
The lure of the list

Waer gaan we heen met onze V.W.G,?

Koos Jonker stelde onlangs in de "Pieper"; Mensen, houdt

toch eens op met vogeltjes tellen, maar bestudeer de soortén in hun.ge-

woonten,"

•J : --..1..:.. . > Aan dit stadium zijn we blijkbaar nog niet toe. Vogeltjes

tellen kunnen (of willen) we nog niet eens met onze ruim 1?0 leden. Voor

de broedvogelinventarisatie van het Gooi moesten Utrechtenaren ons assiste-

ren omdat wij in jaar tijds slechts 10% van het Gooi hadden .weten te

inventariseren. Een eigen avifauna (een aangepaste .en een uitgebreide)
is dan ook èen -fictie. Niet alleen de avifaunacommissie kent problemen,

De meeste commissies vragen zich af; "Waar zijn de werkers?" Slechts

nu en dan vindt aanvulling plaats vanuit de goed draaiende vogelcursussen.

Zijn wij een vogelwerkgroep of een gezelligheidsvereniging:?
Voor de excursiecommissie ligt er nog een dankbare taak. Organiseer niet

alleen excursies naar Vlieland én de Peel, maar ook in eigen omgeving.

Blijkens de excursie-enquête (van de 150 maar 36 formuleren Ongevuld),
was hier toch wel behoefte aan.

Alle kritiek hierboven gespuid moest mij even van het hart.

Lang niet iedereen zal het hier mee-eens zijn. Maar onze lichtelijk zieke

VVW.G, (misschien iets voor asyl Holzenspies) heeft actieve werkende leden

nodig, .

Probeer allemaal iets en begeef u net als ondergetekende

telkens struikelend, maar toch weer opstaand op het steile en glibberige

pad dat naar het rijk van de vogelkenners leidt.

D.A. Jonkers

Jaren geleden verschenen in Limosa, het orgaan van de

Ned. Ortnithologische Unie, een artikel: "The lure of the list,"

Dat artikel behandelt het aantal vogelsoorten, dat 22 vooraanstaande

veldornithologen in hun leven hebben waargenomen. Zes van de twee en

twintig bleken de "droomgrens" van 300 veldsoorten te zijngepasseerd.

Bovengenoemde artikel kwam in mijn herinnering, toen ik

het laatste nummer van "De Korhaan" lasi. Maar liefst zestien bladzijden

werden gespendeerd aan de reis naar Spanje, compleet met soortenlijst.

Eep paar bladzijden was ruim voldoende geweest. De rest paste uit-

stekend in "Het Vogeljaar" en "Limosa". Er was toch wel voldoende andere

kopie?
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