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Voor jaarsfenologie 
Denkt u eraan uw formulier met eerste voorjaarswaarnemingen dat bij de vorige Gierzwaluw zat ingesloten naar 
een van de leden van de veldwerkcommissie op te sturen? Er zal dan te zijner tijd een overzicht verschijnen van de 
jaren 1988 en 1989. 

Huiszwaluwen 
In juli en augustus zal weer de jaarlijkse telling van Huiszwaluwn plaatsvinden in de landelijke gebieden van 
Amsterdam. De tellers van voorgaande jaren zullen een oproep krijgen om weer mee te doen, maar nieuwe 
deelnemers zijn altijd welkom. Gaarne opgave aan de veldwerkcommissie. 
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CONTACTAVONDEN EN EXCURSIES IN HET NAJAAR VAN 1989 

T 

..1.. 

Het bestuur 

Voor september zal nummer 2 van de Gierzwaluw verschijnen. In dit nummer dus geen programma voor het najaar .. 
Dat heeft echter ook nog een andere oorzaak: de vogelwerkgroep zit dringend verlegen om een 
excursieleider! 
Het afgelopen voor jaar heeft het bestuur deze taak ook nog vervuld, maar het wordt werkelijk te gek dat wij het 
dagelijks bestuur vormen, de krant maken, in de veldwerkgroep zitten en ook nog aNe excursies verzorgen. 
Wat wordt er verwacht van een excursieleider? 
In de eerste plaats een programma maken dat aantrekkelijk is, dus enige afwisseling vertoont. Een heleboel 
uitstapjes zijn echter sterk aan traditie gebonden, zodat een groot deel van het programma zichzelf vult. 
Hij of zij is ook contactpersoon voor degenen die aan de excursies wiHen deelnemen. Het is niet altijd noodzakelijk 
dat de excursieleider met elke excursie meegaat, als er maar voor gegzorgd wordt dat alles geregeld is. 

Wat betreft de contactavonden, deze worden in overleg met het bestuur en de veldwerkcommissie gepland en 
gevuld. Indien nodig wordt er contact onderhouden met de spreker en men zorgt dat de benodigde apparatuur 
aanwezig is. Op de avonden zelf wordt voor de kof tie gezorgd. 

Het is niet vanzelfsprekend dat dit door dezelfde persoon wordt gedaan. Een aparte excursieorganisator en 
contactavondverzorger is heel goed mogelijk. 
Kom VWG'ers, in heel Amsterdam moet toch iemand te vinden zijn die dit een poosje wil doen? Een 
telefoontje naar de secretaris is genoeg. 

EXCURSIE WATERLAND EN MARKEN OP 11 MAART 1989 
Piet de Droog 

De traditionele voor jaarsfietstocht door Amsterdams mooiste weidevogelgebied mag door niemand gemist worden. 
Zo luidde de aankondiging in het excursieprogramma in de Gierzwaluw. Vijf personen van de Vogelwerkgroep waren 
aanwezig op het afgesproken tijdstip bij de Schellingwouderbrug, doch een excursieleider of iemand van het bestuur 
ontbrak! 
In totaal werden 58 soorten vogels gezien plus een witte Valkparkiet !? Vooral de 10.000-den Goudplevieren en 
1000-den Wulpen in Waterland waren indrukwekkend. Verder werden o.a. een paartje Casarca, 50 Grauwe Ganzen, 
Middelste en Grote Zaagbekken, Bonte Strandlopers en Kemphanen, een Tjiftjaf op Marken en twee Bonte Kraaien 
waargenomen. 
(Helaas was er enige onduidelijkheid ontstaan door een tijpfout in het excursieprogramma, een week later vond nog 
een excursie plaats, waarvan geen verslag is ontvangen. Redactie). 


