
Hessequa Voëlatlas Nuusbrief 1 – Desember 2018 

Opgestel deur Johan van Rooyen namens die U3A Stilbaai Voëlgroep 

 

1. Inleiding 

 

Hierdie nuusbrief dek eerstens agtergrond van die Suider-Afrikaanse Voëlatlasprojek, gevolg 

deur detail van die atlaswerk wat in die Hessequa omgewing deur die U3A Stilbaai Voëlgroep 

gedoen word. Dit word gevolg deur ‘n aanduiding van nuttige inligting wat uit die projek 

beskikbaar is. Aangesien hierdie die eerste nuusbrief is, word die agtergrond en vordering in 

redelike detail gegee. 

 

Die projek behels die insameling van data en ‘n nuusbrief soos hierdie kan maklik gesien word as 

‘n vervelige beskrywing van die vordering met die insameling van die data. Vir die persone wat 

die atlasdata insamel (atlassers) is die proses egter alles behalwe vervelig. Elke opname beteken 

dat die atlasser gelukkig genoeg is om nog ‘n dag in die wonderlike omgewing van Hessequa in 

die veld te wees en baie gefokus en met ‘n besonderse doel na elke voël te kyk. Belangstellendes 

wil dikwels weet of ons iets “spesiaals” gesien het, terwyl elke spesie van ‘n mossie tot ‘n arend 

elke keer opgeteken moet word en dus almal “spesiaal” is.  

 

Elke atlasser kan waarskynlik vir elke opname ‘n hoogtepunt opnoem, maar dit is nie 

noodwendig net aan spesiale of skaars spesies gekoppel nie. Veldpoue word redelik dikwels 

gesien, maar om een te sien pronk in die broeiseisoen is altyd ‘n hoogtepunt. Net so is dit baie 

spesiaal as jy die dag agtien veldpoue van een observasiepunt rondom jou kan sien, of 700 

Bloukraanvoëls op een dag kan tel. Rooibekkweleas het maar onlangs (gedurende SABAP2)  in 

Hessequa ingetrek en kan in die toekoms nog groot probleme vir graanboere veroorsaak, maar 

op hierdie stadium is dit baie spesiaal om op een heining al vyf die kleurvariasies van hierdie 

spesie te sien. ‘n Piet-my-vrou word altyd duidelik gehoor, maar baie selde gesien en as jy die 

dag ‘n foto van hom kan neem is dit ‘n groot bonus. 
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2. Suider-Afrikaanse Voëlatlasprojek 2 (Southern African Bird Atlas Project 2 – SABAP2) 

 

2.1. Agtergrond 

Die Suider-Afrikaanse Voëlatlasprojek 2 (SABAP2) wat in 2007 begin het, is die belangrikste 

voëlbewaringsprojek in die streek. Die motivering hiervoor is dat ander 

bewaringsinisiatiewe afhanklik is van die resultate van SABAP 2. Die bewaringstatus van 'n 

spesie kan byvoorbeeld nie vasgestel word indien jy nie weet waar dit voorkom en hoe dit 

besig is om te verander nie. Die plasing van spesies op rooidatalyste steun ook op data uit 

hierdie projek. Net so kan besluite oor gebiede en habitat vir bewaring nie geneem word 

sonder hierdie inligting nie. SABAP2 is voorafgegaan deur SABAP1 wat van 1987 tot 

1991 data ingesamel het.  

2.2. Doel van SABAP2 

Die doel van SABAP2 is tweeledig; eerstens die kartering van die verspreiding van 

voëlspesies in die streek; en tweedens die monitering van die wisseling en beweging van 

spesies oor tyd. 

2.3. Wie doen die opnames? 

Al die opnames word deur vrywilligers op hulle eie koste gedoen. Sedert die begin van die 

projek in 2007 het net minder as 2 700 waarnemers reeds bygedra tot die projek, met 

ongeveer 1 000 waarnemers (atlassers) aktief in enige spesifieke jaar. Elke atlasser kan self 

kies waar hy/sy wil atlas (opnames maak) en atlas ook net soveel as waarvoor hy/sy kans 

sien. 

2.4. Geografiese eenheid vir opnames 

Die geografiese eenheid waarin opnames gedoen word staan bekend as 'n pentade (of 

“pentad” op Engels). Dit is 'n blok van 5 minute breedte- by 5 minute lengtelyne en in die 

Suid-Kaap is dit 'n blok van ongeveer 9.3 km (noord na suid) by 7.3 km (oos na wes). Die 

koördinate van die noord-westelike hoek van die pentade word as die amptelike nommer 

van die pentade gebruik. Die pentade waarin Riversdale geleë is se nommer is byvoorbeeld 

3405_2110 en die koördinate van die noord-westelike hoek is 34 grade 05 minute Suid en 

21 grade 10 minute Oos. 

2.5. Protokol vir opnames 

Elke opname wat ingedien word, staan as ‘n kaart bekend (van die dae toe daar nog 

papiervorms ingevul is). Vir betekenisvolle opnames is daar ‘n protokol gestel. Daar moet 

vir minstens twee ure intensief waarnemings gedoen (ge-atlas) word om aan die vereistes 

vir ‘n volprotokolkaart te voldoen. Die atlasser moet egter verkieslik alle habitatte in die 

pentade besoek en dit kan in ons streek van 4 tot 8 ure duur om ‘n volledige opname te 

maak. 'n Maksimum van 5 dae word toegelaat vir 'n volprotokolkaart waarna die kaart 

afgesluit moet word en kan die atlasser weer met 'n nuwe kaart vir die pentade begin. 

Opnames wat nie voldoen aan die vereistes vir ‘n volprotokolkaart nie, kan as ‘n ad hoc 

kaart ingedien word. 
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2.6. Indiening van opnames 

Die mees gewilde metode om opnames te maak is op die selfoontoepassing BirdLasser. Elke 

waarneming word ingesleutel en BirdLasser hou tred met die pentade waarin die atlaser is, 

asook al die ander reëls van die protokol. Wanneer ‘n opname voltooi is, word dit met die 

druk van ‘n knoppie via die internet by SABAP2 ingedien, wat onmiddelik die pentadelyste 

en spesieverspreidingsdata bywerk en weer op die SABAP2 webwerf publiseer.  

2.7. Resultate van die projek 

Die projek het reeds 'n reusebydrae tot die inligting en bewaring van voëls tot gevolg 

gehad. Die verspreidingskaarte in Suider-Afrikaanse voëlgidse is verkry uit SABAP1 vir die 

ouer gidse en nuwe gidse gebruik reeds SABAP2 se inligting. Die vergelyking van SABAP2 se 

data met die van SABAP1 het reeds groot afnames van heelwat spesies aangedui wat weer 

verdere navorsing tot gevolg gehad het. In Bylae 1 is elektroniese skakels na 'n hele aantal 

artikels wat in die elektroniese joernaal "Biodiversity Observations" gepubliseer is. Deel A 

gee meer algemene artikels, terwyl Deel B artikels bevat wat wys hoe sekere spesies se 

verspreiding verander het. 

2.8. Toekoms van die projek 

Volgens die SABAP2 webwerf is befondsing verkry vir die voortsetting van die projek 

gedurende 2018 en 2019 en sal hierdie periode gebruik word om addisionele fondse te 

bekom om die toekoms van die projek te verseker. 

 

3. U3A Stilbaai Voëlgroep 

 

3.1. Kort geskiedenis van die Voëlgroep 

Die Voëlklub van Stilbaai bestaan reeds sedert die 1980’s en ‘n kerngroep van die klub het 

in 2014 besluit om aktief betrokke te raak by SABAP2. Die lede van die klub het in 2017 

besluit om by die U3A Stilbaai in te skakel as ‘n Voëlgroep en staan sedertdien bekend as 

U3A Stilbaai Voëlgroep. Die doel van U3A Stilbaai is om die lewenskwaliteit van 

ouer mense te verbeter en die behoud van intellektuele kapasiteit te bevorder 

deur vaardighede te deel deur middel van stimulerende leer en onderrig 

programme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan. Meer inligting oor 

die doelwitte en werksaamhede van U3A Stilbaai is op hulle webwerf by U3A Stilbaai 

beskikbaar. 

3.2. Doelwitte van die Voëlgroep 

 

Die doelwitte van die groep is soos volg: 

 Ondersteun die Suider-Afrikaanse Voëlatlasprojek deur gestruktureerde atlaswerk. 

  Organiseer voëlidentifikasie kursusse: 

o Vir beginners 

o Gevorderde kursusse om meer atlassers op te lei 

 Organiseer kwartaallikse voëlaanbiedings/praatjies/lesings oor onderwerpe van 

algemene belang. 

 Organiseer voëluitstappies met die oog om identifisering te verbeter. 

 

http://www.u3astilbaai.org/
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Enige persoon wat belangstel is baie welkom om by die Voëlgroep aan te sluit. 

 

4. Vordering met atlaswerk in Hessequa 

 

4.1. Breë doelwitte van atlaswerk deur die Voëlgroep 

Die Voëlgroep het besluit om die munisipale gebied van Hessequa te atlas en het 75 

pentades gekies wat die gebied so goed moontlik dek. Daar was ‘n aantal pentades waar 

toegang baie moeilik is of toestemming nie verkry kon word nie en dit is uiteraard nie 

ingesluit nie. Figuur 1 toon die omvang van die gebied. 

 

 
Figuur 1: Kaart van die Hessequa atlasgebied 

 

Die eerste doelwitte van die Voëlgroep is in lyn met die eerste doelwit van SABAP2 en dit is 

om genoeg volprotolkaarte per pentade te atlas om goeie kartering van spesies te verseker. 

Die minimum aantal is vier kaarte per pentade, maar die meer ideale getal is elf kaarte. By 

elf kaarte is die opinie dat alle spesies wat algemeen daar verwag kan word, reeds 

aangeteken sal wees. Die tweede doelwit is om te voldoen aan die moniteringsdoelwit van 

SABAP2 en dit is om elke jaar elke pentade minstens met een volprotokolkaart te dek, maar 

indien moontlik met meer kaarte. 

 

4.2. Vordering van 1 November 2014 tot 30 November 2017 

Die vordering met die atlaswerk in Hessequa gedurende hierdie tydperk word volledig 

uiteengesit in die artikel Systematic atlasing in Hessequa - moving from mapping to 

monitoring wat in die elektroniese joernaal “Biodiversity Observations” gepubliseer is. Die 

artikel het groot lof ontvang van Prof Les Underhill wat vir baie jare die bestuurder van 

SABAP was. Sy reaksie is in Bylae 2 by hierdie nuusbrief. 

Die hoofpunte van die artikel word kortliks hieronder opgesom. 

In die res van die nuusbrief word die pentades van die Hessequa area skematies voorgestel 

en die kleurkode is dieselfde as wat op die SABAP2 webwerf gebruik word. In elke sel wat ‘n 

https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/508/558
https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/508/558
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pentade voorstel word die pentade se unieke nommer in die eerste lyn gegee, die 

Voëlgroep se naam vir die pentade in die tweede lyn, en die aantal volprotokolkaarte in die 

derde lyn. 

Figuur 2 toon die kumulatiewe aantal volprotokolkaarte wat ingedien is vanaf die begin van 

die projek in 2007 tot einde Oktober 2014. Dit was net voor die Voëlgroep as ‘n groep begin 

atlas het en op daardie stadium het 48 pentades nog nie die minimum van 4 protokolkaarte 

gehad nie en 15 pentades selfs net een kaart. Die figuur toon egter ook dat pentades by die 

gewilde vakansiebestemmings in Hessequa teen die tyd alreeds baie goed gedek was. 

 

Figuur 2: Kumulatiewe volprotokolkaarte tot einde Oktober 2014 

Met gekoördineerde sistematiese opnames het die kumulatiewe kaarte per pentade teen 

die einde van November 2017 toegeneem soos getoon in Figuur 3. Op hierdie stadium het 

al die pentades minstens 7 volprotokolkaarte gehad en die sentrale twee 

kwartgraadvierkante rondom en bokant Stilbaai, reeds minstens 11 kaarte. 

 

 
Figuur 3: Kumulatiewe volprotokolkaarte tot einde November 2017 
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Die Voëlgroep het egter nie net die aantal kaarte per pentade ver bo die minimum vereiste 

verhoog nie, maar ook die moniteringsdoelwit bereik deur elke pentade in 2015 en in 2016 

minstens een keer te atlas. Die jaarlikse kaarte vir 2015 en 2016 word in Figuur 4 en 5 

onderskeidelik getoon. 

 

 
Figuur 4: Volprotokolkaarte ingedien vir 2015 

 

 

 
Figuur 5: Volprotokolkaarte ingedien vir 2016 

 

Aan die begin van 2017 het die Voëlgroep besluit om die moniteringsdoelwit te verhoog na 

minstens 2 volprotokolkaarte per jaar en dit is bereik soos aangetoon in Figuur 6. 
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Figuur 6: Volprotokolkaarte ingedien vir 2017 tot einde November 2017 

 

In die agtergrond het die Voëlgroep ook sedert 2016 gepoog om die volprotokolkaarte vir 

elke pentade so egalig moontlik oor al die maande van die jaar te versprei. Dit sal ‘n meer 

realistiese beeld van die seisoenale verspreiding van spesies gee. Die maandelikse 

verspreiding het jaarliks verbeter en is uiteengesit in bogenoemde artikel, maar is te lank 

om in hierdie opsomming te herhaal. 

 

4.3. Vordering vir die jaar van 1 Desember 2017 tot 30 November 2018 

Hierdie paragraaf is dan eintlik die kern van hierdie nuusbrief wat die vordering vir die 

afgelope jaar aantoon. 

Na gesprekke met Prof Les Underhill gedurende 2017, het die Voëlgroep die 

moniteringsdoelwitte met nog ‘n belangrike inkrement verhoog. Die mikpunt vir 2018 was 

steeds om ‘n minimum van twee kaarte per pentade te produseer, maar wel in verskillende 

seisoene van die jaar en afgewissel van een pentade na die volgende. Die twee 

tuispentades van Stilbaai-Wes en –Oos sou een keer elke maand gedoen word (dus drie 

kaarte per seisoen). Daar was 170 volprotokolkaarte benodig vir hierdie mikpunt.  

Die seisoene is as volg gedefineër: 

 Somer – Desember, Januarie en Februarie 

 Herfs – Maart, April en Mei 

 Winter – Junie, Julie en Augustus 

 Lente – September, Oktober en November 

Om die somermaande aaneenlopend te kry is die verslagjaar vir die Voëlgroep verander om 

van 1 Desember tot 30 November van die volgende jaar te strek. Die 2017 verslagjaar is dus 

met ‘n maand verkort om hierby in te pas soos ook in die opskrif van Figuur 6 getoon word. 

Daar is 268 volprotokolkaarte vir bogenoemde twaalf maande ingedien en Figuur 7 wys dat 

die mikpunt van minstens 2 kaarte per pentade bereik is.  
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Figuur 7: Volprotokolkaarte ingedien van 1 Desember 2017 tot 30 November 2018 

 

Van hierdie 268 kaarte is 207 kaarte deur die Voëlgroep ingedien waarvan 170 nodig was 

om die seisoenale mikpunte te bereik. In Figuur 8 word die verspreiding van die 170 kaarte 

getoon om die seisoenale mikpunt te illustreer. Die aanbieding in Figuur 8 verskil van die 

vorige figure. Elke pentade is in 4 selle verdeel met die boonste een vir die somerseisoen, 

die tweede die herfseisoen en so voorts. 

 

Figuur 8: 2018 Minimum seisoenale mikpunt bereik 
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Figuur 8 toon duidelik hoe die minimum kaarte per seisoen afgewissel is binne elke pentade 

en hoe dit afgewissel is van een pentade tot die volgende. Een pentade is in die somer en 

winter ge-atlas en die pentades wat daaraan grens in die herfs en lente en dan is die 

patroon weer herhaal vir die hele Hessequa. Die twee noord-oostelike en twee noord-

westelike pentades is egter in dieselfde seisoene gedoen, aangesien hulle dikwels twee-

twee ge-atlas word weens toegangsbeperkings. 

Vir SABAP2 kan geen pentade ooit te veel kaarte hê nie en die 98 kaarte wat meer as die 

minimum mikpunt was, is uiters waardevol vir die projek. In Figuur 9 is hulle bygevoeg by 

die seisoenale voorstelling.  

 
Figuur 9: 2018 totale volprotokolkaarte per seisoen 
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Met die indiening van die 268 kaarte vir die jaar is die ander groot langtermyn doelwit ook 

bereik, naamlik om al die pentades tot ‘n minimum van 11 kaarte op te gradeer, asook om 

die twee kwartgraadvierkante rondom en bokant Stilbaai tot minstens 16 kaarte te 

verhoog. Die kumulatiewe totaal van al die pentades van Hessequa word in Figuur 10 

getoon. 

 
Figuur 10: Kumulatiewe kaarte vir Hessequa tot 30 November 2018 

 

Hessequa se blou staan ook nou baie mooi uit op die SABAP2 webwerf se “Coverage Maps”  

by SABAP2 Webpage Coverage maps , maar is ook na Figuur 11 gekopieër. 

 

 
Figuur 11: SABAP2 “Coverage Maps” teen einde November 2018 

 

http://sabap2.adu.org.za/coverage.php#menu_top
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4.4. Doelwitte vir die jaar van 1 Desember 2018 tot 30 November 2019 

Met die kartering van spesies nou op ‘n goeie basis, sal die komende jaar hoofsaaklik op 

monitering gefokus word. Elke pentade sal weereens twee keer ge-atlas word, weer 

afgewissel in seisoene. Die seisoene vir elke pentade sal egter omgeruil word van die vorige 

jaar. Indien ‘n pentade in 2017/18 in die somer en winter ge-atlas was, sal dit in 2018/19 

dan in die herfs en lente ge-atlas word. Dit beteken ook dat elke pentade oor die twee jaar 

siklus minstens een kaart vir elke seisoen sal hê. 

 

5. Nuttige inligting uit SABAP2 

Soos reeds in paragraaf 2.6 genoem is, het die projek reeds verskeie uiters nuttige gebruike op 

die nasionale vlak. Die inligting vir die Hessequa streek is nou ook op so ‘n basis dat dit op 

verskeie maniere baie nuttig kan wees en dit word hieronder kortliks bespreek. 

5.1. Voëllyste vir elke pentade in Hessequa 

Die SABAP2 webwerf het spesielyste vir elke pentade. Die lys kan verkry word deur die 

kaart op die webwerf by SABAP2 Webpage Coverage maps oop te maak, in te fokus op die 

toepaslike pentade, daarop te klik en dan op die nommer wat verskyn te klik. Die inligting 

vir daardie pentade sal oopmaak en die lyste verskyn op die spyskaart onder die kaart van 

die pentade. Voëllyste vir die hele Hessequa gebied is ook opgestel en kan tans by Johan 

van Rooyen verkry word by rooyenvanjohan@gmail.com. Dit sal egter mettertyd op die 

U3A Stilbaai se webwerf gepubliseer word. 

5.2. Spesiediversiteit van pentades in Hessequa 

 

In Figuur 12 word die spesiediversiteit van die Hessequa pentades aangedui. Dit staan 

bekend as die “Equivalent Number of Species” (ENS) en is ‘n statistiese berekening wat dit 

moontlik maak om pentades met groot verskille in die aantal volprotokolkaarte met mekaar 

te vergelyk. Die totale aantal spesies wat in ‘n pentade waargeneem is, het die tendens om 

aan te hou groei, al is dit baie stadig, soos meer kaarte ingedien word. Hoe meer opnames 

gedoen word, hoe beter is die kans om nog ‘n skaars spesie vir daardie pentade waar te 

neem. Dit is dus onrealisties om byvoorbeeld die totale spesies in Stilbaai-Wes (3420_2120) 

met 150 volprotokolkaarte, met ander pentades te vergelyk wat net 11 kaarte het. 

 

In Figuur 12 het elke pentade vyf selle. In die boonste word die nommer van die pentade 

gegee; die tweede die naam; die derde sel bevat die ENS getal; die vierde die totale aantal 

spesies waargeneem; en die laaste die aantal volprotokolkaarte vir die pentade. Die ENS 

getal is dus die belangrike en die kleure is daarvolgens toegeken. 

 

Die kleurkode word aan die regterkant gegee waar donkerbruin die laagste ENS (en dus 

diversiteit) aantoon en dit styg namate die kleur verander na ligbruin, geel, groen, blou en 

pers, met pienk die hoogste. Die ekwivalente spesiegetal wissel van die laagste op 50 tot die 

hoogste op 148. 

 

In die algemeen lê die pentades met hoë ENS syfers teen die laer hange van die Langeberg 

en word gekenmerk deur ‘n wye verskeidenheid habitatte. Die pentades met die laagste 

syfers lê in die duine naby die kus waar geen oop water voorkom nie en die plantegroei 

http://sabap2.adu.org.za/coverage.php#menu_top
mailto:rooyenvanjohan@gmail.com
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redelik eenvormig is en dus ‘n enkelvoudige habitat het. Die pentades wat wel in die suide 

uitstaan is pentades by Port Beaufort, Stilbaai en Gouritsmond waar ‘n groot aantal 

habitatte soos die riviere en mondings, rioolwerke en die see voorkom. Die uitstaande 

pentade is Heuningkloof (3415_2145) waarin ‘n groot deel van die bekende Voëlvlei geleë 

is, asook ‘n deel van die Gouritsrivier en verskeie ander habitatte. Voëlvlei lok groot getalle 

en verskeidenheid van water en waadvoëls wanneer daar water in die pan is.  

Vir ‘n persoon wat soveel as moontlik verskillende spesies in Hessequa wil sien, sal dit 

uiteraard loon om die pentades aan die blou kant van die skaal te besoek. 

 
Figuur 12: Spesiediversiteit van die Hessequa pentades 

 

5.3. Spesieverspreidingskaarte vir Hessequa 

Dit is natuurlik nie net die totale aantal spesies wat voëlkykers na ‘n gebied lok nie, maar 

ook die voorkoms van skaars of unieke spesies. Dit is moontlik om verspreidingskaarte van 

elke spesie in Hessequa op te stel uit die data wat op die SABAP2 webwerf beskikbaar is. So 

‘n kaart sal dan tot hulp wees vir iemand wat op soek is na ‘n spesifieke spesie. Hieronder is 

‘n paar voorbeelde van sulke kaarte. Hierdie kaarte is gebaseer op inligting tot Maart 2018 

en sal mettertyd opdateer word en moontlik op die U3A Stilbaai webwerf gepubliseer word 

vir maklike toegang. 
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Figuur 13: Verspreiding van Overberglangbeklewerik in Hessequa 

 

Figuur 14: Verspreiding van Oranjeborssuikerbekkie in Hessequa 
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Figuur 15: Verspreiding van Rooiborsruigtesanger in Hessequa 

 

Figuur 16: Verspreiding van Gryskopspeg in Hessequa 

 

  



15 
 

6. Opsomming en gevolgtrekkings 

Die U3A Stilbaai Voëlgroep, met hulp van besoekende atlassers, het sedert November 2014 die 

karteringsinligting vir die Hessequa gebied tot ‘n baie goeie standaard gevoer. Die inligting is ook 

so ingesamel dat dit aan moniteringsvereistes voldoen en is gedurende 2018 tot nuwe hoogtes 

geneem deurdat die inligting sistematies oor die verskillende seisoene ingesamel is. 

Hierdie inligting is nie net vir die Voëlatlasprojek geweldig baie werd nie, maar kan nou ook hier 

in Hessequa vir allerlei gebruike aangewend word. 

 

7. Erkennings 

 

7.1. Al die atlassers van die Voëlgroep wat sedert November 2014 in die gebied ge-atlas het 

naamlik: 

 John en Jeannie Willemse 

 Ben en Joekie Jovner 

 Menno en Krysia Stenvert 

 Phil en Esther Scheffer 

 Terry en Maria Terblanche 

 Patrick en Alice Duddy 

 Hennie en Gerda Smit 

 Annelie van Lill 

 Dirk Bosman 

 Derick Oosthuizen 

 Rita van Rooyen 

 Marguerite Smit 

 Johan en Estelle van Rooyen 

7.2. Al die besoekers wat reeds vanaf die begin van die projek in 2007 die basis in die Hessequa 

gebied gelê het en steeds ‘n beduidende aantal opnames elke jaar hier doen. 

7.3. Al die grondeienaars wat vriendelik en behulpsaam toestemming verleen het vir opnames 

op hulle eiendomme. 

7.4. Al die belangstellendes wat gereeld by die atlassers stop om uit te vind wat hulle s doen en 

dan dikwels aanbied dat ons ook by hulle kan kom atlas. 

7.5. Prof Les Underhill vir sy motivering, aanmoediging en tegniese hulp aan die Voëlgroep. 

7.6. Die U3A Stilbaai wat die Voëlgroep huisves en sodoende die administratiewe las ligter 

maak, asook as ‘n kontakpunt dien om nuwe voëlkykers na die Voëlgroep te verwys. 

7.7. Henk Nel vir BirdLasser. Daar was aanvanklike weerstand oor nog ‘n nuwe stuk tegnologie 

wat onder die knie gekry moes word, maar na enkele kere se gebruik is dit nou onmisbaar. 
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Bylae 1: Elektroniese skakels na interessante artikels in “Biodiversity Observations” 

A. Algemeen 

1. Biodiversity Observations Tuisblad/ Home page 

2. Basis van SABAP2 protokol/ Fundamentals of SABAP2 protocol 

3. SABAP2 Vordering/Progress 2007-2016  

4. Pentade skaal verspreidingskaarte/ Pentad-scale distribution maps 

5. Kartering van verspreidingsverskille tussen / Mapping of distribution differences 

between SABAP1 & SABAP2 

6. Die BIRDMAP protokol in areas met min waarnemers/ The BIRDMAP protocol where 

observer network is thin 

7. U3A Stilbaai Voëlgroep/ Bird Group - Atlas in Hessequa 2014-2017 

 

B. Spesie verspreiding dinamiek/ Bird distribution dynamics (SABAP2 vs SABAP1) 

1. Hamerkop 

2. Bloubekeend/ Maccoa Duck 

3. Lepelaar/ African Spoonbill 

4. Glansibis/ Glossy Ibis 

5. Koringvoël/ White-browed Sparrow-weaver 

6. Kransaasvoël/ Cape Vulture 

7. Versamelvoël/ Sociable Weaver 

8. Hadeda/ Hadeda Ibis 

9. Buffelwewer/ Red-billed Buffalo-weaver 

10. Bleekkopklopkloppie / Pale-crowned Cisticola 

11. Ooievaars/ Storks 

12. Visvangers/ Kingfishers 

13. Dobbertjies/ Grebes 

14. Rooipoot- en Bontelsie/ Black-winged Stilt and PIed Avocet 
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https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/404/445
https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/405/446
https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/413/454
https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/415/456
https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/416/457
https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/419/460
https://journals.uct.ac.za/index.php/BO/article/view/421/462
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Bylae 2: Reaksie op sitematiese atlas in Hessequa 

 

 

 

 

 

 


