
Euro Birdwatch 2016.  
Grijs, grauw, weinig spannend, maar wel gezellig. 
 
In de aanloop naar zaterdag 1 oktober werden de weersvoorspellingen al nauwlettend in de gaten 
gehouden en uiteindelijk hebben we ons toch maar gericht op de meest negatieve voorspelling van de 
Noren ( www.yr.no), die voor de ochtend toch de nodige regenbuien op papier hadden staan. 
Al om 7 uur bracht Rudi Lanjouw een grote partytent die als regenonderkomen kon dienen. 
En gedurende de hele ochtend werden we ook regelmatig getrakteerd op enkele lichte buien. 
De tellers lieten zich hierdoor niet in de tent jagen en de schrijver had inmiddels een droog 
onderkomen gevonden onder een enorme visparaplu van Jelle Diepeveen. 
De landelijke Whatsappgroep Trektellen was in de dagen voorafgaand aan de EBW 2016 gegroeid tot 
bijna 100 deelnemers, verdeeld over telposten door heel Nederland en België. 
 

  

  
 
De meeste regenactiviteit was gedurende de eerste 3 uren van de telling. In het 4

e
 teluur brak de 

bewolking en kwam ook af en toe de zon door. Gedurende de gehele telling kwam de wind uit ZZO 
met een kracht van 2-3 Bft. De temperatuur liep in de loop van de dag op van 11 naar 17 graden. Het 
zicht varieerde van 10-30 km en liep aan het einde van de middag weer wat terug. 
 
De telling werd in aantallen gedomineerd door de Vinken, Graspiepers en Spreeuwen. Vooral in de 
periode tot 12:00 uur waren het de Vinken, die de aantallen op papier brachten. Ook landelijk waren 
deze drie soorten de lijstaanvoerders. 



Al in het eerste uur kwam er een Roodkeelpieper roepend over de telpost. Deze soort is echter alleen 
weggelegd voor de geoefende jonge oren, die we gelukkig op deze dag wel in ons midden hadden. 
Toen Martin Bonte in het tweede uur verscheen was er een wat verwarrende discussie over zijn 
baarddracht, waarbij de term “baardmannetje” ergens midden in de telgroep viel. 
Hiermee dacht de voorhoede van de telgroep (de jonge oren) dat het roepende Baardmannetje vanuit 
de maïs ook door de oudere baardmannetjes was gehoord. Verwarring alom, maar drie paar jonge 
oren zijn toch echt voldoende voor een bevestigde waarneming van een nieuwe telpostsoort en een 
nieuwe Oelemarssoort: het Baardmannetje. 
 

 
 
De rest van de dag verliep rustig en weinig spectaculair. In de middag kwam er toch nog wat 
roofvogeltrek op gang en konden we uiteindelijk nog 56 Buizerds, 15 Sperwers, 1 Wespendief en 1 
Smelleken noteren. 
Gedurende de dag zijn er tenminste 28 tellers actief geweest. Een groot aantal hiervan waren tellers 
van de VWG Losser, maar ook andere vogelaars hadden de moeite genomen om naar de telpost 
Oelemars te komen, om deze dag mee te maken. 
Daarnaast hebben we nog 15-20 bezoekers mogen ontvangen op onze telpost. We hebben met hen 
gepraat over het fenomeen vogeltrek en over het werk van onze vogelwerkgroep en gegevens 
uitgewisseld over interessante vogelgebieden in Europa. 
En daarmee werd de eigenlijke functie van de Euro Birdwatch nog eens duidelijk onderstreept. Het is 
tenslotte bedoelt om aandacht te geven aan het fenomeen vogeltrek aan een zo groot mogelijk 
publiek. 
De EBW 2016 was voor de tellers vooral een gezellige dag. En zo is het ook bedoelt. 
 

 
 
 
 
 



 
 
In bovenstaande tabellen is te zien dat de EBW 2016 wat betreft aantallen op een 6

e
 plaats staat en 

wat betreft het aantal verschillende soorten op een 9
e
 plek. 

Als uit de afgelopen 14 EBW tellingen al een voorspelling voor de toekomst gehaald kan worden, dan 
heeft een EBW op 4 oktober de beste papieren. Maar voor deze telling moeten we nog wachten tot 
zaterdag 4 oktober 2025.  
De eerstvolgende Euro Birdwatch wordt gehouden op zaterdag 7 oktober 2017. 
Ik hoop dan niet dat er een voorspellende waarde uitgaat van bovenstaande tabel. 
 
De volledige telling van deze dag is te vinden op http://www.trektellen.nl/count/view/8/20161001 en 
een uitgesplitste versie per uur is te vinden via http://www.trektellen.nl/count/view/8/20161001?sa=1 
 
Dank aan alle tellers en bezoekers voor deze dag. 
 
 
Sander Wansing en Ben Hulsebos 
Coördinatoren telpost Oelemars 
 
Foto’s: Angelique Lamme en Sander Wansing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rang Jaar Datum Aantal Soorten Rang Jaar Datum Aantal Soorten

1 2008 04-10-08 27.644 52 1 2014 04-10-14 12.519 70

2 2014 04-10-14 12.519 70 2 2011 02-10-11 3.473 56

3 2004 02-10-04 7.322 51 3 2015 03-10-15 2.222 55

4 2003 04-10-03 6.998 50 4 2010 02-10-10 2.791 53

5 2012 06-10-12 4.016 38 5 2008 04-10-08 27.644 52

6 2016 01-10-16 3.658 44 6 2004 02-10-04 7.322 51

7 2011 02-10-11 3.473 56 7 2003 04-10-03 6.998 50

8 2010 02-10-10 2.791 53 8 2013 05-10-13 2.777 46

9 2013 05-10-13 2.777 46 9 2016 01-10-16 3.658 44

10 2009 03-10-09 2.674 35 10 2007 06-10-07 1.602 40

11 2015 03-10-15 2.222 55 11 2012 06-10-12 4.016 38

12 2006 07-10-06 2.217 35 12 2005 01-10-05 2.181 38

13 2005 01-10-05 2.181 38 13 2009 03-10-09 2.674 35

14 2007 06-10-07 1.602 40 14 2006 07-10-06 2.217 35



  

  

  
 



 
 

 
 

 


