
Hoeveel gebiedenwe kunnen tellen hangt af

van hoeveel mensen meedoen. Als deze eer-

ste winter een succes blijkt willen we de tel-

lingen in de volgende jaren verder uitbou-

wen. Uiteraard zullen we in de Grauwe Gors

en op de website verslag doen.

Voor deze winter staan tellingen in januari en

maart op het programma. Exacte data en an-

dere praktische gegevens zijn op het moment

van schrijven nog niet bekend. Je vindt ze wel

op onze website.
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Wie gaat mee roofvogels

tellen in Oost-Groningen

Behalve leuk om te doen is dat gesjouw nog

nuttig ook: het kan gegevens opleveren over

het gebruik van braakland en natuurranden

in en langs akkers door vogels in de winter,

gegevens die zeer bruikbaar zijn in de discus-

sies over de zin enonzin van agrarisch na-

tuurbeheer.

Ofneem contact op met de telcoördinator,

Avifaunalid Jan Ploeger uit Sappemeer,tel.

0598-39 58 79, e-mail; jploeger@wish.nl. Bij

hem kun je je natuurlijk ook meteen opgeven

om mee te doen!

Dat de Oost-Groninger akkers belangrijk zijn

voor broedvogels, de Grauwe Kiek voorop,

weet langzamerhand heel vogelbeschermend

Nederland. Maar hoe zit het met de betekenis

van die akkers voor vogels in de winter? Om

daar meer over te weten te komen gaan

Avifauna Groningen en de Werkgroep Grauwe

Kiekendief met ingangvan deze winter in

Oost-Groningen én een stukje Duitsland (!)

roofvogels en enkele andere soorten tellen.

Het is iets heel anders dan bestaande telpro-

jecten, in weer eens een heel ander gebied.

Moeilijk is het niet: gewoon een of twee keer

per winter een eind sjouwen door het

Groninger land, genietenvan vogels en naar

eenpaar vogelsoorten gericht speuren. Een

verrassing zit er altijd in: een Blauwe Kiek,

eenRuigpoot, wie weet eenVelduil. Mensen

die al wat langer meedraaien zal dit doen

denken aan avonturen in de Dollardpolders

beginjaren negentig. Echte oude rotten her-

inneren zich misschien de veel grootschaliger

roofvogeltellingen ruim tien jaar daarvoor.
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