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Dwerggans
Dwerggans blijft uiterst zeldzaam 
in Groningen. Op 13 oktober werd 
een overvliegende vogel gezien op 
telpost Zuidveld en twee vogels za-
ten tussen een grote groep Kolgan-
zen in de Garreweersterpolder op 19 
december.

Brilzee-eend 
Tussen bijna 9000 Zwarte Zee-een-
den boven Rottumerplaat werd op 
19 oktober een adult mannetje Bril-
zee-eend in winterkleed ontdekt. 
Het is slechts het tweede geval voor 
de provincie Groningen.

IJsduiker
In totaal werden er zes vogels 
gezien. Van 2 november tot 19 
 november verbleef een eerste-
winter vogel in de Eemshaven, de 
andere betroffen langsvliegende 
exemplaren.

Grauwe Pijlstormvogel 
Er werden slechts drie vogels in 
het najaar waargenomen. Enkelin-
gen werden gezien op 31 augustus,  
20 en 21 september respectievelijk 
langs Rottumeroog, Rottumerplaat 
en telpost Eemshaven.

Stormvogeltje
Een vrij vers dood exemplaar werd 
op 9 december opgeraapt nabij 
Uithuizen en was naar alle waar-
schijnlijkheid het land opgeblazen 
tijdens een storm enkele dagen er-
voor. Zie het artikel in deze Grauwe 
Gors. 

Zwarte Ibis
Een zat ter plaatse bij Woudbloem 
op 22 en 23 december. Maar leuker 
waren de elf vogels die op 19 okto-
ber over het Jaap Deensgat vlogen.

Kwak
Op 23 juli vloog een Kwak over het 
Borgerswold.

Kuifaalscholver 
Van 19 oktober tot en met 12 de-
cember 2013 werd een juveniele 
Kuifaalscholver gezien in de ha-
ven van Lauwersoog. Ook verbleef 
een vogel 16 en 17 november in de 
Eemshaven.

Roodpootvalk
Het was een redelijk najaar voor 
deze soort. In de periode van 30 
augustus tot 22 september werden 
tien vogels gezien.  De vogel bij het 
Ellersinghuizerveld was de enige die 
het langer dan een dag volhield en 
was aanwezig van 8 tot 11 september.

Steppekiekendief
Op 4 september was een eerste ka-
lenderjaar Steppekiekendief slechts 
voor één waarnemer weggelegd. De 
vogel was dan ook maar een kwar-
tier aanwezig in het Dannemeer. Een 
andere eerstejaars vogel vloog op 
21 september langs de Eemshaven.

Gestreepte Strandloper
Vogels werden gemeld op 27 juli bij 
Achter de Zwarten, op 3 augustus 
uit Tetjehorn en op 5 augustus bij 
het Hoeksmeer.

Terekruiter
Van 10 tot en met 17 juli was een vo-
gel aanwezig in de Breebaartpolder. 
Het betrof hier het zevende geval 
voor de provincie.

In dit overzicht worden alleen de meest schaarse en zeldzame vogels vermeld die in Groningen zijn gezien in de 
periode 1 juli 2013 – 31 december 2014. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van websites als www.avi-
faunagroningen.nl, www.lauwersmeer.com, waarneming.nl en trektellen.nl. Voor een volledig overzicht van alle 
leuke en interessante waarnemingen wordt dan ook verwezen naar deze websites. De volgorde is in overeenstem-
ming met de Nederlandse lijst op www.dutchavifauna.nl. Wat de status van de soorten in de provincie Groningen 
betreft wordt www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

1 juli 2013 – 31 december 2013

Kleine Alk, Lauwersoog, 10 november  2013   Foto: Pieter Gorissen
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Waarnemingen  Jacob Bosma, André-Willem Faber & Alwin van Lubeck
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Zwarte Zeekoet
Een winterkleed vogel werd boven 
Rottumeroog op 21 oktober langs-
vliegend waargenomen over de 
Noordzee vanaf de Harder.

Kleine Alk
Een Kleine Alk werd waargenomen 
bij Rottumerplaat op 20 oktober. 

Een ander exemplaar was kort ter 
plaatse bij de haven van Lauwers-
oog op 10 november.

Ruigpootuil
Spectaculair was de vangst van een 
Ruigpootuil in het oostelijke Eems-
haventerrein op 17 oktober. Het is 
pas de tweede Ruigpootuil voor de 
provincie Groningen en de eerste 
vangst ooit in Nederland. Helaas 
kon de vogel de dagen erna niet 
worden teruggevonden. 

Oehoe 
Op 7 augustus werd een Oehoe 
gevonden bij de kazerne te Lau-
wersmeer. Deze vogel verbleef op 
de paaltjes en in de bomen rond 
de kazerne tot 5 oktober 2013. De 

vogel was behoorlijk tam, waar-
door menigeen hem als een escape 
beschouwt. Verder vertoonde de 
vogel geen tekenen van gevangen-
schap. Eenzelfde ongeringde vogel 
verbleef van 25 oktober tot 17 no-
vember in het Reitdiepgebied ten 
zuiden van Zoutkamp.

Vale Gierzwaluw 
Op 25 oktober werd de eerste Vale 
Gierzwaluw voor Groningen ont-
dekt aan de Kustweg in het Lau-
wersmeer. Zie het artikel in deze 
Grauwe Gors. 

Waterspreeuw 
Een Waterspreeuw werd kort waar-
genomen op 24 november in de Es-
serpolder.
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Ruigpootuil Eemshaven-Oost 17 oktober 2013  Foto: Marcel Sandifort

Foto: Andre-Willem Faber

Roodpootvalk, Eemshaven,  
7 september 2013  
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Roodsterblauwborst 
Op 5 juni werd een Roodsterblauw-
borst ontdekt op een koolzaadveld 
nabij Blijham-Blauwvennen.

Woestijntapuit 
De derde Woestijntapuit van de pro-
vincie was zeer fraai te bewonderen 
aan de zeedijk boven de Linthorst-
Homanpolder. Het ging om een eer-
ste winterkleed mannetje.

Sperwergrasmus
Bijzonder was de waarneming in het 
voorjaar op 28 april bij Doodstil van 
een adulte Sperwergrasmus. He-
laas kon de vogel de volgende dag 
niet teruggevonden worden. In het 
najaar werden twee waarnemingen 
gedaan: een op 24 augustus aan de 
Kustweg Lauwersmeer en een op 
Rottumeroog op 20 september. 

Waterrietzanger 
Het wordt steeds moeilijker om een 
Waterrietzanger waar te nemen in 
Nederland en helemaal in Groningen, 

nu de ideale zeggevelden in de Eems-
haven verleden tijd zijn. Op 11 augus-
tus werd een exemplaar gezien en 
gefotografeerd op Rottumerplaat.

Kleine Spotvogel 
Op 7 september 2013 werd de eer-
ste Kleine Spotvogel voor Gronin-
gen ontdekt in de Eemshaven-Oost. 

Bruine Boszanger
Op 22 november werd op Rottumer-
plaat een Bruine Boszanger gevon-
den. De vogel liet zich moeilijk zien, 
maar des te beter horen.

Waterrietzanger, Rottumerplaat, 11 augustus 2013    Foto: Gerben Mensink

Woestijntapuit met Strandleeuwerik, Pieterburen, 9 november 2013 Foto: Thijs Glastra
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Foto: Claudia Burger

Woestijntapuit, Pieterburen, 9 november 2013



De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015     93

Kleine Vliegenvanger 
Op 12 september 2013 werd een 
vogel gezien bij Lauwersoog. Op 
Rottumerplaat verbleef op 20 en 21 
september een mooi adult exem-
plaar.

Grote Kruisbek 
In het najaar van 2013 vond er een 
flinke influx plaats van Grote Kruis-
bek in Nederland. De karakteristie-
ke ‘kuup kuup’-roep van deze soort 
werd eindelijk ook in onze provincie 
gehoord, vooral in het Noordlaar-
derbos. Helaas bleek er ook een 
type van gewone Kruisbek in ons 
land aanwezig met een, op het ge-
hoor, zelfde roep. In het Noordlaar-
derbos en rond Sellingen vlogen 
veel van deze Kruisbekken rond. 
Omdat er geen geluidsopnames of 
foto’s zijn van onmiskenbare Grote 
Kruisbekken, zijn waarnemingen 
van deze soort enigszins onzeker 
geworden, hoewel het goed moge-
lijk en ook zeer waarschijnlijk is dat 
enkele exemplaren van Grote Kruis-
bek in november waargenomen zijn 
in de bossen van onze provincie.

Witbandkruisbek 
Bijzonder was het adulte man-
netje Witbandkruisbek dat op 21 
juli kwam drinken bij een ‘huis-
mussenbadderplek’ in een tuin in 
Roodeschool. Omdat de waarne-
mer al klaar stond om de Huismus-
sen te fotograferen kon de vogel 
fraai vastgelegd worden. Geluk-
kig bleef het niet bij deze een-

manswaarneming van Witband-
kruisbek. Op 7 november werd 
een onvolwassen mannetje ge-
vonden in het Noordlaarderbos. 
De vogel, voornamelijk foerage-
rend op elzenpropjes, was hier 
te zien tot en met 4 februari. Het 
zijn respectievelijk de vierde en 
vijfde Witbandkruisbek voor de 
provincie.
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Witbandkruisbek, Roodeschool, 21 juli 2013 Foto: Roelf Schripsema

Kleine Vliegenvanger, Rottumerplaat, 20 september 2013  Foto: Nico de Vries
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Dwerggans
Op 19 oktober was er een vogel kort 
ter plaatse bij telpost Zuidveld.

Sneeuwgans
Deze soort heeft een dubieuze 
status, mede door de vele project-
vogels uit Duitsland die in het noor-
den verblijven. Ook dit jaar werden 
er weer meerdere vogels gezien, 
met name in het Lauwersmeer. 

Witbuikrotgans
Een vogel was aanwezig op de kwel-
ders van Noord-Groningen van 15 
maart tot 9 april. Tevens zat er op 
7 november een vogel op Rottu-
meroog. Verder werden er slechts 
langsvliegende vogels gezien op 
29 maart langs de Kustweg, twee 
vogels op 22 oktober langs Lauwer-
soog en op 29 november vier vogels 
langs de Eemshaven.

Zwarte Rotgans
Deze soort blijft schaars in de pro-
vincie. Van 9 maart tot 25 mei ver-
bleef waarschijnlijk dezelfde vogel 
op de Kwelders Noordpolder, maar 
werd er slechts sporadisch gezien. 
Op 11 oktober werd er een gezien 
bij Noordpolderzijl en tot slot een 
langsvliegende vogel op 22 oktober 
langs Lauwersoog.

Roodhalsgans
De soort was goed vertegenwoor-
digd op de gebruikelijke plekken 
aan de kust. Bijzonder waren de vijf 
vogels in de Onnerpolder op 1 no-
vember.

Witoogeend 
Opvallend was een paartje Witoog-
eend bij Jilt Dijksheide op 26 juni 
2014. De vogels waren helaas kort 
aanwezig. Het was de eerste waar-
neming van Witoogeend sinds 2006.

IJseend
Een schaarse doortrekker die voor-
al op de telposten langs de kust 
wordt gezien. In februari en maart 
was een mannetje aanwezig in het 

Lauwersmeer. In oktober en no-
vember waren er meerdere vogels 
aanwezig bij Rottumerplaat en op 
27 december zat er een vrouwtype 
in een sloot in de Carel Coenraad-
polder.

IJsduiker
Op 14 april was er een vogel ter 
plaatse voor Rottumeroog. Op 
22 september vloog een IJsduiker 
langs Lauwersoog, net als op 22 ok-
tober langs de Eemshaven en op 26 
oktober langs Rottumerplaat. Op 5 
november was een vogel in vrijwel 
volledig zomerkleed kort aanwezig 
buiten de haven van Lauwersoog.

Grauwe Pijlstormvogel 
Grauwe Pijlstormvogels blijven 
zeldzaam in de Waddenzee. Toch 
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1 januari 2014 – 31 december 2014

Roodhalsfuut, Kolham, 17 juli  2014  Foto: Guido Meeuwissen

IJsduiker, Lauwersoog, 5 november 2014  Foto: John de Roos
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vloog er een vogel langs de Eems-
haven op 22 september. Verder 
waren er nog waarnemingen 
vanaf Rottumerplaat, twee op 26 
september en een op 26 oktober.  

Vaal Stormvogeltje
Na geen enkele waarneming in 2013, 
werden er dit jaar wel weer enkele 
exemplaren gezien. Op 27 septem-
ber en op 22 en 23 oktober werden 
er vogels gezien op de gebruikelijke 
plekken aan de kust. Meest in het 
oog springend waren de acht vogels 
die telpost Eemshaven passeerden.

Roodhalsfuut
Ook dit jaar verbleven er enkele 
paartjes in de provincie. Het enige 
bekende succesvolle broedgeval 
was dit jaar in de Westerpolder bij 
Kolham. Verder werden er nog en-
kele vogels gezien langs de kust en 
waren er vogels aanwezig op het 
Hoornse Meer en bij de Blauwestad.

Roze Pelikaan 
Spectaculair was de Roze Pelikaan 
die op meerdere plekken werd ge-
zien aan de Groninger kant van het 
Lauwersmeer op 12 oktober. De vo-
gel werd later langsvliegend gezien 
op Vlieland en was ook nog enige 
tijd ter plaatse op Texel. Daarna 
streek de vogel neer bij Callants-
oog. De Roze Pelikaan zat vanaf 4 
september op een plas bij Hengelo, 
tot de vogel op 11 oktober het lucht-
ruim verkoos. Indien aanvaard is dit 
het tweede geval voor de provincie. 

Kuifaalscholver
Een exemplaar vloog op 20 oktober 
langs telpost Eemshaven.

Woudaap
Op 25 mei was een Woudaap 
kort aanwezig bij de baggerput-
ten van Dorkwerd. Meerdere vo-
gelaars konden de vogel later 
op de dag niet meer vinden. De 

soort blijft bijzonder zeldzaam 
in Groningen en dit betreft het 
tiende geval voor de provincie. 

Kwak 
Op 1 juni werd er voor het eerst een 
Kwak gezien in het Zuidlaarder-
meergebied. Kort daarna waren een 
adult en een eerste zomer aanwezig 

Kwak, Zuidwolde, najaar 2014  Foto: Fred van Maurik
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Foto: Marchel Stienstra

Roze Pelikaan, Robbenoort Lauwersmeer,  
12 oktober 2014  
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bij het Foxholstermeer. Vanaf 12 juli 
was er echter ook een vers juveniel 
aanwezig en werden er alleen nog 
twee adulte vogels gezien. Hierdoor 
bestaat het vermoeden dat er suc-
cesvol gebroed is in de omgeving 
van het Foxholstermeer. Vanaf 31 
augustus tot 21 oktober was wel-
licht de jonge vogel van het Fox-
holstermeer aanwezig aan het Bo-
terdiep bij Zuidwolde en, naar later 
bleek, ook aan het Hoendiep in het 
centrum van de stad. Even leuk was 
de langsvliegende adulte vogel op 
26 mei langs de telpost Eemshaven-
Oost.

Koereiger
Van 28 november 2013 tot 28 janua-
ri verbleef een vogel nabij Winscho-
ten. Op 13 mei zat er een in De Drie 
Polders en op 3 augustus vloog een 
exemplaar langs de Eemshaven.

Purperreiger
Bij Hoogezand werd een vogel ge-
meld op 24 juni. Van 23 juli tot en 
met 31 juli zat er een juveniele vogel 
in de Westerpolder bij Kolham. De 
rest van de waarnemingen betrof 
langsvliegende vogels, waarbij de 
meeste telpost Langebosch pas-
seerden. Zo passeerde op laatst-
genoemde telpost op 2 september 
zelfs een groepje van vijf vogels.

Zwarte Ooievaar
Vooral in augustus werden veel 
Zwarte Ooievaars gezien. De groot-
ste groep werd waargenomen op 
25 juli en betrof zeven vogels over 
Groningen-Lewenborg.

Zwarte Ibis
Op 4 januari werd een Zwarte Ibis 
gezien bij Oosteinde tijdens een 
telling voor de Vogelatlas. Verder 

werden er nog overvliegende vo-
gels gezien op 22 april langs tel-
post in de Eemshaven, 10 juni over 
Veendam en op 23 september over 
Midwolda.

Flamingo
Vanaf 13 juli tot 19 juli zaten er twee 
vogels samen met een Chileense 
Flamingo bij Achter de Zwarten.

Foto: Alwin van Lubeck

Zwarte Ooievaar, Carel Coenraadpolder, 
27 juli 2014

Koereiger, Oudeschans 22 januari 2014   Foto: Claudia Burger
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Vale Gier
Op 26 juli werd in Stadskanaal een 
naar het noordoosten overvliegen-
de Vale Gier mooi vastgelegd. Het is 
de vierde keer dat een of meerdere 
rondzwervende Vale Gieren werden 
opgemerkt in de provincie.

Steppekiekendief
Steppekiekendief is inmiddels een 
jaarlijkse doortrekker geworden 
in de provincie. Noemenswaardig 
waren de drie die langs Ruidhorn 
trokken op 22 april. Op dezelfde 
dag trokken er eveneens twee vo-
gels langs de telposten Noordkaap 
en Eemshaven. Vanaf 25 april tot 
20 mei verbleef een derdekalen-
derjaar mannetje in de Oostwol-
derpolder. De vogel was zelfs aan 
het baltsen met vrouwtjes Grauwe 
Kiekendief.

Arendbuizerd
Op 19 en 21 mei vlogen mogelijke 
Arendbuizerds over respectievelijk 
Beijum (Groningen) en de Eems-
haven naar noordoost. Indien aan-
vaard zou het een nieuwe soort 
voor de provincie betekenen.

Roodpootvalk
In de periode van 2 september tot 
28 september werden meerdere 
Roodpootvalken overvliegend en 
jagend gezien. In mei werden er 
eveneens nog drie overvliegende 
vogels waargenomen.

Kleinst Waterhoen
Vanaf 31 mei tot 13  juni werd een 
baltsende Kleinst Waterhoen ge-
hoord in de Koningslaagte (Gronin-
gen). Bijzonder was een exemplaar 
dat op 8 juni gefotografeerd kon 
worden in de Oostpolder (Zuidlaar-
dermeer). Deze vogel was tot en 
met 24 juni af en toe ’s nachts te ho-
ren. Het gaat hierbij om het vierde 
en vijfde geval voor de provincie.

Kraanvogel
Februari en maart zijn altijd goede 
maanden voor Kraanvogels. Ook dit 
jaar werden weer vele vogels waar-
genomen, waarbij de grootste groe-
pen in het oosten van de provincie 
doortrokken, met een maximum 
van 130 vogels op 24 februari nabij 
Bourtange.

Steltkluut
De eerste melding van deze soort 
kwam vanuit de Oostpolder op 
10 april waarna nog vele waarne-
mingen volgden met name van-
uit het Zuidlaardermeergebied. 
Ook kwam de soort succesvol tot 
broeden bij Harkstede en in de 
Oostpolder. 

Steppevorkstaartplevier
Het derde geval van deze soort 
werd in de avond van 29 juli opge-
merkt in de Oostpolder en was de 
volgende dag slechts weggelegd 
voor de vroege vogels. De vogel 
koos rond half acht het luchtruim 
en werd daarna niet meer waarge-
nomen. 

Strandplevier
Met maar enkele meldingen buiten 
Rottumerplaat blijft deze soort las-
tig waar te nemen in de provincie. 
Meldingen kwamen slechts uit de 
Rommelhoek op 10 augustus en 8 
september. Ook werd op 23 augus-
tus een vogel langs telpost Eemsha-
ven gemeld.

Steppekiekendief man met Grauwe Kiekendief man,  Foto: Guido Meeuwissen
Oostwolderpolder, 6 mei 2014

Vale Gier, Stadskanaal, 26 juni 2014  Foto: Rik Wever
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Morinelplevier
In het voorjaar van 2014 werden 
vogels overvliegend gezien of ter 
plaatse op akkers. Noemenswaar-
dig zijn de 28 vogels die op 6 mei 
langs telpost Ruidhorn vlogen.

Breedbekstrandloper
Er werden tussen 13 juli en 27 sep-
tember weer meerdere Breedbek-
strandlopers gezien in de Breebaart-
polder waarbij nooit meer dan één 
vogel tegelijk werd waargenomen. 

Gestreepte Strandloper
Deze steeds algemener wordende 
strandloper werd dit jaar gemeld 
in de Onnerpolder op 26 april, bij 
Harkstede van 30 juli t/m 1 augus-
tus en in de Kropswolderbuitenpol-
der van 24 t/m 28 augustus.

Blonde Ruiter
Deze soort was slechts een dag 
aanwezig in de provincie en wel op 
18 oktober in het Jaap Deensgat. 
Het betreft het tiende geval voor de 
provincie.

Grote Grijze Snip
Op 10 mei werd een Grote Grijze 
Snip in zomerkleed gefotografeerd 
in de Oostpolder. Het gaar hier om 
het vijfde geval voor de provincie en 
het eerste buiten het Lauwersmeer-
gebied.

Poelruiter
Van deze schaarse doortrekker kwa-
men in voor- en najaar meldingen uit 
het Lauwersmeergebied, Ruidhorn, 
de Oostpolder en de Breebaartpolder.

Terekruiter
Een vogel was aanwezig op 13 en 
14 juli in de Breebaartpolder. Dit is 
het achtste geval voor de provincie 
Groningen.

Grauwe Franjepoot
Meldingen van deze soort kwamen 
met name uit het Lauwersmeer-
gebied en enkele plassen gelegen 
langs de kust. Een adult zomer-
kleed verbleef begin juni in de On-
nerpolder.

Rosse Franjepoot
Enkelingen van deze soort werden 
opgemerkt lang de kust tijdens de 
twee stormen dit najaar. Een vogel 
op 9 november ter plaatse op het 
Dannemeer week hierin af evenals 
een adult exemplaar ter plaatse bij 
Ruidhorn op 19 augustus.

Kleinste Jager
Meldingen van deze soort kwamen 
met name uit september en oktober 
en hadden betrekking op langstrek-
kende vogels tijdens stormachtig 
weer. Een vogel op 25 december 
langs Lauwersoog mag gerust laat 
genoemd worden.

Vorkstaartmeeuw
Een juveniel exemplaar werd op 
21 en 22 september waargenomen 
langs de haven van Lauwersoog.

Grote Burgemeester
Waarnemingen van deze soort be-
perkten zich dit jaar tot een vogel 
langs telpost Eemshaven op 3 mei 
en een langsvliegende eerstewinter 

vogel op 25 december door de ha-
ven van Lauwersoog.

Lachstern
Naast enkele waarnemingen in het 
voorjaar langs de kust was de soort 
vanaf 24 juli tot halverwege au-
gustus, met een maximum van 18 
exemplaren, te bewonderen op en 
nabij de Zandgaten bij de Pekela’s. 
Ook vloog de soort betrekkelijk 
vaak langs telpost Wildervank.

Witvleugelstern
De soort kwam dit jaar voor het 
eerst tot broeden bij het Zuidlaar-
dermeergebied. Hierover valt meer 
te lezen in dit nummer.

Witwangstern
Ook dit jaar werd weer succesvol 
gebroed in enkele polders van het 
Zuidlaardermeergebied.

Zeekoet
Deze soort was bijzonder schaars 
in de provincie. Waarnemingen wer-
den gedaan op 4 januari en 22 ok-
tober in de haven van Lauwersoog, 
op 5 oktober langs de Eemshaven 
en op 13 oktober en 8 november bij 
Rottumerplaat.

Alk
Naast langsvliegende vogels op 22 
januari en 28 december bij de Eems-
haven werd deze soort enkel vanaf 
Rottumerplaat gemeld, te weten op 
12 en 26 oktober en op 8 november.

Kleine Alk
Exemplaren werden gemeld op 22 
oktober en 24 december bij de ha-
ven van Lauwersoog en op 22 okto-
ber en 6 december langs de Eems-
haven.

Zomertortel
In het Adriaan-Tripbos bij Sappe-
meer werden in het voorjaar van 
2014 maximaal drie territoriale Zo-

Grote Grijze Snip, Oostpolder, 10 mei 2014     Foto: Jan Henk Venema
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mertortels waargenomen. Slechts 
op een paar andere plekken in de 
provincie werden in juni zingende 
vogels gemeld. Doortrekkende 
exemplaren waren er over telpost 
Ruidhorn, op Rottumerplaat en in 
de Eemshaven. In het najaar werden 
er toch nog acht langs vliegende vo-
gels bij telpost Zuidveld genoteerd.

Oehoe 
Op 16 en 19 januari werd er een 
Oehoe gevonden in de Sellinger-
bossen. Dit betreft hoogstwaar-
schijnlijk een Duitse vogel. Op 28 
december bleek de ongeringde 
Oehoe van het Reitdiepgebied nog 
steeds present.

Steenuil
Er komen gelukkig nog steeds mel-
dingen van territoriale Steenuilen 
uit onze provincie. Vanwege kwets-
baarheid en verstoring wordt er 
niet teveel ruchtbaarheid aan deze 
waarnemingen gegeven.

Alpengierzwaluw
Op 19 april vloog een Alpengierzwa-
luw over Noordhorn naar noordoost. 
De vogel is aanvaard door het CDNA 
en het gaat hier om het vierde geval 
voor de provincie Groningen.

Nachtzwaluw
In het voorjaar werd een Nacht-
zwaluw gezien in Terborg, een plek 
waar in 2012 ook een baltsende vo-
gel werd waargenomen. Op 12 sep-
tember werd een vogel helaas dood 
gevonden in het Lauwersmeer. Ver-
moedelijk gaat het hierbij om een 
verkeersslachtoffer.

Hop
Op 16 mei  werd een Hop gezien in 
Meeden. Op 18 mei werd helaas een 
vogel als verkeersslachtoffer ge-
vonden bij Ter Walslage. Ook in het 
najaar werden Hoppen gezien: op 16 
september liet een exemplaar zich 
mooi bekijken achter de ‘duintjes’ 
in het oostelijke Eemshaventerrein 
en van 9 tot en met 16 oktober ver-
bleef een vogel in het noordelijke 
deel van de Marnewaard.

Bijeneter 
Op 16 en 18 mei 2014 vlogen er so-
litaire exemplaren langs telpost 
Noordkaap en op 17 mei werden 
twee vogels gezien boven Midwolda.

Middelste Bonte Specht 
In de winter van 2010/2011 werd 
een Middelste Bonte Specht regel-
matig waargenomen bij een voe-
dersilo in een tuin in Appelbergen, 
vlakbij Glimmen. In januari 2013 
werd in het Buitengebied-Glimmen 

Middelste Bonte Specht, Glimmen, 26 februari 2014   Foto: Gerrit Kiekebos
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Foto: Klaas Ophoff 

Hop, Eemshaven, 17 september 2014



100     De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015100     De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015

weer een vogel gezien en op 11 fe-
bruari 2014 bleek dat het zelfs al 
ging om een ‘bolwerkje’ van vijf 
exemplaren. In de daarop volgende 
periode werden in dit gebied maxi-
maal vier vogels gezien en gehoord. 
Naast waarnemingen vanuit de Ter 
Apelerbossen en omgeving werd er 
ook een vogel gevonden in het Mid-
wolderbos.

Draaihals 
Deze schitterende doortrekker 
wordt nog steeds redelijk veel ge-
zien eind april, begin mei. Behalve 
op de bekende plaatsen in Lauwer-
soog en de Eemshaven werden er 
dit jaar ook op tien andere plekken 
in de provincie waarnemingen ge-
daan. 

Kortteenleeuwerik
Meerdere Kortteenleeuweriken vlo-
gen op 22 april tussen de enorme 
aantallen Graspiepers langs de 
noordkust. Langs telpost Ruidhorn 
werden twee vogels opgemerkt en 
ook langs telpost Noordkaap vlo-
gen waarschijnlijk twee exempla-
ren. Op grond van een geluidsopna-
me is een van deze vogels aanvaard 

door het CDNA. Het gaat hierbij om 
het vierde aanvaarde geval voor de 
provincie Groningen.

Roodstuitzwaluw
Op 22 april 2014 vloog een vroege 
Roodstuitzwaluw langs telpost 
Noordkaap. 13 mei werd hier weer 
een  doortrekker waargenomen. Op 
10 mei was een vogel kort ter plaat-
se in de Johannes Kerkhovenpolder.

Duinpieper
Duinpiepers laten zich moeilijk 
goed bekijken, meestal worden 

ze langsvliegend gezien in het 
voorjaar langs de telposten aan 
de kust. Bijzonder waren daarom 
dit jaar twee vogels die zich op 
1 september lieten bewonderen 
op een groot, ruig grasveld ten 
zuiden van de Julianahaven in de 
Eemshaven. Ook bij Harpel werd 
op 8 september een vogel aan de 
grond gezien.

Grote Pieper
Deze schaarse doortrekker werd 
zeventien keer gezien in de provin-
cie dit jaar waarvan een keer in het 

Duinpieper,  Eemshaven, 1 september 2013  Foto: Alwin van Lubeck

Draaihals, Eemshaven, 15 september 2014   Foto: Lazar Brinkhuizen
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voorjaar: op 26 april zat een vogel 
tussen Tapuiten op het westelijk 
Eemshaventerrein.

Roodkeelpieper 
Roodkeelpieper kun je tegenwoor-
dig beter een zeldzame doortrek-
ker noemen, het aantal goede 
zichtwaarnemingen wordt steeds 
minder. Op 28 april vloog een vo-
gel over de Breebaartpolder en in 
het najaar werden vijf exemplaren 
verspreid over de provincie gezien, 
maar vooral gehoord.

Siberische Boompieper
Ook dit najaar leek de zichtbare 
doortrek van Siberische Boom-
pieper aan onze provincie voorbij 
te gaan. Erg mooi was dan ook de 
vondst van een vogel op 5 novem-
ber in de Eemshaven bij de bosjes 
van Vopak. Eindelijk, de eerste 
voor Groningen! Waarschijnlijk de-
zelfde vogel werd eerder die dag 
gezien bij de telpost in Eemshaven-
Oost. Zie verder het artikel in deze 
Grauwe Gors.

Pestvogel
Er zijn wel eens betere jaren ge-
weest. Slechts een handjevol mel-
dingen waren er van Pestvogel, 
meestal roepend overvliegend.

Stejnegers/Aziatische Rood-
borsttapuit 
Hoewel de exacte determinatie 
nog niet vaststaat, is de vondst van 
deze vogel aan de Zoutkamperril in 
het Lauwersmeer op 28 oktober dé 
ontdekking van het najaar in onze 
provincie. Een effen stuit, lichte 
keel en donkere ondervleugeldek-
veren wezen erop dat het niet om 
een gewone Roodborsttapuit ging, 
maar eerder om een  Aziatische. 
Maar voor deze soort bleek de 
stuit weer te warm gekleurd even-
als de onderdelen en de randen 
van de dekveren. Dit zijn juist 
goede kenmerken voor  Stejnegers 
Roodsborsttapuit waarvan nog 
maar één eerder geval in Neder-
land is vastgesteld. Het gaat hier 
in ieder geval om een nieuwe soort 
voor Groningen!

Sperwergrasmus
Waar het aan de westkust van Ne-
derland de laatste jaren steeds 
gemakkelijker lijkt een Sperwer-
grasmus te vinden, moet er aan de 
Groningse noordkust heel wat meer 
moeite voor gedaan worden. In de 
Eemshaven was een vogel kort en 
lastig te zien op 14 september. Op 
Rottumerplaat werden van 13 tot 15 
september twee en mogelijk drie 
vogels gevonden. 

Stejnegers of Aziatische Roodborsttapuit, Lauwersmeer 28 oktober 2014   Foto: Theo Bakker
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Foto: Alwin van Lubeck 

Sperwergrasmus,  Rottumeroog, 20 september 2014  
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Humes Braamsluiper 
Twee Humes Braamsluipers waren 
in de winter aanwezig in de provin-
cie. Een exemplaar in de brede sin-
gel van de Eemshaven-Oost, gezien 
van 3 december 2013 tot en met 14 
januari, bleek op grond van DNA-
analyse te gaan om de ondersoort 
Siberische Braamsluiper Sylvia 
Curruca Blythi. Een andere Humes 
Braamsluiper overwinterde vanaf 
21 januari in de wijk Beijum (Gronin-
gen) en bleef daar tot met 23 maart. 
Van deze vogel is nog geen DNA-
analyse bekend.

Grote Karekiet
Een vroege vogel werd gevonden 
op 21 april in de Marnewaard. Vanaf 
18 mei werden op zes plekken in de 
provincie zingende Grote Karekie-
ten gezien en gehoord, in de Onner-
polder en Veenhuizerstukken tot 
diep in juni.

Struikrietzanger
De eerste Struikrietzanger voor de 
provincie werd op 22 mei ontdekt 
in de brede singel op het oostelijk 
Eemshaventerrein. Deze vogel liet 
zich de hele dag uitstekend horen 
en was bij tijd en wijle ook aardig te 
zien. De volgende dag kon de vogel 
niet meer gevonden worden. Zie 
ook het artikel in deze Grauwe Gors.

Bruine Boszanger
Op 5 oktober werd een Bruine Bos-
zanger ontdekt op de camping van 
Lauwersoog in een groepje mezen. 
De vogel liet zich helaas moeilijk 
terugvinden en werd door slechts 
één vogelaar opnieuw gezien en 
gehoord.

Bladkoning
De eerste Bladkoning werd dit 
jaar gezien op 11 september bij de 
Breebaartpolder, de laatste in Lau-

wersoog op 14 november. Grondig 
uitkammen van een deel van de 
Marnewaard leverde op 5 oktober 
dertien exemplaren op! Zes exem-
plaren bevonden zich die dag op de 
camping bij Lauwersoog. Zoals al-
tijd waren Lauwersoog en de Eems-
haven de makkelijkste plekken 
om een exemplaar te vinden, maar 
ook dit jaar waren er weer heel wat 
waarnemingen vanuit het binnen-
land: zestien vogels.

Pallas’ Boszanger
Op 15 november werd een vogel ge-
zien in een tuin in Finsterwolde.

Kleine Vliegenvanger 
Kleine Vliegenvanger blijft een 
zeldzame verschijning in Gronin-
gen. Op 23 mei verbleef een onvol-
wassen mannetje, inclusief rode 
keel, op Rottumerplaat. Hier werd 
15 september ook een vogel gevon-
den.

Taigaboomkruiper
Een vogel werd gemeld en wel op 31 
oktober vanuit een tuin bij de Bree-
baartpolder.

Bladkoning, Stedum, 10 oktober 2014  Foto: Marcel Sandifort

Humes Braamsluiper, Beijum-Groningen, 18 februari 2014  foto: Henri Zomer
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Buidelmees 
Opvallende waarnemingen waren 
dit najaar de vijftien Buidelmezen 
die op 15 september langs de Kust-
weg trokken en de zes vogels die 
overvliegend werden gezien op tel-
post Langebosch op 31 oktober.

Roze Spreeuw
Een juveniele vogel vloog op 28 augus-
tus langs de telpost in de Eemshaven.

Raaf
Het aantal meldingen van Raven in 
onze provincie lijkt toe te nemen. In 
de omgeving van Sellingen werden 
regelmatig twee Raven waargeno-
men, en op 29 augustus vlogen hier 
zelfs vier vogels over telpost Zuid-
veld.  In het vroege voorjaar ver-
bleven maximaal twee Raven in het 
Lauwersmeergebied. Opmerkelijk 
was de waarneming van een gering-
de vogel op de parkeerplaats van 
het Zerniketerrein op 14 oktober.

Europese Kanarie
Het voorjaar leverde weer meerdere 
Europese Kanaries op, waarvan het 
merendeel werd gezien of gehoord 
op de telposten langs de kust.

Roodmus
Deze soort wordt gebruikelijk in het 
late voorjaar gezien en ook 2014 
was daarop geen uitzondering. In 

totaal werden zeven vogels waar-
genomen. Van 29 mei tot 29 juni 
verbleven er twee zingende man-
netjes in de omgeving van de haven 
van Lauweroog: een adulte en een 
onvolwassen vogel. 

Grauwe Gors
Vanaf eind december 2013 tot en 
met 5 januari verbleven drie Grau-
we Gorzen op een braakliggend 
perceel bij Het Waar. Ook in de 
Stadspolder bij Nieuweschans was 
een vogel aanwezig in januari. En 
op 27 maart werd een Grauwe Gors 
gezien bij Sans Souci.

Ortolaan
Vijf langsvliegende exemplaren wa-
ren er dit jaar in de Eemshaven. Ver-
der waren er waarnemingen aan de 
Kustweg en telpost Zuidveld. 

Dwerggors
Een vogel was kort ter plaatse bij 
het bultje in de haven van Lauwer-
soog op 12 oktober.

Jacob Bosma – Groningen
jacobbosma@tiscali.nl

André-Willem Faber – Rolde
andrewillemfaber@gmail.com

Alwin van Lubeck – Groningen
alwinvlubeck@gmail.com

Roodmus, Lauwersoog 29 juni  2014  Foto: Remco Been

Foto: Maria Woortman 

Grauwe Gors, Stadspolder,  10 januari 2014

Buidelmees, Wildervank-Telpost Langebosch, 16 september 2014  Foto: Emo Klunder


