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Veldwerk voorjaar en zomer

2007

Veldwerkactiviteiten2007

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste
veldwerkactiviteiten voor het komende voorjaar en de zomer. Het

varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van

zomervogels tot deelname aan een trek-, gebieds- of broedvogeltelling.
Voor een aantal onderzoeken worden nog tellers gezocht. Indien u aan

één of meer activiteiten wilt meedoen, meldt u dan aan bij de

coördinator.

Onderzoek Gebied Coördinator

Fenologie Regio Frans Manger: 5337775

Frans .maneertófreeler.nl

Zeetrek Bl'daalaan Zee Steve Geelhoed: 5333045

Steve.eeelhoedMiDlanet.nl

Gruiterstelling Landje van Erik Wokke; 5365573

Gruiters erike.wokketoiwanadoo.nl

Heksloottelling Hekslootpolder Jan Meijer: 5635812

Janffii-meiier .tmfweb .nl

Blauwe Reiger Regio Peter de Jong: 0252-377656

Nicolpeterfaltiscali.nl

Gierzwaluw Haarlem Martin Hin: 5271099

MhiiKoiDlanet.nl

Huiszwaluw Regio Johan Stuart: 5389481

i
.
stuartóïiDlanet.n 1

Oeverzwaluw IJtocht, Vijfhuizen Mieke Ooms: 5651606

mieke.oomsöiihotmai!.com

Kluut, Kleine Haarlemmermeer Erik Wokke: 5365573

Plevier en erike.wokkefalwanadoo.nl

Kokmeeuw

Visdief Nieuw-Vennep & Erik Wokke

Bollenland

BMP weidevogels Polders Erik Wokke

BMP alle soorten AW-duinen Antje Ehrenburg: 5248391

Antie. ehrenbure@hccnet.nl

BMP alle soorten Nationaal Park Niko Buiten:

Zd-Kennemerland Nikobuitenfölhotmail.com
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Voor meer informatieover de verschillende onderzoeken kunt u contact

opnemen met de betreffende coördinator of kijken op de website vande

VWG http://www.vwazkl.nl/ (onder activiteiten/veldwerk).

Broedvogelatlas voor Noord-Holland

Vorig jaar is gestart met het onderzoek voor de nieuwe broedvogelatlas

voor geheel Noord-Holland. Het ligt in de bedoeling om deze atlas in

2010 uit te brengen. In de jaren tot en met 2009 (met een

uitloopmogelijkheid naar 2010) wordt het onderzoek uitgevoerd. De

veldwerkcommissie ondersteunt dit initiatief en treedt op als

coördinator.

Het onderzoeksgebied is verdeeld in zogenaamde kilometerhokken

(blokken van één vierkante kilometer). Het veldwerk bestaat uit het

inventariseren van welke soorten binnen zo'n kilometerhok broeden. In

het gebied waarin de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland opereert
bevinden zich ongeveer 400 kilometerhokken. Ruim 150 van deze

blokken zijn reeds onderzocht of zijn reeds geclaimd door een

onderzoeker. Van nog maar ca. 40 hokken zijn inmiddels inventarisatie-

gegevens bekend.

Hieruit blijkt dat nog veel werk moet worden verricht. Indien u wilt

meewerken aanhet onderzoek kunt u contact opnemen met Martin Hin

(tel. 023-5271099, e-mail mhin@plariet.nl). Hij kan aangeven welke

kilometerhokken nog beschikbaar zijn.

Laten we onze schouders zetten onder ditprachtig initiatief!

Namens de veldwerkcommissie,

Martin Hin

Onderzoek Gebied Coördinator

BMP alle soorten Hekslootpolder Tom van den Boomen: 5379860

Tom vandenboomeru'ahetnet.nl

BMP alle soorten Landgoederen Vacant

BMP weidevogels Polders Erik Wokke

LSB broedvogels Regio Hans Groot: 5256335

(schaarse soorten) Beeksma. groot!<iihetnet.nl


