
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Voor de 7e achtereenvolgende keer deed onze vereniging dit jaar mee aan de internationale Birdwatch,
georganiseerd door Birdlife International. In plaats van een telling op de gebruikelijke locatie Polsmaten, langs

het Veluwemeer bij Nunspeet, hadden we deze keer een telpost ingericht op de Zomerdijk langs het
Drontermeer. Ondanks de slechte weersvooruitzichten gaat de telling rond 7.30 uur van start. Er waait dan

een straffe zuidwestenwind, maar de verwachte regen blijft gelukkig de gehele dag uit.
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Door de harde wind uit de verkeerde richting is het al snel te merken dat er geen goede trek op gang zal
komen. Gedurende de ochtend komen er wel regelmatig groepjes Graspiepers, Houtduiven en enkele

Boerenzwaluwen langs. Ook worden de eerste (7) Koperwieken van dit najaar gezien. Opvallend is verder dat er
gedurende de dag veel vliegbewegingen zijn van Pijlstaarten, Krakeenden en andere eenden. Dit blijkt te maken

te hebben met de stuwing van het water ten noorden van het Abberteiland, waardoor het voedsel voor de
grondeleenden onbereikbaar is geworden. Massaal vliegen de vogels naar de luwere delen van het meer bij

Elburg.



De belangstelling van leden blijkt opnieuw ruim en gedurende de dag komen 16 personen kijken op de telpost,
waarvan 13 tegelijk aan het einde van de ochtend. In de middag wordt het duidelijk minder met het aantal
vogels, maar worden nog wel een Raaf en enkele Pontische meeuwen waargenomen. Rond  15.00 uur wordt de
telling afgesloten met een totaal van ruim 2100 vogels van 52 soorten. Dit is minder dan in voorgaande jaren

en ook op de telposten elders in het land blijkt de buit minder door het tegenvallende weer.





Alle foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Bart Stornebrink ©.
Meer foto’s van hem zijn te zien op de prachtige website WWW.BARTPHOTOGRAPHY.EU.

Deelnemers excursie (16); Betty van Bruggen, Bart Stornebrink, Dimitri Mulder, Frank van Triest, Henk
Puttenstein, Gert van Veldhuizen, Harry Wouda, Janoh de Groot, Jan Kuijper, Martin Jansen, Rico van Zeist,

Willy van Dijk, Wolbert Hermus, Willem Jan van den Hoek & Benno van den Hoek .
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