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De activiteiten van de Subgroep
Avifauna zijn zeer veelzijdig

De subgroep Avifauna coördineert alle tellingen, inventarisaties en overige

onderzoeken, die binnen de VWG het Gooi en omstreken worden uitgevoerd.

Eenieder die aan dergelijke activiteiten deelneemtof (wellicht) zou willen

deelnemen, is dan ook bij alle Avifauna-vergaderingen en bijeenkomsten van

harte welkom.

H. Weenen

Vergadering van de Subgroep
Avifauna op 14.1.1997.

Het was de eerste VWG-verga-

dering van het nieuwe jaar (jubi-

leumjaar!), die dan ook feestelijk

werd geopend met nieuwjaars-

wensen en appelgebak met slag-

room, gebakken door Joke van

Velsen. Het belangrijkste onder-

deel van de halfjaarlijkse verga-

dering is zoals altijd de bespre-

king van de afgelopen periode

en voorbespreking van de ge-

plande activiteiten.

De subgroep Avifauna kent de

volgende werkgroepen:

weidevogelbescherming,

Eempoldertellingen, watervogel-

tellingen, midwintertelling,

vogeltrektelling, de vogel van het

jaar, ganzentelling, huiszwaluw-,

oever- en gierzwaluwtellingen,

tuinvogelonderzoek, knob-

belzwaaninventarisatie, steen-

en kerkuilinventarisaties, roof-

vogelinventarisatie, ring-
onderzoek aan het Gooimeer

(Oud-Naarden) en steltloper-

tellingen.
De gegevens zullen zoveel mo-

gelijk door middel van rapporten

en verslagen in de Korhaan

beschikbaar worden gesteld.
Bovendien zijn enkele mensen

bezig met het volledig maken

van een computer-databank met

gegevens over alle reeds uitge-
voerde inventarisaties en tellin-

gen in ons werkgebied, die zich

in het archief bevinden.

In 1997 is één belangrijke
nieuwe activiteit gepland, name-

lijk een broedvogelinventarisatie

van de Gooimeerkust tussen de

haven van Huizen en de Hol-

landse Brug. Dit is een zeer

groot gebied, en de medewer-

king van zoveel mogelijk ervaren

en onervaren inventarisatoren

wordt hiervoor dan ook ge-

vraagd. Meer algemeen worden

voor de volgende activiteiten

deelnemers gevraagd:

- Gooimeerkust broedvogel-
inventarisatie (coördinatie:

Mare van Houten, Dick Jon-

kers)
- huiszwaluwtellingen (coördina-

tie: Dick Jonkers)

- gierzwaluwtellingen (coördina-

tie: Dick Jonkers)
- tuinvogelonderzoek (coördina-

tie: Dick Jonkers)
- knobbelzwaantellingen (coördi-

natie: Frank van de Weijer)
- steltlopertellingen (nog geen

coördinator)
- knotten van wilgen ten be-

hoeve van steenuilen (nog

geen coördinator)

Geïnteresseerden kunnen zich

bij genoemde coördinatorenof

bij Guus Proost aanmelden, of

informatie vragen. Ook voor de

andere genoemde activiteiten

kan men zich aanmelden bij

Guus Proost of ondergetekende.
Geïnteresseerden kunnen bij

Guus Proost of ondergetekende
een volledig verslag opvragen.

Degenen die op de vergadering

aanwezig waren krijgen automa-

tisch een verslag toegestuurd.

De volgende halfjaarlijkse

Avifaunavergadering is gepland
voor 9 september 1997, om

20.00 uur in Kasteel Groeneveld,

In principe wordt tweemaal per

jaar een Avifaunavergadering

georganiseerd, en wel in januari

en september, waarin terugge-

blikt wordt op de activiteiten van

het afgelopen jaar, en plannen

gemaakt worden voor komende

onderzoeksactiviteiten. Boven-

dien organiseert de subgroep
Avifauna de maandelijkse werk-

contactavonden, die in principe

elke tweede dinsdag van de

maand gehouden worden. Tij-

dens deze bijeenkomsten wordt

vaak een korte lezing, inleiding
of demonstratiegehouden, en

worden gegevens verwerkt, bij-

voorbeeld van de waarnemings-

kaartjes. Coördinatorvan de

subgroep is Guus Proost.


