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Met de schoolklas naar het wad? Of heeft u het zelf even gehad?

Het  is allemaal  niet te duur, maar wel.....puur natuur!

Jan Doevendans,Verl. Grachtstraat 12-14, Groningen.
Telefoon: 050-3145027. e-mail: bbz@inn.nl
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Allereerst willen we iedereen bedanken voor 
de vele positieve reacties die we hebben 
gekregen op de vorige Grauwe Gors. Het was 
voor ons ook een verrassing hoe de lezers 
zouden reageren op de nieuwe opmaak, 
maar gelukkig was iedereen zeer tevreden. 
Uiteraard waren er wel enkele foutjes en 
minpuntjes te bespeuren, maar daar is 
 inmiddels aan gewerkt.
In dit nummer treft u een gevarieerd aan-
bod van artikelen aan. Centraal staan daar-
bij enkele artikelen die betrekking hebben 
op of verwijzen naar zeetrek en  zee vogels. 
De omslagfoto sluit prima aan bij dit thema.

Van de redactie
Overigens was het de bedoeling om in 
deze Gors een uitgebreid verslag van de 
vogelaarsdag van 31 maart j.l. op te nemen. 
Dat is om verschillende redenen helaas niet 
gelukt. Vanwege het bijzondere karakter 
van deze dag is besloten dit verslag alsnog 
in het volgende nummer te plaatsen. Beter 
laat dan niet!

De redactie wenst alle lezers veel plezier 
met deze lijvige en, hopelijk, lezenswaardige 
Gors!

Van het bestuur
Algemene Ledenvergadering
en een nieuw erelid
Op 18 april jl. is de Algemene Ledenver-
gadering gehouden in ‘t Vinkhuys in Gro-
ningen. Er waren ongeveer twintig leden 
aanwezig. Tijdens de ledenvergadering is 
Jan Allex de Roos benoemd tot erelid van 
onze vereniging. Dit vanwege zijn inzet 
voor de vereniging gedurende de laatste 13 
jaar, met 11 jaar redactiewerk, waarvan vijf 
jaar als hoofdredacteur, voor De Grauwe 
Gors. En voor het schrijven van maar liefst 
46 afleveringen van de rubriek ‘Spotvogel’, 
waar Jan Allex ook de komende tijd mee zal 
doorgaan. De waardering die hem hiermee 
ten deel valt, geldt niet alleen voor hemzelf, 
maar is tevens een blijk van waardering 
voor al die anderen die zich gedurende de 
laatste jaren hebben ingezet voor De Grauwe 
Gors.
Op de ledenvergadering zijn diverse zinvolle 
suggesties aan het bestuur meegegeven. 
Denk daarbij aan een strategie voor de plan-
ning van lezingen en excursies en aandacht 
voor de windmolens in de Eemshaven. Ook 

is gesproken over de voortgang van de nieu-
we ‘Avifauna van Groningen’. Het bestuur 
zal de komende tijd aan deze zaken werken.
Verder werd er ingestemd met het voorstel 
om de contributie in 2007 niet te verhogen.

Vogelaarsdag
Op de vogelaarsdag (31 maart jl.), ditmaal 
met als thema ‘Stadsvogels’, waren ongeveer 
50 mensen aanwezig. De bedoeling van 
deze dag is in de eerste plaats het bieden 
van een ontmoetingsplatform voor onze 
leden. Boeiende lezingen in een ontspan-
nen sfeer maakten deze dag tot een succes. 
Zaal en catering (koffie, thee en lunch!) zijn 
aangeboden door de gemeente Groningen, 
waarvoor we de gemeente zeer erkentelijk 
zijn. We hopen dat deze dag bijdraagt aan 
de belangstelling voor onze stadsvogels. Het 
leverde in ieder geval weer wat tellers op 
voor MUS, het nieuwe stadsvogelproject van 
SOVON.

Faunabeleid in de provincie Groningen
Actuele zaken met betrekking tot het 
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 ‘faunabeleid‘ in de provincie Groningen zijn 
verlenging van de periode voor het mogen 
schieten op ganzen en Smienten, van 31 
maart naar 30 april, en de evaluatie van het 
faunabeheersplan dat in de provincie Gro-
ningen geldt. Tegen het verlengen van deze 
periode hebben wij bezwaar gemaakt. Naar 
onze mening rechtvaardigen de aantallen 
dieren en de mogelijke schade in de maand 
april niet de verlenging van deze periode. 
Daarbij moet ook bedacht worden dat, juist 
wanneer deze vogels nog laat in Nederland 
(Groningen) aanwezig zijn, ze blijkbaar een 
moeilijke periode hebben. Aanleg en be-
houd van vetreserves voor de trek naar hun 
broedgebieden en het daadwerkelijk gaan 
broeden is dan van het allergrootste belang 
en mag naar onze mening niet in gevaar 
komen. Ook is april voor veel soorten, waar-
onder veel weidevogels, de start van het 
broedseizoen. Juist in deze periode dient 
verstoring in het veld achterwege te blijven.
Over de afgelopen jaren is een evaluatie uit-
gevoerd van het faunabeleid in de provincie 
Groningen. Deze is vooral gericht op (ge-
taxeerde) schade op landbouwgronden en 
de ontheffingen die verleent zijn om schade 
te bestrijden. Van sommige ontheffingen is 

geen rapportage geleverd van het gebruik 
van de ontheffing, hetgeen niet conform de 
regels is. Van een aantal soorten vogels is in 
de afgelopen jaren geen schade gemeld. In 
de evaluatie staan ook aanbevelingen. Deze 
houden kortweg gezegd in: voor alle soorten 
doorgaan met schieten. Naar onze mening 
is afschot van dieren echter alleen toe te 
staan indien daadwerkelijk belangrijke 
schade optreedt of te verwachten is. Indien 
dit niet het geval is, dient het belang van 
het dier voorop te staan. In veel gevallen is 
de schade die door een bepaalde soort wordt 
veroorzaakt zo gering dat schadevergoeding 
meer voor de hand ligt dan afschot. In onze 
reactie op de evaluatie hebben wij deze za-
ken naar voren gebracht.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is uitgebreid met 
drie leden, te weten Wim Woudman, Virry 
Schaafsma en Bauke Koole. Zittende leden 
zijn Henk de Lange en Dušan Brinkhuizen. 
We zijn buitengewoon ingenomen met 
deze vernieuwde commissie. Binnenkort 
hopen we met hen een mogelijk nieuwe 
programma strategie te bespreken.

Lezingverslag Ecuador
Op 11 april 2007 gaf Dušan Brinkhuizen een 
lezing voor ca. 30 personen over Ecuador.

Als onderdeel van zijn studie Biologie aan 
de Rijksuniversiteit van Groningen (RuG) 
heeft Dušan Brinkhuizen eind 2006 samen 
met twee andere studenten vier maanden 
in Ecuador gezeten voor veldonderzoek. 
Het project werd vanuit Nederland begeleid 
door Dr. Hans Slabbekoorn (Universiteit 
van Leiden) en Prof.dr. Jan Komdeur (RuG). 
Hier heeft hij gedurende zijn master-stage 
onderzoek verricht naar de Gray-breasted 
Wood Wren Henicorhina l. leucophrys, de 
Grijze Boswinterkoning. Deze winterkoning 

kent meerdere ondersoorten die op basis 
van o.a. zang, verspreiding en genetica 
ver  schillen. Dit onderzoek was gericht op 
twee ondersoorten: hilaris, die geïsoleerd 
aan de westkust van Ecuador voorkomt, 
en leucophrys, die op grotere hoogte in de 
nevelbossen van de Andes te vinden is. In 
Mindo (aan de westzijde van de Andes) 
werd onlangs ontdekt dat beide ondersoor-
ten op een afstand van minder dan vijf kilo-
meter van elkaar voorkwamen. Het doel was 
direct contact tussen de twee te vinden en 
te bestuderen of ze elkaars zang beïnvloe-
den. Na dagenlang in de ongerepte wouden 
van de Andes te hebben gezocht werden de 
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studenten beloond: ze vonden een scherpe 
contactzone op precies 1800 meter hoogte. 
Beide ondersoorten leven hier naast elkaar 
en vertonen character displacement in hun 
zang, iets wat bij vogels nog niet eerder was 
vastgesteld. Character displacement houdt 
in dat soortspecifieke eigenschappen, in 
dit geval zang, meer gedivergeerd zijn in 
gebieden waar soorten samen voorkomen 
(sympatrie) dan in geïsoleerde populaties 
(allopatrie). Dit fenomeen is onder andere 
bekend van een klassiek voorbeeld in Dar-
winvinken: de snavelvorm van twee nauw 
verwante soorten overlapt wanneer ze ge-
scheiden van elkaar op geïsoleerde eilandjes 
voorkomen. Maar zodra beide soorten sa-
men op een eiland voorkomen heeft de ene 
soort een veel langere snavel en de andere 
een veel kortere. Dit heeft evolutionaire 
voordelen, waarbij de soorten niet elkaars 
voedselconcurent zijn. 

Tijdens en naast het veldonderzoek heeft 
Dušan, zoals we hem niet anders kennen, 

ook veel naar vogels gekeken. Omdat Ecua-
dor verschillende klimaatzones heeft (zee, 
tropisch regenwoud, bergen) is het een van 
de vogelrijkste landen ter wereld. Zo kent 
Ecuador de hoogste diversiteit aan soorten 
per vierkante kilometer. Er komen dan ook 
maar liefst 1600 soorten voor, dat is 18 pro-
cent van alle vogelsoorten op aarde. Om een 
en ander vast te leggen voor later zijn met 
een simpele digitale camera (van de Aldi) 
en een verrekijker digi-bin foto’s gemaakt. 
Met voor sommige foto’s een verbluffend 
resultaat. Zo laat hij foto’s zien van een paar 
zeldzame ‘krakers’: Oilbird, Rufous-billed 
Seedsnipe, Tanager Finch, Harpij en de San 
Isidro Mystery Owl. Antpitta’s zijn over het 
algemeen moeilijk te zien. Maar een lokale 
boer voert deze vogels met wormen en kan 
ze lokken door te fluiten en ze bij naam 
te roepen. Zo heeft hij een Giant Antpitta 
tam gemaakt en haar Maria genoemd. Deze 
oorspronkelijk wilde vogel is bij hem goed 
te bekijken, terwijl het zien van een echte 
‘wilde’ vogel een stuk moeilijker gaat. Dušan 
telt haar in ieder geval wel voor zijn lijst. 
Verder is hij naar een klein eilandje voor de 
kust gegaan, Isla de la Plata, wat ook wel 
de ‘Poor men’s Galapagos’ genoemd wordt. 
Hier kon de Galapagosalbatros gezien wor-
den. Enigszins teleurgesteld waren de heren 
biologen toen ze op het eilandje aankwamen 
en hier alleen een donskuiken op het nest 
zagen zitten. Bij een albatros hadden ze zich 
toch wel iets anders voorgesteld. De ouders 
verblijven dagen op zee en komen maar heel 
af en toe langs om het jong te voeren. Groot 
was dan ook de euforie toen een van de ou-
ders aan kwam vliegen en pal voor de neus 
van de heren bij het nest landde.

Al met al was het een leuke lezing, waar 
naast het onderzoekswerk, ook veel aan-
dacht werd besteed aan het vogels kijken 
in het algemeen. Ik denk dat Dušan erin 
is geslaagd veel mensen enthousiast voor 
Ecuador te maken. 

Marnix Jonker.
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Dušan met een Gray-breasted Wood Wren 
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Het artikel ‘Zeetrek bij Lauwersoog 1985-
1995’ (Olthoff 1996) was het eerste artikel 
dat een gedetailleerd overzicht gaf van de 
zeetrek door de Waddenzee bij Lauwer-
soog. De Waddenzee werd en wordt niet 
meegenomen in de overzichten van de Club 
van Zeetrekwaarnemers (CvZ; thans de 
Nederlandse Zeevogelgroep (NZG)) en is 
als zodanig een beetje een ondergeschoven 
kindje. De voornaamste reden hiervoor is 
dat de trek door de Waddenzee meestal 
sterk afwijkt van die van de Noordzeekust 
(bijvoorbeeld zeer weinig pijlstormvogels 
en Jan-van-genten). Hierdoor kan een sterk 
vertekend beeld optreden in het voorkomen 
van deze soorten in de Nederlandse kustwa-
teren. Daarnaast wordt er langs de Noord-
zeekust systematisch geteld, bij Lauwersoog 
eigenlijk alleen sporadisch (vrijwel uitslui-
tend bij gunstige weersomstandigheden).

De waarnemingen voor het artikel van Olt-
hoff (1996) werden toen aangeleverd door 
een aantal vogelaars die veel over zee keken. 
Aan hen werd gevraagd om alle zeetrekgege-
vens die voorhanden waren door te geven. 
Het internet werd toen nog niet gebruikt als 
waarnemingenbestand, tegenwoordig is dit 
een belangrijke bron om uit te putten (zie 
bijvoorbeeld www.trektellen.nl). 

In de afgelopen periode is er veel gebeurd. 
Zo is de zeetrek bij Lauwersoog inmiddels 
een bekend begrip geworden. Het aantal 
zeetrekuren is uitgebreid. De communicatie 
is sterk verbeterd. Ook is de veldkennis 
sterk toegenomen en is de apparatuur ver-
beterd. Verder is ook het aantal vogelaars 
toegenomen. Daarnaast heeft de Commissie 
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) 
besloten enkele soorten die voorheen inge-
diend moesten worden ‘vrij te gegeven’. Dat 
wil zeggen dat van een waarneming van een 
van deze soorten geen beschrijving meer 
hoeft te worden ingediend om voor aanvaar-
ding op de Nederlandse lijst in aanmerking 
te komen. Dit geldt bij de zeevogels voor 
IJsduiker (beoordeeld tot 1989), Kleinste Ja-
ger (tot 1993) en Stormvogeltje (tot 2000). 

Het zeetrektellen is de afgelopen periode 
regelmatig een happening geweest; soms 
waren er wel 20 tot 25 mensen tegelijkertijd 
bij Lauwersoog over zee aan het kijken. 
Dergelijke aantallen worden zelfs bij Cam-
perduin zelden gehaald. 
Iets wat zeker heeft bijgedragen aan de toe-
genomen belangstelling zijn de opgetuigde 
provincielijsten. Het mooie van Lauwersoog 
is dat je de vogels met wat geluk zowel 
in Groningen als in Friesland kunt zien. 

Zeetrek langs Lauwersoog 
in de periode 1996-2006

Martin olthoff

tien jaar gelden verscheen er in De Grauwe Gors voor het eerst een artikel 
over zeevogeltrek door de waddenzee bij lauwersoog (olthoff 1996). het 
artikel behandelde de periode 1985 tot en met 1995. In dit artikel wordt de 

periode hierna besproken: van 1996 tot en met 2006.
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Vogels die dichtbij langsvliegen, vliegen 
boven Gronings grondgebied. De vogels die 
verder weg vliegen (en ten westen van de 
havenmonding) bevinden zich in Friesland. 
Als je de vogels die wat verder weg vliegen 
maar op tijd oppikt vliegen ze ook nog in 
Groningen. Zelfs vogels die helemaal bij 
Schiermonnikoog vliegen, kun je in de pro-
vincie Groningen zien als ze naar het oosten 
vliegen, als je ze maar lang genoeg volgt. Dit 
laatste is sinds eind 2006 een stuk lastiger 
omdat Friesland een flink stuk Groningen 
heeft gekocht aan de oostkant van Schier-
monnikoog.

Naast Lauwersoog wordt er ook regelmatig 
geteld bij de Eemshaven. Hier is het vaak 
goed toeven net na een storm en op zo’n 
moment is het in de Eemshaven vaak beter 
dan bij Lauwersoog. Naast de Eemshaven 
wordt er in de Waddenzee ook regelmatig 
geteld bij Holwerd, het Kornwerderzand en 
de laatste tijd ook af en toe bij Den Oever.

Er zijn twee plekken om zeetrek te kijken bij 
Lauwersoog. Ten eerste kun je bij de sluizen 

staan. Het voordeel hier is dat sommige 
vogels soms een tijdje ter plaatse zijn. Het 
is bijvoorbeeld een goede plek om te foto-
graferen. Het nadeel van de sluizen is dat je 
last hebt van de spijlen van de hekken waar 
je doorheen moet kijken. De andere plek is 
bij de windmeter, bij de windmolens in de 
haven. Je zit hier in de luwte en de vogels 
komen soms erg dichtbij langs. Soms zelfs 
zo dichtbij dat ze onder het telescoopbeeld 
door kunnen vliegen.

Platteeuw (1991) vond een positieve relatie 
tussen een harde, aanlandige wind of storm 
en het verschijnen van Noordse Stormvogel, 
Middelste Jager en pijlstormvogels. Verder 
is de invloed van voedsel (vooral haring en 
sprot) van belang.
Soorten die normaal gesproken in redelijke 
hoeveelheden voor de kust te vinden zijn 
(zoals Noordse Stormvogel en Jan-van-
gent), verschijnen bij storm verhoudingsge-
wijs weinig voor de kust. Het omgekeerde 
geldt voor Kleine Alken, pijlstormvogels, 
stormvogeltjes en Middelste Jagers. Zeevo-
gels proberen dit ‘verdriften’ tegen te gaan 

Trektellers bij de windmolens in de haven – Lauwersoog – 12 november 2006
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door te ‘keilen’: bij het over de golftoppen 
heen kantelen, klimmen de vogels op stijve 
vleugels tegen de wind omhoog, om dan 
met de wind schuin achter zich weer in een 
volgend golfdal te verdwijnen. Bij dit com-
penseren moet de klimweg langer zijn dan 
de daalweg. 
Bij erg ruig weer kunnen bepaalde zeeën 
‘leegwaaien’. De zeevogels wijken dan uit 
naar plekken waar ze nog wel kunnen foera-
geren (Platteeuw 1991).
Andere oorzaken die de verspreiding van 
zeevogels kunnen beïnvloeden zijn de 
diepte van het water, het zoutgehalte, de 
gelaagdheid en visserijactiviteiten.

Uit de periode 1996-2006 zijn ruim 920 
waarnemingen verzameld, op een rij gezet 
en vergeleken met de periode 1985-1995.
De waarnemingen zijn afkomstig van een 
paar mensen die substantieel in de periode 
1995-2006 over zee hebben gekeken bij 
Lauwersoog. In de periode tot 2003 is ge-
bruikgemaakt van het waarnemingenarchief 
van De Grauwe Gors. Vanaf 2001 zijn deze 
gegevens aangevuld met waarnemingen van 
de website www.lauwersmeer.com.
Evenals in de vorige periode is er voorna-

melijk over zee gekeken bij een harde tot 
stormachtige, aanlandige wind. Bij Lauwer-
soog is een windrichting variërend tussen 
west en noordoost het best en bij deze 
windrichtingen is er dan ook het meest over 
zee gekeken.
Helaas is ook in deze periode niet alles 
gedetailleerd opgeschreven, zodat er niet of 
nauwelijks een beeld kan worden gegeven 
van de meer algemene soorten die langs 
Lauwersoog trekken.
Het moet worden benadrukt dat de waarne-
mingen zijn verzameld tijdens uitzonderlij-
ke omstandigheden en dus niet doorgetrok-
ken kunnen worden naar een normaal beeld 
onder normale weersomstandigheden. 

In de periode 1996-2006 is er 516 uur over 
zee gekeken (figuur 1). Dit is ruim 40% meer 
dan in de vorige periode (n=330). In totaal 
is er op 153 dagen over zee gekeken. Dit is 
vrijwel gelijk aan de vorige periode (n=159). 
De volharding was echter groter, ruim 
drieëneenhalf uur per keer. Traditioneel 
werden de meeste teluren gemaakt tijdens 
goede weersomstandigheden in september, 
oktober en november (tabel 1). Er werden in 
totaal bijna 60.000 vogels geteld.

Figuur 1. De verdeling van het aantal uren dat 
er in de verschillende jaren over zee is gekeken 
bij Lauwersoog. In totaal is er 516 uur over zee 
gekeken op 153 verschillende dagen.

Tabel 1. De verdeling van het aantal waar-
nemingsuren over de maanden.
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Omdat er in sommige maanden veel meer 
uren zijn gemaakt dan in andere, is bij de 
soortbesprekingen het aantal uren gecor-
rigeerd voor de aantallen. Dit is gedaan door 
het aantal waargenomen exemplaren te 
delen door het totaal aantal getelde uren in 
die maand. Op deze manier wordt een beter 
beeld gegeven van het voorkomen van de 
diverse soorten.

Soortbesprekingen

Rotgans
In totaal zijn er maar liefst bijna 21.000 
Rotganzen geteld!

Enkele topdagen:
 12 okt 1997 5.025 ex.
 13 okt 1997 2.875 ex.
 18 sep 1998 2.021 ex.
 1 nov 1998 4.019 ex.
 5 okt 1999 3.421 ex.
 7 nov 1999 1.500 ex.

Het blijft een mooi gezicht om alle ‘Rotjes’ 
weer langs te zien komen op weg naar hun 
overwinteringsgebieden in Nederland. De 
hoogste aantallen zijn gezien in oktober en 
begin november. Dit beeld komt overeen 
met de trek langs het Noordzeestrand 
van Schiermonnikoog (Stuurgroep Schier-
monnikoog 2005).

Witbuikrotgans
Vier waarnemingen:
 12 okt 1997 1 ex.
 28 sep 1998 1 ex.
 30 okt 1998 1 ex.
 22 jan 2005 1 ex.

Topper
De meeste langsvliegende Toppers zijn wel 
genoteerd. Het gaat meestal om enkele of 
enkele tientallen vogels.

Topdag:
 28 okt 1998 2.800 ex.

Eind oktober en begin november wordt 

het leeuwendeel gezien, waarschijnlijk op 
weg naar hun overwinteringsgebieden op 
het IJsselmeer. Dit beeld komt overeen 
met de doortrek langs het Noordzeestrand 
van Schiermonnikoog (Stuurgroep Schier-
monnikoog 2005).

Eider
Drie opvallende trekdagen:
 5 dec 1996 7.420 ex. (in 2 uur)
 14 okt 1997 15.460 ex. (in 7 uur)
 1 nov 1998 800 ex. (in 5 uur)

Eiders vliegen er altijd wel, meestal gaat 
het om koerscorrecties. Op sommige dagen 
trekken Eiders uit de Oostzee massaal door 
de Waddenzee.

Zwarte Zee-eend
In vergelijking met de Noordzee worden er 
maar weinig gezien. In totaal gaat het om 
678 exemplaren.

Topdag:
 1 sep 2005 210 ex.

Grote Zee-eend
Er werden 278 Grote Zee-eenden geteld. De 
meeste exemplaren (90%) werden in okto-
ber en november gezien. Van 16 exemplaren 
werd het geslacht vermeld; negen man en 
zeven vrouw.

IJseend
Er zijn in totaal 31 IJseenden gezien op 21 
verschillende dagen.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 sep 1 7 0.04
 okt 7 7 0.05
 nov 11 14 0.11
 dec 1 2 0.04
 jan 1 1 0.05

Het beeld komt niet overeen met dat van 
Schiermonnikoog, waar de meeste exem-
plaren in januari en februari worden gezien 
(Stuurgroep Schiermonnikoog 2005). No-
vember is de beste maand bij Lauwersoog. 
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Geslachtsverhouding: zeven mannetjes en 
een vrouwtje.
In Nederland overwinteren IJseenden voor-
al in de westelijke Waddenzee. Daarbij gaat 
het om vele tientallen, soms zelfs enkele 
honderden vogels (Bijlsma et al 2001).

Brilduiker
Helaas is het beeld van deze soort niet com-
pleet. Meestal vliegen er enkele tot enkele 
tientallen Brilduikers langs.

Hoog aantal:
 1 nov 1998 200 ex.

Middelste Zaagbek
Bijna 2500 Middelste Zaagbekken zijn 
 geteld.

Enkele topdagen:
 12 okt 1997 234 ex.
 14 okt 1997 679 ex.
 1 nov 1998 800 ex.

Roodkeelduiker
In totaal werden 182 langstrekkende Rood-
keelduikers gedetermineerd op 31 verschil-

lende dagen. Het mooie van Lauwersoog 
is dat je uit de wind staat en alles relatief 
dichtbij langsvliegt. Zodoende zijn bijna alle 
langsvliegende duikers op soort te brengen.
De meeste Roodkeelduikers werden in no-
vember gezien (n=119).

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 sep 2 4 0.02
 okt 9 41 0.30
 nov 13 119 0.96
 dec 6 19 0.40
 feb 1 1 0.09 

Topdag:
 17 nov 2005 39 ex.

Parelduiker
Parelduikers zijn op meer dagen gezien dan 
Roodkeelduikers (n=35), maar in lagere 
aantallen.
In totaal zijn er 79 Parelduikers gezien. 
Langs de Hollandse kust is ongeveer 90% 
van de langsvliegende duikers een Rood-
keelduiker (Nick van der Ham pers. med.) 
Het aantal en de frequentie van langsvlie-
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Middelste Zaagbek – Lauwersoog – 2 januari 2004
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gende Parelduikers bij Lauwersoog laat dus 
een ander beeld zien. Bij Lauwersoog is de 
presentie van Parelduikers vrij hoog. Onge-
veer 30% van de langsvliegende duikers is 
een Parelduiker.

Topdag:
 13 nov 2001 13 ex.

IJsduiker
 1 okt 1997 1 ex.
 5 dec 1999 1 ex.
 15 dec 2000 3 ex.
 13 sep 2004 1 ex.

De drie vogels van 15 december betroffen 
twee adulten en een juveniel.
In de periode 1985-1995 werden geen IJsdui-
kers gezien. De soort moest toen nog wor-
den ingediend en langsvliegende IJsduikers 
waren lastig om aanvaard te krijgen.

Noordse Stormvogel
De Noordse Stormvogel is het hele jaar 
aanwezig in de Noordzee. De aantallen en 
het voorkomen langs de Nederlandse kust is 
erg grillig. Ook een harde aanlandige wind 
is geen garantie voor het zien van Noordse 
Stormvogels.
In tegenstelling tot de vorige periode (25 
januari 1993: 135 ex.) zijn er geen grote aan-
tallen Noordse Stormvogels bij Lauwersoog 
gezien. Er werden 53 vogels gezien, ver-
spreid over 28 dagen. Ruim de helft van de 
waarnemingen komt uit september.
Op 13 oktober 1997 werd een donkere vorm 
gezien, dit is een vogel van hoog-arctische 
afkomst.

Noordse Pijlstormvogel
Maar liefst 15 exemplaren werden er in de 
afgelopen 11 jaar gezien. Hierbij valt op dat 
deze soort alleen in 2001 en tijdens de in-
flux van 2004 is gezien (Bot & Jonker 2004).
 11 sep 2001 1 ex.
 14 sep 2001 1 ex.
 21 sep 2004 5 ex.
 22 sep 2004 2 ex.
 23 sep 2004 2 ex.
 24 sep 2004  4 ex.

Ter vergelijking: in de periode 1985-1995 
werden er drie gezien (één in augustus en 
twee in september).

Stormvogeltje
In totaal werden vier exemplaren gezien, 
allen bij een noordwestelijke storm.
 21 dec 2003 1 ex. NW 9/10
 1 nov 2006 2 ex. NW 8/9
 12 nov 2006 1 ex. NW 8

Op 12 november 2006 werd ook bij de Eems-
haven een Stormvogeltje gezien.
Gezien de late data is het waarschijnlijk dat 
het om Noorse broedvogels gaat.
Alle vier de waarnemingen volgen na een 
eeuw zonder waarnemingen van Stormvo-
geltjes bij Lauwersoog. Op de genoemde 
dagen werden ook elders in Nederland 
Stormvogeltjes gezien.
Hoe harder het waait uit het noordwesten, 
hoe groter de kans op een Stormvogeltje!

Vaal Stormvogeltje
Maar liefst 434 exemplaren werden in de 
afgelopen 11 jaar gezien, verdeeld over 43 
dagen. Met deze aantallen is Lauwersoog 
een van de beste plekken van Nederland 
om ‘Vaaltjes’ te zien. Het zijn bijvoorbeeld 
aantallen die niet worden gehaald langs de 
noordkust van Schiermonnikoog (Stuur-
groep Schiermonnikoog 2005).
In de periode 1985-1995 werden in totaal 55 
exemplaren gezien.

Topdag:
 23 sep 2004 125 ex. 

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 jul 1 1 0.13
 aug 1 1 0.04
 sep 15 293 1.68
 okt 15 121 0.90
 nov 8 15 0.12
 dec 3 3 0.06

In de vorige periode werd eveneens een Vaal 
Stormvogeltje gezien in juli. Toen werden 
overigens ook enkele exemplaren waargeno-
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men in januari. Op 23 september 2004 werd 
gezien hoe een Vaal Stormvogeltje verdween 
in de bek van een Slechtvalk.

Jan-van-gent
Alhoewel ‘Jannen’ het hele jaar op de 
 Noordzee verblijven, worden ze verhou-
dingsgewijs weinig gezien in de Waddenzee. 
In totaal werden er 144 exemplaren gezien 
op 30 verschillende dagen. Ter vergelijking: 
tijdens 2166 uur tellen aan het Noordzee-
strand van Schiermonnikoog werden daar 
8721 ‘Jannen’ gezien (Stuurgroep Schier-
monnikoog 2005). Dit is een gemiddelde 
van bijna vier per uur.

Leeftijdsverdeling:
 juveniel 4
 2e jaars 1
 adult 18

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 sep 9 35 0.20
 okt 13 84 0.62
 nov 7 24 0.20
 dec 1 1 0.02

Oktober is de beste maand.

Topdag:
 7 okt 2006 47 ex.

Fuut
Het beeld van de Fuut is niet compleet. Dit 
komt omdat langsvliegende vogels lang niet 
altijd opgeschreven worden. Meestal ging 
het om enkele exemplaren per dag.
Op sommige dagen waren het er meer, bij-
voorbeeld:

 13 sep 1997 39 ex.
 2 okt 1997 20 ex.
 14 okt 1997 20 ex.

Roodhalsfuut
Roodhalsfuten werden op 16 verschillende 
dagen gezien. In totaal ging het om 26 
exemplaren. De beste maand om deze fuut 
te zien is oktober (11 exemplaren). Ook de 

Roodhalsfuut werd in de vorige periode 
meer gezien. Bovendien zijn er ook minder 
pleisterende vogels dan bijvoorbeeld in de 
jaren tachtig.

Kuifduiker
 27 sep 2004 1 ex.

Slechts één waarneming. Een schril contrast 
met de periode 1985-1995 toen er 12 werden 
gezien. Waar zijn de Kuifduikers gebleven, 
of vliegen ze niet bij onstuimig weer?

Geoorde Fuut
 23 aug 1998 1 ex.

Drieteenstrandloper
Er zijn 217 Drieteenstrandlopers gezien op 
16 verschillende dagen.

Paarse Strandloper
Er werden 62 langsvliegende Paarse Strand-
lopers gemeld.

fo
to

: r
eI

n
t 

Ja
ko

B 
sc

h
u

t

Paarse Strandloper – Lauwersoog – 14 november 2004
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 Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 aug 2 3 0.11
 sep 7 21 0.12
 okt 3 4 0.03
 nov 7 29 0.24
 dec 3 4 0.06
 feb 1 1 0.05

In Bijlsma et al (2001) wordt gesteld dat 
dagtrek amper voorkomt. Bovenstaande 
gegevens laten zien dat er wel degelijk dag-
trek bij Paarse Strandlopers voorkomt. De 
piek is in november, dit is de periode waarin 
de meeste Paarse Strandlopers in Nederland 
aankomen. 

Grauwe Franjepoot
De Grauwe Franjepoten die hier worden 
gezien zijn van IJslandse origine (Bijlsma et 
al 2001).
Op 12 verschillende dagen werden in totaal 
17 exemplaren langsvliegend gezien.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 jul 1 1 0.13
 aug 2 3 0.11
 sep 8 12 0.07
 nov 1 1 0.01

De verdeling van de waarnemingen laat zien 
dat Grauwe Franjepoten over het algemeen 
eerder in het najaar worden gezien. Winter-
waarnemingen zijn er (nog) niet. De laatste 
waarneming was op 1 november 2006.
In de vorige periode werden er drie gezien: 
twee in augustus en één in september.

Rosse Franjepoot
De Rosse Franjepoten die in Nederland wor-
den gezien, zijn waarschijnlijk afkomstig 
van Spitsbergen, IJsland, Groenland en het 
oosten van Canada. De Europese populatie 
trekt voornamelijk weg naar het zuidoosten 
(Bijlsma et al 2001). Op 36 dagen werden 
Rosse Franjepoten gezien met in totaal 95 
exemplaren.
Hiermee is Lauwersoog een toplocatie voor 
Rosse Franjepoten. Vaak zijn enkele Rosse 

Franjepoten voor kortere of langere tijd ter 
plaatse.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 sep 10 36 0.21
 okt 13 27 0.20
 nov 9 26 0.21
 dec 3 4 0.09
 feb 1 1 0.09

Dit is bijna een factor vijf meer dan de 
vorige periode. Deze toename komt waar-
schijnlijk door betere apparatuur en de 
toegenomen kennis.

Middelste Jager
Er zijn 133 Middelste Jagers gezien op 41 
dagen.

Topdagen:
 5 dec 1999 20 ex.
 23 sep 2004 16 ex.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 aug 2 5 0.19
 sep 11 33 0.18
 okt 12 25 0.19
 nov 8 34 0.28
 dec 6 28 0.60
 jan 2 8 0.42

Gecorrigeerd voor het aantal waarnemings-
uren blijkt december de beste maand te zijn, 
verrassend genoeg gevolgd door januari. 
Langs de Hollandse kust is begin november 
de beste tijd (Bijlsma et al 2001). Ook hier 
blijft het voorkomen vooral beperkt tot 
dagen met een harde aanlandige wind.

De vroegste waarneming dateert van 24 
augustus 2004. Vanaf deze periode kunnen 
Middelste Jagers worden gezien tot ver in 
de winter. De periode 1985-1995 laat een-
zelfde patroon zien met eenzelfde verdeling.
Van de 131 exemplaren waren er maar twee 
adult; een lichte vorm (met lepels!) en een 
donkere vorm.
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Kleine Jager
De Kleine Jager is een echte kustvolger en 
wordt op volle zee niet veel gezien.
Het is de meest algemene jager met 700 
exemplaren, verdeeld over 61 dagen.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 jul 2 3 0.38
 aug 5 72 2.67
 sep 25 445 2.56
 okt 18 146 1.08
 nov 5 18 0.15
 dec 4 13 0.45
 feb 2 3 0.18

De piek ligt voor de Kleine Jager in de Wad-
denzee in augustus en september. 

Kleinste Jager
Nog niet zo heel lang geleden was het lastig 
om een Kleinste Jager aanvaard te krijgen 
door de CDNA. Door de toegenomen kennis 
en de betere apparatuur is het determineren 
van een Kleinste Jager tegenwoordig een 
veel minder groot probleem. De soort wordt 
dan ook aanmerkelijk meer gemeld dan in 
het verleden. In de afgelopen 11 jaar werden 
maar liefst 50 exemplaren gezien, verdeeld 
over 25 dagen.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 jun 1 1 0.01
 aug 3 11 0.41
 sep 13 25 0.14
 okt 8 13 0.10

De piek van de Kleinste Jager is nog eerder 
dan die van de Kleine Jager. In totaal wer-
den vijf adulte vogels gezien: vier in septem-
ber 1998 en één in juni 2004.

Grote Jager
De Grote Jager komt het hele jaar door 
voor op de Noordzee. De Grote Jagers die 
in Nederland worden gezien, zijn afkomstig 
uit het gehele Noord-Atlantische gebied 
(Bijlsma et al 2001).

Er werden in totaal 177 Grote Jagers gezien, 
verdeeld over 38 dagen.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 jul 1 1 0.13
 aug 3 5 0.19
 sep 19 136 0.78
 okt 7 9 0.07
 nov 5 13 0.11
 dec 2 11 0.23
 feb 1 2 0.18 

De presentie van Grote Jager in de Wad-
denzee bij harde aanlandige wind is vrij 
constant. Er is een uitschieter: september. 
In deze maand zijn veel Grote Jagers gezien. 
Deze piek ligt aan de Hollandse kust enkele 
weken later (Bijlsma et al 2001).
Een bijzondere waarneming was die van 
een Grote Jager op 5 december 1999. Deze 
vogel wist een Middelste Jager te pakken 
en grotendeels op te eten! Soms zijn Grote 
Jagers ter plaatse. Zo verbleven in het late 
najaar van 2006 twee vogels op het wad bij 
Lauwersoog.

Topdag:
 9 sep 1997 40 ex.

Grote Jager – Noordzee – 19 september 2004
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Drieteenmeeuw
De Drieteenmeeuw is een echte pelagische 
soort, die ook midden op zee slaapt. De 
soort komt het hele jaar door voor op de 
Noordzee, maar is het meest algemeen in de 
winter.

In totaal zijn 1021 Drieteenmeeuwen bij 
Lauwersoog geteld, verdeeld over 39 dagen. 
Van 19 exemplaren waren er zes adult en 13 
juveniel.

Topdag:
 5 dec 1999 400 ex.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 aug 1 1 0.04
 sep 8 17 0.01
 okt 3 10 0.07
 nov 11 406 3.30
 dec 7 442 9.36
 jan 4 125 6.58
 feb 4 13 1.09
 mrt 1 7 3.50

Drieteenmeeuwen worden vooral in het late 
najaar en tijdens winterstormen gezien. 
In de vorige periode lag de piek eveneens in 

de wintermaanden. In de wintermaanden 
zijn er ook vaak exemplaren ter plaatse.

Dwergmeeuw
In de afgelopen 11 jaar werden ruim 1600 
Dwergmeeuwen geteld.

Topdag:
 12 nov 2006 250 ex.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 aug 1 4 0.15
 sep 16 189 1.09
 okt 9 465 3.44
 nov 15 690 5.61
 dec 8 181 3.85
 jan 2 67 3.53
 feb 2 15 1.36

De beste tijd voor de Dwergmeeuw is de 
periode van oktober tot en met januari.
Het patroon wijkt iets af van het patroon 
gevonden aan de Hollandse kust (Bijlsma 
et al 2001). Hier is de soort het meest al-
gemeen in de laatste decade van oktober, 
waarna de aantallen snel decimeren in 
november.
In de periode 1985-1995 was het voorkomen 
sterk gepiekt in november. Dit patroon 
komt meer overeen met de situatie beschre-
ven van de Hollandse kust (Bijlsma et al 
2001).
Van 86 exemplaren werd de leeftijd vermeld: 
77 adult en negen juveniel.
Het zou leuk zijn om de voorjaarstrek van 
Dwergmeeuwen eens bij te houden omdat 
deze behoorlijk gepiekt kan zijn.

Vorkstaartmeeuw
De Vorkstaartmeeuwen die in Nederland 
worden gezien stammen waarschijnlijk af 
van Groenlandse en Canadese populaties 
(Bijlsma et al 2001).
In totaal werden er in de periode 79 exem-
plaren gezien op 29 zeetrekdagen. Van de 43 
exemplaren die op kleed gebracht werden, 
waren er 30 juveniel en 13 adult. Deze ver-
houding is te vergelijken met de door de 
CDNA aanvaarde Nederlandse gevallen.
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Vorkstaartmeeuw – Eemshaven – 29 september 2004
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Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 aug 2 4 0.15
 sep 13 47 0.27
 okt 8 21 0.16
 nov 3 4 0.03
 jan 3 3 0.16

September is de beste maand. Opvallend 
zijn de januariwaarnemingen; in al deze 
gevallen gaat het om juveniele vogels. Soms 
blijven Vorkstaartmeeuwen hangen in de 
haven en omgeving. Zo ook een juveniele 
Vorkstaartmeeuw in de haven van Lauwer-
soog. Toen deze op een gegeven moment 
wilde opvliegen, kon hij niet tegen de harde 
wind op en werd achteruit tegen een lan-
taarnpaal gesmakt. De vogel werd opgeraapt 
en naar het asiel gebracht. Helaas overleed 
de vogel aldaar.

Zwartkopmeeuw
Er werden in totaal negen langsvliegende 
exemplaren gezien. In de periode 1985-1995 
waren dit er slechts drie. Van de negen 
exemplaren waren er zeven in de 21e eeuw.

Geelpootmeeuw
 16 dec 2000 1 ex. (1e winter)

Dwergstern
Bijna alle waarnemingen zijn van september 
(n=134), met het zwaartepunt begin sep-
tember. In de vorige periode is er ook veel 
geteld bij rustig weer. De aantallen Dwerg-
sterns per uur waren toen 21 in augustus en 
11 in september. De meeste vogels vlogen bij 
een matige zuidelijke wind. Deze gegevens 
zijn niet te vergelijken met die van nu; er is 
nu alleen geteld bij harde aanlandige wind.

Grote Stern – Noordzee – 19 september 2004
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Lachstern
 23 sep 2004 1 ex.

Zwarte Stern
Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 aug 4 132 4.89
 sep 9 247 1.42

De aantallen blijven ver achter bij die van de 
vorige periode; toen was het uurgemiddelde 
in augustus maar liefst 46! Dit wordt gro-
tendeels veroorzaakt door het feit dat er in 
de vorige periode veel is geteld in augustus 
bij rustig weer. De aantallen Zwarte Sterns 
zijn het hoogst bij een zuidelijke wind.

Witvleugelstern
 31 aug 1996 1 ex.
 22 sep 2004 1 ex. 
 7 aug 2005 1 ex.

In alle gevallen ging het om juveniele exem-
plaren. In de vorige periode waren er vier 
waarnemingen; alle uit september. Drie 
hiervan waren juveniel en één betrof een 
adult.

Grote Stern
Er zijn 355 Grote Sterns geteld, verdeeld 
over 28 dagen.

Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 aug 1 5 0.19
 sep 18 334 1.92
 okt 7 14 0.10
 nov 2 2 0.02

September is onbetwist de beste tijd. De 
laatste waarneming dateert van 5 novem  ber 
1996.

Visdief /Noordse Stern
Net als langs de Hollandse kust is een groot 
deel van de langsvliegende Visdieven en 
Noordse Sterns niet op soort te brengen. 
Helaas zijn gegevens over ‘noordse dieven’ 
schaars.

Goede dag:
 11 sep 2001 513 ex.

Noordse Stern
Helaas worden waarnemingen van Noordse 
Sterns vaak niet doorgegeven, waardoor er 
geen goed beeld is te geven van de doortrek.

Enkele goede dagen:
 31 aug 1996 125 ex.
 3 sep 2000 100 ex.

Visdief
Net als bij de Noordse Stern, zijn ook van de 
Visdief nauwelijks gegevens bekend van de 
doortrek. 

Een dag met een hoog aantal:
 31 aug 1996 294 ex.

Zeekoet
Er zijn slechts 37 Zeekoeten gezien op 19 
dagen. Nog eens 12 Alk/Zeekoeten kon niet 
op soort worden gebracht. Opgeteld gaat 
het om 57 exemplaren; dit is iets minder 
dan de vorige periode, zeker als het aantal 
wordt gecorrigeerd voor het aantal waarne-
mingsuren.

Alk
Er werden negen langsvliegende Alken gede-
termineerd op zeven zeetrekdagen.
In de vorige periode was dit er slechts een! 
Alken zijn dus zeldzaam in de Waddenzee, 
en helemaal een Alk die ter plaatse is. Vaak 
betreft het hier dan vogels die besmeurd 
zijn met stookolie. Enkele voorbeelden van 
stookolieslachtoffers bij Lauwersoog: 12 
december 1999 (zie foto Grauwe Gors 28: 
40), 29-30 maart 2003 en 16-18 december 
2005 (minimaal vijf exemplaren, waarvan 
één dood gevonden).

Kleine Alk
Er zijn maar liefst 607 Kleine Alken gezien 
op 31 verschillende dagen.

Enkele topdagen:
 23 okt 2005 240 ex.
 1 nov 2006 133 ex.
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Verdeling:
 mnd dg aantal gecorrigeerd
 okt 13 353 2.61
 nov 14 247 2.01

In tegenstelling tot de Hollandse kust ligt de 
piek in de Waddenzee in oktober in plaats 
van november.

Buiten oktober en november zijn er maar 
vier waarnemingen:
 13 sep 1996 1 ex.
 3 dec 1999 4 ex.
 8 sep 2001 1 ex.
 13 sep 2004 1 ex.

Papegaaiduiker
Zeven waarnemingen:
 14 okt 1997 1 ex.
 15 dec 2000 1 ex.
 1 nov 2001 1 ex.
 13 sep 2004 1 ex.
 20 nov 2004 1 ex.
 2 nov 2006 1 ex.
 12 nov 2006 1 ex.

Verhoudingsgewijs is het aantal Papegaai-
duikers groot ten opzichte van de gemelde 
langsvliegende Zeekoeten en Alken.
Papegaaiduikers worden langs de Neder-
landse kust ook vaak in de winter gezien. 
Het kan dus interessant zijn om eens wat 
vaker in januari tot en met april te gaan 
tellen bij Lauwersoog.
Ook in de Eemshaven wordt af en toe een 
Papegaaiduiker langsvliegend gezien.
Op 29 december 2001 werd een dood exem-
plaar gevonden bij Lauwersoog.
 
Conclusie
Gesteld kan worden dat Lauwersoog een 
goed punt is om zeetrek te tellen. De Wad-
denzee is een goede plek om met een harde 
of stormachtige aanlandige wind zeevogel-
soorten te zien.
Het is met name een goede plek voor Rosse 
Franjepoten. Kleine Alken, Vorkstaartmeeu-
wen, Vale Stormvogeltjes, Eidereenden en 
Rotganzen. De aantallen van deze soorten 
zijn hoger dan langs de Hollandse kust. De 

aantallen van veel andere soorten zeevogels 
blijven echter achter bij die van de Noord-
zee, zoals pijlstormvogels, Noordse Storm-
vogels, Drieteenmeeuwen, Jan-van-genten, 
Alk/Zeekoeten en duikers.
Maar alles is mogelijk. Zo is er de afgelopen 
decades al twee keer een serieuze claim 
geweest van een Grote Pijlstormvogel, beide 
keren door ervaren vogelaars. Deze vogels 
werden waargenomen op 3 januari 1984 en 
op 4 september 1992 (cf van Dijk 1993).
Helaas zijn beide gevallen niet aanvaard 
door de CDNA.
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Herkenning
Het Stormvogeltje is zeer klein van formaat 
(het kleinste stormvogeltje van Europa) en 
heeft korte, ronde vleugels en een korte 
recht afgesneden staart. Het verenkleed is 
vrijwel geheel zwart met een grote recht-
hoekige witte stuitvlek die doorloopt tot op 
de achterflank. Van dichtbij is een bruinige 
zweem op de bovenvleugeldekveren zicht-
baar. Juveniele vogels hebben in vers kleed 
een smalle, lichte streep op de bovenvleu-
gel. Het beste kenmerk is een brede witte 
baan over de ondervleugel, die in het veld 
echter vaak verrassend moeilijk te zien is. 
De vlucht is rechtlijnig en laag boven het 
water met snelle, fladderende vleugelslagen 
afgewisseld met korte glijvluchten. De de-
terminatie van een Stormvogeltje is in veel 
gevallen niet gemakkelijk. Vaak worden ze 
gezien onder zeer slechte omstandigheden 
(slecht weer, (zeer) harde wind en vaak op 
grote afstand). Verwarring treedt vooral 
op met Vaal Stormvogeltje Oceanodroma 
 leucorhoa, maar deze soort is duidelijk iets 
groter, heeft langere en puntige vleugels 
en een iets langere, gevorkte staart. Op de 
bovenvleugel is een duidelijke, lichte baan 
zichtbaar en de witte stuit is kleiner. Ook de 
vlucht van een Vaal Stormvogeltje is anders, 
meer stuiterend en dansend met snelle 

 wendingen (Jonsson 1994, Svensson et al 
1999).

Verspreiding en voorkomen 
Het Stormvogeltje is een broedvogel van de 
oostelijke Atlantische Oceaan, noordelijk 
tot aan de Lofoten (Noorwegen) en IJsland 
en een klein aantal eilanden in de Middel-
landse Zee (van den Berg & Bosman 2001). 
De totale wereldpopulatie wordt geschat op 
840.000 individuen. Zo’n 90% van de we-
reldpopulatie broedt op de Faeröer Eilanden 
(150.000-400.000 paar), Groot-Brittannië 
(20.000-150.000 paar), Ierland (50.000-
100.000 paar) en IJsland (50.000-100.000 
paar). Kleinere kolonies bevinden zich in 
Frankrijk (400-600 paar), Griekenland 
(10-30 paar), Italië (1500-2000 paar), Malta 
(5000 paar), Noorwegen (1000-10.000 
paar), Spanje (1700-2000 paar) en verder 
nog 1000 paar op de Canarische Eilanden. 
In de periode september-november trekken 
ze via de oostelijke Atlantische Oceaan (niet 
via de Noordzee, waar het een uiterst zeld-
zame vogel is) naar de overwinteringsge-
bieden op de zuidelijke Atlantische Oceaan, 
voornamelijk voor de kusten van West- en 
Zuidelijk Afrika (BirdLife International 
2006). 

Waarnemingen van Storm-
vogeltjes op de Waddenzee
willem-Jan fontijn & Marnix Jonker

stormvogeltjes Hydrobates pelagicus worden maar zeer zelden gezien op 
de waddenzee. er zijn in meer dan een eeuw tijd slechts een klein aantal 

exemplaren waargenomen langs de waddenkust van groningen en 
friesland. In november 2006 vond tijdens een stormperiode een kleine 

invasie van stormvogeltje plaats in nederland. Bijzonder daarbij was dat 
het  merendeel van de vogels werd waargenomen op de waddenzee. 

naar aanleiding van deze invasie wordt in dit artikel het voorkomen van 
deze soort in het waddengebied besproken. Voor groningen worden alle 
 gevallen genoemd en worden de waarnemingen uitgebreid beschreven.
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Stormvogeltjes broeden in holen op afgele-
gen en ontoegankelijke eilanden, die groten-
deels vrij zijn van zoogdierpredatoren, zoals 
ratten en katten. Hoewel exacte gegevens 
over populatieomvang en populatietrends 
zeer schaars zijn, zijn er aanwijzingen dat de 
aantallen duidelijk afnemen op Guernsey en 
de Canarische Eilanden, en in mindere mate 
op Malta, in Spanje en Frankrijk. De belang-
rijkste bedreiging voor het Stormvogeltje is 
de introductie (al dan niet per ongeluk) van 
bovengenoemde predatoren, vooral in Zuid-
Europa en het Middellandse Zeegebied. Ook 
lijkt de recente toename van jagers en grote 
meeuwen te leiden tot een hogere predatie. 
Ondanks een duidelijke afname wordt het 
Stormvogeltje echter niet in zijn voortbe-
staan bedreigd (Tucker and Heath 1994, 
BirdLife International 2006).

In Nederland worden Stormvogeltjes 
meestal gezien tijdens of na zware stormen 
in de periode september-december. Het is 
een zeer zeldzame doortrekker die gemid-
deld slechts een paar keer per jaar wordt 
vastgesteld. Ter vergelijking: tijdens zee-
trektellingen worden circa 50 keer meer Vale 
Stormvogeltjes waargenomen dan Stormvo-
geltjes (Bijlsma et al 2001). Waarnemingen 
van Stormvogeltjes werden dan ook lange 
tijd (van 1982 tot 2000) beoordeeld door de 
Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avi-
fauna (CDNA). 
De meeste vogels zijn waargenomen in de 
2e helft van september en in de periode half 
oktober-begin november. Buiten deze perio-
den zijn slechts enkele gevallen bekend (van 
den Berg & Bosman 2001, SOVON BSP-ar-
chief). Zo nu en dan treden er ook invasies 
op, die meestal veroorzaakt worden door 
uitzonderlijke weersomstandigheden. En-
kele recente voorbeelden van zulke invasies 
zijn 21-24 september 1990 met minimaal 27 
exemplaren (van den Berg & Bosman 2001), 
26 oktober-1 november 1998 met maar liefst 
57 exemplaren, de grootste invasie ooit (van 
den Berg & Bosman 2001, van der Vliet et 
al 2001, 2005) en 1-13 november 2006 met 
16 exemplaren (van Dongen et al 2007). 
Tijdens de laatste invasie werden de meeste 

vogels gezien op de Waddenzee (12 van de 
16 exemplaren), een uitzonderlijke gebeur-
tenis die nog niet eerder was voorgekomen.
Het is niet geheel duidelijk wat de herkomst 
is van de Stormvogeltjes die in Nederland 
worden waargenomen. Bij de invasie van 
september 1990 wordt vermoed dat Britse 
broedvogels betrokken waren. Bij de waar-
nemingen in de periode half oktober-no-
vember gaat het waarschijnlijk om Noorse 
broedvogels. Deze vogels verlaten pas in 
oktober de broedplaatsen, de Britse kolo-
nies zijn dan al verlaten (Bijlsma et al 2001). 
Een andere aanwijzing hiervoor is de vangst 
van een vogel op de Noordzee bij Texel op 29 
oktober 1970. De vogel werd geringd en een 
paar dagen later weer losgelaten. Uitein-
delijk werd deze vogel bijna twee jaar later, 
op 24 augustus 1972, aangetroffen in de 
broedkolonie op het eiland Røst, Lofoten, 
Noorwegen (van den Berg & Bosman 2001). 
Van het Stormvogeltje worden twee onder-
soorten onderscheiden: de nominaatvorm 
pelagicus uit het Atlantische gebied en 
melitensis uit het Middellandse Zeegebied. 
Op basis van het bovenstaande behoren 
de meeste vogels die in Nederland worden 
waargenomen tot de ondersoort pelagicus. 
Het is echter niet bekend in hoeverre 
melitensis langs de Nederlandse kust aan-
getroffen kan worden. Recent is namelijk 
een geval van deze ondersoort ontdekt in 
het archief van het Vogeltrekstation. Het 
betreft een vogel die geringd werd op Malta 
op 10 juli 1971 en dood werd gevonden op 
het strand van Ameland op 15 september 
1989 (van den Berg & Haas 2007). Indien 
aanvaard door de CDNA, betreft het hier 
een nieuwe ondersoort voor Nederland. De 
ondersoort melitensis kan alleen op basis 
van maten onderscheiden worden van de 
nominaatvorm. Onlangs is echter ontdekt 
dat deze vogels ook een ander geluid maken. 
Wellicht dat melitensis op basis daarvan in 
de toekomst als een aparte soort beschouwd 
kan worden (Constantine & The Sound Ap-
proach 2006).
 
Waarnemingen Waddenzee
De hieronder beschreven en in tabel 1 
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opgesomde waarnemingen zijn gebaseerd 
op door de CDNA aanvaarde gevallen uit de 
periode 1982-1999 (van den Berg & Bosman 
2001). Gevallen na 1 januari 2000 zijn af-
komstig van Van Dongen et al (2000-2007) 
en de websites www.lauwersmeer.com en 
www.trektellen.nl.

Noord-Holland
Op het geval in 2005 na, zijn alle vogels 
gezien tijdens een invasie. De eerstge-
noemde vogel betreft een grensgeval, het 
Marsdiep is het zeegat tussen Den Helder 
en Texel, maar wordt voor de volledigheid 
wel meegenomen. De mogelijkheid bestaat 
dat de vogel door de Waddenzee richting de 
Noordzee is gevlogen. 
De waarnemingen bij Den Oever zijn 
opmerkelijk. Naast de kleine invasie (met 
gunstige (weers)omstandigheden) in 2006, 
speelt waarschijnlijk ook de ligging van de 
telpost hier een rol. Er wordt namelijk ge-
teld vanaf het bunkercomplex bij de Stevin-
sluizen. Vooral bij een wind uit westelijke 

richting zit men hier volledig uit de wind en 
bovendien hoog boven het wateroppervlak, 
ideale waarnemingsomstandigheden voor 
zeetrek!
Uit de periode 1900-2007 zijn voor Noord-
Holland een aantal vondsten, vangsten en 
een klein aantal waarnemingen bekend uit 
de omgeving van Den Helder (totaal 10 ge-
vallen) en van Texel (totaal negen gevallen). 
Op Texel werden minimaal twee vogels aan-
getroffen bij De Cocksdorp, nabij (of op?) de 
Waddenzee: een vondst op 16/17 november 
1952 en een vangst op 8 december 1988 (van 
den Berg & Bosman 2001, van Dongen et al 
2000-2007). 

Friesland
Friesland heeft slechts vijf waarnemingen, 
waarvan er drie werden gezien tijdens een 
invasie. De twee vogels van 1 november 
2006 zijn dezelfde als die bij Groningen 
worden genoemd. In de provincie Friesland 
zijn de meeste gevallen vastgesteld op de 
Waddeneilanden (een flink aantal vondsten 

Tabel 1. Overzicht van waarnemingen van Stormvogeltjes boven de Waddenzee.

Provincie Datum Aantal Plaats

noord-holland 21 september 1990 1 Marsdiep, texel

16 september 2005 1 den oever

2 november 2006 3 den oever

4 november 2006 1 den oever 

12 november 2006 2 den oever

friesland 9 oktober 1989 1 afsluitdijk

21 september 1990 1 harlingen

24 december 1991 2 ternaard

1 november 2006 2 friese deel van de waddenzee t.h.v. lauwersoog

13 november 2006 2 kornwerderzand

groningen november 1894 1 hornhuizen (man, vangst, balg in museum)

12 november 1894 1 kloosterburen (vrouw, vangst, balg in museum)

ca. november 1899 1 pieterburen (vangst)

21 december 2003 1 lauwersoog

1 november 2006 2 lauwersoog

12 november 2006 1 eemshaven-oost

12 november 2006 1 lauwersoog
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en waarnemingen met name afkomstig 
van Terschelling en Ameland). Opvallend 
zijn een aantal vondsten van dode vogels 
ver in het binnenland: (26) augustus 1940 
te Drachten, september 1977 te Broekster-
woude en 10 november 1983 in Heerenveen 
(van den Berg & Bosman 2001).

Groningen
De gevallen uit de 19e eeuw worden ge-
noemd in Boekema et al (1983). Deze vogels 
werden gevangen op het wad met behulp 
van zogenaamde staltnetten. Vooral aan 
het einde van de 19e eeuw werden op grote 
schaal vogels gevangen op de Waddenzee. 
Met de invoering van de eerste officiële 
Vogelwet in 1912 kwam aan deze praktijken 
grotendeels een einde. De balgen van de 
eerste twee vogels werden opgenomen in de 
collectie van het Zoölogisch Museum te Am-
sterdam (ZMA), het derde geval arriveerde 
uiteindelijk levend in Artis op 8 november 
1899 (Boekema et al 1983).
Tijdens de beoordelingsperiode werden 
door de CDNA geen gevallen voor Groningen 
aanvaard. Wel waren er twee claims: op 2 
september 1990 en op 2 januari 1995 (3) bij 
Lauwersoog. Beide waarnemingen werden 
helaas niet ingediend of aanvaard. In Boe-
kema et al worden naast de bovengenoemde 
vangsten ook twee waarnemingen vermeld. 
Zowel op 18 september 1966 als op 13 no-
vember 1977 werd een Stormvogeltje gezien 

op het wad voor de Emmapolder. Helaas zijn 
van deze twee waarnemingen geen details 
bekend waardoor deze niet zijn opgenomen 
op de Groningenlijst (cf de Bruin & de Bruin 
1997, Bert de Bruin pers. med.).

Beschrijvingen recente waarnemingen 
in Groningen

21 december 2003
Dit Stormvogeltje werd waargenomen door 
Martin Olthoff. Het was een erg onstuimige 
dag met NW 9 tot 10, maar ondanks de gun-
stige wind vloog er verhoudingsgewijs hele-
maal niet zo veel. Op een gegeven moment 
zag Martin bij de ‘bocht’ aan de oostkant 
van de haven iets fladderen. Het was maar 
heel kort en de vogel verdween gelijk weer 
in de golfdalen. Puur op jizz was het echter 
meteen al duidelijk dat het een Stormvogel-
tje betrof. Een fractie later zag hij het ‘stofje’ 
wat langer en kon toen de egaal donkere 
bovenvleugels en ook rechthoekige witte 
stuit goed zien. De vleugels waren vrij kort 
in vergelijking met Vaal Stormvogeltje. Om-
dat de vogel vlak boven het water vloog, kon 
de witte baan over de ondervleugel helaas 
niet worden vastgesteld. De vogel had een 
fladderende vlucht afgewisseld met korte 
glijperioden. Kort daarop verdween het 
Stormvogeltje weer tussen de golven, maar 
even later kon de vogel toch weer terug-
gevonden worden, op dezelfde plaats! De 

Voor het schrijven van dit artikel wilden de auteurs deze publicatie graag voorzien van een foto van 
een stormvogeltje. helaas zijn er van de veldwaarnemingen geen foto’s gemaakt. daarom werd contact 
gelegd met kees roselaar van het ZMa. Beide balgen bleken na enig zoeken nog steeds aanwezig in 
de collectie van het ZMa. tijdens het verder napluizen van 
de database van de huidencollectie van het ZMa kwam 
kees nog een geval tegen uit de provincie groningen, 
 namelijk een vondst op 30 oktober 1954 in de stad 
 groningen (vinder en omstandigheden niet 
aangegeven). dit geval was nog niet eerder 
bekend en kan dus met terugwerkende 
kracht aan de groningenlijst wor-
den toe gevoegd. er staan nu 
acht  gevallen van in totaal negen 
vogels op de groningenlijst.
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vogel kwam dus niet vooruit, maar was wel 
druk aan het fladderen! Hierna verdween de 
vogel definitief uit beeld.

1 november 2006
1e vogel: Rond 12:00 uur ontdekte Sander 
Bot vanaf de sluizen een klein stormvogeltje 
spec. De vogel vloog voor de rode boei, die 
circa 200 meter uit de kust voor de sluizen 
ligt. De vogel was nagenoeg geheel zwart en 
had ongeveer de grootte van een Spreeuw. 
Opvallend was de grote witte stuit die sterk 
contrasteerde met het zwarte verenkleed 
van de vogel. De vogel scheerde laag over de 
golven en verdween daarbij steeds tussen 
de golfdalen. Geregeld waren er momenten 
waarop de vogel niet eens zichtbaar was 
tussen de golven. De vlucht was fladde-
rend maar rechtlijnig. Vlucht en gedrag 
waren duidelijk anders dan van de Vale 
Stormvogeltjes, die zowel voor als na deze 
waarneming langsvlogen. De Vale Stormvo-
geltjes ‘keilden’ meer over het water, waarbij 
tijdens het van de golf afglijden de vleugels 
stil werden gehouden. Ze waren nagenoeg 
de hele tijd goed te volgen. Ze waren bo-
vendien duidelijk iets groter en hadden een 
bruine band over de bovenvleugel. Ook stak 
de witte stuit veel minder sterk af dan bij 
het Stormvogeltje. Ondanks dat de diag-
nostische witte baan over de ondervleugels 
niet is gezien (door de grote afstand), kan 
de vogel met bovengenoemde kenmerken 
toch als een zeker Stormvogeltje gedeter-
mineerd worden. Bij het ontdekken van de 
vogel vloog deze voor de rode boei die, aldus 
Google Earth, enkele tientallen meters in 
Friesland ligt. Net nadat het Stormvogeltje 
ontdekt was, werd hij echter door de wind 
opgetild en een heel stuk richting het oos-
ten teruggeworpen. Hierbij heeft de vogel 
zeker de provinciegrens met Groningen 
gepasseerd.

2e vogel: Om circa 16:45 uur zaten Theo 
Bakker en Rudi Offereins samen voor Pieren-
end vanuit de auto over zee te kijken. Op 
dat moment zat Rudi door de telescoop naar 
zijn derde ‘Vaaltje’ van die middag te kijken, 
toen Theo opeens voor hem stond en riep 

dat er een Stormvogeltje vloog! Deze vogel 
vloog op dat moment op ongeveer 20 meter 
afstand van het piertje en op zo’n 50 meter 
van Rudi en Theo. Meteen viel hen het diep-
zwarte verenkleed met de afgetekende witte 
stuit en de sterk fladderende vlucht op. Na 
enige seconden werd ook de kenmerkende 
witte baan over de ondervleugel gezien. De 
vogel vloog langzaam en evenwijdig aan de 
pier naar het noordwesten. Ze konden de 
vogel nog circa een minuut volgen, terwijl 
deze recht van hen af vloog. Na enkele voor 
deze soort kenmerkende ‘snip-achtige’ 
zwenkingen verdween de vogel uit beeld. 
Enige minuten later konden Theo en Ronald 
de Lange de vogel voor de sluizen oppikken, 
waarna de vogel dicht onderlangs richting 
Friesland vloog.

12 november 2006, Eemshaven
De vaste Eemshaven-trekteller Harry Blij-
leven had die dag als enige besloten naar de 
Eemshaven te gaan, de rest had, soms na 
lang wikken en wegen, gekozen voor Lau-
wersoog. Vanwege de harde NW-wind was 
het alleen mogelijk om bij de radartoren nog 
enigszins uit de wind te staan. Rond   
11:30 uur ontdekte hij een Stormvogeltje 
dat vanuit het oosten aan kwam vliegen. 
De vogel vloog vlak onder de dijk richting 
de radartoren. Hier zat de vogel even uit de 
wind en bleef kort in de luwte hangen, trap-
pelend boven het wateroppervlak. De vogel 
vloog vervolgens over het ‘platform’ (dat 
inmiddels bijna onder water stond) achter 
de radartoren langs, op nog geen 20 meter 
van de waarnemer! Het kleine formaat, het 
geheel zwarte verenkleed met de grote witte 
stuit en de witte baan over de ondervleugels 
waren goed te zien. De vogel kwam rustig 
langs gefladderd. Daarna bleef de vogel nog 
kortstondig foerageren tussen de pieren 
naast de inlaat, om daarna al zigzaggend 
hard weg te vliegen in noordelijke richting.

12 november 2006, Lauwersoog
De gehele dag was het een komen en gaan 
van vogelaars, waarbij er in totaal zo’n 20 
waarnemers aanwezig waren in Lauwersoog. 
Enige hoogtepunten van de dag waren een 



70 de grauwe gors 2007–2

Papegaaiduiker Fratercula arctica, een tiental 
Kleine Alken Alle alle, maar liefst 40 Grote 
Zee-eenden Melanitta fusca en een mooi 
aantal Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla 
(70+).
Rond 16:45 uur begon het inmiddels al 
aardig donker te worden in Lauwersoog. De 
meeste mensen waren al vertrokken en ook 
de laatste waarnemers wilden gaan inpak-
ken. Plotseling ontdekte Marnix 
Jonker een klein donker stormvogeltje spec. 
die met een constante, fladderende vleugel-
slag aan kwam vliegen. De vogel vloog veel 
rechtlijniger en laag boven het water, dui-
delijk anders dan de eerder waargenomen 
Vale Stormvogeltjes van die dag. De laatste 
daarvan was juist een kwartier daarvoor 
nog langs gevlogen. Omdat de vogel al voor 
de eerste groene boei gevonden werd (en 
nog meerdere boeien moest passeren), kon 
de vogel snel opgepikt worden door Willem-
Jan Fontijn, Huub Lanters en Aart van der 
Spoel. Wat opviel was dat de vogel bedui-
dend kleiner was dan een ‘Vaaltje’, vrijwel 
geheel zwart op de bovendelen was (maar 
van dichtbij was een hele smalle, lichte baan 
over de bovenvleugel zichtbaar, duidend 
op een juveniel) en een grote rechthoekige 
witte stuit had die doorliep tot op de flank. 
De staart was kort en recht afgesneden. De 
vogel kwam in een rechte lijn op zo’n 50-60 
meter uit de kust langsgevlogen. Af en toe 
was daarbij de witte baan op de ondervleu-
gels te zien. Ruim vijf minuten lang kon het 
Stormvogeltje goed gevolgd worden tot de 
vogel uiteindelijk recht voor de waarnemers 
laag tussen de golven verdween.

Weersinvloeden en weersomstandig-
heden
De Stormvogeltjes die in het Waddenge-
bied zijn waargenomen, zijn bijna allemaal 
gezien tijdens zware noordwesterstormen. 
Deze zware weersomstandigheden gingen 
bovendien vaak gepaard met hoge water-
standen. Zo waren op 1 november 2006 de 
havens van Delfzijl en Lauwersoog onderge-
lopen en ook het westelijk Eemshaven-ter-
rein stond grotendeels blank. Het weersta-
tion Meteo de Marne (in Ulrum) meldt voor 

het hoogtepunt van de storm op 1 novem-
ber aan het begin van de ochtend een wind-
kracht 9 Beaufort uit het noordwesten, met 
een maximale windstoot van windkracht 11. 
In de periode na deze storm bleef het stevig 
waaien uit een west tot noordwestelijke 
richting. Op 12 november waaide het met 
windkracht 6 in eerste instantie iets minder 
hard. Later die dag nam de NW-wind toe 
tot windkracht 8 en werd bovendien een 
windstoot van windkracht 10 gemeten. Ook 
op 21 december 2003 kwam de wind uit het 
noordwesten met een windkracht 9/10, een 
heuse NW-storm.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat 
een zware storm uit noordwestelijke rich-
ting noodzakelijk lijkt te zijn om een Storm-
vogeltje in het Waddengebied te zien. Het is 
opvallend dat vaak de dag of dagen voor de 
waarneming van een Stormvogeltje in het 
Waddengebied de wind hard uit westelijke 
richting kwam. Waarschijnlijk worden de 
vogels daardoor de zuidelijke Noordzee op 
geblazen en vervolgens in de Duitse Bocht 
tegen de kust aan gedrukt. Als de wind dan 
naar het noordwesten draait, drukt deze 
de vogels tussen de eilanden door de Wad-
denzee op. Mogelijk wordt dit effect nog 
versterkt door een hoge waterstand, die de 
vogels nog verder meevoert naar de kust.
De meeste vogels in het Waddengebied 
zijn gezien in een van de piekperioden, 
half oktober-begin november, met zelfs 
enkele gevallen in december. Dit patroon 
komt overeen met het voorkomen langs 
de Noordzeekust (van den Berg & Bosman 
2001, SOVON BSP-archief).

Dankwoord
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Belang van de telling
De internationale midwintertelling wordt 
sinds 1967 georganiseerd. Het doel is het 
verzamelen van gegevens over aantallen 
en verspreiding van watervogels, zowel in 
Nederland als in internationaal verband. 
De landelijke coördinatie van dit project 
wordt verzorgd door SOVON Vogelonder-
zoek  Nederland. In het weekend van 13-16 
januari 2006 werd de 40e midwintertelling 
uitgevoerd. Voor de tweede maal was ik de 
SOVON-coördinator van deze telling voor 
het binnenland van de regio Groningen. De 
telgebieden in het Lauwersmeer, de Dollard 
en de Groningse kust met aangrenzende 
kustpolders vielen buiten mijn coördinatie.

Aantal tellers
Ruim 70 tellers uitgerust met kaartjes en 
formulieren en medetellers gingen dit jaar 
het veld in. Zij onderzochten 188 telgebie-
den op de aanwezigheid van watervogels en 
een aantal bijzondere soorten. Dit is onge-
veer evenveel als in 2005. Opnieuw was het 
moeilijk tellers te vinden voor de grootscha-
lige akkerbouwgebieden op klei en zand. 
Deze gebieden zijn arm aan watervogels en 
dus niet echt aantrekkelijk voor vogelaars.

Telomstandigheden
Het zonnige weekend zorgde voor ideale 
telomstandigheden: een prima temperatuur, 
geen wind en goed zicht. Door de aanhou-
dend lichte vorst was echter een groot deel 
van plasjes en sloten bevroren. Sommige 

telgebieden waren tot verrassing van een 
aantal tellers leeg en verlaten en in andere 
gebieden waren er juist concentraties van 
watervogels op het open water.

Verwerking gegevens
Voor het eerst dit jaar voerde een aantal 
tellers hun gegevens digitaal in op de web-
site van SOVON, een goede ontwikkeling! 
Daarnaast ontving ik de telformulieren van 
de andere tellers. De digitale gegevens en 
de papieren formulieren worden door mij 
ook in een Excel-bestand ingevoerd zodat 
we snel een totaaloverzicht hebben van de 
resultaten. Een groot deel van de tellers 
heeft een e-mailadres. Dit maakte het voor 
mij erg gemakkelijk om contact te onder-
houden met iedereen en resultaten snel 
terug te koppelen. Het scheelde een hoop 
schrijfwerk. Na het telweekend werden de 
tellers met een e-mailadres door middel van 
mailtjes regelmatig op de hoogte gehouden 
van de stand van zaken met vermelding van 
een aantal leuke waarnemingen van aantal-
len of soorten.

Resultaten algemeen januari 2006
In januari 2006 werden in de gehele pro-
vincie (inclusief de Waddenkust) in totaal 
355.861 watervogels geteld, verdeeld over 
83 soorten. Dit is een hoger aantal dan 
het jaar daarvoor, in januari 2005 werden 
334.260 exemplaren geteld. De gegevens 
voor het binnenland van de provincie (dus 
zonder de Wadden, kustpolders, Dollard en 

Midwintertelling
Groningen

in januari 2006
guido Meeuwissen
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Lauwersmeer) komen uit op 156.036 water-
vogels, dit was iets lager dan de telling van 
2005 (160.379). Tijdens de vorstperiode was 
een deel van de watervogels de provincie 
ontvlucht en werden lagere aantallen waar-
genomen van met name Smient (13.883), 
Kievit (264), Scholekster (0) en Storm-
meeuw (8.944). Het aantal Toendrariet-
ganzen (27.736) was daarentegen hoger dan 
in 2005. Deze ganzen waren vermoedelijk 
de kou in het oosten van Europa ontvlucht 
en massaal naar onze provincie gekomen. 
In 2006 werden 36.739 Wilde Eenden geteld, 
in 2005 was dit aantal bijna exact gelijk: 
36.369.

Bijzondere soorten en enkele telgebie-
den in 2006 uitgelicht
Deels vanwege de vorst was het aantal 
van enkele bijzondere soorten in de regio 
opmerkelijk of opvallend hoog. In 2006 
waren dat onder andere Roerdomp (12), 
Grote  Zilverreiger (22), Dodaars (29), 
Nonnetje (175), Witgat (13), Zeearend (1), 
IJsvogel (15), Smelleken (2), Slechtvalk (8), 
Krooneend (4) en Casarca (3). Het aantal 
Roerdompen en IJsvogels was ongetwijfeld 
hoger vanwege de vorst, waardoor de vogels 
zich veel beter lieten zien.
Het beste watervogelgebied in het binnen-
land was dit keer Overschild en omgeving, 
geteld door Carel Leemhuis, met 11.175 
vogels, vooral ganzen. Andere gebieden 
met grote concentraties watervogels waren 
achtereenvolgens: Harkstede-Slochteren 

restgebied, geteld door Peter Volten, met 
5.925 vogels, merendeels ganzen, Grijps-
kerk-Gerkesklooster met 5.845 vogels, 
geteld door Johan Prins, polder Kropswolde 
met 5.118 vogels en het Zuidlaardermeer 
met 4.080 vogels, beiden geteld door Harold 
Steendam. Speciale vermelding verdient nog 
het Reitdiep, traject Groningen tot Zout-
kamp met 5.033 watervogels. Elk jaar wordt 
het Reitdiep, traditiegetrouw, geteld vanaf 
de boot door Pier Cnossen.

Dankwoord
Zoals elk jaar was het weer spannend om te 
zien hoeveel gebieden door tellers uiteinde-
lijk werden bezet. Ook dit jaar hadden zich 
gelukkig weer nieuwe tellers aangemeld. 
Een aantal mensen is de nieuwe manier 
van digitaal invoeren goed bevallen. Het 
scheelde veel papierwerk en porto. Alle 
waarnemers en hun medetellers nogmaals 
van harte bedankt voor de geweldige inzet 
en de tijdige toezending van de telgegevens. 
Ik hoop volgend jaar weer op jullie te kun-
nen rekenen!
Wil je ook meedoen aan de midwintertel-
ling, meld je dan aan bij onderstaand adres.

Guido Meeuwissen
RC SOVON midwintertelling Groningen

Rozengaard 2
9753 BL Haren.
050-5347713
meeuwissenbuis@wanadoo.nl 
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‘Wij hopen ten zeerste, dat toekomstige 
ontwikkelingen het waarnemen van vogels 
rond de [Eems]haven niet in ongunstige 
zin zullen beïnvloeden.’

Bovenstaande regel schreef Egge Boerma 
in juni 1976 op bladzijde 10 van Jaargang 4 
nummer 2 van De Grauwe Gors en inmid-
dels zijn we er wel achter wat een vogelpa-
radijs het Eemshaventerrein is. Mocht u 
daar nog nooit zijn geweest: pak een kijker 
en ga, want nergens in Noord-Nederland 
vindt u zo’n prachtig, ongerept terrein met 
zo veel zeldzame vogels.

Bepaalde plekken trekken bepaalde soorten 
aan. Zo mag de Zwarte Wouw graag jagen 
aan de westkant. Foto 1 toont precies de 
plaats waar ik zelf al diverse van deze 
doortrekkers heb gevonden. Zeldzamer dan 
de Zwarte Wouw is de Izabeltapuit, en die 
zit altijd aan de oostkant – de kant die van 
oudsher rustiger is dan de westzijde, met 
meer ruige terreintjes waar gevoelige soor-
ten zo van houden. Foto 2 laat zien waar 
u deze soort moet zoeken. De Rode Wouw 
pleistert meestal aan de westkant en als u 
foto 3 bekijkt snapt u wel waarom.

Eemshaven
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De landelijk steeds zeldzamer wordende 
Patrijs heeft op de Eemshaven een van zijn 
laatste bolwerken. De soort broedt voor-
namelijk in de beschutting van de bosjes 
in het grote lege veld op oost. Hier vinden 
soms wel vijf paartjes de gelegenheid om 
hun goed verborgen nesten te bouwen en 
hun jongen veilig groot te brengen. Foto 4 
geeft een fraai beeld van dit waardevolle 
stuk natuur.

Maar niet alleen grote vogels voelen zich 
op de Eemshaven thuis, ook zangvogeltjes 
kunt u er volop vinden. De Kleine Vlie-
genvanger, bijvoorbeeld, zit vaak in de 
singels van de oostzijde (zie foto 5 voor een 
favoriet plekje van dit fraaie beestje). Als 
laatste voorbeeld wil ik een soort opvoeren 
die bijna jaarlijks wordt gezien, de Roze 
Spreeuw. Deze soort houdt zich graag op in 
groepen gewone Spreeuwen en gelukkig is 
daar op dit prachtige terrein volop ruimte 
voor! Foto 6 toont favoriet spreeuwenge-
bied.

Zoekt u rust, ruimte en vogels? Bezoek de 
Eemshaven!
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Omdat het na lange perioden van regen 
eindelijk mooi weer zou worden, besloten 
wij (Klaas Nanninga en Jacob Bosma) op 
donderdag 31 augustus 2006 vroeg te gaan 
vogelen in de Eemshaven. Toen we in het 
oostelijk deel bij de rotonde aankwamen, 
zagen we vanuit de auto meerdere kwik-
staarten en steltlopers foerageren op een 
omgeploegde akker. Dat moest dus beter 
bekeken worden. Terwijl Klaas de steltlo-
pers met de telescoop langsging, liet ik mijn 
blik over enkele Tapuiten Oenanthe oenanthe 
en Witte Kwikstaarten Motacilla alba gaan. 
Ver weg viel een zeer lichte tapuit op. Ik 
pakte ook m’n scoop en al gauw vond ik de 
bleke tapuit terug, druk foeragerend op de 
dikke stukken klei. Klaas bekeek de vogel 
ook, maar werd er nog niet warm van. Geen 
wonder, want er liep net een Tapuit in beeld 
en de bleke vogel liet zich niet meer zien. 
Gelukkig, na een paar minuten, vond ik de 
vogel weer terug, zo’n honderd meter verder 
naar links. Hij was echt veel te bleek voor 
een gewone Tapuit en daar was Klaas het nu 
helemaal mee eens. Hij opperde voorzich-
tig dat dit best wel eens een Izabeltapuit 
Oenanthe isabellina kon zijn. Alleen, waar 
was dan de kenmerkende contrasterende 
zwarte duimvleugel? Zelf vond ik de vogel 
ook helemaal niet ‘stoer’ rechtopstaan, 
zoals de Izabeltapuiten die ik uit de boeken 
kende. Maar het gedrag van de vogel was 
wel opvallend: alle andere tapuiten werden 
een voor een de wacht aangezegd, zodat de 
vogel uiteindelijk in z’n eentje op de klei 

overbleef. We werden nu toch wel een beetje 
zenuwachtig en hoopten met de ANWB-gids 
erbij wat meer typische kenmerken te kun-
nen waarnemen. Een brede witte oogstreep 
voor het oog was niet te zien. Wel was in 
vlucht duidelijk een brede zwarte eindband 
waarneembaar. Na een tijdje kon Klaas ook 
zeker de lichte ondervleugels onderschei-
den. We besloten te gaan bellen met de 
mededeling dat we een zeer waarschijnlijke 
Izabeltapuit hadden, maar graag meer 
zekerheid en dus meer waarnemers wilden 
om een bleke Tapuit uit te kunnen sluiten. 
Het bleek nog vroeg te zijn, want weinigen 
hadden hun mobiel aanstaan. Martijn Bot 
nam gelukkig op, maar hij moest eerst nog 
ontbijten. Hij kwam om 9:15 uur aan en 
werd net zo enthousiast als wij, toen hij de 
vogel zag. Maar qua ‘jizz’ was ook hij niet 
helemaal overtuigd van de determinatie. Hij 
zette de vogel als ‘vrij zeker’ op de pieper. 
Marnix Jonker was al snel ter plaatse en 
hij vond dat de combinatie van een bleek 
gekleurde tapuit met lichte ondervleugels, 
een onder bepaalde lichtomstandigheden 
zichtbare zwarte duimvleugel en een brede 
zwarte staartband diagnostisch genoeg was 
om voor een zekere Izabeltapuit door te 
gaan. Zo piepte hij de vogel dan ook door. 
Al gauw kwamen er meer noordelijke vo-
gelaars, maar helaas werd de determinatie 
hier niet simpeler van. Woorden als ‘over-
duidelijk’ en ‘kat in ’t bakkie’ werden niet 
gehoord. Waar de een de vogel rechtop vond 
staan, vond de ander hem juist klein en 

Nieuw voor Groningen:
Izabeltapuit

Jacob Bosma
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horizontaal zitten. In het buitenland hoefde 
je bij Izabeltapuiten nooit aan determinatie 
te twijfelen, waarom nu wel? Sommigen 
vonden de vogel zelfs te bleek voor een Iza-
beltapuit! Maar ja, dat veelvuldig ‘staartwip-
pen’ was wel weer opvallend. En soms leek 
er inderdaad een begin van een zwart duim-
vleugeltje zichtbaar. 
Uiteindelijk kregen we van een belezen vo-
gelaar zeer nuttige informatie door. Hij kon 
niet komen, maar had wel de Lars Jonsson 
voor zich liggen. Deze wijst bij Izabeltapuit 
op een handpenprojectie van vijf zichtbare 
handpentoppen in plaats van de zes à zeven 
die bij Tapuit te zien zijn. Dit bleek later op 
de dag hét doorslaggevende kenmerk. Op 
een foto van Martijn liet de tapuit inder-
daad slechts vijf handpennen zien. En zo 
kon de vogel definitief worden ‘afgemaakt’ 
en om 15:00 uur voor de tweede keer als 
zeker worden doorgepiept. 
De vogel bleef de hele dag zichtbaar en ook 
de dagen daarna werd hij nog door heel 
wat vogelaars uit het hele land bezocht. In 
tegenstelling tot eerdere Izabeltapuiten in 
Nederland was deze vogel slecht benader-
baar en konden er uiteindelijk maar een 
handjevol goede foto’s worden gemaakt. Op 
4 september werd de vogel voor het laatst 
gezien.

Determinatie
Op grond van het weinig contrastrijke 
en zeer bleke verenkleed en de geringe 
grootte lijkt het hier om een vrouwtje Iza-

beltapuit te gaan. Dit was ook meteen de 
reden waarom de determinatie moeizaam 
verliep. De vogel miste de voor een man-
netje robuuste houding, de contrasterende 
zwarte duimvleugel en de brede witachtige 
wenkbrauwstreep voor het oog. Maar op 
grond van lichte ondervleugels, vrij brede 
zwarte eindband, het veelvuldig staartwip-
pen en natuurlijk de korte handpenprojectie 
kan de vogel als een zekere Izabeltapuit 
worden gedetermineerd en kunnen Tapuit 
en Woestijntapuit Oenanthe deserti worden 
uitgesloten.

Verspreiding en voorkomen
De Izabeltapuit broedt op steppen en in 
halfwoestijnen in Zuidoost-Europa en Tur-
kije, en verder oostwaarts tot Centraal-Azië 
en Mongolië. De vogels trekken weg vanaf 
augustus en overwinteren voornamelijk 
in Pakistan en het noordwesten van India, 
het Arabisch Schiereiland en in Afrika, met 
name in Noordoost-Afrika en ten zuiden 
van de Sahara, maar soms ook in tropisch 
West-Afrika (Jonsson 1994, Mitchell & 
Young 1997). Als voorjaarstrekker wordt de 
soort regelmatig gezien in Zuid-Italië en 
dan vooral op Sicilië. Soms vindt er in Italië 
zelfs een influx plaats, zoals in maart 1996 
toen op Sicilië maar liefst 83 exemplaren 
werden waargenomen, de grootste influx 
ooit in Italië (Corso et al 1997). In Noord-
west-Europa is het een zeldzame dwaalgast 
met waarnemingen meestal tussen septem-
ber en november, maar soms ook in april 

Izabeltapuit – Eemshaven– 31 augustus 2006
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en mei. Tot en met 2001 zijn er in totaal 
zo’n 60 gevallen vastgesteld, waarvan de 
meeste (19) afkomstig zijn uit Groot-Brit-
tannië (www.wpbirds.com). Het aantal 
waarnemingen lijkt de laatste jaren iets toe 
te nemen: met name in het najaar worden 
regelmatig meerdere exemplaren gemeld (cf 
Dutch Birding WP reports). De vogel van 
de Eemshaven betrof de vijfde waarneming 
voor Nederland en de vroegste ooit. Eerdere 
waarnemingen van Izabeltapuit in Neder-
land vonden plaats op de Maasvlakte (21 
oktober-8 november 1996), in IJmuiden (22-
23 september 2000), op Schiermonnikoog 
(14-25 oktober 2000) en op Terschelling (18 
november 2005) (van den Berg & Bosman 
2001, van der Vliet et al 2006).
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Recensie
Marnix Jonker

Mark Constantine & The Sound 
 Approach, THE SOuND APPROACH TO 
BIRDING (A GuIDE TO uNDERSTANDING 
BIRD SOuND), gepubliceerd door The 
Sound Approach, Poole, Dorset, Enge-
land, ISBN 978-90-810933-1-6.

Ongeveer een jaar geleden kwam the Sound 
Approach to Birding uit. Het boek is groten-
deels geschreven door Mark Constantine, 
maar ook Arnoud van den Berg en Magnus 
Robb hebben hun steentje bijgedragen. Dit 
Engelstalige boek wordt vergezeld van twee 

cd’s die elk 99 opnamen bevatten. Het is 
in Engeland door British Birds, The British 
Trust For Ornithology en Birdwatch verko-
zen tot vogelboek van het jaar 2006. 
In dit boek wordt de lezer meegenomen in 
het leren luisteren en begrijpen van vogel-
geluiden. Belangrijk onderdeel is het stap 
voor stap leren begrijpen en interpreteren 
van sonogrammen. Een sonogram is een 
grafische weergave van geluid, waarbij de 
frequentie van het geluid wordt uitgezet 
tegen de tijd. Tegenwoordig kan iedereen 
die een opnamerecorder, een microfoon en 
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een pc tot zijn beschikking heeft sonogram-
men maken. 
Een voor een worden de bijna 200 geluids-
opnamen van de cd’s behandeld, waarbij 
aan de lezer uitgelegd wordt hoe er naar 
bepaalde geluiden gekeken kan worden. 
Aspecten als toon, verandering in vergelijk-
bare noten, pauzes tussen strofen en timbre 
(geeft de structuur aan van het geluid: 
bijvoorbeeld schril, nasaal) worden op een 
zodanige manier uitgelegd dat de lezer ook 
zelf leert begrijpen hoe dit er in een sono-
gram uitziet. 
Door bijvoorbeeld het verschil tussen Fitis, 
Tjiftjaf, Siberische Tjiftjaf en Iberische 
Tjiftjaf visueel in een sonogram te zien en 
daarbij het geluid te horen, leert men heel 
gemakkelijk het verschil kennen in deze op 
het eerste gehoor vrij identieke geluiden. En 
bijvoorbeeld ook Duinpieper, Grote Pieper 
en Mongoolse Pieper en Europese, Ameri-
kaanse en Aziatische Goudplevier zijn op 
geluid redelijk tot goed uit elkaar te houden. 
Op sonogram zijn ze zelfs helemaal gemak-
kelijk te onderscheiden. Puur op verenkleed 
kan dit soms wel eens heel lastig zijn. 
Door de verschillende ontwikkelingsstadia 
te bespreken van roep, het leren zingen tot 
subsong en volledige zang is het mogelijk 
om een vogel op leeftijd te brengen. Ook 
wordt er stilgestaan bij dialecten van vogels, 
bij hybriden en mengzangers. Verder is 
vogelgeluid vaak een eerste aanwijzing dat 
er mogelijk wel behoorlijke (genetische) 
verschillen kunnen zitten tussen onder-

soorten. Zo zit er flink wat verschil tussen 
de Europese Vink en de twee ondersoorten 
die in Noordwest-Afrika voorkomen. Mo-
gelijk dat op basis van verschil in geluid, 
verenkleed en verspreidingsgebied hier wel 
eens van aparte soorten gesproken kan gaan 
worden. Hetzelfde geldt in zekere mate ook 
voor Kruisbekken. In Noord-Amerika was 
eind jaren tachtig al bekend dat er meer-
dere populaties Kruisbekken zijn die sterk 
verschilden in vluchtroep, alarmroep en de 
geluiden die gemaakt worden als de vogels 
opgewonden zijn (excitement calls), bijvoor-
beeld bij het ontdekken van een boom vol 
met kegels. In verenkleed waren deze Kruis-
bekken nagenoeg gelijk, afgezien van enkele 
marginale verschillen in met name snavel-
lengte. In Noord-Amerika wordt gesproken 
van mogelijk negen verschillende soorten 
Kruisbekken. Magnus Robb ontdekte eind 
jaren negentig dat dit ook het geval lijkt te 
zijn in Europa, waarbij hij ongeveer zeven 
vormen van Kruisbekken vond die allen 
verschillen in roep. 

Al met al is The Sound Approach to Birding 
een boek dat een behoorlijke eyeopener is 
wat betreft de mogelijkheden die vogelge-
luiden hebben. Zowel de beginner als de 
gevorderde vogelaar kan heel veel aan dit 
boek hebben. Het is geen boek om even in 
een avondje of twee door te nemen, maar 
door af en toe een hoofdstuk te lezen is er 
goed door te komen. Na het lezen van dit 
boek luister je met heel andere oren naar 
de roepjes en zang die je in het veld tegen 
komt. Waarschijnlijk staan we aan het begin 
van een nieuwe revolutie, waarbij geluiden 
en sonogrammen een steeds belangrijkere 
rol gaan spelen in het herkennen en deter-
mineren van soorten. The Sound Approach 
to Birding is het handboek dat in de kast 
hoort te staan, wil je deze revolutie een 
beetje bijhouden en begrijpen.
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Veel bossen in Oost-Groningen zijn vanaf 
begin jaren zeventig aangelegd in het kader 
van ruilverkavelingen en herinrichtingen. 
De bossen zijn gering van omvang en liggen 
her en der verspreid in het open landschap. 
De meeste bossen zijn aangelegd om een 
uitloopgebied te vormen voor dorpsbewo-
ners en als landschappelijke aankleding. 
Deze bossen hebben een multifunctioneel 
doel, waarbij natuur, houtproductie en 
recreatie gelijkwaardige doelen zijn. De 
bossen zijn overwegend op geschikte 
landbouwgronden geplant en hebben dus 
veel nutriënten tot hun beschikking. Ook 
de bodemvochtigheid is vaak prima zodat 
in relatief korte tijd een echt bos ontstaat. 
Om bossen gericht te laten ontwikkelen is 
beheer nodig.

Beheer
In die jaren werden bossen al gemengd in-
geplant met op de zwaardere (klei)gronden 
een assortiment aan loofbomen. Hierbij 
bestaan de hoofdsoorten vooral uit gewone 
es en zomereik. Tevens vindt altijd bijmen-

ging plaats van bijvoorbeeld zwarte els, 
berk, iep, esdoorn, Spaanse aak en andere 
struikensoorten. Schietwilg en populier zijn 
vaak pleksgewijs aangeplant. Dit geeft in 
korte tijd dikke bomen waarbij al snel een 
bosbeeld ontstaat. Vaak zijn bossen in meer 
fasen ingeplant waardoor leeftijdverschil 
tussen de percelen is ontstaan. De een- of 
tweejarige boompjes werden machinaal en 
in rijen geplant. Bomenrijen en boompjes 
binnen de rij staan dicht op elkaar om een 
goede houtkwaliteit te verkrijgen. Tot in 
de buitenste rij werden boomvormers inge-
plant.
De jonge loofbossen worden tot een leeftijd 
van 20-25 jaar extensief beheerd door mid-
del van dunningen met een motorzaag. 
Afhankelijk van boomsoorten en groeiom-
standigheden vindt eventueel na 10-15 jaar 
een eerste dunning plaats. Tussen 5 en 10 
jaar na de eerste dunning vindt – indien 
nodig – een tweede dunning plaats. Tevens 
worden plaatselijk bosranden teruggezet 
waarbij bomen geveld worden ten gunste 
van struiken in de bosranden.

Effecten van machinale 
houtoogst op broedvogels 
in loofbos
leon luijten

In de jaren zeventig en tachtig zijn veel bossen aangelegd in het open 
landschap van oost-groningen. de oudste van deze bossen herbergen 

inmiddels bomen van formaat en een leuke broedvogelbevolking. als 
de bossen op rijke gronden een leeftijd bereikt hebben van zo’n 25 jaar 

vinden dunningen plaats met een oogstmachine (de timberjack). In onze 
groningse loofbossen is dit een groeiende tendens mede omdat het ar-

beidsveiligheids- en het kostenaspect in bosbeheer meegenomen dienen 
te worden. de oogst met de machine veroorzaakt echter een beeld dat 

grof, grootschalig en nietsontziend overkomt. Maar wat is nou precies het 
effect op de broedvogelbevolking van houtoogst door de timberjack? om 

dat eens te bekijken is de broedvogelbevolking van twee bossen voor en 
na de houtoogst op een rijtje gezet.
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Met de huidige beheersinzichten worden de 
bossen op een leeftijd van 25-30 jaar machi-
naal en vaak in één keer over het gehele bos 
gedund. Aan de dunning gaat het aanwijzen 
van toekomstbomen vooraf. Dit zijn in 
aantal circa 75 bomen per ha. die voldoen 
aan een van de doelstellingen en worden 
tijdens de dunningen ontzien. Ook bomen 
met grote nesten, holten en spleten of dode 
bomen worden gemerkt zodat ze niet geveld 
worden. Recent gebruikte roofvogelhorsten 
worden ruim afgezet en daar vinden geen 
werkzaamheden plaats. Dit is ook volgens 
de eisen die gesteld worden in de ’Gedrags-
code zorgvuldig bosbeheer’. 
Vanaf 2003 wordt een Timberjack ingezet in 
de Oost-Groningse loofbossen op klei. Als 
werkperiode is voor de nazomer (vanaf 15 
juli) gekozen in verband met werkomstan-
digheden op vochtige kleigrond. Een alter-
natief is wachten op strenge vorst, maar dit 
geeft te veel onzekerheid. 
Het machinaal oogsten met de Timberjack 
en vervolgens het uitrijden van het hout 
geeft voor veel mensen, waaronder mijzelf, 
een desastreus beeld van bos, flora en fauna. 
Het achterlaten van boomkronen geeft een 
rommelig beeld. Binnen een of twee jaar 
hebben het kronendak en de struik- en 
kruidlaag zich echter volledig hersteld.

Door dunningen worden bossen opener en 
lichter. De bosbodem ontvangt meer licht 
waardoor de kruid- en struiklaag zich kan 
ontwikkelen of herstellen. Bij de dunningen 
worden struiken zo veel mogelijk gespaard. 
Toch sneuvelen tijdens de oogst dunne dode 
bomen en struiken. Uiteraard worden ook 
dikkere bomen geveld en afgevoerd.

Doel
Beelden en gevoelens geven niet altijd de 
effecten op flora en fauna correct weer. 
Daarom is besloten om enkele nog te dun-
nen bossen voor en na de dunning te karte-
ren op broedvogels. Dit artikel beschrijft de 
eerste resultaten van dit onderzoek. 

Verwachtingen
Verwacht wordt dat ondanks goede voor-
zorgmaatregelen broedvogels van ouder bos 
en holenbroeders getroffen zullen worden in 
hun leefgebied en dus tijdelijk (iets) af zul-
len nemen. Door gunstige ontwikkeling van 
de struiklaag zullen broedvogels van jong 
bos en bosranden zich opnieuw vestigen of 
een tijdelijke opleving kennen. De reactie 
van deze soorten zal zich uiten in een snelle 
of minder snelle toe- of afname na de dun-
ningswerkzaamheden.

De houtoogstmachine is 
een grote, maar relatief 

wendbare machine met een 
lange grijparm die de boom 
omzaagt, onttakt en afkort 

in gewenste maten.
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Terreinen
In het voorjaar van 2006 werden twee bos-
sen op broedvogels gekarteerd: De Hoogte 
(bij Heiligerlee; kiemjaar 1970 en dunning 
in 2004) en Spoordijk (bij de kruising van de 
N33 met het Winschoterdiep; kiemjaar 1969 
en dunning in 2005). Voor De Hoogte viel 
dus de kartering in het tweede groeiseizoen 
na de oogst en voor Spoordijk in het eerste. 
De nulsituatie – de laatste kartering voor 
de oogst – is in beide gevallen in 2001 uitge-
voerd. Dit is dus respectievelijk drie en vier 
broedseizoenen voor de oogst. Beide terrei-
nen hebben naast bos ook graslanden en/of 
ruigten. Deze zijn tijdens de inventarisaties 
ook gekarteerd. De bossen werden in 1991 
ook al gekarteerd. De veranderingen in de 
broedvogelbevolking tussen 1991 en 2001 
zijn eerder beschreven (Luijten 2002).

Methode
De bossen zijn gekarteerd met de uitge-
breide territoriumkartering (van Dijk 2004). 
Hiertoe zijn in beide onderzoeksjaren de 
bossen tussen eind maart en eind juni vijf 
tot zeven maal bezocht in de (vroege) och-
tend. Alle territorium- en broedindicerende 
waarnemingen zijn genoteerd en later uit-
gewerkt volgens de criteria. Naar nesten is 
niet gezocht, toevallig gevonden nesten zijn 

uiteraard wel ingetekend.
Omdat de oppervlakte, karteerder en me-
thode in beide jaren voor beide terreinen 
hetzelfde zijn, is directe vergelijking moge-
lijk. Het is de verwachting dat verschillen 
dus gezocht moeten worden in veranderde 
terreinomstandigheden. 
Om bossen op natuurwaarde te beoor-
delen wordt gewerkt met vogelgroepen 
(Sierdsema 1995). De vogelgroepen in mul-
tifunctioneel bos – waartoe de beschreven 
bossen behoren – zijn de zwartkop-groep 
(zes soorten, o.a. Zomertortel, Zanglijster 
en Staartmees), de bosrandstruweelvogels 
(21 soorten, o.a. Nachtegaal, Grasmus en 
Geelgors), de appelvink-groep (vijf soorten, 
o.a. Grote Lijster, Fluiter en Wielewaal) en 
de holenbroeders (15 soorten, o.a. Holen-
duif, Bosuil en Boomkruiper). Aan de hand 
van de criteria (ondergrenzen van dichtheid 
per leeftijdklasse en per subdoeltype) wordt 
beoordeeld of doelstellingen gehaald zijn 
(Schipper 2002). De niet-kritische soorten 
worden niet in de berekeningen van de vo-
gelgroepen meegenomen. Dunningen zullen 
vooral invloed hebben op broedvogels in en 
direct langs de bospercelen. Territoria en 
broedvogelsoorten buiten de bospercelen 
worden in dit artikel dan ook niet in de ver-
gelijking meegenomen.

Ondanks de grote machine 
kan toch nauwkeurig gewerkt 
worden.
Tijdens de dunning worden 
toekomstbomen (met stip) 
vrijgesteld. Bomen (in dit 
geval dode) met horizontale 
strepen en struiken worden 
gespaard en hebben als doel 
een hogere natuurwaarde. 
Het gevelde hout ligt op 
kleine stapels in het bos.
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Resultaten
In tabel 1 zijn alle broedvogelsoorten van 
het gehele bosgebied opgenomen, dit is in-
clusief de territoria in ruigte en graslanden. 

Om een beeld te krijgen van de effecten van 
de houtoogst op soortniveau zijn in tabel 2 
alleen de broedvogels met meerdere territo-
ria in de bossen, lanen en struwelen verder 
bekeken. Territoria buiten de bospercelen 
zijn niet in deze tabel opgenomen. Het 
verschijnen of verdwijnen van soorten met 
een enkel territorium is moeilijk te inter-
preteren als voor- of achteruitgang. Van 
enkele soorten is het aantal territoria voor 
de oogst ongeveer gelijk aan de aantallen na 
de oogst. Hieronder bevinden zich loofzan-
gertjes en holenbroeders. Enkele soorten 
zijn (sterk) toegenomen (Heggenmus en 

Zwartkop) of afgenomen (Tuinfluiter en 
Zanglijster). Dit zijn opmerkelijk genoeg al-
lemaal soorten waarvoor struiken van groot 
belang zijn. 
Tussen de twee inventarisatiejaren in 
De Hoogte zijn weinig veranderingen in 
dichtheid van de vogelgroepen opgetreden 
( tabel 3). De dichtheid van de zwartkop-
groep is in het tweede broedseizoen na de 
dunning nagenoeg gelijk gebleven, terwijl 
de holenbroeders en de bosrandstruweelvo-
gels iets zijn toegenomen. De veranderingen 
in het eerste broedseizoen na de dunning 
in Spoordijk zijn groter. De zwartkop-groep 
is licht toegenomen, maar de dichtheid van 
soorten van de bosrandstruweelvogels en 
– vreemd genoeg – de holenbroeders zijn 
bijna verdubbeld direct in het eerste broed-
seizoen na de dunning. 

de hoogte spoordijk de hoogte spoordijk

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006

nijlgans 0 0 0 1 spotvogel 0 0 0 1

wilde eend 4 5 2 1 Braamsluiper 1 0 0 1

soepeend 0 0 1 0 grasmus 1 4 5 8

havik 0 0 1 1 tuinfluiter 14 9 12 6

fazant 1 2 0 1 Zwartkop 16 21 9 13

waterhoen 0 1 0 0 tjiftjaf 16 18 10 8

holenduif 0 1 0 0 fitis 9 13 11 8

houtduif 10 8 5 3 grauwe Vliegenvanger 3 2 2 2

Zomertortel 1 0 0 0 staartmees 2 2 1 1

koekoek 1 0 1 1 Matkop 0 0 1 1

grote Bonte specht 3 3 1 1 pimpelmees 9 10 1 5

kleine Bonte specht 1 0 0 0 koolmees 9 11 3 3

Boompieper 2 3 0 3 Boomkruiper 4 5 0 1

winterkoning 23 33 19 22 gaai 6 3 0 1

heggenmus 1 7 2 8 ekster 1 0 0 0

roodborst 13 11 6 3 Zwarte kraai 5 5 2 2

gekraagde roodstaart 0 1 0 2 spreeuw 3 2 0 0

Merel 24 15 6 8 ringmus 0 2 0 0

Zanglijster 9 4 5 2 Vink 6 8 6 12

grote lijster 2 1 0 0 groenling 0 0 0 1

sprinkhaanzanger 0 0 1 1 putter 1 0 2 3

Bosrietzanger 3 3 17 17 kneu 1 0 1 0

kleine karekiet 0 1 3 0 appelvink 0 1 0 0

Tabel 1. Broedvogels van De Hoogte en Spoordijk in 2001 en 2006.
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de hoogte spoordijk de hoogte spoordijk

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006

nijlgans 0 0 0 1 spotvogel 0 0 0 1

wilde eend 4 5 2 1 Braamsluiper 1 0 0 1

soepeend 0 0 1 0 grasmus 1 4 5 8

havik 0 0 1 1 tuinfluiter 14 9 12 6

fazant 1 2 0 1 Zwartkop 16 21 9 13

waterhoen 0 1 0 0 tjiftjaf 16 18 10 8

holenduif 0 1 0 0 fitis 9 13 11 8

houtduif 10 8 5 3 grauwe Vliegenvanger 3 2 2 2

Zomertortel 1 0 0 0 staartmees 2 2 1 1

koekoek 1 0 1 1 Matkop 0 0 1 1

grote Bonte specht 3 3 1 1 pimpelmees 9 10 1 5

kleine Bonte specht 1 0 0 0 koolmees 9 11 3 3

Boompieper 2 3 0 3 Boomkruiper 4 5 0 1

winterkoning 23 33 19 22 gaai 6 3 0 1

heggenmus 1 7 2 8 ekster 1 0 0 0

roodborst 13 11 6 3 Zwarte kraai 5 5 2 2

gekraagde roodstaart 0 1 0 2 spreeuw 3 2 0 0

Merel 24 15 6 8 ringmus 0 2 0 0

Zanglijster 9 4 5 2 Vink 6 8 6 12

grote lijster 2 1 0 0 groenling 0 0 0 1

sprinkhaanzanger 0 0 1 1 putter 1 0 2 3

Bosrietzanger 3 3 17 17 kneu 1 0 1 0

kleine karekiet 0 1 3 0 appelvink 0 1 0 0

de hoogte spoordijk

2001 2006 2001 2006 effect

heggenmus 1 7  + 2 8  +  ++

Zwartkop 16 21  + 9 13  +  ++

grasmus 1 4  + 0 2  +  ++

Bosrietzanger 3 3  = 3 6  +  +=

Boompieper 2 3  = 0 3  +  +=

winterkoning 23 33  + 19 22  =  +=

fitis 9 13  + 11 8  =  +=

pimpelmees 9 10  = 1 5  +  +=

gekraagde roodstaart 0 1  = 0 2  +  +=

Vink 6 8  = 6 12  +  +=

havik 0 0  = 1 1  =  ==

fazant 1 2  = 0 1  =  ==

grote Bonte specht 3 3  = 1 1  =  ==

grauwe Vliegenvanger 3 2  = 2 2  =  ==

staartmees 2 2  = 1 1  =  ==

Matkop 0 0  = 1 1  =  ==

tjiftjaf 16 18  = 10 8  =  ==

koolmees 9 11  = 3 3  =  ==

Boomkruiper 4 5  = 0 1  =  ==

roodborst 13 11  = 6 3  -  =-

houtduif 10 8  = 5 3  -  =-

Merel 24 15  - 6 8  =  =-

gaai 6 3  - 0 1  =  =-

Zanglijster 9 4  - 5 2  -  - -

tuinfluiter 14 9  - 12 6  - - -

Tabel 2. Aantalsontwikkeling van ‘bossoorten’ tussen 2001 en 2006.
+ : toename
 - : afname
=  : (ongeveer) gelijk

de hoogte spoordijk

2001 2006 2001 2006

Zwartkop-groep 93,3 90 152,4 161,9

Bosrandstruweelvogels 23,3 26,7 57,1 133,3

appelvink-groep 6,7 6,7 0 0

holenbroeders 36,7 43,3 28,6 57,1

Tabel 3. Dichtheid van broedvogels uit de vogelgroepen van multifunctioneel bos.
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In beide bossen neemt binnen de zwart-
kop-groep de Zwartkop sterk toe, terwijl 
de Zanglijster is afgenomen. Voor de bos-
randstruweelvogels zijn de ontwikkelingen 
ook niet eenduidig: Heggenmus, Grasmus 
en Bosrietzanger hebben een hoger aantal 
en Tuinfluiter laat een negatief beeld zien. 
Frappant is het gelijkblijven van de ap-
pelvink-groep in beide bossen. Deze groep 
omvat echter maar enkele soorten.

Discussie
Tussen de twee te vergelijken tellingen lig-
gen vijf jaar. Voor veel bossoorten is dit een 
korte periode. In de bosontwikkeling tussen 
jonge aanplant en stakenfase verandert er 
veel, maar bossen van circa 25 jaar zijn de 
stakenfase inmiddels ontgroeid. Omdat dit 
bos zich in langzaam tempo verder ontwik-
kelt, neem ik aan dat in de tussenliggende 
vier groeiseizoenen de dichtheid van de 
zwartkop-groep ongeveer gelijk is gebleven, 
de appelvink-groep en de holenbroeders 
licht is toegenomen en de bosrandstruweel-
vogels iets is afgenomen. De geleidelijke 
ontwikkeling van vogelgroepen wordt 
ondersteund door tellingen in een vast 
gemengd loofbosplot dat jaarlijks door mij 
wordt geteld (Emergobos, figuur 1).

Opgemerkt moet worden dat binnen een 
vogelgroep de toename van een algemene 
soort de afname van meer kritische soorten 
kan maskeren. De dichtheid van de zwart-
kop-groep is tussen beide tellingen nauwe-
lijks veranderd. De Zwartkop is echter flink 
toegenomen, maar binnen dezelfde groep 
is de Zanglijster juist afgenomen. Matkop 
en Staartmees (beide ook zwartkop-groep) 
lieten geen verandering zien. De Zwartkop 
heeft vermoedelijk goed gereageerd op het 
herstel van de struiklaag. Het is opmerkelijk 
dat de ontwikkeling niet eenduidig is voor 
alle struikenliefhebbers. Er vindt zowel 
toename als afname plaats. De toename 
van de holenbroeders is anders dan ver-
wacht. Mogelijk heeft het achtergebleven 
dode hout een zeer gunstige invloed op de 
dichtheid van deze soorten. Het zuinig zijn 
op geschikte dode bomen en bomen met 
holten versterkt dit. Toch is het mogelijk 
dat de nulsituatie van de broedvogelstand 
niet recent genoeg was en dat de aantallen 
in deze vogelgroep inmiddels flink gestegen 
waren vlak voor de dunning. Bij de bosrand-
struweelvogels reageren vooral Heggenmus, 
Grasmus en Bosrietzanger positief op de 
dunning. Geen enkele soort uit de appel-
vink-groep of de holenbroeders reageert 
heel sterk met een toe- of afname. 
Als op soortniveau gekeken wordt, is een 
toename zichtbaar in aantallen van enkele 
soorten. Dit kan komen door toename van 
broedlocaties in samengepakte boomkro-
nen (Winterkoning en Heggenmus), door 
hernieuwde ontwikkeling van de struiklaag 
(Zwartkop), opener worden van bosrand 
(Bosrietzanger en Grasmus) of door verder-
gaande bosontwikkeling in het algemeen 
(Vink). Voor soorten als Winterkoning en 
Heggenmus was een toename te verwach-
ten. Wat dat betreft blijven Roodborst, 
Zanglijster en Merel, die de boomkronen 
ook als nestplaats kunnen gebruiken, hier 
sterk bij achter. Sterker nog: ze namen in 
aantal af. De afname van Tuinfluiter kan te 
maken hebben met het algeheel ouder wor-
den van het bos. Deze soort voelt zich meer 
thuis in struwelen en jonge aanplant. De 
Havik heeft zijn territorium behouden en 

Figuur 1. Aantallen in vier vogelgroepen in het 
Emergobos (Oude Pekela) 2001-2006:
zwartkop-groep (a), bosrandstruweelvogels (b), 
appelvink-groep (c) en holenbroeders (d)
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broedde weer succesvol op zijn gebruikelijke 
nest.

Ten opzichte van de telling in 2001 zijn en-
kele soorten nieuw verschenen. Zo vestigde 
de Boompieper zich nieuw in Spoordijk. 
Deze soort laat in Oost-Groningen een 
areaaluitbreiding zien in noordwestelijke 
richting, vandaar dat Spoordijk nu ook 
bewoond wordt. Hier werden zowel langs 
bosranden als in gedunde percelen zingende 
Boompiepers gehoord. De Appelvink heeft 
een flinke uitbreiding gekend als broedvo-
gel. Dit komt juist door de aanplant van de 
vele loofhoutbosjes. Deze soort is echter 
niet alleen broedvogel van oude loofbos-
sen, ook loofbossen van 20-25 jaar oud zijn 
hiervoor geschikt. Appelvinken eten in 
najaar en winter zaden van es en Spaanse 
aak (veldesdoorn), deze zijn op kleigronden 
massaal aangeplant. Het verschijnen van de 
Gekraagde Roodstaart in de recent gedunde 
bospercelen mag opvallend genoemd wor-
den. 

Conclusie
Tijdens een interne beoordeling is duidelijk 
geworden dat bossen ruim voldoen aan 
de eisen die gesteld worden voor jong bos 
(jonger dan 40 jaar). Voor sommige vogel-
groepen wordt zelfs de ondergrens voor 
volledig bos (ouder dan 90 jaar) al ruim 
overschreden (Staatsbosbeheer 2005). Met 
andere woorden: de bossen zijn qua broed-
vogelstand erg goed ontwikkeld.

De dunningen hebben op de meeste vogel-
groepen van deze loofbossen geen duidelijk 
negatief effect. Dit geldt ook voor de meeste 
individuele soorten. De toename van de 
zwartkop-groep is één of twee jaar na de 
dunning nog niet duidelijk zichtbaar. Bin-
nen deze groep is de Zwartkop wel flink 
toegenomen, maar andere soorten uit de 
groep blijven achter of nemen zelfs af. Wel-
licht hebben deze soorten meer baat bij een 
goede bosstructuur in het algemeen dan 
bij struiken alleen. Voor de Tuinfluiter en 
Zanglijster is tussen de telling in 2001 en 
2006 een duidelijke afname geconstateerd. 

De afname van Tuinfluiter kan ook andere 
oorzaken hebben dan de dunning. Enkele 
soorten met een territorium in de nulsitu-
atie zijn verdwenen. Zo verdween de Kleine 
Bonte Specht mogelijk als gevolg van de 
dunningen uit De Hoogte. Met de huidige 
werkwijze lijken holenbroeders zich goed te 
kunnen handhaven. Mogelijk heeft het ope-
ner worden van de bospercelen en de toe-
name van liggend dood (dun) hout hierop 
een gunstige invloed. In Spoordijk hebben 
de bosrandstruweelvogels (met name Heg-
genmus) zich ten opzichte van de telling in 
2001 sterk uitgebreid. Dit is vermoedelijk 
veroorzaakt door de dunningen.

Verder onderzoek
Om een goede nulsituatie te hebben moet 
ook in het jaar voorafgaand aan de dunning 
een kartering plaatsvinden. Dan kunnen de 
effecten van dunningen nog inzichtelijker 
worden gemaakt en zijn veranderingen in 
aantallen betrouwbaarder aan de dunningen 
toe te schrijven. In het voorjaar van 2006 
is hiermee gestart met een kartering in het 
Blijhamsterbos dat in het najaar van 2006 
machinaal gedund is.
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Aantallen per seizoen
In Vogels van Groningen (Boekema et al 
1983) geeft Menno van Eerden een aardig 
beeld van het voorkomen in de jaren zeven-
tig, toen in het kustgebied regelmatig, en 
dan met name in de Lauwersmeer, na de 
broedtijd soms duizenden Pijlstaarten ver-
bleven. De aantallen zijn tegenwoordig wat 
lager, maar op de goede plek en in de goede 
tijd van het jaar is het nog steeds mogelijk 
om meer dan duizend Pijlstaarten vanaf één 
punt te zien. Bijvoorbeeld vanaf de dijk van 
de Lauwersmeer ter hoogte van de landaan-
winning bij de Westpolder. Maar dan moet 
het niet precies hoogwater zijn, want dan 
zitten de Pijlstaarten niet op het wad maar 
deels verscholen tussen de vegetatie op de 
kwelder. Door langjarige tellingen van een 
beperkt aantal terreinen in Groningen is 
het mogelijk om een redelijk grote steek-
proef te verzamelen die het verloop in de 
tijd weergeeft. Daarvoor zijn de gegevens 
van binnendijkse gebieden gebruikt. Deze 
gebieden zijn hiervoor geschikter omdat 
ze overzichtelijker zijn. Uit een steekproef 
van bijna 50.000 vogels komt een duidelijk 
verloop naar voren: een sterke piek in sep-
tember met een geleidelijke afname in okto-
ber-november en een kleine voorjaarspiek 
in maart (figuur 1). De geweldige piek in 

september heeft heel sterk te maken met 
vogels die op geoogste graanakkers foerage-
ren op de achtergebleven graankorrels. Vaak 
kun je in de Lauwersmeer in de loop van 
de dag hoog binnenzeilende groepen zien 
invallen op het Jaap Deensgat en andere 
open waterpartijen. Graan maakt dorstig 
en drinken op of in de buurt van akkers is 
meestal niet mogelijk. Het gaat in de Lau-
wersmeer nog steeds om maximaal enkele 
duizenden vogels. Ook elders in Groningen 
zien we dergelijke, maar kleinere groepen, 
zoals op 3 november 1993 340 exemplaren 
bij het Hoeksmeer en op 5 november 2000 
665 exemplaren op het Hondshalstermeer. 
Afgezien hiervan zitten Pijlstaarten het hele 
jaar door in lage aantallen op ondiepe plas-
sen, ondergelopen weilanden en open slik-
kige terreinen. Een opvallende waarneming 
is die van 1 maart 2002 toen er 450 vogels 
op de Veenhuizerstukken bij Stadskanaal 
zaten (bron: website Avifauna Groningen). 
Meestal gaat het echter om niet meer dan 
enkele tientallen vogels. In hoeverre het 
voorkomen op het wad afwijkt van dat van 
het binnenland is hier niet uitgezocht. Ver-
moedelijk is het voorkomen vrijwel gelijk 
aan hetgeen is geschetst in Vogels van Ne-
derland deel 2 (Bijlsma et al 2001), waarin 
wordt aangegeven dat gemiddeld circa 

Pijlstaarten in Groningen
egbert Boekema

de pijlstaart is een vogel die in groningen voor wat zijn voedsel-
gebieden betreft een duidelijke voorkeur heeft voor slikkige gebieden 

en geoogste graanakkers. aan de hand van circa 1000 waarnemingen 
van de schrijver, verricht tussen 1971 en 2007, wordt hier een impressie 

gegeven omtrent het voorkomen in de provincie groningen.
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6.000 vogels in de herfst in de Wadden-
zee verblijven. In Groningen is het meest 
westelijke deel van de Noordkust, bij de 
Westpolder, het beste deel. Meer oostelijk is 
het wad minder slikkig en zijn de aantallen 
wat lager.
Na half mei is het met de trek gedaan en 
zijn de Pijlstaarten vrijwel verdwenen. 
Overzomeren van tientallen niet-broedende 
vogels, zoals bij de Smient, is er niet bij. In 
totaal werden in juni en juli respectievelijk 
slechts 53 en 140 vogels door de auteur 
waargenomen. Juni is dus het absolute 
dieptepunt en pas vanaf half augustus ne-
men de aantallen weer toe. Daarnaast is er 
ook geen sprake van een influx in de zomer 
van vogels die noordelijker broeden, zoals 
de Topper die hier in juni/juli in kleine aan-
tallen gaat ruien op het IJsselmeer.

Zichtbare trek onder normale en ex-
treme omstandigheden
Trektellen is nog steeds in de mode, want 
het is een relatief gemakkelijke manier om 
zeldzame soorten als Steppekiekendief 
of Roodstuitzwaluw te scoren. Maar er is 
meer, zoals de Pijlstaart. Met zijn ranke 
lichaam toch een heel mooie trekvogel. Op 
16 september 1978 was er constante trek 
langs de Noordpolder en konden er in totaal 
800 vogels genoteerd worden. Op de manier 
waarop nu een topdag van Graspiepers op 
de Eemshaven wordt gevolgd, waarbij diver-
se tellers een deel van de stroom volgen, zou 
ik zeggen: het konden er ook best wel eens 
een paar keer zoveel zijn geweest. Maar in 
de jaren zeventig ging je wadvogels tellen, 
want die deden er meer toe. Voor trekkende 
Pijlstaarten zijn we overigens niet aan de 

Figuur 1. Voorkomen per decade van de 
Pijlstaart in Groningen buiten het Wadden-
gebied. Waarnemingen zijn afkomstig uit het 
Lauwersmeer en enkele binnenlandse moeras-
gebieden, zoals het Hoeksmeer en het Zuidlaar-
dermeer en omgeving. Totaal aantal vogels in 
de steekproef: 49.500.

Figuur 2. Sexratio van de Pijlstaart in Gronin-
gen. Weergegeven is het percentage vrouwtjes. 
Boven: waarnemingen van het wad bij de 
Westpolder (steekproef van ca. 3.000 vogels; 
alleen decades met voldoende waarnemingen). 
Onder: percentage uit de Lauwersmeer en 
enkele binnenlandse moerasgebieden zoals het 
Hoeksmeer en het Zuidlaardermeer en omge-
ving (steekproef van circa 7.000 vogels). 
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Eemshaven of de Noordkust gebonden. 
Ze trekken in breed front ook over zee, 
langs het strand van Schiermonnikoog tot 
kilometers ver op zee, net als Smient en 
Wintertaling. Toen Rederij Kamstra nog aan 
de Butterfahrt deed was dit goed te zien. 
Zo zag ondergetekende op 11 september 
1983 35 vogels over zee vanaf de Dolfijn II. 
De meest opvallende verplaatsingen treden 
echter op als bij een harde aanlandige wind 
de kwelders onder lopen. Veel vogels trek-
ken dan namelijk de Lauwersmeer binnen. 
Op 21 januari 1976 was er gestage trek van 
troepjes van meestal zo’n 20 exemplaren 
langs de kwelder van de Westpolder naar 
de Lauwersmeer bij een storm NW 9. Uit-
eindelijk trokken er tussen 10:30 en 14:40 
1620 vogels langs. Op 12 november 1977 
trokken er tussen 10 en 12 uur 6340 vogels 
langs bij stormachtig weer met WNW 7-9. 
Het is me bijgebleven dat bij een van deze 
stormen extreem dikke hagelstenen op de 
vogels beukten. De Smienten en Pijlstaarten 
trokken zich er ogenschijnlijk weinig van 
aan. Of dit trekverschijnsel als de kwelder 
onderloopt nog steeds zo extreem is als 
toen, is me niet bekend. In 1977 werd voor 
het eerst vastgesteld dat op Lauwersoog 
Vorkstaartmeeuwen en Vale Stormvogeltjes 
te zien zijn bij dergelijk weer, en dan wordt 
de Westpolder de Westpolder gelaten, want 

een goede storm uit de goede hoek is maar 
eens in de zoveel tijd.

Broedvogels
Pijlstaarten roepen niet al te veel, maar 
baltsende vogels maken een Rotgans-achtig 
geknor, wat af en toe in de broedtijd te 
horen is. Omdat er in Nederland niet meer 
dan enkele tientallen paartjes broeden 
is het constateren van een broedgeval in 
Groningen nog altijd iets bijzonders. In 
de jaren zeventig broedden er regelmatig 
Pijlstaarten in Groningen: in de Dollard en 
de Lauwersmeer (Boekema et al 1983). Maar 
is dit nog steeds het geval? In 2006 was in 
de Lauwersmeer een kwartier lang op grote 
afstand bij Achter de Zwarten een paartje 
aan het baltsen, waarbij het mannetje met 
uitgestrekte hals om het vrouwtje heen 
scharrelde. Maar je weet het met eenden 
nooit zeker totdat je de jongen te zien 
krijgt. Driemaal zag ik zekere broedvogels in 
de Lauwersmeer, maar dat is al weer een tijd 
geleden: op 13 juli 1979 een vrouwtje met 
zeven halfwas jongen op de Vlinderbalg, op 
31 mei 1980 een vrouwtje met zeven pulli 
van circa 10 dagen oud bij het eiland in het 
Nieuwe Robbengat en op 26 juni 1982 een 
vrouwtje met zes pulli op de Vlinderbalg. 
Een ander broedgeval buiten de genoemde 
gebieden stamt uit 1978 op het begroeide 
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deel van Rottumeroog; de inmiddels door 
afslag verdwenen ‘tuin van Toxopeus’ (bron: 
W. Weijman, Verslag SBB bewakingsverslag 
Rottumeroog). Voor zover bekend broedde 
de Pijlstaart niet eerder op Rottumeroog.

Verschillen tussen mannetjes en 
 vrouwtjes
Bij veel vogelsoorten zijn er verschillen in 
voorkomen (tijd van het jaar, locaties) tus-
sen mannetjes, vrouwtjes en juvenielen. 
Dit is in het veld alleen te constateren als 
ouders en jongen, en vrouwtjes en man-
netjes als zodanig te herkennen zijn. Bij de 
Pijlstaart is er een groot verschil tussen de 
bonte mannetjes en de bruine vrouwtjes, 
behalve in de nazomer. De ruiende man-
netjes hebben dan een eclipskleed dat 
vrijwel niet te onderscheiden is van dat 
van de vrouwtjes. Bij sommige soorten 
eenden, zoals bij de Wilde Eend, geeft de 
snavelkleur dan nog uitkomst. Een raszui-
ver mannetje Wilde Eend heeft bijvoorbeeld 
een geelgroene snavel, die gemakkelijk 
te onderscheiden is van de bruine snavel 
van het vrouwtje. Slechts een minderheid 
van de eendensoorten in Nederland heeft 
donkergrijze tot zwarte snavels, waardoor 
het op geslacht brengen niet zo eenvoudig 
is. De Pijlstaartman heeft net als de vrouw 
een mooie donkergrijze snavel, dus daar valt 
niets mee te beginnen. Hoewel sommige 
vogelgidsen aangeven dat mannetjes in het 
eclipskleed op de flanken wat contrastrijker 
zijn, valt ook daar in het veld vrijwel niets 
mee te doen. We moeten tot eind oktober 
wachten tot de mannetjes weer voldoende 
teruggeruid zijn naar het prachtkleed om 
herkenbaar te zijn voor een betrouwbare 
sexratiotelling. Van circa 10.000 vogels is 
over het jaar in Groningen de geslachtsver-
houding bepaald. Samengevat blijkt er een 
zeer opvallend verschil te zijn tussen het 
wad en het zoete water. Op het wad blijft de 
verhouding tamelijk constant met gemid-
deld tussen de 35 en 50% vrouwtjes (figuur 
2). In het binnenland op de moerasgebie-
den ten zuiden en zuidoosten van de stad 
Groningen, maar ook in de Lauwersmeer, 
daalt het aandeel van de vrouwtjes na eind 

oktober tot rond een schamele 10%, om na 
januari geleidelijk weer toe te nemen. Een 
zeer opvallend verschil dus. Het gaat in het 
binnenland in de winter bijna altijd om vo-
gels die diep grondelend het slik op de bo-
dem van ondiepe plassen en geulen filteren. 
Dit is mooi te zien als de waterstand van het 
Lauwersmeer plotseling verlaagd wordt: op 
het Jaap Deensgat en in het Nieuwe Rob-
bengat verschijnen dan opeens extra veel 
vogels. Ook bij andere soorten eenden zijn 
er verschillen tussen de sexen, maar dan 
soms juist andersom, zoals bij de Brilduiker. 
Op het wad bij de Lauwersmeer zitten ge-
middeld evenveel of iets meer adulte man-
netjes dan vrouwtjes Brilduiker, maar op de 
geulen in de Lauwersmeer zijn de ‘bruine 
Brilduikers’ ver in de meerderheid. Dit zijn 
deels of misschien wel meest juveniele vo-
gels, die alleen in de herfst en van dichtbij 
herkenbaar zijn aan het ontbreken van een 
gele snavelpunt. Bij de Pijlstaart hebben de 
jongen niet zo’n puntje. We zitten nog wel 
met de vraag wat nu dat enorme verschil 
tussen de sexen maakt. Op het wad komen 
zowel mannetjes als vrouwtjes al lopend 
en spittend aan hun kostje en grondelen 
doen ze daar niet. Maar in het binnenland 
moeten ze er wel stevig voor grondelen. 
Misschien moeten we dus denken aan een 
verklaring waarbij het voor de vrouwtjes 
minder aantrekkelijk is om door diep water 
te grondelen om aan de kost te komen. 
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Renvogel Cursorius cursor
Het zal je maar gebeuren: een nieuwe soort 
voor Nederland ontdekken (voor veel voge-
laars is dat de stap op het pad naar onster-
felijkheid…). Het overkwam Marc Plomp. 
Binnen de muren van een museum!
Nietsvermoedend bracht MP in het najaar 
van 2005 een bezoek aan Museum Schoo-
newelle in Zwartsluis, Overijssel. Daar zag 
hij een opgezette Renvogel tentoongesteld 
in een van de vitrines. Op het bijgevoegde 
etiket was te lezen dat dit exemplaar was ge-
vangen bij de Faan, Oldekerk, Groningen op 
20 november 1909. Eenmaal thuis gekomen 
raadpleegde hij Zeldzame vogels van Neder-
land (van den Berg & Bosman 2001), maar 
kon dit geval daarin niet terugvinden. Hij 
mailde Arnoud van den Berg hierover, die 
verheugd reageerde op het nieuws van MP. 
Het geval was bekend uit het Jaarbericht 
van de Nederlandse Ornithologische Ver-
eniging (vol. 7: 54, 1910). De vogel zou zich 
in een privécollectie bevinden, maar bleek 
bij inspectie door de CDNA niet te traceren. 
Zodoende ontbrak de documentatie en werd 
het geval tijdens een herziening van de Ne-
derlandse Lijst afgevoerd (van IJzendoorn 
et al 1996).
Op 23 oktober 2005 heeft ondergetekende 
een bezoek gebracht aan het museum om 
de vogel te fotograferen en dus opnieuw te 
documenteren.
Door deze ‘ontdekking’ kan het geval in ere 
worden hersteld. In retrospect gaat het dus 
om een nieuwe soort voor Nederland (en 
dus ook voor Groningen).
Op dit moment zijn drie gevallen van deze 
soort bekend in Nederland. Naast dit geval 
was er een vondst in Elswoudsduin, Noord-
Holland, op 18 oktober 1933 en meer recent 

het bekende geval van Camperduin en Texel, 
Noord-Holland van 3 tot 21 oktober 1986 
(van den Berg & Bosman 2001).
Renvogel is een politypische woestijnsoort. 
Hij komt voor van Noord-Afrika tot aan Pa-
kistan, het Midden-Oosten en in de Hoorn 
van Afrika, zuidelijk tot aan Kenia.
Drie verschillende taxa zijn bekend: de no-
minaat cursor op de Canarische Eilanden, de 
Sahara inclusief het Arabisch Schiereiland 
en de Hoorn van Afrika. Van het zuidoosten 
van Turkije tot aan Pakistan komt bogo-
lubovi voor en op de Kaapverdische Eilanden 
woont exsul (Dickinson 2003).

Blonde Ruiter Tryngites subruficollis
Nog niet zo lang geleden is de website 
 www.vogelsvangroningen.nl on-line 
gekomen. Deze site is het werk van vier 
Groningse vogelaars en moet worden gezien 
als een digitale voortzetting van de Lijst 
van Groningse Vogels (de Bruin & de Bruin 

Nieuw voor Groningen:
Renvogel en Blonde Ruiter
Bert de Bruin 

Renvogel – Oldekerk – 20 november 1909
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1997). De lijst op de site is officieel en heeft 
als doel een zo volledig mogelijk overzicht te 
geven van alle in Groningen waargenomen 
vogels (met de nadruk op de zeldzame taxa). 
Om nog meer documentatie te verzamelen 
dan bekend was uit de publicatie van 1997, 
hebben de samenstellers bij de introductie 
van de website een oproep gedaan aan 
alle geïnteresseerden om nog onbekend 

bewijsmateriaal zoals foto’s aan te leveren.
Nico de Vries gaf gehoor aan deze oproep. 
Tijdens het naspitten van zijn fotoarchief 
stuitte hij op een dia van een steltloper die 
hij niet direct op naam kon brengen. De foto 
is genomen op 2 oktober 1982 op de vloei-
velden van Blekslage bij Harpel in Zuidoost-
Groningen. NdV dacht dat het mogelijk 
een interessante soort was en stuurde een 
scan van de dia naar Marnix Jonker, die de 
vogel als een juveniele Blonde Ruiter de-
termineerde. Maar om geheel zeker te zijn 
raadpleegde hij ondergetekende, die een en 
ander kon bevestigen.
De documenten zijn direct voorgelegd aan 
de CDNA en die heeft het geval aanvaard. 
Daarom gaat deze Blonde Ruiter de boeken 
in als het eerste geval voor Groningen en 
pas de vierde voor Nederland (van den Berg 
& Bosman 2001).
Blonde Ruiter broedt van het uiterste 
noordoosten van Siberië tot Alaska en 

 arctisch Canada. De soort overwintert cen-
traal en zuidelijk op het Zuid-Amerikaanse 
continent (Dickinson 2003). In Nederland 
zijn tot en met 2005 28 gevallen aanvaard 
(van der Vliet et al 2006).
Maar voor Groningen, en daar gaat het hier 
om, was dit dus het eerste geval. Nadien zijn 
nog zes Blonde Ruiters aan de Groningse 
Lijst toegevoegd. Het gaat om gevallen 
in mei 1986 Lauwersmeer, oktober 1988 
Eemshaven, mei 2001 Eemshaven, augustus 
2001 Eemshaven, mei 2001 Lauwersmeer en 
september 2004 Lauwersmeer (zie www.vog
elsvangroningen.nl).
Dank je wel, Nico de Vries!
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Blonde Ruiter – Harpel – 2 oktober 1982
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De waarnemingenrubriek wordt samen ge steld 
door Dušan Brinkhuizen. De waarnemingen 
zijn voornamelijk afkomstig van www.avifau-
nagroningen.nl, www.lauwersmeer.com en van 
waarnemers die waarnemingen rechtstreeks 
doorgeven aan de samensteller.
Wat betreft de volgorde van de lijst en de status 
van soorten  in de provincie Groningen wordt 
  www.vogelsvan groningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 mei t/m 
31 augustus 2007 graag zo spoedig mogelijk 
insturen naar: Koninginnelaan 18a, 9717 BT 
Groningen, e-mail: waarneming@avifauna-
groningen.nl of tel. 06-42697799. De waarne-
mingen kunnen uiteraard ook online worden 
doorgegeven op de Avifaunasite.

Sneeuwgans
Een vogel met een aluminium ring aan de 
linkerpoot werd op 1 en 2 januari waargeno-
men in de Emmapolder. Van 10 maart tot 5 
april werd een eveneens geringde vogel (alu-
minium op links) regelmatig waargenomen 
langs de Kwelderweg in de Kollumerwaard.

Ross’ Gans
Van 19 tot 22 januari werd een Ross’ Gans 
waargenomen in een groep Brandganzen 
tussen Tetjehorn en Overschild nabij het 
Schildmeer. Op 2 april werd een exemplaar 
gezien in de Reiderwolderpolder en op 9 
april werd de vogel waargenomen in de 
Johannes Kerckhovenpolder. De vogel(s) 
waren vermoedelijk ongeringd.

Kleine Rietgans
Een groep van 88 Kleine Rietganzen werd 
op 17 december 2006 waargenomen nabij 
Stootshorn, Slochteren. Op 1 en 28 januari 
verbleef deze groep ten noorden van Sloch-
teren, langs de Kooiweg.
 
Roodhalsgans
Vanaf januari tot begin mei werden regel-
matig Roodhalsganzen waargenomen in de 
voor ganzen bekende gebieden van de Lau-
wersmeer en de Dollard. Op 25 en 29 april 
werd een groep van maar liefst vier vogels 
gezien in de Bantpolder. 

Witbuikrotgans
Van 6 januari tot 10 februari werd een vogel 
gemeld in de Anjumer Kolken en dan vaak 
nabij Ezumazijl. Op 3 en 24 februari werd 
een vogel gezien op de kwelders van Noord-
polderzijl en op 20 februari en 11 maart zat 
er een in de Bantpolder.

Zwarte Rotgans
Tot 11 februari werd regelmatig een exem-
plaar gemeld in de Anjumer Kolken en dan 
vaak nabij Ezumazijl. Op 27 januari werd 
een exemplaar gezien bij Dokkumer Nieuwe 
Zijlen en op 24 februari werd een vogel 
waargenomen op het wad bij de Emmapol-

Waarnemingen
van 1 januari tot en met 30 april 2007

Sneeuwgans – Kwelderweg – 22 maart 2007
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der. Op 17 maart en op 5 en 9 april werd er 
een gezien in de Bantpolder.

Krooneend
Op 19 februari werden twee mannetjes en 
twee vrouwtjes gezien bij de Hoornse Plas. 
Van 19 t/m 24 maart verbleven hier nog 
twee mannetjes en een vrouwtje. Op 8 april 
werd een woerd waargenomen op het Old-
ambtmeer bij de Blauwe Stad. Op 21 en 23 
april werd hier een vrouwtje gezien.

Koningseider
Spectaculair is de waarneming van een 
langsvliegend mannetje op 29 januari bij de 
Eemshaven. De vogel vloog over de Wad-
denzee naar west en werd waargenomen 
vanaf het westelijk Eemshaventerrein. In-
dien aanvaard betreft het een nieuwe soort 
voor de provincie.

IJseend
Langsvliegende vogels werden gemeld op 19 
januari langs Lauwersoog en op 21 januari 
langs de Eemshaven. 

Middelste Zaagbek
Leuke binnenlandwaarnemingen werden 
gedaan op 20 maart bij De Groeve, op 6 april 
op de vloeivelden van de Suikerunie, Gro-

ningen en op 8 april op het Oldambtmeer 
nabij Midwolda. Het betroffen allen vogels 
in vrouwtjeskleed.

IJsduiker
De onvolwassen IJsduiker die vanaf 9 de-
cember 2006 regelmatig werd gezien in het 
havencomplex van de Eemshaven, werd hier 
voor het laatst waargenomen op 10 februari 
2007. 

Geoorde Fuut
Op 9 april werden maar liefst 41 exemplaren 
in zomerkleed geteld in de bakken van de 
vloeivelden van de Suikerunie in de stad. 

Kuifduiker
Op 10 en 24-26 maart werd een vogel waar-
genomen op het Nieuwe Robbengat in de 
Lauwersmeer. Op 7 april werd zowel bij de 
Vlinderbalg als bij de sluizen van Lauwers-
oog een zomerkleed exemplaar waargeno-
men. Op 20 april werd een naar zomerkleed 
ruiende vogel gezien op het Schildmeer en 
vanaf 26 april werd een vogel in zomerkleed 
gezien in de Kropswolderbuitenpolder.

Kuifaalscholver
Twee vogels, een adult en een juveniel, wer-
den vanaf december 2006 regelmatig gezien 
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in de Eemshaven en werden hier op 22 janu-
ari voor het laatst waargenomen.

Grote Zilverreiger
Op 5 januari en 6 februari werden maar 
liefst 85 exemplaren geteld op de slaapplaats 
in de Veenhuizerstukken.

Zwarte Ibis
Van 23 april tot 1 mei werd een vogel gezien 
in Westerbroekstermadepolder en op 24 
april vloog een exemplaar over Hoogkerk.

Zwarte Wouw
Tussen 13 april en 30 april werden in totaal 
10 overvliegende exemplaren gezien in de 
provincie.

Rode Wouw
Tussen 20 maart en 30 april werden maar 
liefst 26 overvliegende vogels gemeld in de 
provincie.

Zeearend
Van januari tot begin april werden opval-
lend veel Zeearenden gemeld. Vaak betrof 
het één exemplaar, maar soms werden ook 
twee vogels gezien. Meldingen kwamen 
onder andere uit de Dollard en het Lau-
wersmeergebied. Het gros van de meldingen 
was echter afkomstig uit gebieden ten zui-
den van de stad Groningen waar minstens 
twee vogels pleisterden. Tussen 2 januari en 

29 april werden in totaal op 17 verschillende 
plekken Zeearenden gemeld. Meestal be-
troffen het overvliegende vogels, maar soms 
ook enkele pleisterende exemplaren. Deze 
werden voornamelijk gemeld in de Wester-
broekstermadepolder, het Zuidlaardermeer, 
het Paterswoldsemeer, Polder Lappenvoort, 
het Hoeksmeer, het Schildmeer, de Tjamme 
en het Leekstermeer. Een onvolwassen 
exemplaar werd gedurende een maand re-
gelmatig aan het eind van de middag gezien 
bij het Friesche Veen. Deze vogel sliep in 
een boom tegenover de hut.

Grauwe Kiekendief
In de maand april werden minimaal zes 
langsvliegende vogels geteld vanaf de tel-
post in de Eemshaven.

Steppekiekendief
Vanuit de Eemshaven werden drie langs-
vliegende vogels gemeld: op 12 april een 
subadulte man, op 27 april een eerste zomer 
vrouw en op 28 april een volwassen man. 
Geen van de vogels werd gefotografeerd.

Visarend
In de maand april werden in de provincie 
maar liefst 31 overvliegende exemplaren 
gemeld. 

Kraanvogel
Tussen 22 februari en 30 april werden in de 

Kuifaalscholver (met IJsduiker) – Eemshaven – 14 december 2006
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provincie in totaal 21 waarnemingen gedaan 
van overvliegende Kraanvogels. De grootste 
groep werd op 6 maart gezien vanaf de tel-
post in de Eemshaven en bestond uit maar 
liefst 44 exemplaren. Van 19 april tot in mei 
bevond zich een vogel voor de hut van de 
Lettelberterpetten. 

Steltkluut
Van 16 tot 23 april werd een exemplaar 
waargenomen in de klutenplas op het ooste-
lijk Eemshaventerrein. Twee vogels werden 
op 28 april waargenomen in de Wester-
broekstermadepolder.

Morinelplevier
Een vogel werd gemeld op 25 april in de 
Negenboerenpolder. Op 29 april werd een 
adult vrouwtje ontdekt in de Ezumakeeg. 
Op 30 april was de vogel van de Ezumakeeg 
nog aanwezig en werd er nog een vrouwtje 
ontdekt bij de hut van het Jaap Deensgat. 
Er vlogen die dag ook drie vogels langs 
de telpost van de Eemshaven, terwijl vier 
exemplaren zich mooi lieten bekijken op de 
zandvlakte van het oostelijk Eemshaventer-
rein.

Poelruiter
De eerste vogel van dit jaar werd gezien 
op 28 april bij Achter de Zwarten in de 
Lauwersmeer. De volgende dag werden 
er op vier verschillende plekken vogels 
gemeld: een vogel in Polder Breebaart, een 
in de Bantpolder, twee in de Eemshaven 
waarvan een langsvliegend en een vogel in 
de Westerbroekstermadepolder. Op 30 april 
werden zelfs twee vogels gemeld voor de hut 
van de Westerbroekstermadepolder.

Grote Jager
Tussen 19 en 29 januari werden in totaal 
twaalf vogels gemeld vanaf Lauwersoog en 
de Eemshaven. Het betrof langvliegende 
vogels, maar sommige waren even kort ter 
plaatse.

Baltische Mantelmeeuw
De geringde 1e winter Baltische Mantel-
meeuw (CN95) werd op 19 januari voor het 

Steltkluut– Eemshaven – 20 april 2007

Morinelplevier – Eemshaven – 30 april 2007

Baltische Mantelmeeuw
Hoornse Meer– 4 januari 2007
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laatst gezien op de steigers van Kaaphoorn, 
Hoornse Meer.

Geelpootmeeuw
Tussen 6 januari en 20 februari werden met 
regelmaat een 1e winter en een 2e winter 
Geelpootmeeuw waargenomen op de stei-
gers bij Kaaphoorn. 

Pontische Meeuw
Van 19 januari tot 9 maart werden tot maxi-
maal drie 1e winterkleed vogels waargeno-
men op de steigers van Kaaphoorn. 

Grote Burgemeester
Een 2e winter werd langsvliegend gezien bij 
de Eemshaven op 15 januari. Op 22 januari 
zat een 1e winter op Rottummeroog en op 
27 januari werd een langsvliegende 2e winter 
gezien bij de Kustweg in de Lauwersmeer.

Reuzenstern
In de Ezumakeeg werd op 19 en 30 april een 
exemplaar waargenomen. Op 27 en 28 april 
werden twee vogels gezien in de Kropswol-
derbuitenpolder.

Witwangstern
Op 29 april werd een zomerkleed exemplaar 
waargenomen samen met een Zwarte Stern 
bij de Vlinderbalg in de Lauwersmeer.

Kleine Alk
Op 22 januari vlogen vier exemplaren langs 
de Eemshaven.

Papagaaiduiker
Op 18 maart werd een naar west vliegende 
vogel waargenomen vanaf Lauwersoog.

Hop
Op 25 april werd een Hop gefotografeerd in 
een tuin in Bellingwolde. Op 29 april werd 
een vogel waargenomen bij het Noordlaar-
derbos.

Draaihals
In de periode van 23 tot 29 april werden in 
totaal dertien verschillende Draaihalzen 
gemeld in de provincie. Op 24 april werden 

vier vogels gezien op het oostelijk Eemsha-
venterrein.

Kortteenleeuwerik
Op 30 april werd een langstrekkende vogel 
gemeld vanaf de telpost in de Eemshaven.

Kuifleeuwerik
Op 29 april was een vogel kort aanwezig bij 
de telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Grote Pieper
Op 19 januari vloog een exemplaar langs 
Lauwersoog en op 11 april werd een gemeld 
vanaf de telpost in de Eemshaven.

Duinpieper
Tussen 14 en 30 april werden in de provincie 
in totaal vijf langstrekkende vogels opge-
merkt.

Roodkeelpieper
Er werden drie Roodkeelpiepers gemeld: op 
29 april een langsvliegend exemplaar bij de 
Westerbroekstermadepolder en een vogel ter 
plaatst bij Tetjehorn, Schildmeer. Op 30 april 
werd een overvliegende vogel opgemerkt 
boven Hoogkerk.
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Pestvogel
Er werden van januari tot april veel Pestvo-
gels gemeld van diverse plaatsen in de pro-
vincie. De laatste vogels werden gemeld op 2 
april bij de Helperzoom in Groningen.

Vale Braamsluiper
De geringde Vale Braamsluiper van Vinkhui-
zen werd voor het laatst gemeld op 7 april in 
de tuintjes aan de Zilverlaan.

Bruine Boszanger
Een Bruine Boszanger werd op 5 februari 
ontdekt nabij het gemaal van Electra tussen 
Zoutkamp en Oldehove. De vogel liet zich 
regelmatig mooi zien en horen (roepjes) in 
de struiken op het kampeerterrein aldaar. 
Hij werd hier voor het laatst gemeld op 7 
april en werd toen zelfs zingend gehoord. 
Het gaat hier om de tweede waarneming 
voor de provincie.

   « Pontische meeuw
 Hoornse Meer – 29 januari 2007

Vale Braamsluiper – Vinkhuizen – 5 februari 2007

Bruine Boszanger – Electra– 9 februari 2007
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Pallas’ Boszanger
Een zingende Phylloscopus-zanger met 
vleugelstrepen werd op 13 april gemeld als 
Grauwe Fitis langs de Cort van der Linden-
laan in Helpman, Groningen. Pas de volgen-
de dag, toen de vogel werd teruggevonden 
bij het fietspad langs de Coendersborg, kon 
hij definitief als Pallas’ Boszanger gedeter-
mineerd worden. Het gaat hier om het eer-
ste zingende voorjaarsgeval in de provincie.
 
Taigaboomkruiper
Er werden vier vogels gemeld: op 6 januari 
bij de begraafplaats aan de Hofstraat in 
Winschoten, op 13 januari bij het Botjezand-
gat nabij Noordbroek, op 10 maart op het 
Selwerderhof en op 12 maart in Tolbert.

Kortsnavelboomkruiper
Van begin januari tot in mei werden steeds 
één tot twee Kortsnavelboomkruipers ge-
meld in de bossen bij Ter Apel, zowel in het 
Meebos als in het Roelagebos. Op 11 febru-
ari werd een exemplaar waargenomen in het 
Midwolderbos.

Roodkopklauwier
Op 24 april werd een vrouwtje ontdekt en 
gefotografeerd op het oostelijk Eemsha-
venterrein. De vogel werd de gehele dag 
rondom het grote schakelstation gezien. 

Het gaat hier om de zevende waarneming 
voor de provincie.

Raaf
Op 22 april werd een vogel gezien cirkelend 
boven Lewenborg en op 27 april werd een 
gemeld boven Haren.

Europese Kanarie
Tussen 12 maart en 25 april werden in to-
taal zes langstrekkende vogels gezien in de 
Eemshaven. Op 7 april was een kort aanwe-
zig bij de Koninginnelaan in de stad.

Grauwe Gors
Op 18 april werd een vogel waargenomen en 
gefotografeerd bij Blijham.

Pallas’ Boszanger – Helpman – 14 april 2007 Roodkopklauwier – Eemshaven– 24 april 2007

Grauwe Gors
Blijham – 18 april 2007

fo
to

:r
eI

n
t 

Ja
ko

B 
sc

h
u

t

fo
to

: M
a

rt
IJ

n
 B

o
t

fo
to

: M
a

rt
IJ

n
 B

o
t



Zeiss, Swarosvki
Tento, Bausch & Lomb

Gekr. Roodstaart
Kerkuil, Oeverpieper

Slagnetten
Lifetraps

Koffie
Geluidsinstallaties

Mussenpotten
Rechtszaken

Lezingen
Persoonlijke aandacht

Columns
Binoculairs

Vakantiewoningen
Opticron Optolyth

Kowa Bresser
Gier- & Huiszwaluw

IJsgors
Mag-Litelampen

Vangdagen
Loupes

Spreeuwenpotten
Voederschalen

Excursies
Statieven

Verhalen in 3 talen
Geboortes

Boeken
MER-rapportages

Geef vogels een kans met

J
D
an

oevendans
Door kijkers, nestkasten of telescopen bij buitenbedrijf BBZ te kopen

Of laat u zelf eens een dagje verwennen, door vogels in de hand te leren kennen.

Met de schoolklas naar het wad? Of heeft u het zelf even gehad?

Het  is allemaal  niet te duur, maar wel.....puur natuur!

Jan Doevendans,Verl. Grachtstraat 12-14, Groningen.
Telefoon: 050-3145027. e-mail: bbz@inn.nl
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