Notitie Veldwerk
1. Inleiding
De veldwerkcommissie wil doelstelling, werkwijze en visie beknopt samenvatten.
Deze samenvatting is geschreven op basis van de visie die in 2003 is verschenen. Deze versie was
overigens gebaseerd op de visie die in 1994 is geformuleerd (Groot, 1994) en in 2000 verder is uitgewerkt
(Geelhoed, Fitis 36 (4) 2000).
De veldwerkcommissie merkt verder op dat in deze notitie geen prioriteiten zijn aangegeven.
2. Doelstelling veldwerkcommissie
Veldwerk dient bij te dragen aan het verzamelen van gegevens met betrekking tot het voorkomen van
vogels in de regio, teneinde trends in getalsontwikkelingen en voorkomen te kunnen vaststellen.
Hoofdtaak van de veldwerkcommissie is daarmee het organiseren, stimuleren en coördineren van het
daartoe noodzakelijk veldwerk. Daarnaast stimuleert de veldwerkcommissie het archiveren, publiceren en
beschikbaar maken van de verzamelde gegevens. Tenslotte tracht de veldwerkcommissie het
enthousiasme voor het meedoen aan vogelonderzoek te vergroten.
3. Veldwerk
Het veldwerk kan onderverdeeld worden in:
- inventarisaties;
- tellingen;
- verzamelen van losse waarnemingen.
3.1 Inventarisaties
Inventariseren is het op systematische wijze vaststellen en vastleggen van het voorkomen van vogels in
een gebied. Het doel hiervan kan zijn het monitoren van het voorkomen van soorten over een aantal jaren
om veranderingen hierin te kunnen vaststellen. Meestal gaat het daarbij om broedvogels. De gegevens
over veranderingen in aantallen (monitoring) en de verspreiding van broedvogels kunnen gebruikt worden:
- als indicator voor veranderingen in landschap en klimaat;
- als graadmeter voor 'de toestand in de natuur' en
- als referentiebeeld, zowel regionaal als nationaal.
Bij monitoring wordt gestreefd naar jaarlijkse, steekproefsgewijze tellingen van alle landschapstypen in de
regio, waarbij natuurgebieden prioriteit genieten.
Voorbeelden van inventarisatiemethoden zijn:
- Broedvogel Monitorings-Project, waarbij de in een gebied aanwezige en waargenomen broedvogels
per bezoek op kaart worden vastgelegd en waarbij per seizoen een vastgesteld aantal bezoeken
worden gebracht om tot een totaal-oordeel te komen. Bij deze methode spreekt men van kwalitatieve
methode van onderzoek naar de broedvogelsamenstelling van een gebied.
- In tegenstelling tot de kwalitatieve methode wordt ook vaak de kwantitatieve methode toegepast.
Hierbij wordt per kaart-ruit (bijvoorbeeld per km2) onderzocht welke vogels daarin broeden of welke
vogels daarin voorkomen (bij onderzoek naar niet-broedvogels).
3.2 Tellingen
Tellingen worden bij voorkeur uitgevoerd volgens landelijk gebruikte methoden. Dit maakt vergelijking met
gegevens van elders beter mogelijk. De waarde van de verzamelde gegevens ontstijgt hiermee tevens het
regionale niveau.
Tellingen kunnen onderverdeeld worden in:
- tellingen van broedvogels;
- tellingen van niet-broedvogels.

Bij tellingen van broedvogels gaat het vooral om het vaststellen van aantallen nesten in broedkolonies.
Kennis over het voorkomen en getalsontwikkelingen van niet-broedvogels en van broedvogels buiten het
broedseizoen is eveneens van belang voor natuurbescherming.
Tot een vergroten van deze kennis kunnen onder meer de volgende tellingen bijdragen:
- landtrektellingen
Tellingen in de najaars-telperiode zijn van belang voor het in kaart brengen van ontwikkelingen in het
aantal doortrekkers en eventuele verschuivingen in doortrekperioden van soorten. Het is daarom van
groot belang de telreeks van circa 60 jaar ononderbroken voort te zetten.
De ligging van onze regio maakt het verder mogelijk nadere studie te maken van de verdeling van de
stromen trekvogels in ons gebied.
Tenslotte moet gestreefd worden naar een meer jaarrond beeld van de trekbewegingen.
- zeetrektellingen
Zeetrektellingen kunnen vergelijkbare gegevens leveren als de landtrektellingen. Ook hier zou gestreefd
kunnen worden naar meer tellingen buiten 'het seizoen'.
- watervogels
Hier zijn de Midwintertelling en de regelmatige tellingen van Ganzen en Zwanen van belang.
Over het seizoensverloop van de meeste soorten is weinig bekend. Regelmatige tellingen in de
belangrijkste gebieden kunnen voorzien in deze behoefte.
- PTT-project
Gegevens van de Punt Transect Tellingen vormen een belangrijke bron van informatie over het
voorkomen van algemene soorten buiten de broedtijd.
- slaapplaatstellingen
De tot nu toe verzamelde kennis is beperkt tot een gering aantal soorten en veelal niet systematisch.
Herhaling van in het verleden uitgevoerde tellingen kan inzicht geven in aantalveranderingen.
- stookolieslachtoffers
Tellingen van aangespoelde zeevogels worden gebruikt om de hoeveelheid en de invloed van de
olievervuiling op de Noordzee te volgen. Minimaal dient gestreefd te worden naar het voortzetten van de
lange reeks tellingen in het winterseizoen; maandelijkse jaarrond tellingen zouden de voorkeur verdienen.
3.3 Verzamelen van losse waarnemingen
Het bijhouden van een register van losse waarnemingen kan op termijn inzicht geven in het voorkomen
van soorten. Af- of toename over een langere periode en aantalontwikkelingen per seizoen zijn hier
voorbeelden van.
Ook fenologiegegevens kunnen hiertoe gerekend worden.
4. Samenwerking
Voor het uitvoeren van alle veldwerk is aanvulling met nieuwe tellers wenselijk. De cursuscommissie kan
wellicht een rol spelen bij het opleiden van tellers.
De Vogelwerkgroep (i.c. de veldwerkcommissie) streeft naar samenwerking met (natuur-)beherende
instanties. Een relatie als opdrachtgever en opdrachtnemer dient echter voorkomen te worden.
Verder wil de veldwerkgroep graag ook op de hoogte blijven van onderzoek in de regio dat niet onder de
vlag van de VWG gedaan wordt. Ook hier is samenwerking mogelijk.
Bij dit alles is voorts van belang dat gestreefd wordt naar een optimale samenwerking met de overige
commissies binnen de VWG.
Tenslotte
De veldwerkcommissie is zich ervan bewust dat het realiseren van haar doelstellingen alleen mogelijk is
met de medewerking van vele gemotiveerde tellers.
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