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Van het Bestuur
Het was een apart jaar waar we steeds meer
worden geconfronteerd met de gevolgen van
de voortschrijdende klimaatverandering.
Stortbuien, lange periodes van droogte en
hittegolven in de zomer en van tijd tot tijd een
zware storm. Wen er -helaas- maar aan. De
klimaatverandering heeft ook zijn weerslag
op de flora en fauna.
Het was aan de andere kant ook een mooi
jaar, omdat we als WAD bestuur weer en keer
een
Drentse
Vogelaarsdag
konden
organiseren. Zuidoost-Drenthe zat al langer
in de planning, maar de coronaperikelen
speelde ons parten. Dus op zaterdag 8
oktober vond de Drentse Vogelaarsdag
plaats en wel in het Bargerveen. De WAD
organiseerde samen met Het Stroomdal en
Staatsbosbeheer deze dag met als thema:
” Vogels en natuur in het Bargerveen”. In het
ochtendprogramma
werden
enkele
interessante lezingen gegeven. Helaas kon
één presentatie vanwege omstandigheden
niet doorgaan en kon Kees Koffijberg
vanwege treinstoring in Duitsland niet op tijd
zijn. Gelukkig werd deze presentatie alsnog
gegeven. Daarnaast vertelde Erik Bloeming
interessante verhalen over het Bargerveen
en de vogels die hier voorkomen. Na de lunch
werden de ongeveer 80 belangstellenden in

verschillende groepen rondgeleid door een
deel van het gebied. Al met al was het een
geslaagde dag met veel enthousiaste reactie
van de deelnemers. Komend jaar volgt er
weer een WAD-avond.
In deze Nieuwsbrief weer de gebruikelijke
oproep voor de Januaritelling, Afgelopen jaar
zijn er zo’n 78 routes geteld. Een mooi
resultaat, dat we dit jaar zeker moeten
evenaren. De resultaten van de klapekster in
de winter 2021/2022 (voorlopig de laatste
bijdrage
van
Rens
Penninx),
de
kolonievogels in Drenthe in 2022 en tot slot
de bijzondere waarnemingen van december
2021 tot november 2022 completeren deze
Nieuwsbrief.
Namens het bestuur wensen we jullie veel
leesplezier en prettige feestdagen.
Joop Kramer en Eelke Schoppers
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INSTUREN KOPIJ
Kopij voor de Nieuwsbrief kan opgestuurd worden
naar het redactieadres: jmnr.hijken@ziggo.nl

Colofon

Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering in
digitale vorm, liefst via e-mail in Word- of platte
tekstbestand. Lettertype Arial 10 pts.
Grafieken en/of tekeningen bij voorkeur in JPEGof GIF-formaat en liever niet in BMP. Afbeeldingen
kunnen ook in het document worden verwerkt,
maar mogen ook los worden verstuurd.

WIJZIGINGEN E-MAIL-ADRES

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.

Wijzigingen van het adres en van het e-mailadres
in verband met toezending WAD-Nieuws graag
doorgeven
aan
Eelke
Schoppers:
eelke.schoppers@gmail.com.

Voor toezending buiten de hierboven vermelde
doelgroep kan een verzoek worden gedaan aan
het bestuur van de WAD:

JAARPLANNING 2023
Maart

p.a. Oosteinde 13, 9415 PA Hijken
De Nieuwsbrief dient tevens als informatiebulletin
voor de districtscoördinator en vertegenwoordigers van de ledenraad van SOVON voor
Drenthe. De Stichting WAD fungeert als
districtsraad voor de vereniging SOVON. De
Nieuwsbrief verschijnt twee à drie keer per jaar,
afhankelijk van de kopij.
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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.
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JANUARITELLING 2023
SJOERD BOONSTRA
De jaarlijkse wintervogeltelling in januari staat er weer aan te komen.. De voorbereidingen zijn
daarvoor weer opgepakt.
Atlasblokken
Afgelopen wintertelling (januari 2022) zijn er in totaal 78 routes geteld. Eén route is door
omstandigheden wel geteld, maar de gegevens zijn zoekgeraakt. Een ongelooflijk mooi
resultaat!
Het zou heel mooi zijn als dat ook dit jaar weer gaat lukken. Maar dan moet er voor één route
nog een nieuwe teller gevonden worden (zie onder vacante routes). Drie blokken worden de
komende telling voor het eerst geteld. Dat maakt
zijn om hun blok(ken) te inventariseren.
Komende telling worden er twee nieuwe routes toegevoegd en één route wordt sinds heel
jaren weer opgepakt. Dat brengt het totaal aantal routes op 82.
Vacante routes
Voor januari is er één blok vacant waar we met voorrang een teller voor zoeken. Dit betreft het
blok:
Atlasblok 12-55 route Grollo (driehoek Rolde-Grollo-Papenvoort)
De overige vacante atlasblokken waar we tellers voor zoeken zijn:
Atlasblok 17-21 route Eemster (tussen Hogersmilde en Dwingeloo)
Atlasblok 17-22 route Beilervaart (ten westen van de A28 tussen Beilen en Smilde)
Dit betreft twee nieuwe atlasblokken die ik zelf vorig jaar voor het eerst geteld heb. Ik draag
deze graag over aan iemand anders. Dan zoek ik weer een nieuw blok om een route voor te
maken. Als er geen teller voor is, dan doe ik zelf deze routes weer.
Overige beschikbare routes die ooit in het verleden eens zijn geteld:
16-17 Doldersummerveld
21-17 Schiphorst
16-27 Vledder
22-12 Alteveer
16-38 Wittelte
22-13 Kerkenveld
16-58 Koekangerveld
22-14 Elim
17-53 Noordscheschut
22-21 Fort
17-56 Wachtum
Staat er geen route in je omgeving bij? Laat weten dat je belangstelling hebt. Mogelijk kun je
een route overnemen van iemand die op het laatste moment uitvalt. Of mogelijk komt er
binnenkort een route vrij. Anders maken we een nieuwe aan in een atlasblok waar nog geen
route voor is.
Nieuwe tellers zijn van harte welkom!
Proefvlakken
Van verschillende routes zijn ook proefvlakken bekend. Dat zijn per telpunt kleine gebiedjes om
eens goed uit te kammen op aanwezige vogels. Het inventariseren van de proefvlakken kan na
afloop van de punttelling en kent geen tijdslimiet. Bij deze de oproep om dit vooral ook te doen.
Het aantal proefvlakken dat de afgelopen jaren uitgeplozen is, is behoorlijk aan het teruglopen
en juist deze vlaktellingen leveren mooie aanvullende gegevens op.
Ik hoop dat ieder weer in de gelegenheid is om te tellen. Mocht dat niet zo zijn, wil je mij dan zo
snel mogelijk hierover berichten? Als ik dat op tijd weet, kan ik nog actie ondernemen om een
andere teller te vinden. Bij deze al vast een hele mooie en plezierige januaritelling gewenst!
Sjoerd Boonstra
Coördinator Januaritelling
sj.boonstra@gmail.com
06-13147901
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KOLONIEVOGELS IN DRENTHE 2022
AREND J. VAN DIJK EN BERT DIJKSTRA
In deze nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de tellingen van kolonievogels in Drenthe in 2022.
De uitkomsten worden vergeleken met die uit de voorbije jaren. Verzamelde informatie over
zeldzame broedvogels in 2022 komt in de volgende nieuwsbrief aan bod. Telgegevens zijn
meestal online ingevuld in de kolonievogeldatabase van Sovon. Informatie uit andere
inventarisaties zoals BMP zijn toegevoegd. Bij ontbrekende tellingen kon soms teruggevallen
worden op betrouwbaar geachte informatie in www.waarneming.nl. Alle kolonietellers, ook die
met nul paren thuis kwamen, worden bedankt voor het tellen en doorgeven van hun aantallen.
Aalscholver
88 paar, 3 vestigingen
De Aalscholver werd in 1998 voor het eerst als broedvogels in onze provincie aangetroffen in
het Friesche Veen bij Paterswolde. Tot 2008 was dit de enige kolonie in de provincie en maakte
een flinke groei door, met een piek in 2015 met 123 bewoonde nesten. Sindsdien nemen de
aantallen in deze kolonie gestaag af en bleef de teller in 2022 steken op 51 nesten. De vestiging
van de Aalscholver in Zuidoost-Drenthe (Bargerveen/Berkenrode) in 2008 ging aanvankelijk ook
gepaard met een snelle groei van enkele paren naar >30 vanaf 2014. Sindsdien schommelen
de aantallen tussen de 30 en 45 bewoonde nesten per jaar. Hierbij werd het Meerstalblok bijna
geheel verlaten en broeden de meeste Aalscholvers tegenwoordig bij het Veenmuseum bij
Berkerode. Al met al lijkt de piek inmiddels achter ons te liggen.
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Bezette nesten Aalscholver Osdijk Onnen (Gr.), Bert Dijkstra
Blauwe reiger
554 paar, 25 vestigingen
Met de Blauwe reiger gaat het de laatste jaren crescendo. Dit heeft alles te maken met het
uitblijven van strenge winters. In 2022 kwam de stand uit op 554 bewoonde nesten verdeeld
over 25 kolonies en dat is niet ver verwijderd van de hoogste stand ooit (574 in 2007). Wie weet
stevenen we de komende jaren af op een recordstand. De groei zit hem vooral in de toename
van de gemiddelde koloniegrootte (22,1 in 2022) van bestaande kolonies en niet zozeer in meer
nieuwe kolonies. Die laatste worden eigenlijk maar zelden aangetroffen en bestaan veelal uit
enkele nesten (Eelde, Ees, Koekange), met als uitzondering het dorpsbos in Nieuw Roden (1520). De grootste kolonies waren in 2022 te vinden in de Emmerdennen (118), Veeningen (54),
De Braak Zandpol (34) en Eelde (32).
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Blauwreigerpaar bij nest in het Asserbos (Bert Dijkstra)

Kokmeeuw
1456 paar, 19 vestigingen
Even leek de Kokmeeuw vanaf 2016 weer een beetje op te leven, maar vanaf 2021 lijkt er weer
sprake van een daling. Na de ineenstorting van de Drentse populatie rond 1990 bleven de
aantallen tot 2006 op een vrij stabiel niveau van ca. 4000 paar. Hierbij raakten steeds meer
kolonies op de vennen en natte heide op het plateau ontvolkt en verschoof het zwaartepunt
naar het Bargerveen. Ook hier trad een gestage afname op en hiermee leek de Kokmeeuw
nagenoeg te verdwenen. De inrichting van de Onlanden als natuurontwikkelingsgebied bleek
een reddingsboei te zijn voor de soort, waar de in 2020 een piek werd bereikt van 2.530 paren.
De aantallen lijken hier nu ook weer even snel te dalen. In 2022 bleef de teller steken op 1.158
paren, goed voor bijna 80% van de Drentse populatie. Buiten de Onlanden is het droevig
gesteld, voormalige bolwerken als het Dwingelderveld, de Vloeivelden bij Nieuw Buinen en het
Fochteloërveen zijn nagenoeg ontvolkt. De enige kolonie van nog “enig formaat” werd
aangetroffen in het Tusschenwater-oost, Hunzedal (233).
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Oeverzwaluw

1046 paar, 22 vestigingen

Met de Oeverzwaluw in Drenthe gaat het momenteel alles behalve goed. Daar waar de
landelijke trend over de laatste 12 jaar (t/m 2020) stabiel is, kunnen we in Drenthe spreken van
bijna een halvering. Een afname van geschikte broedlocaties (vooral actieve zandwinningen)
lijkt hieraan ten grondslag te liggen. De soort wordt steeds meer afhankelijk van tijdelijke
zanddepots en kunstwanden. Kunstwanden boden in 2022 nestgelegenheid aan ca. 30% van
alle broedparen. Kolonies van meer dan 100 paren worden bijna niet meer aangetroffen, in 2022
betrof het Melkveebedrijf Wieland Roden (118, kunstwand), Huttenheugte Coevorden (>101,
nieuwe kolonie) en industrieterrein Oude Vaart-Noord, Meppel (105, kunstwand).
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Oeverzwaluwen bij kunstwand op het melkveebedrijf Wieland te Roden (Bert Dijkstra)
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Huiszwaluw
1953 paar, 101 vestigingen
De populatie van de Huiszwaluw wordt gevolgd aan de hand van steekproeftellingen in (delen
van) dorpen en steden verspreid over de provincie. Het overzicht van 2022 is nog niet geheel
compleet, met name uit Noord-Drenthe ontbreekt nog de nodige informatie. Een kleine 100
vestigingen leverden 1953 bezette nesten op. Hiervan werden in 86 vestigingen ook in 2021
geteld, wat neerkomt op een toename van 12%. Naar het broedsucces blijft het gissen.
Enerzijds vielen als gevolg van de droogte nesten uit elkaar, het fraaie (na)zomerweer zorgde
ook voor goede foerageermogelijkheden en daarmee het voeden van de jongen.

Jonge huiszwaluw in Anderen (Bert Dijkstra).

Roek
10.103 paar 108 vestigingen
De Roek lijkt de wind weer wat in de zeilen te hebben, voor het vijfde achtereenvolgende jaar
name de aantallen toe en werd de grens van 10.000 paren weer gepasseerd. Dit niveau werd
tussen 1992 en 2003 jaarlijks gehaald, daarna volgde een gestage afname. Met name in Beilen,
Assen, Emmen en Nieuw Amsterdam werden diverse nieuwe kleine kolonies ontdekt. De
gemiddelde koloniegrootte bedroeg 93,5 nesten. De grootste vestigingen met >300 zijn:
Zuidlaren, Laarwoud
807
Coevorden, Huttenheugte
663
Coevorden, afslag Schoonebeek-Oost
657
2e Exloërermond, Mondenweg
487
Meppel, Noorderpark N375
406
Beilen, Beilervaart, Grote Drift
390
Emmen, Angelslo
371
Gasselternijveen, Hunzepark
347
Yde, Brink
328
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Sovon-districtscoördinatoren broedvogels in Drenthe
Arend J. van Dijk (zuid), 0521-351057, arend.vandijk@sovon.nl
Bert Dijkstra (noord), 0592-310214, bertjantdijkstra@gmail.com

KLAPEKSTERS IN DRENTHE SEIZOEN 2021/2022
RENS PENNINX
De voorbije vijf jaren telden we resp. 55, 40, 70, 63 en 71 gebieden in Drenthe waar gedurende
de winterperiode oktober/april een Klapekster territoriaal was.
Ook afgelopen winterseizoen zijn de Klapeksters in Drenthe weer opgezocht. Voor de werkwijze
verwijs ik naar eerdere WAD-Nieuwsbrieven. Hier volgen de resultaten.
De eerste meldingen kwamen dit seizoen van het Echtenerzand op 2 oktober en van de
Onlanden/Matslootpolder op de 5e. Zelf scoorden we de derde, (weer) bij GasterenOosteinde/Gasterse Duinen, op 8 oktober. De laatste waarneming van het seizoen deden wij
op 11 april op Balloërveld-Noord. Op dezelfde plek werd deze Klapekster de volgende dag ook
nog gezien. Lang daarna kwam er nog een zeer late melding, op 25 mei vanuit het Bargerveen!
Maar, door de bank genomen waren ze toch wel twee á drie weken eerder vertrokken dan vorig
jaar!
De totale score was vrij mager dit seizoen.
We bezochten bij onze 60 uitstapjes in
totaal ca. 135 keer een uit onze ervaring
bekende territorium-plek, veel ervan dus
meerdere malen. En we konden maar op
27 verschillende locaties een Klapekster
noteren. Dat was voor ons slechts de helft
van vorig jaar! Natuurlijk misten we er weer
enige die door andere waarnemers wel
tenminste
twee
keer
met
flinke
tussenpozen op een plek gemeld waren
(‘geldige waarnemingen’). Bijvoorbeeld in
de Onlanden, Peest/Noordse Veld,
Diependal, Geelbroek, Drouwenerveldheidereservaat en subgebieden van het
Klapekster
@ Wies Vink
Drents Friese Wold, Dwingelderveld,
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Fochteloërveen, en Bargerveen. Het totaal van die ‘geldige’ waarnemingen van anderen
berekende ik via Waarneming.nl op 24.
Daarmee komt het totaal voor het seizoen ‘21-’22 op 27+24= 51. Matig dus in de reeks van de
voorbije 6 jaar. Maar over de hele linie van die 6 jaren is te zien dat er nogal wat wisseling in
kan zitten. Zo tussen de 40 en 70 locaties. Laten we hopen dat dit tenminste zo blijft! We moeten
ons daarbij goed blijven realiseren dat het werkelijke aantal ‘klappies’ in onze provincie nog wel
een stuk(je?) lager zal liggen. Ze kunnen en zullen zich immers in de loop van de
wintermaanden ook wel eens verplaatsen..!
Hiermee sluit ik het ‘georganiseerde’ Drentse Klapeksters tellen van Trinet en mij af. Volgend
seizoen zullen we zeker op deze ‘verlang’-vogel blijven letten, maar we stoppen met gericht
zoeken en tellen. Graag roepen we – mede namens de WAD – andere Drentse vogelaars op
om de komende jaren ook Klapeksters te (blijven) melden en eventueel zelfs georganiseerd
(met een paar lui samen?) het resultaat te registreren en publiceren.

BIJZONDERE WAARNEMINGEN 1-12-2021 – 8-11-2022
EELKE SCHOPPERS
Net zoals vorig jaar werden roodkeel- en parelduiker gezien. De roodkeelduiker zat van 1 tot
en met 7 november bij Emmen en een parelduiker zat op 16 januari bij de zandwinning bij
Gasselterveld en op 14 februari in het Tusschenwater. Opvallend waren maar liefst 6
waarnemingen van kuifduiker, een zeer hoog aantal. Van 14 tot en met 27 april werd de eerste
dwergaalscholver van Drenthe op het Dwingelderveld waargenomen. Deze vogel werd op 23
juni 2021 ontdekt nabij Enschede en werd kort daarna langdurig in Utrecht waargenomen.
Daarna werd de vogel kort bij Zwartsluis en
vervolgens
veertien
dagen
op
het
Dwingelderveld
gezien.
De
laatste
waarneming was op 12 mei in het Bargerveen.
Het woudaapje werd dit jaar op meerdere
plekken waargenomen. Een kwak werd op
twee plekken in het donker gehoord namelijk
op 5 maart over Meppel en 7 september over
Assen. De laatste jaren is de koereiger een
steeds algemenere soort in Nederland
geworden. Dit is ook te zien in Drenthe met
diverse waarnemingen in 2022. Kleine
zilverreiger en zwarte ooievaar werden op
Dwergaalscholver
@ Erik Menkveld
diverse plekken waargenomen. Dit geldt ook
voor de zwarte ibis. Deze soort werd gezien in het Tusschenwater, Diependal, de Onlanden en
op het Dwingelderveld. Leuk waren twee dwergganzen op 24 december bij Eeserveen. Op 4
plekken werden rotganzen waargenomen. Roodhalsganzen werden met name in de
Onlanden en in het Hunzedal nabij Zuidlaren gezien. Van 24 april tot en met 15 mei werd na
zes jaar weer eens een mannetje Amerikaanse wintertaling waargenomen, namelijk in het
Tusschenwater. In april, september en november werden krooneenden gezien bij de
Benterstukken, Wijster, het Tusschenwater en de Grote rietplas bij Emmen. Op 17 december
zaten vier toppers op de Davidsplassen bij het Dwingelderveld. Op 21 september vloog een
wel heel bijzondere soort over de telpost van het Bargerveen, namelijk een eider.
Slangenarenden zaten wederom op de bekende plekken als het Dwingelderveld, het
Fochteloërveen en het Drents-Friese Wold. Op diverse plekken werden steppekiekendieven
gezien, waaronder een vogel die van 1 tot en met 9 september op het Dwingelderveld aanwezig
was. Vorige winter zat wederom een ruigpootbuizerd langdurig in de Onlanden. Van 13 tot en
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met 20 maart werd de eerste bastaardarend voor
Drenthe gezien. De vogel was enkele dagen
aanwezig in het Fochteloërveen en pendelde hier
tussen het Drentse en Friese deel van het veen. Op
8 mei zat een klein waterhoen te roepen bij de
Oude Willem. Dit jaar broedde maar liefst 12
paartjes steltkluten in het Tusschenwater en
meerdere in de Onlanden. Strandplevieren zijn
zeer zeldzaam in Drenthe. Dit jaar zaten maar liefst
twee vogels in Drenthe, namelijk op 4 en 5 mei op
het Dwingelderveld en van 15 tot en met 16 mei in
het Tusschenwater. Van eind juli tot half september
Bastaardarend
@Jaap Liefting
vlogen enkele morinelplevieren over. Een kanoet
werd gezien in mei en september in het
Tusschenwater. Op 15 mei werd een
drieteenstrandloper waargenomen in het
Bargerveen en op 25 mei zaten er vijf op het
Dwingelderveld. Bijzonder was een rosse
grutto die van 10 tot en met 20 september
bij het LOFAR-gebied bij Buinen werd
gezien. Een poelruiter zat op 16 augustus
in de Onlanden. In dit gebied werd op 15 en
16 mei een nog veel zeldzamere steltloper,
namelijk een kleine geelpootruiter
waargenomen. Na de vogel van 2004 in het
Annermoeras is deze vogel in de Onlanden
de 2e vogel voor Drenthe. In mei werden
@ Jan Vriend
steenlopers gezien in het Tusschenwater. Strandplevier
Bizar was een waarneming op 6 januari van
een overvliegende grote jager over de Onlanden, de eerste in elf jaar tijd. Van 14 tot en met 26
februari zat een grote burgermeester in Meppel. Soorten als dwergmeeuw, zwartkopmeeuw,
pontische meeuw en geelpootmeeuw werden op diverse plekken gezien. In juli en augustus
werden enkele overvliegende lachtstern opgemerkt. Reuzensterns zaten met name in de
Onlanden, met een maximum van 16. In de Onlanden werd wederom door de witwangstern
gebroed. Zeer bijzonder was een roepende dwergooruil eind mei in Noord-Sleen. Op 29
oktober vloog de eerste vale gierzwaluw van Drenthe over Tynaarlo. De enige bijeneter dit
jaar vloog op 11 juni over een camping nabij Schoonloo. Dit jaar werden ook weer enkele
hoppen waargenomen. Op 27 oktober vloog een strandleeuwerik over de Spijkerboorsdijk en
op 5 november zat een vogel bij het
Dwingelderveld. Grote piepers vlogen in
oktober over Steenbergen, Ballooërveld
en Zwartemeer. Op 16 en 27 augustus
vloog een duinpieper over Zeegse en
het Leggelderveld en 10 oktober vloog
een roodkeelpieper over het telpost van
het Ballooërveld. Bijzonder was de
vondst van een oeverpieper op 14 maart
nabij Hoogeveen. Pestvogels waren dit
jaar erg schaars. Op 22 oktober vloog er
een over het Drent-Friese Woud en op 31
oktober een over Boswachterij Ruinen.
Van 6 november 2021 tot en met 11
Oeverpieper
© Rein Schonewille
februari zat een waterspreeuw nabij
Veenhuizen. Van maart tot en met
augustus werden op diverse plekken cetti’s zangers waargenomen. Na 17 jaar werd er weer
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eens een graszanger gevonden. Met recht een bijzondere waarnemingen dus. De vogel
verbleef van 8 tot en met 15 september nabij het Deurzerdiep. Van 5 juni tot en met 3 juli werd
een krekelzanger langs het Zeegserloopje waargenomen. Op diverse plekken werden grote
karekieten gehoord waarvan een langdurig, van 6 mei tot en met 19 juni in Diependal. Nabij
Wapserveen werden dit jaar diverse bijzondere soorten gevangen en geringd. Op 13 september
een sperwergrasmus, op 6 november een Siberische braamsluiper en op 4 oktober een
dwerggors. In september en oktober werden diverse bladkoninkjes waargenomen. Bonte
kraaien werden onder anderen bij Buinen en het Dwingelderveld gezien. Europese kanaries
vlogen op 2 mei, 19 augustus en 17 oktober over Ekehaar, Boswachterij Odoorn en Hoogeveen.
Op 6 november werd er een ter plaatse gevonden in Assen. Op 12 december werden 18 fraters
bij Barger-Oosterveen gezien en op 5 februari vlogen 20 over Buinen. Vanaf 8 oktober worden
diverse grote kruisbekken in enkele
boswachterijen
gezien
met
een
maximum van 27 in het Drents-Friese
Wold.
Op 22 en 23 mei was een zingend
mannetje roodmus aanwezig bij BargerOosterveen. Sneeuwgorzen werden
maar liefst drie maal waargenomen,
namelijk op 12 januari in Boswachterij
Grolloo, op 29 september nabij Uffelte en
op 5 november op het Dwingelderveld.
De laatste vogel werd gevonden nadat er
gezocht werd naar de eerder gevonden
Grote kruisbek

© Gerrit Kiekebos

worden de laatste jaren steeds vaker
gezien, zo ook dit jaar met diverse
waarnemingen. Tenslotte was de meest
spectaculaire waarneming een vondst van
een geelbrauwgors bij Bunne. Op 21
oktober werd de vogel ontdekt en verbleef
hier tot net met de 25 oktober. Het was de
2e keer dat deze oostelijke soort in
Nederland werd gezien. De vogel broedt in
Oost-Siberië en overwinterd in China en
was dus flink uit de richting.
Geelbrauwgors

Geelbrauwgors

@Martijn Bot (BirdingHolland.nl

@ Eric Verhagen
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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 bankrekeningNL.77.INGB.0003870292 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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