VAN DE VOORZITTER: EUROBIRDWATCH 2015
Oktober is de maand voor de Eurobirdwatch, een initiatief van Birdlife International. Doel is
om met zoveel mogelijk landen en vogelwerkgroepen de trekkende vogels in één weekend te
tellen. Door de jaren heen zie je verschillen die ook sterk onder invloed staan van de weersomstandigheden. Daarnaast krijgt het fenomeen vogeltrek extra bekendheid want veel mensen ontgaan de massale verplaatsingen en enorme afstanden die de vogels afleggen op hun
jaarlijkse tocht van de broedgebieden naar de overwinteringsgebieden.
Met vijftien deelnemers op de telpost, inclusief hoofdteller Marcel van der Tol, was de telling
goed bezocht. Helaas liet de vogeltrek het afweten en stonden we in een aangenaam zonnetje en nauwelijks wind te turen naar wat moest komen. In ieder geval werd er volop bijgepraat
en zijn er al veel mooie waarnemingen gedaan.

Toch merk je genoeg van de vogeltrek als je je oren en ogen maar goed de kost geeft. Overal hoor je opeens goudhaantjes, maar het geluid is heel hoog!!! Roodborsten knetteren in de
struiken en in het Buytenpark zie je paapjes die daar komen foerageren voordat ze verder
trekken. Zwermen groenlingen en putters kom je daar tegen. Zanglijsters en merels trekken
ook volop, het zijn dan de vogels uit Noord en Oost Europa die bij ons langs komen. Die merels gedragen zich veel onrustiger dan onze standvogels. Kolganzen waren dit jaar opvallend
vroeg, ze stonden op 3 oktober na één teldag zelfs in de landelijke top 3 met een derde
plaats.
Wie meer wil zien van de Vogeltrek doet er goed aan om op een geschikte ochtend vroeg
een duintop te bezoeken. De trekvogels volgen de kustlijn en zijn vanaf een hoge top goed te
volgen. Zie ook: www.trektellen.nl
Kortom, er is weer genoeg te beleven in de vogelwereld!
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