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De Rosse Franjepoot; een Groningse specialiteit

Rik Winters

In Nederland is de Rosse Franjepoot een schaar-

se doortrekker die vrijwel alleen langs de kust

wordt waargenomen. De hoofdmoot van de

vogels wordt gezien in oktober-december. Veelal

betreft het vogels die tijdelijk de relatieve be-

schutting van de kust opzoeken tijdens storm en

in mindere mate gaat het om langstrekkende

vogels (van den Berg 1983, Bijlsma et al.

2001, Boele & van Winden 2001, Hus-

tings & van Winden 1998). De sluizen

van Lauwersoog hebben de afgelopen

jaren aangetoond een prima plek te zijn

om juist deze trekkers te bekijken. Veel

steltlopers vliegen hier dicht langs de kust

en kunnen zodoende goed gedetermineerd
worden. Dit heeft erin geresulteerd dat

Lauwersoog zich heeft ontwikkeld tot de

plek met het hoogste aantal waarnemingen

van Rosse Franjepoten in Nederland.

Veldherkenning
Het op naam brengen van langsvliegende
kleine steltlopers is geen eenvoudige

opgave. Goede waamemingsomstandighe-
den en een beperkte afstand tussen waar-

nemer en vogel zijn belangrijke voorwaar-

den. Veel vogels vliegen bij Lauwersoog
dicht langs de kust en met beschutte

telposten direct aan het water wordt vaak

aan die voorwaarden voldaan. In het

geval van Rosse Franjepoten kunnen

vooral Grauwe Franjepoot en Drieteen-

strandloper voor herkenningsproblemen

zorgen. Vergeleken met deze beide soor-

ten is Rosse Franjepoot forser met vooral

een zwaardere borst. De meeste Grauwe

Franjepoten die in het najaar in de provin-
cie Groningen gezien worden zijn nog

niet naar winterkleed geruid en tonen niet

Rosse Franjepoot, oktober 1991 Lauwersoog.

Op 9 september 2001 werd tijdens een

zeetrektelling in Lauwersoog een re-

cordaantal van tien Rosse Franjepoten

gezien, de daaropvolgende dag waren

vijf vogels aanwezig in en om de

haven en op 11 september werd het

kersverse record alweer gebroken:

niet minder dan 13 Rosse Franjepoten

werden geteld! Dit waren niet alleen

uitzonderlijk veel vogels, maar ook de

het tijdstip was uitzonderlijk vroeg in

het jaar. Reden om het voorkomen

van de soort in de provincie eens

nader te onderzoeken.
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de lichtgrijze rug die Rosse Franjepoot wel

heeft: adulte vogels ruien al in de broedgebieden

naar winterkleed en juvenielen vervangen hun

schouderveren al vroeg. Vrijwel alle Grauwe

Franjepoten die vanaf eind augustus in Gronin-

gen gezien worden zijn juveniele vogels. In

vlucht hebben deze vogels een donkere bovenzij-

de. In combinatie met het wat kleinere formaat

en het aanzienlijk slankere postuur is de kans op

verwarring met Rosse Franjepoot onder goede

omstandigheden niet erg groot.

Winterkleed Drieteenstrandlopers zijn lastiger

van Rosse Franjepoten te onderscheiden. Beide

soorten hebben globaal dezelfde tekening; grijze

rug; donkere vleugel met witte vleugelstreep;
witte onderzijde; getekende kruin; maskertje
rond het oog en middellange rechte, donkere

snavel. Drieteenstrandloper heeft echter de

typische proporties van een Calidris met een

zwakke borst en slanke vleugel en relatiefweinig
contrasterende tekening op kop en onderdelen.

Bovendien heeft Drieteenstrandloper een brede

witte vleugelstreep over de binnenste handpen-

nen. Rosse Franjepoot is forser met een naar

verhouding kleine kop. Het masker rond het oog

is zwart en scherp afgetekend en de vleugel is

breder en langer dan bij Drieteenstrandloper.
Bovendien mist Rosse Franjepoot de witte baan

over de handpennen. De resulterende grote,

bijna geheel donkere handvleugel is opvallend.
Deze kenmerken zijn meestal maar tot op hoog-
uit een paar honderd meter goed te beoordelen.

Vogels die verder weg vliegen willen zich echter

nog wel eens verraden door even te gaan zwem-

men. Doen ze dat niet, dan is er geen alternatief

dan de vogel ongedetermineerd te laten.

Voorkomen in de provincie Groningen

Waarnemingen van Rosse Franjepoot
worden verzameld in het archief van

Avifauna. De oudste waarneming betreft

een geval uit 1824 (Boekema et al. 1983).

Tot en met december 2001 zijn 127 indi-

viduen gearchiveerd. Voor opname in het

archief worden dubbeltellingen zoveel

mogelijk uitgesloten. Reconstructie van

een dagtotaal is echter niet altijd eenvou-

dig op basis van telgegevens van een

aantal dicht bij elkaar gelegen waarne-

mingsposten. Dagtotalen voor dagen met

veel doortrek zullen doorgaans een onder-

telling zijn.

Vrijwel alle waarnemingen zijn afkomstig

van de kust; binnenlandwaamemingen zijn
zeldzaam: de eerste waarneming betrof

een vogel geschoten “bij Groningen” in

november 1824 en er is een waarneming

bij Blijham van een vogel in winterkleed

op 17 juni 1969. Lauwersoog is de toplo-
catie met 96 individuen, maar ook de 11

vogels waargenomen in de Eemshaven

maken dit een goede plek om te zoeken.

De pieken in het voorkomen per decade

(figuur 1) wordt sterk getekend door het

optreden van influxen tijdens storm. Niet

minder dan 40% van alle individuen kan

toegeschreven worden aan drie influxen:

28-30 september 1995 (12), 12-14 oktober

1997 (9) en 8-11 september 2001 (29).
De influxen zijn alledrie vroeg in het

seizoen opgetreden: het aantal waame-

mingsdata (dag van aankomst/vondst) kent

een piek in de tweede decade van okto-

Figuur 1. Het gecumuleerd aantal exemplaren per decade (1884-2001;N = 127)
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ber, in de eerste twee decaden van november en

in de eerste decade van december. Dit beeld

komt goed overeen met dat van de rest van het

land (Van den Berg 1983, Bijlsma et. al. 2001,

Boele & Van Winden 2001, Hustings & Van

Winden 1998). Opmerkelijk genoeg zijn er geen

waarnemingen in de derde decade van novem-

ber!

Het patroon door de jaren heen (figuur 2) laat

een duidelijke toename zien in de jaren 1990. In

de tweede helft van dit decennium zijn jaartota-
len met meer dan tien vogels de regel, iets wat

daarvoor nooit voorgekomen is. De toegenomen

belangstelling voor het waarnemen van zeetrek

langs Lauwersoog kan als belangrijkste verkla-

ring aangewezen worden voor deze verschui-

ving. In stormloze -en dus zeetrekarme- jaren
als 1996 en 2000 is het aantal dan ook weer

‘ouderwets’ laag.

Conclusie

Een toename in de belangstelling voor het waar-

nemen van zeetrek en in de kennis van de veld-

herkenning heeft gezorgd voor een sterke toena-

me van waarnemingen van Rosse Franjepoten in

de provincie Groningen. Dit maakt duidelijk dat

deze vogel aan de Groningse kust lang niet zo

zeldzaam is als de reeks waarnemingen van voor

1995 suggereert. Ook is duidelijk geworden dat

het voorkomen van deze soort sterk gebonden is

aan het optreden van harde wind van zee. Om

jezelf een blik te gunnen op deze fraaie vogel, is

dus wel enige slechtweerbestendigheid geboden.
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Figuur 2. Aantal waargenomen Rosse Franjepoten per jaar in de periode 1980-2001 (N = 111)


