
Euro Birdwatch 2018 
 
Op zaterdagmorgen 6 oktober namen wij deel aan de Euro Birdwatch. Dit is een activiteit waarbij in 
heel Europa vogels worden geteld, waarbij in Nederland Vogelbescherming en Sovon de organisatie 
op zich namen. De dag begon op telpost Oelemars met wat lage grondmist, weinig wind uit het zuiden 
en blauwe lucht. De grondmist verdween al snel en de hele dag was het daarna aangenaam 
vertoeven op de toegangsweg naar het zanddepot van zandafgraving Oelemars. Zelfs de tent voor het 
secretariaat en de keuken was dit keer niet nodig. 
Om 7 uur ’s morgens begon de telling en de eerste vogels met vooral Vinken, Graspiepers en lijsters 
kwamen al overvliegen. Ook druppelden gestaag vele belangstellenden binnen op de telpost, meestal 
voorzien van verrekijker, telescoop, stoeltje of krukje.  
 

 
 

 
De telling werd in aantallen gedomineerd door Vink, Houtduif, Graspieper, Aalscholver en Spreeuw. 
Vooral in de periode tot 12:00 uur waren het de meer dan 6000 Vinken die de aantallen op papier 
brachten. De eerste Kolganzen van dit najaar kwamen in V-formaties over en ook de 10 Grote 
Zilverreigers leverden in de strakblauwe lucht een schitterend beeld op. Nadat er thermiek was 
ontstaan kwamen de roofvogels al cirkelend overvliegen, waaronder een Bruine Kiekendief, 2 Rode 
Wouwen, een Smelleken en 85 Buizerds. Late Paapjes en een Zwarte Roodstaart waren eveneens 
krenten in de pap. Andere leuke soorten waren o.a. Watersnip, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, 
Huiszwaluw, Kramsvogel, Koperwiek, Keep, Appelvink, Kruisbek en Roodborsttapuit. 
Tussen de middag ging de keuken open en serveerde onze kok Sander aan de lopende band 
knapperige baklever voor de aanwezigen. Om 4 uur ’s middags werd de telling afgesloten en zijn de 
resultaten doorgegeven aan Vogelbescherming Nederland en www.trektellen.nl. 

 
Gedurende de dag zijn er tenminste 31 leden actief geweest om mee te tellen. Een geweldige 
opkomst dus. Daarnaast hebben we nog ongeveer 20 bezoekers mogen ontvangen op onze telpost. 
We hebben met hen gepraat over het fenomeen vogeltrek en over het werk van onze vogelwerkgroep. 
En daarmee werd de eigenlijke functie van de Euro Birdwatch nog eens duidelijk onderstreept. Het is 
tenslotte bedoeld om aandacht te geven aan het fenomeen vogeltrek.  
De totale telling kwam uit op 9265 vogels, verdeeld over 53 soorten. De volledige telling van deze dag 
is te vinden op http://trektellen.nl/count/view/8/20181006  
 
Vergeleken met vorige EBW-tellingen komt deze telling met het totaalaantal op de derde plaats en met 
het aantal soorten op de vierde plaats. Al met al een geslaagde dag met ideale telomstandigheden en 

http://www.trektellen.nl/
http://trektellen.nl/count/view/8/20181006


een goede opkomst van de leden. 
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