
Zeven jaar (2010-2016) punttellingen van vogels in de 
Oostelijke Rhodopen, Bulgarije. 

 
Stippen geven de locaties waar tellingen zijn uitgevoerd. Rode stip: vogelsoort is hier waargenomen. Witte stip: 
vogelsoort is hier niet waargenomen. De grootte van de rode stippen geeft het aantal waargenomen dieren op 
het punt in de zeven teljaren weer. 
 
Telmethode: 
Binnen een straal van 200 m rondom het standpunt van de waarnemer werden gedurende 10 minuten alle 
vogelsoorten geteld die werden gezien of gehoord. 
 
Copyrights: 
De kaarten mogen worden gebruikt, mits de bron (De Habitat Stichting) wordt 
vermeld. 
 
De Habitat Stichting 
Arend Lamerslaan 5 
6816 PT Arnhem 
The Netherlands 
www.dehabitatstichting.nl 
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