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Gegevens gevraagd voor een atlas van vogeltrekbewegingen Innord/Holland

Anderzijds is inzicht nodig in de plaatsen waar het risico voor vogelaanvaringen

groot zal zijn en/of waar windturbines als verstoringsbron ("vogelverschrikker")
kunnen functioneren. Dergelijke plaatsen zijn gebieden waar belanrijke vogel(trek)
bewegingen in de onderste luchtlagen plaatsvinden en gebieden waar in en/of buiten

de broedtijd belangrijke concentraties vogels voorkomen. Ook voor het beleid ten

aanzien van bovengronds hoogspanningsleidingen, zendmasten, boortorens en andere

hoge obstakels die gevaar voor vogels kunnen opleveren is dit inzicht gewenst.

Gegevens van belangrijke vogelconcentraties in de broedtijd worden in het kader

van de provinciale milieu-inventarisatie reeds verzameld.

Inzicht in vogel(trek)bewegingen en in concentraties van vogels buiten de broed-

tijd is nog zeer onvolledig. Daarom zal de provinciale milieuinventarisatie worden

aangevuld met het project "Atlas van vogel(trek)bewegingen in Noord-Holland".

Dit project heeft tot doel het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over doortrek

in voor- en najaar .vorsttrek,dagelijkse vliegbewegingen tussen broedkolonies, rust-

en slaapplaatsen en fourageergebieden en over het voorkomen van belangrijke con-

centraties vogels. Het project dat zal worden uitgevoerd door het bureau Ecologie

van de Provinciale Waterstaat en waarvan de duur is vastgesteld op één jaar (juli
1983 - augustus 1984), zal in eerste instantie gericht zijn op een inventarisatie

van bestaande gegevens en inzichten. De rapportage van het project zal plaatsvinden
in de vorm van een atlas.

Voor de advisering inzake nadere uitwerking van het project is een adviesgroep

geformeerd, waarin naast medewerkers van het bureau Ecologie van de Provinciale

Waterstaat vertegenwoordigers van de volgende diensten en organisaties zitting
hebben: ProvincialePlanologische Dienst, Staatsbosbeheer, Contact Milieubescherming

Noord-Holland, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Stichting Samen

werkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelwerkgroep Schagen, Vogelbeschermings-

wacht Zaanstreek en Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.

De inventarisatie van de voor dit project relevante gegevens zal voor een belangrijk
deel bestaan uit het verzamelen van bestaande kennis en inzichten bij de verschillende

Noord-Hollandse Vogelwerkgroepen en medewerkers van het Staatsbosbeheer en natuur-

beschermingsorganisaties. Om het verstrekken van gegevens te vergemakkelijken is

een vragenlijst ontworpen. Deze lijst bestaat uit drie (hoofd)vragen die verder

zijn onderverdeeld in twee of drie subvragen.

Vraag 1 heeft betrekking op trekbewegingen in één richting (seizoenstrek), vraag 2

op de (dagelijkse) vliegbewegingen tussen broedkolonies, rust- en slaapplaatsen,

hoogwatervluchtplaatsen en fourageergebieden, vraag 3 op de aanwezigheid van groepen

vogels buiten de broedtijd.
Over het algemeen worden meer samengevatte (globale) gegevens gevraagd dan exacte

gegevens. Het is natuurlijk mogelijk dat er wel gegevens zijn, die echter moeilijk
laten samenvatten en/of eerst uitgewerkt moeten worden. In dergelijke gevallen kan

worden nagegaan of het verlenen van hulp onzerzijds nuttig kan zijn.

Om geen gegevens van Het gooi verloren te laten gaan wordt u verzocht uw gege-

vens te zenden aan Henk Hardon, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn tel 02154-18804

Ook bovengenoemde vragenlijst en verdere inlichtingen over dit projekt zijn hier

verkrijgbaar.

Het toenemende gebruik van wind als energiebron voor het opwekken van electrici-

teit, maakt het wenselijk de ecologische aspecten van windturbines nader te onder-

zoeken
.

De Provinciale Overheid is bij de plaatsing van windturbines onder andere betrok-

ken middels de toetsing van bestemminsplannen en het verlenen van hinderwet-

vergunningen. Hiervoor is enerzijds inzicht nodig in het risico dat vogels lopen om

met een turbine in aanvaring te komen; onderzoek hiernaar zal door het Rijks-

instituut voor Natuurbeheer worden verricht (in opdracht van het Bureau Energie
Onderzoek Project van de Stichting Energie Centrum Nederland),


