BMP-cursus voor het leren tellen van
broedvogels
Deze cursus, die we samen organiseren met Sovon, is voor vogelaars die broedvogels willen leren tellen volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project
(BMP). De cursus bestaat uit vier theorieavonden en vier veldbezoeken. Tijdens de
theorieavonden licht de cursusleider Albert de Jong van Sovon de BMP-methodiek
toe. De bijeenkomsten worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat de cursisten de
kans krijgen om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken
gaan zij in kleine groepjes op pad met ervaren BMP-ers. De resultaten van deze
bezoeken worden ter oefening ingevoerd, waardoor de cursist de resultaten zelf leert
verwerken. Aan het einde van de cursus wordt er een examen afgenomen, waarin
de kennis wordt getoetst. Na deze cursus kunnen de deelnemers zelfstandig een
BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken.
Wanneer en waar ?
De cursusavonden (van 20.00 tot ca. 22.15 uur) zijn in de Haarlemmer Kweektuin,
Kleverlaan 9 te Haarlem-Noord op de maandagen 19 maart, 16 april, 14 mei en 4
juni. De praktijkochtenden zijn één ochtend na 19 maart, twee ochtenden tussen
16 april en 14 mei en één ochtend tussen 14 mei en 4 juni. De veldbezoeken zijn
met ervaren vogelaars in de natuurgebieden in de regio. Deze duren 3 à 4 uur. Cursisten en mentoren spreken dit samen af. De ochtenden zullen meestal in het weekend vallen.
Voor wie ?
De cursus is bedoeld voor iedereen die gemotiveerd is om broedvogels te tellen.
Basiskennis van de vijftig algemeenste Nederlandse broedvogels is een vereiste. Het
is dus een serieuze cursus, waarbij we hopen dat je mee gaat doen aan het BMP-project. Kosten € 40. Heb je belangstelling? Laat dat dan weten aan Claudi Boersbroek,
claudiboersbroek@kpnplanet.nl

Geld beschikbaar voor publicaties
Heeft u een idee voor een publicatie over de vogels van ons werkgebied, dan
kunt u vanaf nu aankloppen bij het bestuur van de Vogelwerkgroep voor een
kleine bijdrage. Het gaat hierbij om publicaties in de breedste zin van het woord.
Ook een website of een app horen hier bijvoorbeeld bij. Het geld is afkomstig
van de Stichting Avifauna Zuid-Kennemerland die was opgericht om de risico’s
voor de Vogelwerkgroep af te dekken bij de uitgave van het boek Vogels in het
Landschap van Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer in 1998. Het geld
(€ 4.800) is als apart fonds opgenomen in de projectenpot van de Vogelwerkgroep. Het bestuur van de Vogelwerkgroep beslist over een bestemming voor het
geld. Dus heeft u een goed idee, stuur een goed gemotiveerde vraag met begroting naar onze secretaris Frank Dijkstra, secretaris@vwgzkl.nl
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