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Sinds 1 maart is het 5de veldseizoen van het ABV-project van start gegaan. Dit is het tweede jaar van de tweede cyclus die loopt 

van 2010 tot 2012. Dit jaar worden dus dezelfde kilometerhokken gelopen als in 2008. Op het einde van die tweede cyclus 

moet het mogelijk zijn om de verzamelde gegevens van ca. 900 kilometerhokken te vergelijken tussen 2007-2009 en 2010-2012. 

De collega’s van de afdeling statistiek becijferden dit aantal om een wetenschappelijk gefundeerde uitspraak te kunnen doen 

over de trends van een zo groot mogelijk aantal soorten. Gegevens uit 900 hokken volstaan wellicht niet alleen voor de heel 

algemene soorten zoals Houtduif, Merel, Koolmees e.d., maar ook voor schaarsere soorten als Boomleeuwerik, Graspieper, 

Matkop, Kleine Bonte Specht e.d. Het moet voor de heel algemene soorten ook mogelijk zijn om voldoende statistische ‘power’ 

te bereiken op basis van de data uit de ca. 300 hokken die zowel in 2007 als in 2010 werden geteld. Tot vorig jaar vergeleken we 

gegevens van de broedvogelatlas (periode 2000-2002) met die van de eerste ABV-cyclus. Maar beide projecten werkten met een 

licht verschillende methodiek en het valt dus te verwachten dat de ‘zuivere’ ABV-gegevens van hogere kwaliteit zullen zijn. We 

zullen trachten om in het najaarsnummer 2011 van Vogelnieuws al een eerste trendanalyse te presenteren die enkel gebaseerd 

is op ABV-gegevens. Maar voor het zover is dienen er nog een aantal gegevens te worden ingevoerd op http://broedvogels.inbo.

be. Er blijken immers nogal wat hokken die in 2010 geteld zijn, nog niet in de databank te zitten. Bovendien wordt er ook nog 

gesleuteld aan de statistische verwerking. 
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Ondertussen werd ook werk gemaakt van een aantal nieuwe rapportage-mogelijk-

heden voor de regionale coördinatoren. Zo zal het na dit veldseizoen eenvoudiger 

worden om na te gaan welke hokken al werden ingevoerd en welke niet. Je zal als 

regionale coördinator ook veel sneller dan nu het geval is, kunnen nagaan welke 

hokken volgend jaar geteld moeten worden volgens de 3-jaarlijkse cyclus. Er wordt 

bovendien nog gewerkt aan een systeem om medewerkers die hun data nog moe-

ten invoeren automatisch via é-mail op de hoogte te brengen.

Sinds de start van dit grote project in 2007, kunnen we rekenen op de vrijwillige 

medewerking van vele honderden vogelkijkers verspreid over Vlaanderen, gecoör-

dineerd door Natuurpunt Studie. Door de tamelijk korte tijdsinvestering die nodig is 

om een ‘hok te lopen’, houden de meesten dit ook lange tijd vol. Het is bovendien 

erg interessant om na te gaan hoe je eigen hok door de jaren evolueert. Merk je 

zelf iets van de trends die op Vlaams niveau uit de data naar voren komen of is het 

net omgekeerd? Aan alle medewerkers in ieder geval een gemeend ‘dankjewel’ en 

nog veel telplezier gewenst in de resterende telrondes dit jaar!
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