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De SOVON en het atlasproject

Door het bestuur van de Nederlandse Orni-

thologische Unie werd een commissie inge-

steld met het doel voorbereidingen te

treffen tot het oprichten van een Stich-

ting Ornithologisch Veldonderzoek Neder-

land, In een op 10 februari 1973 gehouden

vergadering van vertegenwoordigers van

een groot aantal organisaties op vogel-

kundig gebied werd tot deze oprichting

besloten. De stichtingsakte v/erd op 10

maart 1973 gepasseerd.
Het doel van de nieuwe stichting, SOVON

genaamd, is het organiseren en stimuleren

van ornithologisch veldonderzoek. Zij

tracht dit doel te bereiken door o.ra. het

coördineren van het werk van regionale

vogelwerkgroepen en vogelbeschermings-

wachten en door het stimuleren van pro-

jecten zoals het samenstellen van een at-

las over de verspreiding ven de broedvo-

gels in Nederland.

Het algemeen bestuur van SOVÖN bestaat

uit een 24-tal vertegenwoordigers van bo-

venbedoelde organisaties. Namens de Vo-

gelwerkgroop "Het Gooi e.0." en enkele

andere in onze omgeving werkzame vereni-

gingen heeft de heer P.Alleijn zitting in

dit bestuur.

Het dagelijks bestuur van SOVON bestaat

uit prof.dr.H.Klomp, voorzitter; nr.J.A.

de Vries, secretaris; P.J.van Dorssen,

penningmeester en'H.N.Leys en J.Philipona

leden.

Als eerste activiteit staat het' atlaspro-

ject op het programma. Het Europeen Orni-

thological Atlas Committee (EOAC) stelt

zich ten doel het sèmenstellen van een '

atlas over de verspréiding van hroedvo-

gels in de Europese landen. Deze atlas is

voor Groot-Brittannië en lerland groten-

deels gereed;, In Denemarken en Frankrijk

wordt er aan gewerkt, terwijl nu ook in ;

Nederland met dit project een begin wordt

gemaakt.
De initiatiefnemers stellen zich voor dat

de Nederlandse atlas in vijf jaar gereed

zal kunnen zijn. Het ligt in de bedoeling
de inventarisaties na b.v, 10 jaar te

herhalen om een inzicht te kunnen krijgen
in de avifaunistische veranderingen.
Voor de uitvoering van het project is Ne-

derland verdeeld in 18 districten. Elk

district heeft een districtscoördinator.

Als zodanig treedt in onze regio de heer

Alleijn op, De districtscoördinator on-

derhoudt contact met de waarnemers, zorgt

voor toezending en inneming van de tel-

formulieren, stelt de verspreidingskaar-
ten samen en maakt bulletins op, waarin

overzichten van do resultaten worden ge-

geven ten behoeve van de waarnemers,

De waarnemers hebben tot taak in blokken

van 5x5 km! vast te stellen welke soorten

broedvogels daarin voorkomen. Heeft hij
het broeden van 1 paar vastgesteld, dan

is hij voor die soort klaar.

Daar het in verband met de zekerheid van

het. broeden van belang is te weten op

welke wijze dit is vastgesteld, is voor

dit doel oen codering ingevoerd, waarover

hieronder meer.

De verzamelde gegevens worden vermeld op

de brocdvogellijst. Hierop zijn 194 soor-

ten vermeld, meest regelmatige broedvo-

gels in Nederland, deels behorende tot de

vroegere of tot de mogelijke broedvogels.

Volgorde en nummering van de soorten zijn
ontleend aan de internationale Euring-

lijst.

Achter de kolom, waarin de nummers en de

soortnamen zijn vermeld, komen op de

broedvogellijst 5 kolommen
voor, gemerkt

A t/m E, In de kolommen A t/m D worden

coderingen omtrent de waarneming van het

broedgeval genoteerd. Hot is interessant

deze codelijst hieronder over te nemen.

In Het Vogeljaar van april 1973 wordt

uitgebreid aandacht besteed aan bovenge-

noemde onderwerpen.

Voor de leden, die niet zijn geabonneerd

op dit tweemaandelijkse tijdschrift voor

vogelstudie en vogelbescherming (zeer le-

zenswaard en voor leden van onze VWG te-

gen verminderd abonnementstarief via het

secretariaat te verkrijgen?) volgt hier-

onder een samenvatting van dit artikel.
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Zij is gebaseerd op gegevens van het Eu-

ropean Ornithological Atlas Committee.

Kolom A = Aanwezig

Gode 0 : soort waargenomen in het broed-

seizoen;

Kolom B = Mogolijke broedvogelsoorten

Code 1 : soort waargenomen in het broed-

seizoen in een mogelijk broed-

bioto’op;

2 ; éénmalige waarneming van zin-

gende vogel in het broedseizoen

Kolom C = Waarschijnlijke broedvogelsoor-

ten”

Gode 3 : waarneming van een paar in ge-

schikt broedbiotoop in het

broedseizoen;

4 : territoriumgedrag (zang, ge-

vechten e.d,) op ten minste 2

. dagen, die meer dan 1 week uit

elkaar liggen, op dezelfde

plaats vastgesteld;
5 : baltsgedrag;
6 : bezoek van vogel aan waarschijn-

lijke nestplaats;
7 : angstkreten en ander gedrag dat

wijst op de aanwezigheid van

nest of jongen;
8 : vangst ven vogel met broedvlek-

kon;

9 : transport van nestmateriaal,
nestbouw of uithakken van nest-

holte;

Kolom D = Zekere broedvogelsoorten

Code 10 : afleidingsgedrag (zoals gesimu-

leerde verlammingsverschijnse-

len, waardoor de waarnemer van

nest of jongen wordt weggelokt)
11 : pas gebruikt nest of verse ei-

erschalen gevonden;

12 : pas uitgevlogen jongen van

nestblijvers of donsjongen van

nestvlieders gevonden;

13 : bezoek door ouders aan een nest

waarvan de inhoud niet vastge-
steld kan worden of waarneming
van broedende vogel;

Code 14: transport van faeces of voedsel

voor jongen;

15: nest met eieren;

16: nest met jongen gezien (of jon-

gen gehoord).

Het is uiteraard de bedoeling dat van el-

ke soort op de broedvogellijst steeds het

hoogst mogelijke codenummer wordt ver-

meld.

Sommigen zullen het betreuren dat het at-

lasproject zich in de eerste plaats be-

perkt tot het vaststellen van het broeden

van een soort in een bepaald gebied, on-

geacht het aantal paren, waarin de ver-

schillende soorten voorkomen. Men heeft

hiervan bewust afgezien, omdat voor vrij-
wel alle vogelsoorten het exact vaststel-

len van het aantal paren zo tijdrovend is

en zoveel kennis vereist dat het beter is

dit landelijke project zo eenvoudig moge-

lijk en zo uniform mogelijk te beginnen.

In een beperkt aantal gevallen, zoals bv.

bij kolonievogels, zal het mogelijk zijn
een schatting te maken van het aantal

broedparen, Deze gegevens kunnen dan wor-

den ingevuld in Kolom E van de broedvo-

gellijst, Hiervoör~gëïden de volgende co-

deringen :

Code 1: exact 1 broedpaar;

2: 2-10 broedparen;

3: 11-100 broedparen;

4: 101-1000 broedparen;

5: 1001-10.000 broedparen;

6: meer dan 10.000 broedparen.
Hoewel in sommige van de 18 districten

regionale organisaties reeds in 1972 en

1973 met inventarisaties zijn begonnen,

ligt het in de bedoeling van het bestuur

van SOVON.,eerst in 1974 officieel met het

atlasproject van start te gaan. De Vogel-

werkgroep "Hei Gooi , e,0." heeft vanzelf-

sprekend haar medewerking aan dit project
toegezegd. Het wachten is nu op nadere

mededelingen van de districtscoördinator

over de praktische uitwerking van het

project in onze regio. Zodra ons meer ge-

gevens bekend zijn zullen deze in de Kor-

haan worden gepubliceerd. Maar misschien



19

willen die loden, die zich in principe nu

reeds voor het deelnemen aan dit werk be-

schikbaar zich opgeven aan de

secretaris van de subgroep avifauna.

J.Klein


