
161

Fitis 28 (3)

Veldwerkcommissie

Mocht u mee willen doen aan de tellingen of wilt u gewoon wat

meer over een onderzoek weten, schroom dan niet even contact

op te nemen met de desbetreffende coördinator. Hij zal u graag

uitgebreid inlichten over het onderzoek. Ofschoon ieder onder-

zoek een bepaalde mate van vogelkennis vereist, kunt u ook

meedoen als u deze kennis (nog) niet heeft. Er zijn immers

altijd ervaren tellers aanwezig die u zullen opvangen. Geef

echter wel even door aan de coördinator van het onderzoek dat

u eens aan een telling wilt meedoen, zodat deze ervoor kan

zorgen dat iemand u in het veld ter zijde kan staan.

Zoals u reeds in de convocatie voor de najaarsvergadering
heeft kunnen lezen, worden er weer tal van veldwerkactivitei-

ten door de VWG georganiseerd. Naast jaarlijks terugkerende

tellingen (zie onderstaand overzicht), wordt er gestart met

het inventariseren van spreeuwenslaapplaatsen in de regio.

Onderzoek Plaats Periode Coördinator

Landtrek-

tellingen

Parnassia,
Kennemerduinen

1 augustus -

30 november

Hans Groot

023-421527

Zeetrek-

tellingen

Reddingsbriga-
de, Bloemen-

daal aan Zee

1 juli -

31 december

Steve Geelhoed

023-333045

Stookolie-

slachtoffer-

tellingen

strand Noord-

wijk - IJmui-

den (deel van

het traject)

1 a 2 keer

per maand

november -

maart

Johan Stuart

023-389481

Ganzen- en

zwanentelling

telgebieden in

de regio

medio elke

maand

nov. - maart

Fred Cottaar

023-276746
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Het inventariseren van spreeuwenslaapplaatsen

De veldwerkcommissie wil dit winterhalfjaar op bescheiden

schaal een begin maken met een onderzoek naar de slaapplaatsen

van Spreeuwen in de regio. Het doel hiervan is inzicht te

krijgen in het aantal spreeuwenslaapplaatsen en de versprei-

ding ervan in de regio. De nadruk zal komend winterhalfjaar

gelegd worden bij het inventariseren van de slaapplaatsen, dus

het simpelweg bepalen van de aanwezigheid van een slaapplaats
in een bepaalde periode.

Ieder lid kan daarom meedoen aan het onderzoek door in zijn of

haar woonomgeving op te letten op het aanwezig zijn van een

spreeuwenslaapplaats. Deze ontdekt men ofwel door het volgen

van de slaaptrek (groepen Spreeuwen die elke avond een bepaal-
de richting opvliegen) ofwel door de luidruchtige aanwezigheid
van Spreeuwen 's avonds op de slaapplaats zelf. Heeft u een-

maal een slaapplaats ontdekt, dan wordt u verzocht dit te mel-

den aan Hans Groot (adres zie colofon). Verder wordt het op

prijs gesteld als u in de gaten houdt, hoelang (tot 1-4-93) de

slaapplaats gedurende de komende zes maanden gebruikt wordt en

uit welke richting de meeste vogels komen aanvliegen.

Pas evenwel op voor voorverzamelplaatsen! Dit zijn plaatsen
waar de Spreeuwen zich verzamelen, alvorens naar de slaap-

plaats te vliegen. Voorverzamelplaatsen kunnen van slaapplaat-

sen onderscheiden worden door te na te gaan, of de vogels nog

aanwezig zijn, als het donker is (de vogels maken dan nog vol-

op kabaal om hun aanzwezigheid vast te stellen) .
Als u in

staat bent te schatten hoeveel vogels er komen slapen, dan is

dat waardevolle extra informatie. In de Fitis zal verslag ge-

daan worden van hetgeen bekend is, zodat eventuele lacunes

opgevuld kunnen worden.

Met de kennis die wordt opgedaan door deze inventarisatie kun-

nen het volgende winterhalfjaar slaapplaatstellingen uitge-
voerd worden, waarbij volgens rooster op gezette tijden geteld
wordt hoeveel Spreeuwen wanneer en waarvandaan op de slaap-

plaats arriveren. Overigens kunnen ook gegevens over de aanwe-

zigheid van spreeuwenslaapplaatsen in het verleden (vanaf
1983) doorgegeven worden. Mocht u verder op de hoogte zijn van

het bestaan van slaapplaatsen van andere vogelsoorten (we den-

ken met name aan duiven en kleine zaadeters, omdat hiervan

nooit tellingen zijn uitgevoerd) dan kunt u dit ook melden.

Bekeken kan worden of deze wellicht ook geteld kunnen gaan
worden.
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Om een en ander niet al te vrijblijvend te maken, wil de veld-

werkcommissie voorstellen om in ieder geval in een paar vast-

gestelde perioden op te letten of er Spreeuwen of andere soor-

ten 's avonds slaaptrek vertonen en/of ergens een slaapplaats
hebben.

De perioden zijn:

16 november 1992 - 22 november 1992

28 december 1992 - 3 januari 1993

1 februari 1993 - 7 februari 1993

15 maart 1993 - 21 maart 1993

U wordt aangeraden slaaptrekbewegingen of slaapplaatsen vast

te leggen op een copy van de kaart van de regio zoals die in

de handleiding voor het invullen van waarnemingskaartjes staat

(te verkrijgen bij Hans Groot). Per kilometerblok kunnen met

pijltjes vliegrichtingen aangegeven of slaapplaatsen aange-

stipt worden.

Kortom, een eenvoudig, niet tijd-rovend, maar leuk onderzoek,

waar u allen aan mee kunt doen. We hopen dan ook op een grote

medewerking! ! Voor vragen, ook over het veldwerk in het alg-

meen, kunt u gerust contact opnemen met Hans Groot of iemand

anders van de veldwerkcommissie.


