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Avifauna van het Gooi

nieuwsbrief no.4

Er zal dit jaar heel hard gewerkt moeten worden om eind 1986 net voor het

20 jarig bestaan van de vogelwefkgroep het boek klaar te hebben.

De hulp van alle vogelwerkgroepleden is onontbeerlijk. Wanneer niet alle

zeilen worden bijgezet, wordt de streefdatum niet gehaald en komen we, zoals

het zich nu laat aanzien eind 1987, begin 1988 klaar.

De reacties op vorige oproepen om hulp zijn tot nu toe nihil geweest!
Schroom niet en geef u op om op een of andere wijze te helpen.

Op 12 februari orti 20.00 uur is iedereen ook welkom in de Godelindeschool in

Naarden.

Er bestaat behoefte aan:

- mensen die willen meewerken aan diverse tellingen

en broedvogelinventarisaties.
- administratievehulp vóór verwerken van gegevens

- typistes/typisten
- mensen met grafische ervaring
- technische tekenaars

Opgave graag bij Joke Hardon telefoon 02154-18804

De eerste meeuwentellingen zijn uitgevoerd en hebben leuke gegevens opgeleverd.

Met een nieuwe Bosuiltelling zijn we in januari begonnen.
De gerichte Waterhoentellingen naar schommelingen in de winterpopulatie zijn

hun tweede jaar ingegaan.

Blauwe reiger, Patrijzen, Bonte kraaien en slaapplaatstellingen staan op het

punt uitgevoerd te worden.

Voor het broedseizoen staan de bebouwde kommen van Ankeveen, Kortenhoef,

's-Graveland en de HilVersumse Meent op het programma om onderzocht te worden.

De groep technische zaken is gesplitst. Er is nu een speciale typegroep om

alle aangeboden stukken te verwerken.

Hiernaast is een fotocommissie voor het illustratiemateriaal gevormd, die

zich tevens met zaken als vormgeving, tekenwerk e.d. zal bezighouden.

Sinds de vorige nieuwsbrief (augustus 1984, Korhaan 18(4);85-86) zijn er al

weer diverse tellingen uitgevoerd en inventarisaties uitgewerkt.

Bovendien zijn er zowel door de werkgroepen als de coördinatoren verschillende

vergaderingen gehouden. Al deze activiteiten zullen moeten resulteren in de

verschijning van de publicatie over de vogels van het Gooi en omstreken.


