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Trekvogels tellen met de werkgroep Trekvogelonderzoek

Al meer dan twee decennialang worden op de telpost Corversbos vogeltrek-

tellingen uitgevoerd. Vanaf half juli zijn die in 2007 weer begonnen. Hoogtepunt

is een simultaantelling die in heel Europa op één dag wordt uitgevoerd:

Eurobirdwatch. Breng op die dag een bezoek aan de telpost! Bij enkelen zal

misschien het trektelvirus toeslaan en zijn ook zij geregeld aan het helpen om

gegevens verzamelen.

Fred van Klaveren

Herfsttrektellingen Corversbos 2007

Op 6 oktober is er weer een Eurobirdwatch,

georganiseerd door Vogelbescherming Nederland.

We tellen dan van een half uur voor zonsopkomst

tot een half uur na zonsondergang op de akkers

van het Corversbos.

Kansen

Door het tellen vanaf de telpost Corversbos blijft

de continuïteit in stand en wordt de reeks

voortgezet. De beschikbare gegevens van alle

soorten worden aangescherpt. Er komt een steeds

beter beeld van de trekvogels in het werkgebied,

als het Corversbos als referentie wordt genomen.

Landelijk gevenwe onze gegevens door

(www.trektellcn.nl). zodat iedereen onze

gegevens kan inzien. Onze gegevens laten

duidelijk zien dat tellen zin heeft: er worden vanaf

de telpost Corversbos landelijk gezien zeer hoge

uurgcmiddelden geregistreerd.

Taken

Het tellen is reeds gestart op 14 juli jl. De taken

voor 2007 zijn als volgt verdeeld. Alle tellers

leveren hun aandeel in het vergaren van

vogelgegevens, d.m.v. tellingen. Fred verzorgt de

communicatie en algemene organisatie. Een aantal

tellers voert de gegevens in, die te bewonderen

zijn op www.trektellen.nl. Alle tellers kunnen

spontaan hun belevenissen met anderen delen via

het Goois Vogelnet (Chans@Worldonline.nl).

Het tellen

Juist vanwege het beperkt aantal tellers willen we

proberen in ieder geval -bij goed weer- op de

zaterdagen te tellen. Daarnaast kan altijd extra

worden geteld, ook op andere dagen in de week.

We kunnen nu dus de
’

goede’ teldagen zelf

uitkiezen.

Ik stel voor om, net als elders in het land, in ieder

geval de vroege ochtendtelling uit te voeren

(eerste 2Vz uur, beginnend een half uur voor

zonsopkomst). Een blok van 2Vi uur extra tellen is

altijd leuk en meegenomen, zeker als het druk is,

maar niet verplicht. Vogels noteren per kwartier,

om de telmethodiek te continueren.

Verspreid over het seizoen, tijdens de vogelrijkste

data, geven de tellingen een redelijk beeld van wat

er over het werkgebied vliegt. Maar hoe meer we

tellen, hoe scherper dit beeld wordt.

Ik hoop van harte dat meer leden dan tot nu toe in

de gelegenheid zijn een aantal tellingen op de

telpost uit te voeren. In ieder geval tot ziens! Als

er nog opmerkingen of vragen zijn hoor ik dat

graag!

E-mail: f.vanklaveren@natuunnonumenten.nl:

Tel.: (035) 65 59 97 78 of 06-55 82 51 95
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Na een superjaar met een recordaantal exemplaren

en soorten zullen evenals de voorgaande jaren op

gestructureerde wijze trekvogels worden geteld

vanaf de akkers van het Corversbos en wel voor

het 21
e

jaar ( zie www.trektellen.nl bij

Corversbos). De tellingen zijn dit jaar weer tijdig,
d.w.z. in juli gestart. Het telschema is verlaten; we

tellen op alle zaterdagen, met dien verstande dat

we ook meer aandacht gaan geven aan de dagen

met goede weersomstandigheden. Dit kan

betekenen dat we op zondag i.p.v. op zaterdag

tellen en dat we elkaar daardoorwat vaker moeten

mailen of bellen.

We gaan weer proberen door te tellen tot in

december, om te zien of het iets oplcvert. Bij

goede weersomstandigheden vanafjuli ook

avondtellingen.


