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Veldwerk voorjaar en zomer 1997

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor

het komende halfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eer-

ste waarneming van een zomervogel (fenologie), via deelname aan een

telrooster (zeetrek-, gebieds- en slaapplaatstellingen), tot een meer of min-

der arbeidsintensieve broedvogelinventarisatie (soorts-onderzoek of BMP).
Wilt u aan één of meer van de activiteiten meedoen, neem dan contact op

met de desbetreffende coördinator (m/v). Geen of weinig ervaring is geen

probleem, daar de meer ervaren leden staan te popelen om hun vermeen-

de deskundigheid te etaleren.

onderzoek gebied coördinator

fenologie regio Yvonne Schutter: 5631599

zeetrek Bl'daal aan Zee Steve Geelhoed: 5333045

Zuidpier Zuidpier e.o. Hans Groot: 5322229

Houtrakkerbeemden H'beemden e.o. Niko Buiten

Spaarne 49 ap.1.7
2011 CE Haarlem

steltloper-slaapplaatsen polders Hans Groot: 5322229

Blauwe Reiger regio Fred Hopman:
0255-512391

Huiszwaluw regio René Olivier, Anja Stook-

er: 5285427

Rietzanger regio Pim de Nobel:

020-6651309

uilen & roofvogels polders Bert Jan Bol: 020-

BMP weidevogels polders 6041524

BMP bijzondere soorten Ruigoord Frank Alink: 5271183

BMP alle soorten landgoederen Hans Groot: 5322229

Fred Hopman

idem. Kennemerduinen 0255-512391

idem. AW-duinen Pieter Dhont: 5242599

Hans Vader: 0252-520444
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De vetgedrukte onderzoeken zijn nieuwe activiteiten en worden daarom

kort toegelicht. Voor de overige activiteiten geldt dat ze onderdeel zijn van

jarenlang voortgezet onderzoek, hetgeen veelal betekent dat vers bloed

gewenst is!

Het natuurontwikkelingsgebied "Houtrakkerbeemden" is volop in bewe-

ging. Hoe het er uiteindelijk uit zal gaan zien is nog onduidelijk. Wat wel

duidelijk is dat het momenteel zeer interessant is voor allerhande watervo-

gels. Middels wekelijks herhaalde tellingen willen we dat vastleggen. In ruil

voor minimaal één telling, verstrekt Niko Buiten een handleiding en telfor-

mulieren.

De Nederlandse steltloperwerkgroep organiseert dit voorjaar vier slaap-
plaatstellingen (in de weekeinden 28/30 maart, 11/13 april, 25/27 april en

9/11 mei). Wij willen hier aan mee doen door te posten bij potentiële slaap-
plaatsen in de regio (o.a. de Gruiters, Spaarnwouderplas en Fort Vijfhui-

zen). Het tellen van in de schemer invallende vogels is niet altijd even

makkelijk, daar een veelal onbekende drukte tijdens de vogel-avondspits je
deel kan zijn.
Dit jaar is de Rode-Lijstsoort Rietzanger het onderwerp van ons 'laag-

drempelig' onderzoek. Bij dit onderzoek, speciaal bedoeld voor beginnende

vogelaars, snijdt het mes aan twee kanten. Het leren inventariseren is ge-

koppeld aan een voor ieder interessant resultaat: een integrale inventarisa-

tie van een kenmerkende maar bedreigde moerasvogel. Het werkgebied is

in telgebieden ingedeeld, waarvan er nog een aantal openstaan (zie kaart-

je). Sommige telgebieden lijken vrij groot, maar bedenk dat alleen de riet-

vegetaties gecontroleerd hoeven te worden. Middels minimaal twee vroe-

ge-ochtend bezoeken aan de potentiële broedplaatsen (daar waar riet is) in

een telgebied kunnen we dit onderzoek tot een succes maken. De enige
voorwaarden betreffen de herkenning (die met die opvallende wenkbrauw-

streep en kanarie-achtige trillers) en de timing van de inventarisatie-bezoe-

ken. Deze dienen rond zonsopgang plaats te vinden in de eerste (1 t/m 15)
en de tweede helft (16 t/m 31) van de maand mei. Bel de coördinator voor

een handleiding, gedetailleerde kaarten en telformulieren.

Sinds jaar en dag zijn de uilen en roofvogels van de Haarlemmermeer

het onderwerp van onderzoek van een kleine maar fanatieke groep voge-

laars onder leiding van Bert Jan Bol. Met het ouder worden van de bos-

aanplant in de polders tussen het Noordzeekanaal en de spoorlijn Haarlem

- Amsterdam, hebben zij (de vogels) zich ook daar gevestigd (o.a. Ransuil,

Sperwer en Buizerd). Bert Jan's tijd is beperkt maar hij wil graag meewer-

ken aan de oprichting van een subgroep die de uilen en roofvogels van het

Recreatiegebied Spaamwoude gaat volgen. Dit veldwerk is spannend, niet
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al te moeilijk en kan goed met een weidevogel-inventarisatie gecombineerd

worden.

Een flink assortiment (maar allemaal met vleugeltjes) en een ieder mag

zich opgeven voor het veldwerk naar zijn of haar keuze. Kan of wilt U zich

echter nergens aan binden, stuur dan gewoon uw leuke waarnemingen op

naar Hans Groot, die op verzoek waarnemingskaartjes en een handleiding
verstrekt.

Namens de veldwerkcommissie, Pim de Nobel

Kaart met ’Rietzanger-telgebieden’; voor de omcirkelde telgebieden zoeken

we nog tellers.


