Monitoring Project (BMP), Meetnet Urbane Soorten (MUS), Meetnet Agrarische Soorten (MAS) en
het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB, kolonievogels).
De inventarisatiecursus is bedoeld voor de al iets meer ervaren vogelaar die het leuk vindt om een
gebied op broedvogels te (gaan) inventariseren. Van de cursist wordt verwacht dat hij of zij circa
vijftig verschillende vogelsoorten op zicht en zang herkent. Ben je nog niet zover dan raden we je
aan om eerst een vogel herkenningscursus te volgen bij de VWGA (zie hierboven).
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Zodra de definitieve cursusdata bekend zijn, worden deze
gepubliceerd op de website.

Vogelcursussen 2011
Frank van Groen Et Ronald Pieters
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n het voorjaar van 2011 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam twee cursussen: de cursus
Vogels kijken en een cursus Broedvogels
inventariseren.
Buizerd

Cursus Vogels kijken
Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. Natuurlijk zijn
ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden welkom als cursist.
Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op zangvogels. In 2011 wordt, net als in
2009, de herkenning van roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers behandeld. Deze cursus is
dus ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2010. Andere soorten die worden
waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard "meegenomen''.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten - twee theorielessen ('s avonds van 20 tot ca. 22 uur) en
vier praktijklessen ('s ochtends) - en wordt gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep.
De locatie van de avonden is Sporthal Wethouder Verheij (Polderweg 300).
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende datums in 2011:

onderwerp

verzamelen

Theorie 1

do-vond

datum
10-2

roofvogels & eenden

20:00u Sporthal Weth. Verweij

Praktijk 1

za-ochtend

12-2

auto-excursie Flevopolder (roofvogels)

08:00u Stadionplein

Praktijk2

zo-ochtend

6-3

fietsexcursie Waterland (eenden)

08:00u Molen De Gooijer

Theorie 2

di-avond

22-3

meeuwen & steltlopers

20:00u Sporthal Weth. Verweij

Praktijk3

zo-ochtend

27-3

auto-/wandelexcursie IJmuiden (meeuwen)

07:00u Stadionplein

Praktijk4

za-ochtend

16-4

fietsexcursie Geijsel & Waverhoek (steltlopers)

07:00u t.o. ingang Zorgvlied

maand

onderwerp

duur

Theorie 1

maart

SOVON kort, MUS/MAS, herkenning

2,5 uur

Praktijk 1

april

MUS: herkenning, interpretatie, notatie

4 uur

Theorie 2

april

BMP, kolonievogels, herkenning

2,5 uur

Praktijk 2

mei

BMP: herkenning, interpretatie, notatie

4 uur

Praktijk 3

mei

Kolonievogels: herkenning, interpretatie, notatie

4 uur

Theorie 3

juni

Toepassing gegevens: toets en afsluiting

2,5 uur

Naast de cursusmap worden de verschillende SOVON-handleidingen als cursusmateriaal gebruikt.
Tussendoor worden ook opdrachten gemaakt. Het idee is dat cursisten tijdens de praktijklessen
waarnemingen op een veld kaart administreren en deze later uitwerken. Zo is het een goede oefening de veldgegevens van de praktijk digitaal in te voeren op sovon.nl. In het veld zal je vaak een
frisse neus halen en je kennis van vogels zal zich verder ontwikkelen.
Na de cursus ben je in staat zelfstandig een gebied te inventariseren en een bijdrage te leveren
aan het onderzoek naar de ontwikkeling van de vogelstand in bepaalde gebieden. De cursus wordt
afgesloten met een diploma-uitreiking. Meld je snel aan want deze cursus gaat pas door met
minimaal 10 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 20-25.

Aanmelden
Voor beide cursussen kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl en door
overmaking van het cursusbedrag op ING rekeningnummer 5060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van de naam van de cursus.
Kosten cursus Vogels kijken:€ 25 voor leden,€ 30 voor niet-leden, o.v.m. "vogelcursus 2011 ' .
Kosten cursus Broedvogels inventariseren:€ 25 voor leden, €30 voor niet-leden, o.v.m. "inventarisatiecu rsus 2011 ' .

Cursus Broedvogels inventariseren
In samenwerking met SOVON geeft de VWGA een cursus waarin de verschillende tel methoden, die
voor broedvogelinventarisaties worden gebruikt, worden behandeld. Het gaat om het Broedvogel
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