
Waarnemingen

De bsp nb-soorten kunnen tevens naar sovon worden ingestuurd op de speci-

aal daarvoor bestemde formulieren (zie ook de sovon-website: www.sovon.nl).

Landelijke zeldzaamheden kunnen worden ingediend bij de cdna (www.dutch-

birding.nl). Informatie en formulieren zijn te verkrijgen bij Bert de Bruin

(050-3139251) of de samensteller van de rubriek.

De waarnemingenrubriekwordt samengesteld

door Theo Bakker.

Waarnemingen over de periode 1 september

t/m 30 november graag zo spoedig mogelijk

insturen naar:

Theo Bakker

Eemsgolaan24, 9727 DW Groningen,

email: theojbakker@hetnet.nl

telefoon: 050-5263698 of 06-11095493

Waarnemingen I maart tot en

met 31 augustus 2002

Sneeuwgans

Rond 22 april zat enkele dagen een (echte!)

blauwe fase Sneeuwgans in de Bantpolder.

Ross’ Gans

Hissen 1 maart en 13 april was de elk voor- en

najaar terugkerende Ross’ Gans weer aanwe-

zig in het Lauwersmeergebied, De vogel werd

zowel aan de Friese (Anjumerkolken,

Bantpolder) als aan de Groningse kant

(Jaap Deensgat) gezien.

Dwerggans

Van begin maart tot in ieder geval 17 maart

werden tot dertien Dwergganzen gezien in de

Anjumerkolken. Verder werden in het

Lauwersmeergebiednog ‘losse’ gezien op

22 maart in de Bantpolder, op 24 maart in de

Kollumerwaard en op 16 april in de

Ezumakeeg.

Op 9 maart werd een gezien in de Dollard.

Roodhalsgans

Van begin maart tot 14 april werden regelma-

tig Roodhalsganzen gezien in het

Lauwersmeergebied. De meesten werden ge-

zien in maart met bijvoorbeeld zes op 2 maart

(Anjumerkolken en Bantpolder). Van 14 april

tot 12 mei zat eenbij het Jaap Deensgat.

Langs de Noordkust werden Roodhalsganzen

gezien op 16 maart bij Noordpolderzijl, op

7 april bij De Ruidhorn en op 14 april bij

Westernieland.

In de Dollard werden tussen 9 maart en 11

mei tot vier Roodhalsganzen op een dag ge-

zien. Op 17 maart zaten twee bij de Tjamme

en op 18 maart werd een gezienbij

Finsterwolde.

Witbuikrotgans

Tdssen 2 maart en 19 mei werden tot maxi-

maal drie op een dag gezien in de Bantpolder

en/of de Peazemerlannen. Waarschijnlijk ging

het hierbij in totaal om wel meer dan drie vo-

gels.

Langs de Noordkust werden Witbuikrotganzen

gezien op
16 maart bij Westernieland, op 31

maart in de Westpolder en op 31 maart en

6 mei op de kwelder bij Noordpolderzijl. Op 1

juni zat tenslotte nog een op Rottumerplaat.

Zwarte Rotgans

De Zwarte Rotgans die vanaf 25 januari aan-

wezig was in de omgeving van Anjum werd

hier tot 1 april regelmatig gemeld. De vogel

werd het meest gezien in de omgeving van

Ezumazijl, in de Anjumerkolken en buiten-

dijks bij Paesens. Daarna werd op 20 april en
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Eric KoopsParelduiker, onvolwassen, Lauwersoog, 23 juni 2002.

2 mei nog een gezien buitendijks bij Paesens.

Tussen 16 maart en 14 april werd regelmatig

een gezien op de kwelder bij Noordpolderzijl.

Op 3 april zat een in de Westpolder.

Op Rottumerplaat werden Zwarte Rotganzen

gezien op 14 april entussen 12 en 20 mei.

Casarca

De twee Casarca’s die vanaf 2 december aan-

wezig waren langs de Zoutkamperril in de

Lauwersmeer werden hier voor het laatst ge-

meld op 2 maart.Van half maart tot eind mei

werd op diverse plekken in het

Lauwersmeergebied een gezien, mogelijk ging

het steeds om dezelfde vogel maar misschien

waren er ook meerdere aanwezig. Van begin

juni tot half juli werden tot maximaal tien op

een dag gezien, met name in de Ezumakeeg,

bij Achter de Zwarten en bij het Jaap

Deensgat. Daarna werd op 3 augustus nog een

gezien in de Kollumerwaard,

Buiten de Lauwersmeer werden Casarca’s ge-

zien op 27 maart in de Eemshaven, van 13 tot

30 juli in Polder Breebaart (tot twee) en op

16 augustus op Rottumerplaat.

Krooneend

mrt-aug 1 v vloeivelden Hoogkerk

9 mrt 6 (4 m, 2 v) Plas Langebosch,

Wildervank

15 mei 1 v Ezumakeeg

26 mei-20 jul 1 v Lauwersoog, Isabeleilandje

27 mei 1 m Schildmeer

23-27 jun 1 m Kollumerwaard, De Pomp

12 jun-13 jul 1 m Ezumakeeg

13 jul 1 v Johannes Kerkhovenpolder

Witoogeend

Op 28 mei werd een gezien in De Tjamme

bij Beerta.

Kleine Topper

Op 24 mei werd een adult mannetje Kleine

Topper ontdekt op de vloeivelden van de

Suikerunie bij Hoogkerk. De vogel werd get-

witcht door meer dan honderd vogelaars en

op de vloeivelden voor het laatst gezien op 27

mei. Op 6 juni werd de vogel nog gemeldvan

het Paterswoldse Meer.
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Het betreft de vierde Kleine Toppervoor

Nederland en de eerste voor de provincie

Groningen.

Ijseend

Op 1 en 2 maart werd nog eenvrouwtje gezien

in de haven van Lauwersoog.

Nonnetje

Er waren twee opvallende zomerwaarnemin-

gen: van 26 tot 29 juni zat een vrouwtje langs

de Kardingermaar bij de stad Groningen en

van 6 tot 8 juli werd een mannetje gezien in

de Ezumakeeg.

Brilduiker

In juni, juli en augustus werden kleine aantal-

len gezien op diverse plekken in het

Lauwersmeergebied: o.a. Vlinderbalg (max.7),

Ezumakeeg (max.5), Jaap Deensgat (max.3),

Lauwersoog (max.1) en bij camping De Pomp

(max.3).

Middelste Zaagbek

Zomerwaarnemingen:

8 jun 1 Rottumerplaat

13 jul 2 Rottumerplaat

Amerikaanse Smient

Van 29 maart tot 16 april zat een mannetje in

een sloot in de Kollumerwaard tussen gewone

Smienten.

Amerikaanse Wintertaling

Op 6 april werd een mannetje gezien in de

Ezumakeeg.

Roodkeelduiker

In februari en maart vlogen in totaal 19 langs

de telpost in de Eemshaven. Hier ter plaatse

verblijvende Roodkeelduikers werden tussen 1

en24 maart gezien, maximaal drie op een dag.

Parelduiker

Van 15 tot 23 juni verbleef een onvolwassen

Parelduiker in en rond de haven van

Lauwersoog.

Roodhalsfuut

8 mrt-13 apr 1 Lauwersoog, haven

6 apr 1 Rottumerplaat

7-13 apr
1 Lauwersmeer,

Nieuwe Robbegat

10 mei 1 Rottumerplaat, ov.

25 mei 1 Winschoterzijl

3-10 jul 1 Ezumakeeg

Kuifduiker

4 apr 1 Kollumerwaard,De Pomp

20-22 apr 1 Lauwersmeer,

Nieuwe Robbegat

4 mei 1 Lauwersoog

6-10 mei 1 Lauwersmeer, Nieuwe

Robbegat

16-29 jun 1 Lauwersoog, sluizen

9- aug
1 Ezumakeeg

De vogels in april-juni betroffen adulte en

de vogel in de Ezumakeeg was in

juvenielkleed.

Geoorde Fuut

Van april tot augustus werden maximaal 18

gezien op de vloeivelden van de Suikerunie bij

Hoogkerk. In de Ezumakeeg werden van mei

tot augustus maximaal vier adulte gezien en

wist in ieder geval één paar drie jongen groot

te brengen.

Doortrekkers:

10- apr
1 Lauwersoog, Isabeleilandje

20
apr 4 Rottumerplaat

20 apr 3 Lauwersmeer,

Nieuwe Robbegat

30 apr-1 mei 1 Lauwersoog, haven

11 aug
1 Delfzijl, bakken

Noordse Stormvogel

Op 6 april werd een dode gevonden op

Rottumerplaat.

Jan-van-gent

19 apr 2 Rottumerplaat

23 apr 1 Rottumerplaat

26
apr 2 Rottumerplaat

8 jun 1 Rottumerplaat

4 jul 1 Rottumerplaat

9 jul 1 Rottumerplaat

18 jul 2 Rottumerplaat

Kuifaalscholver

7 mrt 1 Lauwersoog, haven
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Kwak

in april en mei werd af en toe een Kwak ge-

hoord in de Kollumerwaard bij camping

De Pomp. Op 5 augustus vloog een adult over

het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer.

Ralreiger

Op 25 juni werd een gezien langs de Noorddijk

bij de stad. Dit was de derde waarnemingvoor

de provincie Groningen.

Kleine Zilverreiger

In het Lauwersmeergebied werden tussen

6 april en 9 juni regelmatig tot twee

Kleine Zilverreigers op een dag gezien.

De vogels werden het meest gezien in de

Ezumakeeg maar zaten af en toe ook bij het

Jaap Deensgat, Achter de Zwarten,

de Zoute Kwel ofin de Peazemerlannen.

Overige waarnemingen:

6 mrt 1 Noordpolder

16 mrt 1 Noordpolderzijl

24 mrt 1 Eemshaven, ov.

14
apr 1 Noordpolderzijl

8 mei 1 Wirdum

19 mei 2 Eemshaven, ov.

10 aug 1 Rottumerplaat

Grote Zilverreiger

De gehele periode waren Grote Zilverreigers

aanwezig, verspreid over het gehele

Lauwersmeergebied. Er werden maximaal ne-

gen op een dag gezien maar waarschijnlijk lag

het totaal aantal vogels hoger. Verder werden

ze nog op de volgende plekken gezien (met

dagmaxima tussen haakjes): De Tjamme (2),

Veenhuizerstukken (8), Polder Breebaart (6),

Midwolderplas (1), Dollardkwelder (1),

Oudeschans (1), Oostwold (1), zeedijk

Kloosterburen (1) en Eemshaven (1).

Purperreiger

Een respectabel aantal waarnemingen:

25 mrt 1 Eemshaven, ov.

2 mei 1 Lauwersoog, camping

15-23 mei 1 Eemshaven-oost

29 mei-5 jun 1 Lauwersmeer, Kollumerwaard

27 jun 1 Groningen, ov.

17 jul 1 Lauwersmeer,Kollumerwaard

21-27 jul 1 Ezumakeeg

Zwarte Ooievaar

29 mrt 1 Veenhuizerstukken, ov.

29
apr

1 Eemshaven, ov.0

28 mei 1 Groningen, ov.

29 mei 1 Eemshaven, ov.

I jun 1 Groningen, Hoornse Plas, ov.

16 jun 1 Scheemda, ov.0

7 aug 1 Onnen

begin aug
1 Glimmen,Appelbergen

17
aug

2 Eemshaven, ov.ZO

Ooievaar

De gehele periode werden regelmatig

Ooievaars gezien in de wijde omgeving van de

stad Groningen.

Overige waarnemingen:

17 mrt 1 Eemshaven, ov.

23
apr

2 Rottumerplaat, ov.

29
apr

1 Eemshaven, ov.

II mei

5 Reiderwolder-

polder

15 mei 3 Eemshaven, ov.

15 mei 1 Winschoten,ov.

18 mei 1 Lauwersmeer, Jaap Deensgat

18 mei 3 Lauwersmeer, De Pomp, ov.

18 mei 1 Polder Breebaart, ov.

19 mei 1 Eemshaven, ov.

19 mei 1 Loppersum

20 mei 2 Eemshaven, ov.

24 mei 1 Uithuzien, ov.

Flamingo

Van 24 april tot 13 mei werd een gezien bij

Achter de Zwarten in de Lauwersmeer.

Wespendief

Ralreiger, Groningen-Kardinge26 juni 2002

Foto: Huub Lanters
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De eerste werd gemeld op
2 mei boven de

Marnewaard in de Lauwersmeer. Tussen 16

mei en4 juni werden 32 geteld op de telpost

in de Eemshaven, waarvan 15 op 4 juni. In de

rest van het kustgebied (met name in de

Lauwersmeer) werden tussen 18 mei en 6 juni

nog een tiental doortrekkers opgemerkt.

De eerste twee 'najaarsvogels' werden gezien

op 5 juli in Polder Breebaart en op 7 augustus

vloog een boven de Marnewaard.

Zwarte Wouw

Ibissen 26 maart en 2 juni werden in totaal 14

langstrekkende Zwarte Wouwen geteld op de

telpost in de Eemshaven, waarvan drie in

maart, drie in april, zeven in mei en een in

juni. Ibissen 25 maart en 1 juni werden in het

Lauwersmeergbied dertien gezien, waarvan

acht in mei.

Overige waarnemingen:

16 apr 1 Hoogkerk

19 apr 1 Groningen, Kardinge

3 mei 1 Groningen,Hoornse Plas

9 mei 1 Hoogkerk

13 mei 1 Hoogkerk

23 mei 1 Glimmermade

14jun 1 Bedum

15 aug
1 Lauwersmeer,

Jaap Deensgat

Rode Wouw

Tussen 16 maart en 20 mei werden in to-

taal 20 Rode Wouwen geteld op de telpost

in de Eemshaven, waarvan drie in maart,

twaalf in april envijf in mei.

Overige waarnemingen:

16 mrt 1

Noordpolderzijl

17 mrt 1

Emmapolder

17 mrt 1 Spijk

25 mrt 1 Ter Apel

5 apr 1 Sellingen

9 apr 1 Siddeburen

22 apr 1 Lauwersmeer,

Jaap Deensgat

30 apr 1 Sappemeer

30 apr 1 Dollardkwelder

30 apr 1 Aduard

7 mei 1 Westerbroekstermadepolder

19 mei 1 Lauwersmeer, Marnewaard

26 jun 1 Eemshaven-west

17 aug 1 Eemshaven

Zeearend

Van 7 tot 10 april verbleef een onvolwassen

Zeearend in het Lauwersmeergebied. De vogel

werd o.a. gezienbij Achter de Zwarten, in de

Ezumakeeg enbij het Oude Robbegat.

Vale Gier

Een bescheiden influxje in de provincie:

17 mei 2 Veendam, ov.NW

18 mei 1 Lauwersmeer, Marnewaard

1 jun 15 Groningen, ov.N

1 jun 1 Mensingeweer, ov.ZW

Voor meer details enwaarnemingen van bui-

ten de provincie zie het artikel van

Bert de Bruin in de Grauwe Gors 2002-2,

p. 63-64.

Bruine Kiekendief

■Rissen 16 maart en 14 juni werden in to-

taal 496 overtrekkende Bruine

Kiekendieven genoteerd op de telpost

in de Eemshaven. De meeste werden

gezien in april (282) en de beste dag

was 5 april (43).

Blauwe Kiekendief

"Rissen 2 maart en4 juni werden

46 geteld op de telpost in de

fEemshaven, waarvan de meeste in

april (21) met 18 april als beste dag

[(6).

Steppekiekendief

Op 12 april werd een adult man-

netje goed gezien nabij

Kollumerpomp in de

Lauwersmeer. Daarnaast was er

nog een melding van een adult

vrouwtje boven de wijk Beijum in Groningen

op 21 april. Zie de Grauwe Gors 2002-2, p. 60-

62.

Grauwe Kiekendief

■Rissen 21 april en4 juni werden 38 Grauwe

Kiekendieven geteld op de telpost in de

Rode Wouw,

Eemshaven,

18 maart 2002

Foto: Eric Koops
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Overige waarnemingen;

3 mrt 1 Westerbroekstermadepolder

23 mrt 1 Adorp

14 apr 2 Rottumerplaat

16 apr 1 Rottumerplaat, ov.

21 mei 1 Hoogkerk, ov.

Roodpootvalk

9 mei 1 Eemshaven-oost, ov.

19 mei 1 ad m Bantpolder

20 mei 1 onv m Lauwersmeer

Jaap Deensgat

31 mei 1 ad m Hoogkerk, ov.

9 jun 1 v Lauwersmeer,

Marnewaard

6-9 aug 1 ad m Lauwersmeer,

Jaap Deensgat

26 aug 1 juv Eemshaven-oost

30 aug 3 juv Eemshaven-oost

Eemshaven. De meeste vlogen langs tussen

7 en24 mei en het hoogste dagtotaal (5) werd

vastgesteld op 30 april en 7 mei. nissen 10 en

21 mei vlogen zes overRottumerplaat. Verder

werden buiten de broedgebieden slechts enke-

le gemeld.

Havik

Hissen 31 maart en 20 mei werden 10 over-

trekkende Haviken geteld op de telpost op het

oostelijk Eemshaventerrein.

Sperwer

Tlissen 23 maart en 20 mei trokken 416

Sperwers over de telpost in de Eemshaven.

De hoogste dagtotalen werden geteld op 18

april (45), 21 april (85), 22 april (51) en 10 mei

(59).

Buizerd

■Rissen 2 maart en 9 juni werden in totaal 308

overtrekkende Buizerds geteld op de telpost

op het oostelijk Eemshaventerrein. Beste

dagen waren 18 april (43), 21 april (63) en

10 mei (35).

Ruigpootbuizerd

In het Lauwersmeergebied

werden Ruigpootbuizerds

gezien tot eind mei,

voornamelijk in

de

Kollumerwaard. In

maart ging het nog om

minimaal twee vogels,

/ daarna om een.Langs de

y Noordkust werden in maart nog

/enkele gezien. liassen 25 maart en

' 27 april werden vijf geteld op de telpost

in de Eemshaven

Visarend

"Rissen 3 april en 3 juni werden slechts negen

Visarenden waargenomen op de telpost in de

Eemshaven. Vanaf 10 augustus werden weer

voor langere tijd pleisterende Visarenden ge-

zien op verschillende plekken in de provincie

(o.a Oostpolder,Westerbroekstermadepolder,

Foxholstermeer en Veenhuizerstukken).

Overige waarnemingen:

10 mrt 1 Veenhuizerstukken

18 mrt 1 Lauwersmeer, Jaap Deensgat

12 apr 1 Glimmermade

7 mei 1 Lauwersmeer,Jaap Deensgat

10 mei 3 Rottumerplaat, ov.

7-11 mei 1 DeTjamme

12 mei 1 Hoogkerk, ov.

17 mei 1

yEzumakeeg

/18 mei

y 1 Lauwersmeer,

/Marnewaard

/ 28 mei 2 Rottumerplaat

21 jun 1 Lauwersmeer,

Marnewaard

Torenvalk

/TUssen 16 maart en 14 juni trokken in

/ totaal 104 over de Eemshaven, in maart

/ 14, in april 36, in mei 42 en in juni 12. Het

hoogste dagtotaalwas op 7 mei (24).

Foto: Huub Lanters

Roodpootvalk, juv. Eemshaven Oost,

30 augustus.
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Smelleken

Tussen 6 maart en 4 juni werden in totaal

maar liefst 281 Smellekens geteld op de tel-

post in de Eemshaven. De hoogste aantallen

werden gezien tussen 7 en 15 mei met als

hoogste dagtotalen: 7 mei (50), 8 mei (46) en

13 mei (22). Na 22 mei werd er nog slechts een

gezien, op 4 juni.

Verder werden in het kustgebied tot eind mei

nog enkele tientallen gezien, met name in het

Lauwersmeergebied en langs de Noordkust.

Boomvalk

Tlissen 1 mei en 6 juni vlogen 23 over de tel-

post op het oostelijk Eemshaventerrein. Het

hoogste dagtotaalwas drie (9,10 en 19 mei).

Slechtvalk

Van 9 maart tot 16 mei werden 47 overtrek-

kende Slechtvalken geteld op de telpost in de

Eemshaven. Het ging meestal om een of twee

per dag, maar op 7 mei vlogen er maar liefst

twaalf over.

Verder werden in het gehele kustgebied tot

eind mei tientallen gezien. In het binnenland

werden tot in mei her en der Slechtvalken op-

gemerkt, maar rond de stad Groningenwerd

ook in juni en juli af en toe een gezien. Vanaf

begin augustus doken in het kustgebied weer

doortrekkers op.

In de pijp van de centrale op het oostelijk

Eemshaventerrein heeft weer een paartje suc-

cesvol gebroed.

Lannervalk

Er werden diverse Lannervalken gezien, voor

een overzicht wordt verwezennaar het artikel

van Lieuwe van Welie in de Grauwe Gors 2002-

2, p. 53-54. Nieuwe waarnemingenkwamen

nog uit het Lauwersmeergebied (op 6 en 14

juni in de Marnewaard) en van de Eemshaven

(op 19 en 21 juni een onvolwassen vogel). Het

is niet duidelijkom hoeveel verschillende vo-

gels het ging enof in alle gevallen de determi-

natie wel klopt. Het is bijzonder nuttig om

eventuele toekomstige waarnemingen (ook

van andere grote valken) zo goed mogelijk te

documenteren,bij voorkeur met foto’s en/of

video,om te trachten een goed beeld te krij-

gen.

Kraanvogel

8 mrt 2 Eemshaven, ov.

10 mrt 10 Kropswolde

11 mrt 1 Glimmermade,ov.

11 mrt 4 Eemshaven, ov.

16 mrt 1 Noordpolderzijl, ov.

16 mrt 1 Harkstede

Kraanvogels, Slochteren, april 2002. Foto: Eric Koops
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Siberische Strandloper

Van 24 tot 28 juli verbleef een Siberische

Strandloper in de Ezumakeeg. De vogel was

waarschijnlijk in eerste zomerkleed. Dit was

pas de vijfde waarnemingvoor Nederland

(en de vierde voor de Ezumakeeg!).

Paarse Strandloper

Tot eind maart werden nog tot vijf

Paarse Strandlopers gezien in de Eemshaven,

Siberische strandloper, Ezumakeeg, 25 juli 2002.

Foto: Leo Boon
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16 mrt 39 Groningen,ov.

16 mrt 3 Eemshaven, ov.

18 mrt 1 Lauwersmeer, Ballastplaat

25 mrt 1 Eemshaven, ov.

29 mrt 3 Eemshaven, ov.

30 mrt 1 Eemshaven, ov.

31 mrt 1 Eemshaven, ov.

2 apr 3 Veenhuizerstukken

S apr
6 Eemshaven, ov.

6-14 apr 6 Siddeburen

17 apr 3 Eemshaven, ov.

19 apr 1 Rottumerplaat, ov,

19 apr 2 Eemshaven, ov.

20 apr-12 mei 1 Lauwersmeer, kazerne

22 apr 1 Eemshaven, ov.

23 apr 1 Eemshaven, ov.

7 mei 1 Eemshaven, ov.

8 mei 1 Eemshaven, ov.

10 mei 6 Eemshaven, ov.

26 mei 1 Ezumakeeg

21 jun 1 Ezumakeeg

Steltkluut

Vanaf 28 april werden weer regelmatig

Steltkluten gezien in de Ezumakeeg en omge-

ving. De vogels werden op 5 augustus voor

het laatst gemeld en het hoogste dagtotaalbe-

droegvier. Dezelfden ofanderen werden ook

af en toe elders in het Lauwersmeergebied op-

gemerkt.

In de Peazemerlannen ondernam een paartje

eenbroedpoging maar die is mislukt. Hier

werden tussen eind mei en begin augustus tot

drie op een dag gezien.

Vorkstaartplevier

Van 15 tot 19 mei verbleef een

Vorkstaartplevier in de Hoek van de Bant.

Morinelplevier

25 aug 3 Eemspolder

26 aug 1 juv Emmapolder

Aziatische Goudplevier

Een adulte Aziatische Goudplevier zat op 28

juli voor de voormalige hut in de Ezumakeeg.

Temmincks Strandloper

De eerste werd weer gezien op 14 april in de

Ezumakeeg. Irissen 28 april en 1 juni werden

hier vrijwel dagelijks Temminckjes gezien met

de hoogste aantallen tussen 14 en20 mei.

Topdagen waren 16 (70) en 18 mei (60). In mei

werden elders in het Lauwersmeergebied nog

enkelingen gezien. Irissen 6 en 16 mei vlogen

24 langs de telpost op het oostelijk

Eemshaventerrein.

Verder werden op 16 mei nog drie gezienbij

plas Langebosch bij Wildervank en op 20 mei

zaten enkele ten westen van Oostwold.

Op 8 juli werden de eerste najaarstrekkers

weer opgemerkt en in juli en augustus werden

verspreid in de provincie kleine aantallen ge-

zien, met name in de Ezumakeeg.

Gestreepte Strandloper

Een respectabel aantal waarnemingen:

18 mei 1 Ezumakeeg

29 jun-5 jul 1 Ezumakeeg

20 jul 2 Ezumakeeg

22-25 jul 1 Ezumakeeg

28 jul-2 aug 1 Polder Breebaart

14 aug 1 Polder Breebaart



Grote Burgemeester, Oostersluisbrug, 29 mei 2002. Foto: Dusan Brinkhuizen

Breedbekstrandloper

Er werden relatief veel gezien:

20 mei 1 Oostwold

26 mei 1 Polder Breebaart

31 mei-1 jun 1 Ezumakeeg

27 jul 1 Polder Breebaart

8 aug
1 Polder Breebaart

10-11 aug
1 Lauwersmeer,

Achter de Zwarten

24 aug 1 Polder Breebaart

Poelruiter

Er werden niet veel Poelruiters gezien.

Op 2 mei zat eenbij het Jaap Deensgat in de

Lauwersmeer en op 3 juni werd een gezien in

de Ezumakeeg. Vanaf 19 augustus werden re-

gelmatigeen of twee gezien in de Ezumakeeg.

Grauwe Franjepoot

12-18 mei 1-2 Bantpolder

18 mei 1 Lauwersmeer, Ballastplaat

19 mei 1 Ezumakeeg

5 jun 3 De Tjamme

27 jun-4 jul 1 Ezumakeeg

4 jul 1 Rottumerplaat

15-28 jul 1-2 Ezumakeeg

26-28 jul 1 Lauwersmeer, Jaap Deensgat

28 jul 1 Paesens, buitendijks

30 jul 1 De Tjamme

4 aug 1 Paesens, buitendijks

8 aug
4 Rottumerplaat

10 aug 3 Rottumerplaat

15 aug 1 Ezumakeeg

16 aug
1 Rottumerplaat

22-31 aug
1 Ezumakeeg

27 aug
1 Lauwersmeeer, Jaap Deensgat

Rosse Franjepoot

2-7 mrt 1 Ezumakeeg

25 aug
1 Rottumeroog

Kleine Jager

16 apr 1 Rottumerplaat, ov.

Zwartkopmeeuw

Ibissen 12 maart en 8 juni werden in totaal 33

langstrekkende Zwartkopmeeuwen geteld op

de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Hoogste dagtotalen werden vastgesteld op 21

april (8), 10 mei (4) en4 juni (4).

Overige waarnemingen:

29 mrt 1 plas Langebosch,Wildervank

6 apr
3 plas Langebosch,Wildervank

21
apr

2 Lauwersmeer, Oude Robbegat

26 apr 2 Rottumerplaat

17 mei 1 Bantpolder

26 mei 2 Polder Breebaart

17 jun 2 Rottumerplaat
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21 jun 1 Rottumerplaat

6 jul 1 Grijpskerk

7 jul 1 Rottumerplaat

20 jul 1 Polder Breebaart

11 aug 1 Lauwersoog

23 aug 1 Lauwersoog

27 aug 1 vloeivelden Hoogkerk

Pontische Meeuw

Een vogel in eerste winterkleed zat op 2 april

op de vloeivelden van Hoogkerk.

Grote Burgemeester

Ibissen 16 mei en 22 juni werd regelmatig een

eerste zomer Grote Burgemeestergezien bij de

Oostersluis in de stad. Waarschijnlijk dezelfde

vogel werd op 1,15,16 en 17 juni gezien op

het terrein van de vam te Wijster.

Lachstern

Op 21 mei vloog een adult over Groningen en

op 14 juni vloog een adult over Hoogkerk.

Op 27 juli vlogen een adult eneenjuveniel bo-

ven de plas op het oostelijk Eemshaventerrein.

Op 19 augustus tenslotte werden twee gezien

in de Ezumakeeg.

Reuzenstem

Voorj aarswaarnemingen:

29 apr-2mei 1 Lauwersmneer, Jaap Deensgat

30 apr 1 Ezumakeeg

2 mei 1 Lauwersoog, ov.

18 mei 1 Lauwersmeer, Jaap Deensgat

6 juni 1 Lauwersmeer, Jaap Deensgat

Vanaf 3 juli, tot in september, werden weer

dagelijks Reuzensterns gezien in het

Lauwersmeergebied, zij het wat minder dan in

voorgaande jaren. Het hoogste dagtotaal be-

droegtien op
18 augustus.

Witwangstern

Van 15 tot 19 mei zaten twee adulte bij de

Hoek van de Bant in de Lauwersmeer en op

10 juli vloog een adult rond in de Ezumakeeg,

Witvleugelstern

Er waren slechts twee waarnemingen: op
8 juli

werd een adult gezien in de Ezumakeeg en op

2 augustus zat eenjuveniel in Polder

Breebaart,

Nachtzwaluw

Bij Ter Wupping werd dit broedseizoen een

zingendeNachtzwaluw aangetroffen. De vogel

werd in ieder geval tot begin augustus nog ge-

hoord.

Gierzwaluw

Tussen 1 mei en 15 juni werden 2.406 over-

trekkende Gierzwaluwen gezien op de telpost

in de Eemshaven. De meesten trokken langs in

de eerste helft van juni.

Alpengierzwaluw

Op 1 april vloog kortstondig een boven de

Zoute Kwel in de Lauwersmeer. Zie het artikel

van Eric Koops elders in deze Grauwe Gors.

Zie artikel van Eric Koops elders in deze

Grauwe Gors,

Bijeneter

In de Lauwersmeer werd op 27 april een ge-

zien bij het Nieuwe Robbegat enin de

Marnewaard.

Vanaf 3 juni waren zes Bijeneters aanwezig bij

eenOeverzwaluwenkolonie in de Marnewaard.

Eén paar heeft uiteindelijk succesvol gebroed

enwist vier jongen grootte brengen. De vo-

gels werden voor het laatst gezien op
24 au-

gustus.

Draaihals

20
apr

1 Lauwersoog

26 apr 1 Lauwersoog

27
apr

2 Lauwersoog

5 mei 1 Lauwersoog

6 mei 1 Eemshaven-oost

13 mei 1 Lauwersoog

15 mei 1 Eemshaven-oost

11 aug 1 Rottumerplaat

23
aug

1 Eemshaven-oost

Kortteenleeuwerik

Op 19 juni vloog een Kortteenleeuwerik over

het oostelijk Eemshaventerrein,

Boomleeuwerik

Tussen'2 maart en 22 april vlogen 20 over de
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telpost op het oostelijk Eemshaventerrein, met

als hoogste dagtotaal zes op 16 maart.

Strandleeuwerik

Waarnemingenvanaf half april:

17 apr 9 Eemshaven, ov.

19
apr

1 Rottumerplaat

20 apr 2 Rottumerplaat

21 apr 2 Eemshaven, ov.

8 mei 1 Rottumerplaat

10 mei 1 Rottumerplaat

18 mei 2 Rottumerplaat

Boerenzwaluw

"Rissen 17 maart en 15 juni werden 28.068 ge-

teld op de telpost op het oostelijk

Eemshaventerrein. De meeste trokken langs in

de eerste drie weken van mei en de beste da-

gen waren 17 (5333) en 18 mei (3948).

Roodstuitzwaluw

13 mei 1 Eemshaven, ov.

17 mei 1 Eemshaven, ov.

Grote Pieper

19 mrt 1 Eemshaven, ov.

Duinpieper

19 apr
1 Eemshaven, ov.

27 apr
1 Eemshaven, ov.

29 apr 2 Eemshaven, tp.

1 mei 1 Eemshaven, ov.

7 mei 1 Eemshaven, ov.

10 mei 1 Eemshaven, ov.

15 mei 2 Eemshaven, ov.

Boompieper

"Rissen 2 april en 9 juni werden 1.565 overtrek-

kende Boompiepers geteld op de telpost in de

Eemshaven. Beste dagen waren 1 mei (243) en

15 mei (207).

Graspieper

Rissen 1 maart en 15 juni trokken maar liefst

67444 over de telpost op het oostelijk

Eemshaventerrein. De hoogste aantallen wer-

den gezien tussen 14 en 24 april met als beste

dagen 18 april (5.367), 21 april (5.222) en 22

april (9.758).

Roodkeelpieper

7 mei 1 Polder Breebaart

16 mei 1 Eemshaven, ov.

21 mei 1 Eemshaven, ov.

24 mei 1 Eemshaven, ov.

2 jun 1 Eemshaven, ov.

Engelse Gele Kwikstaart

21 apr 1 Eemshaven, ov.

22 apr 1 Eemshaven, ov

26 apr
2 Eemshaven, ov.

30 apr 6 Eemshaven, ov.

Imei 1 Eemshaven, ov.

1 mei 1 Lauwersmeer, kazerne

4 mei 1 Carel Coenraadpolder

6 mei 1 Noordpolderzijl

7 mei 1 Eemshaven, ov

29 mei 1 Lauwersmeer, Kwelderweg

Gele Kwikstaart

Rissen 31 maart en 14 juni werden 4.001 over-

trekkend genoteerdop de telpost in de

Eemshaven. De meeste werden gezien tussen

18 april en 7 mei.

Noordse Gele Kwikstaart

Rissen 25 april en 15 juni werden in totaal

5.725 Noordse Gele Kwikstaarten geteld op de

telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

De hoogste aantallen werden geteld tussen 8

en 25 mei met als beste dag 10 mei (1.514).

Grote Gele Kwikstaart

Van februari tot 31 mei werden 92 overtrek-

kende Grote Gele Kwikstaarten gezien op de

telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Het overgroot deel trok langs in maart en de

beste dagen waren 16 maart (14) en 17 maart

(12).

Witte Kwikstaart

Van februari tot 3 juni werden 6.513 geteld op

de telpost in de Eemshaven. De piek viel tus-

sen 16 maart en5 april en de hoogste dagtota-

len werden vastgesteld op 16 maart (1.373) en

17 maart (806).

Rouwkwikstaart

Rissen 16 maart en 14 mei werden 52

Rouwkwikstaarten gezien op de telpost op het
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Foto: Eric KoopsKleinevliegenvanger

oostelijk Eemshaventerrein. De meesten wer-

den gezien tussen 16 maart en 3 april en de

hoogste dagtotalenbedroegen 13 op 31 maart

en 18 op 1 april.

liassen 17 maart en 26 mei werden minimaal

36 gezien in het Lauwersmeergebied, met

name bij het Jaap Deensgat, in Lauwersoog en

in de Ezumakeeg.

Binnenlandwaarnemingen:

12 mrt 1 Groningen,Zilvermeer

20 apr 1 Westerbroekstermadepolder

Noordse Nachtegaaal

Van 20 mei tot in ieder geval 9 juni zat een

Noordse Nachtegaal te zingen in de

Marnewaard in de Lauwersmeer, net ten oos-

ten van de windmolen bij het

Nieuwe Robbegat. Dit was het vierde geval

voor de provincie Groningen.

Beflijster

liassen 1 en 30 april werden 35 doortrekkers

geteld op de telpost op het oostelijk

Eemshaventerrein. Beste dag was 19 april (9).

Elders op het terrein van de Eemshaven wer-

den tussen 24 maart en20 mei nog enkele

tientallen gezien. In de rest van de provincie

werden tussen 4 april en 20 mei enkele tien-

tallen gezien, voornamelijk langs de kust.

Koperwiek

Een erg late Koperwiek werd nog opgemerkt

op 2 junibij de telpost in de Eemshaven.

Snor

Zingende Snorren werden gehoord in de

Oostpolder bij Noordlaren en in het

Lauwersmeergebiedbij het Jaap Deensgat en

in de Kollumerwaard.

Orpheusspotvogel

Op 4 juni werd een luid zingende

Orpheusspotvogel aangetroffen op

Rottumerplaat. Dit was pas de tweede waarne-

ming voor de provincie, de eerste betrof een

zingende vogel op
22 mei 1.993

op

Rottumeroog.

Waterrietzanger

Er waren twee waarnemingen. Op 8 augustus

werd een adult gezien op Rottumerplaat en op

25 augustus werd een gezien op het oostelijk

Eemshaventerrein.

Grote Karekiet

Op 18 en 19 mei was een zingende

Grote Karekiet aanwezig in het riet ten oosten

van de windmolen bij het Nieuwe Robbegat in

de Lauwersmeer. Op 1 juni werd nog een ge-

hoord bij het zomerhuisbos in
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vincie Groningenwerden enkele gezien. Op 3

juni foerageerden twee adulte op de wadden-

dijk van het oostelijk Eemshaventerrein, op 8

juni vloog een adult langs de telpost in de

Eemshaven, op 14 juni foerageerde een adult

bij de nieuwe rotonde op het oostelijk

Eemshaventerrein en op 27 juli zat een adult

in de Carel Coenraadpolder. Alle vogels trok-

ken op met gewone Spreeuwen.

Europese Kanarie

30 mrt 1 Eemshaven, ov.

31 mrt 2 Eemshaven, ov.

3
apr

1 Eemshaven, ov.

4
apr

2 Eemshaven, ov.

1 mei 1 Eemshaven, ov.

15 mei 2 Eemshaven, ov.

20 mei 1 Eemshaven, ov.

de Lauwersmeer.

Sperwergrasmus

Er werden voor Groningsebegrippen erg veel

Sperwergrasmussen gezien in augustus: maar

liefst drie. Op 25 augustus werd een juveniel

gezien in enkele vlieren in Lauwersoog.

Dezelfde dag werd ook eenjuveniel gevonden

op Rottumeroog, die daar de volgendedag ook

nog aanwezig was. Tenslotte zat er nog een

juveniel van 28 tot 31 augustus in

de Eemshaven.

Kleine Vliegenvanger

Op 22 augustus zat een onvolwassen Kleine

Vliegenvanger in de tuin van een vogelaar in

Oudeschip.

Grauwe Klauwier

1 mei 1 Eemshaven-oost

9 mei 1 Polder Breebaart

15 mei 1 Eemshaven-oost

19 mei 1 Lauwersmeer, Kollumerwaard

26 mei 1 Veenhuizerstukken

2 jun 1 Groningen, Selwerderhof

9 jun 1 Lauwersmeer, Vlinderbalg

9 aug 1 Lauwersmeer, Kollumerwaard

Raaf

"Rissen 6 en 24 april werd viermaal een Raaf

gezien in ofin de omgeving van de stad.

Roze Spreeuw

In geheelNoordwest-Europa vond een influx

plaats vanRoze Spreeuwen en ook in de pro

Foto: Hilbrand SchoonveldRoze Spreeuw, 2 adult, Eemshaven 3 juli 2002

Roze Spreeuw, adult, Eemshaven Foto: Eric Koops
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Frater

In april werden nog maar enkele gezien langs

de Noordkust en de laatste vloog op 25 april

over de telpost op het oostelijk

Eemshaventerrein.

Witstuitbarmsijs

Op 31 maart werd eenWitstuitbarmsijs gezien

op het oostelijk Eemshaventerrein in de zoge-

naamde singel van Kamstra. De vogel zat

meestal goed verborgen in wat lage dennetjes

maar liet zich af entoe mooi zien.

Witbandkruisbek

Op 20 augustus zat eenjuveniele

Witbandkruisbek op de Selwerderhof in de

stad. De vogel trok op
met een groep gewone

Kruisbekken en foerageerde voornamelijk op

enkele lariksen. Zie het artikel vanDusan

Brinkhuizen elders in deze Grauwe Gors.

Kruisbek

In maart werden enkele Kruisbekken gezien

bij Sellingen. Vanafbegin juni tekende zich

een grote invasie af en in juni, juli en augus-

tus werden verspreid over de provincie erg

veel gezien. Alle waarnemingenworden verza-

meld door Aart van der Spoel en kunnen naar

hem worden opgestuurd, zie ook de oproep el-

ders in deze Gors.

Roodmus

Op Rottumerplaat werden drie gezien: op 21

mei een onvolwassen mannetje, op 2 juni we-

derom een onvolwassen mannetje en op
8 juni

een vrouwtje. Op 7 augustus werd een ge-

hoord ten westen van Oostwold.

IJsgors

In maart werden nog enkele waargenomen

langs de kust. Begin april vlogen drie over de

Eemshaven en op 16 april zat een op

Rottumerplaat. De laatste twee vlogen op 25

april over de telpost in de Eemshaven.

Sneeuwgors

De laatste werd waargenomen op de telpost in

de Eemshaven op 17 maart.

Geelgors

Over de telpost in de Eemshaven trokken tus-

sen 8 maart en 15 mei 16 Geelgorzen.

Ortolaan

28 apr
1 Hornhuizen, dijk

7 mei 1 Eemshaven, ov,

8 mei 1 Rottumerplaat

10 mei 1 Rottumerplaat

19 mei 1 Eemshaven, ov.

17
aug

1 Rottumerplaat

20
aug

1 Eemshaven, ov.

Grauwe Gors

10 mei 1 Eemshaven, ov.

Exoten

RosseFluiteend

6 mei 1 Eemshaven-oost

Bronskopeend

Van 7 tot 18 mei werd met enige regelmaat

een mannetje Bronskopeend gezien in de

Lettelberter Petten. De vogel had een hap uit

eenvan de vleugels enwas dus waarschijnlijk

afkomstig uit gevangenschap. Op 20 mei en 16

juni werd de vogel nog gezien in de nieuw

aangelegde waterboezem ten westen van

Oostwold.

Chileense Flamingo

Van 23 juni tot 14 juli werden twee gezien bij

Achter de Zwarten in de Lauwersmeer.

Door enig geklungel met virussen op de zoge-

naamde archief-computer konden niet meer

tijdig alle toegezondenmailtjes op het juiste

moment worden verwerkt enhet kan zijn dat

er daarom misschien enkele waarnemingen

ontbreken.

Deze zijn echter niet in het niets verdwenen

maar worden op een later tijdstip keurig gear-

chiveerd. Zodoende is het ook niet goedmoge-

lijk om een volledig overzicht te geven van

alle namen van iedereen die waarnemingen

heeft ingestuurd, maar dit zal in de volgende

rubriek gebeuren.
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