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Dutch Birding Travel Report Service

De Stichting Natuurschool in Groningen ver-

zorgt sinds 1 mei 1994 de zgn. Dutch Birding

Travel Report Service (DBTRS). De Natuur-

school ontwerpt en presenteertnatuur-educatie-

ve programma’s voor het basis- en voortgezet

onderwijs. De stichting ziet de DBTRS als een

verbreding van haar bestaande activiteiten en,

omdat het een non-profit organisatie betreft,

komen de opbrengsten van de DBTRS recht-

streeks ten goede aan de activiteiten van de

Natuurschool.

De DBTRS is te vergelijken met een soort

logistiek verdeelcentrum tussen vogelaars

wereldwijd. Zij verzameltreisinformatie en
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Als u van plan bent om een gebied te bezoeken

is het aan te raden om van te voren uw bezoek

voor te bereiden. Een betere manier dan dat te

doenmet behulp van dezereisverslagen (infor-
matie waar bepaalde soorten te vinden zijn)

afgewisseld met duidelijke overzichtskaarten, is

er bijna niet.

Momenteel is de DBTRS druk bezig locale

contacten van schrijvende vogelaars op te

bouwen om zodoende een wereldomspannend

netwerk op te bouwen. Zo kan elke vogelaar

die van plan is een bepaald gebied te bezoeken,

voorzienworden van de laatsteontwikkelingen.

Om vogelaars te voorzien van recente en bruik-

bare informatie is het uiterst belangrijk dat

collega-vogelaars, die net zelf een vogelreis

hebbengemaakt, hiervan een verslag maken en

opsturen naar de DBTRS.

Let wel! Voor de DBTRS is elk vogelgebied

interessant, of het nu ligt in België of in de

Himalaya! Het schrijven van een reisverslag is

leuk werk en het leert je bovendien om je

waarnemingen consequentop te schrijven en te

voorzien van goede locatiebeschrijvingen en -

kaartjes. Hoe een goed verslag er in grote

lijnen uitziet is te lezen in de handleiding die

terug te vinden is in de catalogus nr. 4. Let op,

je hoeftecht geen supervogelaar te zijn om een

aantrekkelijk reisverslag te schrijven, iedereen

kan schrijven!

Als dank voor het opsturen van uw reisver-

slagen) ontvangt u van de DBTRS één ofmeer

verslagen terug uit de catalogus van samen

tweemaalde lengte van uw eigen verslag. Hoe

u precies de catalogus nr. 4 kunt bestellenstaat

in de DBTRS-advertentie achter in deze Grau-

we Gors. Voor nadere informatie kunt u de

DBTRS natuurlijk altijd bellen.

voorziet vogelaars in Nederland en zelfs ver

daarbuiten op haar beurt weer van informatie

overinteressantevogelgebiedenwereldwijd. Dit

gebeurt in de vorm van reisverslagen die ge-

schreven zijn door vogelaars die de gebieden
bezocht hebben en hun bevindingen op papier
hebben gezet. Omdat vele gebieden regelmatig

bezocht worden blijft de informatieup-to-date.


