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Atlas van wi n ter- en t rekvo gels, een nieuw SOVON-project! 

Kunt u vert ellen wanneer de meeste Kemphanen door Ne derland trekken, 
of waar buiten de broe dtij c~ ook Ri e t gorzen zitten, of waar Vuurgoud
haantjes overwinteren en wanneer deze de broedgebieden weer opzoeken? 
Di.t zijn zomaà.r enkele vra gen, waar u, c:i e in vogels geinteresseerè. 
bent, er ve le aan kunt toevoegen, maar waarop wi j geen van a llen 
dire ct een vol l edi g ant woor d ·kunnen geveTu. Toch zou kennis hierover 
niet alle en ~aar bel angrijk zijn, omdat ze ons meer over de vo gels 
zelf kan l er Eru , maar tevens or:i c:at de ze gegevens gebruikt kunnen wor
den bij natuur- en oilieubeheer. Voor a l di e gebieden, die buiten de 
broedtij d rijk aan vogels of bepaal de soorten wogels zijn. 

Met dit in het hoofd heeft het SOVON- bes tuur bes lot en om een at las
proj ect voor winter- en trekvoge l s op te zetten, dat in oktober •78 
van start zal gaan en clat vijf jaar gaat è.uren (zi e ook he t Vo ge ljaar, 
26, 124 - 127). Het zeer succesvol verlopen atlasproject woor broed
vogels van de afge lopen j aren, vormde een be l angrijke reden om voort 
te gaan op de ingeslagen weg van eenvoudi g opgezet onderzoek, waar
aan i ec~e r ee n, di e maar iets van vo ge l s weet kan meewerken. 

Ho ewel in Wes t-N ederland , vi a project Avifauna- West-Ne derlancl slechts 
~ndirect aan de SOVON broe dvogelatlas wer d meegewerkt, zal door de 

2 publikaties toch wel bekend zijn da t SOVON de gegevens per 5 x 5 km 
blokken verzame l c:e . Bij het nieuwe proje ct zal c:i t eveneens he t geval 
zijn. Verder i s de opzet VaTu dit winter- en trekvogelonderzoek nog 
eenvoudi ger clan het voorafgaan de . De ze keer behoe ft a lleen maar te 
wor den bepaal d of een vogelsoort in het bl ok aanwezig is of nie t , 
het geen c~an per maan d op een waarnemingskaart wordt aangegeven. Elk 
blok moet op deze manier ge ~ur ende ~~n j aar onde rzo cht worden; dus ook 
in de broe dtij d , omdat a l s de ene soort broe dt, an dere vogels nog of 
a lw.e.er aan het tr ekken zijn. Daar het van be l ang is onder s chei d 1te 
maken t"\.,l ssen soorten c~i e e cht wan het gebied gebruik maken, bijv. 
fouragElren of s l apen en vogels clie alle en maar overtrekken, zoals 
ganzen , zijn hi ervoor op de waarnemingskaart 2 kolommen ingeruimd. 
Op deze s.i mpe le wijze , waar bij de Koo l mees bij de pindaslinger op uw 
balkon drie ho og achter net zo goe d een s tip op de t e publiceren 
kaart geeft a l s de Roerdomp, die ~i ep in een rietmoeras wo r dt opge
stoten, is het voor i ede reen mogelijk om mee te werken. Als het voor 

. u alleen , o f samen met e nke l e anderen, niet mogelijk is om geduren de 
een jaar een bl ok r ege l matig te bezoeken, bijv. door het make n van 
enkele fietstochten, waarbij alle terreintypen aan gec1aan worden, 
dan is het to ch voor u · moge:lijk een bijc~rage te leveren door cle inci
dente l e waarnemingen, c1ie u waa r dan ook doet, per atlasvak te noteren 
en in t e zen den . Voo r de tellers onder ons i s e r op de waarnemings
kaart ook een kolom waar ze hun aant allen per maa n d o f per c:ag kwijt 
kunnen. 

Als u aan di t project wilt meewerken neem dan con t a ct met miJ op, 
indi en u een bepaa l d bl ok (zi e kaartje ) een j aar kan onde r zoeken, 
geef dan ook deze voorkeur door, zo da t hi er mee reken~n g ge houden kan 
wor den bij df,l inc1. eling . T. z.t. ontvangt u clan nacle r e infor matie, zoals 
kaa rten en een uitvoeri ge han dl ei ding. 
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