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VAN DE VOORZITTER
Voorjaar 2014. Wat een verschil met een jaar
geleden. Toen een koud voorjaar met nog sneeuw
en ijs in maart en dit jaar van de herfst al vroeg de
lente in. Vele ganzen hebben ons land eerder
verlaten dan in andere jaren en de terugkeer van
onze zomergasten laat ook een heel ander beeld
zien. Wat dat betreft meer dan interessant om dit
ook eens in concrete getallen te zien. Bij deze de
oproep om zoveel mogelijk gegevens in te sturen
van eerste waarnemingen.
We blikken in de nieuwsbrief terug op de
afgelopen maanden. Een winterperiode waarin de
winter zelf schitterde door afwezigheid. Dat heeft
heel
wat
bijzondere
waarnemingen
en
telresultaten opgeleverd. In deze nieuwsbrief
geeft de coördinator van de ganzen- en
zwanentellingen een samenvatting van deze
tellingen en een tussenstand voor wat betreft de
resultaten. Dat er in Drenthe waarnemingen zijn
van Kleine en Wilde Zwanen is niet zo bijzonder,
wel de grote groepen die ook dit jaar weer zijn
waargenomen. Meer daarover kunt u lezen in een
artikel van waargenomen zwanen in het zuiden
van onze provincie.
Bijzonder deze winter was de invasie van grote
groepen Kruisbekken. In deze nieuwsbrief is een
artikel over deze soort opgenomen die bij velen
de herinneringen boven zal halen. Gevolg door
een overzicht van bijzondere en opvallende
waarnemingen in de afgelopen maanden als
afsluiting van een winterperiode die anders was
dan in andere jaren.

Ten slotte maken we de overgang naar dit
voorjaar door een oproep om vooral de eerste
waarnemingen op de bijgevoegde lijst in te vullen
en op te sturen.
Voor veel vogelaars is het inventarisatiewerk al
begonnen. In lijn met een bijzondere winter wens
ik ieder een bijzonder voorjaar toe.

Sjoerd Boonstra
Voorzitter WAD
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WAD OP HET INTERNET
Op www.avifaunadrenthe.nl
kunt u de
website van de Werkgroep Avifauna Drenthe
vinden. Daar kunt u deze, maar ook alle
voorgaande Nieuwsbrieven lezen en eventueel
downloaden in pdf-formaat.

INSTUREN KOPIJ
Kopij voor de Nieuwsbrief kan opgestuurd
worden naar het redactieadres. Ook is het
mogelijk om via de website kopij naar het
algemene mailadres van de WAD te sturen:
info@avifaunadrenthe.nl.
Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering in
digitale vorm, liefst via e-mail in Word- of
tekstbestand. Grafieken en/of tekeningen bij
voorkeur in JPEG- of GIF-formaat en liever niet
in BMP. Afbeeldingen kunnen ook in het
document worden verwerkt.

Colofon
De WAD-Nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe en wordt
gratis toegezonden aan alle donateurs van de
WAD en aan alle medewerkers van projecten
van de WAD en SOVON in Drenthe.
Voor toezending buiten de hierboven vermelde
doelgroep kan een verzoek worden gedaan aan
het bestuur van de WAD:
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk
gemaakt door:
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GANZEN EN ZWANEN
IN DE WINTER VAN 2013 EN 2014
Elk jaar worden in het hele land de pleisterende zwanen en ganzen geteld van september tot en met maart. Een en ander wordt
georganiseerd onder auspiciën van Sovon en
de tellingen vinden één keer per maand
ongeveer gelijktijdig plaats. Uiteraard komen
in de meer laag gelegen provincies grotere
aantallen voor, maar ook in Drenthe zijn er
een aantal belangrijke gebieden die worden
geteld. Er zijn weliswaar wel eens veranderingen in het aantal getelde gebieden, maar
de meeste telgebieden worden reeds meer
dan 20 jaar geteld, waardoor vergelijkingen
over lange periodes mogelijk zijn.
Weerbeeld
De afgelopen winter was, zoals ieder het zal
hebben gemerkt, één van de warmste van de
afgelopen eeuw. In De Bilt geen vorst en in
Drenthe alleen maar lichte (de term
zeer lichte bestaat niet in dit verband)
vorst eind januari en een enkele
nacht in maart.
De gemiddelde
temperatuur bedroeg 6,0 graden
tegen 3,4 normaal. Ook het aantal
uren zon was ruim hoger dan
normaal.
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Hoewel de ganzen- en zwanentellingen al in
de 80-er jaren zijn begonnen, is er vanaf de
winter van 1997-98 een goed databestand
opgebouwd. Daarmee was het afgelopen
e
seizoen de 17 keer en zijn er vergelijkingen
met voorgaande jaren te maken. Overigens is
er in het begin nog niet in september geteld.
Het aantal getelde gebieden is in de loop der
jaren enigszins uitgebreid, maar vertoont toch
een redelijk stabiel beeld. In tabel 2 worden
de aantallen ganzen en zwanen uit het
seizoen 2013/14 vergeleken met het
gemiddelde van laatste 16 jaar (1997/98 t/m
2012/13). Om de ontwikkeling in de
telresultaten beter te kunnen volgen zijn ter
vergelijking ook de resultaten van de laatste 5
(2008/09 t/m 2012/13) weergegeven.
Resultaten
Er werden in het afgelopen seizoen gemiddeld
70 gebieden geteld. Dit komt aardig overeen
met de voorgaande jaren.
De aantallen van de Knobbelzwaan waren in
het gehele seizoen vergelijkbaar met de ge-

In Drenthe was het weer globaal in de
tel-weekenden:
September:
Deels regen en zon, (half)bewolkt,
gemiddelde temperatuur 14 graden, matig
zicht;
Oktober:
Meest regen (za), grotendeels droog (zo)
, temperatuur 9 graden, redelijk zicht;
November:
Droog, bewolkt, temperatuur 7 graden, zicht slecht
(za), redelijk (zo);
December:
Zaterdags langere tijd regen, zondags enkele
buien, temperatuur 8 graden, goed zicht;
Januari:
Droog, bewolkt, temperatuur 7 graden, goed (za)
en redelijk (zo) zicht;
Februari:
Enkele buitjes, bewolkt, temperatuur 8 graden,
goed zicht;
Maart:
Regenachtig (za) , droog (zo), bewolkt temperatuur
10 graden, goed zicht.

Algemeen

middelden uit voorgaande jaren, en lijken zich
de laatste jaren te stabiliseren (zie figuur 1).
Figuur 1 Seizoensmaxima Knobbel-, Kleine- en
Wilde Zwanen in de afgelopen 14 winters

De broedresultaten van de Kleine Zwaan zijn
de laatste 2 jaar behoorlijk goed, dat wil
zeggen meer dan de sterfte onder de adulten.
Dat was daarvoor al 11 jaar niet het geval.
Ook in Drenthe hadden we het hele seizoen
door goede aantallen.
De Wilde Zwaan had een iets minder goed
jaar. Behalve in december, bleven de aantallen lager dan de gemiddelden van zowel de
voorafgaande 5 jaar als de voorafgaande 16
jaar. Ook het seizoensmaximum was lager.
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De aantallen van de Taigarietgans zijn de
laatste jaren nog maar een fractie van de
aantallen in het verleden. Dit komt met name
door de veel kritischer determinatie, waardoor
de uitkomsten een reëler beeld geven. In het
afgelopen seizoen is er geen enkele Taiga
vastgesteld. Buiten de telweekenden hadden
Jan van Ginkel en ik zelf overigens nog 2 exx
bij de Atlastelling. Van de Rietganzen spec
zijn de aantallen Taigarietganzen en Kleine
Rietganzen totaal hooguit 10 en het overgrote
deel is dus Toendrarietgans. Het jaar
2013/14 was opnieuw een topjaar met in
januari een totaal van 93.513 Rietganzen,
waarmee de stijgende trend zich weer voortzet
(zie figuur 3). Overigens is Drenthe de echte
Toendra-provincie met percentages van 50%
(januari) tot 80% (februari) van alle Toendra’s
in Nederland.
De laatste jaren was er sprake van steeds
vroegere aankomsten. In 2012/13 echter
kwamen de meeste Rietganzen echter pas
een maand later aan, maar in het afgelopen
seizoen paste weer meer in de vervroegende
trend (zie figuur 2).
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De aantallen van de Nijlgans nemen over
langere termijn ook toe, hoewel deze het
afgelopen jaar minder waren dan het topjaar
2012/13.

Figuur 3 Seizoensmaxima Rietganzen en
Kolganzen in de afgelopen 14 winters

Ook de Kolganzen arriveerden massaal in
oktober, dit past overigens in ook in de
stijgende trend, die in het afgelopen seizoen
resulteerde in een nieuw seizoensmaximum
van 60.664.
Figuur 4 Seizoensmaxima van de Grauwe en
Soepganzen in de afgelopen 14 winters

De seizoensmaxima van de
Brandgans
verlopen door de jaren heen zeer grillig (zie
figuur 5). Toch is ook hier duidelijk sprake van
een stijgende lijn.

Figuur 2 Aantallen Riet- en Kolganzen in de
maand oktober in de afgelopen 17 jaar

De stijgende trend bij de Grauwe Gans zette
zich sterk door met bijna een verdubbeling van
het seizoensmaximum. Zijn meer gedomesticeerde afstammeling de Soepgans blijft ook
nog steeds iets toenemen (zie figuur 4).
De Grote Canadese Gans stijgt nog steeds
sterk. Elk jaar zijn de aantallen weer hoger.
Deels betreft het eigen broedvogels, maar ook
het aantal overwinteraars stijgt.
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Figuur 5 Seizoensmaxima van de Canadese,
Brand- en Nijlganzen in de afgelopen 14 winters

Hieronder volgt een trendtabel. De aantallen
zijn de gesommeerde aantallen per telseizoen,
maar bevatten daardoor veel dubbeltellingen.
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04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

n telgebieden

66

64

55

69

67

70

67

Knobbelzwaan

3.410

3.022

3.120

4.207

4.048

3.571

3.230

4.036

3.979

Zwarte Zwaan

1

6

6

10

5

1

5

0

9

Kleine Zwaan

1.223

1.653

877

1.600

1.188

475

385

808

1.614

1.412

Wilde Zwaan

634

617

317

855

817

973

2.985

1.177

2.622

1.280

10

0

1

0

0

0

0

0

0

rietgans spec.

8.466

52.251

21.768

25.929

22.605

19.559

15.174

23.545

11.121

Taigarietgans

3.173

6.584

1.661

160

390

315

50

43

4

119.412

80.337

131.611

124.308

134.195

154.246

187.118

266.018

226.765

Zwaangans

Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Rietgans totaal
Kolgans
Dwerggans

11/12

12/13

71

13/14

72

70

29

24

49

32

15

68

59

19

39

131.080

139.196

155.089

150.429

157.205

174.188

202.401

289.625

237.929

41.510

68.397

66.731

69.287

49.400

64.104

65.610

122.850

125.920

4.088
13

0
17.093
0
305.036
76
322.205
260.506

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Grauwe Gans

2.969

4.919

7.517

6.993

13.874

9.642

12.702

15.855

19.219

23.134

Soepgans

1.545

1.458

696

706

1.110

1.025

1.274

2.302

2.298

2.066

Indische Gans

0

13

12

4

9

5

1

5

6

6

Canadese Gans

2.345

3.170

3.092

3.066

4.086

4.076

4.143

5.148

6.605

8.833

13

Brandgans

11.789

1.596

2.791

6.478

618

1.380

1.290

2.725

7.693

10.226

Rotgans

1

2

0

0

0

0

1

1

1

1

Roodhalsgans

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2.684

2.698

3.444

3.135

5.914

7.482

5.901

6.736

9.194

Nijlgans

Tabel 1. Trendtabel. Totaal aantal getelde ganzen
en zwanen per telseizoen over de maanden
september tot en met maart incl. dubbeltellingen bij
een gemiddeld aantal telgebieden

Als een vogel in alle maanden aanwezig was
wordt deze 7 keer geteld. De aantallen mogen
dus niet als absolute cijfers worden
beschouwd, maar geven wel een aardig beeld
van de verschillende soorten in een heel
seizoen. Daarmee kun je gemakkelijker trends
ontdekken.
Tellers
Met dank aan de volgende ganzen- en
zwanentellers: Bertus Bats, Roelof Blaauw,
Sjoerd Boonstra, Mart Coenders, Martin
Cuperus, Arend van Dijk, Bert Dijkstra, Remco
Drewes, Paul Gelderloos en de telgroep
Bargerveen, Jan van Ginkel, Jan Grotenhuis,
Erwin Hooge, Lieuwe de Jonge, Piet Kerssies,
Joop Kleine, Tinus Knegt, Jan Kolhoff, Peter
de Kraker, Jan Lok, Anne Hielke van der
Meulen, Tseard Mulder, Fred van der Noord,
Rene Oosterhuis, Jacob Poortstra, Jaap
Ruiter, Jannes Santing, Dick Schoppers,
Eelke Schoppers, Henk Sloots, Paul Verra en
Jelle de Vries.

7.497

Tellers gezocht
Voor het komende seizoen zijn er nog een
aantal vacante gebieden in verschillende
delen van Drenthe. Bijvoorbeeld: Groote- en
Peizerdiep, Langelo/Norg, Altena/Bunnerveen,
tussen Roden en Nieuw Roden, ten westen
van Smilde, Diependal, Geeuwenbrug (met
o.a. Blauwe Meer) en gebieden grofweg
tussen Hoogeveen, Hollandscheveld en
Koekange. Als je interesse hebt om in het
winterhalfjaar één keer per maand Ganzen en
Zwanen te tellen kun je met mij contact
opnemen: telefoon 0591-382070 of 0620613672 e-mail jaap-ruiter@planet.nl. Het is
ook mogelijk een vacant gebied te claimen op
de site van Sovon.

Jaap Ruiter
Coördinator Ganzen- en Zwanentelling
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konden het nummer van Kleine Zwaan 065E
goed lezen.

KLEINE ZWAAN 065E
FOERAGEERT OP STOPPELVELD
KREMBOONG
Voor vogelaars is het een saaie winter. Het is
niet echt koud. Geen sneeuw, nauwelijks
vorst. Noordelijke vogels die in strenge winters
bij ons overwinteren laten het goeddeels
afweten. De landelijke watervogeltelling
leverde in Drenthe wel veel eenden op, maar
overwegend algemene soorten: Wilde eend,
Wintertaling, Smient, Kuifeend, Krakeend en
een enkele grote Zaagbek. Daarom zijn de
zwanen
op
Kremboong
deze
winter
verrassend. Op de maïsstoppelvelden van
Booijink fourageren Kleine en Wilde zwanen in
wisselende aantallen, van 25 tot 350 stuks.
Vaak worden ze vergezeld door honderden
Toendrarietganzen. Het is een komen en gaan
van zwanen en ganzen. Onder de Kleine
Zwanen bevindt zich een vogel met gele
halsband, zwaan 065E. Zijn gele pootring
heeft hetzelfde nummer. Van 2008 tot heden
heeft hij duizenden kilometers afgelegd.
Kleine Zwaan 065E
Als je je eerst even registreert, kun je op
www.geese.org waarnemingen van ganzen en
zwanen met een gekleurde halsband
invoeren. Halsbanden van deze vogels
kunnen naar gelang het onderzoek groen,
blauw of geel zijn. Grazen ze niet te ver in het
veld, dan is met een goede kijker het nummer

De foto heb ik op 13 januari gemaakt, 24x
inzoomen en thuis met Photoshop iets
vergroten en je kunt de tekst op de halsband
lezen. Eenmaal ingevoerd op geese.org, is de
levensloop van de zwaan op te vragen. Zwaan
065E is op 17 december 2008 voor het eerst
in Nederland gezien en wel in de Flevopolder.
Ook daarna kwam hij vaak in de polder of op
de weilanden ten oosten van Gouda. In
Duitsland werd deze Kleine Zwaan gespot bij
Osnabrück en bij Kiel. Op 7 november 2010 is
hij in Estland, op 28 januari 2011 in ZuidoostEngeland en op 3 november 2012 in Letland.
In die jaren wordt hij ook in Duitsland en
Nederland gezien. En nu foerageert hij dus op
de stoppelvelden van Kremboong binnen de
gemeente Hoogeveen. Vermoedelijk is hij
geringd en voorzien van een halsband in de
moerasgebieden van Noordwest-Rusland.
Kaartjes met trekroutes van Kleine Zwanen
laten steeds deze plekken zien. De route gaat
via Estland en Letland naar Duitsland en
Nederland.
Wortels van maïs
In het hoge noorden is het ‘s winters voor
Kleine en Wilde zwanen te koud. Ze kunnen
op bevroren en besneeuwde akkers en
weilanden weinig voedsel vinden. Daarom
overwinteren ze in Duitsland en Nederland.

\

Veertig van de 350 Kleine en Wilde zwanen op
Kremboong met daarachter Toendrarietganzen
(foto Hero Moorlag)

op de halsband af te lezen.
Kleine zwaan 065E (links) fouragerend op
Kremboong (foto: Hero Moorlag)

Edwin de Weerd uit Hoogeveen, Freddy
Mager en Ewouth Ebink uit Tiendeveen en ik
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Op onze weilanden is voedsel in overvloed,
vooral deze winter. Op stoppelvelden van
maïs valt het voedselaanbod tegen. De
nieuwste maïscombines maaien de maïs
tegenwoordig kort af en morsen heel weinig
korrels en loof. De oogst gebeurt steeds
netter. Wat me op Kremboong opvalt, is dat de
zwanen hun snavel diep in de grond steken en
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de glibberige half verrotte wortels van de maïs
eruit trekken. Blijkbaar zit in de wortels
voldoende voedsel. De bedoeling is dat de
zwanen een vetlaag opbouwen om terug te
kunnen vliegen naar hun broedgebieden in het
noorden. Dat ze duizenden kilometers afleggen, is te zien op de waarnemingskaart van
zwaan 065E op geese.org. Onvoorstelbaar,
wat een afstanden. Kleine zwaan 065E is op
het moment bijna zes jaar en kan nog heel wat
jaartjes mee. Ik vraag me wel af of hij tijdens
de rui in juli last heeft van die brede halsband.
Een pootring is tot daaraan toe, maar een
halsband van die grootte kan voor problemen
zorgen. Hoewel, hij draagt hem al bijna zes
jaar.
Mepper Hooilanden
Er zijn dit jaar geen of heel weinig Kleine en
Wilde zwanen op de weilanden van de
Molenoevers bij Echten. Wel Knobbelzwanen.
De Molenoevers is in strenge winters een
geliefde plek voor alle drie soorten. Wel zijn er
Wilde en Kleine zwanen in de Mepper
Hooilanden. Hier maakte ik de foto van beide
soorten in vlucht. De voorste twee zijn Wilde
zwanen, de achterste twee Kleine. Let op de
grootte en het geel op de snavel. De Wilde
zwaan heeft een diepe inham in het geel en
minder zwart. De Kleine zwaan heeft veel
zwart op de snavel en de gele vlek heeft een
afronding. Je kunt ze ook herkennen aan het
geluid. Prachtig klinkt hun getrompetter over
het water van de Mepper Hooilanden, de
Kleine zwaan met een hoog geluid, de Wilde
met een lagere toon. Knobbelzwanen maken
geen geluid, daarom heten ze in Engeland
Mute swan, zwijgende zwaan. Toch kun je ze
horen. Hun vleugels maken een piepend
geluid. Op Kremboong is het een komen en
gaan van Wilde en vooral Kleine zwanen.
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Steeds vertrekken kleine groepen en komen
er nieuwe aan. Op 13 januari telde ik 300
Kleine zwanen en 50 Wilde. Achter deze grote
groep zwanen foerageerden ruim 800
Toendrarietganzen. Ook zij moeten een
vetlaag opbouwen om naar de toendra’s in het
noorden te kunnen vliegen. En dat dankzij de
maïsstoppels en -wortels van Booijink op
Kremboong.

Hero Moorlag
Bron: Hoogeveensche Courant 31 januari 2014

BIJZONDERE WAARNEMINGEN
3 NOV. ‘13 T/M 30 MAART ‘14
De winter, welke dit jaar nagenoeg geen
winter mag worden genoemd, is alweer
voorbij. Daarom is het weer tijd om de leukste
waarnemingen van afgelopen winter te
bespreken. Maar niet alleen de wintergasten.
De eerste zomergasten zijn namelijk ook weer
terug uit het warme zuiden.

Ralreiger 17 juni 2013 Hoogersmilde (foto: Geert
Kamps)

Bovenstaande foto is niet deze winter
gemaakt maar behoort bij de waarnemingenrubriek geplaatst in de nieuwsbrief van eind
vorig jaar. Echter is door miscommunicatie
deze destijds niet geplaatst. Dus hierbij
alsnog.

Twee wilde (links) en twee kleine zwanen in vlucht
(foto: Hero Moorlag)

De eerste Roodhalsfuut in Diependal werd
op 9 maart waargenomen. Daarnaast was een
vogel aanwezig van 2 tot 5 januari nabij
Coevorden. Een zeldzaam fuutje voor
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Drenthe, een Kuifduiker werd waargenomen
op 7 december op het Leekstermeer. Werden
er vorige winter meer dan 1100 waarnemingen
van de Grote zilverreiger doorgegeven, deze
winter waren het maar liefst meer dan 2500.
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en Grote zaagbek werden respectievelijk 124,
101 en 421 waarnemingen doorgegeven. De
grootste groepen bestonden uit respectievelijk
15, 20 en 31 exemplaren.

Een Zwarte ibis werd waargenomen 10
januari en 4 februari in de Onlanden. In dit
gebied werd op 17 februari tevens de eerste
Lepelaar gezien.
Wilde zwanen waren in Drenthe in grote
groepen te vinden. De grootste groep bestond
uit 400 vogels welke gezien werd bij
Hoogeveen. Ook dit jaar werden weer veel
Kleine rietganzen gevonden tussen groepen
met Kol- en Toendrarietganzen. In totaal
werden 107 waarnemingen doorgegeven. Het
grootste aantal werd gezien tussen Roden en
Norg. Hier waren 30 exemplaren aanwezig.
Een zeldzamere gans, de Rotgans, werd
waargenomen nabij Exloo (14 februari) en in
de Onlanden (2 maart). Een Casarca werd of
verschillende data waargenomen rond de
Groeve. Vorige winter was waarneming van
de Amerikaanse wintertaling in de Mepper
Hooilanden de meest bijzondere. Dit jaar werd
er weer één gezien, namelijk vanaf 23 maart
in de Onlanden. Dit is de derde waarneming
ooit in de provincie Drenthe.

Amerikaanse wintertaling 29 maart 2014 De
Onlanden – Blauwvennen (foto: Eelke Schoppers)

De Zomertaling werd voor het eerst
waargenomen op 23 maart in de Onlanden.
Een mannetje Witoogeend was vanaf 27
februari op het Dwingelderveld (Smitsveen)
aanwezig. Op 15 en 16 maart zat vermoedelijk
dezelfde
vogel
op
het
Holtveen
(Dwingelderveld).
Toppers
werden
waargenomen op het Scharreveld op 31
januari en op het Leekstermeer op 23 februari.
Drie Grote zee-eenden waren aanwezig van
26 tot 28 februari op het Leekstermeer. Daar
foerageerde ze voornamelijk op de aanwezige
zoetwater-mossels. Van Brilduiker, Nonnetje
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Witoogeend 5 maart 2014 Dwingelderveld –
Smitsveen (foto: Gert Gelmers)

Rode wouwen werden op diverse locaties
waargenomen. Een relatief vroeg exemplaar
was aanwezig op 19 januari bij Midlaren. Op
diverse locaties werden Zeearenden en
Ruigpootbuizerds waargenomen. Van de
Blauwe kiekendief werden maar liefst 905 en
van het Smelleken en Slechtvlak werden
respectievelijk 29 en 199 waarnemingen
doorgegeven.
Een extreem vroege Porseleinhoen werd
waargenomen op 25 maart in de Onlanden.
Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de trek
van de Kraanvogel in de maanden februari en
maart. In deze maanden werden diverse
groepen kraanvogels overvliegend waargenomen. Het hoogste aantal was 400 op een
dag over het Bargerveen. De meest
bijzondere soort van deze winter was zonder
twijfel de Kleine trap. Deze vogel was
aanwezig 13 tot 26 februari nabij Langeloo.
Daar foerageerde de vogel op een ruig veldje
van Staatsbosbeheer tussen de Schotse
Hooglanders. Hier was de vogel vaak lastig te
vinden. Het betreft hier een nieuwe soort voor
de provincie Drenthe.
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Kleine trap 21 februari 2014 Langelo – Broekland
(foto: Sieds Rienks)

De eerste Kluut werd waargenomen op 10
maart en de eerste Kleine plevier op 16
maart. Bijzonder was een waarneming van 11
Zilverplevieren op 3 november in het
Bargerveen. Bontbekplevieren en Bonte
strandlopers werden waargenomen vanaf
respectievelijk 15 en 3 maart. Bokjes werden
op diverse plekken gezien.
Bijzonder was een november waarneming van
een Dwergmeeuw welke op de 24ste over het
Drents-Friese Woud vloog. Een mogelijk
Baltische mantelmeeuw was begin maart
aanwezig op de Hoornse Plas. Een
Geelpootmeeuw werd waargenomen op 2 en
12 januari in de Onlanden. Pontische
meeuwen werden onder andere gezien in
Hoogeveen, op het zandgat de Mussels en bij
de VAM.
Deze winter werden er voor het eerste weer
meer
IJsvogels
gezien.
Bijna
100
waarnemingen werden er doorgegeven. Dit
komt door een combinatie van het goede
broedseizoen vorig jaar en de zachte winter dit
seizoen. De Middelste bonte specht nam dit
jaar weer iets toe, al gaat het langzaam. Zo
werden er onder anderen naast de bekende
plekken zoals Landgoed de Klencke nog
exemplaren gevonden nabij Norg, in het
Asserbos en Dwingelderveld.

Middelste bonte specht (foto: Eelke Schopper)

De eerst eerste Boerenzwaluw werd gezien
op 12 maart, de eerste Rouwkwikstaart op
18 maart in de Onlanden en de eerste
zingende Tjiftjaf en de eerste Blauwborst
werden op respectievelijk 7 maart en 20 maart
waargenomen. Het eerste Paapje werd
waargenomen op 22 februari (zeer vroeg!) en
de eerste Tapuit op 10 maart. Een
Taigaboomkruiper was aanwezig op 22
maart op het Dwingelderveld.
Van de Klapekster werden meer dan 400
waarnemingen doorgegeven. De steeds
algemener wordende Raaf werd op diverse
plekken in de provincie waargenomen. In
totaal werden 101 waarnemingen doorgegeven.
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Kruisbekken komen uit Fenno-Scandinavië
(Zweden en Finland onder de Poolcirkel) en
Rusland. Ze leven uitsluitend in sparrenbossen. Kwamen vóór 1975 invasies van
Kruisbekken in ons land om de zes jaar voor,
daarna vaker om de drie jaar. De
sparrenbossen in Drenthe zijn ouder
geworden. Bij voedseltekort in het hoge
noorden is in bossen op onze zandgronden
voldoende te eten.
Invasie
Het eerste bericht over een invasie van
Kruisbekken in Drenthe kwam in november.
Witbandkruisbek (foto: Eelke Schoppers)

Een Europese kanarie werd 25 december
nabij Norg waargenomen. Deze winter waren
er veel Grote barmsijzen aanwezig. Bijzonder
was
de
waarneming
van
een
Witstuitbarmsijs begin december in Assen.
Spectaculair was de invasie van Grote
kruisbekken in Nederland. In Drenthe werden
ze op vele locaties waargenomen. Tevens
werden op drie locatie Witbandkruisbekken
gezien. Dit was op 23 november, 13 december
en 14 januari in respectievelijk Drents-Friese
Woud, Boswachter Borger en nabij Zuidwolde.
Kruisbekken waren deze winter ook veel
aanwezig. Er werden maar liefst 765
waarnemingen door gegeven. Tot slot werden
er in november en januari op diverse locaties
IJsgorzen waargenomen.

Eelke Schoppers
Coördinator BSP

KRUISBEKKEN:
SNAVEL GEBOUWD OM SCHUBBEN
VAN SPARRENKEGELS TE OPENEN
Sperweruil in Zwolle, Sneeuwuil op Vlieland,
honderden Kruisbekken in Drenthe en
Pestvogels in Groningen en Buitenpost.
Vogelaars werden de afgelopen winter
getrakteerd op niet alledaagse vogels. De
invasie van Kruisbekken was compleet, vooral
in Drenthe en Gelderland. Er zijn zelfs
waarnemingen
van
de
zeldzamere
Witbandkruisbek en de Grote kruisbek in
Noord-Drenthe.
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Echtenerzand met in de verte
sparrenpercelen (foto Hero Moorlag)

larix-

en

De vogels zijn gezien in het Noordlaarderbos,
Drents-Friese Wold, Pelinckbos bij Assen en
de boswachterijen Anloo en Gees. Ik weet dat
ze tijdens invasies wel in het Echtenerzand
komen, onderdeel van Boswachterij Ruinen.
Het gebied staat ook bekend als Echtens
Paradijs. Rond de
zandheuvels met
jeneverbesstruiken en vliegdennen liggen
sparrenbossen met Douglas- en fijnspar,
afgewisseld door percelen met Japanse lariks.
De bomen zijn er uitzonderlijke groot. Ze
stammen uit de tijd van de werkverschaffing,
de dertiger jaren. Maar, helaas, er zijn hier
slechts enkele sparren die kegels dragen.
Kruisbekken kun je hier wel vergeten. Of toch
niet. Plotseling klinkt een kort kiep-kiep vanaf
de top van een lariks. In de kijker zie ik ze,
knalrode mannetjes en groengele vrouwtjes.
Je krijgt pijn in je nek, omdat je stijl omhoog
moet kijken, maar het is de moeite waard. Bij
tientallen komen ze aanvliegen en dalen neer
op de toppen van lariksen. Ze laten hun
voorkeur voor sparren zien door een
larikskegeltje af te knippen en ermee naar de
top van een Douglasspar te vliegen. Daar
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breken ze de kegel open en halen de zaden
eruit. De schubben vliegen in het rond.

Nieuwsbrief

Probeer met je vingers eens de schubben van
een sparrenkegel te openen. Dat valt niet
mee. Wat hebben Kruisbekken krachtige
kaakspieren. Alle respect voor deze vogels en
hun typische aanpassing. Die zaden zijn
olierijk, dus heel voedzaam. Zijn er voldoende
sparrenkegels, zoals in de bossen op de
Veluwe, dan blijven groepen Kruisbekken na
een grote invasie in ons land hangen. Rond
1975 broedden in ons land 35 tot 400 paartjes.

Kruisbekvrouwtjes met larixkegel op een spar (foto
Hero Moorlag)

Snavelhelften kruiswijs
Hoe is het mogelijk dat kruisbekken met hun
vreemd gevormde snavel een schub van een
sparrenkegel kunnen openen. De snavelhelften liggen immers aan de punten gekruist
overelkaar, alsof ze doorgegroeit zijn. Deze
vinkensoort heeft een gespecialiseerde
aanpassing. Een van de gewrichten in de
onderkaak maakt het mogelijk dat de Kruisbek
de ondersnavel zijwaarts kan verschuiven. De
ene Kruisbek doet dat naar links, een andere
naar rechts. Er zijn linksdraaiende Kruisbekken en rechtsdraaiende. De snavel is sterk
afgeplat. Een Kruisbek hangt onderaan een
sparrenkegel. Hij verschuift de onderkaak zo,
dat de beide snavelpunten in één vlak komen
te liggen. Dan draait hij zijn kop schuin en
schuift de afgeplatte snavel onder de schub en
werkt die diep naar binnen. Hij sluit de snavel
zodat de punten weer kruislings staan en
draait de kop recht. De schub wordt opgelicht
en de Kruisbek vist met zijn kleverige tong
beide zaden eruit. Bij het terugtrekken van de
snavel splijt de schub overlangs. Vind je op de
grond kegels met gespleten schubben, dan
weet je dat dat het werk van Kruisbekken is.
In februari waren in het Echtenerzand nog
enkele Kruisbekken. De meeste werden toen
gezien in Boswachterij Staphorst, het Noordlaarderbos en het Drents-Friese Wold.
Opmerkelijk is een bericht van de heer
Harencarspel uit 1931. Jagers schoten in
Drenthe Kruisbekken af, omdat ze kegels van
Japanse lariks vernielden. De zaden waren
bestemd om lariksen te kweken. Dat was
goedkoper dan aankoop van bomen.

Knalrood mannetje kruisbek (foto L’udo Remeník)

Tegenwoordig lopen de broedgevallen op tot
3500 paar, maar dan alleen na een grote
invasie en als er voldoende voedsel is.
Kruisbekken broeden in januari, februari en
begin maart, ook als het vriest en er sneeuw
ligt. Het is lastig een broedgeval te
constateren, want de vogels maken hoog in de
sparren hun warme nest. Ze doen er alles aan
hun jongen tijdens een vorstperiode warm te
houden. De voedzame pulp van olierijke
zaden waarmee ze de jongen vanuit hun krop
voeren, doet de rest. In het Drents-Friese
Wold en Echtenerzand zijn nog steeds
Kruisbekken. Vogelaars letten op broedgevallen.
Foto’s maken van Kruisbekken is een hele
toer, omdat ze zo hoog fourageren. Vriend
L’udo Remeník in Slowakije kent dat probleem
niet. In de bergen van de Grote Fatra kijk je op
de toppen van sparren. Daarom een foto door
hem gemaakt om die wonderlijke gekruiste
snavelhelften goed te laten zien.

Hero Moorlag
Bron: Hoogeveensche Courant 21 maart 2014
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Wisselende broedgevallen
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In deze nieuwsbrief is wederom een lijst
opgenomen met zomergasten, die de
komende tijd in onze contreien te verwachten
zijn. Voor de mensen die wachten op het eind
van deze 'horrorwinter' breken er gouden
tijden aan.
De eerste Tjiftjaffen zijn al weer een tijdje
binnen en wanneer deze nieuwbrief bij u op de
deurmat ploft of in uw mailbox verschijnt zal er
ongetwijfeld meer zijn binnengekomen. Bij
elke nieuwe soort komen we weer een stukje
dichter bij de zomer. Het zal mij benieuwen of
het vroeg aanbrekende voorjaar ook zijn
weerslag heeft op de vogels. Mijn eerste
Tjiftjaf was in elk geval al 21 dagen eerder dan
vorig jaar. Ik hoop ook dit jaar weer op veel
respons.

Harold Steendam

WAT IS DE WERKGROEP AVIFAUNA DRENTHE?
De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe is op 28 juni 1977 opgericht met als doel het organiseren en stimuleren
van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en
natuurbescherming, speciaal in de provincie Drenthe. Daarnaast is publicatie van de resultaten van het door de
WAD georganiseerde en gestimuleerde onderzoek een belangrijke doelstelling en heeft de
WAD de functie van SOVON-districtsraad op zich genomen.
In 1982 heeft de WAD, in samenwerking met de provincie Drenthe, het boek ‘Vogels van
Drenthe' uitgegeven. Met ‘Broedvogels van de provincie Drenthe’, in 1996, hebben WAD,
SOVON en de provincie Drenthe opnieuw samengewerkt. ‘Wintervogels in Drenthe’, een
boek over vijf jaar wintertellingen in januari (1995-1999), is de nieuwste uitgave van de
WAD. Dit boek verscheen eind 2001.
De WAD biedt vogelaars de gelegenheid om in het periodiek ‘Drentse Vogels’ verslag te
doen van hun onderzoek in Drenthe. In de loop van de jaren heeft dit blad bij
vogelonderzoekers in binnen en buitenland een uitstekende reputatie opgebouwd. Iedereen
die de WAD wil steunen kan dit in de eerste plaats doen door mee te werken aan de diverse vogelonderzoeken.
Ook kan iedereen donateur worden voor € 15,00 per jaar (organisaties betalen € 30,00 per jaar). Donateurs
ontvangen automatisch ‘Drentse Vogels’ na uitkomen en betaling van contributie. U kunt zich als donateur
aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening 3870292 t.n.v. Werkgroep Avifauna
Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’. Graag gehele naam invullen (afkorting wordt niet herkend) en
nieuwe donateurs ook graag adresgegevens vermelden.
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13

