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D

it is het zesde voortgangsverslag van het project
Vogelatlas Amsterdam. Op
het moment van schrijven
is de laatste week van de
wintertelling aangebroken,
met een stevige vorstperiode
en sneeuwval. Wie had dat
nou gedacht in deze tijd van
opwarming? Van bijna 170
hokken zijn de gegevens al
binnen. De resterende 90 hokken zijn in principe in de eerste
ronde geteld en hopelijk is het
iedereen ook gelukt de 2e telling
uit te voeren. Regelmatig is de tellers gewezen op gunstige teldagen. Voor een enkeling die in tijdnood kwam is een vervanger gevonden. Alle hokken die niet geclaimd
waren zijn door de coördinator onderzocht, met name in de omgeving van Schiphol,
Aalsmeer en Uithoorn was dat nodig.
Als extra stimulans om te gaan tellen en als blijk van waardering is eind december
namens het hele Atlasteam aan alle Atlastellers een digitale nieuwjaarswens gestuurd.
Hopelijk zijn snel na 15 februari alle resultaten beschikbaar zodat voor de broedvogeltelling begint de resultaten van de wintervogeltelling gedeeld kunnen worden met
de tellers. Volgende stap is aanvullende waarnemingen aan de dataset toe te voegen,
met name uit Waarneming.nl, maar ook uit andere bronnen. Daarvoor gebruiken we
alleen gegevens uit de periodes 15/dec/19/20 t/m 15 feb/20/21. Het kan dan gaan
om soorten die in een bepaald hok aanvullend zijn waargenomen, of om een hogere
aantalsklasse. Ik ben benieuwd hoeveel extra informatie dat gaat opleveren.
Voor de broedvogeltelling zijn we nog op zoek naar mensen die één of meer hokken
willen tellen, met name in de regio Schiphol/Aalsmeer/Uithoorn. Op de claimkaart op
de website is te zien wat nog vrij is (zie https://www.vogelsamsterdam.nl/activiteiten/
vogelatlas-amsterdam/). Hopelijk lukt het de komende tijd nog wat tellers te vinden
zodat we aan het begin van de zomer kunnen zeggen dat de telklus er op zit.
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.
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Voor komend seizoen is de handleiding op enkele punten verbeterd en verduidelijkt,
op basis van de ervaringen uit 2020.
Na afloop van telseizoen 2021 worden verspreidingskaarten gemaakt die 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 redelijk deskundige schrijvers, die met inachtneming van het
format een mooi verhaal weten neer te zetten. Daarbij zal een belangrijk deel van de
tekst bestaan uit een verklaring voor het op de kaarten zichtbare verspreidingspatroon en veranderingen daarin ten opzichte van vorige inventarisaties.
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. We hopen
dat veel mensen een tekstuele bijdrage willen leveren aan het boek, zodat Vogelatlas
Amsterdam echt een gezamenlijk product wordt van de leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Een aantal soorten zijn al vastgelegd voor bekende soortspecialisten. De komende tijd zullen ook alle tellers benaderd worden voor de resterende
soorten. Indien nodig gaan we in de loop van dit jaar als Atlasteam actief op zoek
naar schrijvers voor nog vacante soorten. Daarnaast zijn we als Atlasteam bezig met
een begroting voor het boek, subsidieaanvragen, verzoeken tot sponsoring en een
uitgever. Ook is een fotoredactie geformeerd, bestaande uit Ewout Huibers en Roely
Bos, zie onderstaande tekst.

Er is een nieuwe activiteit bij het Atlastellen gekomen. Buiten de tekst en kaartjes komen er ook foto's in de toekomstige Atlas van winter- en broedvogels van
Amsterdam, en die zoeken wij. Dit zijn de spelregels in het kort: Allereerst moet
de foto gemaakt zijn binnen het werkgebied van de VWGA. Als de foto ook nog
een herkenbare achtergrond heeft is dat een pre. Bijvoorbeeld een slechtvalk op
de Westertoren of een reiger op de Albert Cuyp.
Vervolgens moet de foto technisch goed zijn. Denk daarbij onder andere aan de
belichting en scherpte.
De vogel moet ook duidelijk, liefst groot in beeld staan.
Als de foto is genomen in het RAW- (.CR2 / .NEF / .ARW/ .ORF .... ) formaat van
de camera is dat geweldig. Ook de allerhoogste JPEG kwaliteit mag je insturen.
Om iedereen een kans te geven kun je voorlopig maximaal 10 foto's opsturen,
elk voorzien van de naam van de vogel, de naam van de fotograaf, en de plaats
en datum van opname.
Mocht je er veel meer hebben dan kun je dat erbij vermelden, eventueel met de
namen van de soorten waar je nog mooie foto's van hebt. Wie weet benaderen
wij je dan nog in de volgende fase, als er nog foto's van soorten ontbreken.
Grotere bestanden kun je makkelijk versturen via www.wetransfer.com, met als
geadresseerde fotoredactie@vogelsamsterdam.nl .
E-mailen kan natuurlijk ook naar dit adres.
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