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De Gooise Vogelwerkgroep Ilco van Woersem

Anders ligt het met de tellingen en inventarisaties. Vooral van de tellingen

zie ik het nut niet zo zitten. Ik heb het idee dat we met de hierdoor verza-

melde gegevens erg weinig doen, terwijl er zo veel mee te doen is. Een paar

keer per jaar verschijnt een broedvcgellijstje in de Korhaan, soms vergezeld

van adviezen voor het opvoeren van het aantal brcedpaartjes.

Verder hoor je er niets meer van.

We hebben in het verleden wel wat bereikt met die adviezen. Het Laegleskamp
wordt weer interessanter; de Zanddijk is afgesloten, behalve voor de vogelaars

blijkbaar, die de bordjes niet willen lezen ......
Misschien hebben de adviezen

ook wel een gunstige invloed op de mentaliteit van de hele bevolking gehad;

waarschijnlijk zijn de tellingen en inventarisaties ook nog leerzaam voor de

vogelaars.

Toch vind ik dat de concrete verbeteringen, die door ons bereikt zijn, tegenvallen.
We kunnen veel meer positiefs voor de vogels en de natuur in het algemeen doen.

Tot nu toe laten we het teveel bij kritiek op de gemeenten, waterschappen, boeren,

paardrijders en hondenliefhebbers, We moeten eens wat meer zelf gaan doen.

Wat valt er dan voor positiefs te doen?

Hiervoor wil ik onze vijfde aktiviteit als voorbeeld stellen: het nastkastenwerk.

is erg nuttig, De legsels zijn gemiddeld groter en de holenbroeders broeden

liever in nestkastjes. Een terrein kan enorm aan vogels winnen als er op de

juiste plekken de juiste nestkastjes bpgehangen worden, In Brabant bereikt de

Roofvogelwerkgroep Meierij goede resultaten met Kerkuilen- en Steenuilenkasten -

beide uilensoorten nemen weer toe dankzij het op grote schaal ophangen van

nestkasten.

In het Gooi broeden Bosuilen, Holenduiven, Torenvalken, Roodstaartjes en Vliegen-

vangers graag in nestkasten, die zo gemakkelijk te maken zijn. Ook voor nie+-

holenbroeders is er veel te proberen. Nestgelegenheden voor andere roofvogels,

Ransuilen, Zwarte sterns, Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen zijn eenvoudig te maken

en voldoen op sommige plekken goed. Speciale vleermuizenkasten kunnen voor deze

bedreigde zoogdiertjes uitkomst brengen. Want moeten we ons alleen met vogels

bezighouden? .

Andere werkjes kunnen goede resultaten geven:- het maken van stijle wandjes voor

Ijsvogels zcals Staatsbosbeheer dat doet. En zo valt er nog wel meer te bedenken.

Baat het niet, het schaadt zeker niet! Ook indirect helpen fre de vogels;

knotwilgen knotten, hei kaalhouden, 'Amerikaanse vogelkers verwijderen, meidoorn-

hebben en hakhoutwallen onderhouden. Jammer genoeg doet de Vcgelwerkgroep als

werkgroep nooit mee aan deze uiterst nuttige werkjes. Valt dit niet te', organiseren?

De afdeling Nestkasten bestaat uit misschien tien echt actieve leden. Voor heel

veel mensen zijn er nog terreintjes om te controleren of om er een nieuw "nest-

kastenbestand" op te bouwen. ledereen kan wel een hamer, zaag of kwast vasthouden

en iedereen kan wel één ochtend, middag of avond in het jaar missen om te helpen
met nestkastjes maken, Nestkastjes maken - het geeft zoA voldoening!
Vandaar ook dat,ik u uitnodig om eens op de komende nestkasttimmerdag te helpen.

Financieel en. organisatorisch kent de Vogelwerkgroep geen problemen. Hout kunnen

we bij slopers goedkoop krijgen, er is werkruimte en er moet veel werk verzet

worden. Het óntbreekt dus alleen aan U, Uw arbeid! Dames en heren, tot ziens

op de komende nestkasttimmerdag!

Het zit me al een tijd dwars. Toen ik zo'n vijf jaar geleden op de Gooise

Vogelwerkgroep kwam, verwachtte ik een erg aktieve groep waarin ècht gewerkt

werd. Na al die jaren ben ik in dat "werken" toch wat teleurgesteld.

We kunnen onze aktiviteiten in vijven splitsen: de excursies, de dia-avonden,

tellingen, inventarisaties en nestkastkontroles. De excursies en dia-avonden

trekken veel liefhebbers en terecht; ze zijn leerzaam en gezellig. Aan hun

nut hoeven we niet te twijfelen.


