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Veldwerk

Het stedelijk gebied

Met name over de vogels van het stedelijk gebied is relatief

weinig bekend. Daarcm zal naast de jaarlijkse inventarisaties

in de duinen en de polders kanend voorjaar ook het stedelijk

gebied onderzocht worden. In verschillende typen wijken gaan we

steeksproefsgewijs stratenblokken op algemene broedvogels inven-

tariseren. De methode is relatief eenvoudig (5 bezoeken, klein

telgebiè3 in de direkte omgeving van het huis). Opgave is nog

steeds mogelijk, want des te groter de steekproef, des te meer

we te weten komen over soortsamenstelling, dichtheden en aan-

tallen van vogels in de stad!

Een handleiding is verkrijgbaar.

Villawijken/landgoederen

Ook over de vogels van villawijken en landgoederen willen we

graag meer informatie. De komende jaren zullen we proberen een

aantal villawijken en landgoederen te inventariseren. In 1991

wordt gestart met Groenendaal in Heemstede. Daarnaast wordt het

oostelijk deel van landgoed Caprera onderzocht. Dit terrein is

kort geleden aangewezen als Vrij Vogelreservaat van Vogelbe-

scherming. De eigenaar acht mede daarcm inventarisatie wense-

lijk. Wij denken aan zijl verzoek te moeten en kunnen voldoen.

Voor beide gebieden kunnen zich nog extra mensen aanmelden.

Overigens ligt het in de bedoeling van de veldwerkccnmissie

en het bestuur cm voortaan jaarlijks, voorafgaand aan het broed-

seizoen, een voorbespreking te organiseren voor inventarisanten.

Op zo'n avond kunnen aan de orde komen: de inventarisatie-

methode, de begrenzing van telgebieden, het kaartmateriaal e.d.

De veldwerkcommissie wil dit keer uw speciale aandacht vragen

voor het veldwerk dat betrekking heeft op het ”Avifauna-project”.

Zoals reeds in de vorige Fitis is gemeld, wil de Vogelwerkgroep

op termijn een zogenaamde avifauna uitbrengen, een boek over de

vogels van Zuid-Kennemerland. Omdat we wel veel, maar nog lang

niet alles over die Zuidkennemer-vogels weten, zijn er enkele

speciale veldwerkactiviteiten op poten gezet om die kennis-

lacunes op te vullen.
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Nieuwe en/of onervaren leden wordt op deze manier een zo goed

mogelijke opstap geboden voor het doen van veldwerk.

Zoals gebruikelijk is hieronder het schema van veldwerkactivi-

teiten voor voorjaar en zomer weergegeven. De namen van coördi-

natoren en hun telefoonnummers zijn niet voor niets in dit

schema opgenomen; bellen dus!

PROGRAMMA VELDWERK VOORJAAR/zomer 1991

Onderzoek Periode Plaats Coördinator

Avifauna-pro jekt

Stedelijk gebied mrt-jun straat of straatblok inven-

tariseren bij u in de buurt

E. v. Huijssteeden 270036

Landgoederen/vi11a-

wijken, BMP-methode

mrt-jun Groenendaal Heemstede en

Caprera Bloemendaal inven-

tariseren

E. v. Huijssteeden 270036

Niet-broedvogeltel 1ingen

Voorjaarstrek-land feb-mei Parnassia Kennemerduinen H. Groot 376735

Voorjaarstrek-zee feb-mei Reddingsbrigade BI.daal S. Geelhoed 333045

Eerste aankcmstdata voorjaar in hele regio eerste waar-

nemingen zomergasten noteren

S. Geelhoed

F. Cottaar

/ 333045

Broedvogeltel 1ingen

Broedvogel Moni-

toring Projekt BMP

mrt-jun AW-duinen 6-7 telgebieden

Kenn.duinen 4-5 telgebieden

polders Spaamdam 3-4 telgeb.

H. Vader

P. Dhont

C. Looij

02520-20444

242599

02503-17045

Bijzondere Soorten

Projekt

mrt-jun AW-duinen: kwartblok 24-48-1

Kenn.duinen:kwartblok 24-28-4

zie BMP

zie BMP

Knobbelzwaan apr-jun doorgeven van nesten / tellen#

gebied in overleg met coord.

F. Cottaar 276746

Blauwe Reiger-

kolonies

apr-mei hele regio (5 kolonies)

tweemaal tellen van nesten

E. v. Huijssteeden 270036

Gierzwaluw jun-jul doorgeven van nestlokaties of

kolonies# eventueel tellen

J. Stuart /

F. Cottaar

270036

Huiszwaluwkolonies jun-jul doorgeven van nestlokaties of

tellen van nesten in overleg

J. v. Velsen 02520-18155


