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Van de Redaktie

Medewerkers voor broedvogelinventarisaties gevraagd

Degenen die als inventarisator willen meedoen kunnen zich opgeven bij Adri

Vermeule, tel. 035-857492.

Ook leden die het inventariseren nog moeten leren kunnen zich aanmelden.

Projectgroep gierzwaluw

Een nieuw geborene in het vogelwerkgroepnest

Dick+A. Jonkers

Eind oktober 1988 is de 'Projectgroep Gierzwaluw' opgericht. Aanleiding

hiertoe was het gegeven dat de bescherming van de soort maar niet van de

grond wilde komen om de eenvoudige reden dat het teveel werk voor één

persoon was.

Als eerste werd een stuurgroep geformeerd. Harry Moerman, de auteur -

tevens contactpersoon -

,
Han de Soete en Willem Weitjens hebben daar zitting

in. Daarna werden personen benaderd om als coördinator voor een gemeente op

te treden.

Het jaarverslag 1981-1988 (inmiddels in De Korhaan gepubliceerd) en het

rapport 'Redt de Gierzwaluw' is aan de voorzitter van het Gewest Gooi- en

Vechtstreek aangeboden. Alle burgemeesters in het werkgebied ontvingen

eveneens deze publikaties. Aan hen werd verzocht een contactpersoon aan

te wijzen. Ook werden architecten, aannemers, renovatiebureau
1

s en woning-

bouwstichtingen benaderd.

Op verscheidene plaatsen zullen speciale gierzwaluwdakpannen worden gelegd.
Van de vogelwerkgroepleden wordt verwacht dat zij meewerken aan gierzwaluw-

inventarisaties, broedplaatsen doorgeven en bij bedreiging van broedplaatsen
dit onmiddellijk melden.

Bergeendgegevens 1989

Het verslag van de Bergeendtelling 1988 zal naar verwachting verschijnen

in Korhaan nr. 2, 1989. Nagenoeg alle gegevens zijn binnen en met de uit-

werking is begonnen.
Zoals reeds bekend gemaakt is op de Avifaunavergadering op 24 oktober 1988

zullen van het komend broedseizoen weer alle gegevens van broedgevallen

worden verzameld. De nadruk zal gelegd worden op die gebieden waar de hoogste
dichtheden zijn aan te treffen, te weten: Laarder Wasmeer, ’s-Gravelandse

landgoederen en de landgoederen tussen Naarden en Huizen. De gegevens kunt

U weer op waarnemingskaartjes doorgeven aan Jos de Jonge (adres achterin

de Korhaan) en aan:

A.J.van Klaveren
,

Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef.

De subgroep Avifauna heeft het plan om dit jaar weer een aantal broedvogel-

inventarisaties uit te voeren. Er wordt gedacht aan een weidevogelonderzoek,

gierzwaluw-inventarisaties samen met de projectgroep Gierzwaluw, en aan een

broedvogelonderzoek in het landgoed Einde-Gooi.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen ook nog wat kleine terreinen worden geinven-
tariseerd. Op de werkgroepavond van de subgroep Avifauna zullen de inventari-

saties worden toegelicht.


