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Veldwerk najaar 1999 en

winter 1999-2000

Voor trektellers belooft het sowieso een spannende tijd te worden. Het

langverwachte standaardwerk Vogeltrek over Nederland, van de Landelijke

Werkgroep Vogeltrektellen (LWVT) dreigt nu toch echt te gaan verschij-

nen. Bovendien organiseert Vogelbescherming Nederland op 2 of 3 okto-

ber de BirdWatch 1999, die net als de roemruchte 8 oktober 1989 wordt

opgesierd met een lint van telposten over Nederland van Parnassia in de

Kennemerduinen via het Gooi en Arnhem naar Winterswijk. Nadere in-

formatie volgt.

Een ieder kan zich opgeven voor het veldwerk naar zijn of haar keuze.

Kunt of wilt u zich echter nergens aanbinden, stuur dan gewoon uw leu-

ke vogelwaarnemingen op naar het waarnemingenarchief (zie de rubriek

achterin de Fitis).

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten

voor het komende winterhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren

van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie) tot deelname aan

een trek- of gebiedstelling. Wilt u aan één of meer van de activiteiten mee-

doen,neem dan contact op met de desbetreffende coördinator.

Verder willen we dit najaar de rijke Haarlemse traditie van het landtrek-

tellen nieuw leven inblazen; als de laatste der Haarlemse tellers het

schrijfplankje er bij neergooit, dan komt er een eind aan een unieke reeks

van bijna vijftig jaar trektellen (vanaf 1952!). We streven naar een met er-

varen tellers gevuld weekendroostervoor de ochtendtellingen (van eenhalf

uur voor tot twee uur na zonsopgang) in de periode september-november.
Wild tellen blijft natuurlijk toegestaan en oudgedienden/nieuwkomers

zijn altijd welkom om te komen assisteren/leren. De ietwat stramme

Guido van Leeuwen coördineert ons met veldformulieren en een invoer-

spreadsheet soepel het nieuwe millennium in (vergeet uw handschoenen

niet). Koude handen kunt u ook tijdens het zeetrektellen krijgen. Hoewel

het een iets minder lange traditie heeft, is het volgens Steve Geelhoed

minstens zo leuk als landtrektellen. Voor een zeetrektelling kunt u in

principe ieder weekend na zonsopgang aanschuiven op het terras van de

Reddingsbrigade te Bloemendaal aan Zee, gelegen naast het restaurant

Les Pyramides. Het is echter handig van tevoren even te bellen of er wel

een teller ingeroosterd is.
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Onderzoek Gebied Coördinator

Fenologie Regio Yvonne Schutter: 5626209

Nijlgans Regio Pim de Nobel: 5318631

Ganzen/zwanen Regio Fred Cottaar: 5368692

Midwintertelling Regio Roelof Boddaert: 5717773

Stookpieten Strand Steve Geelhoed: 5333045

Zeetrek Bl'daal aan Zee Idem

Landtrek Parnassia Guido v. Leeuwen: 5313268

BirdWatch 1999 Regio Pim de Nobel: 5318631

Zuidpier Zuidpiere.o. Hans Groot: 5256335

Houtrakkerbeemden H'beemden e.o. Niko Buiten: Spaarne 49

app. 1.7 2011 CE Haarlem

Namens de veldwerkcommissie, Pim de Nobel

Met een investering van een aantal teluren en wat geluk lukt het wel om

vanaf de telpost van de Reddingsbrigade te Bloemendaal aan Zee een

mooie Middelste Jager langs te zien komen, of anders wel een Grote,

Kleine ofKleinste Jager! Steve Geelhoed.


