Hjerst 2017
Nûmer 83

Van de redactie
Piet de Vries

Foar jimme leit de nijste útjefte fan de Fjildrop. Alwer de hjerst edysje fan 2017.
Dizze kear fansels wer in protte oandacht foar de neisoarch. Nijsgjirrich dêryn is as jimme alles
trochlêzen ha en ek it nijs dêroer folgje dat er ferskil yn de sifers sit. Hoe dat kin der fine jimme yn
dizze krante in ferklearring foar.
Wy wiene wend om yn de Fjildrop in puzel fan Germ Sjollema oan te treffen. Spitigernôch yn dizze krante de letste yn dizze rige. Germ hat in wike foar syn ferstjerren noch in puzel makke. Dy
treffe jimme yn dizze krante oan. As redaksje soene wy it op priis stelle dat, as in soarte fan hommage oan Germ, safolle mooglik minsken de puzel meitsje en ynleverje by de redaksje.
Dan noch in soartemint ôfskied. Jan Faber skriuwt boppe syn stikje; de letste kear. As jimme it
stik lêze sil it dúdlik wurde werom Jan dit skriuwt. Foar rayon 7 sil der dus in oaren ien de
neisoarch dwaan moatte. Jan hat dit rayon ferskate tsientallen jierren behertige as wie it syn eigen lân. Hy hie der fansels ek in prachtich oersjoch oer. En krekt dat sil it dreech meitsje om dêr
ôfstân fan te nimmen, mar spitichernôch is it minskelibben sa ynrjochte dat er in tiid fan kommen
en gin tiid fan gean is. Gelokkich dat er yn syn ôfskiedsjier yn dit rayon noch sa’n 30 ljipkes út it
aai krûpt binne.
Jan fanôf dit plak tankewol foar alle neisoarch yn it algehiel en rayon 7 (rayon fan Jan Faber) yn it
bysûnder.
Foar de Fjildrop en de fûgelwacht sil Jan noch wol syn stientsje(s) bydragen bliuwe.

De kopij foar de folgjende Fjildrop moat foar 1 februari 2018
oanlevere wêze by de redaksje
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0512-514328

Hjerstledengearkomste Fûgelwacht Trynwâlden

Tongersdei 16 novimber 2017 om 20.00 oere yn
“De Canterlanden”, Canterlandseweg 8, Gytsjerk
Aginda:

1.

Iepening

2.

(Bestjoers-)meidielingen en ynkommen stikken

3.

Ferslach ledengearkomste 30 maart 2017 yn
Stania State yn Oentsjerk (sjoch yn dizze Fjildrop op side 5)

4.

Neisoarch (sjoch it moaie stik fan Jappie Seinstra yn dizze
Fjildrop op side 21)

5.

Jeugdfûgelwacht (sjoch ek yn dizze Fjildrop op side 13)

6.

Ekskurzjes (sjoch ek yn dizze Fjildrop op side 8)

7.

Omfreegjen

8.

Skoft mei ferkeap fan lotten

9.

Max Slingerland lit ús wat sjen oer syn reis nei Kenia.

10.

“Kenniswurksjop” troch Pyt van de Polder en Jappie Seinstra

11.

Tusken beide is der skoft mei ferlotting

12.

Sluting.
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Ferslach maaitiidsledengearkomste
Gert Jan de Vries

Maaitiidsledengearkomste Fûgelwacht Trynwâlden
Tongersdei 30 maart 2017 yn “Stania State” yn Oentsjerk.
Iepening
Om 20.00 oere iepent de foarsitter de gearkomste en hjit alle oanwêzigen wolkom,
oanwêzich binne 45 leden.
Berjocht fan ferhindering fan: Peter Das en Kees Westra

Meidielingen:
It tryste berjoch wie it ferstjerren fan âld redakteur fan de Fjildrop Germ Sjollema.
Foar begjin fan de gearkomste is der in momint fan stilte.
Germ hat in soad foar de fûgelwacht betsjutte en hy sil net ferjitten wurden.
Ynkommen stikken
Gjin ynkommen stikken
Ferslach ledegearkomste
10 novimber 2016 wie de ledegearkomste yn De Trochreed yn Readtsjerk.
Om’t der gjin bemerkingen of oanfollingen binne wurdt it ferslach fêststeld sa’t it is.
Finansjeel jierferslach
Geart Dijkstra ljochtet in pear saken oer de finânsjes ta, dit ropt gjin fragen op.
Ferslach kaskommisje
De kaskontrôle is dit jier útfierd troch Jan Zijlstra en Jelle v.d. Bij, de hearren jouwe harren befiningen; “alles kloppet as in bus”.
Jelle v.d. Bij sizze we tige tank foar syn wurk! Hij is ôftredend, Jan Zijlstra en Otto Banga (Otto wie
reservelid) binne foar kommend jier de leden fan de kaskommisje. Nij reservelid kaskommisje is
Klaas Noordenbos.
Bestjoersferkiezing
Henk Dijkstra en Gerrit Jan de Vries harren termyn rint dizze maaitiid ôf.
Beiden ha oanjûn dat hja noch in perioade yn it bestjoer trochgean wolle. Wy stelle dan ek foar om
harren wer foar 3 jier yn it bestjoer te beneamen.
Der binne gjin beswieren, it applaus fan de oanwêzigen jout oan dat dit goed is.
Hans Dijkstra hat oanjûn plak nimme te wollen yn it bestjoer, hjirmei sit de wacht wer op folsleine
sterkte.
Der binne ek hjir gjin beswieren en de folget ek in applaus fan de oanwêzigen.
Bestjoersmeidielingen
Jan Veenstra hat oanjûn meikoarten te stopjen mei it meitsjen fan nêstkasten, it bestjoer is him
tankber foar de ynset fan de ôfrûne jierren.
It meitsjen fan de nêstkastkes foar it readsturtsje (gekraagde roodstaart) rint no noch en it doel is
om dizze yn de maaitiid fan 2018 op te hingjen yn de Trynwalden.
Neisoarch
De Neisoarch rint folop. Op tongersdei 6 april is de neisoarchgearkomste yn Kafée Moarkswâl.
Alle neisoarchers en boeren binne hjir fan herte wolkom.

Jeugdfûgelwacht
Dizze maaitiid stiet yn it teken fan greidefûgels, hjirby sit in diel theorie.
Otto Banga hat in diel fan de lessen foar syn rekken nommen, dêr binne wy tankber foar.
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Ekskurzjes
Yn maaie ekskurzje nei Texel, min. 16 pers, max. 50 pers, oant no ta lyts bytsje oanmeldingen.
Bûtenlân ekskurzje sil earne yn de hjerst fan 2018 plakhawwe. Opsje is omjouwing Berlyn, tsjin
de Poalske grins oan. Dêr sit ûnder oaren de “Grote Trap”.
Omfreegjen
Douwe Herder; de wenningbou-feriening yn de Gemeente Dantumadiel lit nêstkastkes ophingje,
mooglik kin de fûgelwacht mear wenningbouw-ferienings benaderje om dit ek út te fieren.
Fêst it besykjen wurdich.

Gastsprekker
Jos Hooijmeijer oer skriezen ûndersyk.
Healwei de presintaasje is der skoft mei ferlotting, de ferlotting bringt € 137 netto op.
De foarsitter betanket Jos foar syn bydrage oan dizze jûn mei in learsume presintaasje oer de Kening fan de Greide.
Sluting
De foarsitter slút de gearkomste om 22.25 oere en winsket elkenien wol thús en in goede
(neisoarch-) tiid ta.

De Haven 5
9061 DL Gytsjerk
058 256 1370
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Bestjoersmeidielingen
Henk Minkes

Neisoarch
Ek al wurdt der net aaisocht, der wurdt wol neisoarche! Nei’t ús neisoarchers de lêste jierren net
fleurich en faaks wat depressyf út it fjild kamen is der dit jier foar de ljippen goed nijs: der binne
folle mear ljippen as de lêste jierren. We binne wer op it peil fan 2005. Dat komt grif troch alle
neisoarch en beskerming mar grif ek fan de “plas-dras”-stikken dy’t we yn de Trynwâlden ha. Johannes Wiegersma koördinearret dat foar de Noardlike Fryske Wâlden. Lês alle ynformaasje
hjiroer fan Jappie en Johannes yn dizze Fjildrop.
Op de site fan it BFVW stiet dizze ynformaasje:
VW. Trynwâlden

Kievit

2016

2017

Verschil

245

333

+35.9 %

Yn it ferslach fan Jappie stean oare sifers:
Ljip 2016 325
Ljip 2017 372
In taname fan 47 briedspearen. Yn prosinten omtrint 15 %. Hoe kin dat? Dat ferskil sit der grif yn
dat it BFVW allinne dy gegevens hat, dy’t mei de telefoan as PC ynfierd binne. Jappie ferwurket
ek noch in part mei de hân. En sa kin der in ôfwikend byld ûntstean.
Fûgels ringje
Sa’t in protte fan jimme witte ringet Cees Bil in protte fûgels yn de wacht. Faaks binne dat jonge
ljippen/skriezen, tsjirken en strânljippen. Doel dêrfan is net it ringjen op sich, mar de werommeldings dy’t komme. Hij hat in pear fan dy werommeldings by my yn de bus dien.
Soort

Ringdatum

Ringplaats

Terugmelding

Aantal
dagen

Afstand

Strânljip

23-6-1997 Bûtenfjild 44

8-5-2017

7259

minder dan 1 kilometer

Strânljip
Skries

17-6-1997 Bûtenfjild 44
10-5-2000 Bûtenfjild 45

3-5-2017
25-4-2015

7260
5463

minder dan 1 kilometer
minder dan 5 kilometer

En sa is it moai dat je dat witte. Sokke resultaten komme yn in databank en wurde brûkt yn ferskate ûndersykjen. En dat is it nut fan ringjen.
Noch te keap: Fûgelhokjes:
Wisten jimme dat fûgels de nêstkastkes winterdeis faak brûke om skûle te krijen tsjin min waar
en kjeld? As jo se no keapje en ophingje dan kinne de hokjes ek foar dat doel brûkt wurde!
Op de ledegearkomste en bij Pyt van de Polder thús (Boskwei 13, Readtsjerk) binne wer nêstkastkes te keap fan if fabrikaat Pyt van de Polder. En € 7.50 foar in hokje is net djoer!!
Webside:
De webside http://www.fugelwacht-trynwalden.nl is al in skoft yn de loft.
Sjoch hjir sa út en troch ris op foar meidielingen en nije artikels.
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Van de excursiecommissie
Buitenlandexcursie 2018: West-Havelland

in Duitsland

De najaarsexcursie 2018 is van dinsdag 2 oktober tot en met zondag 7 oktober 2018. Het reisdoel
deze keer is West-Havelland. Een mooi natuurlijk gebied met weinig bewoning, ten westen van
Berlijn. De rivier de Havel slingert zich door dit gebied om verderop in de Elbe uit te monden. Er
zijn veel meren en meertjes, uiterwaarden en broek(bos)gebieden. Er zijn ook grote bossen en
landbouwgebieden, deels extensief bewerkt.

Speciaal in dit gebied is de grote trap (otis tarda). Zo’n 150 van deze grote vogels komen hier
verspreid over 3 gebieden voor. In grote delen van West Europa is deze vogel uitgestorven, zo
ook in Nederland. Op Wikipedia wordt de vogel als volgt omschreven:
“De mannelijke grote trap bereikt een lengte
van 90 tot 105 cm. De vrouwtjes zijn kleiner en
worden tussen de 75-85 cm lang. De spanwijdte van het mannetje is 210-240 cm en de
vrouwtjes hebben een spanwijdte van 170-190
cm. De mannelijke grote trappen zijn de zwaarste vogels uit de regio die kunnen vliegen. De
mannetjes zijn twee keer zo zwaar als de
vrouwtjes, de mannetjes wegen tussen de 8 en
16 kg en de vrouwtjes 3,5 tot 5 kg. In de vlucht
vallen de zware borst en grote witte vlakken op
de vleugels op. De vlucht gelijkt op die van een
arend met zware, diepe vleugelslagen. Op de
grond zijn de mannelijke vogels te herkennen
aan de roodbruine bovenvleugels en staart, de
grijze hals, kastanjebruine borstband, de witte
buik en het wit op de vleugel.
Ze ogen erg groot en hebben een dikke nek. Tijdens de balts vallen vooral de witte veren op.”
Het is een standvogel die niet trekt. In de herfst en winter foerageert de grote trap bij voorkeur op
velden die ingezaaid zijn met rapen (dit is een vorm van groenbemesting). Op zo’n akker zagen
wij daar dit jaar een groep van 34 van deze vogels.
De grote trap vinden wij een speciaal dier en nieuw voor onze wacht als excursiedoel. In Buckow
is een informatiecentrum over de grote trap. We zullen proberen om daar een afspraak te krijgen
voor een lezing over de vogel.
Slecht weer of niet alleen vogelen?
Dit gebied heeft voldoende mogelijkheid om andere zaken te ondernemen. Zo ligt de oude stad
Brandenburg an den Havel dicht bij. Een dagtrip naar Berlijn kan ook, met de trein ben je in een
uur in het centrum.
We hebben een optie genomen op het
verblijf bij de jeugdherberg Carl Bolle
in het plaatsje Milow. Je ziet hiernaast
het deel van de jeugdherberg waar
ons verblijf is. Dit bijgebouw, met 22
bedden, is het “goedkope” deel. Vanaf
minimaal 20 deelnemers is er een gemeenschappelijke ruimte speciaal
voor ons beschikbaar.
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Het hoofdgebouw is een prachtig stijlvol oud gebouw. Daar is de eetzaal. Als er meer deelnemers zijn dan 22 kan in het hoofdgebouw extra
slaapruimte worden geboekt. Daar moeten we
dan wel contact over hebben met de jeugdherberg om na te gaan of er nog plaats is. Bij meer
deelnemers doen we dat in groepjes van 4
(i.v.m. de auto-indeling).
Voor uiterlijk 20 november moeten we het aantal
deelnemers doorgeven. (Voorwaarde is dat je lid
bent/wordt van de vogelwacht Trynwâlden, we
organiseren excursies voor onze leden).
Om tijdig een goede indicatie te hebben van het aantal deelnemers, moet dit voor of tijdens de
najaarsvergadering van 16 november gemeld zijn. Natuurlijk kan telefonisch aanmelden ook.
Hoofdpunten
Excursiedoel:

West-Havelland, westelijk van Berlijn

Periode:

Dinsdag 2 oktober t/m zondag 7 oktober 2018

Vervoer:

Eigen auto’s

Reis

Van Gytsjerk naar Milow, ca 560 km.

Verblijf:

Jugendherberge Bolle in Milow

Eten:

Volpension in de jeugdherberg

Kosten:

Rond de € 240

Rond 20 november moeten we het definitieve aantal doorgeven.
We vragen jullie je zo mogelijk via de mail op te geven. Graag vermelden: naam; adres; woonplaats; telefoonnummer (ook 06-nr); en met nadruk ook of je je auto beschikbaar stelt om te
rijden.
Je mail kan naar:
Marten van Dalen
Johannes Mosselaar
Henk Minkes, Boskwei 7

058-2675102
058-2561032
058-2562964

mjvdalen@gmail.com
johannesmosselaar@hotmail.com
henkminkes@kpnplanet.nl
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Briedsoarch

Pyt fan de Polder
It wie dit jier wer sa as altyd; alles komt tagelyk, de ûlen, sjongfûgels, greidefûgels en rôffûgels.
Wat de ûlen oanbelanget, dat koene wy wol goed neikomme, der binne 84 jonge ûlen ringe yn
Trynwâlden en Damwâld e.o. Dat foel my ta en ik hie sels ringen te koart.
In string oernimme fan in kollega wie de iennige oplossing op koarte termyn.
De wikels wiene betider as oars en der hawwe wy in stikmannich fan fleane litten sûnder ring.
Dêr wiene wy te let foar, krekt as mei de mûzebiters. Dy wiene te grut om te ringjen.
Dan kinne hja better mei rêst litten wurde en binne wy al lang bliid dat it oantal bekend is.
Al mei al binne der wol mear as 60 jonge wikels ringe tusken E10 en de seedyk tusken Holwerd
oan Lauwerseach.
De fjildûlen fan de Wiinserpolder kamen der noch tuskentroch en de hoarnûlen hawwe it ôf witte
litten. Der binne op 3 plakken jonge hoarnûlen ûlen heard.
De hauk hat twa jongen grut brocht en de blauwe wikel hat syn jongen grif ferspile oan de hauk.
De sparwer hat op twa plakken bret, ien koene wie net goed fine en op it oare plak net by it nêst
komme, te gefaarlik.
Foar de nêstkastkes hawwe wy wer in oersjoch makke mei de resultaten. (Sjoch fierder yn dizze
Fjildrop) Der lizze 50 nije plestik kasten klear om de âlde houten nêst kasten te ferfangen. Dizze
binne makke troch Kees de Vries fan Gytsjerk. It wie de bedoeling om de nêstlokaasjes dizze
maitiid yn it BFVW systeem te setten mar dat is oan’t no ta noch net alhiel slagge, krekt as de
swelle registraasjes. It hâld ús wol dwaande.
De swellen binne yn de Trynwâlden teld en de resultaten haw ik ek yn in oersjoch ferwurke.
It wie de earste kear sûnt in lange tiid dat wy dit wer dien hawwe en ik hoopje dat wy hjir it
kommende jier wer mei oan de slach kinne. De bewenners fan gebouwen mei swelle nêsten fine it
yn it algemien moai dat der oandacht oan skonken wurdt. In inkeling wol se wol kwyt fanwegen de
oerlêst. Miskien kinne wy dêr wat oan dwaan.
Mei tank oan Albert Visser, Johan Hellinga, Kees de Vries en Harrie Altena foar it helpen mei de
nêstkastkes yn de Trynwâldster bosken.




De swellen haw ik yn in eigen oersjoch ferwurke mei de
resultaten per doarp.
It grutte tal lege kasten yn de Klinze en Heemstra komt
troch de âlde houten kasten mei in te grut gat.
Foar de Atsjebosk is it net dúdlik werom dêr leechstân
is yn de kuensstofkasten.
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Overzicht nestkastresultaten 2017
Pyt fan de Polder

Klinze Jan
bosk Faber eo
totaal nestk.

45

8

Atsje
bosk

Turk./
bosk
Heemstra
Grikelân Mûnein Bosk

17

15

11

32

Tot.
128

kunststof
hout
nest niet af.

1

1

1

pimpelm. K/H

12

2

2

5

4

4

29

koolm. K/H

11

2

5

5

4

8

35

3

4

gekr.roodst.

2

boomkruiper
boomklever

1

ringmus
huismus
gr. vliegenv.

1

1

b. vliegenv.
spreeuw
kast mist, kapot
leeg

18

9

3

ferlitten/ dea

3

útk./ ûnbek.

4

totaal nestk.

45

1
8

17

15

11

2

2

10

40

2

5

2

7

32

128

oare soarten
merel

3

houtduif
huismus
gierzwaluw
huiszwaluw

heel veel

boer. zwaluw

heel veel

gr. bo.specht

2

zw. kraai
winterkoning

1

vink
fitis
spreeuw
zanglijster

1
1
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Skinking
Begjin april waard der skille troch de
fam. Dijkstra út Aldtsjerk, as de fûgelwacht ek belang hie by in teleskoop. Ja,
fansels, mar hoe sa? Ik wie doe net
thús en haw werom skille dat wy der
wol belang by hiene. It die bliken dat
Jelle Dijkstra slim siik wie en noch wat
spul hie te lizzen wat hy de fûgelwacht
wol ta hawwe woe.
Jelle en syn frou binne hjir in pear jier
werom kaam te wenjen en daliks lid
wurden fan de fûgelwacht. Wy hiene by
harren in stienûle nêstkast op it hiem en
hja hiene wol gau ris in melding oer
fûgels. Jelle hat jierren as learaar oan
in legere skoalle stien en woe graach
dat de teleskoop brûkt wurde sil by it
fjildwurk mei de jeugd en de skoallen.
Doe’t ik der kaam om ien en oar op te heljen wie der noch folle mear, sa as in Nikon D70 fototastel mei telelins en in adapter om op de teleskoop te setten (sjoch foto)
Ik wie ferwûndere en ferrast dat dit allegearre oan de Fûgelwacht skonken waard. Hiel bysûnder
en in hiel moai gebear. Wy binne der dan ek tige bliid mei.
Nei in pear kear betanke te hawwen, naam ik by it libben ôfskied fan Jelle.
Op 15 juny is Jelle ferstoarn.
Syn liifspreuk wie:EVERYTHING IS GOING TO BE ALRIGHT
Ut namme fan de Fûgelwacht Trynwâlden: Tige Tank
Pyt van de Polder

Trynergie

Pyt van de Polder
De measte leden witte fia de ynformaasje yn de Fjildrop wol
dat wy fan de Fûgelwacht in kontrakt hawwe mei Trynergie.
Dat is ek de reden werom as jimme de folder fan Trynergie in
dizze Fjildrop oantreffe.
Hjir stiet op hoe it wurket om lid te wurden en wat de foardielen binne foar jo én foar de klup.
En ik kin jo fertelle dat it my poer bêst foldocht.
De rekken is ienfâldich mar hiel dúdlik, elke moanne in oersjoch en elk fearnsjier komt der 11.00 euro op de rekken fan
de fûgelwacht omdat ik gas en stroom ôfnim fia Trynergie.
Dat jild komt de fûgels yn de Trynwâlden wer ten goede yn de
foarm fan nêstkastkes as in swelletil.
It oersetten regelje hja foar jo.
Mochten jimme de folder net (mear) brûke, meitsje dan de
buorlju der bliid mei.
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Jeugd (en skoallen)
Pyt van de Polder

Yn dit jier wiene de greidefûgels wer
oan bar by de skoallen. Op seis
skoallen binne Otto Banga en ik oan’t
fertellen west oer de fûgels en harren
leefomjouwing. Dêr nei is it de
bedoeling dat de bern it lân yn geane,
foar safier as dat om de fûgels kin, om
de natuer op te snuven, de fûgels te
sjen en te hearren, koartsein, it
belibje.
Fjouwer fan de seis skoallen hawwe dit
de bern meimeitsje litten, de oaren
hiene hjir gjin tiid foar. Spitich, ik
hoopje net dat dit in trend wurdt.
It falt ek net ta om de fjildleskes yn te
skikken tusken alle oare drokte op
skoalle. En wy binne ôfhinklik fan de
natuer en it waar, soms moat in skoalle
sa linich wêze om dêr op yn te spyljen.
De bern fan Sinnehonk út Aldtsjerk mochten troch in teleskoop de jonge ljippen opsykje. Dizze
teleskoop wie skonken troch Jelle Dijkstra út Aldtsjerk. (Sjoch ek op side 12 in dizze Fjildrop) Mar
mei de kikers en de teleskoop seagen de bern te fier fuort. In tûk famke seach de jonge ljippen
mei it bleate each tichte by de dyk. In hiele moaie waarnimming foar de bern.
Fuort nei de winter wolle wy wer mei it nêstkastke timmerjen op de skoallen oan de gong. Dit sil yn
febrewaris wêze. Yn maart moatte de kastkes hingje want dan wurde de sjongfûgels wer
ûngeduldich en sykje wer om in nêstplak.

Webside nijs

Pyt van de Polder
Yn ferbân mei de fakânsjes en it grutte oantal aktiviteiten dy’t mei de natuer te krijen hawwe binne
wy amper takommen oan de ferwurking fan alle nijs fia de webside.
Mar yn in pear wykeinen hawwe wy dochs wer in slach makke en binne wy mei de side wer by de
tiid.
It is de bedoeling dat de Fûgelmeldingen ûnder dizze namme oan de linkerkant komme te stean,
al as net mei in goeie foto. It nijste stiet boppe oan en de âlde meldingen skowe troch nei ûnderen.
Dit sil ek barre mei it nijs wat fan bûten komt, út oare “bronnen”. sa as Sovon, Fûgelbeskerming en
Túntellingen. Dêr steane faaks nijsgjirrige saken op dy’t foar ús ek fan belang binne.
Jimme kinne it fine ûnder de titel: Nijs fan bûten
En wy binne wiis mei it nijs út de buert, dat as jimme fûgelmeldingen as oare bysûndere dingen
sjoen hawwe kinne jimme it trochjaan oan: educatie@fugelwacht-trynwalden.nl
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Briedsoarch swellen
Pyt fan de Polder

Oersjoch swelle tel resultaten 2017
6-jul

24-05/sept.

soart
Gytsjerk Oentsjerk Aldtsjerk
boereswel
77
13
93

Mûnein
10

18/19/21 july

totaal

totaal

Readtsjerk
97

nesten
290

swellen
2900

wytgatswel

65

20

9

0

14

108

1080

toerswel
grûnswel

5
0

2
0

0
0

0
0

0
230

7
0

70
0

André
Mosselaar

Johan
Hellinga
Harrie
Altena

Wiebe
Spinder

Albert Visser

Pyt van de
Polder
totaal

4050

teller







De oantallen binne in rûge berekkening /
skatting neffens de skriuwer.
De nêsten binne teld en per nêst geane wy út
fan twa âlders en fjouwer jongen per briedsel.
Der binne wis twa briedsellen per seizoen
per nêst / seizoen 10
De tellingen fan Hidde Luinstra en Lindeboom
binne hjir ek yn ferwurke
De sânbulten by Stienendaam binne hast net
te tellen. It tal gatten is 230 mar hoefolle binne
bewenne? Sa'n plak moat mei in keppel
minsken telt wurde en dan al mei it earste
briedsel as de jongen noch net fleane.

De tellers tige tank foar harren ynset
Overzicht van Klaske Adema: Boerenzwaluwen in haar stal
jaar
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

aankomst
23-apr
15-apr
18-apr
17-apr
22-apr
15-apr
16-apr
6-apr
19-apr
16-apr
12-apr
3-apr

vertrek
22 sept.
24 sept.
20 sept.
26 sept.
21 sept.
15 sept.
25 sept.
12 sept.
8 sept.
25 sept.
26 sept.
21 sept.

jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
15

aankomst
14-apr
7-apr
12-apr
8-apr
9-apr
6-apr
11-apr
11-apr
10-apr
9-apr
6-apr
16 apr

vertrek
21 sept.
25 sept.
15 sept.
15 sept.
24 sept.
23 sept.
22 sept.
22 sept.
20 sept.
20 sept.
22 sept.
16 sept
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EUROBIRDWATCH 2017 TREKVOGELTELLING
Henk Minkes

Op zaterdag 30 september was de jaarlijkse telling
voor Eurobirdwatch. Wij telden in en om de
Trynwâlden. 4 teams waren onderweg die in de
omgeving (ons nazorggebied en daar omheen)
geteld hebben. De telling vindt plaats in 40 Europese landen (trek)vogels. Vogelbescherming Nederland coördineert de tellingen in eigen land. BirdLife International wil op deze wijze een beeld krijgen van de verschillende soorten die over de diverse deelnemende landen
naar voedselrijke streken trekken. Zonder wetenschappelijk doel of zo. Maar
vooral ook vogels onder de aandacht brengen. In Nederland wordt intussen
op heel veel plaatsen geteld, zo’n 150. Wij doen hier een gebiedstelling. De
Eurobirdwatchtelling ontwikkeld zich meer naar een echte trekvogeltelling,
met de trekrichting etc. Dat is hier wat lastiger te doen. Voorlopig blijven wij
bij de telling in ons gebied. Veel van de aanwezige vogels rusten hier op hun
trek naar het zuiden. Het resultaat mag er zijn:

Trynwâlden
2014

2015

2016

kievit
spreeuw
kolgans

3448 kievit
2969 spreeuw
2276 goudplevier

4678 kievit
1464 grauwe gans
1130 goudplevier

stormmeeuw

1968 stormmeeuw

1095 spreeuw

goudplevier

1216 kolgans

brandgans
roek
grauwe gans
zwarte kraai
wilde eend
totaal

956
374
346
249
243
16059

grauwe gans
wilde eend
roek
smient
zwarte kraai

825 stormmeeuw
401
278
256
209
141
12492

wilde eend
roek
zwarte kraai
brandgans
meerkoet

2017
2949 goudplevier
1401 kievit
1351 spreeuw

5900
4365
1950

883 stormmeeuw

948

748 wilde eend

678

371
287
162
110
109
9338

grauwe gans
kokmeeuw
zwarte kraai
roek
krakeend

De wilster op 1 dit jaar.
Dit betekent dat de kievit van de
eerste plaats is verdrongen naar
de tweede plaats. Door de wilsters
hebben we dit jaar ook zo’n hoog
aantal geteld. Daar kun je ook aan
zien dat het echt een dagopname
is. Tel je een week later dan kunnen die aantallen heel anders liggen als er vogels vertrekken of
juist aankomen.
Totaal geteld 16.191 in 54 soorten. Er zijn nl bijna 1000 vogels
aangemerkt als in het gebied horend. Die zijn niet op trek.
Er is geteld door: Jan Faber, Aan
Westra, Jelle van der Bij, Jappie
Seinstra, Pyt van der Polder, Corrie Brandsma, Inge van der Zee en Henk Minkes.
Tellers ook deze keer weer bedankt voor de inzet.
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531
422
196
188
99
15277

De Haven 1
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Rayon fan Jan Faber (de lêste kear)
Jan Faber

Gjin fûgel te bekennen, mar der stie in jonge by de door, ien fan de twaling fan Hans en Jantsje.
Us heit hat in nestje ljipaaien fûn, we matte stokken ha want it leanbedriuw sil dongje.
Prachtich, dochs wer in ljipke, Undertusken wiene fjouwer stikken lân deaspuite foar maisteelt der
sieten wol 4 span ljippen op, mar te grut om te sykjen en boppe dat, wat moatte je?
In pear dagen letter ronken 3 grutte machines it lân del, de swart makke greide siet fol libben
guod, want se krigen 15 earrebarren en 200 seefûgels efter harren oan.De ljippen wisten net wer’t
se krûpe moasten, ik ha it oansjoen, ha my omdraaid en bin yn ‘e hûs gien. Tsjin safolle geweld is
gjen krût woeksen.
In lyts wike letter mar even sjen en wat blykt, de loft vol ljippen en in strânljip, ik it lân oer knoffelje,
ha in trijke fûn, mar ik wie skjin oanein.
Der moast help komme, Jappie skilje, mobilere. Mei fjouwer man kamen se del, Jappie, Gerke,
Jan fan lytse Gerrit en Hans. Se fûnen 9 ljippen nêsten en 1 strânljip en ik moast it oerjaan. De âld
beulich kin it net mear dwaan.
Stokken der by en no mar ôfwachtsje wat de eider en de sjidder der fan meitsje sille. Nei in wike
liket it goed.
Undertusken wie it earste nêst op de greide ferlitten, mar is faaks wol nei de oaren gien.
Al dizze nêsten wie it twadde lech, miskien wol it tredde. Nei goed trije wike it resultaat: 9 nêsten
út en 30 ljippen-jongen.

Een pluim voor de jongens van loonbedrijf De Haan. Bij het maaien van het gras is er nog een
tsjirk gevonden door Hans.
Een rijke oogst dit jaar.
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NEISOARCH 2017
IT WAAR
It foarjier (mrt/apr/maaie) wie mei gemiddeld 9,8 gr. C rom in graad waarmer dan normaal (8,7). It
delslachgemiddelde kaam út op 121 mm., tsjin normaal 159. Maart 2017 wie ien fan de
allerwaarmste fan de lêste hûndert jier, mei rekôrs fan hast 30 gr. C op de 30e en 31e. April folge
mei in temperatuurgemiddelde fan 7,8 gr. en wie dus mar amper waarmer dan Maart. Frjemd wie
ek dat de twadde helte fan april rom 2 gr. kâlder wie as de earste helte. Maaie wie krekt wat oan
de waarme kant en fiersten te drûch. Ek juny wie mei 16,8 gr. waarmer as gemiddeld. De delslach
wie boppe normaal mei 101 mm., tsjin 65 normaal. De simmer wie fierder wikselfallich en foaral yn
augustus koel. July joech fierder in protte delslach, mar wol foel op it iene plak folle mear delslach
as op it oare.
AAISYKJEN
Foar it tredde efterienfolgjende jier siet it tradisjonele aaisykjen der dit jier net yn. Wat oerbleau
wie it sykjen om de earste ljipaaien fan provinsje en gemeenten. It bestjoer fan de BFVW seach it
oanfreegjen fan in ûntheffing foar it aaisykjen as in kânsleaze misje. Yn 2015 stuts de Rie fan
Steat in stokje foar it tradisjonele aaisykjen. Undersyk nei it útkomstsukses fan betide lechsels
levere net op wat de BFVW hope hie. Sterker noch: troch de klimaatferoaring meitsje betide
lechsels hoe langer hoe mear kâns. Mar fol goede moed siket it Bûn nei mooglikheden om it echte
aaisykjen yn 2018 wer mooglik te meitsjen.
OFFREDING TSJIN FOKSEN
Offreding mei skriktried om foksen út greidefûgelgebieten te hâlden, liket te wurkjen. Yn op syn
minst 4 greidefûgelreservaten yn Fryslân is yn it iere foarjier in ôffreding mei skriktried pleatst om
de foksen te kearen. Yn de Sweagermieden, de Heanmar, Skrins en de Warkumerwaard. Yn net
ien fan de gebieten hat in foks kâns sjoen om de nêsten te plunderjen. Neidiel is wol dat it
pleatsen en ûnderhâld fan sa’n ôffreding in protte tiid en jild kostet. Op it momint dat it gers sa
heech wurdt dat it tsjin de tried komt, moat de spanning der tydlik ôf, om it gers meane te kinnen.
Kamera’s yn it fjild ha gjin foks sinjalearre, wol murd, harmeling en wezeling. En fleanende
predatoren kinne ek net tsjinholden wurde fansels. (LC 14-06-17)
NESTBESKERMING MEI GPS
Mei meganisaasjebedriuw Broekens hat de BFVW in nije metoade ûntwikkele om nêsten te
beskermjen by it meanen en lânwurk. It nije systeem is in stik sekuerder as it âlde. It nêst wurdt
krekt as no mei in APP op de telefoan registrearre. Yn de kabine fan de trekker sit in apparaat dat
op 2 - 3 cm. sekuer oanjout wer it nêst fan de greidefûgel leit. By it âlde systeem is dat op sa’n 510 mtr in stik minder sekuer. It systeem is mei sa’n 7.000 oant 10.000 euro wol tige kostber en
noch net op grutte skaal ta te passen. (LC 13-05-17).
YNSEKTEN
By it wurd ynsekten tinke wy alderearst oan lestich en ferfelend. Yn Nederlân wurdt net folle
ûndersyk dien nei ynsekten. Ynsekten binne ek net maklik te tellen. Mar ynsekten binne wol tige
wichtich foar it ekosysteem. Tink allinne mar oan de skriezenpykjes dy’t net oerlibje kinne as der
gjin of te min ynsekten binne. En dat jildt fansels foar in protte fûgels. Dútske ûndersikers ha sûnt
1989 ûndersyk dien nei it oantal ynsekten yn natuergebieten yn de buert fan de stêd Krefeld. Se
komme út op in daling fan hast 80% yn 2013 yn fergeliking mei 1989. De ôfname jildt neffens in
publikaasje yn Science net allinne foar Dútslân, mar ek foar oare lannen. Sa gong yn Skotlân it
oantal ynsekten mei 60% efterút. Eksperts tinke dat de lânbou de wichtichste oarsaak is. Sa as it
brûken fan bestridingsmiddels, it faak meanen en it gebrûk fan turbogers. Mar eltsenien kin
bydrage om it ynsekten nei’t sin te meitsjen. Lis bygelyks de tún net fol mei tegels. Brûk gjin fergif
en set planten en blommen yn de tún dy’t ynsekten oanlûke. Wy fine it ferfelend as dy moaie
fladderjende flinters ferdwine, mar gripe tagelyk nei de gifspuit omdat de rûp fan de flinter ús
koalplanten opfret!. (LC 26-05-17)

21

22

De LJIP
Nei in dramatysk briedrisseltaat foarich jier,
soe men ferwachtsje dat it oantal briedpearen
fan de ljip neffens de trend fan de lêste jierren
fierder ôfnimme soe dit jier. Mar neat is minder
wier en it oantal briedpearen is ûnferwachts
oprûn nei 1,76 bp/10ha., en werom op it nivo
fan 2005. Foaral de taname yn in oantal rayons
sa as bygelyks It Reidfjild is hjir debet oan. Hjir
sieten mar leafst 62 bp. fan de ljip. Troch
ferwaarleazing en ferrûging fan it plas/dras ha
hjir foarich jier hast gjin greidefûgels brieden.
Ofrûne hjerst is it plas/dras folslein wer geskikt
makke mei dizze taname as risseltaat.
DE SKRIES
It oantal skriezen yn Fryslân is sakke oant
ûnder de 10.000 briedpearen, sa blykt út
ynventarisaasjes fan natuerorganisaasjes. De
aktueelste sifers binne fan 2015. De BFVW
meldt foar dat jier in oantal bp. fan 7761. Yn de
reservaten fan SBB sieten 1195 pearkes, fan it
Fryske Gea 365 en fan Nutuurmonimenbten
333. Dat bringt it totaal op 9654, wêrfan
rûchwei in fiifde part yn reservaten sit. Yn de
greidefûgelnota fan de provinsje foar 2014 oant
2020 wurdt de ambysje útsprutsen om yn 2020
wer 10.000 briedpearen yn Fryslân te hawwen.
(LC 10-11-2016). Ta fergeliking: yn it midden
fan de santiger jierren wiene der noch 55000
bp. fan de skries yn Fryslân. Yn ús wachtgebiet
is it oantal briedpearen dit jier wer licht sakke
nei 0,79 bp/10 ha. Foarich jier wie dat noch
0,86. De lêste 10 jier bliuwt it oantal
briedpearen fan skries yn ús wachtgebiet eins
frij konstant.
DE TSJIRK
De tsjirk hie de lêste jierren krekt wat in
opgeande line te pakken, mar is no wer flink
sakke nei 0,54 bp/10 bunder. Foarich jier wie
dat 0,69.

DE STRANLJIP
It giet min mei de greidefûgels, mar mei de
strânljip giet it striemin. It briedrisseltaat bliuwt
fier efter by wat nedich is om de soarte yn stân
te hâlden. Undersikers Manon van Wesel en
Kathelijne Maes, studinten fan Van Hall
Larenstein probearje efter de oarsaken te
kommen.
Op de folgjende side in gearfetting fan de
risseltaten fan har ûndersyk.
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Yn de Sweagermieden seach fan de 31 nêsten yn dit 390 ha grutte greidefûgelreservaat fan SBB,
likernôch ien pykje kâns om grut te wurden. De strânljip hat it op alle fronten swier. De fûgel bringt
de winter troch lâns de kust, foaral yn de Waadsee. Der spylje problemen as te min fretten troch
ûnder oaren kokkelfiskerij en de oanwêzichheid fan de Japanske oester dy’t de moksels min te
berikken makket. Fersteuring troch rekreaasje en fleanferkear fan definsje is in oare faktor.
Klimaatferoaring spilet ek in rol. Lechsels wurde fuort spielt trochdat de kwelders aloan faker ûnder
wetter komme te stean.
As de fûgels yn it foarjier de briedplakken yn it binnenlân opsykje, fine se dêr faak boerelân dat
ûngeskikt is foar it grutbringen fan de piken. Derby spilet ek predaasje in grutte rol neffens de
ûndersikers. It undersyksgebiet is in iepen gebiet mei wiet greidlân, spesjaal ynrjochte foar
greidefûgels. Der soe genôch fretten wêze moatte foar de greidefûgels. Om in diel fan it reservaat
waard troch SBB in ôffreding mei skriktried delset, dat foksen keare moast. Dat slagge en der
waarden mear skriezen grut. Mar foar de reproduksje fan de strânljip hat it net holpen. De fjouwer
pearkes binnen de ôffreding seagen wol kâns om de aaien út te brieden, mar dernei gong it dochs
noch mis mei de piken, troch foaral predaasje. Dit past yn it byld dat ûndersiker Magali Frauendorf
sketst. Fan de nêsten op boerelân komt 74% noch wol út, mar fan de piken dy’t dat opleveret is nei
15 dagen 85% dea. It ûndersyk wurdt de kommende jierren trochset. Op de Vliehors krije mear
strânljippen in stjoerder om se by alles folgje te kinnen. Frijwilligers helpe mei, mei it ôflêzen fan
poatringen. Sûnt 2008 binne al by 6000 strânljippen kleurringen oanbrocht. Dat soarge al foar
96000 ôflêzingen. Dizze metoade leveret in skat oan gegevens op neffens ûndersiker Andrew Allen.
Yn de kommende jierren komt de fokus te lizzen op it folgjen fan de fûgels mei piken. (LC 21 aug.
2017).
Dus ek dit jier wer minder strânljippen yn ús wachtgebiet: 0,55 bp/ 10 bunder. Krekt minder as
foarich jier (0,57 bp), mar wol it leechste sifer sûnt it begjin fan ús waarnimmingen. De strânljip, syn
namme seit it al, wie eartiids in fûgel fan de kust, foaral kwelders. Letter is hy mear it binnenlân
ynlutsen. Mar der is er dus no ek wer fluch oan it ferdwinen. Hy fielt him hjir net mear te plak. De
strânljip moat syn fretten mei de lange snaffel út de grûn helje. Nei alle gedachten wurdt dit yn de
greiden mei turbogers en lege wetterstân hoe langer hoe lestiger. De faak droeche
foarjiersmoannen soargje der ek noch foar dat de grûn bikkelhurd wurdt wêrtroch de wjirms net
mear te berikken binne foar de fûgels. Miskien ferklearret dat ek werom der aloan mear strânljippen
nei doarp en stêd lûke en op platte dakken fan huzen en gebouwen nestelje. Yn grienstroken lâns
wegen, fuotbalfjilden, tunen ensfh.., kinne se nei alle gedachten mear fretten fine. Boppe dat ha se
op de dakken fan huzen gjin lêst fan boaiemrovers as foks, murd en harmeling ensfh..
Hjirby wolle wy neisoarchers, boeren en leanbedriuwen wer tige tank sizze foar de goede
gearwurking en ynset. De neisoarchkommisje: Henk Minkes, Jelle v/d. Bij en Jappie Seinstra
OARE SYFERS EN TABELLEN:
ALARMTELLINGEN
Foarich jier wiene de oantallen
alarmearjende
fûgels
wilens
de
alarmtellingen ferbjusterjend leech. Dit
jier liket wat better, mar foldwaande is it
noch net. It BTS is berekkene troch it
gemiddelde fan alarmtelling 2 en 3 te
dielen troch it oantal briedpearen x 100.
Opmerking: De alarmtellingen binne net
yn it hiele wachtgebiet dien, mar op in
oerflak fan sa’n 1200 bunder.
LJIP
Dit jier wiene it oantal alarmearjende
fûgels foar wat de ljip oangiet, in bytsje it
gemiddelde fan de lêste 3 jier. It BTS
kaam út op 20%. Hjirby moat wol
oantekene wurde dat de ljip meardere
lechsels ha kin en dat de piken dus ek
oer in folle langere perioade fleanfluch
wurde kinne. Yn de fladderwiken wurde
dus faak lang net alle fûgels mei piken
teld.

alarm
1

alarm
2

alarm
3

oantal
BP

2014

108

57

53

224

55

25%

2015

146

104

57

287

80,5

28%

2016

78

31

35

282

33

12%

2017

98

46

46

290

57,5

20%

ljip

25

gem.
al.2+3

BTS

STRANLJIP
Wie it BTS fan de strânljip foarich jier
al ekstreem leech, dit jier wie it sels
noch leger, nammentlik 9%. Hjirby
moat krekt as by de ljip wol oantekene
wurde dat wilens de fladderwiken faak
lang net alle fûgels mei piken teld
wurde
strânljip
2014
2015
2016
2017

SKRIES
By de skries binne de útkomst fan de
alarmtellingen 1 en 2 goed te
neamen. By de tredde telling keldert it
oantal alarmearjende fûgels. It BTS
komt dertroch út op 44% (foarich jier
27%. By in persintaazje fan 50% of
mear by skries en tsjirk, wurdt
oannommen dat der foldwaande
jongen útflein binne om de populaasje
yn stân te hâlden (Nijland et al.,
2010).

al1
6
20
19
9

al 2
35
26
15
8

al 3
34
19
12
7

skries
2014
2015
2016
2017

al 1
65
89
96
111

al 2
86
110
63
104

al 3
87
60
27
41

tsjirk
2014
2015
2016
2017
26

al 1
36
43
48
43

al 2
57
42
31
73

al 3
64
33
8
43

TSJIRK
De resultaten fan de tsjirk binne
foldwaande. It BTS fan 56% moat goed
genôch wêze om de populaasje yn stân
te hâlden.

oantal
BP
133
109
95
80

gem.
al.2+3
34,5
22,5
13,5
7,5

oantal
BP
119
118
164
164

gem.
al.2+3
86,5
85
45
72,5

oantal
BP
99
122
125
103

gem.
al.2+3
60,5
37,5
19,5
58

BTS
26%
21%
14%
9%

BTS
73%
72%
27%
44%

BTS
61%
31%
16%
56%
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Rayon 7: Mei tank oan uterste meiwurking fan leanbedriuw De Haan, binne in hiele protte piken
grut wurden (begjin july fleanfluch).Sjoch foar it krewearjen op side 19
28

29

Rayon 21: Fantastysk jier mei in protte fûgels. De meiwurking fan boer Auke Talsma en
leanbedriuw De Haan wie treflik.
Rayon 17: 2 briedgefallen fan de fjildûle. Beide nêsten binne útkaam en in oantal jongen binne
ringe.
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Rayon 24: Ferbjusterjend min resultaat. Ien ljip hat bried op 4 aaien en dy binne nei alle
gedachten útkaam. Ien nêst fan de strânljip mei 3 aaien is predearre. Gjin markels, gjin skriezen.
Rayon 26: in protte krieën by de sânput en de Moark.
Rayon 28: Te droech greidlân sûnder blommen of krûden. Dus gjin fretten foar de fûgels.
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Rayon 35: Resultaten dit jier striemin. Yn it foarjier in protte fûgels, mar dy wiene ek sa mar wer
fuort. Letter ha in pear span ljippen in nêst makke. Ien derfan is útkaam: 1 pyk. It is net dúdlik of it
troch it minne kâlde waar kaam of troch de nijlguozzen. Ek by de strânljippen gong it ferkeard. De
einenêsten binne alle trije predearre. Dit jier gjin einepykjes sjoen.
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Resultaten weidevogelbeheer skriezekrite It Reidfjild 2017
Johannes Wiegersma,

Hieronder de stippenkaart van de eerste vier soorten weidevogels in dit gebied
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Puzzel
Rondom ieder rondje met cijfer staat een woord van 4 letters. Een omschrijving van ieder woord is gegeven. Het woord rondom 1 begint bovenaan; de rest willekeurig .De letters buiten rondom, te beginnen bij 1, vormen een zin. Deze zin is de oplossing.
De oplossing voor 1 januari 2018 inleveren bij de redactie. Onder de goede inzenders wordt een prijsje
verloot.
1. Germaanse god
2. In gevaar
3. Puntig stuk van
zijkant
4. Jong mens
5. Ontkenning
6. Tezamen met
7. Plezier
8. Geluid van geweer
9. Lol
10. Rekening
11. Bevel
12. Iets doen
13. Regelmaat
14. Muziekinstrument
15. Uitgenodigde
bezoeker
16. Aanwijzend
voornaamwoord

17. Hulpmiddel van
beul
18. Kameraad
19. Zware vracht
20. Dikwijls
21. Gebogen
22. Graansoort
23. Soldateneten
24. Aanwijzend
voornaamwoord
25. Doorzichtige stof
26. Woldier uit de
Andes
27. Bevestigingspaal voor zeil
28. Kledingstuk
29. Tezamen
30. Plaats
31. Rivier in Portugal
32. Potten en pan
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nen
33. Onregelmatigheid in hout
34. Zwaar voorwerp
35. Jongensnaam
36. Zweeds auto
merk
37. Larve
38. Betaalmiddel
39. Betaalmiddel
40. Ruzie
41. Kus
42. Jongensnaam
43. Kist
44. Gebruikt bij begrafenis
45. Kleine zee
46. Voorsteven
47. Paard
48. Luizenei
49. Niets

50. Gemeensch
bevlieging
51. Graanproduct
52. Europeaan
53. Gelooide huid
54. Dronken
55. Wond met mes
56. Afgebakend stuk
grond
57. Hemellichaam
58. Vervoermiddel
59. Veranderlijke
kledingvormen
60. Hard geluid
61. Waardeloos
ding
62. Vloeibaar eten
63. Streven
64. Verdienste voor
arbeid

Greidefûgels yn de Binnemiede-Weeshûspolder 2017
Jouke Vlieger

De maitiid fan 2017 hie sa wer syn útfallen wat it waar oanbelanget. Maart wie myld, april te kâld,
foaral omtrint de peaskedagen en ek de wiken dy’t folgen wiene foar de greidefûgels en har piken
net geunstich. De ljippepiken dy’t yn dizze kâlde rite út it aai krûpten sieten mear ûnder de wjukken fan de âlderfûgels dan dat hja oan it iten sykjen wiene en dêr moatte piken it krekt fan ha. Der
binne fan dizze earste briedgolf dan ek net in hiel soad piken grut wurden. Lokkich kaam dêrnei in
moaie droege rite wêryn de fûgels noch folop kânsen krigen om aaien út te brieden en piken grut
te bringen.
De skriezen wiene let, inkelde spantsjes rekken begjin april oan’e lêch mar it grutste part tusken
heal april en begjin maaie. En sa as wol faker it gefal is, wiene der ek wer skriezen dy’t wol territoriaal gedrach fertoanden mar gjin briedsukses hân hawwe. Meastentiids giet it dan om 2e as 3e
jiers fûgels dy’t besykje bûten de ‘gevestigde orde’ in plakje te besetten.
Ek foar it fee wie it kâld om yn de foarweide, dochs is der yn lyts oantal op fiif plakken fee ynlitten.
De pluspunten fan beweiding haw ik wol faker beskreaun. Hoe earder hoe better, as de omstannichheden (waar en gers) it talitte sadat de wat lettere briedfûgels (skries en tsjirk) har plak sykje
om it weidlân hinne. Perselen dy’t in pear wike beweide binne jouwe nei it omweidzjen ek wer
kânsen foar nije fêstiging mar binne foaral effektyf as pikelân. Beweiding stimulearret it boaiem
libben, en soarget foar in moaie fegetaasje struktuur dy’t briedgelegenheid biedt. Beweide perselen dy’t koart de winter yngeane hawwe yn it foarjier dan ek in dúdlike foarkar foar de greidefûgels. Yn de pikefase lûkt weidzjend fee ek wer fûgels oan en jout tagelyk ek in stikje feilichheid foar de piken as de feebesetting mar net te yntinsyf is. Fee en greidefûgels hearre byinoar,
as it mar op it goede momint en op it goede plak is.

By it meanen fan de
earste meantreppen
sa healwei juny is
der ek altyd omtinken foar de reekealtsjes dy’t troch
har perfekte kamuflaasjekleur hast
net te finen binne yn
it bûnte miedlân.
Ferskate reegeiten
hawwe hjir dan in
kealtsje lizzen en
steane faak altyd yn
‘e omjouwing op
‘wacht’. Dat is dan
ek in goede oanwizing om it kealtsje te
lokalisearjen.

Reekealtsje yn dekking.

Wat de briedfûgels oanbelanget sitte de measte soarten ûngefear wer op deselde oantallen as
ferline jier. It oantal briedpearen fan de Wylp gie lykwols fan 11 werom nei 7 en ek de strânljip
bliuwt noch altyd ‘ûnder de maat’ mei sa’n 22 span. De saneamde ‘wiete’ soarten wienen ek wer
goed fertsjintwurdige, slob mei 5, skiertsjilling mei 3 en it waarlamke mei 5 span. Ek de ljurk, in
soart dy’t lânlik achterút buorket docht it yn de Binnemiede bysûnder goed mei mear as 40 briedpearen! In soart dy’t wy faker hearre as sjogge yn de Binnemiede is de kwartel, in lytse grûnfûgel.
Sy binne frij maklik fêst te stellen oan harren rop dat klinkt as in fluch: ‘kwik-me-dit, kwik-me-dit’
Op 5 juny seach ik in kwartel rinnen op de Binnemiedereed, de fûgel wie drok oan it siedpikken
lâns de berm. Yn it plas-dras fan de Binnemiede op in wat slikige ikker kaam in lytse bûnte wylster
ta brieden. By gefaar lûd alarmearjend en ûnrêstich hinne en wer trippeljend sa’t wilsters dat kinne. De lytse bûnte wylster hat in giel eachrinkje. Net alles hat dit briedseizoen de kâns krige om út
it aai te krûpen of om as pykje grut te wurden.
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Predaasje kaam ek dit jier wer út ferskate hoeke, sawol út de loft as oer de grûn. De swarte
krieen spanden de kroan, benammen yn de aaifase, mar ek murd en harmeling spilen net swak
by. Achter yn de Binnemiede fûn ik 12 maaie yn in kûltsje midden yn in stik lân 3 deade healwoeksen ljippepiken en in deade mol, al aardich oer de datum hinne. It byinoar slepen fan proaibisten is typysk marterwurk. Ek de brune hoanskrobbers dy’t bret hawwe yn in reidseame lâns de
Wielhals hongen hiele dagen boppe de polder en it komt mar selden foar as hja mei lege klauwen thúskomme. Nei heal juny naam it fûgelalarm yn de polder stadichoan ôf, op in pear wylpen
nei dy’t somtiden noch withoellang trochjammerje kinne om har dan al fleanflugge jongen. It
measte lân koe meand wurde mei útsûndering fan de plas-dras perselen dy’t as lêste meande
wurde. Oer it gehiel liket it ôfrûne briedseizoen net sa min, mar de yndruk is wol dat it oantal piken wat grut wurden is yn foargeande jierren wolris heger west is.

De Binnemiedepolder
Fûgelnijs Binnemiede en omjouwing 2017
05-06-2017: Kwartel, 1 ex Binnemiedereed.
12-06-2017: Lepelaar, 15 ex Ryptsjerksterpolder.
16-06-2017: Vos, jong ex kadedijk Warren.
23-06-2017: Kleine zilverreiger, 1 ex Ryptsjerksterpolder.
13-07-2017: Roerdomp:1 ex in vlucht boven Fabriekspoel.
24-07-2017: Boomvalk, 1 ex op libellenjacht boven Binnemiede.
05-09-2017: Visarend, 1 ex Ottema Wiersma reservaat.
11-09-2017: Casarca, 1 ex in gezelschap van Nijlganzen polder de Warren.

De casarca (Tadorna ferruginea), ook wel roestgans genoemd, is een oranjebruine halfgans. (Bron Wikipedia)
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Bijzondere waarnemingen en foto’s
Corrie Brandsma

Rivierkreeft in de moestuin van
Corrie Brandsma

Rivierkreeft in de moestuin van
Corrie Brandsma

Ziek, blauwe pissebed
Bij alle soorten pissebedden komt een virusziekte voor die
makkelijk is te herkennen. Als de ziekte op zijn hoogtepunt is
kleurt de pissebed blauw of paars door reflectie van het licht
op de virus kristallen. Eenmaal gekleurd is het einde van zijn
leven nabij. Het is een ziekte die veel voorkomt en niet besmettelijk is voor mensen. Pissebedden die van een dood dier
eten dat eraan is doodgegaan worden ook ziek. De verwekker
wordt Iridovirus genoemd.
Jammer dat de krant in grijswaarden gedrukt wordt. Kijkt u
eens op de site voor de juiste kleur.

De kikker uit een putje bij
Piet de Vries. Inmiddels zijn
er 2. De jongere (nemen we
aan, het kan ook een kleiner
exemplaar zijn) heeft minder
moeite uit het putje te komen. Helaas is het nog niet
gelukt om die op de foto te
krijgen
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Prachtige spreeuwenwolken bij Gytsjerk

4 april. En samar
ynienen, der is
de fitis ek.
8 mei 2017
Allegear hokjes op it hiem fan Hans Dijkstra, makke fan âlde rommel as nij ympregneerd, it makket neat út, de fugeltsjes moatte harren aaien dochs kwyt.
Us pony's gean út it winterhier en waait yn kloften oer it hiem, mar dit mieske hat der wer in omkearde thermomûts fan makke.
Middeis 12 oere wiene der in pear aaien oanpikt en joens nei ieten sieten de lytskes yn de bleate
kont mei it bekje wiid iepen omheech te sjen mar mei de eagen noch ticht.

Dit it is him dan, ús swelle tille, meinaam as boupakket út Kanada troch
Henk Minkes. Johan Hellinga hat it
yn de grûnferve setten en Albert Visser hat it ôfferve en yn-mekoar setten.
En no sil it op in peal setten wurde
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22 mei. Jappie Seinstra. De velduil
Max Slingerland heeft op 22 augustus 2 zeearenden over zien vliegen. Dit was op de Canterlandseweg ter hoogte bij de boerderij van Lekkerkerker.
Ze vlogen niet eens zo hoog dus Max heeft ze rustig kunnen bekijken. Toen ze inmiddels al weer redelijk ver weg waren bedacht hij opeens dat hij een
foto kon nemen met zijn smartphone. Helaas waren ze al te ver weg en werd de foto daardoor
hééééél wazig. Foto door Max Slingerland.
Lubbert Boersma heeft ze ook gezien tussen Miedum en Lekkum. Toen pakte één van de twee een
haas. Maar Lubbert had geen camera bij zich!

Moandeimiddei (6 sept) seach ik twa Grutte klikstinzen (reuzenstern) yn it bûtefjild
(Oer de Wiel). It wie in âlde mei in jong. Hjir in foto fan it jong (Jappie Seinstra).
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Met de trekpont naar
het eiland van OttemaWiersma. Wat een
prachtig stuk natuur
waar je nu buiten het
broedseizoen kunt wandelen.

MOOIE NATUURGEBIEDEN.
Tips zijn welkom
Maandag 9 oktober,
tussen Harlingen en
begin Afsluitdijk ontdekten we (Max en
Corrie) dit prachtige
gebied met zoveel vogels o.a de zwarte ruiter, diverse eendensoorten, ganzen (oa
een
sneeuwgans?),
witte reigers, blauwe
reigers. Via een verhard fiets-/wandelpad
kom je na 600 m bij de
hut.

Eurobirdwatch 2017
Wij waren samen op pad, Jelle en Corrie, in gebied 2. Heel veel goudplevieren, kieviten, wilde
eenden, meerkoeten, stormmeeuwen, blauwe reigers en witte reigers geteld. Ook 1 velduil.
Ynienen sei Jelle, wat is dat dêr? Wat in frjemde maismachine, it liket wol as dy fleugels hat. Ferdorie, it is in fleanmasine. Soe der delstoarten wêze? Dat moasten we mar efkes besjen. Bliek
dat it in fleantúch wie. Pakesizzer gong mei pake te fleanen. Pake hie him sels boud, mar fleach
sels net mear. De pakesizzer hie it oernommen. Skitterend, wat in grutte fûgel. In stikje fierderop
seach we 8 reeën, wêrfan ien hiele blanke. Foar in foto wie it te fier ôf. We misten Jappie dêrby.

Vogelvoer uit eigen tuin
Grote zonnebloem gedroogd. De pitten
werden binnen een paar dagen opgepikt

Zoekprogramma’s
http://www.welkevogelisdit.nl/stap2/All/All
https://www.vogelvisie.nl/
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