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Help mee de Avifauna een succes te maken!

Het boek van de Vogelwerkgroep wordt geen traditionele avifau-

na. Die bestaan meestal grotendeels uit beschrijvingen per

soort. Wij maken een thematische avifauna met hoofdstukken

over de broedvogels en de vogeltrek in de regio, de historie

van de vogelarij in de streek enzovoort. Wel zijn er in het

boek 30 pagina's gereserveerd voor een avifaunistisch over-

zicht. Iedereen kan daarin opzoeken welke soorten er in de

regio zijn waargenomen, wanneer ze hier verblijven, hoeveel er

ongeveer broeden en wanneer de soort doortrekt. Voor het maken

van deze korte besprekingen dienen onder andere alle waarne-

mingen van leden van de VWG die via de waarnemingskaartjes

zijn binnen gekomen. Zoals u in de vorige Fitis heeft kunnen

lezen worden deze ingevoerd in de computer met als voordeel

dat je in het bestand heel gemakkelijk allerlei dingen kan

opzoeken.
Het is belangrijk dat dit avifaunistisch overzicht compleet
is! Dat betekent dat iedereen die zeldzame vogels heeft waar-

Overzicht van de data van de uitwerkavonden in de Stadskweek-

tuin. Aanvangstijd 20.00 uur.

Hoewel het begrip ’Avifauna’ voor veel lezers van de Fitis nog

erg abstract zal zijn, begint het voor de betrokkenen heel

concreet te worden. De gesprekken met een uitgever zijn in een

vergevorderd stadium. Ook weten we nu wanneer alle teksten en

foto’s klaar moeten zijn, namelijk najaar 1985. De komende

anderhalf jaar zal er door de schrijvers, redactie en de

beeldredactie veel werk verzet moeten worden. U kunt daarbij

helpen door bijvoorbeeld naar de werkavonden in zaal Ter Kleef

aan de Kleverlaan (Stadskweektuin) te komen. Op deze avonden

worden basisgegevens zodanig bewerkt dat ze ingevoerd kunnen

worden in de computer. De tabellen en figuren die daaruit rol-

len vormen de basis van de tekst van het boek. De werkavonden

zijn steeds op de laatste dinsdag van de maand uitgezonderd
december.
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genomen in de regio dat op papier moet zetten en inleveren. Ik

ben er van overtuigd dat veel mensen nog allerlei interessante

observaties hebben staan in boekjes of schriftjes die nooit

zijn door gegeven aan de Vogelwerkgroep. Doe dat nu! Het is de

laatste kans om iets te doen met alle observaties. Er zijn
misschien mensen die zelf geen tijd of gelegenheid hebben

waarnemingen door te geven. Neem in dat geval toch even con-

tact op met mij, wellicht kan iemand anders deze waarnemingen
uitzoeken.

De gegevens in dit hoofdstuk (dat Fred Cottaar en Piet van

Vliet gaan schrijven) kunnen direct vergeleken worden met 'De

vogels van Zuid-Kennemerland' dat Akkerman en Niesen in 1966

in Het Vogeljaar publiceerden. Zij kwamen tot 356 soorten voor

de regio. Sindsdien zijn er heel wat nieuwe waargenomen.

Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt wat er zoal in de

Avifauna komt te staan. Ik laat u daarom een klein onderdeel-

tje zien van het hoofdstuk over het trekgebeuren in de regio.
Onderstaande figuur geeft voor de piepers en kwikstaarten aan

wanneer ze doortrekken. Het figuurtje is gebaseerd op de uit-

werking van de talloze trektellingen die langs de kust zijn
gehouden.

Johan Stuart

Namens het Avifuanaprojectteam,

023-389481 (werk 02518-59750)

P.S. Voor het werk aan de avifauna kan ik heel goed oude num-

mers van allerlei vogelbladen gebruiken. Het gaat o.a. om: Ar-

dea, Limosa, Vogeljaar en de Lepelaar. Heeft u ze ongebruikt
op zolder staan of wilt u ze weg doen? Ik haal ze graag bij u

op.

Figuur 1. Doortrekpa-

troon van de piepers en

kwikstaarten in de

herfst. De witte balk

geeft de periode aan dat

een soort gezien is. De

zwarte balk geeft de pe-

riode aan, waarin het

gros van de vogels

langskomt. Met de pijl
wordt de mediaan aange-

geven, dat wil zeggen

het moment dat 50% van het totaal aantal waargenomen exempla-

ren van een soort de telpost is gepasseerd.


