
Hessequa Voëlatlas Nuusbrief 2 – Januarie 2020 

Opgestel deur Johan van Rooyen namens die U3A Stilbaai Voëlgroep 

 

1. Inleiding 

 

Nuusbrief 1 van Desember 2018 is ‘n lang nuusbrief en het die agtergrond van die Suider-

Afrikaanse Voëlatlasprojek gedek, asook die detail van die atlaswerk wat in die Hessequa 

omgewing deur die U3A Stilbaai Voëlgroep gedoen is vanaf November 2014 tot einde November 

2018. Nuusbrief 1 kan vanaf die U3A Stilbaai se webwerf by die volgende skakel gekry word. 

Hessequa Voëlatlas Nuusbrief 1 - Desember 2018  

 

Hierdie heelwat korter Nuusbrief 2 dek die atlaswerk van die afgelope jaar (1 Desember 2018 tot 

30 November 2019) en hoe dit verband hou met die vorige jaar (1 Desember 2017 tot 30 

November 2018). Dit bespreek ook die sukses wat bereik is met skakeling met die grondeienaars 

van Hessequa. Al die tegniese terme wat in Nuusbrief 2 gebruik word, word in Nuusbrief 1 

verduidelik. 

 

2. Vordering met atlaswerk in Hessequa 

 

2.1. Breë doelwitte van atlaswerk deur die Voëlgroep 

Die Voëlgroep atlas 75 toeganklike pentades in die munisipale gebied van Hessequa. Die 

kaart in Figuur 1 toon die gebied wat gedek word. 

 

 
Figuur 1: Kaart van die Hessequa atlasgebied 

 

Die eerste doelwit 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. 

Hierdie doelwit is reeds teen einde November 2018 bereik met ‘n minimum van 11 

volprotokolkaarte wat vir elke pentade ingedien is. Die fokus van die Voëlgroep is nou op 

http://www.u3astilbaai.org/birdgroup/documents/Nuusbrief01.pdf
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die moniteringsdoelwit van SABAP2 en dit is om elke jaar elke pentade minstens met een 

volprotokolkaart te dek, maar indien moontlik met meer kaarte. 

 

2.2. Vordering van 1 Desember 2018 tot 30 November 2019 

Die doelwit vir die jaar was, soos vir die vorige jaar, om elke pentade twee keer te atlas met 

die kaarte egalig versprei oor die seisoene van die jaar. Die enigste uitsonderings is die 

pentades van Stilbaai-Wes en –Oos wat in elke maand van die jaar ge-atlas word. 

Die seisoene is nog steeds as volg: 

 Somer – Desember, Januarie en Februarie 

 Herfs – Maart, April en Mei 

 Winter – Junie, Julie en Augustus 

 Lente – September, Oktober en November 

Om hierdie doelwit te bereik is ‘n minimum van 170 volprotokolkaarte benodig. 

Die vordering vir die jaar word die beste verduidelik deur eerstens te kyk na die vorige jaar 

wat op 30 November 2018 geëindig het. Die minimum van 170 volprotokolkaarte is oor die 

gebied en die seisoene versprei soos in Figuur 2 getoon. Elke pentade is in vier blokkies 

verdeel met die boonste blokkie die somerseisoen die volgende die herfs en dan winter en 

die onderste die lenteseisoen. 

 

 

Figuur 2: Verspreiding van 170 volprotokolkaarte vir 1 Desember 2017 tot 30 November 2018 

Elke pentade het dus twee volprotokolkaarte, behalwe Stilbaai-Wes en -Oos wat 12 

volprotokolkaarte elk het. Die skaakbordpatroon toon duidelik dat die atlaswerk sistematies 

oor die gebied en tussen die seisoene versprei is. 

Vir die huidige verslagjaar wat op 30 November 2019 geëindig het, is die doelwit van ‘n 

minimum van 170 volprotokolkaarte ook bereik en dit word in Figuur 3 getoon. 
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Figuur 3: Verspreiding van 170 volprotokolkaarte vir 1 Desember 2018 tot 30 November 2019 

Elke pentade het weereens twee volprotokolkaarte gekry, behalwe Stilbaai-Wes en –Oos 

wat 12 volprotokolkaarte elk het. Indien Figuur 2 met Figuur 3 vergelyk word is dit duidelik 

die alternatiewe seisoene in hierdie jaar ge-atlas is. Waar ‘n pentade in die vorige jaar in die 

somer en winter ge-atlas is, is dieselfde pentade in hierdie jaar in die herfs en lente ge-atlas.  

Die patroon van die verspreiding van die volprotokolkaarte word die beste getoon deur die 

minimumkaarte van 170 elke jaar soos hierbo gedoen. Daar is egter nie net 340 

volprotokolkaarte vir die twee jaar ingedien nie, maar 524, met die verskil wat hoofsaaklik 

deur besoekers aan die gebied ingedien is. Figuur 4 toon die verspreiding van die 524 

volprotokolkaarte oor die twee jaar tot 30 November 2019. 

 

 

Figuur 4: Verspreiding van die 524 volprotokolkaarte vir die twee jaar van 1 Desember 2017 tot 30 

November 2019 
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Uit Figuur 4 is dit dus ook duidelik dat elke pentade oor die twee jaar minstens een 

volprotokolkaart vir elkeen van die vier seisoene gekry het. Dit beteken natuurlik ook ‘n 

minimum van vier volprotokolkaarte in totaal vir elke pentade. 

2.3. Waarde van 4 volprotokol kaarte 

Indien die data van Figuur 4 as totale kaarte per pentade vir die twee jaar, in plaas van 

kaarte per seisoen, voorgestel word Figuur 5 verkry.  

 

 

Figuur 5: 524 volprotokolkaarte getoon as totale kaarte per pentade vir die twee jaar van 1 

Desember 2017 tot 30 November 2019 

Die liggroen kleur verteenwoordig minstens 4 volprotokolkaarte en die ander kleure 

toenemend meer soos in die legende aangetoon. Hierdie figuur bevestig dat vir elke 

pentade in Hessequa minstens 4 volprotokolkaarte vir die periode ingedien is. Dit beteken 

dat hierdie periode statisties betekenisvol met ander periodes vergelyk kan word, indien 

daardie periode ook minstens 4 volprotokolkaarte het. 

In Figuur 6 word getoon dat so ‘n periode die drie jaar van 1 Desember 2014 tot 30 

November 2017 kan wees. 
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Figuur 6: Totale volprotokolkaarte per pentade vir die drie jaar van 1 Desember 2014 tot 30 

November 2017 

Dit sou byvoorbeeld baie interessant wees om ‘n ontleding te doen om te bepaal wat die 

impak is van die ernstige droogte van die afgelope paar jaar op die voorkoms en 

verspreiding van verskillende voëlspesies. Die intensiewe en egalige insameling van data 

oor so ‘n groot gebied soos Hessequa maak sulke ontledings moontlik en ‘n voorstel om dit 

te ondersoek sal by SABAP2 ingedien word. 

3. Skakeling met grondeienaars 

Die skakeling van die Stilbaai Voëlgroep met grondeienaars het tot aan die einde van 2018 op ‘n 

ad hoc basis plaasgevind en was hoofsaaklik een-tot-een waar toegang tot privaatgrond nodig 

was.  

Die Voëlgroep het toe besluit om die skakeling te formaliseer en ‘n lys is geskep wat bekend 

staan as die “Vriende van die Stilbaai Voëlgroep”. Teen die einde van Januarie 2020 het hierdie 

lys reeds die kontakbesonderhede van 138 grondeienaars of hulle verteenwoordigers bevat. Dit 

bestaan hoofsaaklik uit drie groepe, naamlik: 

 die eienaars wat die lede van die Voëlgroep toestemming gegee het om op hulle 

eiendomme opnames te maak;  

 die eienaars wat belangstel in wat ons doen; en 

 die eienaars wat net wil weet wanneer ons in ‘n gebied opnames maak. Hierdie aspek 

raak al hoe meer belangrik uit ‘n veiligheidsoogpunt vir die eienaars, want die atlassers 

beweeg stadig en stop-stop deur die gebied waar hulle opnames maak. 

Daar is ook besluit om die Voëlgroep se jaarlikse nuusbrief aan elkeen op die lys te stuur, asook 

‘n kaart van die toepaslike pentade en ‘n opgedateerde voëllys van daardie pentade. 

Hierdie inisiatief is met groot entoesiasme deur die grondeienaars ontvang en die kontak wat die 

lede van die Voëlgroep met grondeienaars het is nog altyd vriendelik en baie behulpsaam. 

Hierdie samewerkingsverhouding is vir die Voëlgroep in besonder, maar ook vir die breër projek 

van groot waarde. 
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4. Opsomming en gevolgtrekkings 

Die U3A Stilbaai Voëlgroep het in die jaar van 1 Desember 2018 tot 30 November 2019 vir elke 

pentade die beplande twee volprotokolkaarte ingedien, seisoenaal eweredig versprei oor die 

hele Hessequa gebied. Hierdie kaarte, saam met die kaarte wat vir die vorige jaar ingedien is, 

asook al die kaarte wat deur besoekende atlassers oor die twee jaar ingedien is, stel ‘n nuwe 

standaard vir sistematies atlaswerk. Elke pentade in Hessequa het oor die twee jaar ‘n 

volprotokolkaart vir elke seisoen gekry wat ook die totaal van minstens vier kaarte gee. Dit 

beteken dat hierdie twee jaar se data statisties betekenisvol met ander tydperke vergelyk kan 

word. 

Die verbeterde formele skakeling met grondeienaars beteken dat die Voëlgroep reeds kontak 

het met 138 grondeienaars of hulle verteenwoordigers en elkeen van hulle het Nuusbrief 1, ‘n 

kaart van hulle pentade, asook ‘n voëllys van daardie pentade ontvang. Dit het die goeie 

samewerking tussen die grondeienaars en die Voëlgroep na ‘n nuwe standaard verhoog. 

5. Erkennings 

5.1. Al die atlassers van die Voëlgroep wat sedert November 2014 in die Hessequa gebied ge-

atlas het naamlik: 

 Renier Balt 

 Dirk Bosman 

 Patrick en Alice Duddy 

 Pieter en Louisa du Toit 

 Ben en Joekie Jovner 

 Karel en Amanda Nel 

 Derick Oosthuizen 

 Phil en Esther Scheffer 

 Hennie en Gerda Smit 

 Marguerite Smit 

 Menno en Krysia Stenvert 

 Terry en Maria Terblanche 

 Annelie van Lill 

 Johan en Estelle van Rooyen 

 Rita van Rooyen 

 John en Jeannie Willemse 

5.2. 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. 

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

op hulle eiendomme. 

5.4. Al die belangstellendes wat gereeld by die atlassers stop om vriendelik uit te vind wat hulle 

doen. 

5.5. Die administratiewe en tegniese personeel van SABAP2 wat altyd gereed is om navrae oor 

probleme met atlaskaarte te hanteer en wat al die “Out-of-Range Forms” met groot 

professionaliteit afhandel. 

 


