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Bergeendonderzoek in 1988

Daarvoor is ons werkgebied in circa 25 blokken opgedeeld. Tijdens de leden-

bijeenkomst op maandag 11 januari j.1. hebben zich reeds een twintigtal

enthousiaste tellers voor 15 blokken opgegeven. Dit betekent dat er nog een

aantal blokken overblijven. Voor de volgende gebieden worden nog tellers ge-

zocht: Ankeveense plassen, Horsterraeer, polders bij Vreeland, Loenen en Loos-

drecht, bossen tussen Naarden en Huizen, de Zuider-, Bussummer- en Hoorne—-

boegse Heide en Einde-Gooi en de Zwarte Bergen.

De populatie van de Bergeend, die in ons werkgebied zo geweldig was toegenomen

tot 80-120 paar in 1983, is thans gedaald tot waarschijnlijk minder dan vijf

paar! Daarom heb ik onlangs het plan opgevat om dit jaar het hele werkgebied

op Bergeenden te inventariseren. Dit lijkt me nodig, enerzijds omdat sinds

1983 maar weinig gegevens over broedgevallen zijn verzameld, anderzijds omdat

er in ons werkgebied nog nooit op grote schaal onderzoek naar het voorkomen

van de Bergeend als broedvogel is verricht.

Het onderzoek richt zich dus speciaal op broedgevallen van de Bergeend.
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Tijdens de werkavonden en lezingen, en natuurlijk per post, kunt U zich nog

als teller opgeven. Iedereen kan aan het onderzoek van deze makkelijk te

herkennen soort meedoen! Iedere teller krijgt persoonlijk instructies en bege-

leiding. Tijdens de werkavonden kunnen tussentijds resultaten en problemen

besproken worden; aarzelt U vooral niet daar als teller gebruik van te maken!

Ook als U niét als teller aan dit onderzoek meewerkt zijn Uw waarnemingen

van belang! Stuurt U ze op naar Fred van Klaveren, Berkenhof 3, 1241 VP

Kortenhoef of op waarnemingskaartjes naar Jos de Jonge, Van Brakellaan 26,

1215 PJ Hilversum.

In Korhaan nr. 5, 1987, stond een oproep voor Bergeend-waarnemingen vanaf

1982. Op deze oproep is slechts door drie mensen gereageerd. Daarom wil ik

U hierbij nogmaals vragen Uw waarnemingen op te sturen naar één van de boven-

staande adressen.


