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De inhaalslag 2006 wordt afgesloten.

Volgend voorjaar volgt de definitieve

eindrapportage die ook voor alle

waarnemers in PDF-vorm ter beschikking

komt. Het merendeel van de waarnemers

heeft zijn formulieren ingestuurd. Slechts

een enkeling heeft nog niet gereageerd.

Die vraag ik dan ook meteen maar even

om nu de formulieren op te zoeken en in te

sturen. Ondertussen is er goede hoop op

een vervolg van de inhaalslag in 2007. Het

ministerie van LNV-Gegevensautoriteit

i.o. heeft in ieder geval positieve geluiden

laten horen. Zij hebben ook aangegeven

dat de inhaalslag in 2007 eerder van start

zou kunnen gaan. Dat betekent dus dat ik

jullie in 2007 eerder lastig zal vallen met

het verzoek om deel te nemen aan de

inhaalslag. Als de inhaalslag doorgaat dan

zal het wel in een ietwat gewijzigde vorm

zijn. De site zal aangepast worden

waardoor het duidelijker wordt voor de

waarnemers, waar belangrijke

inhaalslaghokken liggen. Ook het excursie

programma willen we fors uitbreiden. De

plannen zijn om gedurende het seizoen

minimaal 1 keer per maand een excursie te

organiseren. Het is namelijk gebleken dat

tijdens de excursies vaak grote

oppervlaktes kunnen worden onderzocht.

Veel nieuwe vindplaatsen worden

gevonden en het aantal kmhokken dat voor

moeilijke soorten kan worden afgerond

ligt erg hoog. Wij willen dit gegeven dan

ook zeker meenemen naar het volgende

jaar.

INHAALSLAG 2006, STAND VAN ZAKEN

Frans Kuenen

Zoals in de figuur te zien is,

moet een deel van de

formulieren nog verwerkt

worden. Daar zitten ook nog

een aantal formulieren bij

die nog moeten worden

opgestuurd!

Stand van zaken 2006

Zoals gezegd heeft bijna iedereen zijn

formulieren ingestuurd. In totaal zijn is

489 vierkante kilometer geselecteerd door

vrijwilligers. 603 formulieren werden

daarvoor verstuurd aan 107 mensen. Dat

houdt dus in dat de meeste mensen

meerdere kmhokken hadden geselecteerd

en dat sommige kmhokken voor meerdere

soorten moesten worden onderzocht. In de

volgende figuur wordt het totaaloverzicht

weergegeven.

Naast de gegevens over inhaalslagsoorten

is er natuurlijk ook data over andere

soorten of niet-inhaalslaghokken

verzameld. In totaal zijn bijna 600

waarnemingen gedaan!!! Ook hiervoor

geldt dat een deel van de gegevens nog

niet verwerkt is. Daarnaast is het nog

onduidelijk hoeveel waarnemingen die

onder de inhaalslag vallen zijn ingevoerd

via de invoermodule Landkaartje.

Waarnemingen uit het veld

In 2005 zijn er twee bijdragen van

waarnemers niet geplaatst door

ruimtegebrek. Nu dan alsnog hun

bijdragen.


