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De Voortgang van het Atlasproject in Het Gooi

De opzet van het Atlasproject gaat niet verder dan van de diverse 5x5 km. vakken

vast te stellen welke soorten er broeden, niet om er het aantal broedparen van te be-

palen, De waarnemingen worden op systeemkaarten genoteerd en per computer verwerkt.

Er is een codelijst voor de waarnemingen, omdat het duidelijk is dat bijvoorbeeld

een nest met eieren broeden wel bewijst, terwijl van een vogel die maandenlang ach- •

tereen op dezelfde plaats zit te zingen het broeden wel aannemelijk is maar toch nog

niet bewijst.

Kolom Ai 3 Aanwezig
Code 0 : Soort waargenomen, een of meer raaien, in het broedseizoen buiten het -

_

Broedbiotoop (b,v,Kokmeeuwen boven een bos. Lepelaars.-±a .een sloot of

Visdieven boven een stadsgracht).
Kolom B : =» Mogelijke broedvogelsoorten
Code 1 : Soort waargenomen, een of meerdere malen, in het broedseizoen in het broed-

biotoop.
Code 2 : Eenmalige waarneming van zingende of baltsende vogel in het broedseizoen.

Kolom C : = Waarschijnlijke broedvogelsoorten.
Code 3 : Waarneming van een paar in geschikt broedbiotoop in het broedseizoen,

" 4- : Terrltorlungedrag (zang, gevechten etc,) op tenminste 2 dagen, die meer

dan 1 week uit elkaar liggen, op dezelfde plaats vastgesteld.
" 5 : Baltsgedrag (ook copulatie),
" 6 ; Bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke nestplaats (b,v, een Kauw die

in een schoorsteen verdwijnt).
" 7 : Angstkreten en ander gedrag, dat wijst op de aanwezigheid van nest of

jongen.
,T 8 : Vangst van vogel net broedvlekken (dus speciaal voor ringers),
" 9 i Transport van nestciaterlaal, nestbouw of uithakken van nestholte.

Kolom D : = Zekere broedvogelsoorten,
lO : Afleidingsgedrag (zoals gesimuleerde verlammingsverschijnselen, waardoor

de waarnemer van nest of jongen wordt weggelokt),
" 11 ; Pas gebruikt nest of verse eierschalen gevonden.
11 12 : Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of donsjongen van nestvlieders

waargenomen,
" 13 • Bezoek door ouders aan een nest waarvan de inhoud niet vastgesteld kan

worden of waarneming van broedende vogel,
" IA : Transport van faecos van of voedsel voor de jongen,
" 15 : Nest met eieren,

" 16 : Nest met jongen gezien (of jongen gehoord).

In het Gooi is nu al 2 - 3 seizoenen aan het Atlastproject gewerkt, zodat

van een groot aantal soorten broeden al wel vastgestold is, en het centrale deel

van ons werkgebied eigenlijk al wel af is.

Van een aantal "moeilijke" soorten is echter wel de aanwezigheid vastge-

steld, maar het broeden zelf echter nog niet, terwijl dat bij b.v, Eenden wel zou moe-

ten, Een aantal andere soorten zou, gezien het biotoop, wel in sommige vakken kunnen

Het doel van het Nederlandse Atlasproject is om van vakken van 5 x 5 km. vast

te stellen welke soorten vogels er broeden. In Nederland is men daar in 1973 voor-

zichtig mee begonnen, en in 1974 op grote schaal mee verder gegaan.
Het is de bedoeling dat geheel Europa op deze wijze wordt bewerkt, zij het dat

de meeste vakken groter zijn (meestal 10 x 10 km) dan in Nederland. Van Groot-

Brittanië en Ierland, Frankrijk en Denemarken is een dergelijke atlas nu al (in boek-

vorm per soort + een kaart met begeleidende tekst) gepubliceerd. Nederland looptniet.

zo voorop, 1977 is het laatste jaar voor de inventarisaties.
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broeden (of heeft daar vroeger gebroed) maar is (nog) niet gevonden. Deze soorten, waar

van aanvullende waarnemingen dus nog nodig zijn als definitief bewijs voor broeden, of

waarvan moet worden gecontroleerd dat ze ook in 1977 niet in het onderhavige vak

broeden, staan in de volgende tabel.

Tabel 2 ; Atlasvak met enkele plaatsen binnen dat vak; nog te vinden soorten;

25 - 4-7 Dodaars, Bergeend, Zomertaling, Wintertaling, Krakeend, Kuifeend,

Weosp, Huiden Tafeleend, Holenduif, Bosuil, Grote bonte Specht, Zwarte Rood-

staart, Sprinkhaanrietzanger, Grote Karckiet, Bonte Vliegevanger,

Glanskop, Baardnees,

25 - 4-8 (af) • Zomertaling, Wintertaling, Kuifleeuwerik,

Huidorberg,

stukje

25 - 57 (af) Dodaars, Bergeend, Wintertaling, Kuifleeuwerik, Kleine bonte

Weesp, Neder- Specht,
horst den Berg

25 - 58 (af) Wintertaling, Steenuil, Bonte Yliegevanger.

Naardermeer,

Bussun

26 - 4-1 (af) Bergeend, Slobeend, Boomvalk, Fazant, Scholekster, Kleine bonte

Huizerkust Specht, Grasmus, Zwartkop, Matkop, Boomkruiper, Goudvink, Ringmus,

(af)

Huizerpier

26
- 51 (af) Gele Kwikstaart

Bussum, Naarden,

Blarlcun, Hulzen

26 - 52 Dodaars, Wintertaling, Pijlstaart, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend,

Blaricun, Oostor- Wateral, Bontbokplevier, Kleine Plevier, Strandplevier, Holen-

meent duif, Groene Specht, Snor, Goudhaantje, Zwarte Mees, Glanskop,

Staartmees, Bonte Yliegevanger, Putter, Goudvink,

31 - 17 (af) Dodaars, Zomertaling, Krakeend, Patrijs, Watersnip, Groene

Vreeland, Overmeer Specht,

31 - 18 (af) Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Vuurgoudhaantje,

Kortenhoef,
's Graveland en

Hilversum

31 - 27 Dodaars, Purperreiger, Bergeend, Zomertaling, Wintertaling, Krak-

Loenen, Loos- eend, Krooneend, Tafeleend, Kuifeend, Bruine Kiekendief, Patrijs,
drechtse Plassen, Porseleinhoen, Scholekster, Watersnip, Tureluur, Groene Specht,
Oud Loosdrecht Glanskop, Baardmees, Grauwe Yliegevanger, Bonte Yliegevanger_en
Breukelerveen Appelvink,

31 - 28 (af) Dodaars, Wouwaapje, Zomertaling, Wintertaling, Tafeleend, Kuif-

Nieuw Loos- eend, Sperwer, Grote Karekiet.

drecht, H’sum

32 - 11 (af) Boomvalk, Glanskop, Appelvink»

H'sum, Laren

32 - 12 Dodaars, Fuut, Knobbelzwaan, Bergeend, Wilde Eend, Zomertaling,

Eemnes, Baarn, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Torenvalk,

Eempolder (zui- Patrijs, Wateral, Waterhoen, Scholekster, Kievit, Watersnip,

delijk deel) Kemphaan, Holenduif, Tortelduif, Koekoek, Bosuil, Ransuil, Gierzwaluw,

Groene Specht, Grote bonte S :>echt, Kuifleeuwerik, Boerenzwaluw, Huis-

zwaluw. Zwarte Kraai, Ekster, Kauw, Vlaamse Gaai, Koolmees, Pimpel-

mees, Zwarte Mees, Kuifmees. Glanskop, Matkop, Staartmees, Boom-

klever, Boomkruiper, Zwarte Roodstaart, Geklaagde Roodstaart,
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Snor, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Tuinfluiter,

Grasmus, Braansluiper, Goudhaantje, Bonte en Grauwe Vliegevanger,

Appelvink, Putter, Kneu, Goudvink, Vink, Rietgors,

32 - 21 (af)

U kunt nog aan het Atlasproject meedoen door uw waarnemingen van de soorten

van bovenstaande lijst van het broedssizoen 1977 op de gewone waarnemingskaartjes
in te vullen, de plaats nauwkeurig op te geven, en de waarderingscode te vermelden.

Als u ze, zoals altijd, bij de heer A, Bode inlevert, komt het in het archief van de

vogelwerkgroep (dus voor iedereen ter inzage) en wordt het ook voor het Atlasproject

bewerkt. Kortom, een prachtkans on te laten zien dat dit een vogelwerkgroep is.

Namens de Avifauna-commissie

Bob van Poelgeest

(Vervolg van biz, 37, De tocht naar Texel)
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