
Euro Birdwatch 2022

Op  de 1e zaterdag van oktober tellen duizenden vogelaars ieder jaar in heel 
Europa de trekvogels die zuidwaarts vliegen. Het gaat daarbij om miljoenen 
vogels, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert 
Vogelbescherming deze Euro Birdwatch voor de 27e keer, samen met de zeer 
informatieve website www.trektellen.nl. 

Vogelwerkgroep de Bevelanden (https://vwgbevelanden.knnv.nl )doet hier 
jaarlijks ook aan mee en telt vanaf vogeltrektelpost “de Banjaard” aan de voet 
van de Oosterschelde Stormkering. De  Eurobirdwatch valt ieder jaar in 
hetzelfde weekeinde als de Kustmarathon en onze trekvogeltelpost bevindt 
zich langs de marathonroute. Maar vóór de hardlopers langskomen zijn wij 
alweer vertrokken.

Om 7.30u kwamen de zeven deelnemers aan. Het regende en er stond een 
harde wind uit het zuidwesten. Geen geschikt weer voor de deelnemers maar 
ook niet voor de trekvogels. Beter was geweest wanneer er de dag vooraf 
gaand een stevige noordwesten wind had gewaaid, windkracht 7 of 8. Zo’n 
wind blaast de vogels naar de kust. Is het de dag na de storm rustig weer dan 
vertrekken de vogels al vroeg van hun slaapplaatsen en vliegen langs de kust 
naar het zuiden. Het hield binnen een uur op met regenen en kwam zelfs de 
zon tevoorschijn maar het bleef hard waaien uit het westen. 

We stonden hier dit jaar al voor de 17e keer en ieder jaar is het resultaat anders
en dat heeft alles met de weersomstandigheden te maken. 



Gelukkig hadden enkele deelnemers een telescoop bij zich waardoor ver op zee
vliegende vogels ook meegeteld konden worden zoals Jan van Genten, Zwarte 
Zee-eenden en enkele Alk-Zeekoeten. 
Toen het weer verbeterde kwam ook de trek op gang. Grote groepen 
Spreeuwen, Kauwen, Aalscholvers, Kleine Mantelmeeuwen en Grote Sterns 
trokken langs. Zagen we in het verleden over deze telpost honderden 
Grapspiepers overvliegen, nu zagen we er ‘maar’ 25. De 942 Spreeuwen 
kwamen in kleine groepjes van 20-30 stuks overvliegen maar dan valt het nóg 
niet mee om die te tellen. Sommige trekvogels vliegen zo hoog over, dat je 
alleen kleine bruine vogeltjes ziet vliegen. De zogenaamde “KBV-tjes”, alleen 
kenners kunnen aan de hand van de contactroepjes van deze KBV-tjes de 
soorten herkennen. Op de site van Trektellen.nl zijn ook de resultaten van 
andere telposten in Europa te bekijken en het viel op dat er overal weinig 
vogels werden geteld. De tellers hebben ondanks dat er minder vogels dan 
voorgaande jaren over kwamen vliegen toch een zeer geslaagde ochtend 
meegemaakt. Toen de eerste mountainbikers langs kwamen rijden zijn wij 
vertrokken. 


