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Veldwerk najaar 2005

en winter 2005/06

Het aantal tellingen van stookolieslachtoffers bereikte afgelopen seizoen

een dieptepunt, nl. nul. Deze al jarenlang lopende activiteit kan dus een

stevige impuls gebruiken. Door in het winterhalfjaar met een zekere re-

gelmaat een stuk strand tussen Noordwijk en IJmuiden te controleren op

aangespoelde vogels kan een bijdrage worden geleverd aanhet monitoren

van de olievervuiling op de Noordzee. Iedere telling in het winterhalfjaar

tussen Noordwijk en IJmuiden is welkom.

Naast de genoemde tellingen worden er in Zuid-Kennemerland ook ge-

biedstellingen uitgevoerd. Het landje van Gruiters en de Hekslootpolder
worden vrijwel wekelijks geteld om een beeld te krijgen van de trek- en

wintervogels in beide gebieden. De verzamelde kennis zal o.a. worden ge-

bruikt om eventuele veranderingen door bepaalde beheersmaatregelen te

kunnen monitoren.

Tijdens de midwintertelling worden de watervogels jaarlijks éénmalig in

de gehele regio geteld. Roelof Boddaert heeft besloten te stoppen met de

coördinatie van deze tellingen. De veldwerkcommissie wil Roelof bedan-

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten

voor het komende najaar en de aansluitendewinter. Het varieert van het

eenvoudig noteren van de eerste waarnemingvan wintervogels (fenologie)
tot deelname aan een trek-, Punt Transect- of gebiedstelling. Wil je aan

één of meer van de activiteiten meedoen of een keertje met een teller op

stap, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator. Lose

waarnemingen van leuke soorten kan je aan de de waarnemingssecreta-
ris doorgeven. Zie achterin deze Fitis voor zijn adres. Als je meer wilt we-

ten over de veldwerkactiviteiten ben je van harte welkom op de veld-

werkavond op 29 september in Ter Kleef. Op deze avond kan je kennis

maken met coördinatoren en andere VWG-ers. Daarnaast wordt er een

praatje gehoudenover de trektellingen op Parnassia. Meer info volgt.

Ook komend najaar gaan de trektellingen op beide telposten weer gewoon

door: landtrek vanaf Parnassia en zeetrek vanaf de telpost in Bloemen-

daal aan Zee. Voor landtrek is een matige zuidoostenwind het best. De

kans op ‘echte’ zeevogels is het grootst bij eenkrachtige (noord)westelijke
wind. Nieuwe tellers zijn van harte welkom. Om te voorkomen dat je al-

leen op de telpost staat, is het raadzaam om de coördinator van te voren

even te bellen. Bellen kan natuurlijk ook als je een keertje langs wil ko-

men om mee te kijken.
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ken voor zijn jarenlange inzet. We zijn dus op zoek naar een nieuwe co-

ördinator.

SOVON organiseert 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. Ook dit

seizoen zijn er weer een paar vacante PTT-routes. Bovendien zoeken wij

iemand die deze telling binnen onze regio zou willen coördineren.

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

Ook als u een keertje "mee wil lopen". Wilt u zich nergens aan binden

stuur dan gewoon uw leuke vogelwaarnemingen op naarhet waarnemin-

genarchief(zie de rubriek achterin de Fitis).

Namens de veldwerkcommissie,
Steve Geelhoed

Onderzoek Gebied Coördinator

Fenologie regio Frans Manger: 5337775

Landtrek Parnassia Guido van Leeuwen: 5359631

Zeetrek Bl'daal aan Zee Steve Geelhoed: 5333045

Stookpieten strand Idem

Nijlgans (sept.) regio Pim de Nobel: 5318631

Ganzen/zwanen regio Fred Cottaar: 5368692

PTT regio SOVON: 024-6848111

Midwintertelling regio vacant

Heksloot Heksloot e.o. Jan Meijer 5635812

Gruiters Gruiters Erik Wokke 5365573


