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Jaarverslag van de subgroep Avifauna 1984

Op 10 januari en op 11 september werden bijeenkomsten gehouden in de Godelinde

scholengemeenschap.Deze avonden werden evenals de maandelijkse werk/kontakt-

avonden goed bezocht.

Op 14 februari werd op deze werkavond aandacht besteed aan het pluizen van

uilenballen olv. D.A.Jonkers,

De archiefwerkzaamheden en de uitleen werden verzorgd door Bep Dwars en

Adri Vermeule. De heer W. van der Zwaan hield wederom de kartpteek bij.

In 1983 vermeldden wij dat er nu serieuze plannen zijn om een “Avifauna van het

Gooi” samen te stellen. Onder leiding van D.A.Jonkers werden enkele bijeen-

komsten belegd waar de diverse sub-groepjes verslag uitbrachten van hun

vorderingen. Een deel van de avifaunistische werkzaamheden van de subgroep

wordt door deze groepjes overgenomen.

Als alles volgens plan verloopt is het de bedoeling dat de Avifauna in 1986

zal verschijnen.
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Deze kartotheek zal zeer van pas komen bij het bespreken van de soorten voor

de "Avifauna".

Jos de Jonge verzorgde weer de veldwaarnemingen rubriek in de Korhaan.

Vele leden bezochten de jaarlijkse SOVON/COV bijeenkomst.

De volgende tellingen zijn in 1984 door leden verricht:

- Broedvogelmonitoring projekt (A.Vermeule, P.v.der Poel).

-
PTT telling Zuiderheide (P.v.Poel), 's-Graveland (A.Vermeule), Eerapolder en

's-Graveland (R.v.Beusekom) en Laren (R.de Beer).
- Huiszwaluwen (R.Kole).
- Steenuilen (W.Leurs).
- Oeverzwaluwen (P.Diepering).
- Midwinter watervogeltelling (A.Stoker).

- Kleine Zwanen (R.G.Moolenbeek) .

- Bosuilen aanvulling (D.Jonkers).

- Maandelijkse watervogeltelling in de randmeren (A.Vermeule).
- Blauwe reiger, Roeken en Bonte kraaientelling (R.v.d.Akker).
- Patrijzentelling (P.Vos).

- Waterhoentelling (D.Jonkers).

- Voorjaarsfenelogie (N.Klippel).
- Najaarsfenelogie (R.Kole).

- Roofvogeltelling (W.Leurs en A.Stoker

Van diverse van deze tellingen zijn reeds verslagen gepubliceerd in de Korhaan

Geïnventariseerd werden in 1984 de volgende gebieden:
- Bebouwde kom van Eemnes (J.Harder/A.Vermeule).
- Hoekerpolder (D.Jonkers).
- Bebouwde kom Laren (D.Jonkers).
- Hilversumse Meent (i.s.m. Biologische werkgroep, P.Vos en H.v.Oosterhout)
- Zonnestraal (E.Lam)
- Hoogt van 't Kruisbuurt in Hilversum (E.Lam).
- Egelshoek (E.Lam).

In 1984 verschenen de volgende uitgave in serie

- nr. 45. Broedvogels in de bebouwde kom Blaricum; 1-17. D.A,Jonkers e.a.

- nr. 46. Over het voedsel van overwinterende Ransuilen in het Gooi; 1-6-

D.A.Jonkers,

- nr. 47. Broedvogelinventarisatie van de Vuntus; 1-14. A.P.Vermeule.

R.G. Moolenbeek en A. Vermeule


