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• SABAP 1 1980-91

SABAP 2 2007- Günümüz

• Sürekli olarak yapılan tek atlas projesi!

• Animal Demography Unit

• AMAÇ: 

1- Kuş dağılımlarını zaman ve mekan bilgileriyle 
kaydetmek

2- Dağlımdaki değişimleri gerçek zamanlı olarak takip 
etmek



• BİRİM: 5 dk x 5 dk pentadlar

= Güney Afrika’da 9.2 km x 8.3 

= Ekvatorda 9.2 x 9.2 km

8.3 km

9.2 km



Her mevsim 
üreyen 
kuşlar var!



TAM PROTOKOL

1. Atlasçı pentad
sınırları içinde 
kalır.



2.  Tam liste.

Farklı habitat 
tipleri!



3. En az 2 saat gözlem!

4. Kuşları gördükleri sırayla kaydederler.



5. 5 GÜN boyunca 
kayıt!

6. Yeni liste





NAİF PROTOKOL?

• Grid sisteminin alternatifi

= Mümkün olan her kuşu coğrafi konumuyla 
kaydet! (ve geri kalanını bunu analiz edecek 
kişilere bırak.



GAMIFICATION

• Bir amaç doğrultusunda kuş gözlemlemek

• Temel mesaj: 

Öncelikleri belirlemek ve eylem planları yazmak için 
kuşların dağılımıyla ve bu dağılımın nasıl değiştiğiyle 
ilgili bilgi sahibi olmamız gerekli. Bunun için yalnızca 
sıcak noktalarda değil, kuş listesinin kısa olduğu 
"soğuk noktalarda" da arazi çalışması yapmalıyız.



• 5 günlük kartlar

• Çalışmalar gerçek zamanlı olarak online 
görülebilir. 

1 liste: sarı
4 liste: yeşil
7 liste: koyu yeşil
11 liste: açık mavi



BirdLasser

https://youtu.be/_KXlwy-oQlY
http://sabap2.adu.org.za/


Süreklilik nasıl sağlanıyor?

• Atlasçıları için kişisel liste: 

o Kişisel kaplanan alan haritası (pentad renk 
değiştirme sistemini de içeriyor)

o Kişisel performans özetleri ve istatistikler. 

o Atlasçılar kendi performanslarını diğer atlasçılarla 
karşılaştırabiliyorlar. 



• Atlas bağımlılık yaratır!

• Emin değilsen yazma!

• Güçlü bir topluluk ruhu, sosyal medya aracılığıyla 
sağlanıyor.



Toby Pretorius

Johan van Rooyen, et al. HenkNel







AVRUPA AFRİKA



AFRİKA

• 30 milyon km içinde 400.000 pentad. 

Animal Demography Unit Afrika’da 23.000 
pentad kaydı  

= Toplam sayının %5.5’i.

Gözlemci sayısının yeterli olmadığı ülkelerde, 

1. Tam protokol liste

2. Geçici liste

3. Fotoğraf kayıtları

4. Geçmiş kayıtlar



Kenya kuş 
atlası: %12

Nijerya kuş 
atlası: %2








