
Ieder die ervaring hee  met het 
inventariseren, mag meedoen. Zijn er veel 
aanmeldingen voor een bepaalde groep, 
dan gaan we het gebied verdelen, zodat 
het gehele gebied goed onderzocht kan 
worden.
De waarnemingen worden ingevoerd 
in ‘waarneming.nl’ waar een aparte 
sub-site wordt aangemaakt voor onze 
1000-soortendag. Onze waarnemingen 
doorlopen het normale validatieproces 
waarmee elke ingevoerde waarneming 
wordt beoordeeld. Uiteindelijk tellen 
alleen de goedgekeurde waarnemingen 
mee.
Als je mee wilt doen met de voorbereiding 
van deze dag ben je natuurlijk ook 
van harte welkom. Wat vragen wij? 
Enthousiasme! Ervaring met het 
inventariseren van vogels of een andere 
soortgroep is gewenst. En een beetje 
kennis van de natuurgebieden in het Gooi 
is ook prettig.
We hopen natuurlijk dat veel Gooise 
vogelaars en anderen zich massaal 
aanmelden voor deze dag!

Wil je wel iets doen, maar weet je niet wat 
je kunt bijdragen, vraagt het dan gerust. 
Samen komen we eruit. 

Samen eropuit: op de 1000-soortendag 
2022!! Datum: 20 en 21 mei 2022.
Meld je aan via het mailadres 
1000-soortendaggooi2022@gmail.com. 
En vergeet niet te vermelden welke 
soortgroep je wilt inventariseren.

Het is bovendien een bijdrage aan 
het 90-jarig jubileum van het Goois 
Natuurreservaat. Op deze manier kunnen 
we de betekenis van het GNR en de door 
haar beheerde gebieden in beeld brengen. 
Eveneens komt het goed uit dat het 22 mei 
Biodiversiteitsdag is, uitgeroepen door 
de Verenigde Naties. Een dag in het jaar 
waarop we extra aandacht schenken aan 
de biodiversiteit en het behoud daarvan. 
Reden om naast de inventarisatie een 
speciale manifestatie voor het publiek te 
organiseren. Hiermee kunnen we onze 
organisaties meer bekendheid geven.

1. Laegieskamp en Koeienmeent

2. Gijzenveen

3. Cruysbergen

4. Franse Kampheide

5. Spanderswoud
6. Zanderij Crailoo N

6. Zanderij Crailoo Z

7. Natuurbrug

8. De Snip

Inventarisatieterreinen 1000-soortendag 2022

Feiko Prins

1000-soortendag in het Gooi
op 20 en 21 mei 2022

Het wordt weer tijd voor een 
1000-soortendag! In 2014 en in 2016 zijn 
er 1000-soortendagen gehouden in het 
Gooi. De KNNV, IVN en VWG hebben het 
initiatief genomen om in 2022 weer een 
1000-soortendag te organiseren met 
ondersteuning van het GNR.

Het idee van een 1000-soortendag is zo’n 
20 jaar geleden ontstaan. Op één dag 
wordt een gebied geheel uitgekamd op 
alle voorkomende soorten. Het waren 
vooral de insectenmensen die in de eerste 
jaren dergelijke dagen organiseerden. Nu 
zijn het natuurlijk ook vooral de insecten 
en andere geleedpotigen die de grootste 
bijdrage aan de biodiversiteit leveren. 
Regelmatig worden op verschillende 
plaatsen in het land deze dagen 
georganiseerd. Kijk op waarneming.nl 
bij ‘Bioblitzes’ en je ziet dat er diverse 
bioblitzen, zoals dit soort evenementen 
momenteel heet, worden gehouden.

In 2014 en 2016 werd een reeks van 
gebieden tussen de Zanderij en het 
Laegieskamp onderzocht, zie het 
kaartje. In 2014 werden 1006 soorten 
waargenomen waarvan 76 soorten vogels. 
In 2016 werden er in totaal 1279 soorten 
waargenomen, waarvan 71 soorten vogels.
We gaan dit jaar weer dezelfde 
terreinen inventariseren. Zo kunnen 
we de vergelijking maken met de 
inventarisatie van acht jaar geleden. We 
beginnen vrijdagavond 20 mei met de 
inventarisatie van de nachtdieren zoals 
uilen, vleermuizen en nachtvlinders. De 
volgende morgen starten we vroeg met 
de broedvogels en later op de dag zullen 
de floristen en entomologen het veld 
intrekken. Om 17.00 uur sluiten we de dag 
af.
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