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D ar de V. W. G, ? t Gooi ,e o. niet voldoende tellers kon

leveren, heeft de Werkgroep Midden-Nederland een aantal van hun

eigen leden ingezet in de gebieden, die niet of niet voldoende

geïnventariseerd waren.

Van de 18000 ha., die het gebied van het Gooi groot is,
heeft de V.W.G. ’t Gooi er -

6000 ha. gedaan, de rest nam

Midden-Nederland voor zijn rekening.
In een bliksemaktie werd op praktisch één morgen de ge-

meente Hilversum geïnventariseerd. Ook de inventarisatie van

Busa.un kwam dit gaar rond, waarna dit door de leden J,L. Bos,
Dr.W. Kraak,P. Longayroux,J. Muilwijk,P. Oostendorp,!. Ooster-

waal,P.G. Rijnja,J. Wijma,R. Hovingh,A.v. Rossum en L.P. Rijnja
tot het rapport " De Avifauna van Busaum " is uitgewerkt en

o.a. aan het gemeentebestuur van Bussum werd aangeboden.
Alle in de loop der jaren verkregen gegevens werden door

de Heer D.A, Jonkers,in lijsten verwerkt, hetgeen een zeer tijd-
rovend werk was. Dit werk is thans afgesloten.

Door het vertrek van de Heer H. Marinus verloor de Avi-

fauna-coramissie de medewerker, die de waarnemingen verwerkte.

De Heer J.v.d. Geld, die dit werk eertijds ook al had gedaan,
werd bereid gevonden de waarnemingen ook nu weer te verwerken.

Nu de gro#e inventarisaties achter de rug zijn, heeft de

commissie in een schetsmatig plan, de taken voor de komende

jaren uitgestippeld.
1 Doorgaan met inventariseren om de gegevens, die er tot nu

toe zijn, aan te vullen: en bij te werken.

2 De aandacht wordt vooral gericht op bedreigde gebieden en

soorten.

3
T
iet opstellen van rapporten ocer die gebieden.

I4. Een begin maken met het instellen van een soorten-archlef.

Besloten werd waarnemingskaartjes onder de leden te versprei-ê
den, daar die het eenvoudigst te verwerken zijn. Verzamellijs

: ten werden verworpen, daar dit hij. de verwerking te veel

tijd vergt en men hij ervaring niet kon rekenen op voldoende

leden, die deze lijsten regelmatig komen bewerken.

5 In de toekomst wellicht het uitgeven van een verbeterde en

, geheel opnieuw bewerkte "Avifauna van het Gooi e.o<Wat
>düt laatste punt betreft, leek het de commissie beter geen
streefdatum vast te stallen, daar de .uitvoering hiervan ge-
heel afhankelijk is van het aantal leden, dat bereid is

hieraan mee te werken.

In het jaar 1970 heeft de Avifauna-commissie driemaal een

werkavond gehouden, die door een zeer gering aantal leden bezoch

werd Twee avonden werden gehouden voor de aanvang van het

broedseizoen en een in het najaar`
Het bestuur van de Avifauna-commlssie kwam vier maal bij-

een en had ook enige besprekingen met het bestuur van de V.W.G.

“Midden-Nederland”, ter bespreking van de bewerking van “de

Avifauna van nMidden-Nederland”.
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Dit geldt overigens ook voor de vier voorafgaande punten.

Na herhaalde oproepen in de Korhaan hebben zich nu zeven leden

opgegeven.

De waarnemingskaartjes zijn inmiddels door de drukkerij

afgeleverd,- waarna de verspreiding via afhaaladressen, leden-

en cursusavonden plaats vindt. Een handleiding voor deze kaart-

jes- is in de Korhaan verschenen,

In de loop van 1970 werd ook besloten de leden geen convO'

caties voor de werkavonden meer te zenden, daar dit alleen maar

het verspillen van postzegels en papier bleek. Per avond werden

180 - 200 convocaties verstuurd, hetgeen neerkomt op fl 21,60 •
fl 21+» — alleen aan postzegels!

De avonden werden door gemiddeld acht leden bezocht, het-

geen dus inhoudt dat deze convocaties nog voor geen gulden nut-

tig effect hebben gehad
Wat de verdere plannen betreft, wordt gedacht aan uitbreii

ding van het aantal commissieleden, het organiseren van inven-

tarisatie-excursies en het verspreiden of"publicéren van een

stencil over de methodes van inventariseren.

Tot slot danken wij alle leden, die in het afgelopen jaar
bereidwillig hun medewerking verleenden aan het inventariseren

en de leden die zich bereid verklaarden ook dit jaar bos ën veld

in te trekken om vogels te tellen

Wij hopen dat hun voorbeeld döor velen nagevolgd zal worden.

De Avifauna-commissie,

Ch.M. Steen
Adm, de Ruyterlaan 139?
Hilversum.
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