
127

De Punt Transect Telling

Adri Vermeule

Wat is dat nu, een PTT-telling? De afkorting PTT staat voor Punt Transect

Telling. Langs een door de waarnemer zelf vast te stellen route worden 20

telpunten uitgezet. Bij het uitzetten van deze route met telpunten moet men

een aantal zaken in het oog houden:

— probeer de punten zo te kiezen, dat \%’einig dubbeltellingen kunnen

optreden
— de punten dienen bij voorkeur representatief te zijn voor de streek waarin

de telroute ligt
— de route moet onder "alle" omstandigheden begaanbaar zijn (na slecht

weer met sneeuw of regen, bij hoge waterstanden e.d.)
— leg de route en de punten goed vast op een kaart, zodat in

"noodgevallen" een ander Uw route kan tellen

Op elk telpunt worden gedurende precies 5 minuten alle vogels van alle soorten

geteld; wat men tussen de punten ziet doet niet mee: jammer, maar helaas! Deze

telling wordt dreraaal per jaar herhaald (dezelfde route en dezelfde punten):

half november, eind december en half februari. Er wordt niet geteld op één

vaste dag, maar binnen een bepaalde periode, die steeds tenminste

2 weekends en de tussenliggende week omvat. Zo zijn de telperiodes voor 1983/

84: 12 t/m 20 november, 17 december t/ra 1 januari en 18 t/m 26 februari.

Eventueel kan men volstaan met alleen aan de decembertelling deel te nemen.

Zoals reeds gezegd is het project in de eerste plaats bedoeld om een idee

te krijgen van de wisselingen en veranderingen in het vogelbestand

gedurende de wontermaanden. Daarbij betekent een groter aantal telroutes

automatisch, dat van meer soorten voldoende betrouwbare informatie wordt

verzameld.

Daarnaast is het project ook zeer geschikt om meer te weten te komen over de

winterverspreiding van veel vogelsoorten- Dit aspect is in Nederland tot nog

toe slechts voor een beperkt aantal soorten uitgediept.
Indien U geïnteresseerd bent om aan dit project deel te nemen, dan kunt U

contact opnemen met Adri Vermeule, Gr. Wichmanstraat 40, 1222 BR Hilversum,

tel: 035 - 857492.

Bij deze willen wij de gelegenheid te baat nemen U het PTT-project van de

Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (SOVON) onder Uw aandacht

te brengen. Mogelijk bent U reeds op de hoogte van het bestaan en de inhoud

van dit project; dan kunt U liet navolgende epistel als bekend

veronderstellen.

Het PTT-project is een B-project van het SOVON, dat ten doel heeft de

vogelstand in de wintermaanden over een reeks van jaren te volgen. In de

winters van 1978/79 en 1979/80 zijn proef tellingen uitgevoerd om de

formulieren, handleiding en telmethode te testen. In de winter van 1980/81

is het project officiëel van start gegaan.


