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LSB ZELDZAME SOORTEN
Vastleggen gegevens per telgebied

NUMMER  TELGEBIEDTELGEBIED1

1 Lever eenmalig een kaartje in met de grenzen van het vaste telgebied (be-

houd zelf een kopie).

GEGEVENS OVER DE WAARNEMER

naam

adres

postcode woonplaats

telefoon e-mail

waarnemerscode

Roodhalsfuut* 100
Geoorde Fuut 120
Roerdomp 950
Woudaap* 980
Kwak* 1040
Kleine Zilverreiger* 1190
Grote Zilverreiger* 1210
Ooievaar 1340
Kolgans 1590
Indische Gans 1620
Canadese Gans 1660
Brandgans 1670
Casarca 1710
Smient* 1790
Pijlstaart* 1890
Krooneend* 1960
Eider 2060
Brilduiker* 2180
Middelste Zaagbek* 2210
Rosse Stekelstaart 2250
Zwarte Wouw* 2380
Rode Wouw* 2390
Bruine Kiekendief 2600
Blauwe Kiekendief 2610
Grauwe Kiekendief 2630
Slechtvalk* 3200
Korhoen 3320
Porseleinhoen 4080
Kwartelkoning 4210
Steltkluut* 4550
Kluut 4560
Kleine Plevier 4690
Bontbekplevier 4700
Strandplevier 4770
Bonte Strandloper* 5120
Kemphaan 5170
Oeverloper* 5560

Dwergmeeuw* 5780
Geelpootmeeuw* 5927
Grote Mantelmeeuw* 6000
Kerkuil 7350
Steenuil 7570
Velduil 7680
Nachtzwaluw 7780
IJsvogel 8310
Bijeneter* 8400
Hop* 8460
Draaihals 8480
Kuifleeuwerik 9720
Duinpieper 10050
Engelse Kwikstaart 10172
Grote Gele Kwikstaart 10190
Rouwkwikstaart 10202
Paapje 11370
Tapuit 11460
Kramsvogel 11980
Grote Karekiet 12530
Kleine Vliegenvanger* 13430
Baardman 13640
Taigaboomkruiper* 14860
Buidelmees 14900
Grauwe Klauwier 15150
Klapekster* 15200
Bonte Kraai 15673
Raaf 15720
Europese Kanarie 16400
Roodmus* 16790
Ortolaan* 18660
Grauwe Gors 18820
_ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _

DOCUMENTATIE NOODZAKELIJK:
• Van de met een * gemarkeerde soorten is het noodzakelijk de waarnemingen goed te beschrijven. Gebruik de ruimte bij opmerkingen (z.o.z.).
• Dit telformulier uiterlijk 1 oktober inleveren bij uw districtscoördinator (via Antwoordnummer 2505, 6573 ZX BEEK-UBBERGEN).

TELGEBIED OP ALLE ZELDZAME SOORTEN ONDERZOCHT?

JA

NEE Indien niet alle soorten onderzocht zijn, kruis a.u.b. in de onderstaande lijst aan welke soorten onderzocht zijn, ook die met nul paren.
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ONTVANGEN VAN TELLER

AFGEHANDELD DC

AFGEHANDELD SOVON

NIET INVULLEN!!!
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a.u.b. nummer invullen
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Heeft u een losse melding, gebruik dan a.u.b. de achterzijde van dit formulier.

ATLASBLOK & KM-HOK

van het telgebied
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DOCUMENTATIE (mogelijk) broeden zeer zeldzame vogelsoort

BROEDCODES; criteria van broedzekerheid.

0 Waarneming paar, zang of balts buiten de datumgrenzen.
1 Waarneming van een volwassen individu tussen de datumgrenzen in een moge-

lijk broedbiotoop, zonder dat aanwijzing omtrent broeden werd verkregen.
2 Eenmalige waarneming tussen de datumgrenzen van zingend of baltsend individu

in geschikt broedbiotoop.
3 Waarneming tussen de datumgrenzen van een paar in geschikt broedbiotoop.
4 Territoriumgedrag (zang, gevechten e.d.) op dezelfde plaats vastgesteld, op

tenminste twee dagen, die meer dan 10 dagen uit elkaar liggen.
5 Baltsend paar (ook paring) tussen de datumgrenzen in broedbiotoop. Het voeren

van een wijfje door het mannetje moet met code 5 worden aangegeven.
6 Bezoek van vogel aan een waarschijnlijke nestplaats, zoals Draaihals die in boom-

holte kruipt.
7 Angstkreten of ander gedrag (alarmeren), dat wijst op aanwezigheid van een

nest of jongen. Houd er echter rekening mee dat alarmeren lang niet altijd duidt
op een broedgeval. Veel vogels alarmeren ook wanneer ze niet broeden. Let
daarom speciaal op of de vogel aan een bepaalde plaats gebonden is.

8 Vogel met broedvlekken (niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor een broed-
geval ter plaatse).

9 Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken/graven van nestholte.
10 Afleidingsgedrag. De vogel doet alsof hij verlamd of gewond is en lokt zo de

waarnemer van het nest weg. Afleidingsgedrag komt vooral voor bij soorten
die in open terreinen broeden, zoals eenden, steltlopers en een enkele zangvogel-
soort.

11 Pas gebruikt nest of eierschalen.
12 Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of donsjongen van nestvlieders. Deze

code moet uiterst zorgvuldig worden gehanteerd. Soorten als eenden en meeuwen
kunnen met hun vliegvlugge jongen grote afstanden afleggen. De jongen worden
dan soms nog door de ouders gevoerd. Let daarom uitsluitend op jongen die niet
of nauwelijks kunnen vliegen.

13 Gebruikt nest met onbekende inhoud. Bezoek door ouders aan een nest,
waarvan de inhoud niet kan worden vastgesteld of waarneming van broedende
vogel.

14 Transport voedsel of ontlasting. Transport van ontlastingpakketjes van of
voedsel voor de jongen is voor de meeste zangvogels een bruikbare code.
Soorten zoals meeuwen en roofvogels voeren hun jongen echter nog lang
nadat zij zijn uitgevlogen (zie ook code 12 ), terwijl roofvogels en IJsvogel soms
lange voedselvluchten maken en dus best met voedsel buiten het broedgebied
kunnen worden waargenomen. Het voeren van een wijfje door het mannetje
moet met code 5 worden aangegeven.

15 Nest met eieren.
16 Nest met jongen gezien, of de jongen in het nest gehoord.

LSB ZELDZAME SOORTEN
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Atlasblok KM-hok Nummer telgebied
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SOORT EURING

Toelichting
Soort: zie lijst ommezijde.
Gebied: Vul een gangbare naam in.
Atlasblok - KM-hok: KM-hok invullen van de waarnemingsplaats.

Soort Euringcode

Waarnemingen per datum
dag mnd aantal broedcode Toelichting (individu, paar, territorium, beschrijving gedrag etc.)
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OPMERKINGEN

GEBIED

SOVON-DISTRICT
a.u.b. nummer invullen

waarnemerscode


