Beste mensen,
Nou, de Euro Birdwatch van 2020 – de 25e waar we in Nederland aan meededen – zit er weer op.
elders pas later aandiende.
Maar desondanks was het best een goede Birdwatch, qua totaal aantal vogels zelfs de 4e beste ‘ooit’.
Op dit moment heeft vrijwel iedereen zijn of haar tellingen van zaterdag wel ingevoerd, en dus
kunnen we alvast een voorlopige balans opmaken.
De trek
Zie hieronder voor de top tien van meest getelde soorten die als trekkers zijn genoteerd.
Vooral de spreeuwen, vinken en boerenzwaluwen vlogen fenomenaal goed, en daar heeft bijna
iedereen wel iets van meegekregen.
Maar sijzen (net buiten de top tien) en witte kwikstaarten deden het best goed. Het voorlopige
eindtotaal is nu trouwens dat er 687.400 trekvogels zijn geteld (gecorrigeerd).
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Spreeuw
Vink
Graspieper
Kievit
Aalscholver
Kokmeeuw
Boerenzwaluw
Grauwe Gans
Zanglijster
Veldleeuwerik

369.602
162.564
31.637
1.6996
1.2777
11.059
8.822
7.358
6.174
5.812

Totalen
Wanneer we de 34.174 pleisterende vogels daar bij optellen dan komt het algehele totaal op een
mooie 721.547 over 203 soorten
De totale top tien komt er dan zo uit te zien, en dan verschijnt de Stormmeeuw (ten koste van
Veldleeuwerik):
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Spreeuw
Vink
Graspieper
Kievit
Kokmeeuw
Aalscholver
Boerenzwaluw
Grauwe Gans
Stormmeeuw
Zanglijster

380.676
163.590
31.937
18.428
14.139
12.849
9.017
8.689
7.004
6.181

Ook dit jaar werden er vanzelfsprekend weer veel bijzondere soorten gezien.
Wat te denken van bijvoorbeeld: een slangenarend, een steppekiekendief, zes velduilen, een
morinelplevier, acht roodkeelpiepers, acht bladkoningen,
twee dwerggorzen, twee ortolanen, acht roodkeelpiepers en 10 grote piepers. Over enige tijd zal er
een verslag verschijnen van deze Birdwatch.
Europa
In dat verslag zullen we uitgebreid ingaan op de Europese resultaten, want die zijn momenteel nog
niet compleet.
Uiteindelijk deden 36 landen mee, waarvan we van 28 landen in ieder geval de totale aantallen
getelde vogels weten.
In die landen werden samen 1.724 tellingen/activiteiten georganiseerd, waren bijna 24.000 mensen
op pad en telden we met z’n allen net iets minder dan 6 miljoen vogels.
Nederland ‘scoorde’ trouwens de 3e positie als het gaat om de meeste getelde vogels (1e was
Finland met 2.527.000 en 2e was Zweden met 980.000 getelde vogels).
In heel Europa vlogen de brandganzen erg goed (vooral in het noorden). Het is dan ook de meest
getelde soort, gevolgd door spreeuw en vink (aantallen volgen later, in het verslag)
Bijzonderheden waren verder een Radde’s Boszanger in België, een Amerikaanse Oeverloper in
Estland, Grote Grijze Snip, Vorkstaartmeeuw en Bruine Boszanger in Finland,
Rosse Franjepoot in Hongarije, Godlewski’s Bunting, White-naped Crane en Scaly-sided Merganser in
Rusland, en een Blauwstaart in Zweden.
Webinar "The Magic of Migration: Actions that keep migratory birds flying across borders"
Als jullie eens willen zien wat BirdLife International zoal doet om trekvogels en hun leefgebieden te
beschermen is het wellicht interessant om dit webinar mee te maken.
Op woensdag 14 oktober, van 14:30-16:00 uur (Nederlandse tijd) kunnen jullie hier aan deelnemen.
Je kunt je aanmelden via deze link.
Foto’s
We zijn trouwens nog steeds op zoek naar leuke foto’s van tellers, telposten en (trek)vogels. Dus we
zien jullie plaatjes graag tegemoet. De drie leukste foto’s zullen we belonen met een leuk presentje
Vermeld in de naam van de foto’s de naam van de telpost en de naam van de fotograaf. De foto’s
kunnen naar Gert gestuurd worden, bij voorbaat dank!
Bedankt weer!
Rest ons natuurlijk om jullie allemaal hartelijk te bedanken voor jullie tijd en inzet!
Zonder de vaste tellers van trektellen.nl - en de gelegenheidstelposten die speciaal voor de
gelegenheid werden bemand - zouden we dit evenement nooit op deze manier kunnen organiseren.
En ik hoop dat jullie een leuke dag hadden op de telpost!
Graag tot volgend jaar daarom maar weer!
Jullie mogen zaterdag 2 oktober alvast noteren als de dag van Euro Birdwatch 2021
Groetjes,

Gert Ottens
Gerard Troost (www.trektellen.nl)

