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Avifauna nadert zijn voltooiing

Alleen al zestig pagina's boordevol trekinformatie

Landtrek heeft zijn charme met een climax in de maand oktober,

als grote vluchten vogels in de vroege morgenstond gestuwd

langs onze kust trekken. De echte kenners onderscheiden zonder

moeite drie Kepen tussen 150 Vinken. Ze verraden zich met hun

kenmerkende kjèp-roepjes. Weetjes die je op de telpost snel

worden bijgebracht.

Zeetrek verschilt totaal van landtrek. Vanaf het terras van de

Bloemendaalse Reddingsbrigade hebben de tellers een perfect

uitzicht over zee. Met verrekijkers speuren ze de zee af naar

vogels. Zodra ze "beet hebben" begint de sport om aan de hand

van subtiele kenmerken de vogels te determineren. Het is niet

ongewoon om echte zeevogels waar te nemen. Wat dacht je van

een Noordse Stormvogel, een Grote Jager of fraaie Jan van Gen-

ten? Voor veel leden geen dagelijkse kost.

Wil je het naadje van de kous weten over de trektellingen - en

dan hebben we het over tellingen die terug gaan tot 1953 - dan

vind je in de Avifauna maar liefst zestig pagina's informatie.
In het hoofdstuk over vogeltrek wordt aandacht besteed aan de

telgegevens van zowel landtrek, zeetrek als vangsten op de

vinkenbaan. Maar in het boek staat ook iets over achtergronden

van vogeltrek. Vragen als "Waarom trekken vogels?", "Welke

trekstrategieën zijn er?" en "Wat is stuwing?" komen als van-

zelfsprekend aan de orde. Er is bovendien aandacht voor aparte

onderzoeken die met trek samenhangen. Een voorbeeld is fenolo-

gie, het onderzoek naar de aankomstdata van zomervogels.

Eind 1996 rolt de Avifauna van de persen. Ruim van te voren

zulen een folder en een voorintekenformulier bij de leden van

de vogelwerkgroep in de bus vallen. Als lid krijg je dan de

kans het boek met een aantrekkelijke korting op de winkelprijs

te bemachtigen. We houden je op de hoogte.
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Vanaf eind juli tot begin december hebben leden van de vogel-

werkgroep zich in 1995 weer ingezet om het verloop van de na-

jaarstrek zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. De Avi-

fauna die eind 1996 moet uitkomen, biedt 60 pagina’s informa-

tie over het trekfenomeen.

Vogeltrektellingen vinden al enige tijd op twee fronten tege-

lijk plaats: landtrek en zeetrek. Het zal niemand verbazen dat

er dus ook twee trektelposten worden bemand. In vergelijking

tot andere onderzoeken die de vogelwerkgroep onderneemt wordt

er veel tijd gestoken in de jaarlijks terugkerende vogeltrek-

tellingen. Bovendien is het een onderzoek dat blijft boeien.


