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Vogeltrek over de Eemshaven in het

najaar van 1986

Kees Koffijberg

Voor de doorgewinterde trekteller,

die meer van dergelijke rapporten

onder ogen heeft gehad, zijn ze

gesneden koek; voor buitenstaanders

is het even doorbijten.

De aantallen zijn in het najaar in

de Eemshaven overigens aanmerkelijk

minder spectaculair dan in het voor-

jaar. Dat komt door het ontbreken

van de stuwing die in het voorjaar
wel volop optreedt. Het rapport

bevat een schat aan informatie en

levert een belangrijke bijdrage aan

de kennis van de Groningse vogel-

wereld. Het is vooral een naslag-

werk voor diegenen die de gegevens

kunnen gebruiken. Voor wie op een

meer algemene kennismaking met vo-

geltrek aan de Groningse kust uit

is, zijn artikelen van dezelfde

auteur in de Grauwe Gors meer ge-

schikt, met name 'Zichtbare Voor-

jaarstrek over Noord-Groningen',
GG 17 (1989)-1 blz. 8, of artikelen

over de trek van soort(groep) en

zoals roofvogels (GG 14-2 blz. 9) of

ijsgors (GG 13-2 blz. 4).

Het rapport is verkrijgbaar bij de

auteur, Uiteinderweg 2, 9905 RG

Holwierde, tel. 05960-22021.
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Veel Avifaunaleden weten dat in de

Eemshaven sinds een aantal jaren
intensief trek wordt geteld door

Kees en Henk Koffijberg. Eerder zijn

verslagen verschenen van de tellin-

gen in 1984 resp. in de voorjaren

van 1985 en 1986. Deze verslagen

blonken uit in grondigheid en dege-
lijkheid. Voor dit nieuwe rapport

geldt hetzelfde. De hoeveelheid

reken- en tekenwerk die ervoor ver-

richt is, is indrukwekkend, temeer

daar het ditmaal het werk van één

Koffijberg geweest is.

Een groot deel van het rapport be-

staat uit soortbesprekingen. Per

soort worden behandeld: verloop over

het seizoen, verloop over de dag,

trekrichtingen, groepsgrootte en

vlieghoogte. Voor de meeste soorten

(uitgezonderd de zeer schaarse) zijn
deze zaken ook grafisch weergegeven.

De manier van uitwerken en de ge-

bruikte terminologie zijn afkomstig

uit de kringen van de LWVT, de Lan-

delijke Werkgroep Vogeltrektellen.


