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Jaarverslag van de Subgroep Avifauna 1982

Door gebrek aan aktieve ringers in de vereniging moest de rubriek

"Terugmeldingen" komen te vervallen. Voor zover wij weten wordt er nog maar

weinig aan gericht ringonderzoek in ons werkgebied gedaan. Wederom werden

de Wester-, Bussummer— en Zuiderheide op broedvogels geïnventariseerd. In

tegenstelling tot 1980 en 1931 werd thans slechts een beperkt aantal soorten

geteld. Er wordt naar gestreeft het verslag in begin 1983 te laten

verschijnen. Verder zijn in 1932 de volgende gebieden op broedvogels geteld;

Boekesteijn (H. Puchs), Oud-Naarden (l. van Woersem zie Kh 16 nr 5)»
Naarderbos (m. v.d. Pol), Hilverbeek (NJN, J. Mekel), Laarder Wasmeer

(j. Harder), en de Vuntus (A. Vermeule). Het werkgebied werd verder nog op
de volgende soorten (broedvogels) onderzocht: Bosuil (F. Rijn ja & H. Puchs),
Bergeend (P. v. Klaveren), Oeverzwaluw (P. Dieperink) en Huiszwaluw (R. Kole).
Aan de watervogeltelling van de randmeren (A. Vermeule, zie Kh) en de

internationale watervogeltellingen (A. Stoker) werd medewerking verleend. Zo

ook aan de jaarlijkse stootvogeltelling (A. du Mosch, zie Kh) en de

maandelijkse ganzentellingen (R.G. Moolenbeek). Nieuwe projekten waren het

Penologie onderzoek in het Gooi (N. Klippel, zie Kh), trektellingen bij de

Hollandse brug de groep Zuidelijk Flevoland en het Kleine Zwanen onderzoek

(R.G. Moolenbeek). Initiatieven zijn ontplooid om een Avifauna van het Gooi te

gaan samenstellen. Hierover verscheen een discussie nota. Tijdens de werkavonden

werd veel tijd gestoken in het opzetten van een gebiedsarchief (B. Dwars).
Vooral bij het beoordelen van bestemmingsplannen e.d. kan dit in de toekomst

van grote waarde zijn. De eerste N.H.vogeldag werd door A. Stoker en R.G.

Moolenbeek bijgewoond. Vele leden bezochten de SOVON/COV dag in Arnhem. Verder

werd nog een discussieavond gehouden over het uitzetten van Korhoenders. Aan

het GNR werd een lijst verstrekt met interessante waarnemingen gedaan door

VWG-ers op terreinen van het GNR. Kontakten zijn er geweest met RIN, RU-

Groningen, NJN en VGN. Rest ons alle tellers, kaartjesinvullers, organisators
en andere aktieve leden te bedanken voor hun inzet.

A.P. Vermeule & R.G. Moolenbeek

In het jaar 1932 kon weer een druk programma worden afgewerkt. Het aantal

aktieve vogelaars breidde zich uit. Er werden vergaderingen gehouden
op 2 maart en 5 oktober in de Godelinde scholengemeenschap. Het SOVON

projekt werd voortgezet en alle vakken in ons gebied zijn nu zo goed als

klaar. De maandelijkse werk/kontaktavonden werden redelijk tot goed bezocht.
Hierdoor kon het archief worden bijgewerkt. Op een van de avonden werd olv

D. Jonkers een braakballen pluisavond gehouden. J. de Jonge publiceerde met

regelmaat de overzichten van de waarnemingen gedaan door leden. De

waarnemingen betreffende Zuidelijk Flevoland werden door G. Blok verwerkt.


