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Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland

Bij de opzet van het literatuuronderzoek komen de volgende punten aan

de ordes

a) Welke gegevens moeten worden verzameld?

Verzameld moeten worden alle gegevens over broedvogels in het gebied van

West Nederland (Zuid-Holland en Noord-Holland ten zuiden van het Noord-

zeekanaal voorzover niet beschreven in de Avifauna van Midden-Nederland,

die in de ruimste zin geïnterpreteerd kwantitatief per oppervlak zijn.

Dus inventarisatiegegevens waarbij opgegeven worden aantallen broedparen

per gemeente, landgoed, polder, duinterrein, piaskolonie, e.d. Ook ge-

gevens over incidentele broedvogels dienen verzameld te worden, alsmede

gegevens over soorten die vroeger als broedvogel voorkwamen (b.v.de Griel)

en gegevens waaruit blijkt dat bepaalde soorten eertijds niet voorkwamen,

terwijl ze nu wel voorkomen (b.v.Kuifeend). Ook artikelen of andere lite-

ratuurgegevens waaruit blijkt dat bepaalde soorten in bepaalde gebieden

wel of niet voorkwamen worden verzameld.

De literatuuronderzoeker behoeft de gegevens niet op hun betrouwbaarheid

te onderzoeken, dat wobdt aan de uiteindelijke soortbewerkers overgelaten.

b) Welke literatuurbronnen moeten worden onderzocht?

1) Tijdschriften.

De volgende tijdschriften zullen geheel moeten worden doorgelopen:

Limosa,Ardea(en hun voorlopers), het Vogeljaar, Wiek en Sneb, de

Levende Natuur, Natura, Aythya, de Tjiftjaf, In Weer en Wind, de

Wandelaar, de Lepelaar, de Nederlandse Jager, de Strandloper.

(Suggesties voor meer tijdschriften worden ingewacht )

2) Inventarisatieverslagen, rapporten van Vogelwerkgroepen e.d.

Rapporten van inventarisaties van Meyendel, de Noordwijkse duinen, de

ïïaterwinplaats van de gemeente Amsterdam, de ïïestlandse duinen en

Cckenrode, de Kennemerduinen, de Katwijkse duinen, de Vlietlanden etc.

(ook hier worden meer suggesties ingewacht).

Ook oude inventarisatiegegevens van het Staatsbosbeheer, het Zuid-

Nog deze winter zal een aanvang gemaakt worden met het literatuuronder-

zoek ten behoeve van de Avifauna West-Nederland.

Een ieder die bereid is om aan dit literatuuronderzoek deel te nemen

wordt verzocht zich aan te meldenbij de coördinator voor het literatuur-

onderzoek: J.A.J. Vink, Julianalaan 72. De Rijp (02997-1965).
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Hollands landschap, Natuurmonumenten, e.d.van hun eigen gebieden zullen

moeten worden verzameld»

3) Boeken.

Voor oude gegevens, gegevens over incidentele broedvogels, voor anek-

dotes b.v.Sepp & Nozemann, Snouckaert van Schouburg,Ejickman, van OOrt,

Verwey,Haverschmidt, e.d.

4) Dagboeken/Persoonlijke archieven.

Deze bronnen zullen eerst zelf geïnventarisserd moeten worden. Ieder-

een die over dagboeken en/of persoonlijke archieven beschikt of perso-

nen kent die over dergelijke literatuurbronnen beschikken, wordt ver-

zocht, daarvan melding te maken aan de coördinator van het literatuur-

onderzoek.

Een ieder die aan het literatuuronderzoek wil meewerken wordt verzocht

aan de coördinator van het literatuuronderzoek nauwkeurig opgave te doen

omtrent, welke van bovengenoemde literatuurbronnen hij bezit of over

welke literatuurbronnen hij via kennissen of (universiteits) bibliotheken

kan beschikken. (Namen tijdschriften.Jaargangen e.d.)

Bezit men zelf geen van de bovengenoemde literatuurbronnen en kan men ook

niet via derden over deze literatuurbronnen beschikken, dan nog kan men

zich bij de coördinator van het literatuuronderzoek als medewerker opge-

ven» Evenzo wordt een oproep gedaan aan allen, die zelf niet aan het li-

teratuuronderzoek kunnen of wensen deel te nemen, maar die wel de in hun

bezit zijnde literatuurbronnen voor het literatuuronderzoek beschikbaar

willen stellen. (Gaarne onder nauwkeurige opgave van welke literatuur-

bronnen, welke jaargangen e.d.)

c) Hoe wordt de literatuur verzameld?

1) Tijdschriften.

Het is de bedoeling
,

flat de literatuuronderzoeker van ter zake doende

tijdschriftartikelen alleen de titels noteert onder nauwkeurige opgave

van de naam van het tijdschrift, de jaargang, het nummer en de pagina-

nummers. Tevens dient hij op te geven of het artikel gaat over êên

soort (welke), een groep soorten (welke) of een complete inventari-

satie "bevat. (Li.jsten hiervoor worden beschikbaar gesteld)

2) Inventarisatieverslagen, rapporten van Vogelwerkgroepen e.d.

Van alle ter zake doende rapporten van inventarisaties e.d. worden

gaarne twee exemplaren (copiën) ingewacht "bij de coördinator van het
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literatuuronderzoek.

3) Boeken.

Boeken worden onderzocht als tijdschriften. Op lijsten dient te

worden aangegeven op welke bladzijden over welke soorten ter zake

doende gegevens voorkomen.»

4) Dagboeken/persoonlijke archieven.

Werkwijze overeen te komen met coördinator literatuuronderzoek*

J.A.J.Vink

Julianalaan 72, DE RIJP.

bel. (0)2997-1965).


