Maitiid 2022
Nûmer 92

Van de redactie
Corrie Brandsma

Ondanks de coronatijd is dit halve jaar weer omgevlogen en
kunnen we weer naar het voorjaar uitkijken. Hoewel het weer
meer aan de herfst doet denken dan aan de lente.
De sneeuwklokjes bloeien al en crocussen komen langzaam
boven de grond.
Het beleven van de natuur begint altijd met het waarnemen,
het is een voorrecht om het te KUNNEN.
In het weiland achter mijn huis neem ik al veel smienten waar,
wilde eenden, blauwe- en zilverreiger, veel ganzen, waterhoentjes, meerkoeten en een enkele haas.
In de tuin diverse duiven, holenduif, houtduif en turkse tortel.
Het lukt de holenduif zelfs om in het voederhokje te komen.
Langs deze weg willen we
•
onze kopijleveranciers bedanken voor het tijdig leveren
van kopij. Zonder hen zou het niet lukken om 2 x per jaar
een Fjildrop te fabriceren.
•
Leden in de ziekenboeg van harte beterschap wensen
Fûgelrim fan Anne Osinga
Op in mûzebiter
Der wie in mûzebiter yn it Fryske Ie
Dy't spookbenaaud fan mûzen wie.
Dat wie fansels in tige minne kwaal
Want it soarge foar in tryst ferhaal.
Troch gebrek oan iten stoar de mûzebiter
Syn grêfskrift: Hjir leit in bange skiter.
De kopij voor het hjerstnûmer 2022 dient vóór 27 september 2022 ingeleverd te worden!
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7

Takenpakketten bestuursleden

9

Weidevogel drone BFVW
Resultaten weidevogels in skriezekrite
“It Reidfjild” oer 2021
Plas-dras

Zienswijze op omgeving
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Financieel verslag
Jeugd en edukaasje
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Ulen en roffûgels

14

14

19
24

Fan lamkes, geitsjes, bokjes en snippen 27
30
Ces
33
Vogelgriep

Contributie

Banknummers:

Volwassen leden

minimaal € 7,50

Jeugdleden

minimaal € 4,00

Leden buiten
Trynwâlden

minimaal € 11,00

Tekening omslag: K.J. Visser

echtparen € 7,50

Rabobank

NL45RABO0362720657

echtparen € 11,-

Vogelopvangcentrum: Fûgelhelling Ureterp 0512-514328
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Voorjaarsvergadering Fûgelwacht Trynwalden
Het bestuur nodigt u uit voor de voorjaarsvergadering van onze Fûgelwacht.
Agenda
Plaats
Datum
Aanvangstijd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

:
:
:

Stania State; Rengersweg 98 b; 9062 EJ Oentsjerk
24 maart 2022
20.00 uur

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag najaarsledenbijeenkomst 4 november
(in deze Fjildrop op blz. 5)
Bestuursmededelingen
(in deze Fjildrop op blz. 7
Viering 75 jaar BFVW
Nieuws uit de BFVW (ledenvergadering 8 april)
Jaarverslag 2021
Financiën
(in deze Fjildrop op blz 12)
Jaarrekening 2021 en verslag kascommissie
Begroting 2022
Bestuurssamenstelling.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Rein Hagenaars, voorzitter, aftredend 2023
Harke Heida, secretaris, aftredend 2023
Geert Dijkstra, penningmeester, aftredend 2022
Corrie Brandsma, Fjildrop, aftredend 2022
Pyt van de Polder, jeugdeducatie en broedzorg, aftredend 2021, herkiesbaar
Henk Minkes, wnd nazorg.
Corrie en Geert hebben aangegeven langzamerhand aan iets anders toe te zijn. Er zijn op
dit moment geen tegenkandidaten, Belangstellenden kunnen zich bij de voorzitter melden.
Nazorg
Broedzorg
(in deze Fjildrop op blz. 15)
Stand van zaken registratie nestkasten
Jeugdvogelwacht
(in deze Fjildrop op blz 14)
Excursies
(in deze Fjildrop op blz 15)
Rondvraag
Pauze met verkoop van loten (graag contant geld meenenen)
Na de pauze: Geschiedenis van onze wacht vanaf 1960 door Pyt van de Polder
Sluiting
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Ferslach najaarsledenbijeenkomst 2021 Fûgelwacht Trynwâlden
Verslag 4 november 2021 van de Fûgelwacht Trynwâlden in It Wapen van Fryslân in Oentsjerk.
Opening
Henk Minkes neemt als eerste het woord. Fijn dat we weer fysiek bijeen kunnen komen, de laatste
ledenvergadering was najaar 2019! Inmiddels is het bestuur voor een deel vernieuwd, Rein Hagenaars is aangetreden als voorzitter en Harke Heida als secretaris. Henk draagt (nogmaals, maar
nu fysiek) de voorzittershamer over aan Rein.
Rein heet iedereen van harte welkom. Er zijn 24 leden aanwezig. Nico Rodenhuis heeft zich afgemeld. De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
De bestuursmededelingen staan op blz. 7-9 van de Fjildrop. Rein licht deze kort toe, er zijn verder
geen vragen over.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur is op dit moment weer compleet, maar volgens het rooster was Pyt van de Polder in
2021 aftredend en Corrie Brandsma en Geert Dijkstra zijn in 2022 aftredend. Dat betekent niet dat
zij direct aftreden, maar het is wel goed om actief te zoeken naar nieuwe bestuursleden. In deze
Fjildrop op blz. 9 is een korte beschrijving van de takenpakketten opgenomen. Rein doet een oproep aan alle leden om hier eens over na te denken. Het is nuttig en dankbaar werk en altijd erg
gezellig.
Statutenwijziging i.v.m. WBTR
Harke licht kort toe dat onze statuten sinds de oprichting in 1979 niet meer zijn aangepast en ook
de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet helemaal actueel. Als gevolg van de nieuwe
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen moeten de statuten op een paar punten worden aangepast. Dat geldt trouwens voor alle wachten. De BFVW heeft het initiatief genomen en notaris Slagman gevraagd modelstatuten voor de wachten te ontwerpen. Zodra die klaar zijn worden ze aan
de ledenvergadering voorgelegd.
Activiteiten BFVW: lustrumcommissie en jeugdcommissie
In het najaar van 2022 bestaat de BFVW 75 jaar. Het hele jaar door zal daar aandacht aan worden besteed, o.a. door stukjes in Vanellus. Verder is er in het najaar een groot feest. Rein zit in de
lustrumcommissie, en ook in de jeugdcommissie, die in het voorjaar (waarschijnlijk mei) weer een
jeugd-dag gaat organiseren. We zijn van plan daar ook vanuit onze Fûgelwacht actief aan mee te
doen.
Verslag ledenvergadering van 21 november 2019
Dit verslag wordt vastgesteld.
Goedkeuring financiële verslagen 2019 en 2020 en verslag kascommissie
De financiële verslagen hebben in de maitiids-Fjildrop van 2020 en 2021 gestaan. Er was eerder
helaas geen mogelijkheid voor de kascommissie om deze eerder te controleren. Namens de kascommissie (Betty Kooistra en Klaas Wijnsma) meldt Betty dat de kascommissie de boeken heeft
gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Voor de controle over 2021 (in de voorjaarsvergadering van 2022) worden Betty en Klaas wederom benoemd. Max Slingerland is reserve.
Nazorg
Gert-Jan de Vries is helaas afwezig. Hij heeft ook aangegeven met dit werk te willen stoppen. Er
is dus helaas op dit moment geen nazorgcommissie.
Na enige discussie verklaart Henk Minkes zich bereid om de nazorgcommissie nieuw leven in te
blazen. Hij zal daartoe contact opnemen met Folkert van Stralen en mogelijk ook een beroep doen
op Jelle en Jappie.
Vervolgens ontstaat nog enige discussie over ontbrekende cijfers van het Fryske Gea. Jouke Vlieger hield zich hiermee bezig maar daar gaat het helaas niet goed mee. Afgesproken wordt dat
Corrie namens de wacht hem een kaart zal sturen.
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Jeugdvogelwacht
Pyt van de Polder geeft een korte toelichting. Op dit moment hebben we 14 jeugdleden. De afgelopen tijd zijn er, mede als gevolg van corona wat minder activiteiten geweest. Met name de activiteiten op de scholen konden niet doorgaan. Wel heeft de Challenge van de BFVW nog wat belangstelling getrokken. Zie ook de foto’s in de Fjildrop en op de site. Onlangs hebben we samen
met KEaRN en met gebruikmaking van hun “talentenbus” twee keer een activiteit georganiseerd
(bouwen van mezenkastjes en voederhokjes). Daaraan deden 5, resp. 2 kinderen mee. Nog geen
groot succes dus, maar we willen daar wel mee doorgaan.
Vanuit de vergadering wordt gesuggereerd contact te zoeken met het Fryske Gea en met het IVN.
Zij organiseren ook veel jeugdactiviteiten. Misschien kunnen we samenwerken en in elk geval
moeten we voorkomen dat we gaan concurreren.
Excursies
Henk geeft een presentatie van de mogelijkheden voor dagexcursies en korte meerdaagse excursies. Vooral de Markerwadden lijken in de smaak te vallen. Daarnaast worden genoemd de Weerribben en de Biesbosch. Andere ideeën kunnen nog bij Henk worden aangemeld. Hij werkt dit de
komende tijd samen met Marten van Dalen en Johannes Mosselaar uit en komt er tijdens de voorjaarsvergadering op terug.
Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag
In de pauze vindt de gebruikelijke verloting plaats. De opbrengst is 40 euro. Na de pauze geeft
Marcel van Kammen een boeiende presentatie met foto’s van heel veel verschillende vogels en
leuke anekdotes. Het kost veel tijd en inventiviteit (vooral een pot pindakaas is belangrijk!) om de
vogels op de juiste plek te krijgen voor een mooie foto. Op de vraag of hij nog wel eens thuis is,
antwoordt hij dat hij liever buiten is.
Rond half elf sluit Rein de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De webside

Pyt van de Polder
Der is in nije opset fan ús webside. Hans Dykstra die it lange tiid allinne, mar Rinze de Vries helpt
ús no om der ynfolling oan te jaan en it ynkommende nijs mei te ferwurkjen. Wy hawwe noch wol
âld foto- en tekstmateriaal, wat de muoite noch wurdich wie, oersetten op de nije webside. Alle
âlde materiaal bliuwt noch wol yn in argyf. It bêste is it te besjen op de kompjûter. Op de
smartphone en de tablet komt it allegearre wat lyts oer. Dat binne de neidielen fan it nije programma fan Hosting2go no ien kear. Mei de âlde ferzje wie der mear romte foar eigen ynbring. It is efkes wennen mar wy kinne hjir wol mei út de fuotten.

Jo kinne ús fine op: fugelwacht-trynwalden.nl
Thús Bestjoer

Fjildrop

Jeugd

Nêstkastkes

Neisoarch

Linkjes
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Bestuursmededelingen
Rein Hagenaars

Inleiding.
Evenals 2020 was 2021 als gevolg van de corona-maatregelen een bijzonder jaar. Veel activiteiten, waaronder de voorjaarsledenvergadering, konden niet doorgaan. Het bestuur heeft ondanks
de coronaperikelen toch enkele keren vergaderd in de afgelopen wintertijd. Soms moest dat digitaal, wat toch wel even wennen is. Gelukkig lijken de tijden zich langzaam maar zeker wat gunstiger te ontwikkelen en kan er weer “normaal” vergaderd worden, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Gelukkig hebben we op 4 november wel onze najaarsledenvergadering kunnen houden.
Het verslag daarvan staat elders in deze Fjildrop.
Activiteiten.
• Bijna alle activiteiten, zoals de excursies zijn niet doorgegaan. De koekactie is vervallen, en ook
het aantal jeugdactiviteiten was beperkt.
• We hebben twee keer een activiteit georganiseerd waarbij we een keer de talenten bus van
KEaRN hebben gebruikt. Zo hebben we op een middag met enkele kinderen nestkastjes getimmerd en in de herfst voederkastjes gemaakt. Helaas viel de belangstelling wat tegen. We zijn
van plan in 2022 deze activiteiten opnieuw op te starten. Daarbij is het van belang dat we erachter komen wat de kinderen zelf leuk vinden en wat ze van ons verwachten.
• In 2021 hebben een paar mensen het webinar van de BFVW over drones gevolgd. In 2021 hebben we zelf ook één keer de drone gebruikt, dat was succesvol. Een eigen drone aanschaffen
(ong. 13.000 euro, inclusief de opleiding) ligt boven ons budget, tenzij we daarvoor een sponsor
weten te vinden.
• Er wordt binnen de Fûgelwacht Trynwâlden hard gewerkt om de registratie van nestkasten uit te
breiden. Wist u dat er in ons gebied 594 nestkasten staan geregistreerd? Alle nestkasten worden jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt. Er wordt genoteerd of het nest bewoond is geweest en zo mogelijk welke soort er gebroed heeft. Het levert een hoop nuttige gegevens op!
• De voorbereidingen voor het lustrumfeest op 12 november 2022 in verband met het 75 jarig bestaan van de BFVW zijn in volle gang. Ook onze Fûgelwacht draagt daar een steentje aan bij.
Reserveer die avond (12 november 2022) alvast in de agenda!
Bestuur:
Vergaderingen.
Het bestuur heeft, met inachtneming van de corona voorschriften, 4 keer vergaderd, waarvan 1
keer online. We zijn blij dat Rein Hagenaars het voorzitterschap op zich heeft willen nemen.
Mutaties:
Corrie Brandsma en Geert Dijkstra hebben aangegeven dat zij voornemens zijn hun bestuursperiode niet te willen verlengen. Zij blijven nog aan tot er nieuwe bestuursleden gevonden zijn. Het
bestuur is daarom naarstig op zoek naar enthousiaste mensen die tot het bestuur willen
toetreden. We zoeken een penningmeester en een algemeen lid dat zich onder andere wil
bezighouden met de redactie van ons mooie blad de Fjildrop. Mocht u mensen kennen die
daar geschikt voor zijn en dat ook wellicht graag zouden willen doen? Laat dat een van de
bestuursleden weten, zodat we contact met hen op kunnen nemen.
Henk Minkes heeft de taak op zich genomen om de nazorgcommissie nieuw leven in te blazen.
Ook dat valt niet mee. Dus als er mensen zijn die daar een bijdrage aan willen leveren? Neem
contact op met Henk.
Ons bestuurslid Pyt v.d. Polder was in 2021 aftredend, maar door het vervallen van die voorjaarsvergadering is zijn bestuur mutatie doorgeschoven naar 2022. Pyt heeft aangegeven benoembaar
te zijn en graag een aanpassing van zijn bestuurstaken te willen. Deze bestuurstaken zijn weergegeven op bladzijde 9. Binnen het bestuur zal invulling gegeven worden aan een goede en gewenste taakverdeling. Het bestuur stelt voor met zijn herbenoeming in te stemmen.
De bestuursleden moeten volgens de statuten om de drie jaar worden herbenoemd.
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De bestuurssamenstelling in 2021 was als volgt:
Aftredend/herkiesbaar
Rein Hagenaars, voorzitter
2023
Harke Heida, secretaris
2023
Geert Dijkstra, penningmeester
2022
niet herkiesbaar
Pyt van de Polder, jeugd en broedzorg 2021
herkiesbaar
Corrie Brandsma, Fjildrop
2022
niet herkiesbaar
Gert-Jan de Vries is teruggetreden.
Diversen:
Onze secretaris Harke Heida zal, mits de ledenvergadering van de BFVW op 8 april daar mee instemt, tot secretaris benoemd worden in het bestuur van de BFVW. Hij combineert dat met de
functie van secretaris van onze Fûgelwacht Trynwâlden. Wij wensen hem daarbij natuurlijk veel
succes!
Rein is vanuit onze wacht lid van de jubileumcommissie van de BFVW die het 75 jarig bestaan
van de BFVW voorbereidt en maakt ook deel uit van de commissie jeugd en educatie van de
BFVW.
Ledenbijeenkomsten.
De nazorgbijeenkomst begin 2021 ging als gevolg van Corona niet door. Het aantal nazorgers
bleef nagenoeg constant op ruim 45, waarvan een stuk of 16 de app gebruiken
De najaarsledenvergadering ging gelukkig wel door, met een mooie presentatie van Marcel van
Kammen over heel veel vogels.
Website.
De website van de Fûgelwacht is vernieuwd, en heeft wat meer uitbreidingsmogelijkheden. Veel
dank aan Hans Dijkstra en Rinze de Vries!

De Haven 1
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Takenpakketten aftredende bestuursleden
Werkzaamheden Penningmeester Fûgelwacht Trynwâlden
• Jaarlijkse contributie acceptgirokaarten verwerken voor de leden.
• Financieel verslag maken over het afgelopen boekjaar en begroting voor het komende jaar
vastleggen.
• Toelichting schrijven over het financieel verslag van het afgelopen boekjaar.
• Facturen maken en versturen naar de adverteerders in de Fjildrop.
• Rekeningen betalen die binnenkomen voor de Fugelwacht Trynwalden.
• Prijzen verlotingen inkopen voor de ledenvergaderingen.
• Fjildrop bezorgen bij de bezorgers in de rayons
• Bestuursvergadering ongeveer 6 avonden per jaar.
Werkzaamheden algemeen lid bestuur Fûgelwacht Trynwâlden
• Redactie Fjildrop
• Samen met redactielid Piet de Vries, 2 x per jaar de Fjildrop samenstellen.
• De kopijleveranciers (meestal vaste, die prima kunnen samenwerken) tijdig vragen om kopij
aan te leveren. Er wordt rekening gehouden met eigen vakanties ten tijde van de uitgaven van
de Fjildrop.
• Diverse keren als redactie bij elkaar om af te stemmen wat geplaatst kan worden. Ook zorgen
dat er geen advertenties vergeten worden.
• Interessante artikelen voor de leden verzamelen.
• Bestuursvergadering ongeveer 6 avonden per jaar.
• Hand- en spandiensten verlenen waar nodig.
• Moeilijk te zeggen hoeveel tijd er in gaat zitten.
Werkzaamheden Pyt van de Polder (Het bestuur gaat de taken van Pyt bekijken en herverdelen)
Briedsoarch:
• Bestjoerstaken sa as 6 gearkomsten, 2 ledegearkomsten mei de noadige tariedings.
• Organisearje en útfiere fûgeltellings: swellen telle, roestplakken hoarnûlen (fia SOVON). 2 X
yn’t jier op meardere plakken yn de Trynwâlden.
• Registraasje rôffûgels en de nêstplakken. Eigen gegevens fan 20 fêste territoaria, 2 oant 3 kear
der by del yn de Trynwâlden e.o.
• P.T.T. telling: Punt -Transect – Telling. Fêste route yn de Trynwâlden e.o. foar alle fûgels. Yn
desimber, ien kear yn it jier.Ynbringe fia webside SOVON.
• Organisearje en útfiere nestkasten: op 5 plakken (bosken) yn de Trynwâden +/- 140 nestkasten
gegevens fêstlizze, skjinmeitsje en ûnderhâlde (ferfange)
• Kopij Fjildrop (2x); ferslaggen fan boppe steande saken
Jeugd en edukaasje
• Programma’s foar jeugd opsette, eins it hiele jier rûn mei de seizoenen mei. Organisearje,
minsken regelje en ôfspraken meitsje.
• Talenten Bus fia Kearn: tariede en ynfolling oan programma’s (Yn ûntwikkeling)
• Kontakten mei de âlders fia u.o. de mail en de webside. Mooglik facebook mei help.
• Kontakten mei de skoallen ûnderhâlde. 1 aktiviteit per jier ûnder normale omstannich heden.
Stiet ûnder druk fanwege hege wurkdruk yn it ûnderwiis.
• Kontakten mei de BFVW oer ferskate saken sa as jeugddei, briedsoarch.
Webside:
• Helpe mei it ynfollen en foarm jaan fan de webside en oanleverjen fan ûnderwerpen. Meitinke
oer ferbettering. Giet op en del it hiele jier troch.
Algemien ekstra
• Ringjen fan ûlen en rôffûgels. Hiele jier troch, giet op en del.
• Kontakt mei Ringgroep Bergumermeer en in pear kear per seizoen mei te helpen.
• Foardiel: mear kennis, kontakten en ynformaasje foar de wacht en mooglikheden foar de jeugd
om hjir mei yn de kunde te kommen.
• Miskien wol wat fergetten mar besykje de druk der op te hâlden, sels entûsjast te wêzen en
besykje dat oer te bringen.
Boppe steande doch ik net allinne, der binne lokkich in tal leden fan de wacht dy’t hjir by helpe.
Mar ferâldering spilet ek hjir in rol.
9
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Zienswijze Fûgelwachten Tytsjerksteradiel op de ontwerp omgevingsvisie
Harke Heida

"In het kader van de invoering van de nieuwe omgevingswet heeft de gemeente Tytsjerksteradiel
een concept-omgevingsvisie opgesteld. Deze heeft tot half januari ter inzage gelegen. Samen met
de fûgelwachten van Garyp en van Wyns hebben wij daarop een zienswijze ingediend. Deze
zienswijze volgt hierna. Op 8 februari hebben we deze zienswijze toegelicht bij de gemeente. Benieuwd wat er verder mee wordt gedaan."
Geachte gemeenteraad,
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp omgevingsvisie.
In Tytsjerksteradiel zijn verschillende fûgelwachten actief, die gezamenlijk de hele gemeente bestrijken. Deze zienswijze wordt ingediend door
Fûgelwacht Trynwâlden,
Fûgelwacht Garyp
Fûgelwacht Wyns
Zoals in de omgevingsvisie wordt beschreven heeft Tytsjerksteradiel een grote verscheidenheid
aan landschappen. Het is belangrijk dat die verscheidenheid wordt behouden. Wij pleiten er in dat
verband voor vooral ook aandacht te hebben voor het open landschap, waar weidevogels kunnen
gedijen. Zoals overal in Friesland hebben ook in onze gemeente de weidevogels het moeilijk. Er is
veel predatie en wij proberen samen met de boeren en natuurbeheerders als IFG en SBB, het waterschap en agrarische natuurorganisaties zo gunstig mogelijke omstandigheden voor de weidevogels te creëren. Het is van essentieel belang voor het overleven van weidevogels dat er voldoende zorg is voor goede weidevogelbiotopen met voldoende biodiversiteit, voldoende water/
vocht en voldoende voedsel als insecten en rode wormen.
Het open landschap wordt bedreigd door woningbouw buiten de dorpen, de aanleg van bedrijfsterreinen, zonneparken, windmolens, boomsingels
die plaats bieden aan roofvogels etc. Wij realiseren ons dat al deze zaken ook van belang
zijn, maar pleiten ervoor bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie ook de belangen
van de weidevogels uitdrukkelijk mee te nemen.
En bijvoorbeeld bij nieuwbouw van woningen of
de aanleg van bedrijfsterreinen primair te kijken
naar mogelijkheden binnen de bebouwde kom.
In de omgevingsvisie wordt daar nu helemaal
geen melding van gemaakt. Wij verwachten van
de raad dat u daarvoor een heldere beleidslijn
opstelt met duidelijke doelstellingen en randvoorwaarden.
Met vriendelijke groet,
Harke Heida, secretaris Fûgelwacht Trynwâlden
Tel. 06-11191720
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Financieel overzicht 2021/2022
Geert Dijkstra

Omschrijving
1. Saldo rekening courant
Saldo excursie rekening
2. Saldo spaarrekening
3. Contributies
4. Rente
5. Opbrengst verloting
6. Advertenties ‘Fjildrop’
7. Koekactie
8. Diversen
Totaal

Omschrijving
1. Secretariaat
2. Leden/Best. Vergadering
3. Nazorg/Nestkast/Ringact
4. Uitgave ‘Fjildrop’
5. Afdracht B.F.V.W.
6. Kosten verloting
7. Attenties
8. Kosten Koekactie
9. Diversen
10. Kosten afd. Jeugd
Saldo rekening courant
Saldo excursie rekening
Saldo spaarrekening
Totaal

Inkomsten
Begroting 2021
3.788,00

Rekening 2021
3.787,71

Begroting 2022
4992,00

0,00
3.541,00
2.600,00
0,00
150,00
400,00
500,00
1.500,00
12.479,00

0,00
3.541,00
2.877,60
0,35
110,00
453,75
0,00
1.683,34
12.453,75

0,00
3.541,00
2650,00
0,00
125,00
400,00
250,00
1.500,00
13.458,00

Rekening 2021
155,97
309,30
518,48
1.776,14
910,00
49,89
47,50

4.991,67

Begroting 2022
200,00
450,00
500,00
1.800,00
900,00
100,00
100,00
100,00
200,00
350,00
5217,00

3.541,00
12.453,75

3541,00
13.458,00

Uitgaven
Begroting 2021
200,00
500,00
400,00
1.850,00
945,00
100,00
250,00
250,00
150,00
500,00
3.793,00

3.541,00
12.479,00

12

153,80

Toelichting financieel overzicht 2021/2022
Ad. 3.
Ad. 4.
Ad. 5
Ad. 6
Ad. 7
Ad. 8

Ad. 1
Ad. 2
Ad. 3
Ad. 4
Ad. 5
Ad. 6
Ad. 7
Ad. 8
Ad. 9

Inkomsten:
Meer contributie ontvangen dan verwacht er zijn een aantal leden die meer betalen
dan de jaarlijkse contributie. Hartelijk dank daarvoor.
De renteopbrengst levert niets meer op, percentage is bijna nul procent, de aankomende jaren verwachten we geen opbrengsten meer.
De opbrengst verloting is minder dan begroot, 1 vergadering kon doorgaan, de voorjaarsvergadering kon niet doorgaan en de najaarsvergadering wel.
De advertentie inkomsten zijn hoger dan begroot .
De opbrengst koekactie is in het coronajaar niet doorgegaan, daardoor ook geen in
komsten. Ook voor het komende jaar 2022 zal er geen koekactie plaatsvinden.
Opbrengst diversen is iets hoger dan begroot, een groot bedrag binnengekomen van
de monitoring BFVW € 1252,00 en een bedrag van € 430,00 ontvangen van Enerzjy
Koop Trynwalden over 2021.
Uitgaven:
De secretariaatskosten zijn mooi binnen de begroting gebleven, de kosten zijn gemaakt voor de contributies.
De kosten van leden en bestuursvergaderingen zijn flink lager dan begroot,
Er kon maar 1 vergadering plaats vinden, de kosten bestaan uit de lezing en de najaarsvergadering.
Nazorg-, nestkast- en ringactiviteiten zijn hoger dan begroot en er zijn diverse nestkasten gemaakt die ook weer verkocht kunnen worden.
De kosten van de Fjildrop zijn minder dan begroot ondanks dat de laatste Fjildrop een
aantal gekleurde pagina’s had.
De afdracht BFVW is minder dan begroot, een aantal leden heeft bedankt en enkele
overlijdensgevallen.
De kosten van de verloting zijn veel minder dan begroot, een aantal prijzen waren er
nog en er is ook maar 1 keer een vergadering geweest.
Attenties, een paar uitgaven maar veel minder dan begroot.
De kosten diversen iets meer dan begroot dit zijn alle bankkosten over het jaar 2021.
De kosten voor de jeugd zijn dit jaar helemaal niet gemaakt.

De kascommissie bestaat uit de heer K. Wijnstra en Mevr. B. Kooistra,
Opgemaakt door de penningmeester Geert Dijkstra
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Jeugd en edukaasje
Pyt van de Polder

Hjir kin ik ek dit kear hiel koart yn wêze. Troch Covid 19 hawwe wy wer net op in fertroude wize
mei de aktiviteiten foar de jeugdleden wat dwaan kind. Gjin nêstkastke timmerjen en greidefûgels
besjen mei de skoallen. As soks te lang duorret ferwetterje de kontakten en folje de skoallen it yn
mei oare lessen.
Wol in kear gebrûk makke fan
de Kearn bus en in kear yn it
BOB gebou fanwegen de te
minne opkomst fan it tal
dielnimmers (2 bern). Doe
hawwe hja in fûgelfoerhokje yn
-elkoar setten.
De skoallen sette miskien wol
mear op technyk yn mei help
fan de Kearnbus. En wy
hawwe sjen litten dat wy dêr as
fûgelwacht ek wat yn betsjutte
kinne. Earst dy Corona boel
mar ris wat mear yn de macht
hawwe.
Mar as is waar fan’t maitiid wer
wat better is kinne wy wol wer
ris fierljeppe. Dat is in bûten
doar barren en de bern kinne
dan oefenje foar it springen by
de echte springskâns fan Burgum, wat ús ferline jier tasein
is. Wy wachtsje it ôf.

Ulen en roffûgels
Pyt van de Polder

De klad sit der noch goed yn by de ûlen mar ek by de rôffûgels. Fan beide soarten binne der op it
stuit net folle waar te nimmen. By de lêste hoarnûle tellingen yn de roestbeammen yn Gytsjerk en
de Mûnein fleagen der net mear as 6 en 11 út de beam. Ferline jier wie dat noch 8 en 21. Dan binne der yn de lêste briedperioade amper jongen west, wat
ek al sa’n bytsje myn fermoeden wie. Troch de Covid boel
binne wy net sa faak by de goudûle kasten lâns west om
te sjen, mar yn it fjild wie it mei de mûzen skraal en dan
binne der net in soad jongen ûlen grut wurden. Yn de
Trynwâlden likegoed as yn de oare wâlden hawwe wy
dochs noch 13 jongen in ring om’e poat dien. Wol in hiel
ferskil mei de 220 yn 2019. Ferline jier hawwe Jeroen van
Enck en ik in protte tegearre dien. Jeroen wol it ringjen
graach leare en moat sa folle mooglik mei de ûlen leare
om te gean.
Mei de reade wikel gie it al krekt lykemin, mar 14 jongen
om te ringjen en by de seedyk tusken Holwerd en Lauwerseach neat, dêr hat mar ien nêst kast beset west en
dy jongen fleagen al. De mûzebiter wie der wol hjir en dêr
mar krekt as ferline jier wie it net in grut tal jongen dy’t útflein binne. En sa by’t winter kinst amper mûzebiters fleanen sjen. De bûtenlânske fûgels binne hjir hast net yn de
buert fanwege it te koart oan fretten. De fêste nêstplakken
wurde yn de winter wol wat beset hâlden. Ik bin benijd
wat der dizze maitiid mei de mûzen bard. Wy kinne wol
wer wat mear mûzen yn it fjild hawwe, dan bliuwe de
rôvers miskien ek wat fan de greidefûgel piken ôf.
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Briedsoarch

Pyt van de Polder
Wy binne dwaande om de nêstplakken fan de nêstkastkes yn de 5 gebieten fan de Trynwâlden yn
it registraasje bestân fan de BFVW fêst te lizzen. Dizze plakken binne de Atsje bosk yn Gytsjerk,
de Mûneinster bosk yn Mûnein, it park by de Klinze yn Aldtsjerk, it Heemstra Park by Oentsjerk en
in part fan de boskjes Turkije/Grikelân. Sa’n beam wêr’t
kastke oan hinget hat in nûmer en dat nûmer komt werom
yn in koade bygelyks TRY-KL-52 , TRY stiet foar Trynwâlden, Kl stiet foar Klinze en 52 is it nûmer op de beam.
Dizze ynformaasje wurdt mei help fan GPS op de
smartphone direkt keppele oan de side fan de BFVW.
Sa kinne wy fan’t simmer mei it neisjen fan de nêstkastkes de briedresultaten hjir ek wer oan keppelje. Dat soe
dan ek wol thús op de kompjûter kinne omdat it nestplak
al te sjen is op de BFVW side. Oer de hiele provinsje
sjoen skeelt it de BFVW in protte wurk yn it opheljen fan
alle digitale ynformaasje om in goed byld te krijen fan de
briedsuksessen. As it jier om is wurde de bried gegevens
út it systeem helle mar de nêst plakken (beammen)
bliuwe der yn stean foar it oare jier. Mei help fan Piet de
Vries, Rein Hagenaars en Albert Visser koene wy dit sa
klear krije.
Mar ek binne wy mear dwaande om yn it algemien mear
nêstplakken yn kaart te bringen yn ús wachtgebiet. Dat Yn dit nêst yn de Klinze bosk is
kinne kastkes wêze mar ek de nêsten fan oare fûgels sa noch in leech aaike fan it
as de klyster. Dy briede yn strûken en op oare plakken op readtsturtsje te fynen
de hiemen. No is it net ferstannich om hiel bot te sykjen
nei it nêst fan sokke fûgels. De kâns is grut dat de boel ferballe wurdt. Oan it gedrach fan de
fûgels kinne jo faaks wol sjen as hja dwaande binne in nêst te meitsjen en as it stil wurdt sit it wyfke te brieden. Dan der beslist net bykomme. Dat is by alle fûgels sa. As der jongen yn sitte kin it
wat mear lije, de âlders binne dan fûleindiger om harren kroast fleanfluch te krijen. It soe dan mei
sa'n briedgefal wol ferstannich wêze om de katten yn de gaten te hâlden. Tsjin de houtekster, ekster en krie kinne jo net folle dwaan. Dat is de natuer.
Wy binne ek dwaande om mear nêst plakken fan oare soarten fûgels as greidefûgels yn kaart te
bringen.

Fan de ekskurzjekommisje
Wij woene graach wer ris ekskurzjes organisearje.
Mar it is op dit stuit noch te betiid om dat te dwaan. Fansels fanwege corona en sa.
Mocht dat him deljaan, dat komme we sa gau mooglik mei wat plannen.
Oant dy tiid moatte jimme sels der mar wat op út gean.
Yn Fryslân binne in protte moaie gebieten om fûgels te sjen.
Hjir yn en om de Trynwâlden ek fansels.
We hoopje dat jimme wat dat oangiet dochs in moaie tiid ha!.
Groetnis fan de ekskurzjekommisje, Johannes, Marten en Henk

Tips fan de redaksje
• De Liphústerheide tussen het Alddjip en de
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bûtewei onder Lippenhuizen.
Earnewâld
Delleboersterheide, Diakonievene en
Catspoele
Fochteloërveen
De Putten bij Eastermar
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De Houtwiel.
Deelen
Easterskar.
De Rottige Meenthe,
It Swin bij Elahuizen/Koudum.
De Warren bij Balk

Weidevogel drone BFVW
Age Sikma

In 2020 ben ik actief geworden bij het weidevogel drone project van de BVFW. In de afgelopen
twee jaar vele vluchten uitgevoerd om nesten op te zoeken met de warmtebeelddrone, op het moment dat het land bewerkt ging worden. Door op een hoogte van +/- 35 meter te vliegen kunnen
we stroken van 28 meter breed scannen op nesten en alles wat warmte afgeeft. Van leeuweriksnesten tot alles wat onder de drone langs komt wordt waarneembaar. De meest bijzondere waarnemingen voor mij zijn twee kwartels, een wulpennest en meerdere jonge reeën. De drone is van
toegevoegde waarde om nesten en jongen op tijd in beeld te krijgen om de bewerking van het
land hierop aan te passen en eventueel uit te stellen. Door een aanvraag te doen bij de BFVW of
lokale vogelwacht kan er een vlucht worden ingepland. De vluchten worden uitgevoerd door gecertificeerde piloten die dit op vrijwillige basis doen.

De koffer met de BFVW warmtebeeld drone

Het
warmtebeeldscherm
geeft aan dat een haas
wegloopt
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Eend met jongen gevonden in het lange gras met de drone

Warmtebeeld drone in actie

Age Sikma in actie met de warmtebeeld apparatuur
17
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RESULTATEN WEIDEVOGELS IN SKRIEZEKRITE ‘IT REIDFJILD’ OVER 2021
Johannes Wiegersma

Rondom de plasdras gebieden in It Reidfjild is het aantal broedvogels van vooral de grutto en
tureluur fenomenaal. Door de ruime keuze van percelen weiland met uitgestelde maaidata en
kruidenrijk grasland zijn deze gebieden uitermate aantrekkelijk voor de weidevogels. Sinds het
succesvolle voorjaar van 2019 is het aantal broedparen nu zelfs licht toegenomen omdat in dat
voorjaar het broedsucces bijzonder goed was. Dat kwam destijds voornamelijk door de grote
muizenplaag, waardoor de predatie van o.a. de vos en de kiekendief tot een minimum beperkt
bleef. Het voorjaar van 2020 was daarentegen echter rampzalig door juist het gebrék aan muizen:
toen kwam er door de grote predatiedruk eigenlijk helemaal niets van de jonge kuikens terecht.
Maar ook dit voorjaar was er in dit gebied wéér geen goed broedsucces vanwege de extreme
predatie: beide jaren voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van veldmuizen en het
toegenomen grote aantal predatoren, vooral de vele kiekendieven. En ook het koude en vrij late
voorjaar was daar mede debet aan, waardoor er nauwelijks beschutting voor de nesten was, die
open en bloot in het gras lagen. Pas eind april kon er duidelijkheid worden verkregen van het
aantal broedende weidevogels in het beetje gras. Maar al vroeg na de uitkomst van de kuikens
werden zij direct het slachtoffer van de kiekendieven; deze roofvogels broedden hier in de
omgeving weer massaal, zodat je met lede ogen moest aanzien dat de kuikens al in een rap
tempo door deze roofvogels werden opgepeuzeld.....! Eind mei/begin juni was er nauwelijks nog
leven van ouders met jonge kuikens in deze kruidenrijke percelen met plasdras: er heerste toen al
een doodse stilte. Het gevolg is dat er slechts een paar kuikens van de tureluur en van enkele late
kieviten zijn volgroeid en dat van een totaal van liefst 155 broedparen: in en in triest!
Opmerking: door deze omvang van predatie, vraag ik mij dan ook af of het nog zin heeft om in dit
gebied een goed weidevogelbeheer toe te passen, zolang er zoveel broedende kiekendieven in
de omgeving zitten.
Dit aantal roofvogels broedt in de directe omgeving: een vijftal kiekendieven in/bij Eeltsjemar,
Wide Moark en Súderfjild, maar ook in de wijdere omgeving (Ottema-Wiersma, Sippefinnen) waar
het totaal aantal op minstens 8 broedparen wordt geschat
In de onderstaande tabel en grafiek met trend staan de aantallen en het verloop van het aantal
broedparen van de 1e vier weidevogelsoorten over 13 jaar, vanaf 2009.
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Zelfs een grote cluster aan weidevogels zoals hier, is niet meer in staat de luchtpredatoren
massaal te verjagen. Zij schuimen constant de akkers en plassen systematisch af op zoek naar
hun soort voedsel in welke vorm dan ook. Zelfs het lange gras en hoge vegetatie in de plasdras
biedt geen bescherming meer voor de jonge vogels; ook de jonge eenden- en meerkoetkuikens
gaan er aan. En dan is er ook nog overlast van de steeds maar in aantal toenemende
steenmarter....
In alle NFW weidevogelgebieden zijn de resultaten erg verschillend: op sommige plaatsen goed
tot vrij goed, maar daarnaast ook vrij slechte uitkomsten voor de weidevogels, zoals hier.
RESULTATEN PER SOORT:
Kievit
Het aantal broedparen van de kievit is net als vorig jaar geslonken tot bijna 60 paar in vergelijking
met enkele voorgaande jaren. Een duidelijke reden van deze daling met 20 paar is niet voorhanden en ook in de drie plasdrasgebieden (ook die van SBB) was het aantal broedparen vrij laat en
ook beduidend minder. Vanaf de beginsituatie in 2009 is de trend in de grafiek (d.i. de getrokken
lijn) van het aantal broedparen toch ongeveer gelijk qua aantal van zo’n 60 broedparen, maar deze lijn zakt af door het lagere aantal van dit jaar. Op het grote maïsland waren de aantallen wel
goed maar het eindresultaat, zoals genoemd, ook slecht. De bewerking van dit maïsperceel werd
in overleg uitgesteld tot 15 mei om de nog broedende kieviten tegemoet te komen. Door de vele
uitgekomen jongen hebben wij later nog één akker braak laten liggen om een goed heenkomen
voor de kuikens te kunnen verzorgen. Achteraf gezien goed geslaagd, maar ook hier nog teveel
predatie.
Van de 57 broedparen zijn bij de 1e alarmtelling zo rond midden mei nog een 22 broedparen met
jongen geteld; de 2e telling leverde een resultaat op van slechts 11 paar. Dit heeft respectievelijk
een BTS (Bruto Territoriaal Succes) van zo’n 39% en slechts 19% opgeleverd en dat is bijzonder
laag. (zie ook de BTS-tabel).
Grutto
Bij de grutto is het aantal broedparen ten opzichte van voorgaande jaren iets toegenomen zo rond
de 40 paar en daarmee is de trendlijn vanaf 2009, met een grote variatie per jaar, gestegen van
25 tot 45 broedparen. Net als bij de stand van de kievit is dit ook succesvol, maar…. het broedsucces is het afgelopen voorjaar is praktisch niks: met een BTS van 58% bij de 1 e alarmtelling en
25% bij de 2e telling en een 3e telling in de 1e week juni met 0%. Dit is rampzalig in vergelijking
met de resultaten van de voorgaande jaren toen deze percentages rond de 100% lagen. Maar ook
een slecht teken voor het vervolg van het aantal broedparen. Na de opleving van de aantallen in
2019 kan dit de komende jaren weleens behoorlijk gaan tegenvallen.
Een aantal broedparen van de grutto hebben, na de predatie in de kruidenrijke percelen, getracht
in de weilanden aan de oostkant van de Reidfjildsdyk een nieuw legsel te beginnen, maar de uitkomsten daarvan zijn ook ver onder de maat en de uitgekomen jongen zijn gepredeerd. Positief is
het aantal broedparen in SBB It Súderfjild: dit aantal is hier gegroeid doordat een aantal broedparen het intensieve landgebruik bij de buren-boeren hebben moeten verlaten.
Tureluur
De tureluur is in het algemeen vrij stabiel over al die jaren, zo rond de 25 tot 30 broedparen, maar
deze weidevogel heeft mede geprofiteerd van het goede broedsucces in 2019, waardoor dit een
toename in aantal van 40 broedparen heeft geresulteerd. Deze weidevogel broedt voornamelijk
alleen in en rond de kruidenrijke percelen van de plasdras gebieden, want dat merk je aan hun
luidruchtige manier van alarmering als je hun foerageergebied met hun jongen betreedt. Zij zoeken met hun jongen een goed heenkomen in de natte en voedselrijke gebieden en hebben een
goede beschutting tegen de predatoren in de hoge vegetatie. Alleen hierdoor hadden deze broedvogels nog een redelijke overlevingskans, want hun broedsucces (BTS) zit hier dit jaar bij de 2 e
alarmtelling rond de 47% en de telling erna slechts 34%; en dat resultaat was in de jaren hiervoor
ook bijna altijd vrij goed.
Scholekster
Het aantal broedparen van de scholekster in deze skriezekrite zat de laatste vier jaar lichtelijk in
de lift, zo rond de 25 broedparen, maar is dit voorjaar tot minder dan 15 broedparen geslonken.
Deze opvallende weidevogel met hun grote opvallende nesten is wel altijd vrijwel zeker van predatie door zwarte kraaien en andere eierrovers. Rypke Glas heeft zijn experiment met een drietal
nesten van scholeksters op een verhoogd grindplateau bij Jelle Broos met een succesvolle uitkomst zien slagen, maar de jongen zijn net zo als overal meteen gepredeerd door de kiekendieven. Het broedsucces bij deze weidevogel zat hier ook slechts op een BTS van 25% en aflopend
tot 15%; dat betekent dat er in de grote gebied slechts 2 broedparen hun jongen hebben kunnen
groot brengen.
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Overige weidevogelsoorten
In de bijlagen heb ik 2 stippenkaarten toegevoegd, omdat het aantal stippen van alle weidevogels
op één stippenkaart veel te onduidelijk bleek. Deze bestaat nu uit één kaart met de eerste vier
soorten weidevogels en één kaart met alle overige soorten: en dat waren er nogal wat….., zoals:
Liefst 14 broedparen van de slobeend. Maar liefst 17 broedparen van de veldleeuwerik en 21
paar van de graspieper, waarvan zelfs 13 paar in het SBB-reservaat. Ook in dit reservaat één
broedpaar van de wulp en zelfs heel opvallend een broedpaar van de watersnip(!): die machtige
balts van het “waarlamke” was hier heel bijzonder.
In de braakstrook van het maïsland aan de Reidfjildsdyk werd regelmatig de roep van de kwartel
gehoord. Een schuw soort vogeltje dat zich hoofdzakelijk onopvallend in het lange gras ophoudt
en zodoende in de maanden mei en juni als bijzondere broedvogel bijgeschreven kon worden.

Overzicht van het Bruto Territoriaal Succes (alarmtellingen) in het IT REIDFJILD vanaf 2013.
De broedresultaten worden uitgedrukt in B.T.S. (Bruto Territoriaal Succes), waarbij het aantal
alarmerende ouderparen met jongen, in de 2e telling van rond eind mei/begin juni, in procenten
worden uitgedrukt van het aantal broedende paren van deze soort.
Als norm geldt een goed broedsucces jaarlijks van 65%.
2013 2014

2015

2016

2017

2018 2019

2020

2021

Resultaat

Kievit

37

34

39

38

59

46

30

31

19%

zeer slecht

Grutto

77

62

70

43

97

100

110

0

25%

zeer slecht

Tureluur

83

66

50

67

138

71

88

52

47%

te laag

Scholekster

24

64

6

23

31

38

33

15

25%

zeer slecht

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is er jaarlijks een behoorlijke variatie in het aantal alarmerende
broedparen met jongen, dus in de percentages van volgroeiing van de uitgekomen jonge kuikens.
De alarmtellingen zijn bij de kievit en scholekster ieder jaar veel te laag ten opzichte van de 65%
norm, maar de laatste 2 jaar zijn deze bij de grutto ook bizar slecht…….
Slechts een klein deel van het aantal broedparen ziet hun jongen volgroeien; dat levert voor de
toekomst alleen maar negatieve gevolgen op. Grutto en tureluur scoorden voorheen ieder jaar
goed tot zeer goed….alleen tot nu toe. Ook dit voorjaar is voor de grutto weer uiterst negatief: 0%!
Bij de tureluur is het resultaat nog redelijk met zo’n 50%.
Stippenkaarten.
Op de volgende bladzijden zijn stippenkaarten bijgevoegd. Hierop staan alle broedparen vermeld,
ook de nesten die zijn gepredeerd, want die worden wel als een broedpaar in dit gebied mee geteld.
- Een stippenkaart van het beheergebied, waarop alle gevonden nesten (ronde stip) en getelde
broedparen (vierkant blokje) van de eerste vier hoofdsoorten weidevogels staan vermeld.
- Een stippenkaart van alle overige kleine soorten weidevogels: dit zijn hoofdzakelijk de getelde broedparen, het vierkante gekleurde blokje (sommige soorten hebben dezelfde kleur omdat
hun aantal niet op de kaart kon worden ingekleurd; het geeft wel duidelijkheid waar ze zich bevinden.
Ik wil hierbij een ieder die in het gebied van IT REIDFJILD heeft meegewerkt aan het weidevogelbeheer in het afgelopen voorjaar, alle 15 betrokken veehouders en de inzet van alle nazorgers
van de Fûgelwacht Trynwâlden, bijzonder hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en ik
hoop dit de komende jaren op dezelfde wijze met u allen te kunnen voortzetten....!
Johannes Wiegersma
Beheerregisseur weidevogels van de Noardlike Fryske Wâlden (N.F.W.)
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Plas-dras
Jouke Vlieger

Hjoed-de-dei wurde plas-dras situaasjes spesjaal ynrjochte foar de greidefûgels, eartiids wienen
wiete omstannichheden yn it boerelân mear regel as útsûndering. Bygelyks troch in haperjende
ôfwettering fan de greppels dy ’t doe noch fia stiennen pypkes ôfstreamden nei de sleat. Hjir en
dêr leinen ek noch âlde slinken en puoltsjes dy ’t ûntkaam wienen oan de ruilferkavelings en wie
der op guon plakken noch hichte en lichte ferskil yn it lân. Op sokke plakken koe yn it foarjier noch
hiel lang wetter stean bliuwe, in ideale situaasje foar de greidefûgels. It wienen allegear noch gjin
strakke tochtsleatten mar bochtige wetterrike streamkes mei hjir en dêr in stuw. En der wienen
noch greppels dy ’t mar al te faak ticht sieten. Net allinnich in heech wetterpeil yn de sleaten, mar
ek wiete omstannichheden yn it meanfjild drage bij oan it briedsukses fan de greidefûgels. It
begjint mei wetter. Ek wie der doedestiids noch folle mear boezemlân dat by ’t hjerst ûnder wetter
strûpte en yn ’t foarjier in sliep en pleisterplak wie foar in bûnt ferskaat oan steltrinners. Troch de
kultivearring mei in effektive ôfwettering of drainaazje yn kombinaasje mei in leech wetterpeil binne sokke omstannichheden spitichernôch in seldsumheid wurden. Boeren krije no in fergoeding as
hja in diel fan it lân tusken 15 april en 15 maaie ûnder wetter sette. Yn natuergebieten fan Terrein
Behearende Organisaasjes (TBO’s) wurde plas-dras gebieten sa lang mooglik wiet hâlden, fan
maart oant july. Nei it briedseizoen streame se ôf sadat se letter noch in kear meand en neiweide
wurde kinne.
Yn de Binnemiede-Weeshûspolder lizze twa fan sokke robúste plas-dras gebieten, mei-inoar sa’n
fiif hektare grut, dy ’t omklamme wurde troch in kadedykje en ôfsluten wurde mei in skúf om it op
peil te hâlden.

Súdlik yn de Binnemiede is in perseel ynrjochte mei plas greppels, ûndjippe greppels mei in skean
ôfrinnend talúd. In âlde sleat op de westkant fan de Binnemiede reed, dy ’t yn de rin fan ‘e tiid
sljochte is, mar noch altyd sichtber wie yn it lân, is omfoarme ta in brede ûndjippe slink. Op in pear
plakken yn de polder binne sleatskanten skean ôffreesd sadat dêr in soarte fan wiete ôfrinnende
oergongzône ûntstiet tusken lân en wetter, de saneamde plasberms. Sa is troch it hiele gebiet hinne, mei útsûndering fan de Binnemiede Noard, dêr ’t spitichgenôch noch altyd in peilbeslút op leit,
in wiete situaasje foar de fûgels realisearre.
It effekt op de greidefûgels.
De bêste greidefûgelgebieten lizze of leinen faak yn de wetterrike dielen fan Fryslân. Wetter wurket foar de greidefûgels as in magneet. Dat begjint al as hja oankomme yn har briedgebieten en it
plas-dras in pleisterplak is om te iten sykjen en te sliepen. It is wichtich dat in plas-dras goed te
plak leit, sintraal yn it omlizzende mozaïekbehear. Net allinne yn it foarjier mar ek yn de fêstigingsfase, yn it briedseizoen en yn de pikefase spilet it plas-dras in wichtige rol. Dêr wurdt kontakt lein,
der wurdt baltst, baddere en fearren poetst, en it is foerazjeargebiet by útstek, sawol foar reizgers
dy ’t ûnderweis binne as foar honkfêste briedfûgels en letter foar greidefûgels mei piken. Op de
hegere wâlfreesde kantstikken en ikkers dy ’t droech bliuwe hawwe ljippen har nêst makke. Ek
tjirk en skries meitsje soms op de drûgere plakken har nêst yn in plas-dras gebiet. Ek foar de yn it
gebiet foarkommende eine soarten is it plas-dras in ideaal foerazjear en briedplak. De wylde ein,
toefein, slob, skiertjilling en eastein kinne wy hjir oantreffe. Faak sjogge wy dan de kleurrike jerken
yn it plas-dras op wacht lizzen wylst it wyfke yn of om it plas-dras hinne ergens op it nêst sit.
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Foedseloanbod.
As yn it betide foarjier de plas-dras gebieten en de ûnderstrûpte simmerpolders noch oan de râne
ta fol wetter steane sjogge wy de skriezen faak kopke ûnder gean by it itensykjen. Yn dizze oankomst faze ite se har sêd oan miggelarven. Letter as it wetter wat sakket, sjogge wy de fûgels
mear op de slykrânen iten sykjen, op de grins fan lân en wetter, en op drûchfallende stripen. Hjir
wurde de measte wjirms út de weake grûn lutsen dy’t troch it wetter nei de bûtenkant drukt binne.
Letter yn de pikefase wrimelt it hjir lâns de opwaarmjende slykrânen ek fan it michje guod en lytse
boarstelwjirmkes. Hekkelspeesje út de omlizzende sleat fan it plas-dras dat nei it wâlfrezen as in
tekken oer de kantstikken leit jout in ekstra plus effekt oan it plas-dras. It freesde hekkelguod is in
ideale kamûflaazje foar ljipaaien mar is ek noch in kear ryk oan wjirms en oare proaibisten.
Plasgreppels.
De plas-greppels hawwe itselde soarte effekt. It binne eins ûndjippe lytse sleatsjes dêr ‘t geandewei it seizoen as it peil sakket ek slyk-rântsjes ûntsteane dy’t kâns jouwe om te itensykjen. De
fûgels kinne hjir waskje, fearrenpoetse en by gefaar wer yn de dekking ferdwine. Op de tuskenlizzende ikkers fynt in bûnt ferskaat oan greidefûgels in briedplak.

Plas-dras yn de Weeshûspolder (It Leechje fan Floris)

Plasberms.
Plasberms lizze tsjin de sleat oan en binne ek ideaal foar greidefûgelgesinnen om te itensykjen en
foar it eineguod dat hjir ek faak in nêstplak fynt. It jout beskûl en kin ek in feilige rûte foarmje fan it
iene nei it oare stik lân krektlyk as persielsrânen dat binne dy ’t stean bliuwe by de earste snee.
It behear.
It belangrykste behear fan in plas-dras is fansels it op peil hâlden fan it wetter. It is effektyf as wat
mear as de helte fan in plas-dras ûnder wetter stiet mei in laachje wetter fan ûngefear 10-20 sm.
Ofhinklik de hichten en lichten sille der djippe en ûndjippe plakken yn it plas-dras wêze. It is moai
as der hjir en dêr wat hegere kopkes (eilantsjes) en stripen boppe it wetter lizze dêr ’t de fûgels
rêste en baltse kinne. Tink dêrby oan de hoantsen dy’t noch elts jier delkomme om har pronkfearren sjen te litten. It wetter wurdt fia in skúf ynlitten en fêsthâlden. Soms moat dêr noch wat wetter
oppompt wurde om it ideale peil te berikken en by ekstreme drûchte as de ferdamping grut is. It
ôfstreamen giet ek wer fia in skúf. Nei it drûchfallen mids july-augustus wurdt it faak noch in kear
oermeand en neiweide mei skiep.
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Omdat in plas-dras hjir frij lang ûnder wetter stiet is dat ek ôf te lêzen oan de fegetaasje. Soarten
lykas ruskepit, wetterreadskonk, giel wetterleppeltsje en grut weversblêd binne hjir dan ek te finen.
It koart hâlden troch meanen en weidzjen is nedich om de seadde yn takt te hâlden. Dit jildt ek
foar de plas-greppels en plas-berms dy ’t yn in drûge rite oermeand wurde. Soms wurde se even
oerhelle mei de wâlfrees om it wat slikich te hâlden. Omdat plas-dras gebieten simmers drûchfalle
sitte der ek gjin fiskjes yn dy ’t de miggelarven opite kinne. Omdat miggelarven libje fan organysk
materiaal is it fan belang om plas-dras gebieten net út te slatten. It is fierders fan belang dat der yn
de pike faze, sa healwei juny noch in mozayk om it plas-dras hinne leit fan meande en net meande perselen en perselen dy ’t beweide wurde. Kealslach om in plas-dras hinne soe it allinnich mar
kwetsber meitsje en de predaasje útnûgje.
Plas greppels yn de Binnemiede súd

Oer in mollefanger.
In mollefanger út de Trynwâlden, wie hiel it jier rûn snipferkâlden,
Waar of gjin waar, eltse dei, seach hy syn molleknippen even nei.
Syn frou sei ‘It is dyn eigen skuld, do bist ferslaafd oan de mollebult’.
Troch dyn wrotterij yn ’t wiete lân, rin ik no mei in dripnoas oan de hân.
J.V.
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Fan lamkes, geitsjes, bokjes en snippen.
Jappie Seinstra

It waarlamke (watersnip) is in briedfûgel fan sompen, heech- en leechfeangebieten en wiete greiden. Yn de jierren 50, 60 en 70 fan de foarige ieu, wie it waarlamke hjir in algemiene briedfûgel.
Oan it ein fan de aaisikerstiid (begjin april), fûnen wy de goed ferstoppe aaien faak op sompige
wiete hoekjes. En soms rûnen je dan ek wolris tsjin in nêst fan de hoants (kemphaan) oan. Nei de
ruilferkaveling en it sakjen fan it wetterpeil is it oantal briedgefallen fan it waarlamke en ek de hoants bot ôfnaam. Troch it oanlizzen fan plas-dras gebieten en natuergebieten mei heech wetterpeil, kinne wy miskien it waarlamke hjir dochs as briedfûgel behâlde. Yn ús wachtgebiet skommelt
it tal briedpearen fan it waarlamke de lêste jierren sa rûn de 10. Benammen yn de Binnemiede en
Weeshuispolder binne se noch oanwêzich.
It waarlamke dûkt tidens de baltsflecht fan heech yn de loft nei omleech, mei de sturtfearren
útspraat. De wyn dy’t troch de sturtfearren fluitet, soarget foar in lûd, dat liket op in mekkerjend
lamke of geitsje. Fan dêr de Fryske namme “waarlamke” en de Hollânske namme “hemelgeit”.
Noch in opfallend baltslûd fan it waarlamke is it saneamde kloktikjen, in lang oanhâldend TSJIKkuh TSJIK-kuh TSJIK-kuh. Hjirby sit er graach op in heech punt, sa as in dampeal of hikke, fan
wêr hy syn territoarium oersjen kin. Wat soe it moai wêze as wy dizze karakteristike lûden fan it
waarlamke yn de takomst wer wat faker hearre kinne yn Fryslân. Tidens de trek en as wintergast
sjogge wy hjir wol in protte waarlamkes ferskinen út Noard en East Europa. Se sitte dan faak yn
puollen, sompen en slykrânen by sleatskanten.

Waarlamke yn
skrikhâlding, Wommels

27

In oare fûgel, dy’t in protte op it waarlamke liket, is
de haarsnip (bokje). Ôflaat fan it Fryske wurd
“haar”, wat “sompich lân”
betsjut. De haarsnip is
lytser as it waarlamke,
dêrom wurdt er yn Fryslân ek wol “heale snip”
neamd. In oar ferskil is de
koartere snaffel, sa’n
oardel kear de koplingte
(waarlamke mear as twa
kear de koplingte). Fierders fertrout de haarsnip
folslein op syn of har
skutkleur. As je yn de
buert fan in waarlamke
komme sil dy meastal op
Bokje, Ryptsjerksterpolder, sept. 2021
in ôfstân fan 10-15 mtr
roppend opfleane, om
dan al zizagjend yn de
fierte te ferdwinen.
De haarsnip bliuwt folle
langer sitten en kin je
somtiden wol tusken de
fuotten weispotte, om nei
in koarte, rjochte flecht in
eintsje fierder op wer yn
te fallen. De haarsnip
briedt yn de wiete heechfeangebieten en toendra’s fan Noard Europa.
Yn Nederlân en Fryslân
stiet de haarsnip te boek
as tige seldsume briedfûgel. Sa binne der oer de
perioade 1906-2004, mar
6 briedgefallen bekend út
Fryslân. Tidens de trek
en yn sachte winters kinBokje op it iis, Lauwersmar, febr. 2021
ne wy se hjir ek waarnimme, sa as bygelyks yn de
Ryptsjerkster polder en Fryslân bûtendyks. Al sil dat net tafalle fanwegen it ferburgen bestean, de
al neamde skutkleur en de nachtlike trek. It hichtepunt fan de trek falt meastal yn de moannen
april/maaie en septimber/oktober.
Noch in oare snip dy’t wy hjir benammen yn de wintermoannen tsjin komme kinne, is de houtsnip.
De houtsnip is folle grutter as it waarlamke, likernôch it formaat fan in do. Sa as alle snippen, ek al
wer sa’n soart dy’t net faak te foarskyn komt en alhiel fertrout op syn skutkleur. It oantal briedpearen yn Nederlân wurdt raamd op sa’n 2000-3500, it oantal trochtrekkers op sa’n 10.000. Omdat
de eagen fan de houtsnip bot oan de sydkant fan de kop sitte kin er fan alle kanten gefaar oankommen sjen. Mar it neidiel dêrfan is dat er net sa bêst ôfstân ynskatte kin, sadat er tidens de trek
him wol gauris deafljoch tsjin in finster. De houtsnip is in briedfûgel fan fochtige bosken, ôfwiksele
mei iepen plakken, wiete gerslannen mei skaad en lege begroeiïng. Yn Fryslân briedt de houtsnip
foaral yn it súdeasten fan de provinsje, Gaasterlân en op de waadeilannen. Yn Gaasterlân waard
eartiids ek wol op de fûgel jage mei gewear en falnet, de saneamde “flou”.
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Fanôf 1923 is dizze jachtmetoade ferbean. Houtsnippen binne benammen aktyf yn de skimer en
nacht en selden oerdeis. Tidens winterske perioaden mei snie en froast komme se faak wol út de
dekking. En yn de snie falle se dan fansels ek better op. Sa wie der yn it koarte winterke fan febr.
2021, in ynvaazje fan houtsnippen yn Fryslân. Se sitte dan faak yn’e lijte op de sinnekant fan boskrânen en beamwâlen. Op sokke plakken is de grûn faak wat sachter troch de waarmte fan de sinne en kinne se wjirms en slakjes fine.

Houtsnip yn’e snie, Lauwersmar febr. 2021
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CES
Understeande tekst is fan Erik van der Laan en it ferslach yn de taheaking ek.
Hja fange elk jier 12 kear om de 10 dagen en hawwe yn al dy jierren (20??) noch net ien kear
mist.
Mar der soene noch wol ien as twa nije fangers by komme kinne sadat net elke kear deselde
minsken oan it fangen en fêstlizzen fan gegevens binne. Der komt noch wol wat by te sjen mar jo
bouwe in hiele protte fûgelkennis op. Ik help sa no en dan om de fûgels út de netten te heljen en
de gegevens op in list te setten.
Pyt van de Polder

Het is al weer even geleden dat we de CES van 2021 afrondden. Bij deze het verslag.
Dit is inmiddels de 2e winter waarin we wekelijks nog doorvangen. De vangsten zijn niet erg hoog
maar toch redelijk en we krijgen zo een beeld van welke vogels jaarrond bij de centrale vertoeven.
We hopen natuurlijk op een mooie vangst en dat lukte vorige week weer eens, een appelvink zat
in het net. Ik weet nu weer hoe hard zo'n appelvink kan bijten.
Vorig jaar januari vingen we een aalscholver die zich zelf had opgesloten achter de roosters van
de koelwaterinlaat van de centrale. In december had weer een aalscholver zich daar opgesloten.
Deze konden we ook bevrijden maar vorige week waren we te laat en had een aalscholver daar
het leven gelaten.
Voorlopig vangen we maar door en hopen dat we in april weer een succesvol CES seizoen kunnen beginnen.
Erik van der Laan
Alweer een jaar voorbij waarbij wij alle 12 vangsessies hebben kunnen voltooien. Het was het 2e
jaar waarin we te maken hadden met de gevolgen van het Coronavirus. We hebben dat weer opgelost door steeds met max. 3 personen aanwezig te zijn. Alleen in de zomermaanden waren we
max. met 4 personen aanwezig.
Het vangseizoen was matig. Het weer was heel anders dan voorgaande jaren en dat heeft ongetwijfeld gevolgen gehad voor het broedsucces van de verschillende vogels. De ene soort heeft er
meer last van dan de ander. Dat heeft o.a. te maken met verschillende aankomsttijden en broedbegin. Mei was koud en nat, begin juni weer heet en later
weer koel en natter. In juli vielen er hevige regenbuien.
Als je net in de verkeerde periode jongen in het nest
hebt kan dat grote gevolgen hebben.
Dan nu een aantal resultaten. Baardmannen doen het de
laatste jaren goed en ook het afgelopen jaar was dat het
geval. Ze blijven hier in de winter en kunnen bij stevige
vorst een behoorlijke terugval krijgen. Maar dat hebben
we de afgelopen winters, op een enkele koude periode
daargelaten, niet gehad. De blauwborsten kwamen eind
vorige eeuw op en piekten rond 2010 tot 2016 en laten
nu een afname zien. De kleine karekieten hadden geen
goed jaar. Ze komen aan in mei en toen was het nat en
koud. Daarna werd het beter maar eind juni weer natter
en koeler en de buien in juli zullen ook een negatief resultaat hebben gegeven. Na de CES hebben we er toch
nog veel van kunnen vangen.
Rietzangers deden het beter. Ze komen iets eerder en
hebben waarschijnlijk minder last gehad van het weer.
Kool- en pimpelmezen hebben het tijdens de CES periode gemiddeld gedaan maar tijdens vangsten voor en na
de CES bleven de koolmezen ver achter. De grote groepen tijdens de trekperiode hebben we eigenlijk niet gezien. Tjiftjaffen en zwartkoppen hebben het ook niet
goed gedaan. Ze trekken niet ver of blijven hier en kunnen derhalve al vroeg beginnen met broeden. Misschien
dat de koude aprilmaand hen parten heeft gespeeld.
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Bij koud weer hebben de vogels meer energie nodig om warm te blijven en is er moeilijker aan
eten te komen. Om vervolgens ook nog energie te vinden om een nest eieren te leggen valt dan
niet mee. Helaas heeft de vangst vorig jaar van een cetty’s zanger geen vervolg gekregen. We
hoopten dat ze zich hier zouden vestigen. Ook erg jammer is dat we de laatste jaren geen matkoppen meer vangen. De biotoop is nog hetzelfde dus wat zou er aan de hand kunnen zijn? Mooi
om te vermelden zijn de 2 gevangen aalscholvers. Niet in de netten maar deze zaten opgesloten
achter de roosters van de koelwaterinlaat van de centrale. Een van de 2 werd helaas een paar
weken later dood gemeld bij Kootstertille tijdens het wintertje in februari. Een andere leuke melding betreft een 1e jaars kleine karekiet die in sept. 2019 gevangen werd bij Nantes (Frankrijk) en
bij ons in juni dit jaar in de netten vloog.
Tot slot nog een melding van een oude vink. We vingen hem in okt. 2011 als 1e jaars vogel. Daarna nooit meer vernomen totdat we hem afgelopen maart weer vingen, bijna 10 jaar later.
Al ons ringwerk wordt mede mogelijk gemaakt door steun van verschillende vogelwachten en
personen. Onze dank daarvoor. Ook bedanken we energiebedrijf Engie voor het beschikbaar stellen van hun terrein. Ons ploegje ringers wordt langzaam kleiner. We kunnen het nog bemannen
maar als er iemand is die serieus belangstelling heeft om ons te helpen dan kun je dat laten weten
door een mailtje te sturen naar info@vogelringgroep.nl. Bedenk wel dat je regelmatig in de weekenden beschikbaar moet zijn en vroeg opstaan geen probleem moet zijn. De netten moeten namelijk een half uur voor zonsopkomst open staan.
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Vogelgriep

Bron Natuurmonumenten
Momenteel heerst er vogelgriep in Nederland. Het gaat om een zogenaamde hoogpathogene variant, die voor vogels besmettelijk is. Bezoekers van onze gebieden raden wij aan zieke en dode
vogels te laten liggen. Blijf op de paden en houd honden aan de lijn. Zo help je mee om verspreiding te voorkomen. Vogelgriep manifesteert zich vooral bij watervogels zoals ganzen en eenden.
Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor. Sinds oktober worden dode watervogels, zoals zwanen en ganzen, in diverse gebieden gevonden. Het vogelgriepvirus is in heel Europa aanwezig.
Wat kun jij doen om voorspreiding te voorkomen?
• Raak geen zieke en dode vogels aan en blijf uit de buurt van vogels die afwijkend gedrag vertonen. Vogels kunnen ongecontroleerde bewegingen maken of heel suffig ogen.
• Houd honden aan de lijn. Honden kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren
die vogelgriep hebben.
• Blijf op de paden. Probeer zoveel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Hiermee voorkom je de verstoring van watervogels en verklein je de kans op verspreiding.
Mocht je onverhoopt dode vogels tegenkomen, dan is een enkele dode vogel niet vreemd in de
winter, maar vind je meerdere dode of zieke vogels in één gebied dan kun je daarvan melding maken via het meldingsformulier van het Dutch Wildlife Health Centre:
https://dwhc.nl/meldingsformulier/
Verspreiding
Gedurende het winterhalfjaar kan het virus zich blijvend manifesteren, waarbij er oplaaiende pieken (kunnen) optreden. Watervogels verplaatsen zich regelmatig in de winter, afhankelijk van
waar de vorstgrens ligt. De beschikbaarheid van open water is voor watervogels vaak essentieel.
Onze boswachters zijn extra alert bij vorst omdat ganzen en eenden zich dan meer verplaatsen.
Door deze vorsttrek neemt de kans op verspreiding van de vogelgriep toe.
Er is niet elk jaar sprake van een grote uitbraak omdat niet elke variant even besmettelijk en ziekmakend is.
Volksgezondheid
De verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, voorlichting en communicatie over vogelgriep
ligt bij de overheid. De regionale veiligheidsregio neemt de regie bij een uitbraak en kan ook maatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen.
Momenteel geldt vanwege het virus voor professionele pluimveehouders een landelijk ophokplicht
en in regio's waar een besmetting bij een pluimveebedrijf is geconstateerd, geldt een vervoersverbod voor pluimvee.
Maatregelen
Natuurorganisaties staan in nauw contact
met de veiligheidsregio’s en werken samen
als er maatregelen worden ingesteld voor
natuurgebieden. Onze boswachter houden
de situatie goed in de gaten en bij een ernstige uitbraak kunnen natuurgebieden tijdelijk worden afgesloten en kan het noodzakelijk zijn om dode vogels te ruimen. Dit
gebeurt altijd onder regie van de veiligheidsregio. Gelukkig is de omvang van de
vogelgriep in onze meest kwetsbare en waterrijke gebieden nog beperkt, wij hopen
natuurlijk dat dit zo blijft.
Voor achtergrond of meer gedetailleerde
informatie verwijzen wij naar de site van de
overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
vogelgriep
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