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Der skrives løs på atlasbogen 

Såvel medarbejdere i Fuglenes Hus som frivillige artsansvarlige skriver fortsat løs på atlasbogen, og der 
foreligger nu et første udkast til to indledende afsnit samt til artsopslag for 26 arter. Vi har stadig brug for 
flere frivillige til at læse kritik på artsopslagene, så alle kyndige interesserede opfordres hermed endnu en 
gang til at melde sig for en eller flere arter, tak. Se vedhæftede liste over de – mange – arter, for hvilke der 
endnu ikke foreligger en aftale om kritiklæsning/review, f.eks. lille lappedykker.  

 

Lille lappedykker. Foto: John Larsen 

 

Fortsat kvadratvalidering! 

50 % af atlaskvadraterne er nu valideret, men vi er endnu ikke begyndt at konsekvensrette i atlasbasen, så 
alle er stadig mere end velkomne til at melde sig til at validere nogle flere kvadrater! På det vedhæftede kort 
er de validerede kvadrater markeret med et kryds. Som tidligere nævnt er man velkommen til at validere 
egne såvel som andres kvadrater, hvad enten man har været kvadratansvarlig eller ej. 
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Sortspætte. Foto: Jakob Michelsen 

 

Nyt fra EBBA2 

 

Tilbage i december beskrev vi, hvorledes fristen for levering af de nationale datasæt til det 
fælleseuropæiske atlas, EBBA2, voldte problemer, grundet overlappet med fristen for indtastningen af 
observationer til Atlas III. To ud af tre ønskede typer data til EBBA2 var allerede leveret, nemlig de basale 
yngledata fra den grundlæggende atlasundersøgelse samt tæthedsdata baseret på yngletids-
TimeTælleTurene, mens bestandsestimater for alle arter pr. 50 x 50 km-kvadrat haltede bagefter.  

Disse bestandsestimater er nu leveret, og det meddeles nu fra EBBA2, at indsamlingen og bearbejdningen 
af TimeTælleTurene og lignende optællinger i hele Europa netop er afsluttet med stor succes. 

Det videre arbejde for EBBA2 vil nu være at afslutte revisionen af 50x50km data og kortene på europæisk 
plan. De samlede resultater forventes klar senest i 2020 i både bogform og til dels elektronisk format. Læs 
mere her: http://www.ebba2.info/ 

 

http://www.ebba2.info/
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Spidsand. Foto: Vibeke Tofte 

 

Atlas-redaktionsgruppen 

… afholder den 10. september sit fjerde møde, også denne gang i Fuglenes Hus og sammen med atlas-
referencegruppen. 
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Tårnfalk. Foto: Ulrik Petersen 

 

 

Nyhedsbrevet er forfattet af Thomas Vikstrøm og Nina Yasmin Ali 


