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Veldwerk

Als u interesse heeft in een van de bovenstaande onderzoeken,

schrocm dan niet om contact op te naren met de betreffende coördi-

nator ! Voor algemene inlichtingen over veldwerkactiviteiten:

Evert van Huijssteeden: 023 -270036.

1A Landtrek

1B Nationale Vogeltrekdag

Zie hiervoor Fitis 1989, nr. 2 (blz. 87). Deelnemers aan deze bij-

zondere dag op 8 oktober ontvangen (of hebben reeds ontvangen) een

handleiding met toelichting en kaart met ligging van de telpost.

2. Zeetrek

Vanaf zonsopkomst (inderdaad, wat later dan bij landtrek) wordt er

in de weekenden vanaf het terras van de Reddingsbrigade in Bloe-

In principe elke weekenddag wordt er vanaf een half uur voor zons-

opkomst geteld op een duintop naast de parkeerplaats bij restaurant

Parnassia. Met name de periode eind september - eind oktober biedt

uitstekende mogelijkheden voor het leren kennen van het verschijn-

sel vogeltrek.

Onderzoek Periode Plaats Coördinator

IA Landtrek 1 aug
- 30 nov Parnassia, Hans Groot

Kennemerduinen 023 - 376735

1B Nationale Vo- 8 oktober Zuidpier tot Evert v. Huijs-

geltrekdag Halfweg steeden 023-270036

2. Zeetrek 1 aug
- 30 nov Reddingsbrigade Steve Geelhoed

Bloemendaal a. Zee 023 - 333045

3. Stookolie- nov -mrt Strand IJmuiden - Johan Stuart

slachtoffers volg. rooster Noordwijk (deel) 023 - 270036

4. Draadslacht- tot 31 dec traject hoogspan- Johan Stuart

offers volg. rooster ning Spaarnwoude 023 - 270036

5. PTT 4x: aug,nov. route naar keuze Roy de Haas

dec en feb 020 -170082

6. Water/Stootvo- 13/14 jan 1990 telgebieden in de Piet van Vliet

geltelling gehele regio 02503 - 15835

7. Ganzen/Zwanen- midden van el- gehele regio VWG Dirk Tanger

telling ke mnd (nov-mrt) 023 - 264878

8. l
e

aankcmstdata l
e

waarn.
win- gehele regio VWG Herman Assendelft

wintervogels tergast noteren 02502 - 7938



155

mendaal aan Zee over zee getuurd. Afhankelijk van het weer kunnen

onder meer (pijl)stormvogels, (zee)eenden, steltlopers, jagers,

meeuwen en sterns geteld worden.

3. Stookolieslachtoffers

Vindt u ook wel eens een dode vogel op het strand ? Vanaf november

kan een strandwandeling niet alleen leuk zijn, maar ook nuttig, ril.

door een bepaald traject na te zoeken op stookolieslachtoffers. De

resultaten worden verwerkt in een landelijk overzicht. Een derge-

lijke rapportage kan een bijdrage leveren aan de bewustwording over

de vervuiling van de Noordzee en de noodzaak tot maatregelen bena-

drukken.

4. Draadslachtoffers

Nog een onderzoek dat betrekking heeft op negatieve milieu-effec-

ten (draadslachtoffers onder een hoogspanningsleiding) en bedoeld

is om maatregelen te bewerkstelligen die deze negatieve milieu-ef-

fecten wegnemen (het bijv. voorzien van de hoogspanningsdraden van

slingers of bollen, zodat er minder slachtoffers vallen). Kortom:

Zinnig onderzoek !

5. PTT

Nee, geen telefooncellen of giromaten inventariseren, maar vogels,

op een door de teller zelf te bepalen traject met 20 vaste telpun-

ten. Tijdens zo'n Punt-Transect-Telling moet op elk telpunt 5 minu-

ten geteld worden. Doel is een beeld te krijgen van de aantalsont-

wikkeling van algemenere vogelsoorten. Er zijn vier tellingen in

/ /

de loop van het winterhalfjaar, waarvan er een verplicht is (de

telling eind december).

6/7. Water/Stootvogeltelling

Half januari worden alle waterrijke gebieden in niet alleen Neder-

land, maar geheel Europa geteld op watervogels. Wij nemen daarbij

ook nog de stootvogels mee. U kunt er aan bijdragen door op deze

eenmalige telling een gebied voor uw rekening te nemen.

Gebieden waar regelmatig ganzen en/of zwanen verblijven, worden

rond het midden van elke maand geteld.

8. Eerste aankomstdata wintervogels

Iedereen kan hier op eenvoudige wijze aan meedoen door te noteren

wanneer u de eerste wintergasten, zoals Smient, Koperwiek en Bon-

te Kraai in de regio heeft waargenomen. Speciale formulieren met

in te zenden soorten zijn verkrijgbaar bij de coördinator.


