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Notulen van de voorjaarsvergadering op 11 februari 1922

van de

subgroep Avifauna

Willem-Jan Hoeffnagel

Aanwezig : R.A.Kole, J.van Velsen, J.Harder, W.Duurland, J.Gruber,

M.Kraal, D.Jonkers, F.van Klaveren, W.J.v.d.Brink, M.v.d.

Water, A.Vermeule, N.Dwars, B.Dwars, F.v.d.Weijer, R.v.d.Akker,

J.Terlouw, I.van Woersem, W.Weitjens, G.v.d.Poel, B.Ooster-

baan, J.de Wilde, C.Rosier, B.van Poelgeest, W.J.Hoeffnagel.

Afwezig gemeld: W.Kraak,■ N.Klippel, P.Vos, F.Hoes, Y.Bosman, W.Bindt.

1. Opening

2. Ingekomen stukken

Geen

3. Notulen vorige vergadering

Geen op- en/of aanmerkingen en derhalve goedgekeurd.

Vraag Adri Vermeule: Hoe zit het met de handleiding voor de waarnemings-

kaartjes? - Deze is vanavond beschikbaar.

4. SOVON Projekten

Johan Bekhuis geeft een overzicht van de achtergronden van de projekten
van S0V0N op landelijke schaal.

Jan van der Winden geeft een overzicht van district 10, waar wij ook onder

vallen. Van de volgende soorten ontbreekt informatie uit het Gooi of is

slechts weinig aanwezig bij S0V0N: BSP-broedvogels: Geoorde Fuut, Bruine

Kiekendief, Veldleeeuwerik, Blauwe Reiger, Grote Karekie.t, Grauwe Gans,

Boomleeuwerik en Rietzanger; BSP-niet broedvogels: Krooneend.

Als er mensen zijn die over dezesoorten gegevens hebben, dan worden ze

verzocht om deze aan mij door te geven om deze naar S0V0N te sturen.

5. Stand van zaken betreffende de Subgroep Avifauna

Rapporten:
- Er zitten ongeveer 450 rapporten in VIDAS, met ongeveer 16000 vogel-

notaties;
- Het archief zal gereorganiseerd worden om het beter toegankelijk te

maken.

Waarneraingskaarten:
- Er moet een betere controle komen op de soorten op de waarnemings-

kaarten, aangezien er soms onwaarschijnlijke soorten in de lijst in de

Korhaan voorkomen (dit kunnen foutieve determinaties zijn zowel als

typefouten bij het intikken van de gegevens). Van een bepaald aantal

soorten zal de waarneming middels een nadere omschrijving op de waar-

nemingskaart moeten worden aangetoond. Alleen dan zal deze waarneming

worden gepubliceerd. Welke soorten dit betreft zal middels een artikel

in de Korhaan worden bekend gemaakt.

Vraag: De Bloeraendalerpolder wordt misschien volgebouwd en er gaat

mogelijkerwijs vervuild slib gestort worden bij het PEN-eiland. Doet de

VWG hier nog iets aan?

Dit wordt doorgegeven aan de subgroep Natuurbescherming.

5. Plannen en lopende Aktiviteiten

a. Watervogeltellingen (Willem Weitjens)

Gaan gewoon door. Geen problemen.

b. Midwintertellingen, Waterhoentjes en Stootvogels (Wim Buurland)

Alles is op tijd geteld. Waarschijnlijk een verslag in de volgende

Korhaan.
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c. Trektellingen (Fred van Klaveren)

Veel activiteiten deze herfst. Van half juli tot half november:

80.000 vogels. De trek viel een beetje tegen. Het weer is de waar-

schijnlijke oorzaak. Er zijn 108 soorten waargenomen, wat landelijk gezien
een zeer goed aantal is.

d. Huiszwaluwen (Dick Jonkers)
Gaat door. Er zijn voldoende tellers. Er komen verslagen in het Vogel-

jaar over de huiszwaluwen en de oeverzwaluwen. Wim v.d. Brink heeft

bij mensen aangebeld die nesten afsteken. Is er informatie om by die

mensen in de brievenbus te doen? D.Jonkers zal folders geven.

In de nieuwe Flora- en Faunawet wordt afsteken strafbaar gesteld.

e. Oeverzwaluwen (Dick Jonkers)

Geen bijzonderheden.

f. Ganzentellingen (Hans Gouw)

Hans Gouw is niet aanwezig; geen rapportage.

g. Steltlopertellingen (Jelle Harder)
Er is nog geen enquete geweest. In de Graspieper komt een verslag
dat met de enquete naar de tellers gestuurd wordt.

h. Voorjaarsfenologie (Jelle Harder)

Het verslag 1991 komt in de volgende Korhaan. 17 mensen hebben een

formulier ingestuurd. Er komt geen vervolg in 1992.

j. Knobbelzwanen (Frank van de Weijer)
Het verslag 1991 is klaar. Er zijn meer zwanen waargenomen dan voorheen.

De stijging komt waarschijnlijk vooral door beter tellen. Er wordt steeds

meer melding gemaakt van afschot.

j. Kemphanen (Mare van Houten)
Mare v. Houten niet aanwezig; geen rapportage.

k. Bijzondere-soorten-projekt (broedvogels) (Jelle Harder)
Wordt afgevoerd van de lijst.

l. Bijzondere-soorten-projekt (niet-broedvogels) (Willera-Jan Hoeffnagel)
Wordt eens per jaar op papier aan Jan v.d.Winden doorgegeven.

m- Broedvogelinventarisatie Zuiderheide (Jelle Harder)
Dick Jonkers maakt het verslag af, daar Jelle Harder er niet aan toe

komt.

n. Kerkuilen (Rick v.d. Akker)

Loopt goed. In of bij drie van de kasten is een Kerkuil gesignaleerd.

Waarschijnlijk is er in Eemnes een nieuwe plek gevonden om een kast op

te hangen.

o. Inventarisatie SBB-gebieden Gooimeerkust (Dick Jonkers)
Het verslag is ongeveer half maart klaar. Het onderzoek is een groot

succes geworden. De bossoorten zijn opvallend goed vertegenwoordigd.
Dit komt door het beheer. SBB wil actie ondrnemen om de rietgebieden
te verbeteren en/of te vergroten.

p. Vuntus (Adri Vermeule)

Is niet doorgegaan. Wordt afgevoerd van de lijst.
Jelle Harder; Er zijn plannen om er een weg doorheen aan te leggen.
Adri Vermeule houdt het in de gaten.

q. Tuinvogelonderzoek (Dick Jonkers)

Loopt goed. Er zou echter een betere spreiding over het VWG-werkgebied
kunnen.

r. Ransuilen (Jelle Harder)
Kan van de lijst afgevoerd worden aangezien er geen reacties op de

oproep voor een coördinator in de Korhaan geweest zyn.



32

6. Nieuwe Aktiviteiten

- SBB heeft gevraagd of we het eiland "Dode Hond" kunnen inventariseren.

Er staat een oproep in de Korhaan.

Coördinator: Dick Jonkers.

- Fred van Klaveren heeft Natuurmonumenten gebeld. NM vroeg of we het

Cronebos of de Vechtplassen (Ankeveen t/m de Wijde Blik) kunnen inventa-

riseren, dit in verband met nieuwe beheersplannen.
Dit is erg moeilijk: te groot en te weinig tellers beschikbaar.

Fred van Klaveren zal om nadere informatie vragen. Bovendien meldt

niemand zich als mogelijke coördinator.

7. Rondvraag en sluiting

Vraag van Frank v.d. Weijer: Zijn er mensen die met een cassette-recorder

langs vindplaatsen van steenuilen willen gaan? Wim v.d. Brink doet

Huiden en omgeving.

Adri Vermeule heeft nestkasten ter beschikking en wil ook kasten

repareren.

Jelle Harder: De observatiehut in het Laarder Wasmeer wordt op 22.2.92

en 29.2.92 gerepareerd en hij kan daarbij hulp gebruiken.


