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bijna elk jaar) een mannetje tussen de vele 
Wintertalingen in de Ezumakeeg.

Roze Pelikaan
Tussen 25 juli en ten minste 29 augustus 
verbleef een uit de Beekse Bergen ontsnapte 
vogel met een groene ring (‘Groenerick’) in 
de omgeving van Lettelbert.

Kwak
Op 12 juli vloog er een vogel over de Jacht
laan in Haren en op 1 augustus werd een 
juveniele vogel gezien en gefotografeerd in 
een tuin in Uithuizermeeden.

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 september 
t/m 31 december 2010 graag zo spoedig mo-
gelijk insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR 
Zuidhorn of per e-mail: waarneming@avifau-
nagroningen.nl. De waarnemingen kunnen 
uiteraard ook online worden doorgegeven op de 
website van Avifauna.

Sneeuwgans
Het begint haast een traditie te worden: zo
merse Sneeuwganzen. Ook dit jaar was het 
weer raak met dubieuze vogels op 28 juli in 
de Breebaartpolder en zo’n beetje de gehele 
maand augustus twee in het Jaap Deensgat 
in de Lauwersmeer.

Roodhalsgans
Een ander bekend fenomeen is de steeds 
langere aanwezigheid van Roodhalsganzen 
in het Lauwersmeergebied. Dit jaar waren 
er tot ver in mei vogels te bewonderen op de 
bekende plekken, met onder andere nog vijf 
vogels op 15 mei op de kwelders in de Dollard.

Zwarte Rotgans
Op 5 en 8 mei zat er nog een vogel bij 
Noordpolderzijl.

Amerikaanse Wintertaling
Tussen 2 en 14 mei zat er (zoals inmiddels 

Waarnemingen
van 1 mei tot en met 31 augustus 2010
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Kwak – Uithuizermeeden – 1 augustus 2010
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vruchteloze eerste broedpoging. Het stel 
werd op 13 juni en 3 augustus kortstondig 
vergezeld door een juveniele vogel. Op 4 
juni werd een adulte vogel gezien in de 
Oostpolder bij Haren en op 16 juni vloog 
een exemplaar over Groningen.

Visarend
Er werden in deze periode ongeveer 30 vo
gels opgemerkt.

Rode Wouw
Het aantal waarnemingen van deze soort 
bleef beperkt tot ongeveer 13.

Zwarte Wouw
Er werden in totaal tien meldingen van deze 
soort doorgegeven.

Roodpootvalk
Op 15 mei vloog een onvolwassen vogel over 
Noordhorn en op 24 mei werd een adult 
mannetje gezien bij Nieuwe Statenzijl.

Steltkluut
Op 1 mei werden twee vogels gezien bij 

Purperreiger
Op 1 juni zat er een vogel in de Krops
wolderbuitenpolder, terwijl op 3 juni een 
vogel werd gemeld vanuit Veendam. Op 13 
juni werd een vogel opgemerkt in het Jaap 
Deensgat, op 4 juli verscheen een/de vogel 
in de Ezumakeeg en ten slotte zat er op 29 
juli een vogel bij Tetjehorn.

Zwarte Ooievaar
Het was een aardige zomer voor de soort 
met in totaal 29 waarnemingen; het betrof
fen uiteraard voornamelijk overtrekkende 
exemplaren.

Flamingo
Op 25 mei zat er een groepje van drie Eu
ropese en twee Chileense Flamingo’s in de 
Oostpolder bij het Zuidlaardermeer. Tussen 
17 en 19 juli zaten er twee vogels op verschil
lende plekken aan de Groningse kant van de 
Lauwersmeer.

Zeearend
Het paartje van de Lauwersmeer bleef de 
gehele periode aanwezig en deed een helaas 
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Flamingo's en Chileense Flamingo's – Oostpolder, Zuidlaardermeer – 15 mei 2010
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Gestreepte Strandloper
Gedurende de gehele periode werden er 
vogels gezien in de Lauwersmeer (met het 
zwaartepunt in de Ezumakeeg), met op 
sommige dagen zelfs twee vogels bij elkaar. 
Op 12 en 14 augustus verscheen er tevens 
een exemplaar in de Breebaartpolder. 

Grijze Strandloper
Tussen 14 en 16 augustus werd een exem
plaar van deze hersenbreker onder de 
steltlopers gedetermineerd bij Achter de 
Zwarten in de Lauwersmeer. Indien aan
vaard betreft het een nieuwe soort voor de 
provincie Groningen.

Terekruiter
Tussen 24 juni en 6 juli zat er een adulte 
vogel in de Ezumakeeg. Met wat geduld 
toonde de vogel zich vaak erg mooi en kon 
zo nu en dan ook roepend rondvliegend 
worden waargenomen.

Poelruiter
In de maanden juni en (begin) juli konden 

Tetje horn, en tussen 7 en 12 juni werden we
derom twee vogels gezien in de Ezumakeeg. 

Strandplevier
Gedurende de gehele peiode werden er on
regelmatig losse exemplaren waargenomen 
in de Lauwersmeer, en vanaf 24 augustus 
zaten er tot maximaal drie vogels in de 
Rommelhoek in EemshavenWest.

Morinelplevier
Op 8 mei werden in de Westpolder net 
buiten de Lauwersmeer vier Morinelple
vieren gezien. Op zowel 10 (één) als 15 mei 
(twee) werden langsvliegende vogels gemeld 
langs de telpost in de Emmapolder. Op 21 
augustus zat er een juveniele vogel in de 
Ezumakeeg.

Breedbekstrandloper
Het Nederlandse zwaartepunt wat betreft 
deze soort zat weer eens ouderwets in de 
noordelijke provincies. Groningen tekende 
voor in totaal (ongeveer) tien adulte en vijf 
juveniele vogels.

Breedbekstrandloper – Eemshaven-West – 24 augustus 2010
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Grauwe Franjepoot
De twee traditionele plekken voor Grauwe 
Franjepoten, de Lauwersmeer en Ruidhorn, 
stelden ook dit jaar niet teleur. Met regel
maat werden er op beide plekken vogels 
gezien, met veruit de hoogste aantallen in 
de tweede helft van augustus. Topdag in de 
Lauwersmeer was 27 augustus met waar
nemingen van in totaal 17 vogels, terwijl 
Ruidhorn op 20 augustus goed was voor vijf 
vogels.

Kleinste Jager
Op 30 augustus vloog een juveniel exem
plaar langs de Eemshaven.

Lachstern
Op 27 mei vlogen er twee vogels langs de 
telpost in de Emmapolder. De Lauwersmeer 
nam waarnemingen op 10, 11 en 23 juli voor 
haar rekening. Op 27 augustus werd een 
langsvliegende vogel opgemerkt in Lauwers
oog.

Witvleugelstern
Geen grote aantallen dit jaar, helaas, we 
moesten het doen met slechts een handvol 
waarnemingen. Op 18 mei, 1 augustus en tus
sen 13 en 16 augustus waren exemplaren te 

vrijwel dagelijks vogels worden gezien, met 
zelfs drie vogels op 4 juli. Tevens zat in de 
Breebaartpolder op 19 juni een zomerkleed 
exemplaar.

Blonde Ruiter
Inmiddels bijna jaarlijks maar toch steeds 
weer leuk, deze NoordAmerikaanse soort 
die op het eigen continent vaak verras
send moeilijk te zien is. Op 8 en 9 mei zat 
er een vogel bij Tetjehorn (een erg leuke 
 binnenlandwaarneming!) en tussen 24 juli 
en 4  augustus verbleef een adulte vogel in 
de Ezumakeeg. Zes dagen later werd een/
dezelfde vogel (her)ontdekt bij Achter 
de Zwarten in de Lauwersmeer, om daar 
vervolgens tot en met 16 augustus te ver
toeven.

Grote Grijze Snip
Tussen 28 mei en 8 juni zat een adulte vogel 
in zomerkleed in de Ezumakeeg, terwijl op 
28 augustus een eveneens adulte vogel werd 
ontdekt in het Jaap Deensgat. Dit exem
plaar zou daar ruim een week aanwezig 
blijven, en betekende ‘slechts’ het vierde 
geval voor de provincie Groningen (indien 
aanvaard) en pas de eerste waarneming 
sinds 1992.

Terekruiter – Ezumakeeg – 1 juli 2010
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waard in de Lauwersmeer en op 16 augustus 
boven Beijum in de stad Groningen (twee).

Draaihals
Er werden in totaal acht vogels gemeld her 
en der in de provincie. De vogel die van 3 tot 
en met 10 mei aanwezig was in de Indische 
buurt in de stad Groningen trok verreweg 
het meest bekijks.

Roodstuitzwaluw
Op 1 mei vloog een exemplaar langs de 
telpost aan de Kustweg in de Lauwersmeer, 
terwijl er een dag later een vogel kort werd 
gezien in de Ezumakeeg.

Duinpieper
Er bereikten ons slechts twee meldingen 
van deze soort: een vogel op 21 mei in het 
Oude Robbengat in de Lauwersmeer en een 
vogel uit Haren op 20 augustus.

Roodkeelpieper
Ook van deze soort moesten we het met 
slechts twee meldingen doen: op 5 mei bij 
Ruidhorn en op 16 mei bij Achter de Zwar
ten in de Lauwersmeer.

zien in de Lauwersmeer. Op 22 augustus werd 
een juveniel opgemerkt in de Eemshaven.

Witwangstern
Op 19 mei vloog er een exemplaar bij 
 Blauwestad en op 28 mei kwamen vanuit 
het niets ineens niet minder dan tien exem
plaren langsvliegen in de Ezumakeeg. Op 
1 juni, ten slotte, was het weer raak in de 
Keeg, ditmaal betrof het slechts één vogel.

Nachtzwaluw
Op 13 juni werd een vogel waargenomen 
op de Zoutkamperril in de Lauwersmeer. 
De soort blijft uiterst schaars op Gronings 
grondgebied.

Hop
Op 13 mei zat een vliegerig exemplaar van 
deze charismatische soort bij het Vledder
bos nabij Stadskanaal.

Bijeneter
Overvliegende vogels werden gezien dan 
wel gehoord op 23 mei boven Sappemeer, 
op 24 mei bij Opende (twee), op 3 juni bij 
Noordpolderzijl, op 27 juni in de Marne

Grote Grijze Snip – Ezumakeeg – 28 mei 2010
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Citroenkwikstaart
Op 7 juni, erg laat voor de soort, werd een 
vrouwtje gevonden in de Ezumakeeg.

Krekelzanger
Tussen 6 en 22 juni zong er een vogel nabij 
de Piccardhofplas in de stad Groningen.

Grote Karekiet
Op 24 mei zong er een vogel nabij de gaslo
catie van Rijpema (nabij Harkstede).

Buidelmees
Gedurende bijna de gehele periode werden 
er her en der in de Lauwersmeer tot maxi
maal vijf vogels bij elkaar gezien. Buiten de 
Lauwersmeer bleef het aantal waarnemin
gen helaas op nul staan.

Roodkopklauwier
Op 28 juli werd kortstondig een vogel 
gemeld bij de Piccardthofplas in de stad 
 Groningen.

Krekelzanger – Piccardthof, Groningen – 12 juni 2010

Ciroenkwikstaart – Ezumakeeg – 7 juni 2010
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Europese Kanarie
Op 14 mei vloog een vogel langs de telpost 
in de Eemshaven.

Roodmus
Op 30 en 31 mei zat een onvolwassen man
netje te zingen nabij Muntendam.

Roodmus – Muntendam – 30 mei 2010
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Ortolaan
Op 5 en 23 mei vlogen er solitaire exempla
ren over de Eemshaven.

Grauwe Gors
Op 11 mei vloog een vogel langs de telpost 
in de Eemshaven.

KOFFIEDRINKEN
(2e kopje gratis!)

en tegelijk het
laatste vogelnieuws lezen in het 

VOGEL-

LOGBOEK
In het vogellogboek kunt u uw leuke

waarnemingen bijschrijven.
Tevens kunt u lezen of er nog iets leuks gezien

is door een collega-vogelaar.

Op deze manier blijft elke vogelaar op
de hoogte van

Het laatste vogelnieuws
Haven 8a - Lauwersoog

Tel. 0591-349200 - Fax 0591-349443

Restaurette

Schierzicht
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