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Notulen van de vergadering van de subgroep Avifauna

op 11 september 1984

Aanwezig waren:

Rob Moolenbeek

Adri Vermeule

Rick van den Akker

Inge Karsemeijer
Joke Hardon-van Velzen

Peter Dieperink
Peter Vos

Franco Hoes

Han de Soete

Wim Duurland

E. Schild-Schofaerts

Andries Stoker

Fred van Klaveren

Yolande Bosman

Jelle Harder

mevr. v.d. Linden

dhr. v.d. Linden

Nico Dwars

Bep Dwars

Willem Boerhout

Willem Kraak

Coby Westeneng
Marianne Doornveld

Erik Lam

dhr. Grootes

Nico Klippel

dhr. v.d. Zwaan

J.M. Boshuizen

Ger Blok

Willie Leurs

Maarten Haverkamp

Jos de Jonge

Mark v.d. Pol

Rob Leurs

Jacques Meijer
Henk Mardon

Dick Jonkers

Loes Hartog
A. van Leijden

Rob Moolenbeek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

1. Notulen van 10-1-1984.

De stootvogeltcllingen worden verzorgd door Andries Stoker, Jacob Verhey en

Willie Leurs. Ger BLok doet de Flevopolder.

2.Tellingen.

PTT—tel 1 ing. Nieuwe tellers kunnen zich opgeven bij Adri
.

Trekbewegingen. Er zijn zeer weinig gegevens binnen gekomen. Provinciale

Waterstaat maakt een concept en aan do hand daarvan zal bekeken worden of

er aanvullende tellingen moeten komen. Concept zal dit jaar rond moeten

komen.

Huiszwaluwcn. Rob Kole is afwezig. De tendens is, dat er veel minder nesten

zijn gevonden.

Oeverzwaluwen. Ook hiermee gaat hot volgens Peter Dicperink voel slechter.

Önder andere door droogte in de SAHEL-landen. Er komt een verslag.

Gierzwaluwen. Dit jaar is er niet getold, er is wel een verslag van de

telling van vorig jaar gemaakt. Hans Fuchs vertelt over het komende grote

project. Alle gemeentes in het werkgebied worden geteld. Tellers zijn van

harte welkom. Leuk werk en het kost ca. l-\ uur op een avond.

Watervogels. De tellingen zjju geed gegaan en de gegevens zijn verstuurd. De

nieuwe data zijn nog niet bekend, maar Andries Stoker blijft het organiseren.

Stootvogels. Dick heeft de gegevens van Arthur gekregen; het verslag stond

in de Körhaan van april j.1. De gegevens van 19SA zijn door Andries en

Willie verstuurd. Deze telling wordt niet voortgezet.

Kleine Zwanen. Het project is afgesloten. Enkele leden gaan zelf door met

o.a. hot arïezen van ringen, In september zal hierover vergaderd worden. Er

komt een veslag van alle gegevens.

Herfktuvckcelling.19S3 wordt uitgewerkt door Ger Blok. 198A wordt
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georganiseerd door Ton Walraven ;an de Flevo-groep. Tellers zijn welkom op

elke zaterdag en zondag, één uur vóór zonsopkomst.

Bosuil. Bob van Poelgeest heeft Je gegevens verwerkt, maar het blijkt dat

Het niet geheel compleet is. Hij komt op plm. 20 broedparen en het zouden

er ongeveer 80-100 moeten zijn. Dick Jonkers wil met Bob gaan proberen om

nieuwe tellingen (aanvullende) te organiseren.

Penologie.Nico Klippel heeft 25-30 formulieren terug gekregen. Er komt een

verslag van. Ook in 1985 wil hij het organiseren en het dan eventueel

combineren met de najaarsfenologie.

3.Inventarisaties.

Van de volgende gebieden zyn verslagen verschenen.

Erik Lam: Zonnestraal e.o. (1984) - Egelshoek e.o. (1984) - Hoogt van 't

Kruisbuurt (1984) - Kerkelanden - Raadhuisbuurt - Kamrad - Oude Haven/

gemeentelijke begraafplaats - Kannesheuvel/Trompenberg - Nirarodpark -

Diergaardepark - Raaweg (deze allemaal in 1983).

Telling van Echo-Koggerbos is ook af en is verschenen in dc Korhaan,

Bij de agenda staat dat hét verslag van Eemnesserpolder-West af is, dit moet

zijn Eemnesserpolder-Zuid.
Er is ook geteld in de Noordpolder te Veen en de Valse Bosjes (bij Eemnes),
dit moet nog worden uitgewerkt.
In 1983 zijn ook geteld: Zanddijk, Naardense Meent en Wolfskamer (Huizen).

Verslagen zijn gepubliceerd in de Korhaan.

De H.ilversumse Meent is geteld door Peter Vos en enkele leden van de

biologische werkgroep. Het moet nog worden uitgewerkt, maar de indruk is,

dat het behoorlijk volledig zal zijn.

5.Nieuwe plannen.
Blauwe Reiger en Bonte Kraai.Rick van den Akker gaat dit regelen. Nieuwe

tellers zijn altijd wolkom. Als er voldoende tellers zijn, dan meer dan 1 keer

tellen. Eén datum combineren met de watervogeltelling.

Slaapplaatsen van meeuwen. De plaatsen zijn bekend, maar do wisselingen die

optreden nog niet, Adri' Vermeule, Dick Jonkers, Henk Hardon en Erik Lam

(Stichtse Brug) gaan het coördineren. Gegevens over/de Stille Plas zullen

worden opgevraagd bij de Vogelwacht Utrecht.

Bosuilen. Dick Jonkers zal de tellingen aanvullen.

Woudaapje. Maarten Haverkamp gaat dit doen. Er komt bericht in de Korhaan.

Woudaapje wordt bedreigd door o.a. droogte en insectide in Afrika -

biotoopverandcring - watervervuiling.

6.Rondvraag.

Adri zoekt mensen om Gooiraeerkustü Flevoland te tellen. Rick en Inge gaan

dit doen.

Het verslag van Ruud v. Beusekom over Loosdrecht is weg. Adri wil het graag

terug hebben, dus wie heeft het?

Het traject tussen de Pier van Huizen en de Remmend zullen iets anders

worden ingodeeld, dit i.v.m. gegevens voor de Stichtse Brug.

N.a.v. een vraag van Poter Vós zal er gekeken worden of er in de Korhaan

een duidelijk en ovezichtelijk lijstje kan komen van alle tellingen. Hij vraagt
ook hoe hot staat met eventuele automatisering. Het heeft de aandacht van

het bestuur en een groep deskundigen van da Vógolv/erkgroep bekijkt de

mogelijkheden o. d.

Willie Leurs vertelt over het tellen van de Steenuil, do resultaten zijn

bemoedigend.
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N.a.v. een vraag van Hans Fuchs vertelt Erik Lam dat er geen reactie is

gekomen op zijn verzoek over in\entarisaties van landschapselementen.
Misschien volgend jaar weer proberen.
Er wordt verteld wat fonologie is en wat het werkgebied van onze groep is.

Willem Boerhout vraagt"öT
-

Fiët'’handig is om bij verslagen van tellingen een

grafiek te maken van het verloop van de soorten over jaren. Dit gebeurt

al~wëlëens, maar er zal getracht worden om dit uit te breiden.

Willem Kraak vertelt over vliegende mieren en het foeragcren van

Kokmeeuwen. Hij zal er iets over schrijven in de Korhaan.

De heideveldtellingen moeten af voor eind 1984. Adri, Rob en Jelle

regelen 3ït.~'

Braakballenonderzoelc kan worden afgehaald.
Tellers voor het: Woudaap je kunnen zich alvast opgeven bij Maarten Haverkamp.

Rick van den Akker


