Invulformulier voor de nazorg 2012
Baarderadeel
Vul in de gegevens van uw wacht en rayon en het aantal geraapte eieren:
Vogelwacht:

nr.

Naam rayon:

nr.

Naam rayoncoördinator:

tel.nr.:

Grasland
Oppervlakte:

…..…..

Maïsland
+

……..

Akkerland
+

……..

Totaal:
=

…...... hectare

Namen van alle betrokken nazorgers en (let op, dit is een ons opgelegde plicht !!)
het aantal geraapte eieren per nazorger, ten tijde van de eierzoekerstijd:
Naam:
Naam:
Naam:
Naam: ……..
Naam: ……..
Naam: ……..

Geraapte eieren in de eierzoekerstijd: X eieren
“
: X eieren
“
: … eieren
……………….
“
: … eieren
……………….
“
: … eieren
……………….
“
: … eieren
------------------- +
Totaal geraapt door uw nazorgers:
… eieren
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de nazorgers van dit rayon zijn:
…..... personen ook “aaisiker” en

….….. zijn personen niet “aaisiker”

Algemene suggesties






Gebruikmaking van het “Fjildboekje” vergemakkelijkt het invullen. Dit kunt U krijgen!
Gebruik een topografische kaart van het gebied; teken de nesten in en geef regelmatig een
bijgewerkte copie aan de boer.
Bij de gegevens over predatie: raadpleeg uw predatiefolder! Deze hebt U, zo niet, vraag hem
op! Probeer de juiste verliesoorzaak te vinden.
De instructie voor de nazorg hebt U ook, volg deze!
Tips, suggesties altijd welkom op Bondsbureau BFVW, email: info@bfvw.nl

De coördinator van dit rayon vult alle gevraagde informatie in en levert het
vóór 1 augustus 2012 bij de coördinator van de wacht in.

Hoofdsoorten kievit, grutto, tureluur en scholekster
Nesten

1a
cA
11

nesten
aantal
gevonden
op

kievit

grutto

tureluur

scholekster

toelichting

grasland

let op:

maïsland

per paar kunnen

akkerland

dus meer

totaal gevonden

nesten tellen!

uitgekomen

Controleer het nest!

verloren gegaan

is het totaal van tabel 3

resultaat onbekend

het is niet duidelijk of het
nest uitkwam of niet

Broedparen

1b
2

broedparen

kievit

grutto

tureluur

scholekster

getelde
grasland
broedparen
maïsland
op
akkerland

aantal geteld op

doortrekkers niet tellen

totaal aantal broedparen

Paren met jongen en late legsels
kievit

1c
aantal paren met jongen
van 2 tot 3 weken oud

aantal nesten na 20 mei
gevonden

grutto tureluur scholekster

toelichting
hoeveel alarmerende
paren met grotere jongen
(minstens 2 weken oud)
telde u, nadat het ‘grote
landwerk’, bv. kuilen, klaar
was (meestal tussen 20
mei en 1 juni)

Beschermingshandelingen en de resultaten daarvan

2
2
3

beschermingshandeling

Kie- grutto turevit
luur

scholekster

toelichting
deze tabel móet ingevuld
worden!
voorbeeld
bechermingshandeling:
stokken plaatsen bij een
gruttonest telt pas als
beschermingshandeling, indien
de boer dóór die stokken om
het nest maait. Als de boer pas
na het uitkomen maait, is het
dus geen beschermingshandeling!
succesvol betekent:
bij deze handeling is het nest
gespaard gebleven, dus bij het
vb: de grutto broedt nog!
let op: één nest kan meerdere
beschermingshandelingen
ondergaan en telt dan vaker!

aantal nestbeschermers
geplaatst
succesvol
aantal nesten beschermd
bij maaien/kuilen
succesvol
aantal nesten beschermd bij
werk op bouw-/maïsland
succesvol
aantal nesten beschermd bij
bemesten of ander werk
succesvol

tel de nesten die geen
beschermingshandeling
ondergingen.

aantal niet beschermde
nesten

Aantallen nesten die verloren gingen

3

oorzaak

kievit grutto ture- scholluur ekster

toelichting

predatie:
zwarte kraai
meeuw, ekster, kauw
vos
bunzing/wezel/hermelijn/marters
overige predatoren, nl (buizerd,
br.kiekendief)

vossenformulier is
vervallen !
belangrijke vosseinfo noteren in tabel 5
namelijk….. vul in

onbekende predatoren
agrarische werkzaamheden:
vee weiden
maaien/kuilen
maïs-/akkerlandbewerking
bemesten of ander werk boer
overig:
overige oorzaken
onbekende oorzaken
totaal verloren nesten

tel alle verloren nesten
op, naar tabel 1a.

Andere vogelsoorten
Alleen dié paren tellen, die –zeer waarschijnlijk- in of op de rand van het rayon hebben gebroed!
aantal aantal
aantal aantal
aantal
Soort
Soort
Soort
nesten paren
nesten paren
nesten

4
4

Eenden

Overige steltlopers

Overige soorten

Bergeend

Kemphaan

Knobbelzwaan

Eidereend

Kluut

Kokmeeuw

Krakeend

Watersnip

Visdief

Kuifeend

Wulp

Zilvermeeuw

Slobeend

....

Zwarte Stern

Tafeleend

aantal
paren

....

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Zangvogels

Patrijzen/Rallen

Roofvogels

Gele Kwikstaart

Fazant

Buizerd

Graspieper

Fuut

Kiekendief

Veldleeuwerik

Kwartelkoning

Ekster

Witte Kwikstaart

Meerkoet

Roek

....

Patrijs

Torenvalk

Waterhoen

Zwarte Kraai

....

5

Bijzondere waarnemingen, merkwaardige voorvallen of wat u verder maar kwijt wil:

De coördinator van de wacht levert de gegevens per rayon, via de
computer, vóór 1 augustus aan!
Lever de telgegevens inclusief stippenkaart uiterlijk 1 augustus
bij de gebiedscoördinator Baarderadeel!

Hoofdsoorten
Kievit
Grutto
Tureluur
Scholekster
Eenden
Bergeend
Eidereend
Krakeend
Kuifeend
Slobeend
Tafeleend
Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Ki
Gr
Tu
Sc

BE
EE
KrE
KE
SE
TE
WE
WT
ZT

Overige Steltlopers
Kemphaan
KH
Kluut
Kl
Watersnip
WS
Wulp
Wu
Overige soorten
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Visdief
Zilvermeeuw
Zwarte Stern

KnZ
KoM
VD
ZiM
ZSt

Zangvogels
Gele kwikstaart
Graspieper
Veldleeuwerik
Witte Kwikstaart

GKw
GP
VL
WKw

Patrijzen/Rallen
Fazant
Fuut
Kwartelkoning
Meerkoet
Patrijs
Waterhoen

Fa
Fu
KwK
MK
Pa
WH

Roofvogels
Blauwe kiekendief
Bruine kiekendief
Buizerd
Ekster
Grauwe kiekendief

BlK
BrK
Bui
E
GrK

Zwarte Kraai
Kauw

ZKr
Ka

