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De Graspieper

Het tijdschrift wil de groep actieve vogelaars en degenen die zich

daar nauw mee verbonden voelen,op deze wijze bereiken en hen tot

verder onderzoek inspireren.

Door een aktief.wervend beleid,maar ook door de gestage stroom van

onderzoeken die door de Samenwerkende Vogelwerkgroepen en de regio-

nale vogelwerkgroepen worden opgezet,zal pas in 1982 het echte ge-

zicht van de Graspieper gevormd gaan worden.

U kunt verwachten:Originele bijdragen,maar ook artikelen uit tijd-

schriften van de regionale vogelwerkgroepen die van meer dan re-

gionaal belang zijn, artikelen over aktuele ontwikkelingen op vogel-

gebied,korte verslagen van studiedagen over vogels,informatie over

onderzoek waar u aan mee kunt werken.

Daarnaast komen in de Graspieper:

-Verslag van het kluten-en bergeendenonderzoek,gegevens over het

seizoen in 1981.verslag van watervogel-en ganzentellingen in Noord-

Holland, tussentijdse verslagen van het voorkomen van een 10-tal

soorten die in 1 982 en 1983 extra aandacht krijgen,tussentijdse ver-

slagen van het wulpen-en lepelaaronderzoek in Noord-Holland.

Verder zal onder andere volop ruimte aanwezig zijn om allerlei aktuele

aktuele verschijnselen te beschrijven,zodat u snel op de hoogte bent.

Ook in 1982 zal de abonnementsprijs gehandhaaft blijven op ƒ17,50.

Als u zich als abonnêe op wilt geven,dan kunt u dit doen door

ƒ17,50 over te maken op gironr. 2229714 t.n.v. S.V.N.,Nieuweweg 93

Vormer.

Bij de oprichting van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen

Noord-Holland (S.V.N.) in 1981 is onder andere besloten dat een

tijdschrift uitgegeven zou gaan worden. Dat tijdschrift ging heten

”De Graspieper” en zou publicatieruimte moeten gaan bieden aan

verhalen van vogelaars uit Noord-Holland en aan alles dat met vo-

gels in Noord-Holland te maken heeft. In het tijdschrift worden dus

niet alleen de resultaten van onderzoek van de Samenwerkende Vogel-

werkgroepen gepubliceerd maar ook dat van de regionale vogelwerk-

groepen en de individuele vogelaars in Noord-Holland.

Bovendien is door het gebruik van een goede papierkwaliteit aan

vogelfotografen in Noord-Holland de gelegenheid geboden hun foto’s

te publiceren.


