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Hier kun je b.v. de Vale Gier tot op een afstand van 40 m benaderen. Dan  
krijg je een goede indruk van de grootte van het beest! 
Bij de Pena de Oroel hebben we ook enkele Lammergieren gezien, die over  
het algemeen veel hoger op de berg zitten dan de tientallen Vale gie- 
ren op hun rotsrichels. 
Een wandeling/bergtocht hoog in het Parc Nacional de Ordesa wordt te  
gevaarlijk en dus bekort vanwege een fikse sneeuwbui. Veel mezen, o.a.  
Glanskop en Staartmees, Vinken en ook een Kortsnavelboomkruiper worden  
gezien, maar het meest indrukwekkend is hier het geheel van de natuur  
met de ruig beboste berghellingen. 
 
112 vogelsoorten in 14 dagen is onze score. Maar belangrijker dan het  
aantal zijn de ervaringen die we hebben opgedaan. Alle impressies bij  
elkaar, naast vele goede waarnemingen van voor Europa vrij zeldzame  
vogelsoorten, maakten deze voorjaarstocht door Spanje tot een heel  
waardevolle vakantie. 
 
 

Leo Montsma 
 
 

-------------- 
 
Medewerking gevraagd voor de inventarisatie van zoogdieren. 
 
In navolging van het Atlas-project van Broedvogels en het Atlaspro- 
ject voor winter- en trekvogels is onlangs een landelijke inventarisa- 
tie van zoogdieren gestart. 
De bedoeling van deze inventarisatie is het verkrijgen van een beeld  
van de landelijke verspreiding van alle zoogdiersoorten. Tot nu toe  
is daar nog te weinig van bekend. 
De inventarisatie is opgezet door een aantal instanties op het ge- 
bied van het natuurbeheer zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het  
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie en het Rijks Instituut voor  
Natuurbeheer. 
De inventarisatie loopt voorlopig tot 1984 en vindt plaats op basis  
van atlasblokken (5 x 5 km) zoals deze ook gebruikt zijn voor lande- 
lijke vogelinventarisaties,(Zie hiervoor de kaart op de volgende blz.)  
Om mee te kunnen werken aan het project is men niet verplicht elk at- 
lasblok grondig te inventariseren. Ook incidentele waarnemingen(b.v.  
gedaan tijdens vogelinventarisaties) zijn waardevol, elke doorgegeven  
waarneming levert een bijdrage aan het streven een zo volledig mogelijk  
beeld te krijgen van de verspreiding van zoogdieren in Nederland.  
Namens de vereniging heeft ondergetekende de coördinatie van inciden- 
tele waarnemingen op zich genomen voor het hiernaast aangegeven ge- 
bied. Bij de waarnemingen is het van belang een onderscheid te ma- 
ken in waarnemingen van: 

- levende dieren 
- dode dieren 
- aanwijzingen(b.v. sporen, nesten in braakballen, mest) 

Voorts is het van belang dat de maand van waarnemen wordt doorgegeven.  
Wanneer vleermuizen worden waargenomen, is doorgeven óók zinvol als  
de soort niet gedetermineerd kan worden. 
In een volgende Strandloper zal een overzicht gegeven worden van tot  
nu toe bekende gegevens over de verspreiding van zoogdieren in onze  
omgeving. 
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KAARTJE VAN DE ATLASBLOKKEN 

 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij: 
 
Dick Hoek                              (soms) in Noordwijk 
Wilhelminalaan 26                         De Ruyterstraat 5 
3051 JS Rotterdam                         Noordwijk 
tel.: 010-229395 
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