
Euro Birdwatch 2015 

Het is nog donker als op zaterdagmorgen 3 oktober de eerste tellers op de Oelemars arriveren. Het is 
onze “jeugdgroep” die als eerste op de telpost klaar staat om de trek vast te leggen. Dit keer is het 
vanwege het toegezegde mooie weer niet nodig om de tent op te bouwen, maar volstaat een tafeltje 
en een stoel om als secretariaat te dienen. De telling begint onder wat nevelige omstandigheden met 
wat grondmist, maar in de loop van de dag 
breekt de zon door, stijgt de temperatuur en gaan 
er heel wat kledingstukken uit. Direct al vanaf 7 
uur trekken de eerste vogels door: wat 
Zanglijsters en Graspiepers openen de Euro 
Birdwatch 2015.  
Even later duikt een Buidelmees duidelijk 
roepend de mais in en vliegt een Rode Wouw in 
een onverwachte richting, nl. naar noord. De 
verwachting was dat er dankzij het feit dat er 
rond de 2.000 Rode Wouwen vanuit Falsterbo in 
Zuid-Zweden onderweg zijn,  er nog meer zullen 
volgen, maar helaas blijft het bij deze ene Rode 
Wouw. Even later komen er o.a. Kruisbekken, 
Watersnippen, Barmsijzen en wat late 
Boerenzwaluwen over en neemt de trek gestadig toe. Daarnaast neemt het aantal tellers eveneens 
toe en daarmee tevens 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. Na afloop van de telling konden we vaststellen dat een zeer groot deel van de leden 
van onze VWG de telpost bezocht heeft, nl. 29 leden. We mochten ook nog 36 gasten begroeten die 
het fenomeen trektellen wel eens van dichtbij wilden zien. Al met al hebben 65 mensen deze dag de 
telpost bezocht: ook een nieuw dagrecord. 
In het vierde teluur ontstaat enige opwinding als de roepjes van een Bladkoning worden gehoord. 
Bladkoninkjes zijn superzeldzaam en zijn afdwalers uit Siberië. Via het zanddepot en de mais trekken 
twee Bladkoninkjes langs de telpost, direct daarna gevolgd door een andere bijzondere soort: de 
Roodkeelpieper. 
Na de gebruikelijke lunch met baklever en bakbloedworst is het aangenaam genieten in de zon. Er 
trekken nog maar weinig vogels in de middag over, maar Bruine Kiekendief, Slechtvalk en Appelvink, 
Toendrarietganzen en Kolganzen laten zich duidelijk zien. 

Dit jaar was het voor de 13
e
 keer dat 

telpost Oelemars aan de Euro Birdwatch 
deelnam. De telling van 2015 is op de 
tiende plaats uitgekomen met betrekking 
tot het aantal vogels (2.222) en op de 
derde plaats met het aantal soorten (55). 
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. 
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 en ook deze Euro Birdwatch zijn te zien op www.trektellen.nl 
onder Oelemars (Losser). 
 
Een impressie van deze Euro Birdwatch is ook te zien op de weblog van Timo Roeke: 
https://slagpen.wordpress.com/2015/10/03/euro-birdwatch-2015. 
 
Sander Wansing en Ben Hulsebos 
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