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Veldwerk voorjaar en zomer

1999

Weer of geen weer, komend voorjaar staat (opnieuw) in het teken van de

nieuwe Nederlandse broedvogelatlas. Hoewel onze regio al goed gepres-

teerd heeft, moet er nog wel wat gebeuren. Er staan namelijk nog enkele

blokken open, en in het algemeen kunnen de soortenlijsten en/of de

broedzekerheidcodes wel wat scherper. Informeer bij Hans Groot voor

de laatste stand van zaken (zie ook elders in deze Fitis). Naast de inmid-

dels traditionele veldwerkactiviteiten die in bijgaand overzicht vermeld

staan, dit broedseizoen ook twee nieuwe inventarisaties.

Toenemende aantallen zwanen en ganzen verscherpen de discussie over

landbouwschade en afschotbeleid. Zoals gebruikelijk ontbreken echter

’harde’ getallen. Om deze reden is Dirk Tanger een onderzoek gestart

naar de aantallen en de verspreiding van groepen Knobbelzwanen,

Grauwe Ganzen en Nijlganzen. Op provinciale schaal worden dit jaar en

volgend jaar vier tellingen georganiseerd in de weekeinden van 13/14

maart, 17/18 april, 15/16 mei en 13/14 november. Naast de groepen

niet-broedende vogels kunnen in het voorjaar tegelijkertijd de solitaire

vogels, paren zonder en paren met jongen in kaart gebracht worden. Na

opgave bij Dirk Tanger ontvangt u een telinstructie en formulieren.
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Onderzoek Gebied Coördinator

Fenologie Regio Yvonne Schutter 5626209

Zeetrek Bl'daalaan Zee Steve Geelhoed 5333045

Zuidpier Zuidpier e.o. Hans Groot 5322229

Houtrakkerbeemden H"beemden e.o. Niko Buiten, Spaame 49

app. 1.7, 2011 CE Haarlem

Blauwe Reiger Regio Fred Hopman0255-512391

Knobbelzwaan,

Grauwe & Nijlgans Regio Dirk Tanger 5264878

Roofvogels en uilen Polders Bert Jan Bol 020-6041524

Gierzwaluw Wijk in Haarlem vacature

Huiszwaluw Regio René Olivier 8i Anja Stooker

5285427

BMP weidevogels Polders Frank Alink 5271183

BMP alle soorten AW-duinen Hans Vader 0252-520444

Kennemerduinen Hubert Kivit 0251-662237

Landgoederen Fred Hopman 0255-512391

Broedvogelatlas Regio Hans Groot 5322229

Na het ophangenvan een honderdtal nestkasten voor Gierzwaluwen in

het Garenkokerskwartier ligt het voor de hand om de bezettingsgraad
van deze nestkasten te gaan volgen. Er wordt gedacht aan twee 'contro-

les' in juni, maar mogelijk kunnen de gegevens middels een eenmalige

enquête onder (een selectie van) buurtbewoners jaarlijks worden verza-

meld. Kennis over het gebruik van nestkasten door Gierzwaluwen

draagt bij aan de bescherming van deze karakteristieke stadsvogel. De

veldwerkcommissie zoekt voor deze telling een enthousiaste coördinator

(m/v) in spé.

Kan of wilt U zich echter nergens aan binden, stuur dan gewoon uw

leuke waarnemingen op naar Hans Groot (zie de vogelwaarnemingen-

rubriek).

Namens de veldwerkcommissie, Pim de Nobel


