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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.

Uit de veren

Vogel van het jaar 2003: de

Turkse tortel

Het aantal meldingen van de

Turkse tortel is bedroevend

laag. Dit heeft Dick Jonkers

doen besluiten om in het jaar

2004 de ‘Vogel van het jaar’ niet

meer te coördineren. Misschien

is een evaluatie op zijn plaats,

voordat we besluiten dit project

voort te zetten.

Werkgroepvoordracht CES

door Bob van Poelgeest

Constant Effort Site (CES) houdt

in dat er op vaste plaatsen (een

langgerekt smal plot langs de

rand van het Gooimeer) en op

vaste tijden, zonder gebruikma-

king van trucs als geluid en der-

gelijke geringd wordt.

Overgewaaid uit Engeland en in

1996 gestart in Naarden. In Ne-

derland zijn er nog een veertig-

tal Constant Effort Sites. In een

jaar wordt er, van 20 april tot 10

augustus, twaalf keer gevangen

gedurende een periode van zes

uur gerekend vanaf zonsop-

gang. De resultaten zijn tot nu

toe nog niet gepubliceerd, ook

niet door Sovon.

Opmerkelijke resultaten:

• rietzanger: wel oude exempla-

ren gevangen, maar weinig

jongen: tijdens acht jaar van-

gen slechts twee keer een

broedvogel vastgesteld;
• tuinfluiter: weinig jongen tegen

veel ouden;
• zwartkop: veel jongen tegen

weinig ouden;
• kleine karekiet; enige soort

met veel terugmeldingen.

Inventarisatievooretellen 2004

Inventarisatie Cronebos

(Fred van Klaveren, beheerder

's-Gravelandse Buitenplaatsen

en Cronebos)
Als gevolg van veranderingen

binnen de Vereniging Natuurmo-

numenten zullen er meer vrijwilli-

gers ingezet moeten worden

voor de monitoring en verslag-

legging. Hierdoor is er nog be-

hoefte aan medewerkersvoor

de monitoring van de rode lijst

soorten (kerkuil, nachtzwaluw,

draaihals e.d.) en doelsoorten

(gekraagde roodsoort, kuifmees,

boomklever en dergelijke). De

bedoeling is dat het Cronebos

geheel geïnventariseerd is in

2004. De gegevens worden ver-

volgens gekoppeld aan de kwa-

liteitstoets die in het najaar

plaatsvindt. Vanaf2005volgen

de buitenplaatsen.

GNR: heidevelden

Het op een rijtje zetten en opvra-

gen van alle informatie bij de di-

verse groeperingen over de

Gooise heidevelden. Dit in ver-

band met de onderbouwing van

de noodzaak honden in deze

gebieden aan te lijnen, een

maatregel die regelmatig aange-

vochten wordt door honden-

bezitters.

Monitoring Broedvogels
Loenderveen

Rond de Waterleidingplas van

Waterleidingbedrijf Amsterdam

ligt een ringdijk met een lengte

van ca 4 km met langs de ring-

dijk grofweg drie typen rietvege-

tatie. De broedvogelpopulatie

van de rietgordels wordt niet

structureel gevolgd. Daardoor

bestaat er onvoldoende inzicht

om een uitspraak tekunnen

doen over de autonomeontwik-

kelingen en het effect van be-

heersmaatregelen. In 2003 is

wel een inventarisatie uitgevoerd

die als nulmeting kan dienen.

Onze interesse gaat vooral uit

naar de riet-en watervogels in

brede zin. Eind 2003 komt er

een soortenlijst met de soorten

die minimaal gevolgd moeten

worden.

Het komende jaar lopen er een

paar projecten (het op grote
schaal wegvangen van vis, het

uitsluïten van herbivorewatervo-

gels en semi-natuurlijk rietbe-

heer) die invloed kunnen heb-

Dinsdag 9 september 2003 vond

de vergadering plaats van de

subgroep Avifauna. Hieronder

volgt een selectie van een aantal

punten uit de notulen; belang-

stellenden die alsnog de volle-

dige notulen willen inzien, kun-

nen mij mailen.

Mede vanwege het feit dat niet

bij iedereen de agenda via de

mail binnen gekomen is, was de

opkomst matig. In het vervolg is

het dus raadzaam bij het niet

krijgen van de agenda dat aan

onderstaand mailadres te mel-

den; de datum van de vergade-

ring is immers iedereen bekend.

Bovendien is het voor een goed

verloop van de vergadering ge-

wenst dat de coördinator, of een

vervanger, van iedere werk-

groep aanwezig is!
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ben op de rietgordels, dewater-

kwaliteit, het voorkomen van wa-

terplanten en de macrofauna.

De vrijwilligers van de vogel-

werkgroep die de verantwoorde-

lijkheid voor deze monitoring op

zich willen nemen, krijgen toe-

gang tot een bijzonder natuur-

gebied waar nog diverse bijzon-

dere soorten voorkomen. Be-

zoeken ‘s nachts en buiten kan-

tooruren zijn na overleg moge-

lijk. Daarbij worden de vrijwilli-

gers betrokken bij be-

heersmaatregelen die uniek zijn
in Nederland. Nadere informatie

is te verkrijgen bij:

Drs. G.N.J. ter Heerdt (Wetland Ecoloog)

WaterleidingbedrijfAmsterdam,Afdeling

Research en Development

Vestiging Loenderveen, Bloklaan 5,1231

AZ, Loosdrecht

Tel. (0294) 23 41 21, fax (0294) 23 14 59,

e-mail: g.terheerdt@wlb.amsterdam.nl

Ransuilenproject door Jelle

Harder

Jelle heeft het project ingeteid

tijdens de ‘Roofvogeldag’ in

‘t Laer op 8 november.

Schema:

• zaterdag 20 december; eerste

echte telling (eventueel uitloop

zondag 21 december);
• zaterdag 10 januari; tweede

telling (eventueel uitloop zon-

dag 11 januari).
Het vermelden van de roest-

plaatsen zal in verband met mo-

gelijke verstoring met de nodige

zorg gebeuren.

Richtlijnen begroting

Vergoed worden; tegemoetko-

ming in de reiskosten voor be-

zoeken aan infodagen buiten de

regio door een vertegenwoordi-

ger van deWerkgroep op km-

basis (11 c./km), onkosten voor

het versturen van rapporten, uit-

nodigingen e.d. en een vergoe-

ding voor huur locatie voor bij-

eenkomsten van een werkgroep

(vanwege het ontbreken eigen

onderkomen VWG)

Mededelingen
• De werkzaamhedenvan Peter

Vos zijn overgenomen door

Engbert van Oort: hij verzorgt

nu de hele coördinatie van de

waarnemingen. Klasse!

• Boerenzwaluwproject: Vecht-

plassengebied (coördinator

Jelle): hier is in week 37 ge-

start met het plaatsen van

nestplankjes op ongeveer

veertig locaties.

• Eemland (coördinator Dick);
de subsidie is rond, hier wor-

den op ongeveer twaalf

locaties plankjes bevestigd.
• Het Coördinatieteam organi-

seert op donderdag 8 januari

om 20.00uur in de

Bethlehemkerk te Hilversum

EEN AVONDVOOR ‘NIEUWE

LEDEN' (leden die lid zijn
vanaf 1 januari 2002). Het doel

is deze leden te informeren

over de activiteiten van de ver-

schillende werkgroepen en

hen warm te maken om deel

te nemen aan werkgroep-

activiteiten. De uitnodiging

volgt. Het spreekt voor zich,

dat geïnteresseerde 'oudere

leden’ ook van harte welkom

zijn!

• Mare gaat als tijdelijk lid het

Coördinatieteam (CT) nu echt

verlaten daar én CT én secre-

taris van deVWG voor hem

niet meer op te brengen is.

Dus hierbij een OPROEP: aar-

zel niet en kom ons

Coördinatieteam versterken!

Wij bieden je een gezellige

werkkring en uitermate zinvol

werk.

Datum volgende vergadering:

dinsdag 13 januari 2004!

Wist U dat...

• er bij een boerderij in Eemnes

168 nesten van de huiszwaluw

geteld zijn
• de huismus na een afwezig-

heid van vele jaren in onze tui-

nen weer terug is in de vogei-

toptien van 2002 (Tuinvogel-
werkgroep)

• er voor de gierzwaluwen aan

de Vrtuskerk in Hilversum mo-

gelijk voorzieningen (nestste-

nen) worden aangebracht; te-

vens worden waarschijnlijk

een kast voor een torenvalk en

een slechtvalk geplaatst. Ook

zullen in de flat aan de Minc-

kelersstraat door deWoning-
bouw-corporatie tientallen

Boomvalken Tekening: Arthur Singer
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neststenen voor de gierzwa-

luw worden ingemetseld.
• het aantal broedgevallen van

de spreeuwterugloopt.
• Dick Jonker vogelkalenders in

de aanbieding heeft (€ 8,-)
• dat er dit jaar een negental

bosuilen in onze nestkasten

gebroed heeft.

• dat je nog tot 29 november

trekvogels kon tellenop de

Telpost in het Corversbos.

• dat 2003 een slecht broedjaar

was voor desteenuil en ook

voor de oeverzwaluw.

• dat deWerkgroep Eempolder-

tellingen al vanaf 1972 telt.

• dat het ondanks een kleiner

aantal broedgevallen van de

grutto volgens de Werkgroep

Weidevogelbescherming toch

een goed jaar was voor de

weidevogels.
• dat er in het broedseizoen van

2002voor de ijsvogel sprake

was van het hoogste aantal

broedvogels ooit in ons land

vastgesteld (550-600 paar).
• dat er in januari 2003 11.000

smienten op het Eemmeer za-

ten.

• dat het voor de boomvalk in

onze bossen moeilijk blijkt te

zijn, vooral door de aanwezig-

heid van de havik, jongen

groot te brengen.
• dat de torenvalk in ons gebied

in de put zit, maar nauwelijks

in zijn nest.

• dat in 2003 Cruysbergen,

Monnikenberg en het gebied

tussen de Gooyergracht en de

Meentweg/Wakkerendijk geïn-

ventariseerd zijn.

Namens het CoórdlnatieteamSubgroep

Avifauna,

Cor de Kruif, secretaris

De Dam 72,1261 KV, Blaricum

tel. (035) 525 82 90 e-mail:

cor.francisdekmif@wanadoo.nl


