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Veldwerkcommissie

We willen graag dat deze gebieden daadwerkelijk geïnventari-
seerd worden. Heeft u ook zin om langs akkers te struinen en

Veldleeuweriken, Gele Kwikstaarten en Patrijzen vast te stel-

len, geeft u dan nu al op! Vanwege de wijdsheid van het land-

schap verwachten we dat de inventarisatie niet zó moeilijk is

of veel tijd neemt. Als u niet ervaring genoeg heeft, maar wel

graag mee wilt doen; geen probleem. Deskundige inventarisanten

zullen u meenemen en inwijden in de spannende wereld van de

broedvogelinventarisatie.

Er is een eenvoudige handleiding opgesteld. Hierin staat onder

meer dat er verlangd wordt dat men vóór de inventarisatie even

kennis maakt met de agrariër op wiens land u gaat lopen en hoe

vaak u een inventarisatiebezoek dient te brengen. Deze hand-

leiding krijgt u toegezonden, wanneer u zich opgeeft. Hier-

voor, of voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Hans Groot, Kenaupark 14 (2.4), 2011 MT Haarlem (023-421527)

Doe mee, en help mee te bewijzen dat er wel degelijk een boei-

ende broedvogelpopulatie in de Haarlemmermeer huistl

Ofschoon u waarschijnlijk nog met uw gedachten in winterse

sferen zit en nog niet aan zingende en baltsende vogels denkt,
wil de veldwerkcommissie toch alvast uw aandacht vragen voor

het inventariseren van broedvogels in 1993.

Volgend voorjaar is het plan om de broedvogels van de Haarlem-

mermeer te gaan tellen ten behoeve van de uit te brengen avi-

fauna. Omdat we weinig weten van de broedvogelbevolking van

dit gebied, zijn aanvullende inventarisaties noodzakelijk.
Wanneer minimaal 10 steekproefgebiedjes ('plotjes') gedaan

worden, kunnen we een heel aardige inschatting maken van de

broedvogels van de Haarlemmermeer. Op het bijgevoegde kaartje
ziet u welke gebieden reeds geselecteerd zijn. Omdat de inven-

tarisant het land opmoet, is aan de boeren van de aangegeven

percelen reeds toestemming gevraagd om volgend jaar hun land

te betreden.
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Voor deze gebieden vragen we Uw medewerking om in 1993 de

broedvogels te inventariseren.


