
Het regelmatig tellen van

vogels langs het gooimeer

Hiervoor is een groter aantal

medewerkers nodig.
Het gaat in de eerste plaats om

aanvullende gegevens over water-

vogels, welke gegevens op nader

uit te werken wijze geïntegreerd
zouden moeten worden met die,
welke vanaf de zuiddijk worden

verkregen. Tot nu toe ontgaan
ons zeker nu en dan grote aan-

tallen. De volgende voorbeelden

mogen dit illustreren: Op een

onzer teldagen zagen we ter

hoogte van Port Ronduit wel dat

er zich veel watervogels op-

hielden, maar niet welke soor-

ten en hoeveel precies. Een tel-

ling vanaf de kust bij genoemd
fort leverde 5500 Brilduikers op

Op een andere teldag vertoefden

langs de rietzoom tussenhPort-

Ronduit en Huizen 9000 zWéèneen-
den. Deze hadden we van de ande-

re oever niet kunnen waarnemen.

Naast de watervogels is het ze-

ker ook de moeite waard de vogels
in het riet en van de aangrenzen-

de kuststrook te tellen. Op een

wandeling van nog geep uur in de

voorzomer tussen Ronduit en Oud-

Valkeveen, waarbi j' niet inten-

sief gevogeld werd, namen wij 32

vogelsoorten waar.

Het tellen langs de kust is zeker

vrij moeilijk. Het zal groten-
deels te voet moeten gebeuren,

terwijl op een deël van het tra-

ject ook de fiets is te gebrui-
ken, Het gebied is echter over

grote afstand landschappelijk
fraai en ornithologisch en flo—-

ristisch zeer aantrekkelijk.
Het werk kan dus gepaard gaan
met een aangenaam en rustig ver-

bli jf in de natuur of in een

halfnatuurlijke omgeving. Een

groot voordeel is dat men nooit

met tegenlicht behoeft waar te

nemen. Wil men ‘soo7 1 nds tellen

dan gaat men van oost naar west;
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s middags verdient de tegen ge-

stelde richting de voorkeur.

Onder gunstige omstandigheden kan

je hierdoor voor watervogels•met
enkele telpunten volstaan.

Het zou beslist onjuist zijn om

de rietzoom in alle richtingen te

doorkruisen, zeker in het broed-

seizoen. Het opsporen van de in

de dichte vegetatie voorkomende,

vogels zal dan in hoofdzaak op

het waarnemen van vogelgeluiden
moeten berusten. Yoor het tellen

van de watervogels langs het riet

zal men op enkele plaatsen toch

naar de buitenzi jde van de riet—-

begroeing moeten lopen. Daarvoor

zijn hoge laarsen noodzakelijk,

De subgroep Zuidelijk Flevoland

telt sinds vijf jaar eens per

week langs de zuiddijk van Zui-

delijk Flevoland tussen de brug

bij Muiderberg en de Eemmond.

Het aantal vaste medewerkers

van deze subgroep bedraagt tien.

We tellen de vogels aan weers-

zijden van genoemde dijk, dus

nemen zowel de polder als het

meer voor onze rekening. In het

hier volgende besteden we ver-

der uitsluitend aandacht aan

het tellen van de vogels van

het Gooi— en Eemmeer. Door de

breedten van deze meren is het

onder bijna alle omstandigheden

onmogelijk, watervogels die

zich op het meer langs de kust

van Gooi— en Eemland bevinden,
te herkennen. Toch zou het voor

het volgen van de vogelstand op

het gehele meer, van groot be-

lang zijn als ook deze vogels

regelmatig geregistreerd werden,

liefst op dezelfde data als dat

Rangs de zuiddijk van Z. Flevo-

land gedaan wordt.
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althans bij de veel voorkomende

waterstanden en golfslag,
We hebben uitgerekend

,
dat per

teldatum voor het hele traject
minstens 8 mensen nodig zijn.
Het traject is dan in 7 stukken

o,uderverdeeld.

Het lijkt me verstandig te er-

kennen, dat het consequent tel-

len van alle soorten die je
kunt waarnemen, na enige tijd
als onaangenaam wordt ervaren.

Daarom is het goed niet te veel

te willen doen. Wanneer zich 8

mensen als medewerkers zouden

opgeven, konden we beginnen, in

combinatie met de leden van de

subgroep Zuidelijk Flevoland,
de hele kuststrook om de vier

weken te inventariseren.

Wellicht komen er geleidelijk
aan wat meer liefhebbers, wat

ook bij het werk langs de zuid-

dijk het geval is geweest, on-

danks het feit, dat je daar de

telling langs een zeer drukke

weg moest verrichten.

Ook enthousiaste mensen die pas

met de vogelarij zijn begonnen
en nog niet over veel ervaring

beschikken, zijn welkom. Don

gaat men mee met iemand met

meer ervaring.
Het nut van de tellingen wan-

neer deze over een zekere tijds-
duur worden volgehouden, is o.a.

dot men kan nagaan hoe de vogel-

bevolking reageert op faktoren

als recreatiedruk, waterveront-

reiniging (of, in de toekomst,
waterzuivering), het instellen

van enkele beschermde gebieden,

uitbreiding van de woonbebou-

wing, enz.

Hieruit kunnen belangrijke ge-

gevens verkregen worden ten

aanzien van het juiste beheer

van de randmeren.

Wie mee wil werken gelieve zich

op te geven bij ondergetekende.

Namens de subgroep Zuidelijk-

Plevoland,

P.L. Ploeger
Van-H Hoffweg 25,

Bussum,

tel.02159-19179.
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