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Euro Bird,watch
3 oktober 2009 Alf'ooso Gil Cantzrbran;r

Gezellig met z'n vijven de trek wezen tellen voor de Vogelbescherming in de Veluwe/ en wat
nog meer... Deelnemers: Jan Kolsters, Pieter Wouters, Jacques van Kessel, Bjorn van Gestel
en Alfonso Gi! Cantabrana

Rond 0600 uur vertrekken we richting Mossel,
nabij Otterlo en Ede. Rond 0700 uur openen we de
toegangspoort tot het natuurgebied, en rijden we het
zandpad op. Een paar keer glijden, wat gas geven,
weer glijden, een bee§e draaien, en... de eerste auto
komt stil te staan. NieG aan de hand, weer opstarten en
doorscheuren naar de telpost. Maar nee. De startmotor
is geblokkeerd. Na een paar pogingen duwen is het
duidelijk dat de machine weigert mee te werken.
Gelukkig hebben we een tweede auto en ís het niet
zo ver. Er worden plannen gemaakt om de auto te
slepen naar de openbare weg en de wegenwacht in te
schakelen.

"Leuk! Eerst een solitair
exempla.ar. Lqter een pa"artje.
Schitterend!"
Het feest gaat ongestoord door. Mooi gebied: open
veldje voor, bosje achter. Voormalig agrarisch
gebied. Nu een paar jaar natuurgebied. Boerderij op
kleine afstand. Er lopen koeien van (onbekend voor
mij) Spaanse rassen rond, plus een paar Schotse
Hooglanders. Rond 0730 uur hebben we al de plek
gekozen en beginnen we te tellen. Ja, goed. Wat
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langskomt is niet echt spectaculair, maar je weet, je
hebt nooit garantie met de vogels. De eerste vinken
vliegen boven onze hoofden. Ook leeuweriken, lijsters
en andere families. Echt niet veel duiven. Ook niet veel
rovers. Tussen 9 en 10 uur treedt de piek op, met niet
minder, maar ook niet meer dan278 stuks in dat uur.
De totalen halen de duizend niet.

Ook rond die tijd komt een opzichter van
Natuurmonumenten langs, zich te interesseren voor de
activiteit. En ons mee te delen dat we een bekeuring
krijgen. Tja, we hebben geen vergunning om met
rijdende voertuigen het gebied in te rijden. De arme
kapotte auto een paar honderden meter achter de
laatste bocht is het slachtolfer. En de andere auto
trourvens ook. Uiteindelijk wordt er maar één auto
bekeurd, als tegemoetkoming. . Het grappige is dat de
geblokkeerde auto niets mankeert, maar even buiten
westen was. En hij deed het weer. Een meevaller.

Kijk zelf in de tabel. We hebben alles genoteerd. Ook
het lokale volk. Een paar leuke waarnemingen. Daarvan
verdienen de lokale raven de aandacht. Leukl Eerst een
solitair exemplaar. Later een paartje. Schitterendl Niet
veel trekkers, wel gezellig constant zitten turen, vaak
lachen, en... een paar ontberingen. r
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tabel 1 Aantallen trekvogels van uur op uur
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