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Van de redaktie

Binnenkort zal in de onder auspiciën van het Rijksinstituuut voor Natuurbeheer

uit te geven serie "Natuurbeheer in Nederland" verschijnen het "Handboek voor

Vogelinventarisatie". Dit boek is een "must" voor iedereen die zich bezig

houdt met het tellen en inventariseren van vogels. Alle facetten die bij de

opzet, uitvoering en verwerking van inventarisaties van belang zijn, komen in

het boek uitgebreid aan bod.

Voor leden van Vogelbescherming en Vogelwerkgroep is dit boek verkrijgbaar
voor de speciale ledenprijs van ƒ 37,50 (niet-leden:ƒ 55,-).
U kunt voor dit boek intekenen bij Henk Mardon, Dotterbloemlaan 39, Baarn,

tel.: 02154 - 18804.

Met de telling van mceuwenslaapplaatsen is op zaterdag 1 december j.1. een

aanvang gemaakt. Bij deze eerste telling bleek duidelijk dat er op verschillende

telpunten nog heel goed versterking gebruikt kan worden!

Er volgen nog 2 telllingen, namelijk op 26 januari en 8 maart a.s.

Gegadigden kunnen zich melden bij Adri Vermeule, tel: 035 - 857492.

Ook voor de bosuilen-inventarisatie is nog dringend medewerking nodig (zie

vorige Korhaan). Voor deze telling kunt U zich opgeven bij Dick Jonkers,

Jufferland 16, 3956 TT Leersum, tel.: 03434 - 51109.

Op de maandelijkse werkavonden moet nog veel werk verzet worden voor de door

ons uit te geven "Avifauna van het Gooi". Komt U ook eens meehelpen?

De jaarlijkse landelijke roofvogeltelling komt met ingang van 1985 te vervallen.

Ook in ons werkgebied stoppen we met deze telling, die thans zo'n 10 jaar is

uitgevoerd. De gegevens zullen worden verwerkt in de "Avifauna".

Om U een idee te geven van hetgeen er zoal omgaat in de subgroep Avifauna

hebben we in deze Korhaan de notulen van de laatste vergadering van deze

subgroep opgenomen.

De redactie van “De Korhaan” heeft versterking gekregen van Wim Duurland.

Ook voor de illustraties is een nieuwe medewerker gevonden, namelijk Han

Schaap. Zijn eerste bijdrage stond reeds in devorige Korhaan.
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