
79het Vogeljaar 66 (2) 2018

Vogelaars schrijven voor vogelaars
Vogels kijken is populair in Nederland. Dat is niet vreemd natuurlijk, want overal in het land zijn en-

besteed aan de vogelwereld om ons heen. Altijd zijn er vogelaars in het veld om simpelweg te genieten 
van de natuur of om mee te werken aan tellingen, inventarisaties, nestkastcontroles, nestbescherming, etc. 
Dat levert voortdurend een schat aan informatie op. Gegevens over aantallen en spreiding van soorten en 
over veranderingen. Populaties die af- of toenemen. Niet eerder ter plaatse waargenomen soorten die er 
plotseling aanwezig zijn. Vragen die men zich kan stellen, zijn: ‘Welke vogels broeden in dat bosgebied?’ 
of ‘Hoeveel vogels en welke soorten foeregeren er in dat plassengebied?‘ Het hoeft natuurlijk niet alleen 
over aantallen en soortenlijstjes te gaan. Ook interessante observaties van het gedrag van vogels kunnen 
boeiende informatie opleveren. Wat eten die vogels eigenlijk? Hoe bemachtigen zij hun prooi? Hoe be-
schermen ze zich tegen predatie? Het zijn zomaar wat voorbeelden van vragen die u zou kunnen stellen 
en die aanleiding kunnen zijn om op zoek te gaan naar antwoorden, hetzij door literatuurstudie of door 
observaties in het veld.
Een heel ander onderwerp is de natuurbescherming. Ook de resultaten van een succesvolle actie voor be-
scherming van een vogelsoort of van het beschermen of verbeteren van een biotoop kunnen een interessant 
verhaal opleveren. Vaak is het dan de moeite waard die gegevens vast te leggen en te publiceren.
De redactie van het Vogeljaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Wij willen graag in contact komen 
met vogelaars en ornithologen die het leuk vinden anderen te vertellen wat zij hebben beleefd in het veld 
of anderen deelgenoot maken van de resultaten van veldonderzoek.
Daarnaast zijn wij ook geïnteresseerd in reisverhalen en verhalen over natuurbeschermingswerk. Wij doen 
daarom een beroep op u. Wij zijn benieuwd naar uw verhalen! 
Behalve naar nieuwe kopij, zijn wij ook op zoek naar nieuw illustratiemateriaal en we nodigen hierbij dan 
ook fotografen en beeldend kunstenaars uit hun foto’s, tekeningen of schilderstukken ter beschikking te 
stellen. Neem contact op met de redactie, e-mail: redactie@vogeljaar.nl.
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