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European Bird Watch 28-29 sept. 1996.
Peen Busrrux.

Vogelkijkweekend
Bird Life International had het initi-

atief genomen om een internationale mani-
festatie omtrent vogels te organiseren. Op
zaterdag 28 en zondag 29 septenrber 1996
werd een vogelkijkw.eekend georganiseerd,
dat in het teken stond r,'an de belangrijkste
Europese vogelbiotopen

Ook kon men in dit rveekend een
vogeltrekpost bemannen, en zodoende door
zelf passief te ziln. de activiteiten aan de
vogels overlaten.

Er was een groot verschii in het
weer van de zaterdag en de zondag. Zater-
dag was het redelijk weer, maar zondag
regende het langdurig. Dit was ook lande-
lijk zo, zells Europees. Alleen in het verre
zuiden liet de zon zich op de zondag zien.

Aantallen
In Europa hebben in totaal 30 lan-

den deelgenomen en hebben meer dan
64.000 mensen meer dan 21,i rniljoen vogels
geteld. Dit aantal rvas r,erdeeld over 395
soorten.

Polen bleek het soortenriikst te zijn,
met 212 soorten. De Spreeurv was hier
verreweg het talrijkste. In Griekenland-
Bulgarije was men getuige van de trek van
de Zwarle Ooievaar, de beide Europese
pelikaan-soorten en N{onniksgieren In
Turkije was de "top 3" resp.. Schreeutv-
arend, Buizerd, Balkanspenver. een combi-
natie die wr.1 in de Kempen nauri,elijks
kunnen voorstellen.

Het is aardig om eens te zien nat de
plaats van Nederland is, ten opzichte van
vogelend Europa. Daarom heb ik een tabel-
letje gemaakt van de "top 12" die deze
feiten naast elkaar zet.

Plaats Deelnemers Evenementen Vogels

Land Aantal Land Aantal Land Aantal

I Spanje 25.000 Rusland 500 Nederland 624.723

2 Oekrarne 9.q00 Oekraihe 350 Zweden 300.000

) Finlaud 4 000 Franknlk 2t0 Oekralne 280.000

4 Rusland 4.000 Nederland 139 Hongarije 2t5.678

5 Griekenland 4.000 Hongarije 9l Polen 215 000

6 Zwitserland 3.0,18 Spanje 85 Finland 200.00

7 België 2.000 Finland 50 Spanje l-50 000

8 Frankrrjk 1.87r Zwitserland 38 Noorwegen 90.120

I Italië 1.,S-50 Litouwen 33 Zwitserland 82.801

10 Bulgarr.le 1.000 Slowakije 3l Litouwen 76.300

ll Hongarije 7-5 8 Italië 3l Frankrijk 68 0t2

t2 Nederland 1t2 Roemenie 27 Tsjechië 50.400
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0pmerkingen
Opvallend is dat een birdwatching-

land bij uitstek, zoals Groot-Brittannië be-
taamt te zijn, in de rijtjes ontbreekt. Ook
Duitsland wat toch geacht wordt een na-

tuur- en milieubewust land te ztjn (in som-
mige deelstaÍen zqn Die Gninen de tr.l,eede

partrj), komt in de rijtjes niet voor.
Wanneer je verder de tabel bekr.lkt

dan valt mrj op dat wat deelnemers betreft
enkele beruchte, vogelschietende landen
meer menskracht gemobiliseerd hadden dan

het'ïogelminnend"' Nederland (80.000 le-
den Vogelbescherming). NÍet het aantal ge-

organiseerde excursies komt ons land op
plaats vier.

Het aantal getelde exemplaren u as

in ons land ven'eweg het grootste Biina
een kwart van alle in Europa getelde
exemplaren werd in Nederland \\aarseno-
men. E,en aanzienlijk deel hien'an rierd in
het Waddengebied gezien. Dit geeft ueer
eens aan hoe belangrijk, het toch dichtbe-
volkte Nederland met zijn rivierdelta's en

zijn Waddenzee, is voor de internationale
vogelwereld.

Onze VWG
Naast 8l andere Nederlandse vo-

gelwerkgroepen nam ook Vogelrverkgroep
de Kempen deel aan de European Bird-
watch. We hadden gekozen voor vogeltrek-
telposten, en wel voor twee stuks. Op
zaterdag werd een telpost bemand door
Albert Vrijaldenhoven en Jacques van Kes-
sel op de Buikheide in Vessem. Op zondag
werd de reguliere trektelpost "Strabrecht"
bemand door Henk Munsters, Hans Her-
mans en ondergetekende.

Van te voren had de VWG persbe-
richten verstuurd naar dag- en regiobladen
met de benodigde infbnnatie, om belang-
stellenden in de gelegenheid te stellen om

met vogelen in aanraking te komen Later
bleek, dat er alleen berichtgeving was ver-
schenen over de telpost van zaterdag.
Achteraf is dit een profètische ingeving
geweest van de streekjournalist. Want op
zaterdag was het redehlk weer, op zondag
daarentegen was het knudde.

Nbert en Jacques werden bezocht
door ongeveer 30 mensen. De Strabrecht-
groep werd vergast door één gezin. Toch
nog echte belangstellenden, die de miezer-
regen getrotseerd hadden? Helaas, ze
krvamen toevallig langs en de vader wilde
aan ons enkele dingen over de "natuur"
vragen En rvel voor zijn dochter, die een
n'erkstuk l'oor school moest maken en dit
niet zelfaan ons durfde te vragen.

Onze aantallen
Orr eens te zien hoe het aantal

\\aargenomen vogels van onze twee telpos-
ten zich rerhoudt tot de rest van Neder-
land. heb ik in de volgende "Top20"-
tabellen de aantallen verqeleken.

Hoe deze getallen Europees liggen,
kon helaas niet nagegaan worden omdat in
het verslag deze gegevens ontbreken.

Telpost Buikheide telde 32 soorten
(r.vaaronder Appelvink), telpost Strabrecht
telde 30 soorten, in Nederland werden 202
soorten geteld.

Zoals eerder gezegd vallen de resul-
taten van de twee telposten niet met elkaar
te vergelijken door het grote verschil in
weersomstandigheden. Toch is wel te zien
dat in de Kempen de Vlaamse Gaai boven
normaal is doorgetrokken (invasie) en dat
Aalscholvers boven het binnenland naar het
zuiden trekken.

Opmerkelijk is dat in de Neder-
landse lijst erg veel kust- en watervogels
voorkomen.
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van Nederl and en
Nederland (za+zo)

I Scholckstcr 82.6t7

2 Kokmccuu 6l 02ti

Wulp 56.087

4 Sprccuu -18.01ír

5 Bontc Strandlopcr +.+.+9e

6 Kicrit 32. l -58

7 Srnient 32.106

8 Zilverrneeuu 3 1.259

9 Wilde ccnd 29.629

10 Bergeend 26.209

l1 Storrnnrecuu 16.491

12 Kluut l:1.165

13 Meerkoct 9.562

1-1 Grar.nrc Gans tt.3tt I

t5 Tureluur 8.291

l6 Houtduif 6.89,1

11 Rotgans 5.021

l8 Bocrcnzualnn 5.923

t9 Aalscholr cr -5 +08

2A Pijlstaart s.177
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lelposten l'an Vogelu erkgroe
Trel«elpost Buikheide (za)

I Vlaamse Gaai 69

2 Kievit 60

Boerenzu alurr -s6

.1 Vink -51

Kncu l6

(r Graspicper -t .)

7 Aalscholver 23

8 Zauglijstcr 18

9 Kokrnecuu t7

Houtduif l7

ll Witte Kr\ ikstaart t6

t2 Grote Lrjster 14

13 Sr-is ll

t4 Nr3lgans 7

l5 Veldlceuq'erik 5

Zuartc Kraai -5

Spreeurr 5

ltt Spcnver -l

l9 Torenvalk 2

Zy'arle Specht 2

de Kem
Trektelpost Strabrecht (zo)

I Spreeuw 162

2 Graspicper 70

..} \/laanrsc Gaai 39

,1 Zuarte Kraai 30

5 Wittc K\likstaart 2t

6 Vink tl
7 Bocrcnzu aluu ll

It Grole Lijster 7

Stis 7

tU Aalscholver 6

Gele Kn ikstaart ír

Koolmees 6

13 Houtduif )

14 Torcnvalk -t

15 Groene Specht 2

Knen 2

Holcnduif 2

Roodborsttapurt 2

Goudhaar,tje 2

Ekstcr 2

de

Het mag nog eens gezegd worden En door onze deelname is onze
wanneer je resultaten van een happening bibliotheek weer veÍrijkt met het uitste-
zoals deze Eurobirdwatch gaat vergelijken, kende boek 'Birds in Europe" en met het
je dan moet je je realiseren dat dit gebeurt verslag van dit Europese telweekend,
met momentopnamen waarin veel lactoren waaruit ik de gegevens heb gehaald.
verschillend kunnen zijn. Maar wat mij
betreft mag Birdlife in de herfst yan 1997 Literatuur:
weer zoiets organiseren. Want wanneer er Verslag van de European Birdwatch
niets gedaan wordt, dan weet je ook niets 1996, Vogelbescherming Nederland
en nu.... iets.
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