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Verspreiding en abundantie Cetti's Zanger als broedvogel in de in 2020 onderzochte kilometerhokken in de Amsterdamse regio

D

it is het vijfde voortgangsverslag van het project Vogelatlas Amsterdam in dit
blad. Daarmee gaat het project inmiddels zijn tweede jaar in. Tot nu toe is er
al veel bereikt, we maken ons nu op voor het tweede telseizoen.
Begin oktober kwamen de laatste gegevens van de broedvogeltelling 2020 binnen.
Alle gegevens zijn nu gevalideerd, teruggekoppeld met de tellers en op kaart gezet.
De verspreidingskaarten zijn verzonden aan de tellers met het verzoek nog eens
kritisch naar het resultaat te kijken. Dat leverde nog enkele fouten en aanvullingen
op. Vervolgens is een voorlopig defmitieve kaart gemaakt van de resultaten van de
broedvogels van 2020. Een dergelijke kaartenset van de resultaten van het winterseizoen was al eerder gemaakt.
Het is leuk door de kaarten te scrollen en werkt hopelijk stimulerend voor de tellers
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om komend telseizoen de witte vlekken op de kaart op te vullen zodat we over een
jaar een vlakdekkend verspreidingsbeeld hebben van de Amsterdamse winter- en
broedvogels.
Als voorbeeld bijgaand het verspreidingsbeeld van de Cetti's Zanger, een soort die
duidelijk aan het toenemen is. Op de kaarten uit eerdere Atlassen op kilometerhokniveau komt de Cetti's Zanger niet voor (red: zie ook de bespreking van De Kieft in de
column 'Wat vinden de buren').
Het nieuwe telseizoen voor wintervogels loopt van 15 december 2020 tot en met 15
februari 2021. Een teller bezoekt dan bij voorkeur tweemaal een kilometerhok om
de aanwezig vogels te tellen en direct na de telling per soort een aantalsschatting te
maken. Beide tellingen moeten minimaal 10 dagen uit elkaar liggen. De broedvogeltelling start op 15 maart en loopt tot half juli. Bij voorkeur wordt elk kilometerhok
viermaal onderzocht, met minimaal een bezoek in elk van de maanden april en mei.
Tellers krijgen een korte en duidelijke handleiding hoe te werk te gaan. Voor komend
seizoen is de handleiding op enkele punten verbeterd en verduidelijkt, op basis van
de ervaringen uit 2020.
Het claimseizoen 2021 is inmiddels van start gegaan. Enkele enthousiastelingen
gaven afgelopen zomer al aan welke hokken ze voor volgend jaar willen tellen.
Begin oktober zijn de broedvogeltellers uitgenodigd hokken te claimen en even later
ook mensen die alleen voor de wintervogeltelling actief zijn geweest. Uiteraard zijn
op onze website vogelsamsterdam.nl nieuwe claimkaarten gepubliceerd, één ten
behoeve van de wintervogeltelling en één ten behoeve van de broedvogeltelling.
Beide kaarten worden periodiek geactualiseerd. Bij het claimen geldt in principe dat
wie zich het eerste aanmeldt om een hok te tellen dat hok ook daadwerkelijk krijgt
toebedeeld.
"Eind december zijn de meeste resterende hokken voor de wintervogeltelling al geclaimd. Met name in de omgeving van Aalsmeer en Uithoorn liggen nog enkele niet
geclaimde hokken. Voor de broedvogeltelling zijn we ook nog op zoek naar tellers
in de omgeving van Botshol, Amsterdam Noord en Schiphol. Kijk dus nog eens op
de claimkaart op de website, claim je hok en lever daarmee een waardevolle bijdrage
aan het project Vogelatlas Amsterdam."
Gezien de nieuw LockDown is op 13 december voor 17 deelnemers de Atlastekursus
online gegeven door Steven Wytema, technisch ondersteund door Piet van der Werf,
gevolgd door een praktijkles op 19 december met twee groepjes van twee.
Het plan is om komend jaar met z'n allen de nog niet getelde hokken geteld te
krijgen. Na afloop van telseizoen 2021 worden dan verspreidingskaarten gemaakt die
vervolgens zullen worden aangevuld met gegevens uit NDFF en BMP-inventarisaties,
zoveel mogelijk uit de jaren 2020 en 2021. Daarna kan begonnen worden met de
soortteksten. Daarvoor zijn we op zoek naar deskundige schrijvers, die bereid zijn
binnen het van te voren vastgestelde format te werken. Het gaat dan onder meer om
de lengte van de tekst en de onderwerpen die aan bod moeten komen. Heb je dus
'iets' met een bepaalde soort, en wil je een bijdrage leveren aan het boek, laat het
ons weten via het emailadres vogelatlasamsterdam@gmail.com.
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