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Gezocht: Gooise broedvogels

Het gaat niet alleen om heel bij-

zondere en zeldzame soorten,

maar ook om waarnemingen

van zekere broedgevallen (nest-

bouw, voeren van pas uitgevlo-

gen jonge vogels) of om hoge

aantallen.

Organisatie
Het is moeilijk heel gericht dui-

delijk te maken welke aanvullin-

gen per blok nog nodig of mo-

gelijk zijn boven op de reeds

verzamelde informatie. Een be-

stand met deze informatie is bij

het SOVON kantoor in opbouw

en groeit nog steeds. Het is niet

doenlijk daarvan op dit moment

een overzicht met de tussen-

stand te publiceren. Daarom lijkt

het mij een praktische oplossing

om één contactpersoon binnen

de VWG een recente uitdraai te

geven van alle beschikbare in-

formatie. Deze persoon kan per

blok bekijken welke informatie

reeds bekend en wat er nog

aan aanvullingen mogelijk is.

Ook krijgt deze persoon een

stapel formulierenwaarop de

waarnemers hun aanvullende

waarnemingen van broedvogels

kunnen vermelden.

De contactpersoonvoor de VWG 't Gooi

is: PietSpoorenberg, Celebesstraat 36

3742 DD BAARN, tel.; 035-5424686

e-mail: spoor.slag@worldonline.nl)

Voor verdere vragen kunt u con-

tact opnemen met Piet. De atlas

beloofteen fantastisch resultaat

te worden van deze gezamen-

lijke inspanningen.

Toine Morel, 1e Brandenburgerweg 10,

3721 MJ BILTHOVEN, tel: 030-2211479,

email: morel.vries@freeler.nl

Na inspanningen van vele voge-

laars in de broedseizoenen

1998 en 1999 zijn de meeste

atlasblokken in het werkgebied
van de VWG ’t Gooi inmiddels

geteld ten behoeve van het lan-

delijke broedvogelonderzoek

van SOVON (Veldonderzoek

Nederland). In het laatste veld-

seizoen (het voorjaar 2000) van

het Atlasproject, worden de laat-

ste complete blokken geteld. Dit

is bijvoorbeeld het geval voor

atlasblok 31-18 in de omgeving
van ’s-Graveland en 32-22 tus-

sen Baam en Soest.

Op dit moment zijn alle blokken

in District 10, waarvan het Gooi

en omstreken deel uitmaken,

geteld in de voorbije twee

broedseizoenen en / of ge-

claimd voor 2000. Er zijn dus

geen blokken meer vacant. Be-

langrijk voor het laatste veld-

seizoen is nu zoveel mogelijk

aanvullende waarnemingen te

verrichten, zodat de soorten-

lijsten, broedzekerheidscodes

en eventueel schattingen op

Atlasblokniveau completer wor-

den. Vandaar dit verzoek aan

de vogelaars van de VWG om

hier in 2000aandacht aan te be-

steden. Iedereen kan hier een

bijdrage aan leveren.


