
245

Stichting ornithologisch veldonderzoek Nederland

Voortgang Ornithologisch Atlasproject

Door R.M. Teixeira

SOVON-mededeling no. 7

geïnventariseerd in 1973 en/of 1974.

geïnventariseerd In 1975 en in een aantal ge-
vallen ook in 1973 of 1974.

Figuur 1. Stand van het Ornithologisch Atlasproject
voor zover bekend op 14 oktober 1975.

Aan het einde van het broedseizoen ’75 willen wij weer,

zoals dat ook in voorgaandejaren gebeurd is, een overzicht

geven van de voortgang van het Ornithologisch Atlaspro-

ject.

Er is dit jaar zeer intensief gewerkt; ongeveer 1800 mensen

hebben meegedaan aan de inventarisatie. We kunnen dus
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Deze kaart geeft de stand weer van 14 oktober 1975. Op dat moment waren nog niet

alle broedvogellijsten binnen. Degenen, die een blok hebben onderzocht en de

broedvogellijsten nog niet hebben ingezonden, worden verzocht dit zo spoedig

mogelijk te doen. Uit figuur 1 blijkt dat vooral in het oosten van het land dit jaar

zeer veel is gedaan. De witte plekken vinden we voornamelijk in de dun bevolkte

gebieden zoals Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland Noord. Opvallend is

dat ook in het dicht bevolkte centrum van het land nog een aantal onbewerkte blok-

ken openblijven. Als het Atlasproject in deze gebieden net zoveel weerklank gaat
vinden als in de rest van Nederland, moet het mogelijk zijn, om in de twee ons nog

resterende jaren heel Nederland volledig te inventariseren. Dan kan er een atlas

gemaakt worden van de verspreiding van de Nederlandse broedvogels, welke dan

ook door het European Ornithological Atlas Committee kan worden gebruikt voor

het samenstellen van een atlas van de Europese broedvogels.

Verspreidingskaarten

De gegevens die op de broedvogellijsten binnenkomen, worden verwerkt tot

voorlopige verspreidingskaartjes. Ter illustratie geven we hierbij die van de

Kuifeend, de Ransuil en de Braamsluiper, zie fig. 2, 3 en 4. Deze kaartjes moeten

worden vergeleken met fig. IA, waarin is aangegeven welke gebieden zijn
geïnventariseerd.
De Kuifeend hebben we gekozen als voorbeeld van een gemakkelijk te

inventariseren soort, die zijn broedareaal uitbreidt. Zoals uit fig. 2 blijkt, vinden we

hem nu voornamelijk in Friesland en Noord-Holland, waar hij zelfs in tal van

polderslootjes broedt; verder langs de grote rivieren, behalve langs de Maas en hier

en daar op de zandgronden in vennetjes. Volgens Van Tol (1974) bevindt het

voornaamste broedgebied zich in Noord-Holland, terwijl hij over Friesland geen

gegevens heeft.

Zekere broedgevallen zullen meestal gemeld worden via de codes D 12

(donsjongen) en D 15 (nest met eieren). Net als bij andere nestvlieders is het

vinden van een nest met jongen (code D 16) nogal onwaarschijnlijk. De waarschijn-

lijke broedgevallen werden meestal gemeld onder code C 3 (paartje in geschikt

Figuur 2. Verspreiding
van de Kuileend in het

broedseizoen gedurende

de periode 1973 tot en

met 1975.
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wel zeggen dat het Atlasproject goed is aangeslagen bij de Nederlandseamateur

ornithologen. Er werd dit jaar in ± 1300 blokken geïnventariseerd. Dat komt neer

op ongeveer 80% van de in totaal 1623 blokken waarin Nederland is verdeeld. Te

zamen met de in de voorgaande jaren verzamelde gegevens, hebben we nu

informatieover 90% van de blokken. Dit vindt u weergegeven in figuur 1.

Figuur IA.
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broedbiotoop in het broedseizoen). Vooreen soort, die zo laat broedt en zo gemak-

kelijk te inventariseren is, zal deze code eerder wijzen op trek of overzomeren, dan

op een waarschijnlijk broedgeval.
Als voorbeeld van een nachtvogel wordt in fig. 3 de verspreiding van de Ransuil

weergegeven. Deze soort blijkt bijna overal voor te komen. In vrijwel elk blok wordt

wel door een of meerdere paartjes gebroed. Het is leuk dat er een groot aantal

zekere broedgevallen wordt opgegeven, meestal via de codes D 12 en D 16; dit

komt ongetwijfeld omdat de zeer lawaaiige jongen makkelijk te vinden zijn, maar

daarvoor moet u dan wel ’s nachts op pad.
De Braamsluiper is een erg onopvallend vogeltje, dat eigenlijk alleen is te inventa-

riseren door te letten op de zang waarmee hij zijn territorium aangeeft. Een tweede

waarneming op de zelfde plaats (na meer dan een week) geeft code C 4. Dit is dan

ook de meest gebruikte code voor deze soort en verklaart het grote aantal waar-

schijnlijke broedgevallen. Het met zekerheid vaststellen van het broeden is nogal
lastig, waarbij code D 10 (afleidingsgedrag) zoals bij nagenoeg alle zangvogels

ongeschikt is. Er blijkt toch een verrassend groot aantal Braamsluipers gevonden
te zijn, vooral in het oosten van het land.
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Bij het ter perse gaan van dit artikel waren de gegevens van district 10 over 1975 nog niet bekend.

Nestkastonderzoek in

Waterwingebied van

Duinwaterleiding, Den Haag (1974)

In 1974 werden 186 nestkasten gecontro-
leerd. Het gure, regenachtige weer ging ge-

paard met kleinere legsels en een vrij be-

perkt aantal uitgevlogen jongen. Drie Toren-

valk- en twee Bosuilkasten werden bezet.

De Ringmus blijkt uit het oogpunt van bio-

logische insektenbestrijding een zeer voor-

name plaats onder de holenbroeders te gaan

innemen. In de wintermaanden werden 24

avondcontróles gehouden en werden er 318

vogels geringd. In de nestkasten broedden

onder andere Gekraagde Roodstaart (3),
Boomkruiper (1) en Boomklever (1). Samen-

steller van het verslag drs. C. W. Stam, Mo-

zartstraat 255, Leiden.
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Figuur 3. Verspreiding

van de Ransuil in het

broedseizoen gedurende

de periode 1973 tot en

met 1975.

Figuur 4. Verspreiding
van de Braamsluiper In

het broedseizoen gedu-

rende de periode 1973

tot en met 1975.


