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Veldwerk

Meer informatie over deze tellingen elders in deze Fitis. Ook in

oudere uitgaven van de Fitis vindt u volop informatie over boven-

staande tellingen. Voor
opgave of nadere informatie kunt u de co-

ördinator bellen of contact opnemen met de algemeen coördinator

Piet van Vliet (02503 - 15835).

Landtrektellen, najaar 1987

Ook dit jaar streven we ernaar cm zoveel mogelijk ochtendtellingen

uit te voeren (begin- en eindtijden van de OT's staan in de tabel).

OVERZICHT VELDWERKACTIVITEITEN NAJAAR/WINTER 87/88

Nerveus en ongeduldig? Geen wonder, want de najaarstrek is al

weer in volle gang. ’s Nachts en overdag trekken miljoenen vogels

in een breed front naar het zuiden om de komende winterperiode te

ontwijken. Door geografische obstakels als bergen en watervlakten

laten de vogels zich stuwen. Afhankelijk van de weerssituatie kun-

nen er grote concentraties ontstaan. De Noordzeekust is zo’n

stuwbaan en al 35 jaar tellen vogelaars uit Zuid-Kennemerland de

vogeltrek over de zeereep.

Sinds vorig jaar tellen we op de nieuwe telpost Parnassia, vlakbij

het gelijknamige restaurant in de Kennemerduinen. Tevens zijn de

tellingen gestandaardiseerd zodat ze beter in het LWVT-project

(Landelijke Werkgroep VogeltrekTellen) van SOVON passen (zie: De

Fitis (23) 1).

Soort telling Plaats Tijdsduur Coördinator

Landtrek Kennemerduinen
,

tot 31-12 Pim de Nobel

Pamassia 023 - 270275

Zeetrek Bloemendaal a/z tot 30-11 Frank Dorel

Reddingsbrigade 023 - 370432

PTT naar keuze lx in aug,nov. Roy de Haas

dec, febr. 020 - 170082

Nationale ganzen- Gehele regio mid. vd mnd Dirk Tanger

en zwanentelling VWG nov-mrt
.

023 - 306425

Stookolie- Strand 2x per maand Johan Stuart

slachtoffers 023 - 270036

Fenologie Gehele regio continu Herman Assendelft

(l
e

aankomstdata) VWG 02502 - 7938

Watervogels en Gehele regio lx half jan. Piet van Vliet

Stootvogeltelling VWG 02503 - 15835

losse waarne- Gehele regio continu Pim de Nobel

mingen VWG 023 - 270275
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Data OT

1- 9 / 8-9 6.30 - 9.00

9- 9 / 18- 9 6.45 - 9.15

19- 9/26-9 7.00 - 9.30

27- 9 6.00 - 8.30

28- 9 / 6-10 6.15 - 8.45

7-10 / 14-10 6.30 - 9.00

15-10 / 23-10 6.45 - 9.15

Data OT

24-10 / 31-10 7.00 - 9.30

1-11 / 9-11 7.15 - 9.45

10-11 / 17-11 7.30 - 10.00

18-11 / 27-11 7.45 - 10.15

28-11 / 7-12 8.00 - 10.30

8-12 / 31-12 8.15 - 10.45

Begin- en eindtijden ochtendtellingen landtrek.

Voor de weekenddagen is reeds een rooster samengesteld maar ex-

tra ogen/oren kunnen nooit kwaad. Wilt u helpen, bel dan even.

Naast zoveel mogelijk doordeweekse ochtendtellingen wordt er ver-

der eens in de 14 dagen op zaterdag simultaan geteld. In het he-

le land probeert men dan tot een half uur na zonsondergang door

te tellen. Voor deze dagen (22-8; 5 & 19-9; 3, 17 & 31-10; 14 &

28-11) is ook een rooster opgesteld zodat de telpost in principe

de gehele dag bezet zal zijl.

Naast deze tellingen worden er 4 ochtendexcursies naar de Red-

dingsbrigade gehouden ( zie excur sieprograrrma ). Dan zal er meer

tijd zijn cm te praten en de nadruk zal liggen op de determinatie

en de wijze van tellen van landtrek en/of zeetrek. De Bloemendaal-

se Reddingsbrigade kunt u vinden achter het restaurant "Les Pira-

mides" bij Bloemendaal aan Zee. Voor meer informatie zijn de volgen-

de artikelen interessant:

Cottaar, F. et al
,

1986. De najaarstrek bij Bloemendaal aan Zee

in 1985. De Fitis 22: 86 - 101.

De Nobel, P. & Stuart, J., 1987. De najaarstrek bij Bloemendaal

aan Zee in 1986. De Fitis 23: 1 - 11.

Pim de Nobel

Julianalaan 111

2051 JP Overveen

Tel.: 023 -270275

Zeetrek najaar 1987

Zoals ook afgelopen najaar het geval was, wordt er dit najaar van

begin augustus t/m eind november in het weekend de trek over zee

geteld. Er wordt bij de Reddingsbrigade bij Bloemendaal aan Zee van-
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af zonsopgang (afgerond op een kwartier) tot 2 uur daarna geteld.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Frank Dorel, tel.:

023 - 370432 (alleen in weekends).

PTT - project SOVON

Vooropgesteld dat onze Vogelwerkgroep in haar regio goed verte-

genwoordigd is met telroutes voor het Punt - Transect - Tellingen-

project voor winter- en trekvogels, wil ik nogmaals een verzoek

doen aan eenieder die geinteresseerd is cm vogels te tellen in

periodes van (schijnbare) vogelschaarste ,
Met een redelijke vogel-

kennis als ondergrond moeten in de periodes 15 t/m 31 augustus,

10 t/m 25 november, 15 december t/m 1 januari en 10 t/m 25 febru-

ari telkens een ochtend, volgens een door de teller van te voren

bepaalde route, op 20 vaste punten alle vogels geteld worden. Niet

alleen is dit een mooie gelegenheid om in de wintermaanden aan een

niet al te intensieve en ingewikkelde telling deel te nemen, maar

ook zeer goed om soortenkennis uit te breiden, roepjes te leren

en de basisprincipes van het inventariseren onder de knie te krij-

gen. De leden van de Veldwerkccmnissie en de PTT-tellers zijn al-

tijd bereid om zowel in als buiten het veld de nodige steun te

verlenen. Aarzel niet, maar bel of schrijf even voor inlichtingen.

Een voorlopig verslag met de resultaten van de afgelopen jaren

uit de regio Haarlem zal in de volgende Fitis gepubliceerd worden.

Roy de Haas

Districtscoordinator SOVON

Antwoordnummer 16187

1000 TE Amsterdam

(postzegel niet nodig)

Tel.: 020 - 170082


