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steeds weer drie dingen duidelijk: het is 
twijfelachtig of deze soort daadwerkelijk 
een soort is, herkenning is geen sinecure 
en ze zijn behoorlijk zeldzaam (aan het 
worden). Deze koude winter waren er zo her 
en der wel meldingen, ook in de provincie, 
maar de meest overtuigende en de best 
bezochte en gedocumenteerde groep betrof 
een gezelschap van maximaal 36 exemplaren 
nabij Woldendorp tussen 12 en 22 februari. 

Zwarte Rotgans
Tussen 15 en 18 januari, alsmede op 13 en 28 
maart zat een exemplaar op Rottumeroog. 
Op 5 april was er een melding uit Wester-
nieland en op 9 april zaten er twee vogels bij 
Noordpolderzijl op de kwelder.

Witbuikrotgans
De influx van deze soort is ook aan de pro-
vincie Groningen niet voorbij gegaan; het 
leverde een indrukwekkende lijst van waar-
nemingen op. Op 17 en 18 januari zaten er 
zes vogels bij Ruidhorn. Op 3 februari werd 
een vogel ver in het binnenland gemeld 
nabij Klein Ulsda en op 6 februari verble-
ven vier vogels in de Breebaartpolder. Een 
dag later zaten deze vogels in de Johannes 
Kerkhovenpolder en bevonden zich zeven 
vogels op de Dollardkwelder. Op 8 februari 
zaten er niet minder dan 15 vogels nabij 
Termunten en op 11 februari werden zes 
vogels gezien nabij Borgsweer (waarvan één 
een Deense kleurring droeg). Op 16 februari 
zat een exemplaar bij Woldendorp, op 21 
februari vlogen vier vogels langs de Eems-
haven, op 22 februari zaten er vier vogels bij 
Amsweer en op 27 februari vlogen twee vo-
gels over Noordhorn en zaten er tevens vier 
vogels op de Dollardkwelder. Op 28 februari 

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld 
door Martijn Bot. De waarnemingen zijn 
voornamelijk afkomstig van www.avifauna-
groningen.nl, www.lauwersmeer.com en van 
waarnemers die hun waarnemingen recht-
streeks doorgeven aan de samensteller. Wat 
betreft de volgorde van de lijst en de status van 
soorten in de provincie Groningen wordt   
www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 mei t/m 
31 augustus 2010 graag zo spoedig mogelijk 
insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuid-
horn of per e-mail: waarneming@avifauna-
groningen.nl. De waarnemingen kunnen 
uiteraard ook online worden doorgegeven op de 
website van Avifauna.

Sneeuwgans
Op 27 februari trok een exemplaar langs de 
telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Ross’ Gans
Tussen 11 en 14 maart verbleef een exem-
plaar tussen Brandganzen in en rondom de 
Breebaartpolder. Dezelfde vogel (op basis 
van tekening in de armpennen en de duim-
vleugel) werd overigens later gedurende vele 
weken waargenomen in de Anjumer Kolken 
en de Ezumakeeg.

Dwerggans
Er waren weer meldingen van Dwergganzen 
bij Garrelsweer (helaas wederom zonder 
foto’s): op 28 februari werd een adulte vogel 
gezien, en op 1 maart was dat aantal ver-
dubbeld.

Taigarietgans
Recente discussies en onderzoeken maken 

Waarnemingen
van 1 januari tot en met 30 april 2010
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Ross' Gans – Polder Breebaart – 11 maart 2010

Taigarietgans – Woldendorp – 14 februari 2010
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nog één vogel werd gezien. Op 16 en 19 
januari verbleef een exemplaar op het Wad 
ter hoogte van Lauwersoog.

IJseend
Op 11 februari was er een melding van twee 
vogels op het Wad bij Lauwersoog.

Kokardezaagbek
Exemplaren van deze van oorsprong Ame-
rikaanse soort, waarbij het vaststellen van 
ongeringdheid een ‘must’ is en waar altijd 
een zweem van verdachtheid omheen zal 
blijven hangen, werden op 4 januari bij 
Musselkanaal, tussen 9 en 15 januari bij 
Sellingerbeetse (een mannetje) en op 19 
januari bij Den Ham (een vrouwtje-type) 
gezien.

Roodhalsfuut
Een winterkleed vogel zwom op 20 maart 
op het Oldambtmeer, terwijl op 10 april 
een zomerkleed vogel werd opgemerkt op 
de vloeivelden van de Suikerunie in de stad 
Groningen.

was het raak in de Eemshaven met zeven 
langsvliegende vogels en zat er tevens één 
in de Westpolder. Op 1 maart vlogen drie 
vogels langs Lauwersoog, op 7 maart be-
vonden zich zes vogels bij Noordpolderzijl, 
één bij Ruidhorn en vloog er één langs de 
Emmapolder. Op 14 maart zaten er nog drie 
exemplaren bij Noordpolderzijl. Ten slotte 
zat er op zowel 28 maart als 26 april nog één 
vogel in de Westpolder.

Roodhalsgans
Ook deze winter waren er op de gebrui-
kelijke plaatsen in de Lauwersmeer en in 
en rond de Dollard met een beetje moeite 
weer enkele exemplaren te vinden. Waar-
nemingen op minder voor de hand liggende 
locaties betroffen vogels bij het Schildmeer 
op 27 en 28 februari, een langsvliegend 
exemplaar in de Eemshaven op 3 maart en 
een vogel bij Noordpolderzijl op 9 april.

Grote Zee-eend
Op 15 januari werden vijf exemplaren opge-
merkt op Rottumeroog, waar op 13 maart 
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Kokardezaagbek – Sellingerbeetse – 9 januari 2010
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en dan aangevuld met een derde, vaak 
onvolwassen toevallige passant. Overige 
waarnemingen kwamen uit Smeerling (twee 
vogels op 9 januari), het Paterswoldsemeer 
(13 januari), Wildervank (17 maart), Nieuwe 
Statenzijl (17 maart), Uithuizen (23 april), 
de telposten Noordkaap in de Emmapolder 
en Eemshaven-Oost (25 april) en de Veen-
huizerstukken bij Stadskanaal (29 en 30 
april).

Steppekiekendief
Er waren meldingen van langsvliegende 
vogels uit de Kropswolderbuitenpolder 
(mannetje op 13 april), Zuidhorn (mannetje 
op 14 april), Rottumerplaat (2e kj. man op 25 
april) en de telpost Emmapolder (vrouwtje 
op 28 april).

Kuifaalscholver
Op 1 maart zou er een exemplaar zijn gezien 
in de haven van Lauwersoog.

Purperreiger
Op 26 april vloog er een vogel over de Vogel-
route in de Lauwersmeer en op 28 april werd 
een vogel gezien op de vloeivelden van de 
Suikerunie in Groningen.

Europese Flamingo
Op 3 april zat een groep bestaande uit drie 
Europese Flamingo’s, 13 Chileense Flamin-
go’s en een hybride Europese x Chileense 
Flamingo op de surfplas van Wildervank.

Zeearend
De vogels van het Lauwersmeergebied 
bleven de gehele periode aanwezig, zo nu 
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Zwarte Rotgans – Rottumeroog – 16 januari 2010 Witbuikrotgans – Noordpolderzijl – 7 maart 2010
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Ruigpootbuizerd
Er werden in deze periode om en nabij 16 
vogels doorgegeven, her en der verspreid in 
de provincie. Daarmee leek het een iets ma-
gerder jaar dan de afgelopen twee jaren voor 
deze soort te zijn.

Roodpootvalk
Op 29 april vloog een vrouwtje over Noord-
horn.

Kraanvogel
Naast de gebruikelijke overvliegende een-
lingen of kleine groepjes werden er voor 
Groningen mooie aantallen gezien over 
Midwolda (19 vogels op 25 februari), nabij 
Jipsingbourtange (maar liefst 60 vogels, 
ook op 25 februari), de Noordpolder (zeven 
vogels op 26 februari), Hoogezand (11 vogels 
op 28 februari), over de telpost op het ooste-
lijk Eemshaventerrein (acht exemplaren op 
28 februari en vijf vogels op 7 april).
Vogels ter plaatse werden gezien bij het 
Ellersinghuizerveld, waar zes vogels werden 
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Steltkluut – Ezumakeeg – 18 april 2010

Poelruiter – Ezumakeeg – 24 april
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Reuzenstern
Vanaf 3 april verschenen er met enige regel-
maat vogels in de Lauwersmeer. Op 12 april 
zat er tevens een exemplaar in Tetjehorn, op 
13 april werd er één gezien in de Kropswol-
derbuitenpolder (met zelfs twee vogels op 
26 april) en op 25 april verbleef een vogel in 
de Lettelberter Bergboezem.

Lachstern
Op 29 april vloog een Lachstern over de 
Noordkaap in de Emmapolder en kon ter-
nauwernood worden gefotografeerd.

Draaihals
Nadat de eerste vogel op 11 april opdook 
langs de Vogelroute bij camping De Pomp, 
werden her en der in totaal nog 12 vogels 
opgemerkt. Leuk waren de twee vogels die 
zij aan zij foerageerden in Lauwersoog op 26 
april.

Roodstuitzwaluw
Er werden twee vogels gezien: een exem-

gezien op 6 en 7 maart en opnieuw vier (de-
zelfde?) vogels van 6 tot 16 april.

Steltkluut
Tussen 18 en 22 april verbleef de eerste vo-
gel van dit jaar in de Ezumakeeg.

Poelruiter
Tussen 21 en 25 april zat er een vogel in 
zomerkleed in de Ezumakeeg.

Grauwe Franjepoot
Het eerste exemplaar van dit jaar zat tussen 
28 en 30 april in de Ezumakeeg.

Grote Burgemeester
Tussen 9 en 26 januari zat een tamme 
eerste-winter in de haven van Lauwersoog.

Baltische Mantelmeeuw
Een (helaas) ongeringde, adulte vogel met 
kenmerken van deze ondersoort zat op 
26 april in het Jaap Deensgat in de Lau-
wersmeer.
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Grote Burgemeester – Lauwersoog-haven – 17 januari 2010



120 de grauwe gors 2010–2

Lauwersmeer op 14 februari, wederom in 
Groningen op 18 februari, in Delfzijl op 4 
maart en tot slot in Haren op 18 april.

Buidelmees
De enige waarnemingen van deze mooie 
soort kwamen uit de Lauwersmeer, tussen 
21 en 28 april.

Kortsnavelboomkruiper
Op 27 en 30 april waren er weer meldingen 
van de inmiddels bekende Kortsnavelboom-
kruipers uit de bossen bij Ter Apel.

Klapekster
Er werden in de gehele periode onregelma-
tig vogels gezien in de Lauwersmeer. Ove-
rige waarnemingen kwamen uit Stadskanaal 
op 5 januari, bij Tetjehorn tussen 13 februari 
en 22 maart, bij Harkstede tussen 23 febru-
ari en 23 maart en bij Terborg op 4 april.

Raaf
Er waren meldingen van overvliegende 
vogels uit Noordhorn op 30 januari en uit 
Groningen op 26 april.

Witstuitbarmsijs
Op 14 februari werd een vogel gezien en 
gefilmd in de bossen bij Ter Apel.

Europese Kanarie
Op 6 maart werd een zingende vogel aange-
troffen in een tuin in Niekerk. Overtrekken-
de vogels werden opgemerkt over de telpost 
in de Eemshaven op 25 maart en op 6 en 7 
april langs de Kustweg in de Lauwersmeer. 
Op 25 april vloog er nog een vogel over de 
stad Groningen.

plaar op 25 april langs de telpost in de Eems-
haven en een tweede vogel kort ter plaatse 
in de haven van Delfzijl op 27 april.

Roodkeelpieper
Op 25 april passeerde de eerste vogel de 
telpost in de Emmapolder, gevolgd door een 
vogel op het Selwerderhof in Groningen op 
26 april en een exemplaar langs de telpost in 
de Eemshaven op 29 april. 

Pestvogel
Op 5 januari werden drie vogels gezien in 
Groningen, gevolgd door waarnemingen in 
Hoogezand op 7 februari, in Leek op 8 en 
9 februari, in Nieuwolda op 11 februari, in 
Groningen op 13 februari (drie stuks), in de 
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Draaihalzen – Lauwersoog – 26 april 2010

Draaihals – Lauwersoog – 25 april 2010


