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Recensie

B.J. Speek

Topografische Inventarisatieatlas voor flora en fauna van

Nederland.

Nieuw is de Topografische Inventarisatie-atlas voor flora en fauna van

Nederland, 1 e druk 2003, uitgegeven door Vogelbescherming Nederland te

Zeist. Ook deze atlas is een verkleining van de kaarten van de Topografische

Dienst, schaal 1: 50.000, maar nu is de schaal 1: 69.000, en .. .de atlas is in

kleur!!!

Of het nu komt omdat de schaal van de nieuwe atlas wat kleiner is dan de

vorige SBB-atlas (1:69.000 tegenover 1:80.000), waardoor alles wat groter

gedrukt is; of dat de (oude) SBB-atlas wat fletser lijkt tegenover de

sprankelende kleuren van de nieuwe atlas, het is een groot verschil als je

beide atlassen naast elkaar legt. De nieuwe atlas is veel duidelijker en een

aanrader voor elke ringer.

Een klein nadeel is dat de kilometer-getallen van de Y-as slechts aan één

zijde van het kaartblad zijn aangegeven. Een groot bezwaar is dit niet omdat

de breedte van een kaartblad 15 km beslaat (in de SBB-atlas is dat 20 km).

Een voordeel van de nieuwe atlas is dat een index is opgenomenvan alle vet

gedrukte plaatsnamen, compleet met kaartnummer, Amersfoort-coördinaat

en provincie. Dit laatste is belangrijk omdat in de atlas de provinciegrenzen

moeilijk te zien zijn. Het aantal plaatsnamen in de index bedraagt ruim 6000.

De rug van de atlas heeft een metalen ringband, zodat de bladen altijd vlak

liggen. De afmeting is 25 X 34 cm. Eindelijk een opvolger voor de oude atlas

uit 1987.

De prijs van de nieuwe atlas bedraagt € 24.95

De atlas is te bestellen in de winkel van Vogelbescherming.

B.J. Speek

Voor het invoeren van ring- en vindgegevens via internet hebben we voor de

plaatsbepaling een atlas nodig, die de Amersfoort-coördinaten weergeeft èn

de 5km blokken.

Bekend is de Inventarisatie-atlas voor flora en fauna voor Nederland,

uitgegeven door Staatsbosbeheer, 1 ste druk 1981, 2de druk 1987, schaal

1:80.000, verkleinde afdruk van dekaarten van de Topografische Dienst, schaal

1:50.000. Gedrukt in 1-kleur, lichtbruin.


