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Midden-Nederland

Nu, ongeveer drie jaar na de eerste contacten, is er een hechte kern

van ongeveer dertig leden ontstaan, die geregeld onderzoekingen doet.

Onderzoekingen en tellingen

_1_ Avifauna van Midden-Nederland.

In 1968 werd een aanvang gemaakt met de inventarisatie van Midden-

Nederland, die wanneer alles volgens plan verloopt in 1971 haar

beslag zal krijgen.

De provincie Utrecht, het Gooi en de omgeving van Wageningen, het

Lekgebied onder Utrecht ,De Alblasserwaard en de Vijfherenlanden zijn

dan volledig geïnventariseerd, dagboeken zijn uitgewerkt enz.

2_ Operatie Crexfcrex,

Hoewel de avifauna van Nederland aangeeft dat de kwartelkoning
(cres/crex) een vrij zeldzame broedvogel is, komen er, wanneer wij er

de topografische kaarten er op na slaan, in het rivierengebied veel 1

hooilanden voor, waar theoretisch gezien, veel kwartelkoningen zouden

kunnen broeden.

De gegevens die van de kwartoIkoning bekend zijn berusten veelal op

waarnemingen van overdag roepende mannetjes. 'slUachts is het aantal

roepende vrouwtjes optimaal. De theorie werd aan de practijk
getoast. In de maanden mei en juni van de jaren 1968 en 1969 werden

nachtelijke expedities in het rivierengebied gemaakt.

De aantallen kwartelkoningen overtroffen onze stoutste verwachtingen.

Ruim 300 mannetjes werden gelokaliseerd.

Behalve kwartelkoningen werden veel nachtvogels die normaliter aan de

aandacht ontsnappen, gehoord, zoals waterrallen, porseleinhoenen,
hlauwhorsten en zelfs eenmaal een kleinst waterhoen.

De gegevens werden o.a. ter beschikking gesteld van het EIVON

(nu EITON), om deze instelling er op te attenderen, welke ongeloof*»

lijke vogelstand deze gebieden nog bezitten.

Alweer een vogelwerkgroep erbij, zijn er dan nog niet voldoende?

Dit is de vraag die bij de meeste van u zal rijzen.

Integenstelling tot de meeste andere vogelwerkgroepen worden er niet

op gezette tijden excursies en lezingen gehouden en wordt geen con-

tributie geheven. Het is zuiver een werkgroep;

de leden zijn vaak lid van andere vogelwerkgroepen en worden van tijd
tot tijd gevraagd voor inventarisaties, tellingen enz.

Het idee voor de werkgroep werd geboren, toen bij de voorbereidingen

bij de avifauna van Midden-Nederland bleek, dat er ondanks de grote

aantallen vogelaars die er wonen, er bijzonder weinig onderzoekers

waren. Om dit hiaat op te vullen werden verschillende vogelaars
benaderd en gevraagd medewerker te worden van de werkgroep.
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3. Operaties "Eiver Duck"

In hot winterseizoen werden en worden op één dag één of meerdere

rivieren geteld. 9ok hier worden opmerkelijke successen geboekt.
Aantallen van ruim honderdduizend eenden langs de Waal, in alle

mogolijke soorten kwamen in de vorstperiode voor.

Hoewel wij dit,voor het rivierengebied niet zouden verwachten

kwamen hier tijdens do ■•tldB ;*n soorten voor als: ijsduiker, parel-

duiker, grote en zwarte zeeënd en strandleeuwerik.

Dit zijn echter leuke bijkomstigheden

Dit zijn echter leuko bij-

komstigheden, die niet het

hoofddoel waren maar

en passant worden meegopikt.

Plannen:

Wanneer da avifauna van Middera-

Nederland is voltooid,

hopen wij, gezien de resultaten

van onze tellingen, ertoe over te

gaan een inventarisatie van het

gehele riviergehied op poten

te zotten.

Medewerking blijft wolkom, ook uit het Gooi.

D.A. Jonkers

Söntgonstr. 161

H’ sum.

rkwartelkoning.
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