
Nieuws van de Avifauna-commissie
1. De Waarnemingskaartjes

_
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Voorwaarde is wel, dat wie kaartjes meeneemt, ook de verplichting

op zich neemt de kaartjes in te vullen en op te sturen.

Na invulling kunt U ze weer inleveren op de ledenavonden of

op de cursus, of ze rechtstreeks opsturen naar het centrale ver-

zameladres: J.v.d. Geld, Lange Heul 39, Bussum. Na'verwerking en

publlcatio van de waarnemingen in de Korhaan komen ze in een

archief, waar ze beschikbaar blijven voor onderzoek. Op welk

adres dit archief zal komen is nog niet bekend, maar zal later

gepubliceerd worden.

Hoe moeten de kaartjes ingevuld worden?

a) Op elk kaartje mag maar één soort genoteerd worden. Daarachter
het aantal van die soort,

bl De naam en het adres van de waarnemer en de me dewaarnemers.

c) De datum, tijd en het gebied van waarneming,
Wind- en weersomstandigheden

e) Gezien, gehoord, gefotografeerd-sterkte van de kijker-afstand
van 'waarneming,

f) De rest van het kaartje is beschikbaar voor bijzonderheden en

opmerkingen.
Daar elk kaartje zo volledig mogelijk ingevuld moet worden,

is het dus zaak om al in het veld alle gegevens zo zorgvuldig mo—-

gelijk te noteren Voor Uw eigen dag- of logboeken doet U dit

waarschijnlijk toch al, zodat dit geen extra moeite is Deed U.
dit tot nu toe nog niet, dan is dit vóór U een verbetering, waar-

door Uw eigen waarnemingeh aan waarde winnen

'Vacht U vooral niet te lang-met-het invullen van de kaart-

jes, daar men dan de kans loöpt dat- het er niet meer van komt.
Dit systeem vraagt van de waarnemers wat meer schrijfwerk

dan wanneer mep met verzamelliJsten zou werken. Het nadeel van

verzamelliJsten is echter dat het verwerken op systeemkaarten
ontzettend veel manuren gaat kosten en de ervaring leert ons, dat
men maar zeer moeilijk mefisen .bereid vindt dit ondankbare en

tijdrovende werk te doen.

Hoewel lang geledenal aangekondigd, zijn ze er nu dan ein

delijk. Het heeft even langer geduurd dan we gedacht hadden, wat

veroorzaakt werd door de drukte in de laatste maand van het jaar,
waardoor de drukkerij de orders niet zo snel kon afwerken als
men wel gewild had Tot overmaat van ramp was de drukproef in

een ordermap blijven zitten, Toen men dit ontdekt had, was het

leed gauw geleden Binnen vier dagen werden de eerste 3000 kaart-

jes afgeleverd.
Nu moeten deze kaartjes nog bij de leden terecht komen. Aan-

vankelijk waren we van plan om er enkele hij de Korhaan in te

sluiten, maar achteraf lijkt me dit toch niet zo handig, daar ik

vrees, dat er op deze manier veel kaartjes verloren zullen gaan.
Daarom had ik als volgu gedacht:
1. Op de ledenavonden kunnen de leden bij mij de kaartjes, die

zij nodig hebben, krijgen.
2. Op enkele centrale adressen in Hilversum en Bussum zullen de

kaartjes eveneens verkrijgbaar zijn.
3. Cursisten kunnen de kaartjes op de cursus verkrijgen. Voor

leden gratis, voor niet-leden tegen geringe vergoeding.
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Welke soorten moeten genoteerd worden?

In het veld noteert U natuurlijk allo soorten, maar voor de

waarnemingskaartjes worden enkele soorten uitgezonderd, omdat

deze soorten zeer algemeen voorkomen ei men op'andere manieren

aan voldoende gegevens voor deze soorten kan komen.

:T)eze uitzonderingen zijn:

Fazant, Kokmeeuw. Houtduif, Turkse tortel, Merel, Koolmees, Pim-

pelmees, Huismus, Spreeuw, Zwarte kraal, Ekster, Vlaamse gaai

Voor de eend en de Knobbelzwaan worden uitzonderingen ge-
maakt vo exemplaren in parken en met verkleuringen,, (bijv.
doof teelt ),

Verder is het natuurlijk vanzelfsprekend, dat, als Ü meer-

dere dagen achterelkaar steeds dezelfde vogel waarneemt, er

maar één kaartje van deze vogel gemaakt wordt

Ik hoop, dat hiermee alle vragen over de waarnemingskaart-
jes bij voorbaat beantwoord zijn er desondanks toch

nog vragen rijzen, schrijft U dan gerust aan onderstaand adres
of vraagt U het op de avonden»

Als iedereen meewerktorn van dit systeem een succes te maken,
zal het in de toekomst steeds minder nodig zijn om iedere ]geer
oproepen voor waarnemingen in een bepaald gebied in de Korhaan
te plaatsen. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw aller zeer ge-
waardeerde medewerking.
2. Wie van de leden stelt zich beschikbaar als centraal ver-

spreidingspunt in Bussum? *

3- Voor de inventarisaties van enkele gebieden, waar de gegevens

nog schaars van zijn, kan de Avifauna-coramissie nog enkele

leden gebruiken, die hieraan willen meewerken»

Tot nu toe hebben zich Zeven leden opgegeven, die reeds bericht
over het hun toegewezen gebied hebOen ontvangen of dit binnen-

kort zullen krijgen.

Namens de Avifauna-commissie,
Ch M. Steen, secretaris»

\dm„ ’de Ruyterlaan 139,
Hilversum»

Afhaaladressen:

Hilversum:

Mw R de Wijs-Tabois, Stalpaertstr 10

Ch M Steen, Adm de Ruyterlaan 139
Bussum;

K, ten Haken, Laarderweg 181»

De Avifauna-commlssie voor het Gooi

Taak en doel van de commissie:

a,) het samenstellen en publiceren van eèn historisch en aktuele

Avifauna van het Gooi. *

b ) het samenstellen van een archief van de in het Gooi voorko-

mende vogelsoorten»

c ) het samenstellen en publiceren van rapporten over bedreigde
gebieden en soorten»
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Methodes om dit te bereiken:

a. ) het naslaan van literatuur, jachtregisters en particuliere
archieven en dagboeken.

b. ) het verspreiden van w -araemingskaartjes onder de leden.

c. ) het inventariseren op broedvogels van het Gooi.

Dit inventariseren kan individueel of in groepen geschieden.

Benodigde medewerkers:

a ) mensen die literatuur, registers, archieven en dagboeken
willen bewerken,

b ) mensen die alleen of in samenwerking met anderen gebieden
en soorten willen inventariseren Vooral mensen, die dit

ook in de toekomst als min of meer vaste medewerkers willen

doen.

c ) mensen die de aldus verkregen gegevens willen bewerken
Aan mensen van de categorie lo bestaat momenteel de meeste

behoefte Op het ogenblik hebben zich zeven leden opgegeven, er

blijft behoefte aan ongeveer 20 mensen bestaan. De behoefte aan

mensen van de categorie c is minder urgent,‘maar het zou wel

prettig zijn als we vast een ploeg van verwerkers in reserve

hadden. y •
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Dé Avifauna-commlssie is op het ogenblik zwaar onderbezet.

De vaste staf mag bestaan uit 5 tot 7 personen. Op het ogenblik
bestaat ze uit een voorzitter en een secretaris, waarbij de aan-

tekening, dat de voorzitter dour een tijdrovende studie nauwe-

lijks tijd heeft vo r het werk.

Als min of meer vaste medewerker kan J.v.d. Geld beschouwd

worden, die de waarnemingen verwerkt. Ook D.A. Jonkers heeft de

afgelopen jaren veel werk verzet. Het nadeel is, dat de andere

werkzaamheden van hem ook veel tijd vergen, zodat hij behoor-

lijk overbelast wordt.

Als je alles op de keper beschouwt, blijft er dus eigenlijk
alleen maar de secretaris over, die de hele commissie drijvend
moet zien te houden. Gecombineerd met de werkzaamheden voor het

algemeen bestuur van de V.W, G. begint dit ook aardig op overbe-

lasting te lijken, ’üen uitbreiding van het aantal vaste commissie-
leden zou dan ook heel welkom zijn. Het is niet beslist nodig,
dat ze veel van vogels weten, als ze ijiaar wat kunnen organiseren
en de taken kunnen verdelen, mensen kunnen benaderen en stimule-

ren, contacten kunnen leggen en onderhouden, enz.

Als je alles alleen moe\ doen, word je er moedeloos van.

(*/■ h
50.000 wilde ganzen over de kling?

_

.

Uit een artikel in een Noordelijke krant: "Landbouwschap wil 50.000

wilde ganzen decimeren in Oostelijk Flevoland. Jagers weigeren mede-

werking." Juist vóór het sluiten van de jacht (l febr.1971) zou deze

slachting gehouden moeten worden. Een nogal barbaars verzoek van het

Landbouwschap aan onze Nederlandse jagers die - lof en nog eens lofl -

voor deze eer hebben bedankt. ARGUMENT Omdat grote schade wordt gevreesd

aan wintergranen, die zijn uitgezaaid. De jagers hadden al direct kritiek

op de in een brief aan het Jachttoezicht in Oostelijk Flevoland gebezigde

tern: "decimeren".

Het wonderlijke is, dat hier even een moordpartij wordt voorgesteld, nog

eer het bewijs is geleverd, dat deze dieren aldaar werkelijk schadelijk

zijn, als dit artikel juist is. Werkgroep Ganzen Amsterdam trekt dit

wdo -rdeel in twijfel. Do«h er is, dachten we, in het uiterste geval t«ch

ook nog een "claim" mogelijk, bij de regering.

Vraag alleen n«g* wat is er nu werkelijk met onze ganzen gebeurd?
tH>
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