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Kursus ornithologie voor leden

De kursus is in twee delen gesplitst, het le deel wordt in het najaar gegeven,

het tweede in het voorjaar (april/mei) en zal bestaan uit elk 4 avonden plus

enkele ekskursies om het geleerde in praktijk te brengen, De avonden zullen

gegeven worden in de bibliotheek van de Scholengemeenschap Godelinde in Naarden,

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

dins. 26 sept. Inleiding, begrippen in de ornithologie, waarnemingen ,

vogeltrek en ringonderzoek
zat, 30 sept, Ringekskursie (ochtend)
dins, 10 okt. Organisaties, zoals Vogelbescherming, NOU, S0V0N, enz,.

Vogel- en jachtwet, relaties van de vogels met het landschap
dins, 17 okt, Wintertellingen met oa, het schatten van grote aantallen,

opzetten en verwerken van tellingen
zat, 4- nov, Ekskursie in de Flevopolders
dins, 7 nov. Vogels - verenkleden, rui, balgen (zo mogelijk in de kollege-

zaal ZMA)

Beste leden, dit is dus uw kans! Wilt u a) uw kennis van de ornithologie

vergroten, en b) werkell.ik mee gaan doen aan onze aktivitelten (en deze eis

moeten wij helaas echt wel stellen daar de kursus bedoeld is voor een beperkt
aantal leden) kunt u voor verdere inlichtingen terecht bij de heren;

A,P, Vermeule, Graaf Wichmanstraat 40, Hilversum, tel, 035—857492
R.G, Moolenbeek, Arnoud Voetlaan 14-, Ankeveen, tel, 035-62641

Daar wij steeds binnen onze Vogelwerkgroep te kampen hebben met een tekort

aan aktieve leden, waardoor wij op het gebied van inventarisaties en tel-

lingen minder aktiviteiten kunnen ontplooien dan wij wel zouden willen,
hebben wij besloten een kursus te geven, speciaal bestemd voor die leden

die, na het volgen daarvan, werkelijk van plan zijn om zich wat meer in te

zetten voor het werk van de VWG.

Naast onderwerpen van algemene aard, richt deze kursus zich vooral op tech-

nieken betr. inventarisatie en tellingen, daar wij menen dat er op dit gebied
een zekere schroom bestaat om mee te doen in verband met onvoldoende prak-
tische kennis van de materie.


