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Het is nog donker als op zaterdagmorgen 5 oktober de eerste tellers op de Oelemars 
arriveren om de mastertent van de RABO-bank op te bouwen. De telling begint onder wat 
nevelige omstandigheden met wat grondmist. De aangekondigde regen trekt gelukkig net ten 
oosten van de telpost voorbij en het blijft de hele dag verder droog. Helaas is de 
laaghangende bewolking de hele dag enigszins spelbreker. Rond half 8 trekken de eerste 
vogels over en neemt de trek daarna geleidelijk toe. Ook het aantal tellers neemt gestaag toe 
en daarmee eveneens de mate van gezelligheid. Ook al zullen er wel wat Grote Piepers en 
Roodkeelpiepers door de onderlinge gesprekken gemist zijn dan neemt het niet weg dat de 
sfeer bijzonder goed is en dat een zeer groot deel van de leden van onze VWG de telpost 
bezocht hebben.  
 

 
 
Ook konden vele gasten begroet worden die het fenomeen trektellen wel eens van dichtbij 
wilden zien. Na de gebruikelijke middaglunch brak zelfs nog even de zon door. De 
buizerdtrek kwam enigszins op gang, maar eigenlijk was het daarvoor al te laat op de dag. 
Bijzondere waarnemingen waren er nog in de vorm van 6 Grote Zilverreigers, een Casarca, 
een Blauwe Kiekendief, 2 Bonte Strandlopers en 4 Boomleeuweriken. 
 

Dit jaar was het voor de 11e  keer dat telpost Oelemars aan de Euro Birdwatch deelnam. De 
telling van 2013 is op de zevende plaats uitgekomen met betrekking tot het aantal vogels en 
op de zesde plaats met het aantal soorten. 
Ook dit jaar werd weer gebruik gemaakt van WhatsApp, waarbij een aantal telposten 
verspreid over het land elkaar op de hoogte kon houden van de resultaten en waarbij ook 
foto’s rondgestuurd konden worden. 
 



 

 
 
 
Dat deze Euro Birdwatchtelling op telpost Oelemars inmiddels bekendheid heeft gekregen 
bleek uit het bezoek van een radio- en een tv-ploeg van RTV-oost en het bezoek van de 
burgemeester 
Dank aan alle leden die zich ingezet hebben om van deze dag een succes te maken. Onze 
resultaten zijn aan Vogelbescherming Nederland doorgegeven. De dagelijkse 
trektelresultaten van telpost Oelemars zijn te zien op www.trektellen.nl onder Oelemars 
(Losser). 
 
Sander Wansing en Ben Hulsebos 
Coördinatoren Telpost Oelemars 
 

EuroBirdwatch overzicht 2003-2013 
            

Jaar/datum Aantal Soorten Teluren Ranking aantal Ranking soorten 

4-10-2003 6.998 50 9,5 3 5 

2-10-2004 7.321 51 10,0 2 3 

1-10-2005 2.181 38 10,0 10 9 

7-10-2006 2.217 35 9,0 9 11 

6-10-2007 1.602 40 10,3 11 7 

4-10-2008 27.644 52 10,0 1 2 

3-10-2009 2.674 35 8,0 8 10 

2-10-2010 2.791 51 9,5 6 4 

2-10-2011 3.473 55 10,0 5 1 

6-10-2012 4.016 38 10,0 4 8 

5-10-2013 2.777 45 10,0 7 6 
  

http://www.trektellen.nl/
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20031004
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20041002
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20051001
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20061007
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20071006
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20081004
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20091003
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20101002
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20111002
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20121006
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=8&site=0&land=1&taal=1&datum=20131005
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