Nieuwsbrief mei 2021
Vreemde vogels

Van de voorzitter
Ondanks alle corona beperkingen hebben we als bestuur voldoende activiteiten om druk bezig te blijven.
Het bollenvogel telseizoen is weer in
volle gang. Daarnaast zijn we ook
(meer dan anders) actief met weidevogels. Het lijkt er op dat er, in tegenstelling tot de landelijke trend, in onze
streek juist een groter aantal weidevogels gesignaleerd wordt. We hebben
de ambitie om de verschillende weidevogelwachters in de Bollenstreek
met elkaar in contact te brengen om
ervaringen uit te wisselen zodat we
een beter beeld krijgen van de weidevogels in onze streek.
Verschillende gemeentes zijn bezig
met hun omgevingsvisie; ook daar
leveren we input door aan te geven
welke gebieden/polders vooral open
moeten blijven zodat agrarische activiteit en biodiversiteit samen zorg dragen voor de landschappelijke kwaliteit
en een gezonde leefomgeving.
Wij hopen dat we na deze zomer jullie
weer eens op een ledenavond of veldbijeenkomst kunnen ontmoeten. De
ledenvergadering zal voor die tijd nogmaals digitaal passeren.
Groet, Mart Duineveld
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Jeroen van Haaster deed een vreemde
ontdekking tussen zijn tulpen aan de
Zwartelaan in Lisse. Hij vond één nest
met daarin eieren van een kievit maar
ook die van een grutto. Wat is hier aan
de hand?
Waarschijnlijk heeft de grutto het nest
van de kievit overgenomen. De grutto
kan zo’n vol nest niet bebroeden maar
hij kan ook de eieren niet verwijderen.
Advies aan Jeroen was om de eieren
van de kievit maar weg te halen zodat
de grutto zijn eigen kroost kan uitbroeden.
Wandelnetwerk
Het bestuur van ANLV Geestgrond heeft contact gezocht met de gemeente
HLT Samen omdat er de laatste tijd weinig overleg is geweest. Afgesproken is
dat we gezamenlijk contactmomenten met onze vrijwilligers gaan organiseren
en elkaar op de hoogte houden van mutaties, behandeling van vragen en
klachten en het onderlinge overleg gaan intensiveren.
Ook de uitbreiding van het wandelnetwerk is aan de orde gekomen. ANLV
Geestgrond heeft hiervoor een aantal plannen en probeert eerst de plannen
voor een ommetje door het Lokhorstduin in het noordelijkste puntje van Hillegom weer vlot te trekken. Kortom…. er wordt aan gewerkt.
Carla Frese
Bollenvogels
De broedvogeltellingen van bollenvogels zijn in 2021 goed van start gaan.
Voor onze ervaren en nieuwe tellers
zijn er in maart twee cursusavonden
georganiseerd. Leo Schaap (van de
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) gaf uitleg over
de BMP-B methode (Broedvogel Monitoringsproject voor Bijzondere vogels).
Ook werd uitleg gegeven over hoe we
specifiek aandacht geven binnen deze
BMP tellingen aan de Patrijs: De
icoonsoort van de Bollenstreek.

De Groene Klaver organiseert op woensdag 12 mei om 20.00 uur de polderdagquiz. Wat weet u van de natuurverenigingen?
U krijgt de uitnodiging voor de quiz 8
mei toegezonden.

Extra reden om deze avonden te organiseren: Maar liefst 42 geïnteresseerde vogelliefhebbers hadden gereageerd op een oproep voor nieuwe bollenvogeltellers die ANLV Geestgrond
en De Groene Motor geplaatst hadden
omdat er drie telgebieden vacant waren. Enkele van hen zullen in 2021 al
meedraaien met tellen. Welkom!

info@anlvgeestgrond.nl
www.anlvgeestgrond.nl

Nog een reden deze avonden te organiseren: Alle telgebieden zijn herzien
en geactualiseerd. Zo kunnen we weer

Avondtelling bollenvogels

Polderdagquiz 2021

jaren vooruit. Belangrijk daarbij is dat
we de trend, die we vanaf 1999 volgen
van de bollenvogels, kunnen blijven
voortzetten.
Op zaterdag 13 maart werd er buiten
een veldbijeenkomst georganiseerd,
mede dankzij ondersteuning van Marleen van der Lee van de vrijwilligersorganisatie “Groene motor”.
Geen excursie vanwege corona en het
slechte weer, maar een inloopochtend
waar telkens twee of drie tellers per
half uur werden ontvangen door Marleen, Anja en Paul. Zij kregen een laatste instructie over het gebruik van de
App waarmee de waarnemingen worden vastgelegd, over het gebruik van
de speaker voor de Patrijs en zij konden eventuele vragen stellen.
Met de instructies, de uitleg en de
beantwoording van de vragen kunnen
onze tellers weer de bollenvelden in
om de broedterritoria vast te leggen.
Wij zijn benieuwd naar alle waarnemingen. Veel succes!
Paul Venderbosch

