Flevoland zaterdag 24 maart 2018 cursus- en informatiebijeenkomst akkervogeltelling MAS
Beheerschuur Flevo-landschap, Meerkoetweg 1a Lelystad, van 9:30 uur tot 13:00 uur. Voor nieuwe en vaste tellers en andere geïnteresseerden.
Om de aantalsontwikkeling van akkervogels te kunnen volgen is Werkgroep Grauwe Kiekendief in
2006 in Groningen en Flevoland gestart met het tellen volgens een punttelmethode, het huidige
Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Met deze telling is het ook mogelijk om een beeld te krijgen of
maatregelen die speciaal voor akkervogels zijn aangelegd wel/niet het gewenste effect hebben. Het
aantal gebieden waar geteld wordt is met de jaren enorm uitgebreid. Inmiddels zijn er tellers in acht
provincies en in verschillende gebieden van Vlaanderen actief.
In het streven zoveel mogelijk telgegevens te verzamelen, zijn we als Werkgroep Grauwe Kiekendief
op zoek naar nieuwe tellers die mee willen helpen om akkervogels in (half)open landschappen met
deze relatief eenvoudige methode in kaart te brengen. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor
Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen.

Voor de start van het telseizoen organiseren we een cursus- en informatiebijeenkomst. Cursus voor
nieuwe tellers en voor eenieder die geïnteresseerd is. De vaste tellers zijn welkom om later aan te
schuiven om onder het genot van een kom soep en een broodje geïnformeerd te worden over onder
andere resultaten van de telling van het afgelopen jaar.
Programma:

9:15 uur
9:30 uur
10:30 uur
11:30 uur
12:00 uur

inloop
uitleg punttelmethode Meetnet Agrarische Soorten,
oefenen in het veld
nabespreken
soep en een broodje
resultaten punttellingen 2017,
uitwisseling van ervaringen in het veld,
terugblik broedseizoen grauwe kiekendief 2017

Interesse? Iedereen is van harte welkom, graag van tevoren aanmelden.
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Voor meer informatie over de akkervogeltelling en/of om je aan te melden kun je contact opnemen met Jitty Hakkert: mail jitty.hakkert@grauwekiekendief.nl of bel 06 - 46 02 49 64

