
N . de .. · ht · S l .., V 1 k N dh 11 d (SVN) 1euws van s~ic ing amenwer~en~e oge wer ~ropen_ oor_ o an. 

Op 1 januari 1982 start een nieuw onderzoek van de SVN waaraan iedereen 
mee kan doen. Om duidelijk te maken' op welke wijze het toesturen ·vàn wà_-a.r-
1iemingen·.·.k.än "Q_ijç1r:q.g_~n aan onz~. kenn;is omtrent de status van è.e vogels. 
in Noord-Ho11.andp e·n aan,·h.et · verruimen vap onze ecologische ~ennis\. z'a.1 
vàn l ·januari 1982 t/rrt 31· december 198.3 het .volgende project ·l·ope,n. ·· ···· 

, , ' .! . . : 

J',.an alle aktieve voe;elaars in N,oord-Holland wordt gevraagd van 1 p· vogel
soorten al hun waarnemingen op te sturen. De soorten zijn: 

.. :.. .. ........ ,Le.p~:!.,a~r . Velduil· 
Zomo~taling Beflijster 

'Ruigpootbuizerd Klapekster 
Visarend Sneeuwgors 
Kemphaan . Bonte. Kraai 

Ovè~wegingen bij h0t vaststellen van deze·soorten varen:· 
•·-Ze behoren niet tot de categ.orie die ddor de C.D.N .A. worden be.;. 

oordeelè (de dwaalgasten) • 
... na. so.orten zîjn · in principe in eon groot dee,1 van Noord-Holland. en i,1 

een groot deel van het jaar waar. te nemen. . . 
-De soorten treden niet in•massale aantnllen.opo 

D'oor de leden van het algemeen bestuur van de .SVN zal na twee jaar een 
eindvèrslag gemaakt worden aan de hand van de ingezonden eegevens. 
Na 0én'jaar zal een·tussen-verslag gepubliceerd worden. De gegevens yan 

•· dé genoemde 10 soorten die in deze p0riodo in de waarn~mingsarchievèn 
van de regionale VWG' s belanden, zullen eveneens in hêt verslag worden 
opgenomen. . .. ... . . 

~ . Wjj r.oepen u op om a.l. µw veld~ waarnominf:en van de hierboven aäng9"geven 
1·0 soorten op te stur0n naar de waarnemingen-secretaris v~n de SVN, 
Martin v.d. Steeg; Ove~st6rt 69, 161} BC Grootebroek. 

De co6.rdina tor vogelonèorzoek van de SV'N, 
.Dirk Tanger. 

----------//Il/Il///---------
... 

6 MAAiff, 198-2:· - EERSTE NOORDHOLLAlJJ?SE VOGELDAG -

.. !'{oteert µ_ vÏ;\..st d~t u 6 maart 1'982 bezet ·bent, want c1.an Organiseert de 
SVN in de. p·arkschouwburg in Hoorn de Eerste Noordhollandse Vogeldag. 
In de eerste plaats willen wtj op deze mariier de oprichting van de SVN 
vieren, en afscheid nemen van VWG Noordhollanè.s Noorderkwartier.- Wij 

.. '.Willen dat doen door de aandacht te vestigen op de activiteiten van de 
Vogelw:erkgroGpen i:µ. Noord-Hollanè., de oné.erzoekprojecten t:1.ie _t1~_VWG 1 s 
via .de SVN gezamenlijk ond,ernemen, en de kennis die daarmee wordt opge
bou:wd .•. · He:t verslag van· de woj_devogelinventarisa ti'es die in 1 78, 1 79 en 
'80 door VWG"NIINK georganiseerd werden, heeft de vorm van .e'en boekje 

_gekregen, dat op ,deze dag gepresenteerd zal worden. Dat is een goede 
g.elegenheid. om de problematiek van weidevogels- en agrarische bedrijf's.ll!J 
.voering in de Noordliollanèse graslandc-ebieden te belicht on.· Daartoe 

. zijn_ natuurbeschor,m:i.ngscpnsulent Ho de Jong en een v0rtecenwoordiger 
van d.e Werkgroep Jonge· Boeren: uit Waterland uitgenodigd. 

' f. . . ' 

Op de. dag zu,llen de VOf.r,e·lwerlcgróepen die meedoen in de stichting SVN 
zich presenteren met stands die· zjj zullen inrichten. Ook aan andere 
organisaties op het gebied van natuur en milieu zal de g·elegenheid ·:· 
worden geboè,en stands in terichten. Verder zal er hopelijk ruimschoots 
gelegenheid zjjri elkaar te. ,o:q.tqiqet~n• . Een f;edetaileerd progreama vindt 
u op pag~ 159 van De Graspieper 1, jrg. no 4 van december 1981. 

We rekenen op uw komstl 
Het bestuur van de SVN. 


