Activiteiten
Voor de VWGA-excursies gelden de volgende regels [tenzij anders vermeld): Verzamelen op het Stadionplein tussen
de twee FEBO's; Verzamelen voor fietsexcursies bij Molen De Gooijer [Mauritskade/Funenkade); Vertrek om 8 uur precies; Zorg zelf voor eten, drinken en eventueel warme en/of regenkleding; Meld je vooraf aan bij Jip Lou we Kooijmans: 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl.
Voor de VWGA-lezingen geldt: Nivonhuis, Polderweg 94b, Amsterdam-Oost [vlakbij de Middenweg/ tramlijn 9);
Aanvang: 20.00u tot ongeveer 22.00u [zaal open 19.30u); De toegang is gratis; Voor meer informatie over de lezingen: Edial Dekker, 020-6933140, edial.d@12move.nl.

Di 14 oktober: VWGA-lezing
lezing door één of meerdere fotografen van onze Vogelwerkgroep
Deze avond tonen één of meerdere fotografen van de Vogelwerkgroep Amsterdam hun werk. De invulling van deze avond wordt te zijner tijd bekend gemaakt op het Amsterdams Vogel Net. Fotografen die
werk willen tonen kunnen zich aanmelden bij Edial.

Zo 26 oktober: IJmuiden
auto/wandel-excursie
In oktober stelt de Zuid-pier zelden teleur. Bovendien is het sluftertje ten zuiden van het Kennemermeer
een prima plek voor een ontmoeting met een fraaie franjepoot, een gek gorsje, een pikante pieper of
een leuke leeuwerik. Kortom: we laten ons verrassen.

Di 4 november: Zuidelijke Atlantische Oceaan
lezing door Wim van der Schot
Wim van der Schot is lid van onze vogelwerkgroep. Hij heeft een video samengesteld van een reis door
de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het eerste kwartier gaat over Vuurland en de daar voorkomende landvogels. Verder bevat de video opnamen van vrijwel alle soorten van de zuidelijke Atlantische Oceaan, inclusief veel albatrossen, pinguïns en de endemische vogels van geïsoleerde eilanden als Ascension,
Tristan da Cunha, Gough en South Georgia. Enkele van de gefilmde soorten zijn zelden of nooit op video vastgelegd, waaronder het Waterhoentje van Gough en het niet vliegende ralletje van het eiland
lnaccessable. De opnamen zijn van het afgelopen voorjaar (2003). gemaakt tijdens de Atlantic Odyssey
zeereis tussen Vuurland, Antarctica en Ascension.

Di 25 november: Antarctica
lezing door Ed Opperman
Antarctica; letterlijk vertaald: "Zonder Beren", maar met te veel schoonheid om in één reis te bevatten. De mooiste landschappen wisselen elkaar af, de ene ijsberg nog mooier dan de andere. Zeevogels
in overvloed en altijd de hoop op zeezoogdieren. Een reis naar de zuidpool is een doorlopend avontuur. Vanavond beelden van een reis via Ushuaia, in de zuidpunt van Zuid Amerika richting het Antarctisch Schiereiland en via South Georgia en de Falkland-eilanden weer terug naar Ushuaia, 18 da-
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gen varen samengevat in twee uur! Onderweg komen we naast de fraaie landschappen en honderden
ijsbergen ook verschillende soorten zeevogels tegen, waarbij de albatrossen toch wel tot ieders verbeelding spreken. En natuurlijk zullen de pinguïns niet worden overgeslagen. Kortom: een uitstekende
mogelijkheid om, in ieder geval in gedachten, mee te dwalen naar deze prachtige uithoek van de
wereld.

Zo 14 december: Zuidwest-Friesland

auto-excursie
Ganzen en andere wintervogels.

Inventariseren gaat door!
Ma 10 november Informatieavond
\ Jijftien nieuwe inventariseerders heeft de eerste cursus 'Broedvogels Inventariseren' opgeleverd.
V Vijftien mensen die volgens de methodiek van de landelijke onderzoeksorganisatie SOVON kunnen vaststellen welke vogels broeden in de regio.
Dat is mooi. Maar het is uiteraard pas een begin. Onze werkgroep kent opvallend veel goede vogelaars die met elkaar een respectabele hoeveelheid veldwerk verrichten. Maar langdurige monitoring
volgens de uniforme SOVON-methode zouden we nog vaker kunnen toepassen in nog meer gebieden.
Ideeën zijn er genoeg : woonwijken en stukjes havengebied, de historische grachtengordel met zijn
besloten bouwblokken en het splinternieuwe IJburg, waar ook de natuur nog volop in beweging is.
En niet te vergeten : de parken. Dat kan solo gebeuren, of in groepjes die het werk verdelen en onderling de hiaten in kennis compenseren. We willen dit graag met elkaar afstemmen. Op de informatieavond zetten we plannen en animo om in een actieplan voor het volgende broedseizoen. We rekenen op alle cursisten van het afgelopen jaar. Maar we hopen ook op andere ervaren
inventariseerders en hun ervaring en ideeën. En verder zijn alle nieuwsgierige leden welkom die willen weten wat inventariseren inhoudt, hoe leuk het kan zijn en welke mogelijkheden er zijn om het
te leren.
Maandag 10 november, 20.00 uur Nivonhuis, Polderweg 94b, Amsterdam-Oost. Opgeven bij mij
wordt op prijs gesteld, zodat we onze plannen vast een beetje kunnen afstemmen op de realiteit.
Lin Tabak, Cruquiusweg 115, 1019 AG Amsterdam, 020-4683765, lin@ision.nl
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