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Nieuws over het Europese Broedvogelatlasproject, EBBA2 
Anny Anselin & Glenn Vermeersch [ glenn.vermeersch@inbo.be ]

 

Notenkraker - Wim Debruyne

In vorige nummers van INBO-Vogel-
nieuws (2016/25 en 2017/28) werd het 
nieuwe Europese Broedvogelatlaspro-
ject (EBBA2) voorgesteld, dat gecoör-
dineerd wordt door de European Bird 
Census Council (EBCC). In het kader van 
dit project worden per land broedvo-
gelgegevens verzameld uit de periode 
2013-2017. De belangrijkste doelstel-
ling is goede data te verkrijgen van 
zowel aanwezigheid, broedzekerheid 
als aantallen van elke broedvogelsoort 
binnen UTM-hokken van 50 x 50 km. 
België ligt (gedeeltelijk) binnen 24 der-
gelijke hokken. Sommige omvatten zo-
wel delen van Vlaanderen als van Wal-
lonië en zelfs Brussel. Daarom was een 
goede samenwerking noodzakelijk om 
gegevens van de verschillende regio’s 
te combineren. 

Door de Europese Broedvogel Atlas Co-
ordinatie Werkgroep werd eerst het een 
en ander getest. Het gaat hier immers 
om een serieuze organisatie van data-
levering door meer dan 50 landen! Zo 
werd eerst nagegaan in hoeverre het 
invullen van een gestandaardiseerd da-
ta-invulformulier vlot verliep. Ook het 
automatisch doorgeven van de data per 
land naar de Europese centrale data-
bank werd getest. Dit gebeurde aan de 
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hand van twee pilootprojecten (in 2014 en 2016) waarbij voor een beperkt aantal soor-
ten de gegevens voor alle 50 x 50 hokken werden opgevraagd. Hiervoor werd samenge-
werkt tussen alle regio’s waarbij zowel INBO, Aves-Natagora, Natuurpunt.Studie en het 
KBIN betrokken waren. In januari 2018 gaven we voor alle Belgische broedvogelsoorten 
de informatie door over hun aanwezigheid en status. Ondertussen kunnen de natio-
nale coördinatoren de eerste resultaten via een online-tool bekijken en controleren op 
juistheid. Het zijn kaartjes met per 50 x 50 hok een aanduiding van de aanwezigheid en 
van de broedzekerheid (zie Figuren 1-4 ter illustratie). Eens de populatieaantallen zijn 
doorgegeven, kunnen ook die online bekeken worden. 

Figuren 1 en 2. Verspreiding en broedzekerheid van waterspreeuw en notenkraker (zeker, 
waarschijnlijk, mogelijk broedend als respectievelijk van donkerblauw tot lichtblauwe bol). 

Waterspreeuw - Rollin Verlinde / Vilda
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Figuren 3 en 4. Verspreiding en broedzekerheid van visdief en scholekster (zeker, waar-
schijnlijk, mogelijk broedend als respectievelijk van donkerblauw tot lichtblauwe bol). 

Een laatste, zeker niet zo evident, luik is nu het opgeven van populatieschattingen per 
soort voor ieder hok. Dit is heel wat moeilijker en hiervoor hebben we opnieuw de kop-
pen bijeen moeten steken en zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande informa-
tie in diverse databanken. Voor de zeldzamere en minder algemene soorten hebben we 
ondertussen goede tot redelijk betrouwbare aantallen of schattingen per 50 x 50 hok. 
Voor de hokken die meerdere regio’s overlappen worden die aantallen samengeteld. 
Voor het bepalen van de populaties van de algemene soorten heeft de Europese Broed-
vogel Atlas Coördinatie Werkgroep een speciaal berekeningsprogramma voorzien. Met 
deze “Abundance calculator Tool” kunnen aan de hand van dichtheden per grote habi-
tattypes per soort redelijke schattingen per hok bekomen worden. Hier wordt dan wel 
over geraporteerd in –vrij ruime- grootteklassen. Als alle populatieaantallen van alle in 
ons land broedende soorten volledig zijn, rest nog het nagaan van gegevens in grens-
overschrijdende hokken, om deze met elkaar af te stemmen. Dit gebeurt in de periode 
tot eind december met behulp van een zogenaamde “Map checker Tool”.

Visdief - Yves Adams / Vilda
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Naast het verzamelen van gegevens op 50 x 50 km hok niveau zijn er ook de zogenaam-
de “timed surveys”. In dat kader werd in juni 2015 een tweede pilootproject gelan-
ceerd. Daarbij werden gegevens van standaardtellingen opgevraagd die als basis kon-
den dienen voor een fijnschalige modellering van dichtheden op een schaal van 10x10 
km hokken. Telgegevens konden   via verschillende methodes verzameld zijn, maar wel 
steeds met een vaste duur van minstens 1 uur. Dus zowel lijn-transect-tellingen, terri-
toriumkartering, andere gelopen routes als punttellingen kwamen in aanmerking. Een 
pilootproject in 2016 waarbij dergelijke gegevens per land werden opgevraagd, wees 
uit dat tellingen van een half uur ook voldoende waren. Hierdoor konden voor België 
zowel de ABV-tellingen (INBO-Natuurpunt) als de lijn-transect-tellingen die in Brussel 
en Wallonië plaatsvinden, gebruikt worden.

Ondertussen is de basis voor het modelleringswerk, na een uitvoerige datacontrole, al 
heel wat concreter geworden. In het totaal werden dergelijke “timed data” ontvangen 
uit meer dan 23.000 hokken van 10 x 10 km doorheen heel Europa. Een aantal regio’s 
of landen hebben echter in veel meer hokken tellingen kunnen verrichten dan in an-
dere landen. Daarom werd een selectieproces uitgevoerd, met als doel de steekproef-
bedekking te homogeniseren, dit als een robuuste basis voor de modellering van de 
soortenverspreiding. Uiteindelijk leidde dit tot 38.000 “timed surveys”, afkomstig van 
17.000 10×10 km hokken (zie Figuur 5). Dit is 15% of de Europese oppervlakte! Met 
deze data zal het modelleringsproces nu verder ontwikkeld worden.

Voor meer informatie over het Europese Broedvogelatlasproject verwijzen we graag 
naar de website (www.ebba2.info/what-is-ebba2-and-why-ebba2/) en de Facebook-
pagina (https://www.facebook.com/EBBA2.info/). En bekijk zeker ook eens de moge-
lijkheid om soorten te sponsoren! 
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Figuur 5. Kaart met 17.000 10×10 km hokken die zullen gebruikt worden voor de modellering van 
de dichtheden, gebaseerd op 38.000 “timed surveys, 15% van Europese oppervlakte.
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