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Van de redaktie

Een groot gedeelte van de gegevens van de bosuilen-inventarisatie
van 1982

is gelukkig boven tafel gekomen. Aan de uitwerking hiervan wordt momenteel
gewerkt.

Waterhoen projekt 1984, voor de Avifauna van het Gooi is het de bedoeling
nadat wij ons werkgebied voor enkele jaren geleden al geïnventariseerd had-

den, dit jaar aandacht te besteden aan het gedrag, grootte van de groep,
aantal jongen, fourageergebieden e.d..

Een handleiding is verkrijgbaar bij Joke Hardon, tel.02154-18804.

WiJ l3zen in het blad Cultuurrijp no 10 dat er een oplossing gevonden is
voor de Kerkuilen-sterfte in de silo's. De sterfte werd veroorzaakt door

een te nauwe vliegopening, de uilen konden wel binnenkomen maar niet meer

door^ deze opening naar buiten komen. De RIJP heeft nu als oplossing in alle
silo's vier vluchtgaten per gebouw aangebracht. De vluchtopening bestaat

uit een pijp met een doorsnede van 15 cm en een lengte van 20 cm, die iets
schuin naar beneden uit de gevel steekt. Na deze ingreep die in 1981 ge-
schiede, zijn er geen dode Kerkuilen meer in de silo's gevonden.

Ons programma heeft een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Oorzaak hiervan

is het vermelden van de excursies en lezingen van onze subgroep Zuidelijk-

Flevoland. De lezingen worden gehouden in het eigen onderkomen van de sub-

groep te Almere-stad. Het adres is school de “Tandem” Burgerpad 1 te Alme-

re-stad.

Het is de bedoeling dat dit jaar de bebouwde kommen van Eemnes en Laren
op

het voorkomen van broedvogels geïnventariseerd worden.Deze inventarisaties
zijn gepland in de weekenden van 28-29 april en 19-20 mei. Als u interesse
heeft om aan deze telling mee te werken dan kunt u zich op geven bij Jelle
Harder, tel. 035-852842 of Adrie Vermeule, 035-857492. Ook voor mensen die
het inventariseren van broedvogels onder de knie willen krijgen is dit een

goede gelegenheid om zich op te geven.
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