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Waarnemingen
-Roodkeelduiker;

blnnenlandwaarnemingen:

15 jan. 1 ex. Veendiep

20 jan. 1 ex. Hoornse plas.

-IJsduiker:

11-? dec. 1 onv ex Eemshaven

25 dec. - 21 jan. 1 juv. Sassenhein-Zuid

(Haren)

5 en 8 jan. 1 onv ex. Eemshaven

(ander ex. dan in dec.,

ired. HKK)

20 feb. 1 ex Rottumerplaat.

-Geoorde Fuut:

(alleen voorjaarswaamemingen)

21 apr. 2 ex. Eemshaven

22 apr.
1 ex. Lauwersoog

26-28 apr.
2 ex. Nieuw-Buinen

05-19 mei 1 ex. Middelbert

06 mei 1 ex. Ter Apel

15-16 mei 1 ex. Beersterplas

17 juni 2 ex. Vlinderbalg,

Lauwersmeer.

-Noordse Stormvogel:

4 en 5 jan. 1 ex. Eemshaven (HKK).

-Vaal Stormvogel!je:

4 jan. 2 ex. langsvllegend na

storm Lauwersoog

(PG/K. Eigenhuis)

-Jan van Gent:

4 jan. 1 ex. Lauwersoog.

-Kuifaalscholver;

21+22 dec. 1 ad. Eemshaven (GM/KK).

-Purperre iger;

29 apr. 1 ex. Nw. Statenzijl.

-Zwarte Ooievaar:

25 apr. 1 overvliegend Hoogkerk

(HJW).

-Ooievaar:

11 dec(!) 1 juv. overvl. Eemshaven

20 apr. 1 ex. tussen Sauwerd-Groningen;

at een rat!

2e helft mei 2 ex. 14 dagen aanwezig bij

Vlagtwedde
16 mei 1 ex. overvl. Hoogezand.

-Canadese gans;

8+13 nov.'83 +

22-31 mrt. 3 ex. Dollard

7 feb-11 mrt. 8 ex. Lauwersmeer.

-Roodhalsgans;

25 feb. 3 ex. Dollard

22-25 mrt. 1 ad. Dollard.

-Krooneend;

dit voorjaar weer regelmatig waarge-

nomen bij Lauwersoog; overige waar-

nemingen:
15 okt.'83-17 mrt.1 mnl. Lewenborg
4 mrt. 1 vrl. Eemshaven

15 mrt. 1 paar Veenhuizer-

stukken.

-Witoogeend;

23 nov.-9 mrt. 1 mnl. Delfzijl
6 mei 1 ex. Ruiten-A-

kanaal, Sellingen.

-Ijseend;

17 nov.- 4 dec. 2 vrl/juv Eemshaven

27 nov.- 8 dec. 1 mnl. Eemshaven

29 dec. 1 ex. Lauwersoog

04 jan. 5 ex. Lauwersoog.

-Grote Zeeëend:

tussen 11 dec. en 17 feb. af en toe

enkele, max. 3, vrl. ex. in Eemshaven.

-Nonnetje:

3 mrt. liefst 50 ex.

Hoomse Plas.

-Wespendief:

eerste en laatste voorjaarswaameming:
7 apr. Sellingen en 19 jun. Overschild.

-Zwarte Mouw:

25 mrt., 19 apr.

en 19 mei 1 ex. overvl. Eemsh.

1 jun. 1 ex. Harense Wilder-

nis.
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-Rode Wouw:

12 waarnemingen van 16 ex. tussen

26 feb- en 23 apr.

-Zeearend;

28 dec. 1 juv. overvl. Delfzijl

(HvdB/WdR/LN).

-Visarend;

10 waarnemingen van 11 ex. tussen

7 apr. en 8 jun, waarvan 5 overvl.;

2 ex. verbleven minstens één week in

de omgeving van Friescheveen begin jun.

-Roodpootvalk;

03 mei 1 onv. Eemshaven

27 mei 1 overvl. Scheemda

30 mei 1 onv. of vrl. Midwolder-

bos

03 jun. 1 overvl. Holwierde

06-09 jun. 1 ad. mnl. Woudbloem.

-Smelleken;

in de derde week van mei nog minstens 7

waarnemingen; de laatste op 21 mei in

de Eemshaven.

-Slechtvalk;

de gehele winter tot in maart meerdere

exenplaren aanwezig in het Lauwersmeer

waarvan in ieder geval 1 ad. mnl. en

1 juv. vrl.; verder:

08 dec. 1 ex. Hoogwatum

06 apr. 1 ex. overvl. Eemshaven.

-Kraanvogel;

tussen 22 jan. en 8 jun. 13 waarne-

mingen, alle van overvl. ex. op één na:

06-08 jun. 1 ad. pleisterend bij

Woudbloem;

de groepsgrootte bedroeg steeds 1 tot

4 ex.; de enige uitzondering wordt ge-

vormd door een groep van 41 ex. over

Sellingen op 30 mrt.

8 van de 13 waarnemingen werden ge-

daan tussen 4 mrt. en 7 apr. ; een

periode met veel oostenwinden.

-Morinelplevier;

24 apr. 2 ex. Eemshaven

12-13 mei 5 ex. Eemshaven.

-Goudplevier:

zomerwaarneming ; 24 jun. jodelend

ex. bij Westerbroek.

-Temmincks Strandloper;

11 waarnemingen van 20 ex. tussen

12 en 24 mei, bijna alle uit Eems-

haven, Lauwersmeer en Hondshalster-

meer; de grootste groep telde 5 ex.

-Krombekstrandloper;

nagekomen zeer late waarneming op

13 nov.'83, Lewenborg (AvD).

-Paarse Strandloper:

de gehele winter regelmatig waar-

genomen in de Eemshaven en bij

Nieuwstad/Hoogwatum;

grootste groep: 15 ex., 17 jan.

bij Nieuwstad (HKK).

-Bokje:

late voor jaarswaameming:

11 mei Woudbloem.

-Poelruiter;

25 apr. 1 ex. Jaap Deensgat,

Lauwersmeer (D.v.d.Spoel

J. Niezen)

14+15 mei eerst 1, later 2 ex.

Eemshaven (GM/EE/EvO/

HvdB/HKK).

-Oeverloper;

vroege waarneming:
4 mrt. Reiderwolderpolder,

-Grauwe Franjepoot:

19 mei 1 ex. in zomerkleed,

Eemshaven (J. Miske).

-Middelste Jager;

begin jan. enkele malen bij

Lauwersoog (JS).

-Kleine Jager:

26 mei 1 ex. Eemshaven (EJB).

-Kleine Burgemeester;

16 dec
.

1 eerste kj. Lauwersoog

04 jan. (K. Eigenhuis e.v.a.).
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-Grote Burgemeester:

03-07 jan. 1 eerste kj. Lauwersoog

(div. wms.).

09+22 mei 1 eerste kj. Eemshaven

(HKK/AvD).

-Witvleuqe 1stem:

27 itei 1 ex. Jaap Deensgat,

Lauwersneer (HKK).

-Alk:

15 jan. 1 ex. Eemshaven (HKK).

-Bosuil:

de gehele winter regelmatig gehoord

bij Ter Apel; vanaf 8 mei roepend ex.

bij Sellingen (NdV).

-Gierzwaluw;

vroege waarneming:
17 apr. Groningen.

-Ijsvogel;

broedde dit jaar bij Ter Apel (NdV);

overwinterende ex. warden vastgesteld

bij Sellingen (Ruiten-A, 1 ex.) en

het Midwolderbos (1-2 ex.);

overige waarnemingen:

19 nov-18 dec. Middelbert

06 jan. Sassenhein-Zuid

26 jan. Metbroekbos

15 mrt. Groningen

16-17 apr. Nieuwstad.

-Hop:

12 mei 1 ex. Noordpolderzijl

(EE/EvO/HvdB).

-Draaihals;

werd tussen 22 apr. en 18 mei 12 maal

waargenomen; het aantal ex. was 15;

de overgrote meerderheid ward gesig-
naleerd op begraafplaatsen in de

buurt van de Noordkust.

-Boomleeuwarik:

voor het eerst sinds tientallen jaren
is de fantastische zang van dit vogel-

tje weer regelmatig te beluisteren

in Groningen; rond Sellingen werden

dit jaar 4 territoria gevestigd.

De vogels arriveerden overigens pas

in mei. Van één paar ward het nest

gevonden (NdV); dit is het eerste

zekere broedgeval (ooit) in de

provincie!
Eerder in het voorjaar vond al op-

vallende doortrek plaats: er waren

9 waarnemingen van 17 ex.; de groot-

ste groep telde 6 ex. (22 mrt.,

Metbroekbos); 4 waarnemingen betrof-

fen overvliegende exertplaren.

-Roodkeelpieper;

18 mei 1 ex. Eemshaven (EJB)

20 mei idem, waarschijnlijk

zelfde ex. (EB/HJW)

26 mei 2 ex. Eemshaven (EJB).

-Waterpieper;

van nov. tot in mrt. regelmatig in

klein aantal (max. ong. 20) aan-

wezig in het Lauwersmeer. Verder af

en toe in de Onnerpolder (o.a.

1 groep van 16 ex. op 14 jan.) en

elders in het binnenland. Op 10 apr.

1 ex. in zomerkleed bij Schaaphok

(HvdB).

-Noordse Gele Kwikstaart;

waargenomen tussen 26 apr. en

2 jun. In de Eemshaven 6 waarne-

mingen van 360 ex.; hoogste aantal

op één dag: 140. Hier werd waarge-

nomen dat 60 ex. in bosjes hun

slaapplaats kozen (AvD).

Elders werden 143 ex. gezien. In het

Oldambt werd van 40 ex. het geslacht

genoteerd: 26 mnl., 14 vrl. (VWO).

-Grote Gele Kwikstaart;

de voorjaarstrek verliep merkwaardig

gepiekt; er werden 7 waarnemingen

van 10 ex. gemeld, alle tussen

22 mrt. en 1 apr.!

-Witte Kwikstaart:

opvallende waarnemingen:
25 jan. 5 ex. Lewenborg
02 feb. 24 ex. Sellingerbeetse.
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-Rouwkwikstaart;

24 inrt. 1 ex. Harkstede,

1 ex. Ter Apel

05 apr. 1 ex. Winschoten

11 apr. 1 ex. Beersterplas

12 apr. 1 ex. Eemshaven.

-Blauwbarst:

19 mei roodgesterde vorm, zingend

Eemshaven (HKK)

26 mei 1 ex. Eemshaven

27 mei- 1 zingend ex., Wolling-

05 jun. huizen.

-Paapje;

23 mrt. 1 vrl. ex. zuidrand

Groningen (MH). Eerste mrt-

waarneming in de provincie.

-Beflijster;

tussen 13 apr. en 1 jun. werden 58 bef-

lijsters gemeld; daarbij waren 30 mnl. en

12 vrl. ex. De waarnemingen komen uit

alle delen van de provincie.

-Grote Karekiet;

29 mei 1 ex. Nieuw-Buinen (EJA)

31 mei 1 zingend ex. Schaaphok (HvdB)

11 jun. 1 zingend ex. 't Waar (HvdB).

-Grauwe Fitis;

23 mrt. 1 ex. Nieuw-Buinen (EJA).

-Tjiftjaf;

19 dec. 1 ex. Lauwersmeer.

-Kleine Vliegenvanger;

22 mei 1 vrl. ex. Eemshaven (AvD).

-Baardmannetje;

op 3 plekken in de Lauwersmeer-

territoria.

-Taigaboomkruiper;

14 jan. 1 ex. Bellingwolde (VWO).

-BuideImees;

in 1983 vond weer een broedpoging in de

provincie plaats, op een speciedepot aan

het Eemskanaal (bron: 'Het buiten binnen'

jrg. 5, nr. 2); verder één waarneming'84;
2 ex., waarvan zeker 1 mnl., Euvelgunne

(EB) .

-Wielewaal:

reeds op 7 apr. 1 zingend ex.

te Winschoten.

-Grauws Klauwier;

21 jun. 1 zingend mnl. ex.

Reiderwolderpolder(HKK).

-Klapekster:

26 jan.+
02 feb. 1 ex. Sellingerbeetse
21 apr. 1 ex. Veenhuizerstukken.

-Raaf:

07 apr. 1 overvl. ex. Ter Apel

(NdV)

02 mei 1 ex. Leens (M. Byme).

-Europese Kanarie;

mrt. 1 ex. Groningen (Moluk-

(hele mnd) kenpark)
09 apr. 2 ex., w.o. zingend mnl.,

zuidrand Groningen
10-12 apr. max. 5 ex. Groningen

(bij station)

21 mei 1 zingend ex. Haren.

-Kruisbek;

gedurende de hele winterperiode zeer

talrijk in de omgeving van Sellingen
(vooral in larixbossen groepen van

enkele tot zo'n 60 ex.) en de bossen

bij Ter Apel; verder in het Gorecht

steeds enkele tientallen (Noord-

laarderbos, Appelbergen, Hortus

Haren). In de periode jan-apr. kon

regelmatig (koor)zang beluisterd

worden. In de loop van rart/apr.

namen de aantallen af; in de bossen

rond Sellingen zijn echter ± 18 paar

blijven broeden, hier zijn ook jongen

gezien, die gevoerd werden (NdV).

Verder is er nog een waarneming van

24 jun. bij Westenbroek.
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-Appel vink:

17 dec. 1 ex. bij Sellingen

23-26 mrt. 9 ex. Sterrebos Groningen

25 mrt. 1 ex. Midwolderbos

31 mrt. 1 ex. Holwierde

13 apr. 2 ex. overvl. Winschoten

16 apr. 3 ex. overvl. Midwolderbos.

-Ortolaan:

31 mrt. 1 mnl. ex. Heiligerlee

30 apr. 1 ex. Eemshaven

03 mei 1 mnl. ex. Oostwold

19 mei 1 mnl. ex. Eemshaven

21 mei 1 mnl. ex. Nieuwstad

27 mei 1 ex. Eemshaven.

De waarnemingen verden geleverd door

de volgende personen:

-E.J. Alblas (EJA)

-E.J. Boekema (EJB)

-E. Boerma (EB)

-F. Bosman

-H. v.d. Brink (HvdB)

-A. van Dijk (AvD)

-E. Ebels (EE)

-J. Furda

-M. Glastra

-P. Gnodde (PG)

-M. Hirschler (MH)

-Fam. Van Klinken

-H. en K. Koffijberg (HKK)

-G. Magnin (04)

-A.M. Nieuwenhuijs

-E. van Onmen (EvO)

-L.B. Scholtens (LS)

-J. Sikkens (JS)

-S. Steeneken

-VogeIwerkgroep

West Oldambt (VWO)

-N. de Vries (NdV)

-H.J. Wight (HJW)

Waarnemingen in het vervolg sturen naar;

H. v.d. Brink,

Poorterspiein 12,

9711 XN Groningen.


