
De Crauwe Cors 1995-1: 47

Jeugdvogelwerkgroep.

Klein Jantje

Bijzondere Soorten Project - niet

broedvogels

Zoals jullie weten zien wij tijdens de excursies

vaak bijzondere vogelsoorten. Maar ik twijfel

er niet aan dat er ook tijdens jullie eigen

vogeltochten BSP-soorten worden gezien.

Hoe werkt het?

Je waarneming van een BSP-soort kun je

invullen op een formulier datje bij Ben Koks,

de SOVON-districtscoördinator, of bij mij

kunt krijgen. Per maand kun je nu je

waarnemingen invullen: waar heb je de vogel

gezien, hoeveel waren het er en vloog de vogel

over (overvliegend) of zat hij in een boom of

op de grond (pleisterend). Ook moet je een

kwartblok invullen maar dat leg ik wel een

keer uit tijdens een excursie. De soorten die tot

de BSP-nb soorten behoren staan op het for-

mulier voorgedrukt. Tijdens de eerstvolgende
excursie zal ik er meer over vertellen en als je

nu al mee wilt doen aan het project kun je

even met mij bellen of met Ben Koks (050-

412646).

Excursie naar het Lauwersmeer

zaterdag 15 april

Het begon goed. Vanuit de bus hebben sommi-

gen van ons nog de Kleine Burgemeester ge-

zien. Hij zat op een lantaarnpaal vlak bij Kar-

dinge. Bij de kazerne aangekomen werd het

alleen maar slechter. Het weer dan wel te

verstaan. Het begon eerst zachtjes te regenen

en daarna was het echt mis. Het kwam met

bakken uit de hemel. Na een uurtje of twee

besloten we het voor gezien te houden en de

bus naar Groningen te nemen. Toch hadden w e

nog een paar leuke waarnemingen: Bokje.

Buidelmees en Dwerggans. De volgende keer

beter (weer)!

Excursieprogramma

Het excursieprogramma voor het najaar van

1995 is bij het uitkomen van deze gors nog

niet bekend. Ik ga in oktober 1995 op stage

naar Schiermonnikoog. We gaan dus zeker een

keertje naar Schier. Heb je zelf een idee. bel

of schrijf me dan even.
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Voor velen van jullie is er niets leuker dan in

het veld vogels kijken. Het leukste is

natuurlijk als je dan vogels tegenkomt die je

niet elke dag ziet. Een groepje Sneeuwgorzen

of een jagende Slechtvalk ontlokt toch altijd

wel enige enthousiasme. Je hebt ze gezien en

je gaat met een tevreden gevoel naar huis en

dan is er Nee, geen koffie maar het

SOVON BSP-nb project. Het klinkt heel

moeilijk, maar dat is het niet.

SOVON staat voor Samenwerkende

Organisaties Vogel Onderzoek Nederland en

BSP-nb voor Bijzondere Soorten Project - niet

Braadvogels. Van een aantal vogelsoorten,

waaronder de bovengenoemde Sneeuwgors en

Slechtvalk, houdt SOVON bij hoeveel er

jaarlijks in Nederland worden gezien. Hierdoor

kunnen ze een betrouwbaar waarnemingenbe-

stand opbouwen van zeldzamere niet-

broedvogels.


