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Wij zijn nu vanaf februari bezig en er is al heel wat werk verzet.

De werkgroep broedvogelonderzoekheeft inmiddels de bebouwde kommen

van

-

Süizën
-

en~BIarïcum
-

in~Si~pöIder tussen Laren en Eemnes geïnven-
tariseerd. Aan de lijst van alle tot 1983 geïnventariseerde gebieden
wordt deze herfst begonnen.
De werkgroep tellingen heeft zich beraden over de door haar te vol-

gen”wirkwï3 zêT

Bijzondere aandacht krijgen de komende tijd de tellingen van onge-
stuwde trek en min of meer bijzondere soorten die vermoedelijk meer

voorkomen dan tot nu toe blijkt uit het waarnemingsarchief. Een van

die soorten is de Waterpieper.
Ook de werkgroep waarnemingen, literatuuronderzoek en dagboeken is

bi j zondir~aktïëf gëwêësïT'’Om'’overlap te voorkomen is de werkgroep
historie in deze groep opgenomen. Diverse dagboeken en archieven zijn
al bezocht. Alleen het afdelings archief van de Nederlandse Jeugd-
bond voor Natuurstudie (1932-1983) leverde al + 2000 waarnemigen op.
De groep technische zaken had het tot nu toe rustig. Met het binnen-

komen van de eerste verslagen komt een deel van de werkzaamheden

binnenkort op gang. Met de opzet van een fotoarchief en het vastleg-

gen van karakteristieke plekjes van het werkgebied wordt een begin

gemaakt.
De vaststelling van de voorlopige redaktieraad laat nog op zich

wachten. Deze zal in ieder geval de komende winter moeten worden ge-
realiseerd. Nog steeds is er op korte termijn iemand nodig die zich

met de financiële aspecten wil bezighouden.

Wil ieder die mee wil werken aan de werkzaamheden van de genoemde

groepen zich opgeven bij Dick Jonkers Juffersland 16,956 TT Leersem,
tel. 03434-51109.

Na de eerste aanzet in de Korhaan 17 (2); 39-40, waarin een en an-

der uiteengezet over een uit te brengen publikatie over de vogels
van het Gooi e.o. willen wij u d.m.v. nieuwsbrief op de hoogte hou-

den van de ontwikkelingen. Het is de bedoeling om dit twee keer per

jaar te doen en hopen dat nog meer leden dan tot nu toe hun steentje
in een of andere vorm, hoe klein dan ook bijdragen. De werkzaamheden

zijn een goed hulpmiddel om meer ervaring op te doen onder begelei-

ding van oude rotten.

Stap dus over de drempel en doe mee!


