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Veldwerk

Beknopte toelichting op het bovenstaande

4. B.M.P.

PROGRAMMA VELDWERK VOORJAAR/ZOMER 1990

De volgende gebieden worden in 1990 in principe geïnven-

tariseerd op broedvogels. In de A.W. Duinen: Mussenveld,

2e infiltratiegebied Noord, 2e infiltratiegebied Zuid,

Eiland van Rolvers, Beukenlaan, Panneland en Rozenwaterveld.

In de Kennemerduinen: Jachtduin, Lage Zeeveld, Klein Olmen,

Spinnekoppenvlak en de Pan/Peperedel. In het poldergebied:

Hekslootpolder, Veerpolder en de Liede.

Nieuw is de inventarisatie van de Haarlemerhout: hiervoor

zouden we graag ca 4 à 5 mensen bereid vinden te inventa-

riseren. De meeste van de overige gebieden worden reeds

geinventariseerd door geoefende tellers, maar zowel ervaren

tellers als beginners zijn zeer welkom en kunnen zich dus

opgeven bij de betreffende coördinator.

Oiderzoek Periode Plaats Coördinator

Niet-broedvoqeltellinqen

Voorjaarstrek-land feb-mei Parnassia - Kennemerduinen Hans Groot 376735

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

Eerste aankcmstdata voor- In hele regio eerste waar- H Assendelft 02502-7938

zomervogels jaar neming zomergasten noteren

Broedvoqe1te11ingen

Broedvogel Moni- mrt-jun AW-duinen 6-7 telgebieden H. Vader 02520-20444

toring Project BMP Kenn.duinen 4-5 telgebieden P. Dhont 242599

polders Spaarndam 3-4 telgeb. C. Looy 02503-17045

Haarlenmerhout 1 telgebied M. Willems 270036

Gebied naar eigen keuze H. Groot 376735

Bijzondere Soorten mrt-jun AW-duinen: kwartblok 24.48-1 zie BMP

Project BSP Kenn.duinen kwartblok 24.28-4

wisselblok: kwartblok 25.23-3

Fuut apr-jun tellen van gebied naar keuze J. Stuart/ 270036

in overleg met coördinator F. Cottaar

Blauwe Reiger
-

apr-mei hele regio (5 kolonies); E. v. Huijssteeden 270036

kolonies tweemaal tellen van nesten

Gierzwaluw jun-jul doorgeven van nestlocaties of J. Stuart/ 270036

kolonies, eventueel tellen F. Cottaar

Huiszwaluwkolonies jun-jul hele regio - tellen van nesten J. v. Velsen 02520-18155
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5. B.S.P.

Voor de kwartblokken in de AW-duinen (blok 24-48-1) en de

Kennemerduinen (blok 24-28-4) zijn ervaren tellers zeer wel-

kom. Voor het wisselblok wordt aan de leden voorgesteld in

/ /

1990 te kiezen uit een van de volgende mogelijkheden:

blok 25-32-4 Haarlenmermeer-Noord;

blok 25-41-4 Haarlemmermeer omgeving Cruquius;

blok 25-22-4 Vereenigde Binnenpolder (deels).

Voor Ruigoord (blokken 25-23-1/3) is de telploeg reeds com-

pleet.

Het gaat cm het opsporen van zeldzame en schaarse vogel-

soorten in een blok van 625 ha. In 1989 bleek al dat dit

tot verassende resultaten kan leiden. Van de Haarlemmermeer

weten we bijvoorbeeld nog weinig, maar soorten als Kluut,

Kleine Plevier, Steenuil en Kwartel behoren er zeker tot

de mogelijkheden!

6. Fuut

Reeds enige jaren worden enkele gebieden in onze regio ge-

teld op Futen. Het zou leuk zijn als U ook een (in overleg

met de coördinator te bepalen) gebied wilt tellen op het

aantal broedende Futen. Met name aantrekkelijk voor begin-

nende vogelaars.

8. Gierzwaluw

Wij zouden graag een beeld willen krijgen van de ligging van

Gierzwaluwkolonies. Het zou daarcm al heel waardevol zijl

wanneer bij U bekende nestlokaties doorgegeven worden. Als LJ

er echt zin in heeft kunt U natuurlijk ook een kolonie gaan

tellen!

OPROEP

Waarnemingen van Lepelaars gevraagd

Cm de aantallen en het voorkcmen van de Lepelaar te kunnen vol-

gen in Nederland, vooral na de verhuizing van de kolonies in

het Naardermeer en het Zwanenwater, is het belangrijk dat gege-

vens van in Zuid-Kennemerland waargenomen Lepelaars verzameld

worden in het waarnemingenarchief. Dit kan door ingevulde waar-
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nemingskaartjes op te sturen naar de contactpersoon (adres: zie

waarnemingenrubriek).

Als er echter Lepelaars met kleurringen worden waargenomen,

zou ik dat gaarne zo snel mogelijk willen weten.

Fred Cottaar Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem (023 - 276746)

MEDEDELING

Zoals velen van u onderhand zullen weten, kan een tekebeet de

oorzaak zijn van besmetting met een bepaalde bacterie (een spiro-

cheet), die leidt tot de zogeheten tekebeetziekte (ook wel de

ziekte van Lyme genoemd). Deze besmetting kan na enkele weken

tot maanden gewrichtsontsteking, hersenvliesontsteking en ver-

lammingen tot gevolg hebben.

Door goed sluitende kleding en schoeisel in het veld te dragen

(een regenpak bijvoorbeeld is zeer doeltreffend) kan men tekebe-

ten voorkomen. Mocht u onverhoopt toch een tekebeet oplopen,

dan is het zaak de plaats van de beet goed in de gaten te hou-

den. Ontstaat er na drie dagen tot drie weken een roodachtige,

ringvormige, jeukende huiduitslag rond de beet, dan dient u een

arts te raadplegen. Door een eenvoudige penicillinekuur kunnen

de anders later optredende gewrichtsklachten, hersenvliesont-

steking en verlamming gemakkelijk worden voorkomen.


