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Het insturen van waarnemzngen 

W.]. Hooymans en A. Steenvoorden 

Met ingang van 1992 gaat er het een en ander verande
ren met betrekking tot het opnemen en verwerken van 
ingestuurde voge l waarnemingen. 

In de waarnem ingsrubriek van De Strand loper worden 
dan a lleen nog maar voor Noord wijk en omgeving 
schaarse tot ze ldzame niet-broedvoge lsoorten opgeno
men. A lle overige "interessante" waarnemingen kunnen 
dan nog we l worden ingezonden, maar deze worden 
dan rechtstreeks in het archief opgenomen, zonder eerst 
in De Strand loper te worden gepub liceerd. 

Waarnemingen bestemd voor de waarne
mingsrubriek in De Strandloper. 

Alle voor de waarnemingsrubriek bestemde voge lwaar
nemingen dienen a llereerst te vo ldoen aan de vo lgende 
twee a lgemene voorwaarden: 
- De  waarneming dient te zijn gedaan in het gebied dat 
behande ld wordt in ' Vogels van Noordwijk en Omstre
ken ' ( 1989). 
- De  waarneming dient betrekking te hebben op een 
voor Noordwijk en omstreken schaarse tot ze ldzame 
n iet -broed voge lsoort. · 

Daarnaast zijn de vo lgende gegevens van be lang: 
- Datum ; a ltijd verme lden. 
- P laats; a ltijd verme lden (zo nauwkeurig moge lijk). 
- Aanta l; a ltijd verme lden. 
- Tijdstip ; a ltijd verme lden. 
- Leeftijd van de voge l; verme lden indien bekend. 
- Geslacht van de voge l; verme lden indien bekend . 
-Ondersoort /fase ; verme lden indien bekend. 

In geval van ze ldzame voge lsoorten dient de waarne
mer a ltijd een korte beschrijving mee te sturen met in
formatie over de waargenomen ve ldkenmerken 
(grootte , verenk leed , waarnemers, weer , afstand, etc.). 
Tevens is het gewenst om een te lefoonnummer te ver
me lden waaronder men bereikbaar is, mochten nadere 
gegevens gewenst zijn. 

In verband met het Bijzondere Soorten Project Niet 
Broedvoge ls van S O V O N  is voor waarnemingen van de 
volgende voge lsoorten a ltijd een korte beschrijving ver
eist : Kuifaa lscho lver , Kleine Zi lverreiger , Witoogeend , 

Zwarte Wouw , Grauwe Kiekendief , Roodpootva lk ,  
Grauwe Franjepoot , Rosse Franjepoot, Midde lste Jager , 
Vorkstaar tmeeuw , Gee lpootmeeuw, Papegaaiduiker en 
Grote Pieper. 

Waarnemingen rechtstreeks bestemd voor 
het archief van de vereniging. 

Ingestuurde voge lwaarnemingen die vo ldoen aan de 
eerste hierboven genoemde a lgemene voorwaarde 
( Noord wijk en Omstreken!) en waarbij de volgende cri
teria een ro l spe len worden voortaan rechtstreeks in het 
archief , dus n iet meer in de waa rnemingsrubriek van 
De Strand loper, opgenomen: 
- Voge lsoorten die we l bijzonder zijn , maar niet onder 
punt 1 va llen: bijv. Ransui l, Goudp levier , Steen loper. 
- Bijzondere p laatsen: bijv. een Zeekoet in een po lder 
sloot. 
- Bijzondere aanta llen : bijv . tien Kuif leeuweriken bij e l
kaar op de bou levard. 
- Bijzonder gedrag: bijv. een zwemmende B lauwe 
Reiger. 
- Bijzonder verenk leed: bijv. een a lbino Aa lscholver. 

A lle "interessante" waarnemingen, zowe l voor de waar
nemingsrubriek van De Strand loper a ls voor het ar
chief , dienen met ingang van 1992 naar het vo lgende 
adres te worden gestuurd: 
Ab Steenvoorden 
Frankenhorst 27 
2171 V D  Sassenheim of 
Ab Steenvoorden 
Vinken laan 8 
2201 B S  Noordwijk . 

Tenslotte wi llen we a lle inzenders erop wijzen dat de in
gezonden waarnemingen uiter lijk de 15e van de maand 
vo lgende op die waarin de waarnemingen zijn gedaan 
in o ns bezit dienen te zijn. Dus graag uw lijst met "inte
ressante " maandwaarnemingen zo spoedig moge lijk na 
af loop van de maand insturen. 
Mocht u vr àgen of opmerkingen hebben aangaande het 
bovenstaande , dan kunt u a ltijd contact met één van de 
ondergetekenden opnemen. 
Wi llem-Jan Hoo ymans te lefoon 02522-12185 of Ab 
Steenvoorden 02522-18323 
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