
74 De Korhaan, Jrg.37, Nr.3/4

Uit de veren

Subgroep Avifauna

Dit is de vaste rubriek van het coördinatieteam van de Subgroep Avifauna. Hier

vindt u onder andere nieuws en feiten over de diverse werkgroepen, oproepen,

onderzoeksvragen en voortgang van de projecten.

Roestplaatsen van Ransuilen

Al weer enige tijd geleden heb ik

aangegevenkomendeherfst en

winter een onderzoekje te willen

doen naar het aantal Ransuilen

op roestplaatsen. Ik verzocht jul-
lie aan mij door te willen geven

de plaatsen in Gooi en Vecht-

streek waarvan je weet dat er in

het verledeneen roestplaats was.

Deze oproep leverde twee reac-

ties op van Harry de Rooij en

Dick Jonkers. Dat moeten er

toch meer zijn!?

Daarom nu nogmaals deze vra-

gen:

1. Een iederdie oude of recente

roestplaatsen weet van Ransui-

len in Gooi en Vechtstreek

vraag ik deze aan mij te mel-

den.

2. Noteer zo mogelijk ook aan-

tallen en data.

In het najaar wordt er door de

Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken een lezing georgani-
seerd over onderzoek aan Rans-

uilenop roestplaatsen. Be-

schouw datals een opwarmertje

voor enkele tellingen van Ransui-

len in Gooi en Vechtstreek.

De bedoeling is namelijk om en-

kele simultaantellingen te houden

in de maanden november, de-

cember en januari. Tellingen die

dus uitgevoerd gaan worden op

alle bekende oude en nieuwe

roestplaatsen. Op die manier

kunnen we misschien eens een

beeld krijgen van de aantallen in

de winter. Hiernaar is in het werk-

gebied van de vogelwerkgroep

nog nooit onderzoek gedaan.
De precieze datavan detellingen

worden nog bekend gemaakt.

Een iederkan er aan meewerken

en zich ter zijner tijd opgeven.

Kijk dus jullie dagboeken nog

even na op roestplaatsen.

Reacties naar:

Jelle Harder

OudeAmersfoortseweg 56

1213AE Hilversum

(035) 693 78 58

ielleharder@hetnet.nl

De Turkse tortel

Dewaarnemingen komen slechts

mondjesmaat binnen: iedereen

moettoch tijdens het uitlaten van

de hond in de wijk of tijdens de

dagelijkse gang naar hetwerk

Turkse tortels tegenkomen?

Het zijn natuurlijk geen spectacu-

lairewaarnemingen, maar toch

dus nogmaals een verzoek

aan iedereenom alsnog deze

waarnemingen op te sturen aan:

Dick Jonkers

(d.ionkers@12move.nl) of Rob

Kole (rkole@wxs.nl1.

Net als in omroepland is het ook

in de rubriek ‘Uit deVeren’ kom-

kommertijd: informatiestromen

drogen op en ieders gedachten

zijn al bij de geplande vogeltjes

van de komende vakantie. Niet

dat er niets gebeurt of gebeurd

is, verre van dat. Op het moment

dat ik dit opschrijf, lopen de in-

ventarisaties Zuid- en Noord-

polder te Veen en Cruysbergen
af. Evenals de bescherming van

de weidevogels, gaande niet-

seizoensgebonden Eempolder-

tellingen echter onverdroten

door. De verschillendezwaluw-

soorten zijn evenals de ijsvogel

nog druk doendemet het voeren

van hun jongen. Er moeten nog

jonge roofvogels geringd worden

en wie verondersteltdatvoor de

Telpost een stille periode aan-

breekt, komt bedrogen uit: na

een korte adempauze start in juli

teljaar 17 alweer!

Ook Jelle heeft niet stil gezeten;

hij doet nogmaals een oproep

om het Roestplaatsenproject van

Ransuilen de start te geven die

het verdient.
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Verslagjes Werkgroepen/

Avifaunavergadering
De coördinatorenvan de werk-

groepen konden ook dit jaar

weer een mail of een schrijven

tegemoet zien, waarin gevraagd

werd om voor 10 augustus een

(kort) verslagje van vijf a tien re-

gels te maken van de belangrijk-

ste te melden zaken van de afge-

lopen periode. Deze verslagjes
zullengebundeld worden en toe-

gevoegd aan de agenda voor de

Avifauna-vergadering van dins-

dag 9 september 2003. Wie voor

deze vergadering agendapunten

wil indienen, kan dat via onder-

staand adres doen.

Ganzenwerkgroep

Na een tevergeefse oproep voor

een coördinator in de Korhaan

van mei 2003 en op het Goois

Vogelnet, heeft het coördinatie-

team besloten de werkgroep

ganzen op te heffen. We zullen

het dus moeten doen met waar-

nemingen van anderewerkgroe-

pen zoals de werkgroep

eempoldertellingen, metwaarne-

mingen vermeld op het vogelnet,
of met de telgegevens van Sovon

in ons gebied.

Gelukkig gaan deze gegevens

niet verloren, dus wie weetals er

in de toekomst toch nog een

coördinator opstaat

Namenshet Coördinatieteam

subgroep avifauna

Cor de Kruif, secretaris

De Dam 72,1261 KV, Blaricum

Telefoon: (035) 525 82 99

e-mail:

cor.francisdekruif@wanadoo.nl


