Eerste resultaten Euro Birdwatch 2011
In het weekend van 1-2 oktober was de jaarlijkse Euro Birdwatch, die net als in voorgaande jaren in
Nederland weer door Vogelbescherming werd georganiseerd. Ook dit jaar zal er weer een verslag
komen vanuit Vogelbescherming waar ook Trektellen en SOVON aan mee zullen werken, maar het leek
ons goed om toch ook nu al een korte terugkoppeling te geven.
Er waren op 2 oktober in Nederland maar liefst 84 trektelposten actief , die in totaal 622 (deel)tellingen
en ruim 234.000 vogels hebben ingevoerd! Het totaal aantal getelde uren is 539 uur en 26 minuten.
Voorafgaand aan de telling hebben we jullie
gevraagd om (voor zover dat dat niet al gebeurde)
deze keer de waarnemingen per uur of kwartier
door te geven. Er waren 19 telposten die per uur
ingevoerd hebben, 7 telposten die per half uur
hebben ingevoerd en 10 telposten die per kwartier
hebben geschreven. Hartelijk dank daarvoor.
Hiermee is er een mooie extra waarde aan de
tellingen gegeven.
Om een voorbeeld te geven wat er mogelijk is met
kortere telperiodes hebben we de Kolgans
uitgewerkt. De Kolgans was toch wel de verrassing
van dit jaar met 48.902 trekkende vogels. De telling Figuur 1: aantal trekkende ganzen per minuut. Rood =
kwartiergemiddelde Blauw = uurgemiddelden
viel precies samen met de eerste massale
aankomst van het jaar. Helaas waren er geen telposten in het noord-oosten die per uur geschreven
hebben, maar de grafiek in figuur
1 laat wel erg fraai het verloop
over de dag in de rest van het
land zien. Het late
aankomsttijdstip (en ook
meldingen van nachttrek)
suggereren dat de vogels van ver
uit het oosten ons land zijn
binnengevlogen. Zowel in het
westen als oosten van Duitsland
waren namelijk op het moment
van de telling nog nauwelijks
grote concentraties aan de grond
aanwezig.
Naast de uitwerking van de
Kolgans hebben Erik van Winden
Figuur 2: Graspieper uurgemiddelden tijdens Euro Birdwatch 2011
en Henk Sierdsema (beiden
SOVON) rekenwerk verricht aan
de Trektellen dataset (voor de Graspieper aangevuld met data uit migration.net). Meer van dit soort
kaarten zullen in de definitieve rapportage komen.
We willen graag alle tellers hartelijk bedanken voor het tellen én het invoeren in Trektellen.nl.
namens team Trektellen.nl en SOVON; Gerard Troost
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Bijlage
Als toevoeging wilden we deze email van onze Belgische Trektellen coordinator jullie niet onthouden,
vooral omdat dit een mooie opmaak is naar een nieuwe versie van het plaatje zoals dat op de volgende
pagina staat.

Van: Koen Leysen
Datum: 11 oktober 2011 10:24
Onderwerp: topdagen op komst?
Beste trektellers,
nee, dit weekend is het jammer genoeg geen simultaantelling. We hebben in het verleden ooit de opmerking gekregen dat we dat niet mogen
laten samenvallen met het weekend van de watervogeltelling. Ik wou toch eens bevragen voor welke telposten dat effectief een probleem zou
zijn, want het blijft wat jammer dat het weekend in midden oktober niet kan gebruikt worden. Vaak is het dan net heel goed. Dus graag hoor ik
van jullie of we daar in de toekomst moeten blijven rekening mee houden.
En dan een tweede punt. Ik verwacht dat er topdagen aankomen. In Falsterbo is afgelopen weekend veel overgestoken oa roofvogels (blauwe
kieken zwaar dagrecord, rode wouwen, weer ruigpootbuizerden...) en houtduiven, zelfs kraanvogels enz... Ook al wat iets meer dan 1000
Buizerden. Ik blijf hopen dat er een zware buizerdpiek op komst is daar en dat het ook voor buizerd een stevig najaar gaat worden. Torenvalk,
Blauwe Kiek ed deed het daar dit jaar zeer goed en ik zou denken dat dat een goede indicatie is van de muizenstand afgelopen zomer in
Zweden-Noorwegen. Verder verwacht ik op basis van de weerkaarten dat er in Falsterbo een massale oversteek zal zijn op donderdag en
vrijdag.
De situatie onderweg dan. Boven Nederland ligt al van gisteren een front dat eerst naar het noorden opschuift, dan traag terug naar het zuiden
zal bewegen om pas tegen donderdag in onze omgeving op te lossen. Deze band krijgt een nw-zo oriëntatie. Dit moet volgens mij toch weer
stuwing opleveren bij de roofvogels en kan daarna voor piektrek zorgen. Minpunt is dat de wind achter het front eerder zwak dan matig zal zijn,
wel met oostcomponent (donderdag no, vrijdag zo). Uiteraard moeten we rekening houden met wat er overgestoken is in Falsterbo. Dat is
goed, maar bv wat Buizerd betreft niet super. We mogen goed wat
Buizerden verwachten denk ik, normaal geen topaantallen, maar
die stuwing kan toch ook hier voor een piek zorgen, zeker voor een
soort als buizerd die echt tegengehouden wordt door zo'n front.
En dan zal het voor de dagen erna afwachten zijn of er effectief
zoveel zal oversteken in Falsterbo donderdag en vrijdag.
Kortom, er komen enkele heel leuke trekteldagen aan. Donderdag
tot maandag is het volgens mij zaak om de post bemand te krijgen
en als je kan er bij te zijn !
groetjes,
Koen Leysen
Educatief medewerker Natuurpunt Educatie

Figuur 3: Berekende dichtheidskaart van de Buizerdtrek in
september en oktober 2010
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