
Ross’ Gans

Op 19 februari werd een adult witte fase ge-

zien in de Bantpolder.

Op 2 januari zat één bij Paesens. Van 29 janua-

ri tot eind februari werden regelmatig

Witbuikrotganzen gezien in de omgeving van

Anjum, voornamelijk bij Ezumazijl en

Oostmahorn (tot zeven op één dag). Op 1 fe-
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Waarnemingen 1 december 2003

tot en met 29 februari 2004

Sneeuwgans

Van 8 tot 15 december zat een adult witte fase

tussen Grauwe Ganzen, Rietganzen en Kleine

Zwanen bij Leens. Op 30 januari vloog één

over de Vlinderbalgin de Lauwersmeer, verge-

zeld van Kolganzen. Van 22 tot 24 februari

werd een ongeringde adult witte fase gezien

bij Glimmermade.

Kleine Rietgans

In de Eemspolder foerageerden op
7 februari

200 Kleine Rietganzen. Dit is eenhoog aantal

voor deze locatie.

Dwerggans

Tot 7 december werden nog regelmatig tot 15

Dwergganzen gezien in de Anjumerkolken. In

januari en het grootste deel van februari wer-

den hier slechts enkele gezien, maximaal drie

op één dag. Vanaf 26 februari werden weer

meer gemeld.Verden werden nog

Dwergganzen gezien in De Ruidhom op
7 de-

cember, in de Bantpolder op 14 februari en in

DeTjamme op 15 februari.

Roodhalsgans

Aan de oostkant van het Lauwersmeergebied

werden de gehele periode, maar met name in

februari, regelmatig tot twee Roodhalsganzen

waargenomen. Verder werden ze nog gezien

op 3 februari op de kwelder van de

Noordpolder en op 15 (twee) en 22 (één) febru-

ari bij het Hoeksmeer.

Witbuikrotgans
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Op 10 januari zwom een vrouwtje op het

bruari zaten twee bij De Ruidhorn en op 2 en 3

februari twee
op de kwelder van de

Noordpolder.

Zwarte Rotgans

Op 9 januari werd één gezien op Rottumeroog,

tussen 17 januari en 26 februari werd regelma-

tig één waargenomen bij Noordpolderzijl en

van 17 januari tot eind februari werd één ge-

zien in de Anjumerkolken (meestal bij

Oostmahorn enEzumazijl).

Casarca

Langs de Zoutkamperril werd één waargeno-

men op 18 januari en 5 februari. Op 8 februari

zaten twee in de Onnerpolder.

Krooneend

Op 13 december werden twee gezien in de

Lettelberterbergboezem.

Topper

Paterswoldse Meer.

Grote Zee-eend

Bij Lauwersoog werden tussen 6 december en

17 januari tot zes Grote Zee-eenden op één

dag gezien. Daarnaast vlogen hier op 14 de-

cember nog twaalf langs. In de Eemshaven

werd op 7,15 en 20 december nog één gezien.

Op de Piccardthofplas in de stad Groningen

werd van 20 januari tot 18 februari een vrouw-

tje gezien.

Ijseend

Alle waarnemingenkwamen uit het

Lauwersmeergebied. Tussen 25 en 30 decem-

ber werd één gezienbij de haven van

Lauwersoog, van 9 januari tot 21 februari ver-

bleef (wederom) één
op het Nieuwe Robbegat,

op 20 januari zwom één in de haven van

Lauwersoog, op 27 januari in de jachthavenen

op
14 februari werden twee gezien ten oosten

van Oostmahorn.

Sneeuuwgans, 26 maart 2004, Glimmermade foto: Eelke Schoppers
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Kollumerwaard (De Pomp)

Kuifduiker

Van 16 januari tot 15 februari werd een

Kuifduiker gezien in de Eemshaven en op 25

januari zat hier nog een tweede vogel. Van 18

januari tot 21 februari werd één gezien op het

Nieuwe Robbegat in de Lauwersmeer en op
19

februari zaten hier twee.

Noordse Stormvogel

Op 14, 21 en22 december vloog telkens één

langs Lauwersoog. Op 24 december werden

enkele verzwakte vogels gevonden op de dijk

van de Bantpolder.

Stormvogeltje

Op 21 december vloog één langs Lauwersoog.

Flamingo

Op 22 december werd één gezien op de kwel-

der van de Westpolder. Dezelfde vogel vloog

later op de dagover Lauwersoog en werd tus-

Op 5 december vloog één over Appingedamen

op 16 december vloog minimaal één over

Hoogkerk.

Kleine Strandloper

Opmerkelijk is de waarnemingvan twee

Kleine Strandlopers op 22 februari in de

Bantpolder.

Rosse Franjepoot

Bij de parkeerplaats in de Bantpolder zat op 6

december een Rosse Franjepoot, welke later

richting Lauwersoog vloog.

Middelste Jager

Op 21 december vloog een onvolwassen exem-

plaar langs Lauwersoog.

Grote Jager

Op 8 februari vlogen twee langs Lauwersoog

Zwartkopmeeuw

Winterwaarnemingenvan Zwartkopmeeuwen
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Middelste Zaagbek

Leuk was de waarneming van een Middelste

Zaagbek op 25 februari op het Paterswoldse

Meer.

Amerikaanse Smient

Op 5 en 6 december zat een mannetje

Amerikaanse Smient op de vloeivelden van

Hoogkerk.

Roodkeelduiker

De gehele periode werden Roodkeelduikers

gezien in en bij de Emshaven, tot maximaal

drie op één dag. Bij Lauwersoog vlogen op 21

december drie langs en was op 23 en 24 de-

cember één ter plaatse.

Parelduiker

Op 15 en 21 december vloog één langs

Lauwersoog en op 25 januari zwom één op het

wad bij Valom.

Roodhalsfuut

In het Lauwersmeergebied werden

Roodhalsfuten gezien op
19 december op de

Blikplaat, op 21 december bij Lauwersoog en

op
29 december en 1 januari in de

sen 23 en 30 december gezien in de

Ezumakeeg. Het betrof een gekleurringd

exemplaar en details van eerdere aflezingen

zijn te vinden in Grauwe Gors 31: 163-164.

Zwarte Wouw

Vermeldenswaard is nog de ZwarteWouw die

op 13 november over Leinwijk bij het

Zuidlaardermeer vloog.

Zeearend

In het Lauwersmeergebied werd tussen 23 ja-

nuari en 10 februari met enige regelmaat een

onvolwassen Zeearend gezien eneen adult (!)

zat hier in ieder geval van 2 tot 28 februari. Op

24 februari werd nog een subadult waargeno-

men.Buiten de Lauwersmeer werden

Zeearenden gezien op 9 december boven de

Midwolderplas (juveniel) en op op 22 februari

vloog één over Midwolda.

Bruine Kiekendief

Leuk was de winterwaarneming van een

Bruine Kiekendief op 18 januaribij het Jaap

Deensgat in de Lauwersmeer.

Kraanvogel



Alk

In december werden vier Alken gezien in de

provincie. Op 14 en 21 december vloog één

langs Lauwersoog en op 22 december zwom

hier één voor de sluizen. Op dezelfde dag werd

ook één gezien in de Eemshaven, Verder werd

Eemshaventerrein en op 17 februari één in de

wijk Helpmanin Groningen.

Pallas’ Boszanger

De vijfde voor dit najaar werd waargenomen

op 2 december in Hoogkerk.

Tjiftjaf

In december werden nog twaalf gemeld enin

januari nog één. De meeste waarnemingen

kwamen van de Eemshaven en Lauwersoog.

Glanskop

Op 14 januari werd één gezien in het

Stadspark in de stad.

Taigaboomkruiper

Op 10 januari werden twee gezien in het

Meebosch bij Ter Apel en op 18 februari zat

één in Haren.

Afrikaanse Vink, Haren, 11 december 2003,

foto: Arnoud B van den Berg
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in de provincie blijven schaars. Bij de Hoomse

Plas in de stad Groningen werd op
6 december

een adult gezien en op 28 december een vogel

in tweede winterkleed.

Geelpootmeeuw

Op 16 januari en 8 februari werd een eerste

winter gezienbij de uitlaat van de Eemshaven

en op 1 februari zat één in Hoogkerk.

Pontische Meeuw

Op 16 januari zat een eerste winter in

Hoogkerk en op 18 en 21 februari werd een

eerste winter gezien bij de uitlaat van de

Eemshaven.

Grote Burgemeester

Op 14 februari werd een vogel in tweede

winterkleed gezien in de Bantpolderen de

Ezumakeeg.

Zeekoet

Een voor Groningsebegrippen uitzonderlijke

concentratie van negen Zeekoeien zwom op

30 januari voor de haven van Lauwersoog.

Daarnaast werden in december, januari en fe-

bruari nog een tiental gezien, alle in de

Eemshaven of bij Lauwersoog.

op 24 december nog een verzwakte vogel aan-

getroffen op de dijk van de Bantpolder,

Pestvogel

In december werden nog 17 gemeld. In

Lauwersoog werden op 1 en 17 december drie

gezien. Op 2 december zat één in Groningen-

zuid, op 7 december vlogen acht langs de tel-

post in de Eemshaven, op 12 december werd

één gezien bij het Nieuwe Robbegat in de

Lauwersmeer en op 20 december was één aan-

wezig in de Buitenhof in Groningen. Daarnaast

zat van 15 tot 23 februari nog één in Haren.

Roodborsttapuit

In de Lauwersmeer werden Roodborsttapuiten

gezien op 6 december,8 januari en 22 februari

(twee) bij het Oude Robbegat envan 19 tot 21

februari bij het Jaap Deensgat. Op 21 februari

werd ook nog één gezien op het oostelijk

Eemshaventerrein.

Zwartkop

Op het oostelijk Eemshaventerrein werden nog

Zwartkoppen gemeld op 3 december (één), 7

december (twee) en 25 januari (één). Verder

op 9 december twee op het westelijk



Buidelmees

De enige waarnemingbetrof een roepende vo-

gel op 7 december bij de centrale op het ooste-

lijk Eemshaventerrein.

Klapekster

De geheleperiode werden Klapeksters gezien

in de Lauwersmeer. Het is niet duidelijk hoe-

veel verschillende vogels er precies zijn ge-

weest maar het is aannemelijk dat het in ieder

geval om drie ging. De meeste waarnemingen

kwamen van het Nieuwe Robbegat, het Oude

Robbegat en de Kollumerwaard (De Pomp).

Raaf

Op 15 februari vloog één boven Grijpskerk.

Afrikaanse Vink

Tussen 8 december en 6 januari werd regelma-

tig een adult mannetje Afrikaanse Vink gezien

in enkele tuinen aande Onnerweg in Haren.

Hij foerageerdeveelal samen met Vinken,

Groenlingen, Ringmussen enHuismussen op

vogelzaad. Later bleek de vogel hier op 28 no-

vember al gefotografeerdte zijn.

Europese Kanarie

Een mannetje Europese Kanarie werd tussen 6

december en 3 januari regelmatig gezien op de

vloeivelden van Hoogkerk.

Sneeuwgors

Binnenlandwaarnemingenvan Sneeuwgorzen

blijven zeldzaam; op 30 januari werden drie

gezien bij het Paterswoldse Meer

Exoten

Keizergans

Op 1 december werd één gezien in de

Noordpolder,

Rosse Stekelstaart

Op 14 februari werd weer een (het) mannetje

gezien in de Kollumerwaard in de

Lauwersmeer.

Senegalparkiet

De Senegalparkiet van het Noorderplantsoen

in Groningenwas hier eind februari nog

steeds aanwezig.

De volgende

personen/media leverden de

waarnemingen
voor de rubriek:

Website Avifauna Groningen (aui/aunagroningen.nl)

en Website Rommert Cazemier (lauwersmeer.com)

Erik-Jan Alblas, Menco Jan Alsema, Theo Bakker,

Wim van Boekel, Egbert Boekema, Herman Boerma,

Jan Hilco Bolhuis, Jacob Bosma, Martijn Bot,Andre

Boven, Dusan & Lazar Brinkhuizen, Joost van

Bruggen, Arjo Bunskoeke, Rommert Cazemier,

Klaas van Dijk, Koen van Dijken, Rinus Dillerop,

Hester Doornbos, Gert Draaisma, Willem-Jan

Fontijn, Pim Frikken, Piet Glas, Bart de Groot,

Martin Haan, A.E. Havenga, WillemHartholt, Dirk

Hiemstra, John Hinrichs, Rinke Hoekstra, Willem

Hovinga, Tijmen Hordijk,Wim Jassies, Gerkje de

Jong, Marnix Jonker, Alco van Klinken, Hans ten

Klooster, Jeroen Koldewijn,Arjen Komdeur, Henk

de Lange, Huub Lanters, Jan Lantinga, leon Luijten,

Guido Meeuwissen, Kirsten Mijlof,Anneke

Nieuwenhuijs,Martin Olthoff, Rene Oosterhuis,

Edwin van Oosterom, Wouter Peters, Antoon

Philippi, Jan Ploeger,Jacob Poortstra, Hans van Rijn,

Jan Allex de Roos, Jaap Schelvis, Dick en Eelke

Scheppers, Henk van Schuppen, Reint Jakop Schut,

Eva Sikkema, Jans Sikkens, Aart van der Spoel, Ben

Staal, Dick Stada, Nijs Stam,Vincent Stork, Oane

Tol, Henk Twiest, Dick Veenendaal, D. van der

Velde, Ko Veldkamp,Willem-PierVellinga, Stefan

en Els Visscher, Erik Visser, Martin Visser, Nico

Vogelzang, Guus de Vries, Jos de Vries, Nico de

Vries, Peter de Vrieze, Ipe Weeber, Lieuwe van

Welie,Tineke Werkman, Harry Westerhuis, Redmar

Woudstra, Fred Zandinga en Marjolein Zwerver.
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Half april 2004 ontdekte

Henk Fischer uit

Musselkanaal eenhem on-

bekende vogel in zijn tuin.

Henk is sportfotograaf en

schoot deze plaat, die hij ter

determinatie naar de redac-

tie van de Gors stuurde.

Vandaar dat wij deze

prachtige foto van een

Putter kunnen afdrukken.
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