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Van de redaktie

Onlangs zijn in Loenen bij een pas ingezaaid perceel van een sportcomplex

de Heul een groot aantal Knobbelzwanen afgeschoten onder auspiciën van

direktie Faunabeheer. Het is onbegrijpelijk dat Faunabeheer in dergelijke

gevallen van vermeende „overlast" nog immer direkt tot afschot overgaat.

Het wordt hoog tijd dat omtrent de eventuele schade die door groepen

Knobbelzwanen wordt veroorzaakt een gedegen onderzoek wordt uitgevoerd, dit

is tot op heden nooit gebeurd.

Onlangs zijn 2 nieuwe uitgaven van de V.W.G. verschenen. Een verslag van de

vorig jaar gehouden broedvogelinventarisatie in de bebouwde kom van Blaricum

en een verslag „Over het voedsel van overwinterende Ransuilen in het Gooi"

In dit verslag zijn de resultaten vermeld van de braakballen pluisavond gehou-
den in januari 1983. Voor iedereen die aan bovengenoemde aktiviteiten heeft

deelgenomen ligt een exemplaar in onze bibliotheek in de Godelinde-school

of is verkrijgbaar op de ledenavonden.

Voor de samenstelling van de Avifauna van het Gooi wil de werkgroep tellingen
meer inzicht krijgen in het voorkomen van de GRote Gele Kwikstaart en de Gele

Kwikstaart (slaapplaatsen e.d.) in 't Gooi e.o.
.

Mocht u waarnemingen van deze

soorten hebben, wilt uw deze dan doorgeven aan Hans van Oosterhout, Meentweg 49

1406 KD Bussum, 02159-31360.

Helaas gebeurt het af en toe dat er Korhanen verschijnen waarin blanco pagina's

voorkomen. Mocht dit in uw Korhaan voorkomen, dan is een telefoontje naar

Bep Dwars-van Achterberg (035-233973) voldoende om alsnog bedrukte pagina's

te krijgen.

Heeft u de Kontributie 1984 al betaald??

De vogelobservatiehut in het Laarderwasraeer is 4 april j.l. officieel

geopend. De V.W.G., met name Jelle Harder, heeft voor de totstandkoming van

deze hut een aanzienelijke „steen“ Bijgedragen. Al zullen we zeker de inzet

van de overige V.W.G. leden en de diverse sponsers niet mogen vergeten.
We kunnen iedere V.W.G’er aanraden eens met een exursie mee te gaan om hier

de vogels van zeer dichtbij te aanschouwen.

Nu Vogelbescherming 1984 tot weidevogeljaar heeft uitgeroepen, komen overal

in het land akties opgang. Binnen onze V.W.G. zoeken wij nog mensen die op

het gebied van de weidevogel bescherming (voorlichting, nazorg e.d.) aktief

willen worden.
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