels in

Noord-Holland. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Roy de

Haas (020-170082).


