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Editoriaal

De tijd gaat snel. Na de start in juni 2001 is dit alweer het derde nummer van Vogelnieuws, de orni-
thologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuurbehoud. Ondertussen is ook het allerlaatste

‘atlas-jaar’ aangebroken en ongetwijfeld zal dit ook nu voorspoedig verlopen, ik duim alvast voor een
schitterend voorjaar met mooie waarnemingen, interessante broedvogels en vooral veel zon en dit laatste
vooral in de weekends! En na het broedseizoen een volledig opgevulde kaart van Vlaanderen!

Dat niet alleen in Vlaanderen wordt geïnventariseerd, wordt aangetoond door de bijdrage van onze
Nederlandse collega’s. In Nederland zitten ze nu in de schrijffase.  Ook in Brussel en Wallonië wordt

momenteel ijverig geïnventariseerd, meer daarover in de volgende nieuwsbrief.

Maar uiteraard wordt er meer gedaan dan alleen maar atlaswerk! De Bijzondere Broedvogels worden
verder opgevolgd, het broedsucces van de Visdieven in Zeebrugge wordt onder de loupe genomen,

in de Westhoek werd zo mogelijk nog grondiger geïnventariseerd dan in de rest van Vlaanderen en dit
alles gebeurt nog steeds in belangrijke mate (niet alle projecten) door vrijwilligers, waarvan Frank De
Scheemaeker van de regio Oostkust aan het woord komt. Het resultaat van dit alles is een groeiende en
grondige kennis van de verspreiding en trends van vogels in Vlaanderen. 
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De toenemende stroom gegevens wordt door het Institituut omgezet in tal van beleidsadviezen, publica-
ties enz… Vooral de omzetting van ruwe informatie naar beleidsadviezen zorgt ervoor dat er aan deze

gegevens een serieuze meerwaarde wordt gegeven. Net zoals de gegevens van de watervogeltelling erg
belangrijk zijn geweest (en nog zijn!) bij de afbakening van Ramsar- en Vogelrichtlijngebieden, worden de
broedvogelgegevens ook intensief gebruikt ter onderbouwing van soortbeschermingsprojecten, voor de afba-
kening van het Vlaams Ecologisch netwerk, maar ook voor een perceelsgerichte bescherming (aankoopdos-
siers). In deze context is het belangrijk te melden dat, na de vlotte start van Natuurpunt, ook met de
Natuurpunt-Vogelwerkgroep goede contacten worden onderhouden. Dit is belangrijk om het verloop van
verschillende (gemeenschappelijke) projecten te optimaliseren.

Tenslotte  is er natuurlijk nog het internet waar de websites van plaatselijke vogelwerkgroepen pijlsnel ont-
staan, groeien en steeds weer verbeteren. Enkele van deze sites worden hier alvast kort besproken.

Aan welk van deze projecten je ook meewerkt, uit naam van alle ‘vogelaars’ op het IN veel succes
gewenst bij het veldwerk in 2002!

Glenn Vermeersch


