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Veldwerk najaar 2000 en

winter 2000/01

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-, Punt-Transect- of gebiedstelling. Wilt u aan één

of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de

desbetreffendecoördinator.

Op deze plaats hebben we vorig jaar aangekondigd de rijke Haarlemse

traditie van het landtrektellen nieuw leven te willen inblazen. Dat

hebben we geweten. Opgezweept door een vroege sijsjes-invasie en flink

wat Ortolanen, en ondersteund door moderne communicatiemiddelen

(een e-mailgroep en een up-to-date homepage), zijn er weer lekker veel

uren gemaakt en nog veel meer vogels geteld, maar dat heeft u vast al

gelezen in hetartikel van Guido van Leeuwen in deze Fitis.
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Het tellen van stookolieslachtofTers is een andere activiteit die wel een

impuls kan gebruiken. Door in het winterhalfjaar met een zekere

regelmaat een stuk strand tussen IJmuiden-Noordwijk te controleren op

stookpieten kan een bijdrage worden geleverd aan het monitoren van de

olievervuiling op de Noordzee. De Europese Unie vindt dit dermate

belangrijk dat tellers hun reiskosten vergoed kunnen krijgen. Steve

Geelhoed kan u er meer over vertellen.

Verder is de veldwerkcommissie zeer content met het starten van

jaarrond-tellingen van de trek- en wintervogels in de Heksloot (zie
volgende pagina); een goede vervanging van de (voorlopig) gestopte

gebiedstellingen Zuidpier e.o. en Houtrakkerbeemden. Tenslotte

organiseert SOVON al sinds jaar en dag de Punt-Transect-Telling (PTT)

waarbij een teller in de tweede helft van december eenmaal op twintig
vaste telpunten gedurende vijf minuten alle vogels registreert. Dit

seizoen is er een aantalvacante PTT-routes, o.a. in de AW-duinen, rond

Spaarndam en bij Schalkwijk-Vijfhuizen.

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

Kunt of wilt u zich echter nergens aan binden, stuur dan gewoon uw

leuke vogelwaarnemingen op naar het waarnemingenarchief (zie pagina

116).

Namens de veldwerkcommissie,
Pim de Nobel

Onderzoek Gebied Coördinator

Fenologie regio Yvonne Schutter: 5626209

Landtrek Parnassia Guido v. Leeuwen: 5313268

Zeetrek Bl'daal aan Zee Steve Geelhoed: 5333045

Stookpieten strand Idem

Nijlgans (sept.) regio Pimde Nobel: 5318631

Ganzen /zwanen regio Fred Cottaar: 5368692

PTT regio SOVON: 024-6848111

Midwintertelling regio Roelof Boddaert: 5717773

Heksloot Heksloot e.o. Frank Alink: 5271183


