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Vogeltrek
Vogels die jaarlijks op een andere plaats overwinteren en
na de winter terugkeren naar hun broedgebied, worden
trekvogels genoemd.
Onderzoekers houden jaarlijks de terugkeerdatum van
diverse soorten trekvogels bij. Deze terugkeerdatum is
sinds 1980 bij vrijwel alle trekvogelsoorten steeds vroeger
geworden.
Uit Engels onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vanaf 1980 de
terugkeerdatum van de gierzwaluw per 10 jaar
3 dagen vroeger wordt.
In 1980 keerde de gierzwaluw op 2 mei terug.
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Bereken op welke datum de gierzwaluw in 2020 zal terugkeren als deze trend
zich voortzet.
Om voorspellingen voor de toekomst te kunnen doen, wordt een model
opgesteld dat deze trend beschrijft. In dit model houden we geen rekening met
schrikkeljaren. De dagen van het jaar worden genummerd: 1 januari krijgt
dagnummer 1 en 31 december dus dagnummer 365.
Het dagnummer waarop de gierzwaluw in het model terugkeert, noemen we A.
Bij de datum 2 mei hoort dagnummer A = 122. Zoals eerder vermeld, wordt de
terugkeerdatum van de gierzwaluw per 10 jaar 3 dagen vroeger.
We noemen de tijd in jaren t, met t = 0 in 1980.
Er kan een lineaire formule worden opgesteld waarin A wordt uitgedrukt in t.
Stel deze formule op.
In Engeland wordt de gierzwaluw ook wel de honderddagenvogel genoemd,
omdat hij gemiddeld 100 dagen in het land verblijft voordat hij weer naar zijn
wintergebied vertrekt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat deze vertrekdatum sinds
1980 ook verandert. Deze wordt elke 10 jaar ongeveer 0,6 dag vroeger. Samen
met het vroeger worden van de terugkeerdatum leidt dit ertoe dat de
verblijfsduur langer wordt.
Ga ervan uit dat in 1980 de verblijfsduur 100 dagen is.
Bereken in welk jaar de gierzwaluw dan voor het eerst meer dan 115 dagen in
Engeland verblijft als de genoemde trends zich voortzetten.
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