
Euro Birdwatch 2021 
(Peter Boelée) 

Zaterdagochtend 2 oktober zijn 
door acht tellers van 
Vogelwerkgroep de Bevelanden 
in het kader van Euro Birdwatch 
tussen 7.30u en 10.00u de 
trekvogels geteld die over de 
Stormkering richting het zuiden 
vlogen.  
 
Ondanks het goede tel weer viel 
het aantal overvliegende soorten 
tegen, vooral de Spreeuwen 

lieten zich, op enkele groepjes na, niet zien. Terwijl juist de Spreeuwen in de voorgaande 
jaren bij de meest overvliegende soorten hoorden.  ( 2019: 1600 Spreeuwen)  
Mogelijk vlogen Vinken en  Spreeuwen te hoog om ze nog met verrekijkers waar te 
nemen.  
Doordat trektelpost de Banjaard 
ook zicht op zee heeft konden we 
de grote groepen Lepelaars 
vliegend in lange formaties boven 
zee ook nog mee tellen.  
Voor dat de hardlopers van de 
kustmarathon langs  komen stopt 
de Bevelandse trekvogeltelling. 
Maar nog net daarvoor konden de 
tellers toch nog even genieten van 
enkele grote groepen Gaaien die 
richting het zuiden vlogen.  
Gaaien( in de Volksmond nog steeds Vlaamse Gaaien genoemd) zijn eigenlijk helemaal 
geen trekvogels. Maar al sinds 2019 verplaatsen veel Gaaien zich vanaf september van 
noord en oost naar zuid en west. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom ze dat doen 
maar het kan te maken hebben met een grote geboortegolf onder de Gaaien in de 
Scandinavische landen waardoor in die landen een te kort aan voedsel kan ontstaan.  



Op www.trektellen.nl zijn de resultaten van alle trektelposten in Europa te vinden. 
Foto’s: Cees L. en  Mark H. 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/euro-birdwatch-2021-beleef-de-
vogeltrek  
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In Nederland coördineert Vogelbescherming deze Euro Birdwatch voor de 26e 
keer, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro 
Birdwatch is een initiatief van BirdLife International.  
 

Aandacht voor vogels 

De Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben 
om bij te tanken voor hun reis. En het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen 
vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen enthousiast 
worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelnemende landen is dat 
laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook een uitstekende 
gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te 
brengen in de pers.  
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