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Veldwerk voorjaar en zomer

2003

Voor meer informatieover de verschillende onderwerpen kunt u contact

opnemen met de betreffende coördinator of kijken op de website van de

VWG http://www.vwgzkl.nl/ (onder veldwerk). Wilt u aan één of meer

van de activiteiten meedoen, neem dan contact op met de desbetreffen-

de coördinator.

De meeste tellingen en coördinatoren zijn bekend. Een nieuw 'gezicht' is

Martin Hin die de tellingen van broedende Gierzwaluwen zal coördine-

ren. Eveneens nieuw is de telling van de aanwezige vogels in de Gruiters

bij Spaarndam. Voorlopig coördineert Erik Wokke deze wekelijkse tel-

lingen, die in ieder geval van februari tot half juni zullen plaatsvinden.

Voor de coördinatie van de weidevogelinventarisaties is de veldwerk-

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten

voor het komende zomerhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren

van de eerste waarneming van zomervogels (fenologie) tot deelnameaan

een trek-, gebieds- of broedvogeltelling.

Onderzoek Gebied Coördinator

Fenologie Regio Frans Manger: 5337775

Zeetrek Bl'daal aan Zee Steve Geelhoed'. 5333045

Landtrek Parnassia Guido van Leeuwen: 5313268

Heksloot-telling Heksloot e.o. Vacant

Gruiters-telling Gruiters Erik Wokke; 5365573

Blauwe Reiger Regio Fred Hopman: 0255-512391

Roofvogels & uilen Polders Bert-Jan Bol: 020-6041524

Gierzwaluw Wijk in Haarlem Martin Hin: 5271099

Huiszwaluw Regio René Olivier & Anja Stooker:

5285427

BMP weidevogels Polders Vacant

BMP alle soorten AW-duinen Hans Vader: 0252-520444

Idem Kennemerduinen Hubert Kivit: 0251-662237

idem Landgoederen Fred Hopman: 0255-512391

Idem Westelijk Tuin- Pimde Nobel: 5318631

bouwgebied

Idem Kennemermeer Hans Groot: 5256335

Idem Heemstede Coen Looij: 5617045

Spaarne-oever

LSB broedvogels Regio Hans Groot: 5256335



Fltis 39 (1) 2003

46

commissie op zoek naar een opvolger, evenals voor de tellingen van alle

soorten in de Heksloot. Mocht u belangstelling hebben voor deze vaca-

tures dan kunt u contact opnemen met de veldwerkcommissie.

Na de succesvolle samenwerking met de KNNV m.b.t. Eindenhout wor-

den de broedvogels komend voorjaar ook geïnventariseerd in twee ge-

bieden die door leden van de KNNV op de aanwezigheid van planten en

andere soortgroepen worden onderzocht: het Westelijk tuinbouwgebied
en het Kennemermeer e.o.. Informatie over beide inventarisaties kunt u

krijgen bij respectievelijk Pim de Nobel en Hans Groot. Broedgevallen

van schaarse soorten (zg. LSB-soorten) kunt u ook aan hem doorgeven.
Zie voor meer informatiepagina 47-48.

Coen Looij coördineert een inventarisatie van de broedvogels van de

Spaarne-oever tussen het Hageveld in Heemstede en Cruquius. In ver-

band met plannen voor het gebied is de gemeente Heemstede geïnteres-
seerd in de aanwezigenatuurwaarden.

Uw leuke vogelwaarnemingenkunt u als vanouds opsturen naar Hans

Groot (zie de waarnemingenrubriek).

Tot slot, de bezetting van de veldwerkcommissie is gereduceerd tot een

kwartet, waarvan René Olivier bovendien te kennen heeft gegeven dat

hij aan het eind van dit seizoen stopt. We zijn dus op zoek naar verster-

king van de commissie. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij René.

Namens de veldwerkcommissie,
Steve Geelhoed


