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Steekproeftellingen Noordpolder

In het Waddengebied bestaat een rijke traditie

wanneer het gaat om het tellen van watervo-

gels. Tot voor kort ging het hier om drie inte-

grale tellingen per seizoen. Vanaf het seizoen

1994-95 worden er twee extra wintertellingen

uitgevoerd om het effect van het afsluiten van

een aantal kokkel- en mosselpercelen in relatie

tot het voorkomen van een aantal kenmerkende

watervogels beter te kwantificeren: een mooi

voorbeeld van wadvogeltellingen in dienst van

een beter natuurbeheer...

Vanafhet seizoen 1992-93 worden er op diver-

se locaties tellingen gehouden in zogenaamde

steekproefgebieden. Dit zijn gebieden waar

tijdens springtij met een frequentie van één

keer in de twee weken of één keer per maand

wadvogeltellingen worden gehouden. De be-
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Vanwege het grote be-

lang van de Groninger

noordkust lag er een

nadrukkelijke wens om

ook hier steekproeftellin-

gen uit te voeren.

In overleg met de Wad-

vogelwerkgroep van Avi-

fauna (coördinatie Jan

van ’t Hoff, Bernard

Spaans, Johannes Tonc-

kens en Wim Woudman) is besloten dat de

Noordpolder vanaf Noordpolderzijl tot de

Linthorst-Homanpolder de beste perspectieven

bood om als refeOrentiegebied te fungeren.

Alle relevante wadvogels zijn hier in aanzien-

lijke aantallen aanwezig en voor ervaren tellers

is het geen probleem een degelijke telling uit

te voeren. Een deel van de binnendijkse akkers

en het plasje op de grens van de Noord- en

Linthorst-Homanpolder zullen eveneens in de

tellingen worden betrokken. Het plasje kan bij

extreem hoge waterstanden overlopen van de

overtijende steltlopers, en tijdens de doortrek-

maanden is het er altijd leuk vertoeven vanwe-

ge de grote kans op schaarse soorten als Krom-

bekstrandloper, Temmincks Strandloper en

Grauwe Franjepoot. De binnendijkse akkers

staan in het najaar en winter garant voor flinke

aantallen ganzen, zwanen en Goudplevieren.

Tijdens de tot nu toe uitgevoerde tellingen

werden op de kwelder en de daarachter liggen-

de Waddenzee grote aantallen Eiders, Scholek-

sters, Rosse Grutto’s, Groenpootruiters, Steen-

lopers en Stormmeeuwen gezien. Leuk was de

Zwartkopmeeuw die op 30 juli werd gezien.

Het ligt in de bedoeling om de resultaten van

deze tellingen met enige regelmaat in de Grau-

we Gors te publiceren. Omdat SOVON de

landelijke coördinatie doet, kunnen medewer-

kers jaarlijks een rapport verwachten met daar-

in de resultaten van de overige elfreferentiege-

bieden èn de integrale tellingen. De resultaten

van deze tellingen zullen in het kader van het

Joint Monitoring Project for Migratory Birds

in the Waddensea worden meegenomen in een

internationaal rapport dat te zijner tijd ook aan

de tellers zal worden verstrekt.

Wie kunnen er meedoen? In principe kan

iedereen met telervaring en uitgerust met een

telescoop, kijker en opschrijfboekje zich aan-

melden. We willen echter benadrukken dat ook

onervaren vogelaars uitermate welkom zijn. Dit

soort tellingen vormen een goede leerschool in

een prachtig stukje Waddengebied.

Wie zin heeft een bijdrage te leveren aan dit

nieuwe Avifauna-project kan contact opnemen

met: Johan de Jong Walstroweg 68-19

9753 AM Haren. 050-5342931

langrijkste doelstelling

van deze steekproeftel-

lingen is het verkrijgen

van gegevens voor mo-

nitoring van watervogels

in het Waddengebied.

Tellers op Noordgroninger dijk. Hans Hut


