Voorwoord
Ook in 2016 gaat Avifauna Groningen door op de ingeslagen weg om ieder jaar een Grauwe Gors in de vorm
van een jaarboek te maken. De redactie, bestaande uit
Aart, Bauke, Maricée en Rob, heeft er weer een prachtig
nummer van gemaakt.
Ook dit jaar is er weer een nummer met een breed scala
aan artikelen. Er gaat geen jaar voorbij zonder één of
meer nieuwe soorten voor de provincie Groningen. Zoals in 2015 de Grijze Junco, een spectaculaire binnenkomer, die zich langdurig in de Groninger wijk Beijum
liet bekijken. De vogel werd ontdekt door Jacob Bosma,
niet ver van de plek waar hij ook de Haakbekken voor ’t
eerst zag. Andere nieuwe soorten waren Veldrietzanger,
Grijze Wouw en Buffelkopeend. De laatste soort, ontdekt door Jan Hulscher, is overigens nog niet aanvaard
en staat alleen in de waarnemingsrubriek van Jacob
Bosma, André-Willem Faber en Alwin van Lubeck. Wie
bij het Nieuwe Robbengat geweest is, heeft kunnen
zien hoe klein en bewegelijk deze eend was.
De noordoostpunt van Groningen zou er anders hebben uitgezien als de diepe Eems er niet langs loopt.
Hoofdingenieur Johan van Veen (1893-1959), de geestelijke vader van de Deltawerken, is een van de eersten
geweest met plannen voor de Eemshaven. Hij had kort
voor zijn overlijden nog gezegd dat “Nederland niet
ongestraft de goede hydrografische omstandigheden
bij Uithuizermeeden zou kunnen negeren”. Toen men
in 1970 met de aanleg begon, zat Nederland nog met
prognoses van meer dan 20 miljoen inwoners. De stad
Groningen zou er 400.000 krijgen. Maar toen stokte de
bevolkingstoename en na aanleg bleef de Eemshaven
lange tijd leeg. Inmiddels volgebouwd heeft het zijn
beste tijd als vogelgebied gehad. Maar op goede dagen komen de trekvogels er nog steeds massaal, zoals
het artikel van Jacob Bosma en Willem Wind laat zien.
De jaren 70 waren ook ‘goed’ voor een geweldige overlast door afvalwater in de kanalen van Oost-Groningen.
Dit is gelukkig al lang voorbij. Wie had ooit gedacht dat
hier nu jaarlijks Lachsterns pleisteren, zoals in het artikel van Willem-Jan Fontijn gedetailleerd is beschreven.
In dit jaarboek ook een stuk over het Westerkwartier
en wel over de bossen die daar liggen. René Oosterhuis
van Het Groninger Landschap kent ze als geen ander.
Overigens heeft ook Staatsbosbeheer een aantal ge-

bieden in het Westerkwartier, zoals de bossen bij De
Haar en Trimunt in de gemeente Marum. Het voorwoord is te kort om ook bij de rest van de artikelen,
zoals over de Koolmees en Scholekster uitgebreid stil
te staan, maar ze spreken ieder voor zich. Veel lees
plezier!
Wat 2016 gaat brengen, ligt nog in het verschiet. Maar
alles lijkt erop dat het lang verwachte nieuwe vogelboek over Groningen, uitgegeven door Profiel in Bedum,
rond 1 april verkrijgbaar is. De opmaker heeft op het
moment van schrijven (31 januari) de eerste 100 bladzijden af en het ziet er op zijn Gronings niet slecht uit.
Het boek wordt gedrukt bij Scholma in Bedum, waar
ook de Grauwe Gors van de pers rolt. Er staan een paar
honderd foto’s en ruim 300 figuren in. Deze in hetzelfde stramien gemaakt als de bijgevoegde figuur van
1200 waargenomen Zwarte Mezen tijdens de invasie
van 2015. Veel leesplezier!
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