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Landelijke werkgroep Vogeltrek Tellen (L.W.V.T)

De werkgroep Nederland in 6 districten verdeeld (Noord,Oqst,Midden-
West, Zuid en Zuidoost) met elk een regionaal coödinator.Deze onder-

houdt de contacten met de contactpersonen van de desbetreffende telpost
Er worden om de veertien dagen (dit jaar 18 aug.,1,15 en 29 sept.,

13,27 okt.,10 en 24 nov.) simultaanteldagen gehouden.Dat wil zeggen

dat de telposten in het gehele land op die dag in ieder geval tot

10.00 uur bezet moeten zijn, en het liefst de hele dag.Hierdoor krijg

je een zeer fraai overzicht hoe de trek over ons land die dag is ver-

lopen ( 's avonds kan de trek weer toenemen).Mochten er mensen zijn
die er wel zin in hebben om op die desbetreffende dagen de hele,of

een deel van de dag willen tellen,dan moeten ze mij even een seintje
geven.Het geeft namelijk al genoeg problemen om tijdens de najaars-

vergadering de weekends bezet te krijgen.De mensen geven zich in prin-
cipe blijkbaar niet gauw op (dat bindt ze),maar ze komen wel regelmatig

kijken.Ik hoop dat dat ook verandert en dat id zich opgeeft,ook voor

door-de-weekse dagen.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf (juni) wordt de laatste hand

gelegd aan het landelijk simultaantelverslag van het najaar 1982

(U zult wel denken:dat dat nog niet klaar is,maar het is een hele

klus.Enfin,mensen die zoiets wel eens hebben gedaan weten ervan mee

te praten).
Fred Cottaar

Sinds 1982 worden de gegevens van onze trektelpost bij Bloemendaal

aan zee ook doorgegeven aan de L.W.V.T. Deze werkgroep probeert alle

telgegevens van zoveel mogelijk telposten in het land te verzamelen

en te verwerken tot een landelijk verslag. Om alle gegevens goed te

kunnen verwerken werden door deze werkgroep standdaard formulieren

ontwikkeld,die alle telgroepen in het land gebruiken (wij gebruiken

nog steeds onze oude tellijsten maar ik zet zelf de gegevens over op die

standdaardformulieren). Hierdoor krijgt men de gegevens op dezelfde

manier binnen wat de verslaglegging vergemakkelijkt.
Sinds de oprichting van de L.W.V.T. (tijdens SOVON/COV vergadering in

1981) komen er steeds meer telposten bij (1981:10, 1982:25 en in 1983:

38,verdeeld over het hele land, alleen in Friesland,Groningen en Noord-

Brabant zijn nog weinig of geen telposten).
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