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Veldwerk najaar

en winter 2006/07

Ook dit najaar gaan de trektellingen op beide telposten weer gewoon door:

landtrek vanaf Parnassia en zeetrek vanaf de telpost in Bloemendaal aan

Zee. Voor landtrek is een matige (zuid)oostenwind vaak het best. De kans

op 'echte' zeevogels is het grootst bij eenkrachtige (noord)westelijke wind.

Ook met andere windrichtingen is er op beide posten echter genoeg te

zien. Nieuwe tellers zijn van harte welkom. Om te voorkomen dat u alleen

op de telpost staat, is het raadzaam om van te voren even contact op te

nemen met de coördinator. Bellen of mailen kan natuurlijk ook als u een

keertje langs wil komen om mee te kijken. Heeft u wel interesse, maar

Net nu iedere vWG-er eindelijk is bijgekomen van een intensief voorjaar

met broedvogelwerk voor de provinciale atlas is het najaar al weer in volle

gang. En het najaar betekent natuurlijk vogeltrek, maar er is meer. Kijk

bijvoorbeeld eens in het overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten

voor het komend najaar en de aansluitende winter. Het varieert van het

eenvoudig noteren van de eerste waarneming van wintervogels (fenologie)

tot deelname aan een Punt Transect-, trek-, of gebiedstelling. Wilt u aan

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

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

waarnemingen van leuke soorten kunt u aan de waarnemingssecretaris

doorgeven. Zie achterin deze Fitis voor het adres van Hans Groot.

Onderzoek Gebied Coördinator

Fenologie Regio Frans Manger: 023-5337775

fmangertSfreeler.nl

Landtrek Parnassia Eef Kieft: 023-5327282

eefkiefbSiplanet.nl
Zeetrek Bl'daalaan Zee Steve Geelhoed: 023-5333045

Stookpieten strand Steve.Heelhoedffiplanet.nl

Ganzen /zwanen regio Fred Cottaar: 023-5368692

Fred. cottaarffiitiscali.nl

PTT regio Niko Buiten: 023-8801594

nikobuiteniffiwanadoo.nl

Heksloot Heksloot e.o. Jan Meijer: 023-5635812

ianffii-meiier .
trnfweb. nl

Gruijters Gruijters Erik Wokke: 023-5365573

Erike.wokkeffiwanadoo.nl

Midwintertelling regio Marianne v.d. Stoop: 023-

5716793 m.st49ffïicaseraa.nl
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mocht u dit najaar niet naar een van de telposten kunnen, noteer dan 14

november in uw agenda. Na de Algemene Ledenvergadering volgt een

lezing over zeetrek.

Het aantal tellingen van stookolieslachtoffers was afgelopen seizoen iets

hoger dan vorig seizoen, nl. één. En dat terwijl maandelijkse tellingen

nodig zijn om een redelijk beeld te krijgen van olievervuiling. Deze al

jarenlang lopende activiteit kan dus een stevige impuls gebruiken. Door in

het winterhalfjaar met een zekere regelmaat een stuk strand tussen

Noordwijk en IJmuiden te controleren op aangespoelde vogels kan een

bijdrage worden geleverd aan het monitoren (en uiteindelijk terug dringen)
van de olievervuiling op de Noordzee. Iedere telling in het winterhalfjaar

tussen Noordwijk en IJmuiden is dan ook welkom.

Naast de genoemde tellingen worden er in Zuid-Kennemerland ook

gebiedstellingen uitgevoerd. Het landje van Gruijters 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

gebruikt om eventuele veranderingen door bepaalde beheersmaatregelen
te kunnen monitoren. De eerste resultaten van de Heksloottellingen zijn te

lezen in de vorige Fitis 42(2): 99-108. Heeft u nog meer aansporing nodig
om aan de tellingen mee te doen, neem dan contact op met Jan Meijer.

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. Niko Buiten kan u alles

over deze telling vertellen, want hij is het aanspreekpunt in de regio.
Een maand na de PTT(telling) is het tijd voor de midwintertelling, waarbij

de watervogels jaarlijks éénmalig in de gehele regio worden geteld.

Marianne van der Stoop heeft de coördinatie van deze telling overgenomen

van RoelofBoddaert (zie ook pp 142-146 in deze Fitis).

Een ieder kan zich opgeven voor het veldwerk naarzijn of haar keuze. Ook

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

dan gewoon uw leuke vogelwaarnemingen op naar het

waarnemingenarchief.

Namens de veldwerkcommissie,

Steve Geelhoed


