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Hoe gaan trekvogels over de stad

Groningen?

Vragen genoeg die de moeite waard zijn om

eens nader te bekijken. Het lijkt me leuk om

in het najaar van 1997 een paar tellingen te

doen om meer helderheid te krijgen over het

trekpatroon over de stad.

In deze tijd gaan veel vogelaars graag ver

weg, of even-snel-gemakkelijk vogels kijken.
Toch moet dit mogelijk zijn: vanafhet balkon

tellen en door de verlengde zomertijd niet

eens heel vroeg opstaan.

De stad ligt op een interessante scheiding van

landschappen: in het noorden het kalere klei-

gebied, in het zuiden het besloten zandgebied.

Verder is de stadsbebouwing zelf dus wellicht

van invloed op de trekwegen.
Een aantal trektelpunten in en vlak om de

stad kan gegevens opleveren over eventuele

verschillen in trekverloop binnen- en buiten

de bebouwde kom. Het is voldoende om te

tellen in een strook ten oosten en ten westen

van de stad en op een paar punten in het

centrum (zie figuur). Het aantal punten hangt
af van het aantal belangstellenden.

Verder moeten er, willen de verschillen dui-

delijk worden, wel redelijk veel vogels langs-

vliegen. Het aantal trekvogels is waarschijn-

lijk tussen half september en half november

groot genoeg om de opzet van dit project te

laten slagen. De telling kan de standaarmetho-

de volgen van de trektellerij: van een half uur

voor zonsopgang tot twee uur daarna worden

per kwartier alle passerende vogels geteld.
Per post liefst twee tellers; we kunnen over-

wegen om naast het aantal, de trekrichting en

de weersomstandigheden ook de trekhoogte te

bepalen.

Bij een behoorlijk aantal teldata is de trefkans

voor goede trekochtenden het grootst, zoals

de volgende zaterdagochtenden: 20+27 sep-

tember, 4+11+25 oktober, en 1+8 november.

Het is handig om thuis te zijn in de verschil-

Sommige mensen menen dat trekvogels in be-

paalde zones over de stad trekken. Maar is

dat wel zo? Zal het niet eerder zo zijn dat ze

de stadse asfalt-, steen- en betonvlakte zullen

vermijden en liever om de stad heenvliegen?

De stad Groningen (gearceerd) met drie linies

tellers: één ten oosten van de stad, die de aanko-

mende vogels telt, één in debebouwde kom, die

de passerende vogels telt, en één westelijk van

de stad, die de ontsnappende vogels telt.

Of zullen ze hoger gaan vliegen om aan de

drukte te ontsnappen? Of maakt het ze niets

uit en vliegen ze gewoon rechtdoor, op hun

weg van Scandinavië naar het zuiden?
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lende trekroepjes, als je wilt meetellen. Leer-

gierigen kunnen worden ingedeeld bij "erva-

ner" tellers.

Wie heeft belangstelling? Graag opgeven

voor half juni 1997. Dan kunnen we daarna

een definitief telplan maken. Informatie en

opgave: Alco van Klinken (050-5347059)


