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Veldwerk winter 1997-’98

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor

de winter en het vroege voorjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van

de eerste waarneming van wintervogels (fenologie), via één- of meermalige

tellingen van specifieke soorten of soortsgroepen (bijv. tellingen van stook-

olieslachtoffers), tot deelname aan een telrooster (en gebiedstellingen). 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:
enthousiaste beginners mogen in ruil voor koek-en-zopie mee met ervaren

tellers.

onderzoek gebied coördinator

fenologie regio Yvonne Schutter: 5631599

ganzen/zwanen regio Fred Cottaar: 5368692

midwintertelling regio Roelof Boddaert:5717773

stookpieten strand Steve Geelhoed: 5333045

zeetrek Bl'daal aan Zee idem.

Zuidpier Zuidpier e.o. Hans Groot: 5322229

Houtrakkerbeemden H'beemden e.o. Niko Buiten: Spaarne 49 app.
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Piet van Vliet heeft besloten om te zijn werk als coördinator van de midwin-

tertelling te beëindigen. Vele jaren heeft hij dit met grote toewijding en zorg-

vuldigheid gedaan, leder jaar verscheen een uiterst leesbaar artikel in de

Fitis. We danken Piet voor zijn geweldige inzet. We hebben Roelof Boddaert

bereid gevonden om het werk van Piet over te nemen. Roelof, veel plezier

en succes hiermee!

De gebiedstellingen van de Zuidpier e.o. en van de Houtrakkerbeemden lo-

pen nog steeds goed. Binnenkort zult u over deze laatste telling een en an-

der kunnen lezen. De gegevens van deze tellingen blijken van grote waarde

voor de dialoog die Niko Buiten met de terreinbeheerder, SBB, voert. Een

reden te meer om met dit onderzoek door te gaan. Niko kan zeker extra tel-

lers gebruiken, want hij staat er nu nog vrijwel alleen voor. Dus geef u bij

hem op voor één of meerdere tellingen in dit fraaie natuurontwikkelingsge-

bied!

Voor alle activiteiten geldt dat ze een voortzetting zijn van lopend onderzoek,

maar personele versterking is veelal gewenst. Een ieder kan zich opgeven

voor het veldwerk naar zijn of haar keuze. Kunt of wilt u zich echter nergens

aan binden, stuur dan gewoon uw leuke waarnemingen op naar het waar-

nemingenarchief (zie de rubriek achterin de Fitis).

Volgend jaar zal de veldwerkcommissie een telling van het aantal paren

Zanglijsters in de regio organiseren in het kader van het laagdrempelige
soortenonderzoek. Het is de bedoeling om deze soort regiodekkend via tien-

tallen telgebieden te inventariseren. Op zich geen makkelijke zaak, want

Zanglijsters zitten op vele plaatsen. Gelukkig laten ze zich duidelijk en lang-

durig (februari - juli) horen, dus we hopen dat veel mensen mee zullen doen.

Hans Groot en Anja Stooker zullen deze telling coördineren. Nadere infor-

matie volgt, onder andere op de ledenvergadering en tijdens de speciale
veldwerkavond in februari 1998. Mocht u al interesse hebben en zich willen

opgeven, dan kan dat natuurlijk. Bel dan met Hans Groot: 023-5322229.

Namens de veldwerkcommissie, Pim de Nobel


