1

Atlas III nyhedsbrev december 2018

Indhold
Hjælp med at finde frem til fejltegnede TTT ..................................................................................................... 1
Der skrives løs på atlasbogen ............................................................................................................................ 2
Kvadratvalidering afsluttet ................................................................................................................................ 3
Nyt fra EBBA2 .................................................................................................................................................... 4
(Atlas)kvadratfugle ............................................................................................................................................ 5

Dompap. Foto: Svend Nørgaard

Hjælp med at finde frem til fejltegnede TTT
Vi vil hermed opfordre alle atlasdeltagere, der har udført TTT, men ad en anden rute end den, der
ligger tegnet i atlasbasen til at meddele os dette – på forhånd tak!
Det har nemlig desværre vist sig, at en del – op mod 275 - af de udførte TimeTælleTure er blevet
gået ad andre ruter end dem, der er tegnet i atlasbasen. Dette skyldes, at de pågældende TTT-ruter
har været tegnet urealistisk, f.eks. tværs gennem søer og bygninger. For at den kolossale TTT-indsats
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kan bruges til mere præcise bestandsestimater, skal vi her fra projektledelsens side have omtegnet
disse ruter, så de rent faktisk viser ruterne, som de er gået i praksis.
Og for en sikkerheds skyld: Ingen kan kritiseres for at have gået en rute anderledes, end den var
tegnet – TTT er det muliges kunst, og enhver udført TTT er bedre end ingen TTT!

Der skrives løs på atlasbogen
Såvel medarbejdere i Fuglenes Hus som frivillige artsansvarlige skriver fortsat løs på atlasbogen, og
der foreligger nu et andet udkast til to indledende kapitler samt første udkast til artsopslag for 146
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 arter, for hvilke der endnu ikke foreligger en aftale om kritiklæsning/
review.

Rørhøg
Spurvehøg
Urfugl
Agerhøne
Vagtel
Fasan
Isfugl
Citronvipstjert
Jernspurv
Sydlig nattergal
Husrødstjert
Stenpikker
Ringdrossel
Sjagger
Sangdrossel
Vindrossel
Gulirisk
Stor korsnæb
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Perleugle. Foto: Johanna M. Hartmann

Kvadratvalidering afsluttet
Og således nåede vi i mål med 1469 kvadrater ud af de 2256 valideret, svarende til 65,1 %. Der skal
lyde en stor tak til alle der har bidraget! De resterende kvadrater er trods den manglende
afsluttende validering til en vis grad løbende blevet valideret gennem projektet, og samtidig er en
stor del af de 53 arter, der har en artsansvarlig, blevet valideret i samtlige kvadrater.
Konsekvensrettelserne i atlasbasen og også ved at være afsluttet.
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Isfugl. Foto: Torben Andersen

Nyt fra EBBA2
Nu er den afsluttende fase af EBBA2 igangsat. Alt feltarbejdet og indsamlingen af nationale data er
færdiggjort, og de første analyser ligger snart klar til brug til f.eks. rapportering af
biodiversitetsmålenes opfyldelse i 2020 samt andre presserende politiske formål. For at sikre at
disse unikke data vil få en indflydelse og blive brugt på bedst mulig vis har folk fra forskningens og
den politiske verden været indkaldt til dialog.
Skrivefasen for atlasbogen over de europæiske arters udbredelse og forekomst påbegyndes inden
for den nærmeste fremtid, og målet om at have bogen klar til deadline, der nu er sat til december
2020, synes inden for rækkevidde. Derudover vil vi gribe bolden og arbejde videre med den
entusiasme og frivillighed, der blev skabt på baggrund af EBBA2. Fokus vil primært være på at
støtte lande i Syd– og Østeuropa i udviklingen af generelt atlasarbejde og monitering af fugle.
Ornitologerne har vist, at med bare en smule støtte og motivering kan der leveres data af høj
kvalitet fra disse områder.
Der er dog stadig brug for sponsorater og donationer til denne afsluttende fase. En fremragende
mulighed for at støtte arbejdet med færdiggørelsen af EBBA2 kunne være at give et sponsorat på
en valgfri art til dig selv eller én du holder af i julegave ved at følge linket her:
http://www.ebba2.info/support-ebba2/ebba2-species-sponsorship/
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(Atlas)kvadratfugle
Se om du kan gætte hvilke fugle der gemmer sig i kvadraterne herunder, i denne lille juleleg: (billedet er
fundet på Facebook)
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Rødhals. Foto: Ulrik Brun
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