
GEGEVENS OVER DE WAARNEMER
(Waarnemerscode volstaat bij ongewijzigd adres)

naam

adres

postcode woonplaats

telefoon

e-mailadres

medewaarnemer(s)? Dan naam, adres etc. invullen onder opmerkingen en veranderingen.
*waarnemerscode vergeten? Vraag het uw districtscoördinator of het SOVON-kantoor!

JAAR 2     0

SOVON Verwijs- Naam kolonie Atlasblok - KM-hok Datum                Aantal Datum                Aantal Aantal paren Tel-
Kolonie- nummer eerste telling      paren tweede telling    paren me-
nummer dag    mnd dag    mnd thode

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

    10

TOELICHTING (zie ook handleiding)
SOVON Kolonienummer: Uitsluitend invullen als dit nummer u bekend is; anders open laten en geen eigen nummer invullen.
Verwijsnummer: Voor verwijzing naar een kaart, opmerkingen en veranderingen, begeleidend schrijven o.i.d.
Naam kolonie: Houd elk jaar voor dezelfde kolonie dezelfde naam aan. Deze naam als extra check altijd invullen.
Atlasblok - KM-hok: Als het kolonienummer bekend is, hoeft Atlasblok-Km-hok niet ingevuld te worden.
Datum en Aantal: Per kolonie, per regel, kunnen van twee data tellingen worden ingevuld. Vul het getelde aantal in.
Aantal paren: Bepaal het uiteindelijk aan te houden aantal paren. Meestal is dit het hoogst getelde aantal tussen de datumgrenzen.
    Telling van individuen: zie Telmethode 6.
Telmethode: Geef per kolonie aan welke telmethode is gebruikt.
1 = Telling van alle nesten (bewoonde en mogelijk onbewoonde); Blauwe Reiger en Roek.
2 = Telling van uitsluitend (zeker) bewoonde nesten; Oever- en Huiszwaluw.
3 = Telling van nesten met behulp van proefvlakken; meeuwen of sterns.
4 = Telling in de nazomer, herfst of winter van lege (gebruikte) nesten; Purperreiger.
5 = Telling paren of "gemaakte" paren; meeuwen of sterns.
6 = Telling van individuen; meeuwen of sterns. Het aantal paren moet worden berekend door het aantal individuen te delen door 1,5.
7 = Telling vanuit de lucht (vliegtuig, luchtfoto), als aanvulling op punten 1 t/m 6. Omcirkel het cijfer  1  = telling van nesten vanuit de lucht
      of   5  = telling van paren vanuit de lucht.

K

Z.O.Z.

FORMULIER  VOOR  TELGEGEVENS  VAN  KOLONIES  VAN  ÉÉN  VOGELSOORT

LSB KOLONIEVOGELS

ONTVANGEN VAN TELLER

AFGEHANDELD DC

AFGEHANDELD SOVON

SOORT
Vul voor elke vogelsoort een apart telformulier in

SOVON-DISTRICT

waarnemerscode*

nummer invullen

NIET INVULLEN!!!

WAT ZIJN KOLONIEVOGELSOORTEN?

720 Aalscholver
1220 Blauwe Reiger
1240 Purperreiger
1440 Lepelaar
5750 Zwartkopmeeuw
5820 Kokmeeuw
5900 Stormmeeuw
5910 Kl. Mantelmeeuw
5920 Zilvermeeuw

6110 Grote Stern
6150 Visdief
6160 Noordse Stern
6240 Dwergstern
6270 Zwarte Stern
9810 Oeverzwaluw

10010 Huiszwaluw
15630 Roek

ZIJN ER NA DE TELLING VAN VORIG JAAR DUIDELIJKE VERANDERINGEN OPGETREDEN IN:
BIOTOOP Bijv.: gedeelte bos gekapt, koloniewand afgegraven, wegenaanleg, sloten gedempt o.i.d.

Zo ja, welke (verwijs naar de kolonie)

Zo ja, welke (verwijs naar de kolonie)

LOCATIE Bijv.: verplaatsing, sterke vergroting of verkleining van de kolonie

Zo ja, welke (verwijs naar de kolonie)

Zo ja, welke (verwijs naar de kolonie)

In het eerste jaar dat een kolonie blijkt te zijn verlaten of niet meer bestaat a.u.b. op het telformulier het aantal nul invullen.

Melding van een nieuwe kolonie? Dan a.u.b. ook de andere zijde van dit formulier invullen.
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03

ja nee weet niet

ja nee weet niet



AKLSB AANMELDING KOLONIE
FORMULIER  VOOR  BESCHRIJVING  VAN EEN NIEUWE  KOLONIE

SOORT
(Aantal invullen op de andere zijde)

NIET INVULLEN!!!

NUMMER KOLONIE

nummer invullen
SOVON-DISTRICT

GEBIEDSCODE

BESTAAT DE KOLONIE AL LANGER? = ja, = nee, = weet niet
Telgegevens uit vroegere jaren a.u.b. invullen bij Opmerkingen

WAT IS DE BEHEERSINSTANTIE? (indien bekend)

LIGT DE KOLONIE IN EEN RESERVAAT?

     = ja (vrijwel) geheel,      = ja gedeeltelijk,       = nee,       = weet niet

PROVINCIE

PLAATS
(naam van stad, wijk of dorp waar kolonie in of het dichtst bij ligt)

NAAM KOLONIE
(naam waaronder lokatie bekend is)

ATLASBLOK-KILOMETER-HOK

ALTIJD KAART MET DE PRECIEZE LIGGING VAN DE KOLONIE MEESTUREN!
Bij verspreide broedparen, grote kolonies of locaties met verschillende kleine kolonies, a.u.b. de grenzen van
de locatie-kolonie intekenen (bijv. Visdief in polder, meeuwen op kwelder, Huiszwaluw in woonwijk of dorp)

AMERSFOORT-COÖRDINATEN

X-coördinaat

Y-coördinaat

Z.O.Z.

NESTPLAATS

Typeer de nestplaats, waar de meeste nesten zich
bevinden (twee keuzes zijn soms mogelijk).

1 in bomen (hoofdboomsoort                                    )

2 in struiken, struweel, heg, houtwal
3 in rietvegetatie
4 in lage kruiden of grassen (duin, hei)
5 in landbouwgewas
6 op open of kale bodem
7 op grind
8 op drijvende vegetatie
9 op bouwlocatie
10 aan/op gebouw of bouwwerk
11 kunstnest, kunstwand, nestvlotje
12 op eilandje
13 overig, noemen:

LANDSCHAP

Typeer het landschap waarin kolonie ligt. Typering
in grote lijnen volgens de topografische kaart en in
ruimere zin: bosje met Blauwe Reiger in open
graslandpolder is 21. Eén categorie aankruisen.

11 loofbos, gemengd bos, park
12 naaldbos
21 open grasland
22 open bouwland, akker
23 halfopen cultuurland
31 open en halfopen duin
32 heide, hoogveen, stuifzand
33 moeras, laagveen
34 kwelder, schor
35 strandvlakte
40 dorp, stad, industrie
41 opspuit-, open zandig of ruderaal terrein
42 meer, plas, afgraving
99 overig, noemen:

     Alleen voor Oeverzwaluw:
      14 afgraving
      15 gronddepôt
      16 oever beek of rivier
      17 oever sloot, kanaal, plas, meer

     Alleen voor Huiszwaluw:
      18 gebouw in vrije veld
      19 gebouw in bebouwde kom of in rij
      20 gemaal, sluis(deur), brug
      21 ander gebouw of bouwwerk,

noemen:

      22 in kunstnest(en), hoeveel

Dit formulier uiterlijk 1 oktober inleveren bij uw districtscoördinator (via Antwoordnummer 2505, 6573 ZX BEEK-UBBERGEN).

OPMERKINGEN
Bijvoorbeeld melding van verstoring, rapen van eieren, dode vogels, broedsucces, predatie e.d. (verwijs naar de kolonie), situatieschets kolonie, gegevens medewaarnemer(s), tel-
gegevens van vroegere jaren (ook nul paren of schatting).

WAARNEMERSCODE
(of naam, adres invullen aan ommezijde)


