
De telling (pleisterende en vliegendevogels)

werd uitgevoerd vanuit de hut bij het Jaap

Deensgat en vanaf het heuveltje tegenoverhet

Roodkeelplasje: zo werd 360° van het veld ge-

dekt.

Het weer hield zich goed (na zo veel regen de

nacht ervoor), het zicht was helder, ideale tel-

omstandigheden dus.

Totaal werden meer dan 15.000 vogels over 64

soorten geteld. Grootste aantallen: Smient,

Wintertaling, Grauwe Gans en Kievit.

Bijzonderheden: Grote Zilverreiger (11),

Smelleken (2), Slechtvalk (2), Roerdomp (1) en

een late Kleine Karekiet. Voor een totaalover-
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Lauwersmeer, het voorlichtingsorgaan voor

het NP-Lauwersmeer (consulentschap IVN

Friesland) en het IVN in Groningen werden ge-

legd. De pers werd benaderd door middel van

een persbericht. En zo toog een groep van der-

tien mensen op 2 oktober 's ochtends vroeg

naarhet weggetje tegenover de kazerne om

daar een tent op te slaan. Flierin hadden we

informatiemateriaal uitgestald; van het NP-

Lauwersmeer, vanVogelbescherming

Nederland en natuurlijk ook van Avifauna

Groningen.

zicht verwijs ik naar onze website www.avi-

faunagroningen.nl.

We hebben geteld van 9.00 tot 13.00 uur. Vanaf

11.00 uur namen de aantallen vogels snel af.

Helaas lieten pers en publiek verstek gaan. De

vooraankondigingwas alleen op onze website

te lezen: de pers nam de verstrekte informatie

helaas niet over, ondanks het feit dat alle

Groninger media waren benaderd. Wel werd er

na de telling tweemaal om wat informatie ge-

vraagd.

Alle tellers hartelijk dank voor hun medewer-

king.

Dit jaar stond in Nederland de internationale

teldagvoor trekvogels in het teken vanhet

vijfentwintigjarig bestaan van de Europese

Vogelrichtlijn en de trekvogelcampagne die

VogelbeschermingNederland dit najaar zou

starten. Werd er in voorgaandejaren in een

lint van oost naar west over Nederland geteld,

nu wilde men tellen in zo veel mogelijk be-

langrijke vogelgebieden.Avifauna Groningen

meende dan ook dat zij aan deze oproep ge-

hoor moest geven en koos de Lauwersmeer uit

als gebied waar geteld zouworden.

Tellers binnen de vereniging waren snel ge-

vonden: iedereen zei meteen ‘ja’ en de twee

die afzegden deden dat met spijt en omdat ze

niet onder andere verplichtingen uitkonden.
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