Maashorst Inventarisatie 2009
Hierbij een kleine uitleg over de komende Maashorsttelling. De bedoeling is dat we i.s.m. met
Vogelwerkgroep Oss en SOVON alle broedvogels van de Maashorst in kaart gaan brengen.
We hanteren hierbij de BMP methode van SOVON. De Maashorst is opgedeeld in
kilometerhokken. Voor elk kilometerhok zijn 2 personen nodig die deze gaan inventariseren.
Hieronder volgt een korte samenvatting hoe we dit gaan aanpakken.

Frequentie
Het gebied wordt om de week geteld, we starten in week 10 en gaan door tot week 24. Vooral
in de eerst weken zijn de spechten en stootvogels actief, terwijl aan het eind van de telling de
Wielewaal en Fluiter actief gaan worden. Als we om de week gaan tellen komen we op 7 tot 8
ochtendtellingen.
Tevens zijn er 2 avond/nacht tellingen gepland voor de uilen en nachtzwaluwen.
Probeer per groep zelf de datums vooraf vast te leggen (neem wat reservedatums voor
eventuele slecht weer). De eerste persoon op de deelnemerslijst coördineert de tellingen en
verzorgt de verzending van de tellijsten. Na elke telling gegevens opsturen naar Jan-Willem
Hermans of Peter van de Braak of mailen naar inventarisatie@vogelwachtuden.nl
Totaal dus 8 ochtend- en 2 avond opnames:

Ochtendopname
Gestart wordt een half uur tot een uur voor zonsopgang (zie lijst zonsopkomst). De tijdsduur
voor het inventariseren is ca 1½ tot 2 uur, afhankelijk van de grootte van het gebied, er is
echter geen tijdslimiet. Probeer zoveel mogelijk steeds van een andere plek te starten, zodat
de vroege zangers ook meegenomen worden. Bij regen of slecht weer wijk dan uit naar een
andere datum, (de meeste soorten zingen dan niet).
Hanteer de volgende weeklijst m.b.t. de datums. Zorg ervoor dat de lijsten ook eind van de
aangegeven week opgestuurd of gemailed zijn, zodat we een controle blijven houden of alle
gebieden gelijkmatig geteld worden.
1e opname:
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

week 10
12
14
16
18
20
22
24

lijst opsturen: voor eind week 11
13
15
17
19
21
24
25

Avondopname
Uilen, houtsnippen en nachtzwaluwen beginnen in de avondschemering actief te worden.
Vandaar dat er 2 avondopname's gepland zijn. Start hiervoor met de schemering tot enige tijd
in de duisternis. Indien er met een geluidsrecorder wordt geïnventariseerd ga hier dan
voorzichtig mee om. Laat het geluid niet teveel horen i.v.m. de eventuele verstoring van de
soort.
1e opname
2e

week 13
24

lijst opsturen: eind week 13
24

De opnamelijsten
Bij iedere opname wordt een nieuwe soortenlijst en een nieuwe veldkaart gemaakt. Het
vaststellen van een broedvogelsoort kan zowel visueel als via de zang gebeuren.
Probeer dubbeltelling te voorkomen, dus alleen soorten binnen het blok tellen. Bij twijfel
(zeker bij de zeldzamere soorten) raadpleeg de naastgelegen telgroep, zodat deze soorten
zeker niet vergeten worden.
Soortenlijst:

Alle ‘grijze’ voorkomende soorten slechts 1 keer aankruisen
op de lijst.
Voor de overige ‘witte’ soorten de aantallen vermelden.
Soorten die niet op de lijst staan erbij zetten, geef hier ook het
aantal aan.

Veldkaart:

De grijze soorten niet aangeven op deze kaart.
Bij de ‘witte’ soorten de vindplaats zo nauwkeurig mogelijk
op de veldkaart aankruisen en daarbij de bijbehorende
afkorting van de soort vermelden ( bijv. av voor appelvink).
Ook eventueel gevonden nesten vermelden.

Veel Vogel en telplezier!!

