
De Avifauna-commissie gaat door met tellen van vogels!

De uitgave van de Avifauna van Midden-Nederland geeft de stand van zaken

op het ogenblik weer, naar iedereen kan begrijpen dat dit naar een

momentopname is. Over enkele jaren moeten wij in staat zijn te -kunnen

vertellen hoe de- huidige situatie zich hoeft ontwikkeld en daarvoor zijn
nu eenmaal gegevens nodig. Bovendien zijn er een aantal gebieden waarvan

de gegevens noodgedwongen erg onvolledig zijn. Daarom blijft inventarisatÈ;

noodzakelijk.

De methode van inventarisatie kan echter gewijzigd worden.

We kunnen bv per Boort gaan inventariseren, waarbij ook de leden die nog

niet zoveel soortenkennis bezitten, zeer belangrijk werk kunnen doen.

Ook kunnen we beginnen net die gebieden te 'inventariseren, die erg

kwetsbaar zijn of die door wegenaanleg en stadsuitbreiding bedreigd
worden, j.

Als we willen voorkomen dat belangrijke natuurgebieden verloren gaan,

dan zullen we net gedocumenteerde gegevens moeten bewijzen hoe belang-

rijk die gebieden zijn. Met wat vage gegevens en leze kreten, die men

niet kan waarmaken, hoeft men bij de bestuurders en plannenmakers van

ons Gooi niet aan.te konen. Er zijn per slot van zake meer groepen in-

woners die bezwaar kunnen maken tegen bepaalde plannen en die hun

bezwaren ook móeten funderen.

Als u wilt meewerken aan het behoud van de natuur in het Gooi, dan is

het niet voldoende on af en toe eens een handtekening onder een protest-

lijst te zetten, hoe nuttig deze protesten ook mogen zijn! U zult moeten

inventariseren.

Een tweede punt is het verzamelen van waarnemingen, welke door de leden

worden ingestuurd (naar het bekends adres), waarna verwerking in een

soort archief volgt. Voor dit doel"zullen binnenkort WAARHEMINGSKAARTJES

beschikbaar komen, welke wij de .leden zullen toesturen voor de eerste

aanloop. Tevens zullen dan adressen worden bekendgemaakt waar u nieuwe

kaartjes kunt verkrijgen. Wij hopen daarvoor in elke gemeente een cen-

traal adres te vinden.

De oprichting van dit archief is zeeir belangrijk, ondat men’ daardoor

belangrijke gegevens over elkfe soort in handen krijgt, die eefi beeld

zullen geven over de aanwezigheid van een bepaalde soort en de ver- •

spreiding hiervan binnen óns gebied. Dit' archief zal openstaan voor alle»

leden, maar ook voör andefen, die voor'een of ander ondeitooek gegevens

over een bepaald soort ncKlig hebben.

De belangrijkste waarnemingen zullen elke maand in "De Korhaan" gepubli-

ceerd worden. Daardat "De Kothaah" ook aan andere werkgroepen wordt

toegestuurd, kunnen deze gegevens ook-voor hen van belang zijn 1 en dienen

zij dus niet als louter bladvulling. 1 ■ 'r
* L : • T

Wij willen er dan ook net nadruk op-wijzen, dat de leden bronnen zijn

voor dit archief en wij verzoeken alle leden daarom hun gegevens vooral

in fe 'sturen. Ook al lijken sre u onbelangrijk, ze geven toch een beeld

over een bepaald gebied.

Nu de grote inventarisatie van het Gooi zo goed als volledig is afge-
werkt en enkele leden bezig zijn de gegevens te verwerken voor "De

Avifauna van Midden-Nederland", zijn wij op een punt aangekomen om ons

te gaan bezinnen op het werk voor de komende jaren.

Op de allereerste plaats komt dan, hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken,
toch weer de inventarisatie van het gooi.
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Dan is er nog een een derde punt: het Fenologieonderzoek.

In het berin van het jaar treft u vaak lijsten aan in "De Korhaan",
waarin 1 öm gegevens wordt gevraagd over bepaalde soorten. Vult u deze

lijsten alstublieft zo volledig mogelijk-in, ook al heeft u niet van

alle soorten gegevens. Zij kunnen van groot belang zijn on na te gaan

of bepaalde soorten achteruit of voouit gaan en in welk jaar dit begon,

ffleel vaak kan nen uit dit soort onderzoekingen nagaan wat de oorzaak /

is en welke maatregelen genonen zouden kunnen worden.

Dit heeft alleen nut als een zo groot nogelijk aantal leden hieraan

neewerkt,

Eet vierde punt: we naderen zo langzamerhand weer de winter en veel

'leden met tuinen beginnen weer aan een voedertafel te denken.

Nu wilden wij u vragen: noteert u zoveel mogelijk wat er dagelijks zo

op voederplank te zien is en stuur ons die gegevens toe. Taak treft men

in tuinen soorten aan, die men daar helemaal niet verwacht had. Een van

onze leden doet zelfs in zijn tuin midden Hilversum aan ringonderzoek en

treft dan soms vrij zeldzame soorten aan. Het is toch jammer dat dit

soort gegevens verloren gaat» Stuurt u ze ons a.u,b, toe!

Dan het laatste punt: U zult wel begrijpen, dat wij voor al.':deze

activiteiten vrij veel medewerkers nodig hebben, niet alleen voor het

veldwerk, maar ook voor het verwerken van alle gegevens, die wij hopen

te sullen ontvangen.

Als u bereid bent om medewerker te worden van de Avifauna-commissie,

geeft u zich dan op bij indergetekende. Zonder de medewerking van de

leden kunnen wij niets tot stand brengen en kunnen wij ook niets doen

om de natuurgebieden in het Gooi te behouden. Eet hangt van u allen af!

En weest u vooral niet bang, dat dit werk voor specialisten is, want

zo is het echt niet.

Namens de Avifauna-commissie,

de secretaris:

Ch.M. Steen

Adn, de Ruyterlaap. 139» Hilversum.

Baardmezen
Tijdens de gezamenlijke telochtend van de commissie Zuidelijk

Flevoland, zondag 11 oktober, werd langs de gehele«Gooimeerdijk het geluid
van baardmezen gehoord. Nadat de mist was opgetrokken kon ook iets aan de

telling werden gedaan. Op sommige plaatsen bleek zich een concentratie van

•ngeveer 100 exemplaren voor te doen, waarvan steeds groepjes van tussen

de 15 en 400 al roepend het luchtruim kozen..

Op dinsdag 13 oktober heb’ ik gepoogd iets nauwkeuriger het

voorkomen van de baardmees rondom de gehele polder vast te stellen; De

soort bleek zich vooral : langs de Gooimeerdijk te hebben geconcentreerd. ( Ik

schatte het aantal op I5QO in totaal. Langs de Eemmeerdijk lieten zich

eveneens enkele groepjes zien. Langs de Knardijk was het aantal groepjes

kleiner, terwijl het langs het Oostvaardersdiep bijzonder moeilijk was het

voorkomen van de baardmees vast te stellen. Hoe te denken *ver een aantal

van 2500 voor de rand van de gehele polder? Te laag of soms te hoog?

J1,B.
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