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Het ATLAS-project voor Winter- en Trekvogels. 

De Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (SOVON) heeft van 1973 tot 1978  
een atlasproject uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de versprei- 
ding van onze broedvogels. 
De resultaten van dit onderzoek zullen in het voorjaar van 1980 in boekvorm gepubli- 
ceerd worden. 

Na het afsluiten van dit broedvogelonderzoek is de SOVON als eerste organisatie in  
Europa gestart met een onderzoek naar de verspreiding van onze winter- en trekvogels.  
Hierbij gaat het niet alleen om het verkrijgen van interessante ornithologische infor-  
matie, maar meer om gegevens in handen te kunnen krijgen, die kunnen dienen bij het 
planologische beleid als het gaat om bedreiging van onze landschappen. De waarde van  
onze weidegebieden wordt bijvoorbeeld niet alleen bepaald door de weidevogels die daar  
in het voorjaar komen nestelen, maar zeer zeker ook door de soms gigantische aantallen  
ganzen en goudplevieren in de wintermaanden. Van enkele opvallende wintervogels is de 
verspreiding aardig bekend, maar van veel meer soorten is het nog vrijwel steeds on- 
mogelijk om een goed beeld te schetsen van de verspreiding en de aantallen in de  
winter. Zo zijn de gebieden waar de Brandgans zich ophoudt, aardig goed in kaart ge-  
bracht, maar voor de Rietgans is dat al veel minder het geval, om maar niet te spreken  
van soorten als Waterhoen, Kramsvogel, Sijs, Keep en Ransuil. 

Om van alle wintervogels meer gegevens boven water te halen, heeft SOVON een zeer een- 
voudig systeem ontworpen. Daarbij is ons land verdeeld in een groot aantal blokken van  
5 x 5 km. Deze blokken zijn duidelijk op de topografische kaart aan te geven. Het is de 
bedoeling dat van elk blok elke maand een kaart wordt ingevuld. Elke soort die in de 
desbetreffende maand gezien is, kan worden aangestreept. Hierbij kan gekozen worden uit  
twee kolommen. Aangegeven kan worden, of de vogel in het gebied op de grond verbleef  
en daar fourageerde of dat de vogel alleen maar overvloog. In de derde kolom kan dan  
nog een aantalsschatting voor het gehele blok gegeven worden. 

Iedereen die enkele soorten kan onderscheiden, kan dus al met dit onderzoek meedoen,  
want ook alle algemene soorten moeten elke maand genoteerd worden.(indien vaststaat  
dat iemand die soort in dat blok gezien heeft.) 
Onze Vogelwerkgroep zal proberen van 5 blokken in onze omgeving zoveel mogelijk gege- 
vens te verzamelen. Dit kan natuurlijk alleen een succes worden, als veel mensen de  
moeite nemen, ook hun waarnemingen van gewone soorten door te geven aan de persoon,  
die de waarnemingen van zijn blok verzamelt (verder "blokhoofd" genoemd). 
Om waarnemingen te kunnen doorgeven is het absoluut niet noodzakelijk dat men het  
hele blok heeft afgelopen of dat men bij elke soort een schatting maakt. Wel is het  
van belang dat men op zijn briefje voor het blokhoofd even vermeldt of de soort alleen  
maar overvliegend werd waargenomen, of dat de vogel in het terrein aanwezig was. Ook  
de datum en plaats natuurlijk noemen. 

Op het bijgevoegde kaartje van onze omgeving op blz. 19 zijn de 5 blokken duidelijk 
aangegeven. Het gaat om de blokken waarin een nummer is geschreven. De namen en adressen  
van de desbetreffende blokhoofden vindt u bij het kaartje. 

Mocht u een bepaald blok regelmatig bezoeken en bent u bereid waarnemingen door te geven,  
dan willen wij u vragen spoedig contact met het blokhoofd op te nemen. Hij kan u dan 
vertellen welke delen van het blok slecht bezocht worden en of er nog meer mensen in dat  
blok actief zijn. Misschien dat hieruit een leuke samenwerking kan groeien. 
Het spreekt vanzelf dat wij in de Strandloper regelmatig verslag zullen doen van de  
voortgang van dit SOVON-project. Mochten er via dit systeem bijzondere waarnemingen  
binnen komen, dan zullen deze waarnemingen ook worden doorgegeven aan de heer J.Glas- 
bergen voor de Waarnemingsrubriek in de Strandloper. 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de blokhoofden of bij ondergetekende. 
 

J.van Dijk 
L.Hellenberghof 32  
tel.: 10833 
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blok 24-57 E.Aartse J.Molegraafstr. 6 Noordwijk Binnen   tel.01719-14268 
blok 30-16 D.Passchier  Egmonderstraat 45 Noordwijk Binnen   tel.01719-10873 
blok 30-17 H.Verkade V.Limburg Stirumstraat 38 Noordwijk Binnen. 
blok 30-18 J.van Dijk   L.Hellenberghof 32 Noordwijk aan Zee tel.01719-10833 
blok 30-27 J.Glasbergen P.van Saxenstraat 7 Rijnsburg         tel.01718-20490 
 

 




