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Een wereld zonder vogels is ondenkbaar!
Vogels, je kunt er geen genoeg van krijgen. Ze
bieden een schoonheid in kleur, zang en beweging waarnaar je blijft kijken en luisteren.
De West Brabantse Vogelwerkgroep (WBVwg)
richt zich op het verzamelen en vastleggen van
gegevens over het voorkomen van vogels in
haar gebied.
Door ze te bestuderen en ze te beschermen
kunnen we blijven genieten van deze schoonheid van de natuur.
Door inventarisatie en de daardoor mogelijke
bescherming van hun leefgebied wordt een bijdrage geleverd aan het bewaren van de biodiversiteit.
De WBVwg zet zich voortdurend in voor vogels
en hun leefomgeving.
In intensieve en professionele samenwerking
met SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) wordt de vogelstand onderzocht.
Er zijn contacten met Vogelbescherming Nederland. En
voor de Vereniging Natuurmonumenten worden maandelijks tellingen gedaan. De
WBVwg werkt lokaal en ook
regionaal samen, bijvoorbeeld met de gemeente
Breda en het Vogelrevalidatiecentrum Zundert.

Leden worden via de website, de Nieuwsbrief
en het verenigingsblad ’t Hupke op de hoogte
gehouden van waarnemingen , onderzoeksresultaten e.d. Actuele gegevens over excursies
en lezingen zijn te vinden op de website.
Boeiend en vol belevenissen zijn de vogeltochten.
Nieuwe leden krijgen op een introductiebijeenkomst alle informatie over de WBVwg en haar
inzet voor vogels en hun leefgebied.
Naast excursies en contactavonden biedt de
WBVwg vogelcursussen, een in het voorjaar
voor beginners en een in het najaar voor gevorderden.
De werkgroepen van WBVwg hebben een speciﬁeke taak.
Er zijn twee werkgroepen die zich bezighouden
met het bestuderen en beschermen van respectievelijk roofvogels en uilen. Er zijn vijf gebiedsgerelateerde werkgroepen: stadsvogels,
Rooskensdonk, Weimeren, De Kamertjes en de
Dintelse Gorzen. De werkgroep weidevogels
houdt zich bezig met het inventariseren en beschermen van de nesten en de jongen van weidevogels. Tenslotte is er nog een telgroep van
winterwatervogels in verschillende gebieden.

Het zijn werkgroepen met
een missie om gegevens
te verzamelen en vast te
leggen waarbij bestudering, bescherming en milieu een eigen plaats hebben.
De activiteiten vinden
hoofdzakelijk plaats in
Breda en omgeving.
Als lid van de WBVwg kunt u zich actief inzetten
voor de vogels, maar we zijn ook heel blij met
alleen uw steun.
Een gewoon lidmaatschap loopt per kalenderjaar, huisgenoten van een lid krijgen korting op
de contributie.
Leden ontvangen naast het viermaal per jaar
verschijnende verenigingsblad ’t Hupke, maandelijks per e-mail de Nieuwsbrief met actuele
informatie.

Meld u aan via de website:
www.westbrabantsevwg.nl.
Raak betrokken bij vogels en hun omgeving en
word lid.

Uw lidmaatschap geeft veel (vlieg)ruimte
voor de West Brabantse Vogelwerkgroep.

