
114 de grauwe gors 2009–2

van Dwergganzen in de provincie Gronin
gen in het algemeen en op deze plek in het 
bijzonder.

Groenlandse Kolgans
Een adulte vogel werd op 2 maart gemeld bij 
Garrelsweer. De oproep tot documentatie 
zoals gedaan bij Dwerggans geldt ook voor 
deze (erg zeldzame) ondersoort.

Zwarte Rotgans
Tijdens een hoogwatertelling werd een 
adulte vogel opgemerkt op Rottumeroog op 
13 februari. Mogelijk werd dezelfde vogel op 
29 maart gezien bij Ruidhorn.

Witbuikrotgans
Op 11 januari was er een erg opmerkelijke 
waarneming van een overvliegend exem
plaar over Hoogkerk, terwijl op 21 maart 
een vogel werd gezien op de kwelder bij 
Noordpolderzijl.

Roodhalsgans
Op de bekende ‘ganzenplekken’ in de pro
vincie (Dollard, Lauwersmeer) werden gedu
rende de hele periode één en soms meerdere 
vogels gezien. Minder voor de hand liggende 
waarnemingen van losse exemplaren wer
den gedaan op 2 januari bij KielWindeweer, 
op 16 januari bij Woudbloem en op 4 en 11 
maart bij Garrelsweer. Verder waren de drie 
vogels die op 23 april in gezelschap van acht 
Brandganzen langs de telpost aan de Kust
weg in de Lauwersmeer vlogen de moeite 
van het vermelden waard.

Casarca
Vogels van dubieuze origine werden gedu
rende (bijna) de gehele periode gezien nabij 

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld 
door Martijn Bot. De waarnemingen zijn 
voornamelijk afkomstig van www.avifaunagro-
ningen.nl, www.lauwersmeer.com en van waar-
nemers die hun waarnemingen rechtstreeks 
doorgeven aan de samensteller. Wat betreft de 
volgorde van de lijst en de status van soorten 
in de provincie Groningen wordt www.vogels-
vangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 mei t/m 31 
augustus 2009 graag zo spoedig mogelijk in-
sturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuidhorn, 
e-mail: waarneming@avifaunagroningen.
nl. De waarnemingen kunnen uiteraard ook 
online worden doorgegeven op de website van 
Avifauna.

Sneeuwgans
Op 20 maart zat een Kleine Sneeuwgans bij 
de plasjes van Garrelsweer, de twee dagen 
erna werd de vogel teruggezien nabij Wir
dum. Op 4 april werden twee vogels kort
stondig waargenomen in het Jaap Deensgat, 
waarna de vogels in noordelijke richting 
verdwenen.

Dwerggans
Op 14 februari werd een exemplaar op
gemerkt bij zowel Beerta als nabij Gar
relsweer. Die laatste plek bleek ook goed 
voor waarnemingen van deze soort op 16 
februari (twee exemplaren), 2 maart en 11 
maart. In het verleden werden vaker waar
nemingen gedaan van Dwergganzen op deze 
plek, alleen documentatie in de vorm van 
foto’s ontbreekt vooralsnog. Daarom een 
oproep aan iedereen om de komende winter 
eens extra werk te maken van documentatie 

Waarnemingen
van 1 januari tot en met 30 april 2009
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van het Lauwersmeer, waarin drie jongen 
werden grootgebracht. Nadere inspectie 
van de kolonie op deze plek leverde (zeer 
waarschijnlijk) meer waarnemingen op van 
Aalscholvers van de ondersoort carbo, waar
mee het vermoeden gerechtvaardigd lijkt 
dat deze ondersoort minder zeldzaam is dan 
voorheen werd aangenomen.

Zwarte Ooievaar
Reeds op 16 maart werd een adulte vogel 
gefotografeerd bij Laudermarke. Vanaf 29 
maart tot en met 1 april dook zeer waar
schijnlijk dezelfde vogel weer op, ditmaal in 
Smeerling. Hier viel pas op dat de vogel een 
ring bleek te dragen (wit 50P9) die is aange
bracht in Hongarije!

Zwarte Wouw
Op 7 januari werd in Lauwersoog een 
onvolwassen Zwarte Wouw gezien en gefo
tografeerd. De vogel vloog later richting het 
westen weg. Winterse waarnemingen in Ne
derland zijn zeer bijzonder! Verder werden 
gedurende deze periode ruim 20 exemplaren 
waargenomen, vooral in de Eemshaven en 
het Lauwersmeergebied.

Sellingen en bij Oude Pekela. Tussen 10 en 
23 maart zaten drie vogels op het Ellersing
huizerveld.

Krooneend
Gedurende de hele periode overwinterde 
een (geringd) mannetje in de Ezumakeeg 
en op 4 april verbleef er een paartje op de 
plas van Corpus den Hoorn in de stad Gro
ningen. Vanaf 5 april werden er regelmatig 
Krooneenden gezien in de omgeving van 
Blauwe Stad en het Oldambtmeer. Waar
schijnlijk betrof het in ieder geval drie man
netjes en twee vrouwtjes. 

Amerikaanse Wintertaling
Tussen 11 en 13 april zat een exemplaar bij 
Achter de Zwarten in de Lauwersmeer, ter
wijl vanaf 20 april een vogel onregelmatig 
werd opgemerkt in de Ezumakeeg

Grote Aalscholver
Een adulte vogel werd op 25 januari gezien 
op de steigers van de Hoornse Plas. Tevens 
bleek een gemixt paar Grote Aalscholver (P. 
c. carbo) met Aalscholver (P. c. sinensis) dit 
voorjaar een nest te hebben gebouwd op het 
Egbert Schuldinkeiland in het Friese deel 

Kleine Sneeuwgans – Wirdum – 21 maart 2009
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waarvan twee vogels (een jong mannetje en 
een subadult vrouwtje) zich nadrukkelijk als 
paartje leken te manifesteren. Wellicht gaat 
dit in de nabije toekomst leiden tot het eer
ste broedpaar van de Lauwersmeer. Waar
nemingen buiten de Lauwersmeer werden 
gedaan in Westernieland (18 januari), in de 
Westerbroekstermadepolder (1 februari), 
Nieuwe Statenzijl (28 februari), Frieseveen 
(terugkerende vogel tussen 1 en 26 maart), 
Bedum (12 april), Uithuizen (13 april) en 
Lettelbert (21 april).

Rode Wouw
Minimaal 40 Rode Wouwen werden waar
genomen in deze periode. Het merendeel 
werd gezien in het noordoosten van de 
provincie in maart en april. Leuk waren 
enkele winterse waarnemingen van pleis
terende vogels, zoals in de Oostpolder bij 
het Zuidlaardermeer en in de omgeving van 
Noorderhoogebrug, Groningen.

Zeearend
Gedurende de hele winter verbleven in elk 
geval drie vogels in het Lauwersmeergebied, 

Eerste-winter Rode Wouw – Oostpolder – 11 januari 2009

Steppekiekendief – Bantpolder – 25 april 2009
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Strandplevier
Vanaf 11 april zaten er maximaal negen 
exemplaren op Rottumeroog.

Morinelplevier
De enige Morinel uit deze periode was een 
vrouwtje dat op 11 april kortstondig te zien 
was op het oostelijk Eemshaventerrein.

Grauwe Franjepoot
De eerste vogel van dit jaar werd op 27 april 
opgemerkt in het Jaap Deensgat, de dagen 
erna doken tevens vogels op bij Achter de 
Zwarten (28 april) en in de Ezumakeeg (30 
april) in het Lauwersmeergebied.

Geelpootmeeuw
Op 3 januari zat een derdewintervogel bij de 
Euroborg, terwijl tussen 13 en 16 februari een 
eerstewinter te zien was op de steigers van 
de Hoornse Plas. Op 28 februari werden op 
deze plek zelfs twee exemplaren opgemerkt.

Steppekiekendief
Op 11 april passeerde een adult mannetje op 
grote hoogte de trektelpost Kustweg in de 
Lauwersmeer. Mogelijk dezelfde vogel vloog 
de dag erna laag over de pieren vlak langs de 
waarnemer op de telpost in de Eemshaven. 
Op 25 april at een tweedekalenderjaar man
netje een Zanglijster op in de Bantpolder, 
waarna de vogel zijn tocht voortzette over 
de Waddenzee in de richting van Schier
monnikoog. Op dezelfde dag werd ook een 
tweedekalenderjaar vogel gezien in de 
Eemshaven. 

Ruigpootbuizerd
De hele winter was weer prima voor deze 
soort, met waarnemingen door de hele 
provincie (met uiteraard de nadruk op de 
traditioneel goede plekken langs de Wad
denkust). De laatste vogel van deze periode 
trok op 26 april oostwaarts over de Punt van 
Reide.

Visarend
De eerste vogel van het voorjaar vloog over 
Rottumeroog op 6 april. Daarna volgden 
nog zo’n 25 waarnemingen. Vooral in de 
Lauwersmeer verbleven een of enkele vogels 
ter plaatse.

Kraanvogel
Gedurende de hele periode werden in de 
provincie waarnemingen gedaan, maar 
een opmerkelijke piek lag tussen midden 
februari en begin maart. Ter illustratie: op 
19 februari zat een groep van 63 exemplaren 
ter plaatse op een akker nabij Bourtange, op 
28 februari vloog een groep van 84 vogels 
over Sellingen en op 3 maart passeerde een 
groep van ongeveer 50 vogels Veendam. Een 
waarneming van een groep van 50 exem
plaren over Kardinge in Groningen op 31 
maart is daarnaast nog zeker het vermelden 
waard.

Steltkluut
Vanaf 27 april verbleven met enige regel
maat twee vogels in de Ezumakeeg.

Geelpootmeeuw – Hoornse plas – 28 februari 2009
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Hop
De enige Groningse Hop van dit voorjaar 
werd op 15 april gezien op de Punt van 
Reide.

Draaihals
De eerste exemplaren van deze charismati
sche spechtensoort verschenen op 10 april 
in zowel de Eemshaven als in de stad Gro
ningen, waarna er een gestage stroom van 
waarnemingen her en der in de provincie 
volgde.

Roodstuitzwaluw
Op 25 april trok een exemplaar langs telpost 
Kustweg in de Lauwersmeer.

Duinpieper
Op 25 april trok een vogel roepend langs de 
telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Roodkeelpieper
Wellicht geen superzeldzaamheid maar voor 
velen toch een hoogtepunt uit deze periode 

Pontische Meeuw
Op 3 januari zat er een tweedewintervogel 
bij de Euroborg en op 18 januari werden 
eerstewinter exemplaren gezien in zowel 
Termunten als in het Frieseveen. Vanaf 31 
januari verbleven er regelmatig vogels rond 
de Hoornse Plas; waarschijnlijk betrof het 
in ieder geval drie verschillende eerste
winters. Verder werd er op 14 maart een 
vogel gezien in Middelbert en vanaf 5 april 
was een erg tamme eerstewintervogel te 
zien langs de Platinalaan in Vinkhuizen. 
Deze vogel bleek echter al de gehele winter 
aanwezig te zijn geweest. Ten slotte werd 
op 12 april een eerstewinter opgemerkt in 
Hoogkerk.

Kleine Burgemeester
Op 10 en 12 april werd een eerstewinter
vogel gezien bij inlaat van de centrale in 
de Eemshaven. Op 17 april vloog langs de 
telpost in de Eemshaven een adulte Kleine 
Burgemeester (de eerste adulte vogel voor 
Groningen).

Roodkeelpieper – Vogelroute Lauwersmeer – 29 april 2009
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Taigaboomkruiper
Er kwam een melding binnen van een vogel 
op 20 januari in het stadspark in Winscho
ten.

Kortsnavelboomkruiper
Er werd een vogel gezien op de bekende plek 
in het Roelagebos in Ter Apel.

Klapekster
In vrijwel de gehele periode konden vogels 
worden gezien bij zowel de roeibaan in 
Harkstede als in Stadskanaal. Verder werd 
op 2 januari een vogel opgemerkt in Nieuw
Beerta en zat op 5 april een exemplaar langs 
de Kustweg in de Lauwersmeer.

Raaf
Op 24 april vloog een exemplaar over de 
stad Groningen.

Spaanse Mus
Een hoogtepunt voor zowel de provincie als 
het gehele vogelende land was de ontdek

betrof de Roodkeelpieper die vanaf 26 april 
prachtig te zien was langs de vogelroute 
in de Lauwersmeer (Friesland). De vogel 
in zomerkleed zong regelmatig en liet zich 
vaak tot op enkele meters bekijken.

Pestvogel
Gedurende vrijwel de hele periode werden 
nog kleine aantallen Pestvogels gezien. De 
laatste waarneming betrof een groep van 12 
vogels die op 7 april over Winschoten rich
ting de broedgebieden vloog.

Rode Rotslijster
De tiende Rode Rotslijster voor Nederland 
en de derde voor de provincie Groningen 
(na gevallen in Borgercompagnie in 1951 
en in de Lauwersmeer in 1999) was een 
mannetje dat op 30 april en 1 mei op een 
aardappelveld bij de Veenhuizerstukken in 
Stadskanaal vertoefde. De vogel liet zich 
daarbij erg mooi bekijken en trok logischer
wijs zeer veel bekijks (zie het artikel elders 
in deze Gors).

Spaanse Mussen – Eemshaven – 12 april 2009
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king van een groep van maar liefst negen 
Spaanse Mussen in de Eemshaven. Op 9 
april, de dag van de ontdekking, alsmede op 
10 april, bestond de groep uit hoogstwaar
schijnlijk vier mannetjes en vijf vrouwtjes. 
Op 11 april was de groep uitgedund tot zes 
exemplaren en op 12 april waren er nog vier 
vogels over. Op de 13e zou nog sprake zijn 
geweest van één vrouwtje, maar zeker is dat 
de groep op 14 april definitief was verdwe
nen. Indien aanvaard betekent dit het derde 
geval voor Nederland en het eerste geval 
voor de provincie Groningen.

Europese Kanarie
Op 10 april was een vogel kortstondig ter 
plaatse in de Eemshaven, op 11 april vloog 
een exemplaar langs de telpost in diezelfde 
Eemshaven en op 18 april werd een vogel 
gezien op de Punt van Reide.

Ortolaan
Op 28 en 29 april zong er een vogel in de 
tuin van een vogelaar in Nieuwolda.

* Fotoservice
* Alle grote merken

compact/reflex/digitaal
* 80 Types verrekijkers

en telescopen op voorraad
* Ook astronomische telescopen
* Swift - Bynolyt - Zeiss
* Swarovski topdealer
* Vriend Stichting Het Groninger Landschap

Poelestraat 19 - 9711 PG Groningen
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