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Oproep tot medewerking aan

onderzoek naar vogelsterfte

door het verkeer

Hieronder volgen nog enige verder uitge-
werkte gegevens over het onderzoek.

Probleem; jaarlijks valt een groot aan-

ïal vogelslachtoffers tengevolge van het

verkeer,
Doel: nagaan van de avifaunasterfte op

wëgën met een verschillende verkeersin-

tensiteit, die in van elkaar verschil-

lende landschappen liggen; feitenmateri-

aal aandragen, dat mogelijk van belang

is bij discussies oVer natuur- en wegbe-

heer en wegenaanleg.
Onderzoekers: leden van natuurhistori-

sche verenigingen en privé-werkende per-

sonen.

Puur' van het ondersoek: voorlopig twee
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Methode: wekelijkse tellingen (4 maal per

maand7"langs wegen met zeer veel verkeer,

veel verkeer en weinig verkeer, waarbij

trajecten, die Ie r «csloten of geheel

opeu landschap bijzondere aandacht

krijgen; het traject dient per wegzijde

minimaal 3 km lang te zijn en wordt ge-

acht per fiets of te voet ire worden on-

derzocht;; hiernaast worden gegevens ver-

zameld van op andere wij ze verrichte tel-

lingen en incidentele vondsten.

Contacten: Ministerie van Verkeer en Wa-

tërstaat7”Rijkswaterstaat, Provinciale

Waterstaat, Rijksinstituut voor Natuurbe-

heer, Centraal Diergeneeskundig Insti-

tuut, Zoölogisch Museum en het Vogeltrek-
station.

Omschrijving:
- uit de gegevens, die uit dit onderzoek

worden verkregen, wordt getracht in-

zicht te krijgen in hoeverre de ligging

en ophouw van het wegconplex een be-

langrijke mortaliteitsfactor vormt;
- hierbij kan de vraag worden gesteld

welke rol het "achterland” speelt;

- het is van belang te weten welke aan-

tallen en soorten als slachtoffer val-

len en hoe de verhoudingen onderling

liggen;
- nagegaan wordt of de verkeersintensi-

teit mede van invloed is op de vogel-
steirfto.

Het bestuur van de VWG Het Gooi e,o, wil

graag alle leden, die voor dit ondersoek

belangstelling hebben en in de gelegen-

heid zijn hieraan actief mede te' werken,

opwekken hun bijdrage te leveren. Er zul-

len onder onze leden ongetwijfeld zijn,
die regelmatig per fiets een vaste route

rijden, b.v, van huis naar het werk. Do-

zen zouden zich zonder enige moeite be-

schikbaar kunnen stellen om eenmaal per

week hun vondsten te noteren. Voor de

goede orde wordt eventuele deelnemers

verzocht hun deelneming aan het onderzoek

en de tellingresultaten door te geven aan

de secretaris van de subgroep avifauna,
de heer P.v.d.Poel, Ten Katelaan 2, Hil-

versum.

Het bestuur.

De laatste jaren verschijnen in toene-

mende mate publicaties of mededelingen,
waarin melding wordt gemaakt van de re-

sultaten verkregen bij onderzoek naar

faunasterfte door het verkeer Hieronder

bevinden zich vaak speciale onderzoeken

naar vogelsterfte. Voor zover bekend

wordt er nog niet gecoördineerd gewerkt.

Ten einde op landelijk niveau inzicht te

krijgen in aantallen en soorten, die als

slachtoffer vallen in verschillende bio-

topen hebben D.A. Jonkers en G. de Vries

het initiatief genomen tot het houden

van regelmatige tellingen over een vast

weggedeelte gedurende een aantal jaren.

Zij denken hierbij aan een minimumperio-
de van 2 jaar (4x per maand tellen) en

een lengte van zeker 3 km.

Naast deze tellingen zijn gegevens van

andere onderzoeken naar vogelsterfte op

de wegen en meldingen van incidentele

vondsten bijzonder welkom.
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