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Geachte Avj.far:na-1ed.en,

Hierbij ontvangt U voor de eerste aaal d.it

bulletin jn gBstencild.e vorful. U zult zícia misschren afrtragen \íaa-

rom naast d.e diverse ornithologi-sche uitgaven ook "Avj.fai:na

Groningen" net al l,'eer een vogelblad verschijnt,

Nu bestond onder d.e inrrentaristatie-commie

sie a1 enige tj- jd d.e f.iens d.e leclen rvat ïneer in,koni;akt te brengen

met datgene wa.êr tr,rê ons als leden, rree bezighouden: 4:_h:! jegett-

stellen van een pïovincj-ale avifauna. De konnmissie voeld.e het a1s

een genis d.at cle kommr.rrikatie beperkt bleef tot een 2-ta1 leden-

vergaderingen v.'aarin te r,reinig informatie gegeven kon worden over

d e v o r d ' e r i n g e n a a n d . e a n ' i f a u n a v r a a r b i j t o c h v e 1 e n v e r r U d . o o r d . e

j-nventarisaties nauvi bij betrokken zJjn, Op d.e Laatst gehoud.er, f"-]

d.envergad.ering r,rerd. daarom het voorstel gedaan tot uitgave t* .
het nog naamloze brrlletino De inhoucl zal er zod.anig uj-tzien dat

U op d.e hoogte i+orcj.t gehoud.en van de berejkte resultaten, waarover

U in het volgenCe nwÍuner een overzicht vind.tr €D vooral ook over

bijzondere lr.'aarneningen in de provincie Groningen ged.aan.

Tot slot verwacht d.e redakiie dat U allen

een lruchtbare bijdrage rnag levereno
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Doelstellingen van de vereniging rf Avifauna GronÍ.ngenrt.

0p 15 riei 1968 v;erd. te Gróningen d.oor enkele aktieve amaterrr-orni-

thologen Ce vereniging "Avifaurra Groningen" opgerioht. Het uit-

eindeli jk d.oel van cle vereniging is het t, oy,,t . d oen publiceren va^n

eenav i faunavanceprov inc ieGron ingenmetkwant i ta t ievegegeve Ï }S :

Deze kr"antitatieve gegevens zijn nood.zakelijk. Idil- nen na publÍkatie

met d.eze avifauna verand-eringen in d.e vogelstand. aantonen, r^lelke 
'

ontstaan zijn d.oor ooaomilieu-ve:crruj.ling of v;eLke ]cr:r:nen: ontsta.an door
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o.a€ntasting van het land.schap dan zaL men net goed gedocunenteertl pitennate-

riaal voor de dag rneeten kornen. Elen goed voorbeelcl hiervan is ale onlangs ge-

houden aktie net filn voor de televisie voor het behoud van de DoLLárd.. bnk-

zij het vele verk tioor nrs. S.Tjal.ljrtgii verricht. tijdens een ontlerzoek aam de

kluut, zowel irr de broed- a1s in de trektijd, werd bewezen hoe belangrijk de

Doll-arcl met na,rre voor d.e kluut is. Hoewel de Dollard ook bijzonder uaarilevol

is voor d.e veLe sooxten steltlopers rrêïd hier toch veÍlig aandacht a€,ngeechon-

ken, waanschijnlijk omdat tle ve1ê gBgevens die er vel zijn niet in een goed

opgezet verslag zijn gepubliceerd..

& zijn uiteraard een aa.rrtal soorten wearÍ/an men cle sterke'terug-

ga,ng zonder oeer kan noenen zoals b.v. de gpeLgor€ en d.e ooievaar die na

1967 eeheel uit onze provincÍe zijn verdÍenen a,Ls broedvogBl. 0ro aan d.e

jluiste geg€vens te konen verd de provincie ond.erverdeeld in een J-taJ- bio-

tcpen ( grasJ.anct, ekJcerlaarl, water met oevers, bebouvde komnen, wegen net ver-

spreide bebou',rin6, bra^akliggelrde t{rreinen en bossen). Terreinen uÍt deze

biotcpen worden in de lente en zomer d.oor d.e leden op broedvogels gElnven-

tariseerd, rrclke inventarisatie 1n een versl-ag ruordt gezonden a"a,n de inven-

taÍisatie-kornÍaiss j.e die de gegevens vÈrvleïkt per bioioop.

Daexnaast zend.en tle led.en jaarlijks hun eigen r'raarnemingen j-Ír zo-

rsel uÍt de broed- a1s uit d.e trektijd zodat ook in los verband staande ge-

gevens niet verloren gean, Tn inventarj.satie-konniss ie denkt na { jarcn va^n

inventariseren vold.oend.e gegevens bij elka"e,r te hêbben on p-l-Ie gegÊvens per soort

uit te werken, ',{aarna publikatie kan volgen. On binnen deze 4 jaar aI dit

werk te kur:nen verzetter., vordt natuurlijk de med.elrerkjag va:r de leden ge-

rrra^agd. Iïebt U het afgelopen seizoen nog gecn te:rrein kullcn inventariseren

en lmnt U voor L97, r.lat tijd- rmijhcuclen d.an kr,crt U zich in verbinding stellen

met: P,J, van Dorssen trin'iorpweg i6 _l@re11. o!0..})qlÁl ,

}/aarneming van een Vitoogeend"

0p 21 novenber j,f ,begaf ik me rlaa'r Sassenheirn-Zuid., eel zand.plas even

ten zuid.en ''ran het eigenlijke Sassenhein in Ha::en. 0p deze rrrij diepe p1as,

die ontstaan is ooor zand.afgraving: voor d.e snelweg Euaen-Groningen, bevi:rd.en

z::ch altijd gpote aantallen eend.en vooral hdf- en tafeleeni. zijn er talrijk,

evenal-s d.e slobeend en vij-ntertaling in een ivat korie re peroooe " Vermoed.elijk

wordt het hoge aantal d-uikeenden begunstigd" d.oord.at in het heLd.ere rqater veel

fonteinkruid. eïl ,"iatêrranorikel groeit. Op 21 november d.acht jl< óén van de vele

krrifeend.dn op te jagen toen ik me naar de r,raterkant begaf. In d.e vlucht bleek

de eend. (aie ik op dat noment voor een g kuifeend' hield een bred.ere vleugel-

streep te hebben. 3ij nazoeken bleek alleen een witoogeend. goed aan het vlieg-
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