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Commissie Groninger Avifauna (CGA)

opgericht.

In de zomer van 1997 zal de Lijst van Gro-

ningse Vogelsoorten gepubliceerd worden, in

feite de eerste soortenlijst waarvan alle

waarnemingen de toets der kritiek hebben

doorstaan, waarbij de nadruk ligt op de

schaarse en zeldzame soorten. Dit zal de

officiële lijst van Groningse vogelsoorten zijn

en het werk van de CGA zal hierop

voortbouwen. Iedereen kan zijn/haar waar-

neming op deze lijst krijgen als hij/zij deze

waarneming indient bij de CGA.

Het doel is een degelijke lijst bij te houden,

waarmee men tot ver in de toekomst vooruit

kan. Om trends met betrekking tot de status

van soorten goed te kunnen volgen, moet de

CGA nu beginnen met het toetsen van

waarnemingen.

Waarnemingen die de CGA zal beoordelen

zijn landelijk gezien niet zeldzaam (die wor-

den behandeld door de CDNA), maar in Gro-

ningen wel. Om dergelijke gevallen op waar-

de te kunnen schatten zullen waarnemingen

gedocumenteerd moeten worden. Men zal de

waarneming kunnen indienen bij de CGA op

een speciaal formulier (wordt met deze Gors

meegestuurd). De commissie zal de gegeven

beschrijvingen, foto’s, video-opnamen en/of

geluidsopnamen kritisch bekijken en een oor-

deel geven. Een en ander zal jaarlijks worden

samengevat en gepubliceerd.

Iedereen wordt bij deze opgeroepen hier-

aan mee te werken. Als men een soort van

onderstaande lijst ziet, maar huiverig is deze

op dat moment door te geven, wordt dat ui-

teraard gerespecteerd. Wel zal het zeer op

prijs gesteld worden als het geval gedocu-

menteerd zou worden, en in handen zou ko-

men van de CGA.

De Lijst van Groningse Vogelsoorten zal

gepubliceerd worden in De Grauwe Gors.

Werkzaamheden van de CGA zullen worden

gepubliceerd in Taxon, een in 1997 gestarte

nieuwsbrief over zeldzame vogels.

Soorten waarvan een beschrijving gewenst wordt:

IJsduiker, Grauwe Pijlstormvogel, Noordse Pijl-

stormvogel, Kuifaalscholver, Koereiger, Kwak, Pur-

perreiger, Woudaap, Sneeuwgans, Dwerggans, Wit-

buikrotgans, Witoogeend, Zeearend, Roodpootvalk,

Korhoen, Veenpatrijs, IJslandse Grutto, Poelruiter,

Rosse Franjepoot, Middelste Jager, Kleinste Jager,

Vorkstaartmeeuw, Geelpootmeeuw, Grote Burge-

meester, Witvleugelstern, Witwangstern, Alk, Pape-

gaaiduiker. Nachtzwaluw, Bijeneter, Grote Pieper,

Duinpieper, Roodkeelpieper, Waterrietzanger, Wa-

terspreeuw, Sperwergrasmus, Pallas’ Boszanger,
Kleine Vliegenvanger, Taigaboomkruiper, Raaf,

Grote Kruisbek.

Registratiesoorten: vanwege onduidelijkheid m.b.t.

status en herkenning doet de CGA in eerste instantie

geen uitspraak over dergelijke gevallen, maar stelt

beschrijvingen wel op prijs: Witkopstaartmees,
Russische/Noordse Kauw.

Op 5 februari 1997 hebben zes Groninger

vogelaars besloten een provinciale (zeldzaam-

heden-)comnüssie op te richten: de Com-

missie Groninger Avifauna (CGA). Deze be-

staat voorlopig uit Theo Bakker, Leo Boon,

Bert de Bruin, Sybrand de Bruin, Koen van

Dijken en Eric Koops. De CGA zal zich

vanaf 1 januari 1997 bezighouden met de

Groninger soortenlijst.

Tot nu toe heeft niemand zich beziggehouden

met het kwalitatieve aspect van de Groningse

lijst. De CGA wil een goed inzicht krijgen in

het voorkomen van zeldzame (onder-)soorten

in de provincie Groningen.


