Voorwoord
Het jaar 2016 ligt alweer achter ons. Het was geen uitzonderlijk jaar, maar wel een jaar met pieken en dalen.
April was een relatief koude maand met natte sneeuwbuien zonder goede trekdagen. Maar mei was stukken
beter, met veel trekkende kiekendieven. In het voorjaar
verscheen het lang verwachte nieuwe vogelboek over
Groningen, Vogels in Groningen, met een goed bezochte
presentatie in Meerwijck aan het Zuidlaardermeer. In
totaal bijna 2 kg aan tekst en foto’s en in het algemeen
goed ontvangen. Meerwijck grenst aan de Kropswolder
buitenpolder, maar daar werd in 2016 de waterstand
tot vrijwel ieders teleurstelling laag gehouden om de
vegetatie op lange termijn te verbeteren. De Witwangsterns konden er dus niet broeden, maar dat gebeurde
wel in het oostelijk deel van het Dannemeer bij
Slochteren, dat in de winter van 2015/16 onder water
was gezet. Behalve bijzondere broedvogels trok het
Dannemeer ook veel zeldzaamheden aan, waaronder
Ralreiger en Zwarte Ibis. De nazomer en herfst waren
buitengewoon zacht, met uitzonderlijk veel zingende
Boomkruipers, maar daar let vrijwel niemand op.
Dus op naar de zeldzaamheden. Het jaar 2016 was
onder andere goed voor de eerste twitchbare Griel in
Groningen en voor wie deze gemist had, was er kort
daarop nog een kans een vogel te spotten bij Annen.
In 2015 schreven we dat er geen jaar voorbij gaat
zonder een nieuwe soort voor de provincie en werd
als voorbeeld de Grijze Junco in de Groninger wijk
Beijum gegeven. Op vrijwel dezelfde plek zat nu een
Bruine Lijster, waarover in dit jaarboek een stukje is
geschreven door de ontdekker, Jos Welbedacht. En op
de valreep van het jaar werd bij Zuidbroek een Witkopgors ontdekt.

te krijgen. Maar in dit jaarboek wederom iets over de
bossen die daar liggen, met een stuk over Bosuilen.
Het voorwoord is te kort om ook bij de rest van de artikelen
uitgebreid stil te staan, maar ze spreken ieder voor zich.
Als laatste punt: ook dit jaar was er uiteindelijk ruim
voldoende aanbod om een jaarboek te vullen en we
hoeven als redactie niet op stap om letterlijk voor bladvulling te zorgen. Er staat dan ook geen recensie over
het nieuwe vogelboek in. In een ander tijdschrift stond
terecht geschreven dat het jammer was dat er geen
verspreidingskaarten in stonden. Inderdaad er is geen
kaart opgenomen. Het maken van een kaart is bepaald
geen sinecure. Hierbij een voor de heruitgave, als die
er ooit komt, de broedverspreiding van de Kokmeeuw.
Het kostte een dag om het kaartje digitaal te perfectioneren en drie uur om de stippen uit te zoeken, maar op
zijn Gronings gezegd, dan heb je ook wat.
Egbert Boekema
Voorzitter Avifauna Groningen

Ook dit jaar heeft de redactie bestaande uit Maricée,
Bauke, Jørn en Egbert weer een nummer met een breed
scala aan artikelen kunnen samenstellen. De soort van
het jaar 2016, de Grauwe Vliegenvanger, komt aan bod.
In het vorige nummer stond een artikel van Willem-Jan
Fontijn over Lachsterns in Oost-Groningen. In dit nummer
is een aanvullend artikel over hun slaapplaats in de
Dollard. Andere artikelen gaan over Goudhaantjes in
Leek en Canadese Ganzen bij Haren. Leek ligt in het
Westerkwartier, dat lange tijd een beetje een blinde
vlek bleef in Groningen. Ook bij het verzamelen van
gegevens voor de nieuw te verschijnen vogelatlas van
Sovon kostte het moeite dit deel van Groningen dekkend
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