
De avifauna van Bussum

Het geluk was met de commissie, want de werkgroep Midden-Nederland

wenste - mede op voorstel van onze-VWG - het Gooi te betrekken in het

groots opgezette werk u De Avifauna van Midden - Nederland ",

Enkele experts op het gebied van inventariseren ( de heren Braaksma

Allijn, en Van der Berg ) hielpen onze commissie, omdat men in

Utrecht zich aan het schema wenste te houden. •• Het Gooi !l liep een

jaar achter - was later begonnen - en dus was die hulp bijzonder

welkom.

De heer D.A. Jonkers is thans met e afronding van de Gooise cijfers

bezig.

Het doel blijft in ,de komende jaren- toch te komen tot een eigen uitgave,

de Avifauna van het Gooi ", aangepast en uitgebreid e& ge*ênt dus

op de afgelopen periode -verkregen gegevens.

41s eerste publicatie van de > uitkomsten van het Gooi
•' is in deze

Korhaan de ■■ Avifauna van Bussura H
opgenomen.

Het ligt in de bedoeling in de komende bladen ook de‘cijfers te pu-

bliceren van de andere Gooise gemeenten.

In dit blad zijn in de kolommen met cijfers,'alleen de broedvogels

verwerkt.

Aan de eigenlijke Avifauna, welke ook het gemeentebestuur van

Bussura zal worden aangeboden, zijn enkele artikelen over het doel

en ontstaan van de Avifauna's in het algé’meen toegevoegd.

Voorts is het geheel aangevuld met een complete lijst van de vogels

van Bussum inclusief de gasten uit het winter - halfjaar.

blijft te wensen, dat een groot aantal leden zich beschikbaar stelt

om te assisteren bij het boeiende telwerk ;i te velde 11

.

Jl.B.

Eén van de taken, welke de Vogelwerkgroep zich vier jaar geleden bij de

oprichting stelde, was te komen tot een inventarisatie van de vogels van

het Gooi : een eigen Avifauna !
Daartoe werd de Avifaunacommissie in het leven geroepen, welke op be-

scheiden schaal overging tot het tellen van de vogels.
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