Wat is dat, een vogelgroep van het IVN?
De vogelwerkgroep van het IVN is een
groep enthousiaste vogelaars die als
doelstelling heeft om meer over vogels te
leren door samen waar te nemen tijdens
excursies, die een doorlopende vogelcursus
vormen.
Is het een werkgroep?
Het is zowel een kijkgroep als een
werkgroep. Zo inventariseren we vogels op
de Strabrechtse Heide en houden we
vogeltellingen. Verder doen we mee aan het
Bird Monitoring Project en plaatsten we
nestkasten voor steen- en kerkuilen.

Dus het is alleen maar vogels kijken?
Nou ja, tijdens een excursie worden meestal
veel
vogelsoorten
waargenomen.
De
waarnemingen worden genoteerd op een

tellijst, die rondgestuurd wordt aan de
leden van de vogelwerkgroep. Maar het gaat
om genieten van de vogels en van de natuur.

Soms zijn er avondexcursies zoals “uilen
kijken”.

Moet je ervaring hebben als vogelaar?
Nee, iedereen is welkom, zowel beginnende
als gevorderde vogelaars. De meer ervaren
vogelaars begeleiden de beginners en zo
genieten we met elkaar van de grote
diversiteit op vogelgebied.

Wat wordt er verder nog georganiseerd?
Twee keer per jaar vergaderen we en
stellen het programma samen. Zo kan
iedereen zijn inbreng hebben in het
programma. Daarnaast zijn er regelmatig
studieavonden bijv. over roofvogels en
eenden & ganzen.

Hoe vaak gaat de groep op pad en waar
naar toe?
Iedere twee weken houdt de groep op
zaterdag een excursie. Soms blijven we in
de buurt maar ook gaan we wat verder weg.

Voor mensen die willen starten met het
leren kennen van vogels is de vogelgroep van
IVN Heeze-Leende een ideale groep!

Hoeveel tijd ben ik kwijt met zo’n
excursie?
Er zijn excursies van een halve dag en van
een hele dag.

Meer informatie?
De coördinator van de Vogelgroep neemt zo
spoedig mogelijk contact met u op.
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