
Activiteiten 

0 ok in deze Gierzwaluw kunnen we nog geen informatie geven over op handen 
zijnde excursies of lezingen. Op het moment van schrijven dreigt het Covid-19 
virus de kop weer flink op te steken en worden er van regeringswege strengere 

maatregelen afgekondigd. We hopen voor de deelnemers dat de geplande zeetocht 
vanuit IJmuiden doorgang heeft kunnen vinden; vorig jaar werd de tocht afgelast 
vanwege de weersomstandigheden. 
Zodra er wat georganiseerd kan en mag worden leest u dat op de website en in de 
VWGA-Nieuwsflits. Maar wacht u vooral niet op georganiseerde excursies, trek er zelf 
op uit! Op adam.waarnemingen.nl staat informatie van uw medewaarnemers en kunt 
u uw eigen waarnemingen kwijt. Een enorme database staat ter beschikking! 
Ook kunt u en petit comité een tochtje maken in de buurt, het zogenaamde Postcode
ommetje. Niet nieuw, dit idee, maar juist nu een mooie manier om in klein verband 
met andere leden op pad te gaan. Dan moeten die leden elkaar wel weten te vinden. U 
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kunt daarvoor een 
mail te sturen aan 
Ineke, e-mailadres 
stekker@xs4all. 
nl. Zij brengt leden 
met elkaar in con
tact. Hoe de activi
teit verder ingevuld 
wordt is aan u zelf. 
Zet in ieder geval 
uw volledige naam 
èn postcode in de 
mail, en eventueel 
welk(e ) gebiedje(s) 
u zou willen ver
kennen. Dat hoeft 
natuurlijk niet de 
eigen buurt te zijn. 
Op de website staat 
het verslag van 
zo'n Postcode-om
metje, in en rond 
de Vrije Geer. 

VOORTGANG PROJECT VOGELATLAS AMSTERDAM De Gierzwaluw 

Vogelatlas Amsterdam 
Frank van Groen 

D it is alweer het vierde voortgangsverslag van het ~ ,.. · "f-- 't-
project Vogelatlas Amsterdam in dit blad. Terwijl t ,.._ 
ik dit stukje eind juli schrijf is het broedseizoen ♦ 

al lang en breed afgelopen. De broedvogeltellingen 
zitten er op en veel mensen die voor Vogelatlas Am- 'f. 
sterdam actief waren afgelopen voorjaar hebben hun 
verzamelde gegevens al ingeleverd. 
Na een check door de Atlascoördinator is het ingele
verde excel-formulier beoordeeld op mogelijke broed
gevallen en/of geldige territoria in het desbetreffende 
kilometerhok. Waar nodig zijn opmerkingen geplaatst 
en vragen gesteld bij de aangeleverde gegevens. Dit 
alles is weer teruggekoppeld met de tellers. Na het ver
werken van de laatste onduidelijkheden cq open eindjes 

Groep spreeuwen op doortrek 
vliegen uit kersenboom 

wachten de gegevens nu om op kaart te worden gezet. Op het moment van schrijven 
zijn van 170 hokken de gegevens al binnen. Van ruim 30 geclaimde hokken is om 
uiteenlopende redenen bekend dat ze niet geteld zijn. Deze hokken zijn voor het 
komend seizoen weer beschikbaar om geclaimd te worden. Van ruim 90 hokken is 
het wachten nog op de resultaten. Na half augustus zullen de desbetreffende tellers 
persoonlijk benaderd worden om de gegevens in te leveren, mocht dat tegen die tijd 
niet al spontaan gebeurd zijn. 
Als eenmaal duidelijk is welke kilometerhokken afgelopen seizen wel en niet geteld 
zijn zullen twee nieuwe claimkaarten op de website worden geplaatst, voor winter
vogels en broedvogels. Alle (potentiële) tellers krijgen dan weer het verzoek aan te 
geven welke hokken ze voor het komende seizoen willen tellen. Het heeft de voor
keur een hok weer voor zowel winter- als broedvogels te tellen, maar het hoeft niet. 
Sommige tellers, met name zij die moeite hebben met het herkennen van geluiden, 
hebben aangegeven alleen wintervogels te willen tellen, verstandig en begrijpelijk. 
Ook zijn er hokken die nu op broedvogels geteld zijn, maar niet op wintervogels, 
en andersom. Er zijn nog genoeg hokken over om te tellen, zeker in het buitenge
bied. Het is dus nog volop mogelijk verrassingen te ontdekken qua wintervogels 
en broedvogels, in bijvoorbeeld Waterland, rond Schiphol of misschien wel bij 
Uithoorn. Een bijzondere waarneming tijdens een Atlastelling is zeker niet uitgeslo
ten. Zie daarvoor het artikel elders in dit nummer over de ontdekking van de eerste 
Struikrietzanger in de regio Amsterdam. Ook voor komend seizoen zijn we plan op 
de een of andere manier weer een cursus te geven voor nieuwe of minder ervaren 
tellers. Hopelijk blijft Corona onder controle en volgt er niet een tweede golf, zodat 
de cursus deze keer wel volledig kan worden gevolgd door de deelnemers. 
Ik hoop dat het lukt om komend jaar met z'n allen het merendeel van de nog niet 
getelde hokken geteld te krijgen. Het derde en laatste veldseizoen van het project 
Vogelatlas Amsterdam kan dan gebruikt worden om de laatste witte vlekken op de 
kaart in te kleuren en waar nodig nog wat aanvullende gegevens te verzamelen. 
Intussen kan er dan al een begin gemaakt worden met het schrijven van het boek. 
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