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Veldwerk voorjaar 1994

Wat de broedvogelinventarisaties betreft worden de monitoring-

gebieden in de Kennemerduinen, AW-duinen, Velsense buiten-

plaatsen en Ruigoord ook in 1994 weer geïnventariseerd.

Het streven is gericht op een uitbreiding van de jaarlijkse

weidevogelinventarisatie. Naast de Hekslootpolder is het ook

de bedoeling om de Inlaagpolder, een groot deel van de Veree-

nigde Binnenpolder en de Uiterdijken geheel op weidevogels te

inventariseren. Dit is onder andere van belang gezien de ver-

schillende plannen voor deze gebieden (bijv. aanwijzing als

Relatienotagebied). Wilt u meedoen aan het inventariseren van

weidevogels? Dan kunt u contact opnemen met Frank Alink: 023-

271183.

Daarnaast zal extra aandacht uitgaan naar het recreatiegebied

Spaarnwoude. De vegetatie blijft zich hier verder ontwikkelen,

waardoor herhaling van het onderzoek in 1984 en 1989 interes-

sante informatie kan opleveren. In ieder geval worden het

deelplan Buitenhuizen, het gedeelte bij Halfweg en het West-

hofbos geïnventariseerd. Voor het inventariseren van andere

stukken kunt u zich aanmelden bij Hans Groot: 023-376735.

Daarnaast zijn nog steeds inventarisaties in het stedelijk
gebied gewenst, zowel in de villawijken als in jaren 60/70-

wijken (bijv. Schalkwijk). Iedere hulp is welkom! Inlichtingen
en opgave bij Hans Groot.

Over het inventariseren van Huiszwaluwen kunt u in de volgende
Fitis een en ander lezen.

Tenslotte worden de zeetrektellingen vanaf de Reddingsbrigade
te Bloemendaal aan Zee voortgezet. In principe kan er iedere

dag geteld worden. Voor nadere inlichtingen kan de coördina-

tor, Steve Geelhoed, gebeld worden: 023-333045.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot

023-376735.

Hans Groot

Het veldwerk, in het voorjaar staat altijd in het teken van

broedvogelinventarisaties. Grofweg zijn deze te verdelen in

lopende monitoring en eenmalige inventarisaties ten behoeve

van de Avifauna. In principe is 1994 het laatste jaar dat er

nog aanvullend veldwerk voor de Avifauna wordt verricht. Al-

leen de jaarlijkse BMP- en BSP-inventarisaties in 1995 zullen

nog in de teksten verwerkt kunnen worden.

Het voorjaar is ook de periode waarin veel noordelijke broed-

vogels langs onze kust naar hun broedgebieden snellen. Menig-

een zal zich de topdagen begin mei vorig jaar herinneren, toen

vele records van doortrekkende steltlopers bij Bloemendaal aan

Zee sneuvelden.


