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n het voorjaar van 2012 organiseert de

1Vogelwerkgroep Amsterdam een cursus Vogels
kijken. De nadruk zal liggen op de herkenning van
zangvogels.
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 roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers.
In 2012 wordt, net als in 2010, de herkenning van
zangvogels behandeld. Deze cursus is dus ook
interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus
van 2011. Andere soorten die worden waargenomen
tijdens de excursies worden uiteraard "meegenomen''.

Snorheefteenopvallend"snorrende"zang

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. De nadruk van de cursus zal nog meer dan in de
afgelopen jaren liggen op de praktijklessen in het veld. We starten met een bijeenkomst in de
sporthal Wethouder Verheij (Polderweg 300). Daar wordt het cursusmateriaal uitgereikt en een
presentatie gegeven over de herkenning van zangvogels. De vijf praktijklessen ('s ochtends)
worden gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep. Ze vinden plaats in de omgeving
van Amsterdam. De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende datums in 2012:

Aanmelden Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.
nl en door overmaking van het cursusbedrag (€20 voor leden, €25 voor niet-leden) op ING
rekeningnummer 5060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder
vermelding van "cursus zangvogels''.
datum onderwerp

verzamelen

Theorie 1 dinsdagavond

6-3

kennismaking en presentatie Zangvogels

20:00u Sporthal Weth. Verweij

Praktijk 1 zaterdagochtend

10-3

wandelexcursie Flevopark

08:00u ingang bij speeltuin

Praktijk 2 zondagochtend

1-4

fietsexcursie Amsterdamse Bos

08:00u begin Bosbaan

Praktijk 3 zaterdagochtend

12-5

fiets-/wandelexcursie Diemerpark/Vijfhoek

06:00u Nesciobrug

Praktijk4

27-5

auto-/wandelexcursie Duin en Kruidberg

06:00u Stadionplein

16-6

auto-/wandelexcursie Lepelaarplassen

06:00u Stadionplein

zondagochtend

Praktijk 5 zaterdagochtend
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innen de regio Amsterdam worden
momenteel tal van
vogelinventarisaties en
andere vogeltellingen uitgevoerd. Vaak gebeurt dit op
individuele basis. Ook worden
tellingen uitgevoerd in het
kader van diverse SOVONprojecten. Het gaat dan onder
meer om broedvogeltellingen
(BMP), slaapplaatstellingen en
ganzen- en zwanentellingen.
Soms worden de tel resultaten
gepubliceerd in De Gierzwaluw of in een ander blad.
In het voorjaar zijn kolonies van Blauwe Reiger geteld

Om op een structurele wijze
de diverse vogeltellingen binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam te coördineren is vorig jaar de Commissie Veldwerk opgericht.
De eerste activiteit van deze kersverse commissie betrof de organisatie van de midwintertelling binnen de Ring van Amsterdam. Hiervan is verslag gedaan in dit blad (De Gierzwaluw,
49:1). In het voorjaar is het gelukt alle kolonies van Blauwe Reiger (voor zover bekend) in de
regio Amsterdam te tellen.
De bedoeling van de Commissie Veldwerk is om tellingen die nu misschien blijven liggen toch
te laten plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan de jaarlijkse ooievaarstelling, klapekstertelling en roofvogeltellingen, maar ook aan een uitbreiding naar nog niet geïnventariseerde gebieden bijv. in het kader van BMP of MUS. Voor een deel zal worden aangesloten bij
en samengewerkt worden met SOVON.
Kernwoorden van de commissie zijn inventariseren, coördineren, initiëren alsook enthousiasmeren, en motiveren. Tellers kunnen met elkaar in contact gebracht worden, wat stimulerend
kan werken. Ook een bijdrage leveren aan publicatie van telgegevens hoort tot de taak van de
Commissie Veldwerk. Er zijn tal van mogelijkheden.
Voor versterking van deze activiteit binnen de VWGA zijn we nog op zoek naar enthousiaste
organisatoren en vogeltellers. Lijkt het je leuk mee te denken en een bijdrage te leveren, neem
dan contact op het Frank van Groen (fm.vangroen@kpnmail.nl).
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