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Jaarverslag 1991 van de Subgroep Avifauna

De werk/contactavonden werden in 1991 voornamelijk gebruikt om onze rapporten

op formulieren vast te leggen. Dit is zowat klaar, evenals de invoer in een

PC. Het systeem dat ontwikkeld is (en nog verder uitgebreid wordt) heeft

zijn nut reeds bewezen. Voor twee Milieu-Effect-Rapportages (M.E.R.s) werden

overzichten gemaakt, die voldeden aan de wensen van de aanvrager (afgezien

van de opmerking dat onze gegevens wel verouderd zijn). Een vervolg is nu het

reorganiseren van het archief om, indien dit gewenst is, snel de rapporten

terug te kunnen vinden.

In 1991 werden tevens de waarnemingskaarten tot overzichten verwerkt. Deze

overzichten staan afgedrukt in de Korhaan. Het jaaroverzicht van deze

waarnemingskaarten wordt ook in de Korhaan gepubliceerd.

De volgende activiteiten werden ondernomen (tussen haakjes: de coördinator);

a. Watervogeltellingen (Willem Weitjens)

b. Midwintertellingen, waterhoentjes en stootvogels (Wim Duurland)

c. Trektellingen (Fred van Klaveren)

d. Huiszwaluwen (Dick Jonkers)
e. Oeverzwaluwen (Dick Jonkers)
f. Ganzentellingen (Hans Gouw)

g. Steltlopertellingen (Jelle Harder)

h. Voorjaarsfenologie (Jelle Harder)

i. Knobbelzwanen (Frank v.d.Weijer)

j. Kemphanen (Mare van Houten)

k. Bijzondere-Soorten-Projekt (niet-broedvogels) (Willem-Jan Hoeffnagel)
l. Broedvogelinventarisatie Hilversums Wasmeer en Zuiderheide (Jelle Harder)

m. Kerkuilen (Rick van den Akker)

n. Inventarisatie SBB-gebieden Gooimeerkust (Dick Jonkers)

o. Groeve Oostermeent (Dick Jonkers)

p. Ijsvogels 's-Gravelandse Buitenplaatsen (Nico Klippel)

q. Vuntus (Adri Vermeule)

r. Tuinvogelonderzoek (Dick Jonkers)

Ook in 1991 werden weer vele waarnemingskaarten ingestuurd. Overzichten hiervan

werden in De Korhaan gepubliceerd.

Door de Subgroep Avifauna werden in 1991 twee bijeenkomsten gehouden. De

opkomst was bevredigend te noemen, hetgeen waarschijnlijk mede komt door het

toesturen van een uitnodiging met agenda aan mensen die interesse hebben in

de activiteiten van de subgroep.

Oorspronkelijk was de verwachting dat we slechts een jaar gebruik konden

maken van het lokaal van MEAO aan de Pater Wijnterlaan 16 in Naarden. Gelukkig
bleek dat onze aanwezigheid dermate weinig problemen oplevert dat wij voorlopig

deze ruimte nog kunnen blijven gebruiken.

Willem-Jan Hoeffnagel.
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