
Roodhalsgans, Lauwersmeer Polder de Bant,

26-02-2003 Foto: Willem Hartholt
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Waarnemingen

De BSPnb-soorten kunnen tevens worden ingestuurd op de daarvoor bestem-

de SOVON formulieren (zie ook de SOVON website: www.sovon.nl). Landelijke

zeldzaamheden kunnen worden ingediend bij de CDNA (www.dutchbirding.nl).

Informatie en formulieren zijn te verkrijgen bij Bert de Bruin (050-313 92 51)

of de samensteller van de rubriek.

De waarnemingenrubriekwordt samengesteld

door Theo Bakker. Waarnemingenover de

periode 1 maart t/m 31 mei 2003
graag zo

spoedig mogelijk insturen naar;

Theo Bakker Eemsgolaan 24,

9727 DW Groningen.

email: theojbakker@hetnet.nl

telefoon: 050-526 36 98 of 06-11 09 54 93

Waarnemingen I december 2002

tot en met 28 februari 2003

Sneeuwgans

Op 3 december foerageerde een witte

Sneeuwgans op een akker bij Oudeschip tus-

sen Grauwe Ganzen en Kleine Zwanen. Van 9

december tot 7 januari envan 30 januari tot 6

februari verbleef een witte langs de

Zoutkamperril in de Lauwersmeer. Op 22 de-

cember vloog een witte over de telpost in de

Eemshaven, in een groep Kolganzen.

Ross’ Gans

Dé Ross’ Gans werd dit voorjaar slechts een-

maal kort gezien, op 25 januari in de

Ezumakeeg. Later werd mogelijk dezelfde vo-

gel regelmatig gezien in Noord-Duitsland,

Dwerggans

Gedurende de maanden december, januari en

februari werd slechts viermaal één Dwerggans

gemelduit de Anjumerkolken en omgeving.

Pas vanaf 2 maart werden hier weer meer ge-

zien.

Op 29 december zaten drie op de kwelder van

de Noordpolder, op 9 februari zat een adulte

ongeringde Dwerggans tussen Kolganzen in de

omgeving van het Hoeksmeer bij Garrelsweer

en op
27 februari vlogen vier adulten over de

telpost in de Eemshaven.

Groenlandse Kolgans

Op 9 februari werden twee adulte Groenlandse

Kolganzen gezien tussen Slochteren en

Schaaphok,

Roodhalsgans

Van 26 december tot 26 februari werden regel-

matig enkelingen gezienaan de westkant van

het Lauwersmeergebied,maar nooit meer dan

twee op een dag. Verder zaten er nog

Roodhalsganzen op
31 januari in Polder

Breebaart en op 9 februari op de kwelder bij

Noordpolderzijl.
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Zwarte Rotgans

Hissen 29 november en 1 februari werd regel-

matig een adult gezien op de kwelder bij

Wierum entussen 14 december en 9 februari

Casarca, Lauwersmeer - Zoutkamp, 11-12-2002.

Foto: Willem Hartholt

Witbuikrotgans

Aan de westkant vanhet Lauwersmeergebied

werden tussen 4 Januari en eind februari

regelmatigWitbuikrotganzen gezien, tot een

tiental op een dag en met de hoogste aantal-

len in Januari. Hogere aantallen verbleven tus-

sen eind december en eind februari op de

kwelder bij Wierum (maximaal 35 op 6 janua-

ri).

Op 3 januari zaten vijf op de kwelder bij

Noordpolderzijl en op 4 januari vlogen acht

over de Eemshaven. Ibissen 18 januari en 1 fe-

bruari werden tot acht op een dag gezien in de

Emmapolder.

werd af en toe één gezien in de

Anjumerkolken en omgeving. Op 26 december

werd één gezienbij de kazerne in de

Lauwersmeer. Ten slotte zaten van 23 tot 28

februari twee adulte Zwarte Rotganzen in de

Bantpolderen op de dijk tussen de Bantpolder

en Lauwersoog.

Casarca

Op 11 december, 10 februari en24 februari

werd een Casarca gezien bij Zoutkamp en

langs de Zoutkamperril in de Lauwersmeer.

De vogel verbleef meestal in gezelschapvan

Nijlganzen. Op 20 december zat één in een

groep Nijlganzen bij Sassenheim bij Haren.

Witoogeend

Van half december tot 2 januari zat een

Witoogeend in de omgeving van Uithuizen,

Usquert enDoodstil.

Parelduiker

Op 26 januari zwom één in de Eemshaven en

op 21 februari werden zes gezien op zee tus-

sen de Eemshaven en Rottum.

IJsduiker

Op 6 december vloog een IJsduiker langs de

telpost in de Eemshaven en op 21 februari

werd één gezien op zee tussen de Eemshaven

enRottum.

Kuifaalscholver

Tussen 1 en 12 december werd enkele malen

één gezien in de Eemshaven.

Kleine Zilverreiger

Een late Kleine Zilverreiger zat op 8 november

nog op de basaltblokken in het Nieuwe

Robbengat in de Lauwersmeer.

Rode Wouw

Op 26 december zat een juveniel op de Punt

vanReide en in Polder Breebaart envan 28 tot

31 december verbleef één op het oostelijk

Eemshaventerrein. De eerste voorjaarstrekker

werd gezien op 25 februari boven Stadskanaal,

Zeearend

Van 9 tot 20 december liet een adulte

Zwarte Rotgans,Lauwersmeer -
Polder de Bant,

26-02-2003. Foto: Willem Har tholt
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Zeearend zich af en toe mooi zien in Polder

Breebaart en omgeving. Op 4 januari werd één

gezien in de Oostpolder bij het

Zuidlaardermeer. In het Lauwersmeergebied

werden Zeearenden gemeld op 23 januari één

bij het Jaap Deensgat, op
26 januari één bij de

Vlinderbalg en op 10 en 11 februari twee on-

volwassen vogels op de Ballastplaat.

Visarend

Tussen 16 januari en 23 februari werd zes

maal eenVisarend gemeld uit het

Lauwersmeergebied. De meeste waarnemin-

gen kwamen van de Vlinderbalg enomgeving.

Winterwaarnemingenzijn erg schaars in

Nederland.

Oeverloper

Op 1 en 8 december werd een Oeverloper ge-

zien bij de centrale op het oostelijk

Eemshaventerrein en op
11 december zelfs

twee.

Zwartkopmeeuw

"Rassen 27 december en 11 januari werd enkele

malen een adulte Zwartkopmeeuw gezienbij

de Oostersluis in Groningen.Mogelijk dezelfde

vogel werd tussen 27 januari en 1 februari ge-

zien bij het hoofdstation in de stad. Verder za-

ten op 9 februari nog een adult bij Zuidhorn

en op 18 februari een tweede winter bij de

Oostersluis in Groningen.

Geelpootmeeuw

Op 20 december werden twee eerste winter

Geelpootmeeuwengezienbij de Oostersluis in

Groningenen op 2 januari zat een eerste win-

ter bij de centrale in de Eemshaven.

Pontische Meeuw

Op 6 december zat een eerste winter bij De

Ruidhorn, op 20 december een adult bij de

Oostersluis in Groningenen op 31 december

een eerste winter op de vloeivelden bij

Hoogkerk.

Grote Burgemeester

Een Grote Burgemeester in eerste winterkleed

vloog op 28 januari rond in de haven van

Lauwersoog.

Alk

Op 31 januari zwom eenAlk voor de spuislui-

zenvan Lauwersoog.

Kleine Alk

Begin februari werd een dode Kleine Alk ge-

vonden in Lauwersoog.

Boomleeuwerik

Opmerkelijk is de waarnemingvan eengroep-

je van dertien Boomleeuweriken op een braak-

liggend terreintje bij Zuidhorn van 11 tot 13

januari.

Grote Pieper

Op 1 december vloog nog een Grote Pieper

over de haven van Lauwersoog naar zuid.

Pestvogel

In Lauwersoog werden op 11 december twee

gezien bij de bekende Gelderse roos in

Robbenoort. "Rissen eind december en 11 janu-

ari verbleven hier tot zeven op een dag envan

24 januari tot 27 februari werden hier bijna

dagelijks Pestvogels gezien, maximaal acht op

een dag. In en rond de stad Groningenwerden

in december negen Pestvogels gezien en in ja-

Pestvogel, Lauwersoog Robbenoort, 08-01-2003

Foto: Willem Hartholt
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Siberische Tjiftjaf, Hoogkerk 24-01-2003.

Foto: Huub Lanters

nuari enfebruari enkele tientallen. De grootste

groepen werden waargenomen op
4 februari

aanhet Winschoterdiep (16) en op 10 februari

aan de Reviusstraat (22). Elders in de provincie

werden in januari en februari circa 60 gezien.

Roodborsttapuit

In december en januari werden nog enkele

Roodborsttapuiten opgemerkt. Op 8 december

werd één waargenomen op het oostelijk

Eemshaventerrein envan 30 december tot 3 ja-

nuari zaten hier twee. Van 23 tot 25 december

zat een mannetje bij het Roodkeelplasje in de

Lauwersmeer en op 1 januari werden twee ge-

zien in het Tripsbos bij Sappemeer.

Graszanger

Op 22 december werd eenGraszanger gezien

bij de grote plas op het oostelijk

Eemshaventerrein.

Siberische Tjiftjaf

Van 30 december tot 27 januari verbleef een

Siberische Tjiftjaf in de wijk Ruskenveen in

Hoogkerk. De vogel werd goed gedocumente-

rd, zowel met foto’s als geluidsopnamen,en

werd door tientallen mensen gezien.

Taigaboomkruiper

Op 29 december werd één gezien in het

Meebosch bij Ter Apel en op 1 februari zat één

in Hoogkerk.

Klapekster

Tussen 17 december en 10 februari werd regel-

matig een Klapekster gezien in de

Kollumerwaard in het Lauwersmeergebied.

Notenkraker

Op 11 december werd kortstondig een

Notenkraker waargenomen bij de sluizen van

Zoutkamp,

Raaf

Van 29 tot 31 december werd een Raaf gezien

op enbij het Eemshaventerrein en op 26 janu-

ari werd mogelijk dezelfde vogel gezien langs

de Eemshavenweg ter hoogte van Stedum.

Op 4 februari vloog één over de A28 bij

Glimmermade en op 26 februari vloog één over

Hoogkerk.

Sneeuwgors

Leuk waren de waarnemingen van overvlie-

gende Sneeuwgorzenbij De Poffert op 28 de-

cember en in Hoogkerk op 29 december.

Bij de volgende rubriek zal weer een (lange) lijst

van alle waarnemers worden vermeld.
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