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Van de redactie  
Corrie Brandsma 

Ganzen vliegen al weer over, de bladeren kleuren en beginnen te vallen, zo hier en daar ver-
schijnt een paddenstoel, de smienten zitten weer in het weiland. 
Tijd voor de herfsteditie van de Fjildrop. 
 

We zitten midden in een prachtige nazomer. Eindelijk weer geluid in mijn tuin. Het was STIL in de 
zomer. De mensen die ik ernaar vroeg realiseerden zich dat het ook bij hen stiller was dan andere 
jaren. 
Geen geplaag van merels en lijsters die een aanval op bessen, druiven en ander fruit deden. In de 
appels zit nog geen enkel vogelpikje en de vijgen blijven (gelukkig) onaangetast. De lijsterbesbo-
men hingen vol. De bessen vielen overrijp in de sloot en dan, ineens zijn ze er weer. Met honder-
den tegelijk doen ze een aanval op de bessen. Prachtig gezicht en geluid als ze aan komen vlie-
gen. De lijsterbessen zijn nu bijna op maar de druiven hangen er nog. 
 
Dan lees ik een stukje over het Usutu-virus, de merelziekte heeft Nederland be-
reikt (zie Vogelbescherming Nederland d.d. 20 september 2016). Zou dat de oor-
zaak van de zomerstilte zijn? Ik vind geen dode vogels in mijn tuin. 
 
Voor de najaars Fjildrop wordt de puzzelpagina er weer uit gelaten. Deze uitgave 
is altijd behoorlijk gevuld door de nazorggegevens. In de voorjaarsuitgave ver-
schijnt weer een puzzelpagina. Zes leden hebben de voorjaarspuzzel goed opge-
lost: Een dubbeltje op zijn kant. De winnaar, A Meijer uit Damwâld heeft inmid-
dels een cadeaubon ontvangen. 

  
De mensen die ook deze keer weer een bijdrage hebben geleverd, Henk Minkes, 
Pyt v/d Polder, Jappie Seinstra, Jan Faber en Jouke Vlieger, worden weer hartelijk bedankt.  
 

Uiterste inleverdatum van kopij voor de voorjaarseditie is 15 februari 2017.  

Contributie Banknummers: 

Volwassen leden minimaal  € 7,50 echtparen € 7,50  Rabobank NL45RABO0362720657 

Jeugdleden minimaal  € 4,00     

Leden buiten 
Trynwâlden 

minimaal  € 11,00 echtparen € 11,-   
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Tongersdei 10 novimber 2016 om 20.00 oere yn  
“De Trochreed” yn Readtsjerk.  

 
Aginda: 

1. Iepening  
2. Meidielingen 
3. Ynkommen stikken 
4. Ferslach ledegearkomste 31 maart 2016 yn It Wapen fan Fryslân, Oentsjerk 

(sjoch yn dizze Fjildrop op side 5) 
5. Bestjoersmeidielingen (sjoch ek yn dizze Fjildrop op side 6) 
6. Neisoarch  
7. Jeugdfûgelwacht  
8. Ekskurzjes (sjoch ek yn dizze Fjildrop op side 34)  
8a. Kontrakt ûndertekening Trynergie,Tseard van der Kooi sil as foarsitter fan 
 Trynergie hjir mear oer fertelle. (sjoch ek yn dizze Fjildrop hjirûnder)  
 
9. Omfreegjen 

Ferkeap fan lotten 
 

10 “Natuer tichteby en fier fuort”; foto’s makke troch “ús eigen” natuerfotograaf 
Jappie Seinstra út Gytsjerk. Jappie makket al jierren prachtige foto’s fan fûgels, 
mar ek fan flinters, libellen, blommen en planten ensfh.. In hege kwaliteit foto’s en 
in nijsgjirrig praatsje derby. 
(webside: www.jappieseinstra.nl)  
 

Healwei de presintaasje is der skoft mei ferlotting 
 

11. Sluting. 
 

Nim ek oare minsken, fûgelleafhawwers mei !!! 

Hjerstgearkomste Fûgelwacht Trynwâlden 

Trynergie 
Pyt van de Polder 

In hoartsje lyn kamen wy fia in tip fan in bekende Trynwâldster der efter dat leden fan de fûgelwacht 
Trynwâlden in finansjele stipe dwaan kinne oan de wacht as hja ek enerzjy ôfnimme fan Trynergie. 
 
Yn’t koart komt it der op del dat as jo stroom én gas fia Trynergie by Lokaal Noordelijk Duurzaam ôf-
nimme, der in bedrach fan 62.00 Euro (excl. BTW) werom komt by Trynergie 
Derfan kinne jo 45.00 Euro (excl. BTW ) yn’t jier skinke oan in ynstânsje wêr’t Trynergie in kontrakt mei 
ôfsluten hat. 
Der stiet tsjinoer dat wy reklame meitsje foar Trynergie fia ús webside en it bledsje De Fjildrop. 
 
Nei oanlieding fan boppesteande en wat útsykjen hawwe wy nei in koart beried besletten om in 
kontrakt ôf te sluten mei Trynergie. 
De donaasjes bliuwe yn de eigen mienskip en wurde net ôfdroegen nei grutte bedriuwen. 
Beide partijen stekke der in protte enerzjy yn en sa komt der ek wer wat werom.   
 
Sels bin ik krekt lyn ek oansluten by Trynergie en haw ik fansels keazen om myn bydrage oan de 
fûgelwacht te skinken. 
Ek net leden binne wolkom. 
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Maitiidsledengearkomste Fûgelwacht Trynwâlden 
Gerrit Jan de Vries 

Tongersdei 31 maart 2016 om 20.00 oere yn “It Wapen fan Fryslân” yn Oentsjerk.  
 

Iepening   
Om 20.00 oere iepent de foarsitter de gearkomste en hjit alle oanwêzigen wolkom, oanwêzig binne 
34 leden. Gjin berjocht fan ferhindering. 
 

Meidielingen en ynkommen stikken: 
Aaisykjen: it is ek yn 2016 ferbean troch de provinsje. Troch de deputearre Kramer dy’t ferline jier 
sein hat dat we nei it ferbod fan 2015 sterker weromkomme soene yn 2016. Neat is hjirfan op de 
hispel kaam. Dochs efkes it frije fjild. It BVFW hat ynsetten op behâld fan it frije fjild. Dat is yn oerlis 
mei de provinsje wol slagge. Mar doe kaam der ynienen in ferbod fan út it ministearje: ferbean om te 
sykjen mei as doel in earste aai te finen. Mei in twangsom fan € 2500 foar elke dei dat dit dochs bart.  
Dêrom de oprop fan it BFVW dat der net mear aaisocht wurdt sûnt snein 20 maart 16.00 oere.  
 

Ynkommen stikken 
Gjin ynkommen stikken 
 

Ferslach ledegearkomste 5 novimber 2015 yn De Trochreed yn Readtsjerk  
Der binne gjin op-en oanmerkingen. It ferslach wurdt goedkart. 

 
Finansjeel jierferslach 2015  

Geart Dijkstra ljochtet in pear saken oer de finânsjes ta. 
 

Ferslach kaskommisje 2015 
De kaskontrôle is dit jier útfierd troch Jan Veenstra en Jelle v.d. Bij, de hearen jouwe harren befinin-
gen. Jan Veenstra sizze we tige tank foar syn wurk! Hij is ôftredend, Jelle v.d. Bij en Jan Zijlstra (Jan 
wie reservelid) binne foar kommen jier de leden fan de kaskommisje. 
Nij reservelid kaskommisje  is Otto Banga.  

 
Bestjoersferkiezing 

Der is in fakatuere yn it bestjoer. Gerrit Jan de Vries is no sekretaris wurden. We sykje dus noch om 
in bestjoerslid!  
Op grûn fan  artikel 1 b fan it húshâldlik reglemint kinne minsken harren kandidaat stelle. We heare 
graach fan jimme!! Mar we ha noch neat heard. Dus sille we der sels op út moatte. 
De termyn fan Henk Dijkstra en Henk Minkes rint ôf dizze maitiid.  
Beiden ha oanjûn dat hja noch in perioade yn it bestjoer trochgean wolle. Wij 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. 
 

Neisoarch  
Op 7 april is de neisoarchgearkomste yn Kafée Moarkswâl. Alle neisoargers en boeren binne hjir fan 
herte wolkom. Jelle Postma (SOVON) sil ús wat fertelle oer de alarmtelling. Want foar it folgjen fan de 
ûntjouwing fan de greidefûgels moatte wij witte hoe’t it der mei de pike-oerlibbing foarstiet.  

 
Jeugdfûgelwacht  

Jan Veenstra hat 200 nêstkastkes makke, 80 foar de ferkeap en de rest foar ferfanging fan minne 
kasten. 
 

Ekskurzjes  
Helgolân 27 oant 30 maaie. Plak foar 12 persoanen, dizze is ûndertusken fol . 
Noardeast Dútslân: Barth 4 oant 9 oktober, oant no ta 24 dielnimmers, plak foar op syn meast 30. 

 
Omfreegjen 

Douwe Herder; wy moatte mear gebrûk meitsje fan de doarpskrante om nije leden oan te lûken. 
Miskien is dit in manier om in breder publyk te berikken. 
Der is ûnderwilens al wol in koppeling makke via Trynwalden online. 
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Bestjoersmeidielingen 
Henk Minkes 

Fakatuere yn it bestjoer 
De fakatuere sekretaris is yn it bestjoer ynfolle troch Gert Jan de Vries. Hij wie al bestjoerslid, mar no 
ek ré om it sekretariaat op him te nimmen. Dat betsjut dat der in fakatuere is foar bestjoerslid algemien. 
De lêste tiid ha ik dêr net alles oan dien, mar kommende tiid sille we sjen of’t der minsken binne die’t ré 
binne op dit op te pakken. Ha jimme tips dan hearre we dat graach. Betingst is dat in bestjoerslid yn it 
“wurkgebiet” fan de wacht en lid fan de wacht is as wurdt. (foar € 7.50 yn it jier hoecht soks gjin 
beswier te wêzen). 
 

Kontribúsje 
Der binne noch in pers leden dy’t harren kontribúsje fan 2016 net betelle ha. Graach wolle we dat jim-
me dat gaueftig dogge. Dat skeelt Geert Dijkstra, ús ponghâlder, in protte wurk! 
 

Nije leden 
It ledetal fan de wacht rint stadichoan tebek. Dat komt troch ferhúzjen en it heger wurden fan de ge-
middelde leeftiid. En der is hast gjin oanwaaks fan ûnderen op. 
Dêrom wolle wij oan al ús leden freegje: Meitsje reklame foar de wacht, meitsje famylje, buorren, freo-
nen lid fan de wacht!! Folders binne te krijen bij it bestjoer. Wij hoopje dat jimme hjiroan meiwurkje wol-
le. 
 

Vanellus 
Van het hoofdbestuur BFVW kregen we het volgende bericht om het aantal abonnees van Vanellus te 
verhogen én de vogelwachtkas te spekken, introduceert het bestuur de actie:  
‘Werf nieuwe Vanellus abonnees en spek de vogelwachtkas’ 
Iedere wacht die een nieuwe abonnee voor Vanellus aanbrengt, ontvangt namelijk éénmalig € 5,- per 
nieuw abonnement voor de eigen vogelwachtkas!  
Informatie voor de nieuwe abonnees: Vanellus is het bondsorgaan van de Bond Friese VogelWachten 
en verschijnt eenmaal per twee maanden. Het blad beslaat 20 pagina's en is volledig in kleur in A4-
formaat uitgevoerd. Een abonnement voor zes uitgaven per jaar kost slechts € 15,- (per jaar).  
U kunt uw NAW-gegevens als nieuwe abonnee invullen en naar het bondsbureau mailen 
(info@bfvw.nl). De wacht ontvangt dan € 5 per nieuw lid. 

 “Ulen yn en om de Trynwâlden” troch Pyt van der Polder 
Pyt fan der Polder is de lêste jierren dwaande mei it ringjen fan ûlen yn en om de Trynwâlden. Hij hat 
hjir mei Hans Dijkstra in moai filmke oer makke dat hij sjen lit en hij fertelt oer de ûlen yn ús gebiet. 
Pyt is nachts krekt like aktyf as de ûlen dat we krije in prachtige foarstelling. 
 Healwei de presintaasje is der skoft mei ferlotting, de ferlotting bringt € 105  netto op. 
 

Sluting. 
De foarsitter slút de gearkomste om 22.15 oere en winsket elkenien wol thús en in goede (neisoarch) 
tiid ta 
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It fjild yn 2016 
Jan Faber 

Mear dan 80 jier ha ik die trije wurden hûnderten 
kearen útsprutsen, de Fjildrop is der út ûntstien, 
mar myn fjild ropt net mear. 
De boer “Hans” ropt sa no en dan noch wol ris, 
moast efkes komme, der binne in pear nêsten. Fan 
of de trekker seach hy se op ’t nêst sitten, 3 
spantsjes ljip, op ’t selde stik lân, in eintsje fan in-
oar, op ’t selde plak as ferline jier. 
Wat in ûnderfining, mar wat in earmoede. Fan of 
dat punt telde ik in ’t ferline 10 x sa folle. 
Hawar, se binne allegearre út kaam, 3 wike foar it 
meanen, hopelijk ha se it ret? 
 

Wat ek it selde wie, einen op de rûchskerne en no 3 nêsten en ek noch útbret. Ek de Stranljip wer 
op ’t selde hiem, net op de skerne mar yn ‘e blikke njonken de stal, ek út bret mar dernei in fraach-
teken. 
 
De swarte krie siet wer yn de spjirrebeam op ’t hiem, mar krige besite fan 2 nijlgoesen, se fochten 
mei har fjouweren om ’t nêst en de krieën hawwe it úteinlik wûn, mar wat in ûnderfining. 
 
Troch it protte reinen waar de jeneverbeam hieltiten oranjekleurich, nea earder sjoen, ik haw Dirk 
Goslinga skille, die wit faaks fan frjemde dingen, hy sei, dat is fêst in trilswam. Dat ik de boeken er 
by en ja hear, it kloppe wol mar it wie wol in frjemde soarte. Nei in pear dagen droegte wiene se 
wer fuort, mar as it in pear dagen reinde wiene ze der wer, mar wol in frjemde gewaarwurding. 
 
De nestkastenbezetting wie redelijk, mar it mantsje readsturt lei dea op it hiem en ’t wyfke siet op 
8 aaien te brieden, dat ik tocht dit wurd in hele put as se út komme, dat ik haw 3 aaien der út helle 
en ’t wyfke hat de 5 jongen ek noch grut brocht, in wûnder. 
 
Frjemd waar dizze simmer, in protte wetter en in ’t begjin kâld, mar yn de neisimmer, septimber, 
prachtich moai waar, mar foar de fûgels te let. Wol in bulte swellen, foaral boere swellen. De boe-
re swellen  wiene in septimber al fuort, wol betiid, de hûs swellen binne folle letter. 
 
In buizerd hat wol 3 wieken foar hûs sitten by 2 hynders, mar no de hynders fuort binne is de bui-
zerd ek fuort. Hy siet faak efter lyts guod oan, nea earder sjoen. 
 
No, sa moat it mar, oant in oare kear. 



8 



9 

EUROBIRDWATCH 2016 TREKVOGELTELLING 
Henk Minkes 

Op zaterdag 1 oktober was de jaarlijkse telling voor 
Eurobirdwatch. Wij telden in en om de Trynwâlden. Bij 
het Set werd geteld en er waren 4 ploegjes onderweg 
die in de omgeving (ons nazorggebied en daar om-
heen) geteld hebben. Tijdens dit snel groeiende eve-
nement worden er op hetzelfde moment in 40 Europe-
se landen (trek)vogels geteld. Vogelbescherming Ne-
derland coördineert de tellingen in eigen land. BirdLife 
International wil op deze wijze een beeld krijgen van 
de talrijke soorten die over de diverse deelnemende 
landen naar voedselrijke streken trekken. Maar vooral ook vogels onder de aandacht brengen. In 
Nederland wordt intussen op heel veel plaatsen geteld. Wij doen hier een gebiedstelling. De Eu-

robirdwatchtelling ontwikkelt zich meer naar een echte 
trekvogeltelling, met de trekrichting etc. Dat is hier wat las-
tiger te doen. Voorlopig blijven wij bij de telling in ons ge-
bied. 
Er is geteld door: Jan Faber, Aan Westra, Jelle van der Bij, 
Jappie Seinstra, Pyt van der Polder, Johan Hellinga, Cor-
rie Brandsma, Max Slingerland, Hidde Luinstra, Inge van 
der Zee en Henk Minkes. Tellers ook deze keer weer be-
dankt voor de inzet!  
Voor de Trynwâlden heb ik even naast elkaar gezet de 
resultaten van 2014, 2015 en 2016. 
Dan valt op dat er minder vogels zijn geteld, ook in minder 
soorten. Zie daarvoor en ook voor de gehele telling op de 
site www.trektellen.nl. Zou het late najaar op de aantallen 
vogels van invloed zijn? Zo zijn er b.v. weinig smienten en 
talingen geteld. Bijzonder was wellicht de waarneming van 
een Indische gans in it Bûtenfjild. Al met al weer een 
mooie ochtend, met ook enkele andere waarnemingen 
zoals groepjes reeën. 

http://www.trektellen.nl
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Bysûndere wiernimmings/voor u gelezen 
Corrie Brandsma 

Bijzondere waarnemingen in Nederland 
Suzuki-fruitvlieg kan leiden tot voedseltekort voor vogels. 
De suzuki-fruitvlieg blijkt inmiddels op grote schaal vruchten in de natuur aan te tasten. De afgelopen 
zeer warme periode stimuleerde de verdere uitbreiding van deze schadelijke fruitvlieg. Doordat de 
vruchten van soorten als vlier, bramen en vuilboom versneld verrotten kan de aantasting grote gevol-
gen gaan hebben voor vogels die de vruchten gebruiken om op te vetten voor de wintermaanden. 
 
Er kwamen bij Vogelbescherming al zeer veel meldingen van dode merels binnen en waren dus al 
bang dat het Usutu-virus zou gaan toeslaan in Nederland. Onderzoek aan dode vogels heeft nu defini-
tief uitgewezen dat het Usutu-virus Nederland heeft bereikt. Het virus zorgde in 2012 nog bij onze Duit-
se buren voor een massale sterfte onder de merels en nu komen er talloze meldingen uit Gelderland, 
Noord-Brabant en Limburg.  
 
Spreeuwenzwerm in beddenzaak in Leeuwarden. Zo’n 20 vogels vlogen de zaak in en moesten, na 
enkele matrassen onder gepoept te hebben door de dierenambulance verwijderd worden. 
 
Bijzondere waarnemingen in de Trynwâlden 
 Kikkers die zich uit een put naar buiten wringen. Zie bijgaande foto van Piet de Vries.  
’s Morgens gaat de kikker weer naar………wie zal het zeggen en ’s avonds is het  beestje er weer. 
Ook zo nu en dan overdag neemt hij of zij een bad in het putje. Dat de kikker hiervoor door een vrij 
nauw gat moet schijnt geen probleem te zijn. We kregen nog meer van dergelijke meldingen 

(augustus/september 2016) Volgens koudbloedigenkenner Jelle Hofstra van Gorredijk gaat het hier om 
de bruine kikker. Hij schrijft hierover het volgende: De bruine kikker is herkenbaar aan de donkere vlek 
achter het oog. Deze kikker is na de paartijd veel meer een landkikker dan de groene kikker. Mogelijk 
dat het dier nu een plek heeft gezocht om te overwinteren. Een gedeelte van de bruine kikker overwin-
terd op het land, een ander gedeelte onder water.  

 10 maart is de groene specht gehoord op de Jelte Binnesweg (Corrie) 
 
 april 2016: Deze vogel vond ik gisteren in mijn  
keuken. De katten hebben hiervoor gezorgd.  
Wij wonen aan de Dokkumer Ee in Wyns.  
De vogel leefde gisteren nog. Is in de heg gekropen. Ik 
heb hem niet zien vliegen. En later kon ik hem niet meer 
vinden. Wat is dit voor vogel? Sandra Korporaal-Dijkstra It 
is in wetterhintsje (waterral) 
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 Even een indruk van wat werken van  
Hooimeijer over niet bestaande vogels. 
Bij de niet bestaande vogels heeft hij ook nesten 
bedacht. Zo grappig. 
Hij had ook een stipje op een tak. Was een zang-
vogel die zat te fluiten.  
Had ook overal een verhaaltje bij. 
Zijn stelling: Het is niet waar maar het had waar 
kunnen zijn. 
De expositie was in het Natuur Historisch Museum 
in Leeuwarden (zaterdag 2 april) 
 
 Ik (Corrie) kwam een jongen bij het Ottema-

meertje tegen. Hij haalde net zijn kano uit het water 
 en vertelde enthousiast dat hij een OTTER  naast de kano had gehad. Hij was helemaal opgewon-
den. Had karpers gezien maar de otter, dat was het. 
Ik adviseerde hem om dat op de Trynwaldensite te zetten of anders maar op de Fûgelwachtsite. Zou 
een HEEL GOED jeugdlid zijn. 
 
 1 mei de koekoek weer voor het eerst gehoord en de roerdomp vanaf de vlonder (Corrie) 
 
 De onderstaande vogels op 1 mei in mijn tuin gezien (Corrie): 

 1 mei, Pyt vd Polder 
Ik seach fan 'e moarn in Goudfink (man), in toarnehipper( braamsluiper) oant nêstbouwen en de 
readsturtjes binne ek wer kompleet by de nêstkast. Allegearre aksje yn de tún. 
Wat docht in bytsje sinne in protte yn de natoer.  
 
 2 mei. Zit om 9 uur even op de vlonder (zonder verrekijker en zonder camera), zie ik ineens de  
kieviten en scholeksters met veel kabaal omhoog vliegen en ergens achteraan gaan. 
Ik dacht eerst een hond maar het was, JA WEL, een ree. 
Het beest holde in paniek mijn kant uit en bleef vlak voor mijn 
slootje (en dus mij) staan. Schrok weer en rende/holde terug. 
Ging verderop door de sloot en door de weilanden. 
 
 2 mei, Jappie Seinstra. Fan'e middei yn 'e bosk fan  
Grikelân Turkije in fûgeltsje sjoen dat neffens my in bûnte mig-
gesnapper is. Ha ik noch nea earder sjoen. Sjoch foto.   
 
 
 
 
 10 mei by de grutte Wynzer polder (SBB)  in paapke 
 oanwêzich. Hjir in plaatsje. It liket wol of hat hy in bytsje in 
fergroeide snaffel (in soart fan krúsbek (Jappie Seinstra) 
  
 17 mei, 2 uilen bij Corrie in een door Pyt vd Polder  
gemaakt nest in de denneboom. Helemaal enthousiast maar 
na 2 dagen zijn ze helaas weer vertrokken . 
 

 13 juni wielewaal in tuin van Henk Minkes, man en 
vrouw 

Groenlingen 
Kool- en pimpelmezen 
Vinkjes 
Staartmezen 1 stel 

Winterkoninkje 
Spreeuwen 
Lijster 
Merels 

Tjiftjaf ergens 
Alle soorten mussen 
(ring, hegge en huis) 
 

Volgens mij heb ik gis-
teren de ijsvogel al 
voorbij zien vliegen en 
gehoord  
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Hjir in plaatsje fan in ljip mei mear wyt op'e flerken as 
normaal (Jappie Seinstra)  
Ljip sit yn SBB-gebiet De Puollen. De melding is fan 
Jan Hoekstra. 
 
 30 augustus 
Vandaag een wandeling gemaakt met vriendin en 2 
wandelvrienden.  
Even pauze op een bankje net voor de theetuin in 
Ryptsjerk en daar zagen we een felgekleurde vogel 
hoog in de boom zitten. Zal een verdwaalde/ontsnapte 
papegaai zijn maar wel een bijzondere waarneming 
(rood, blauw, geel en wit) 
 
 8 oktober. Wilma Wevers 
 vond bij thuiskomst een heel mooi 
en piepklein vogeltje achter bij de 
ruit liggen. Dit is een vuurgoud-
haantje.  
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Briedsoarch  

Krekt as alle oarre jierren hawwe wy wer de nêstkastkes neisjoen en de briedsellen fêstlein. 
De resultaten kinne jimme sjen yn it oersjoch. Alle dizze briedsellen binne ek yn it systeem fan de 
BFVW opslein fia de App. 
Der binne twa nije lokaasjes bykaam; It Atsjebosk by Gytsjerk en de Mûneinsterbosk. 
Kees de Vries fan Gytsjerk hat der foar soarge om de keunststof nêstkastkes, dy’t hy fan ‘e winter 
makke hat, hjir op te hingjen. 
De kasten yn it Mûneinster bosk wiene it bêste beset. De oare plakken koene wol wat better. Wy 
wolle der nei ta om alle âlde houten nêst kasten te ferfangen foar keunststof. 
Dizze kasten binne hufterfrij foar spjochten en it nêst sels bliuwt moai droech. 
Yn de Klinze bosk wolle wy alle nêstkastkes op deselde hichte hawwe en oan de kant fan it 
paad.  
Dat wurket makliker mei it neisjen. 
De fjouwer beamkrûper kasten yn Heemstra bosk hawwe neat dien. Der siet wol in grutte 
eksterspjocht mei jongen yn in beam. Dit briedsel is ek fêstlein mei de nije App. fan de BFVW.  
 
Net allinne de nêstkastkes binne opslein yn it BFVW systeem mar ek alle oare briedsellen, foar 
safier as ik benei komme koe, sa as de swellen, protters, mosken, klysters en neam mar op. Der 

soe it kommende seizoen wol mear 
mei dien wurde kinne.  
Sa binne de hearen Luinstra en 
Lindeboom al jierren op stap om 
de boereswellen te tellen. 
Dit jier hawwe wy harren 
gegevens ek yn it BFVW systeem 
meinommen. Tank hjirfoar. 
Der soe wolle wat mear 
ynformaasje binnen komme kinne 
oer de toerswellen yn de 
Trynwâlden. Dy plakken binne net 
se maklik te finen om’t de fûgels 
net sa faak by it nêst komme. Mar 
de minsken dy’t se ûnder de 
pannen hawwe witte it faaks wol. 
 
Mei tank oan Albert Visser, Johan 
Hellinga en Kees de Vries foar it 
helpen mei de nêstkastkes yn de 
Trynwâldster bosken. 

blaukapke by nêstkast 
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Overzicht nestkast resultaten 2016  
Pyt van de Polder 

  
Klinze 
bosk 

Jan Fa-
ber eo 

Atsje 
bosk 

Turk./
Grikelân 

bosk 
Mûnein 

Heemstra 
Bosk totaal 

totaal nestk. 46   17 16 11 32 122 

kunststof     17 7 11 0 35 

hout     0 9 0   9 

nest niet af.     3       3 

pimpelm. K/H 14 2 1 5 6 3 31 

Koolm. K/H 7 4 4 5 3 4 27 

gekr.roodst.   1         1 

boomkruiper               

boomklever               

ringmus               

huismus               

b. vliegenv.               

spreeuw 2           2 

kast mist     1       1 

leeg 23   6 3 2 25 59 

ferlitten/ dea       2     2 

útk./ ûnbek.     2 1     3 

totaal nestk. 46 7 17 16 11 32 129 

oare soarten               

merel   3           

houtduif   2           

huismus               

huiszwaluw   3           

boerenzwaluw   10           

gr. bo.specht           1   

zw. Kraai               

winterkoning   1           

vink   1           

fitis   1           

zanglijster   1           

K is kunststof en H is hout 

Wat dit jier opfoel wiene de briedresultaten 
fan de miezen. Der binne amper twadde 
briedsellen west en de earste lêch is foar in 
part ferlen gien troch in kâlde perioade. Yn 
it ferslach fan de Fûgelwacht Ikkerwâld e.o. 
koe ik itselde lêze yn harren kontreien en 
by it ringjen fan de fûgels by de Sintrale yn 
NoardBurgum kamen wy hast gjin jonge 
miezen tsjin. In stik minder as oare jierren. 

nêst toerswel 
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Greidefûgels yn de Binnemiede-Weeshuspolder 2016 
Jouke Vlieger 

De wintermoannen dy’t earder noch wolris in lange froast rite brochten feroarje nochal wat. Ek de 
ôfrûne winter – op in pear iis en izeldagen nei – brocht ynstee fan froast delslach, delslach en nochris 
delslach. Sok waar hat sa syn wjerslach op it lân en it lângebrûk. Yn febrewaris en begjin maart 
steane der faak noch alderhande wurksumheden op it programma as tarieding op it kommende bried-
seizoen lykas it oermeanen fan ruskepitten, it wâlfrezen en it útriden fan rûge dong. As it dan ek mar 
in skoftsje even goed ferzen hat, moat men it momint waarnimme, want de kânsen dy’t men kriget 
binne de lêste jierren beheind. De wiete omstannichheden yn greppels dy’t splis steane, yn trekker-
spoaren en lichten, binne ideaal foar de ruskepitten (pitrus). No is der net in natuergebiet sûnder rus-
kepitten, ek dizze plant heart derby mar sy moatte net oerhearskje, benammen net yn it greidefûgel-
lân. In besetting fan tsien persint of it leafst noch minder, dat is it stribjen, om sa de iepenheid foar de 
greidefûgels te behâlden. Ein febrewaris wiene der al aardich ljippen yn de Binnemiede, ek oanlutsen 
troch de stikken lân dy’t wol oermeand en wâlfreesd wurde koene. Guon ljippen giene al oer de wjuk 
en jagen as in soarte fan foarpriuwke efter swarte krie en seekobbe oan. De earste skriezen kamen 
29 febrewaris oan yn de ûnderwetter steande simmerpolders fan de Warren. De swarte krieën en 
kobben soenen dit briedseizoen yn de Binnemiede in haadrol opeaskje wat de predaasje oanbelanget 
en dat hie in oarsaak. It wetterskip hie krekt foar it briedseizoen begjin makke mei in baggerprojekt 
efter yn de Binnemiede tsjin de Moark oan. Dizze bagger dy’t nei it útdrûgjen brûkt wurde sil om de 
kadedyk op te heegjen, siet stiif fol mei hússmoargens en oare ûneffenheden, en dat luts wer 
seefûgels en krieën oan. De greidefûgels dy’t yn de omjouwing fan it baggerdepot sieten te brieden 
binne hast allegearre de earste aaien kwytrekke oan swartrokken en kobben. Dizze fûgels binne wol 
wer begûn foar de twadde kear en dêrfan binne de measte aaien wol útkaam lokkich. It wie lykas yn 
2015 foar de greidefûgels yn de Binnemiede op’e nij in goed briedseizoen. De ljip die it wer goed mei 
likernôch 77 briedpearen, de skries mei 39, tjirk mei 36 en wylp mei 9 span. De strânljip liet it wat sitte 
en kaam út op tweintich pear. Fan de strânljip binne net folle piken sjoen, in protte spantsjes wiene al 
rille gau aaien as piken kwyt. Op 16 maaie fleach der efter yn de Binnemiede in wyfke fan de hoants 
om my hinne, mei dat typyske ôfliedingsgedrach, as teken fan in briedgefal. 
Sa binne der yn Fryslân elk jier noch in hantsjefol briedgefallen fan de Hoants. Op 6 juny waard der 
noch in briedgefal fan de Wylp oantroffen en 3 baltsende waarlamkes fertoanden har keunsten boppe 
it Binnemiede plas-dras. Ek in ferskaat oan eineguod fynt in nêstplak yn de Binnemiede, dêrûnder 
Skiertsjilling (3) en Slob (5). De tige wiete juny moanne soarge der foar dat de twadde meantrep lang 
wachtsje moast, oant 4 july ta. Foar de perselen dy’t yn de saneamde wytbolfase ferkeare is dat spi-
tich. Dizze fase wêryn in pear gerssoarten oerhearskje, û,o, Weetgers (Gestreepte witbol), Wytbokse 
(Gewone witbol) en Kúndergers (Grote vossestaart) dy’t soargje foar in tichte opinoar steande fege-
taasje, faak in gefolch fan te rynske driuwdong jeften. Dizze perselen moatte eins meand wurde 
foardat de planten sied foarmje, dus leafst sa betiid mooglik as it om de fûgels kin. Foar de grei-
defûgelpiken binne sokke oanhâldende wiete omstannichheden ek net ideaal. It betsjut yn de praktyk 
faak skûlje en waarm bliuwe  ûnder de wjukken fan de âlderfûgels en minder tiid om te itensykjen. 
Fan de lette briedgefallen binne dan ek net folle piken fleanfluch wurden. Tank oan de pachters, fûgel-
wachters en BMP tellers en alle oare belutsen partijen by it greidefûgelbehear yn de Binnemiede-
Weeshuspolder yn 2016. 

17-06-2016: Rietorchis, 10 bloeiende ex geologisch monument Halligen. 
14-07-2016: Sperwer wijfje grijpt Spreeuw uit buitenste rand spreeuwenwolk Binnemiede. 
  Bunzing: 1 ex op gemaaid perceel Binnemiede, zo nu en dan wegduikend in greppel. 
16-08-2016: Purperreiger (Reade reager), 1 opvliegend jong ex Ryptsjerksterpolder tijdens hekkel-
werkzaamheden. 
18-08-2016: Lepelaar, 3 ex, (2 adult, 1 juveniel). 
26-08-2016: Grote groepen Kieviten Binnemiede-Weeshuispolder en Oer de Murk, ± 2000 ex waartus-
sen ± 300 Goudplevieren, de meesten al in winterkleed, enkelen nog in het fraaie goud gespikkelde 
broedkleed. 
05-09-2016: Pelikaan, 1 ex in vlucht boven Binnemiede. 
16-09-2016: Paapje, 1 ex kadedijk Sierdswiel. 
16-09-2016: Kleine zilverreiger, Weeshuispolder, 1 ex in vlucht.  

Natuer nijs út Binnemiede en omjouwing 2016 
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Oer ûlen en rôffûgels 
Pyt fan de Polder 

In hiel ferskil neffens ferline jier. De ûlen binne wol twa moannen letter en in yn oantallen in stik minder 
as yn 2015. De reade wikels hawwe opstart problemen, hja binne in stik letter by de kasten as oars en 
sels de mûzebiters (buizerds) litte it sitte. Ik hie tocht dat de mûzebiters it altyd wol oprêden want hja 
binne net alhiel ôfhinklik fan de fjildmûzen. It binne opportunisten en ite fan alles mar de nêsten binne 
hjir en der net brûkt en as der jongen binne is it selden twa as trije, meastal sit der ien jong op. (sjoch 
ek it oersjoch fan de lêste fjouwer jier wat op de olgjende siden stiet) Ja passe harren lêch oan of 
komme net ta it lizzen fan aaien no’t der minder mûzen binne. 
 
De ûlen en de reade wikels passe harren tal aaien oan of lizze hielendal net. 
Begjin july wiene der noch 11 briedsellen  fan de goudûle (kerkuil) ûnderweis en hawwe wy twa jonge 
te lichte ûltsjes ringe op twa adressen. Dus ien per kast en dat is skraal. 
Ein augustus yn Wâlterswâld in bak mei 7 kâlde aaien. Alle aaien stikken makke en der wiene twa 
bebret en fiif geld. Dy hawwe ek net trochsetten mei it brieden.  
Ferline jier fleagen de earste jongen ús al begjin maaie te mjitte en sieten ús de gek oan te stekken op 
de hoannebalken. Dit jier in protte lege bakken en minder ûlen yn de skuorren oanwêzich. Soenen se 
efter de mûzen oan gean en nei oare kontreien ta om te oerlibjen? 
Krekt as de fjildûlen? Dan soenen der op oare plakken yn it lân mear briedsellen wêze moatte.  
Fan de hoarnûle (ransuil) haw ik dit seizoen net ien jong roppen heard, it baltsen mei de noadige 
lûden haw ik yn it begjin fan it seizoen ris heard en sjoen mar it wie ek samar wer oer. 
Yn Gytsjerk binne jonge ûlen útkaam en oars haw ik noch gjin melding krigen. 
It sil my nij dwaan hoefolle hoarnûlen fan‘t winter yn de roest-beammen sitte.   
 
In protte bakken fan de reade wikel (torenvalk) binne net beset. Mar as der in stel yn sit binne der wol 
wer briedsels by mei fjouwer as fiif aaien. In wikel is lytser en kin mei minder mûzen ta, as de âlders 
komme faker mei in lyts fûgeltsje oansetten. Yn Broesterwâlde troffen wy yn in wikelbak mei fiif jongen 
ek wol seis bonkerakjes fan jonge protters oan. Wy ringje allinne noch de jonge wikels mei blauwe 
kleur-ringen en fange de âlden net mear fan de kast. Dat wie yn’t ramt fan in RAS projekt mar dêr 
binne wy nei acht jier mei ophâlden. It wachtsjen is op it resultaat fan dat ûndersyk. 
 
Wy binne klear mei it ringjen en bakken neisjen, it resultaat is wer op it peil fan 2012/2013. 
It wie de lêste twa jier ek net gewoan, sa folle fûgels der ringe binne. In stik minder drok, ek wolris 
noflik. 
 
Mei tank oan Kevin Bosma, Gerrit Krottje, Johan Hellinga, Albert Visser, Hette Iedema. 
Alle lâneigeners tank foar de tagong op it lân en Jan Kempenaar foar it brûken fan de ljedder.   
 
Sparwers: 2 jongen yn Damwâld en 4 yn Kaetjemuoibosk wêrfan al rillegau ien dea wie. 
Goudûlen: 13 jongen yn de Oare wâlden en 6 yn Trynwâlden. 
Reade Wikels: 12 yn Trynwâlden, 6 yn de Oare wâlden en 4 yn Morra en der binne sa’n 7 grut wurden 
sûnder ring efter de seedyk tusken 
Holwerd en Lauwerseach. Wy wiene te 
let. 
It wetterskip hie 15 nije bakken delsetten 
mar de jongen kamen út bakken fan 
jierren âld.   
Mûzebiters: 1 yn Damwâld, 16 yn 
Trynwâlden e.o., der binne 4 grut 
wurden sûnder ring. 
Hauk: ferballe troch de nijlgoes. De 
predator gepredeerd. It kin allegearre. 
 

Johan, Albert en Pyt mei jonge sparwers.  
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Oersjoch mûzebiter resultaten 2013 oan't en mei 2016 
Boppe steand skema beslat 21 lokaasjes fan mûzebiter nêsten tusken Hurdegaryp, de Ie, de Ottema-
wei en Stiennen Daam.Dit oersjoch jout in ienfâldich ferbân oan tusken de mûzepleach fan 2014 en 
2015.De oantallen útfleine jongen is ûnder de kolommen oanjûn. 
De lokaasjes (territoarium) binne yn sifers oanjûn om onnoadige ferstoaring foar te kommen. 
In territoarium beslat yn dit skema in trochsneed fan ien kilometer mei hjir en der lytse oerlappings en 
wikseljende nêstbeammen. Foar de dúdlikens is it skema yn twaen knipt en oer twa sides werjûn. 
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NEISOARCH 2016 

IT WAAR 
De winter 2015-’16 wie wer tige myld, krekt as de twa foargeande winters. Op 1e Krystdei wie it 
13,4 gr. C yn De Bilt en dat wie de waarmste 1e Krystdei sûnt it begjin fan de waarnimmingen yn 
1901. De earste asperzjes koene al stutsen wurde en dat wie sa’n 3 moanne earder as normaal. 
Ek waarden der al deiflinters sjoen sa as de atalanta, sitroenflinter en skuonmakkers. Maart 
begûn kâld mei sniebuien, mar oan it ein fan’e moanne bruts it foarjier troch. Dernei folge de 
wietste gersmoanne yn 15 jier. Delslach gemiddeld 70 mm., tsjin 39 mm. normaal. Opfallend wie 
dat de 2e helte fan’e moanne 3 gr. C kâlder wie dan de earste helte. Kâlde en waarme perioaden 
wikselen inoar ôf yn maaie. Nei in kâlde start mei grûnfroast folge in wike mei eastenwyn en 
temperatueren boppe de 25 gr. C. Dat wie ek wol in bytsje de fierdere tendins fan de simmer: 
wikselfallich mei yn septimber dochs noch in langere perioade mei sinnich en waarm simmerwaar. 
 
AAISYKJEN 
Ek dit jier giet de diskusje oer it aaisykjen ûnfermindere troch. Yn opdracht fan deputearre Joh. 
Kramer ha spesjalisten fan SOVON ûndersyk dien. Derút docht bliken dat “de staat van 
instandhouding” fan de ljip ûngeunstich is. Yn 20 jier is de populaasje mei 40% krompen. 
Ljipaaien meinimme wurdt derom ek foar 2016 ferbean. Op de jiergearkomste fan de BFVW wurdt 
lykwols mei lytse mearderheid besletten om oeral yn Fryslân it sykjen fan de aaien (it frije fjild) wol 
ta te stean en dan fuortendaliks mei de neisoarch te begjinnen. De aaien wurde dan krekt as oars 
registrearre yn it BFVW-systeen en de earste aaien fan provinsje en gemeenten komme yn 
oanmerking foar in beleanning. It Ministearje fan Ekonomyske Saken stekt hjir lykwols in stokje 
foar. Aaisykje op dizze wize mei in wedstriidelemint wurdt net tastien. Foar 2016 is hjirmei “oeral 
aaisykje” definityf fan’e baan. Neffens de BFVW is der lykwols noch hope. Se wolle no in 
ûndersyk starte om oan te toanen dat it ljipaaisykjen gjin negative effekten hat op de stân fan de 
ljip. Dit soe in nije ûntheffing foar takom jier wer mooglik meitsje moatte. It ûndersyk sil dien wurde 
troch Altenburg&Wymenga. A&W sil in literatuerstúdzje dwaan; fjildûndersyk sit der net by (LC 21-
12-15, 28-02-16, 5/9/19-03-16) 
 
AGRARYSK GREIDEFUGELBEHEAR 
De 33 besteande Agraryske natûrferienings binne per 1 jan. 2016 opgien yn 7 grutte kollektiven. 
Dat moat it natuerbehear fan boeren effisjinter en effektiver meitsje. De nije kollektiven krije mear 
frijheid en minder administrative rompslomp. Alteast dat is de boeren beloofd. Der stiet tsjinoer, 
dat it behear mear rjochte wurd op resultaat. Foarhinne krigen de boeren behearsjild foar letter 
meanen fan perselen, ek as dit net resultearre yn ekstra greidefûgels. Dat is nei 1 jan. 2016 
ferline tiid. Foar dizze foarm fan natuerbehear is jierliks sa’n 14 milj. euro beskikber. Besteande 
kontrakten dy’t noch net ôfrûn binne, bliuwe lykwols noch wol trochrinnen. (LC 08-12-15). De 
provinsje Fryslân stelt nochris 144.000 euro ekstra subsydzje beskikber foar it splis (plas-dras) 
setten fan stikken greide. Dat komt del op 100 euro de bunder. De subsydzjeregeling jildt 
benammen foar de greidefûgelkerngebieten (LC 31-08-16) 
 
BIODIVERSITEIT 
Brussel en Denhaag ha desennialang mei subsydzjes, op yntensifearing rjochte foarljochting en 
fia opkeapprogramma’s fan oerskotten, de boeren opjage te yntinsivearjen en har produksje op te 
fieren. Provinsjale en gemeentlike bestjoeren holpen ek mei fia ruilferkavelingen en 
effisjensyferheging, mei in bytsje oandacht foar it lânskip en biodiversiteit. De polityk skeat ek 
tekoart troch miskenning en sels ûntkenning fan negative miljeueffekten. Nearne yn Europa is de 
biodiversiteit sa ôfnommen as yn Nederlân en Malta. Foaral yn Fryslân fielt men de lânskipspine 
sterk. Dit jout oanlieding ta inisjativen fan boeren en burgers, sa as Kening fan de Greide en 
“Living Lab”. Living Lab is in projekt foar greidboeren yn Fryslân om fertsjinstmodellen te 
ûntwikkeljen mei mear biodiversiteit, mei oare wurden mear blommen, planten, ynsekten, flinters 
en fûgels yn it boerelân.  
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Dizze inisjativen probearje de boeren fia foarljochting en op frijwillige basis sa fier te krijen dat se 
de negative gefolgen fan har bedriuwsfiering sa folle mooglik beheine.  
De provinsjale polityk stipet dizze inisjativen sels mei subsydzje (de kommende 4 jier sa’n 
400.000 euro). De produksje fan lânskipstsjinsten en biodifersiteit kin fansels gjin hobby fan 
boeren wêze, wis yn in tiid mei molkeprizen dy’t fier ûnder de kostpriis lizze. Derom moatte de 
lânskipstsjinsten en groei fan biodifersiteit betelle wurde, krekt sa as dat bart foar molke. “Red 
de Rijke Weide” is bygelyks in inisjatyf fan Vogelbescherming wêryn 86 greideboeren har 
ynsette foar greidefûgels en it lânskip (www.redderijkeweide.nl). Ek  “Weide Weelde” is al in 
taastber suvelprodukt dat ekonomy en ekology ferbynt. Boeren barre in hegere molkepriis troch 
ekstra oandacht te jaan oan greidefûgels. Dernjonken soene bygelyks de grutte suvelbedriuwen 
ekstra preemje jaan kinne foar biodiversiteit, krekt lyk as foar weidzjen (weidegang). De Fryske 
miljeufederaasje kaam okkerdeis mei in plan om boeren yn it feangreidegebiet te 
kompensearjen foar in heger grûnwetterpeil. Der is in fikse reduksje te beheljen op útstjit fan 
CO2. (LC 24/25-08-16 en 03-09-16) 
 
DRONES 
Ut in helberensûndersyk yn Overyssel blykt dat it ynsetten fan drones helpe kin by it beskermjen 
fan nêsten fan greidefûgels. De drones binne foarsjoen fan ynfrareadkamera’s, wêrmei de 
nêsten fan greidefûgels opspoard wurde kinne. Mei gps wurde de presise lokaasjes dêrnei yn 
kaart brocht. Mei gps-apparatuer op de trekker moat de boer by it lânwurk de nêsten sa maklik 
ûntwike kinne. It docht bliken dat in drone yn in oere tiid sa’n 40 bunder greide ôfspeure kin. 
Foardiel is dat in drone gjin spoaren efterlit nei it nêst. De fûgels sels lykje troch de drone amper 
fersteurd te wurden. Wichtich is fansels wol dat de drones net te leech fleane en dat it waar 
geskikt is. Foar de fierdere ûntwikkeling fan it systeem is earst noch ekstra jild nedich. (LC 15-02
-16)  
 
PREDAASJE 
Yn in situaasje mei beheinde predaasjedruk, is it oerlibjen fan nêsten en piken yn krûdenrike, 
wiete greiden in stik better as op monotoane raaigersfjilden. Mar as de populaasje predatoren 
sterk tanimt, kin de impact op de greidefûgelkollektiven desastreus wêze. Yn dizze gefallen moat 
der wat oan dien wurde. Yn earste ynstânsje, troch de gebieten predator-ûnfreonlik te meitsjen. 
En as dat net helpt, troch de predators te bejeien. (LC 14-07-16). 
 
NEISOARCH 2016 
“Deadske stilte yn it fjild; Gjin fûgel mear te sjen”. Dat wie it byld fan it foarjier 2016. No sjogge 
wy de fûgels de lêste jierren al ferdwinen út in protte rayonnen dy’t blykber net mear geskikt 
binne om aaien te lizzen en piken grut te bringen. Mar dit jier wie it dochs oars. Te min fretten 
miskien? Sa op it earste gesicht wie it waar frij normaal en net ekstreem wiet, droech, kâld of 
waarm. De sifers fan de alarmtellingen litte ek in aaklik byld sjen. By de 3e telling binne der hast 
gjin alarmearjende fûgels mear oer. (sjoch tabellen fierderop). Op guon plakken binne dan sels 
hielendal gjin greidefûgels mear te bekennen, op in pear strânljippen nei. Dochs te min ynsekten 
en dus fretten foar de fûgels? It is fansels wol sa dat der net folle krûdenryk gerslân mei in protte 
ynsekten mear oer is. Oeral sjogge wy monotoan turbogers, sûnder blom of soere surk. Ut 
ûndersyk is fierder nei foaren kaam, dat dauwjirms minder foarkomme op yntinsyf bewurke 
greidelân. (LC 11-06-16).  Op plakken wer’t skriezepiken ringe binne, die bliken dat dizze 
fierstente licht wiene. De jonge fûgels wurde dan ek in maklike proai foar predators. Der komt 
noch by dat wy de lêste jierren de mûzepleach hiene, wêrtroch de predators genôch fretten 
hiene. Dit jier wiene der folle minder mûzen en dan leit it foar de hân dat de rôvers oare proaien 
sykje, sa as greidefûgelpiken.  
  
Hjirby wolle wy neisoarchers en boeren wer tige tank sizze foar harren meiwurking en ynset. 
 
De neisoarchkommisje: Henk Minkes, Jelle v/d. Bij en Jappie Seinstra 
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SYFERS EN TABELLEN. 

SKRIES: De skries set de opgeande line 
wol troch. Fan 0,76 bp nei 0,86 bp/10 ha. 

STRÂNLJIP:  De delgeande line fan de 
strânljip is blykber net te stopjen. Fierder 
sakke fan 0,63 nei 0,57 bp/10 ha. 

TSJIRK:  It oantal tsjirken is ek dit jier 
wer licht tanaam. Fan 0,64 bp. nei 0,69 
bp/10 ha.  

LJIP:  De ljip hat de positive 
ûntwikkeling fan foarich jier net trochsette 
kinnen. Dit jier sakke fan 1,64 nei 1,48 
bp/10 ha 
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OERSJOCH FÛNE- EN ÚTKOMMEN NÊSTEN  EN TAL BRIEDPEAREN 

(Allinne de nêsten werfan de risseltaten bekend binne) 

TOT. OANTAL HA

ÚTKOMST 2016 2015

FÛGELSOART NÊSTEN NÊSTEN NÊSTEN NÊSTEN PERSINTAAZJE BRIEDPEAREN BRIEDPEAREN

FÛN ÚTKAAM FÛN ÚTKAAM 2016 2015  DE 10 HA  DE 10 HA

LJIP (KIEVIT) 185 77 214 166 42% 78% 325 1,48 348 1,62

SKRIES (GRUTTO) 67 29 50 37 43% 74% 188 0,86 163 0,76

TSJIRK (TURELUUR) 30 14 29 24 47% 83% 152 0,69 136 0,63

STRÂNLJIP (SCHOLEKSTER) 56 23 77 47 41% 61% 125 0,57 137 0,64

HOANTS (KEMPHAAN) 1

WETTERSNIP (WATERSNIP)   8 0,04 6 0,03

TOTAAL 338 143 370 274 42% 74% 799 3,64 790 3,68

BERCHEIN (BERGEEND)   23 0,10 28 0,13

EAST-EIN (KRAKEEND) 36 0,16 49 0,23

TÛFEIN  (KUIFEEND)   25 0,11 27 0,13

SLOB (SLOBEEND)   36 0,16 38 0,18

SMJUNT (SMIENT) 0 0,00 0 0,00

WYLDE EIN (WILDE EEND)   209 0,95 181 0,84

PIIPTSJILLING (WINTERTALING)   1 0,00 1 0,00

SKIERTSJILLING (ZOMERTALING) 4 0,02 10 0,05

BLAUBOARSTKE (BLAUWBORST) 6 0,03 8 0,04

GIEL BOUMANTSJE (GELE KWIKSTAART)   8 0,04 13 0,06

PIIPLJURK (GRASPIEPER) 81 0,37 86 0,40

LJURK (VELDLEEUWERIK)   83 0,38 82 0,38

BAUMANTSJE (WITTE KWIKSTAART) 9 0,04 12 0,06

REIDSJONGER (RIETZANKER) 36 0,16 36 0,17

REIDMOSK (RIETGORS) 31 0,14 29 0,14

HAGEKRÛPER (GRASMUS) 5 0,02 3 0,01

SNOR 6 0,03 4 0,02

KARREKYT (KLEINE KAREKIET) 37 0,17 33 0,15

GR.KARREKYT (GR. KAREKIET) 0 0,00 0 0,00

ROBYNTSJE (KNEU) 13 0,06 6 0,03

SWARTKIELTSJE (ROODBORSTTAPUIT) 2 0,01 1 0,00

KOEKOEK 3 0,01 3 0,01

IMERKE (SPRINKHAANRIETZANGER) 2 0,01 3 0,01

WYLGEKARREKYT (BOSRIETZANGER) 2 0,01 3 0,01

BURDMANTSJE (BAARDMAN) 3 0,01 3 0,01

WYLP (WULP) 9 0,04 6 0,03

FASANT 12 0,05 9 0,04

HJERRINGSLYNDER (FUUT) 7 0,03 8 0,04

TEAPERT (KWARTELKONING) 0 0,00 0 0,00

MARKOL (MEERKOET) 144 0,66 143 0,67

KWARTEL 3 0,01 1 0,00

REIDHINTSJE (WATERHOEN) 10 0,05 10 0,05

WETTERHINTSJE (WATERRAL) 3 0,01 8 0,04

BÛNT REIDHINTSJE (PORCELEINHOEN) 0 0,00 0 0,00

KNOBBELSWAN 10 0,05 12 0,06

REIDDOMP (ROERDOMP) 2 0,01 2 0,01

WYTSTIRNS (VISDIEFJE) 2 0,01 1 0,00

SKIERE GOES (GRAUWE GANS) 54 0,25 24 0,11

NIJLGOES (NIJLGANS) 2 0,01 2 0,01

KANADEESKE GOES (CANADESE GANS) 0 0,00 1 0,00

PAUGOES (BRANDGANS) 0 0,00 0 0,00

ALLE SOARTEN OPTELD 338 370 1718 7,83 1676 7,81

2016 2015

2193 21462193 2146
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ALARMTELLINGEN 
Sa as al earder neamd wiene de oantallen alarmearjende fûgels wilens de alarmtellingen fan dit jier 
ferbjusterjend leech. Hjirûnder binne yn in grafykje de syfers fan alarmtelling 1, 2 en 3 foar skries en 
tsjirk te sjen oer de lêste 3 jier. Dúdlik wurdt dat 2016 net bêst liket. It BTS (bruto territoriaal sukses) 
komt foar beide soarten oer 2016 fierstente leech út. Foar de skries lykje 2013 en 2014 net sa gek, 
mar 2016 is planút striemin. By de tsjirk is 2014 allinnich goed te neamen. 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). 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. 

 

Foar de ljip en strânljip binne de syfers oer 
2016 ek folle leger as de foargeande jierren en 
planút striemin te neamen. It BTS komt foar 
beide soarten yn alle 3 jierren net boppe de 
30%! Hjirby moat wol opmurken wurde dat 
beide soarten meardere lechsels ha kinne en 
dat de piken dus ek oer in folle langere 
perioade fleanfluch wurde kinne. Yn de 
fladderwiken wurde by dizze soarten dus lang 
net alle fûgels mei piken teld.    
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RAYON

     

FÛGELWACHTERS Jelle v/d Bij Jelle v/d Bij J.Seinstra J. Faber

J. Vlieger J. Vlieger   

  

 

    

OPP: GREIDE 80 80 63 63 120 120 52 52 86 86 66 66

BOULÂN (MAIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOEREN It Fryske Gea It Fryske Gea Riemersma K. v/d Kooi K.I. -VER. J. Faber

Binnemiede Binnemiede P. Lekkerkerker   J.W. Sikma 

  K. v/d. Heide   P. Lekkerkerker 

  K. Bakker   R. Grijpstra 

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED-BRIED-NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEARENPEARENTEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015

LJIP (kiev it) 37 33 21 23 19 18 0 3 3 3 2

SKRIES (grutto) 21 17 11 13 7 6

TSJIRK (tureluur) 19 13 12 14 5 9 1

STRÂNLJIP (scholekster) 9 10 7 7 4 6 1 2 1 1 1 4 6

HOANTS (kemphaan) 1

WAARLAMKE (w atersnip) 4 3 1 1

BRIEDPEAREN 91 76 51 57 36 40 1 2 4 5 4 8

WF. OP BOULÂN

BRIEDP. /10 HA 11,4 9,5 8,1 9,0 3,0 3,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 1,2

FÛNE NÊSTEN 0 0 0 0 4 0

ÚTKOMST %%

BERCHEIN (bergeend) 1 1 1 1 2 1 1 2

EAST-EIN (krakeend) 11 8 4 6 3 3 1 1 1

TÛFEIN (kuifeend) 6 3 1 1 2 2 2 1

SLOB (slobeend) 3 3 1 1 1 1

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 17 12 12 9 10 5 7 9 4 7 7 16 18

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling) 1 1 1 1 1 1

BLAUBOARSTKE (blauw borst)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.) 2 1 1 1 1

PIIPLJURK(graspieper) 16 12 11 14 6 5 2

LJURK (v eldleeuw erik) 20 19 14 15 6 6

BOUMANTSJE (w . kw ikst.) 1 1 1 2 2 1 1

REIDSJONGER (rietzanger) 6 8 13 12

REIDMOSK (rietgors) 2 2 6 6

HAGEKRÛPER (grasmus) 2 1

KARREKYT (kl. karekiet) 1 4

ROBYNTSJE (kneu) 1 1 1

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.) 1 1

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (w ulp) 6 3 2 2 1 1

FASANT (fazant) 2 1 1 1 1

HJERRINGSLYNDER (fuut) 2 2 1 1

TEAPERT (kw artelkoning)

MARKOL (meerkoet) 14 9 5 6 1 5 6 3 2 6 7 6

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen) 1 1 1 1

WETTERHINTSJE (w aterral) 1 1

KWARTEL (kw artel) 1 2

KOEKOEK 1 1 1

KNOBBELSWAN (knobb. zw .) 1 1 1 1 1 1

ROERDOMP (REIDDOMP) 1

WYTSTIRNS (v isdief)

KAN.GOES (Can.gans) 1

SKIERE GOES (grauw e gans) 3 6 7 1 4

NYLGOES (nijlgans) 1 1 1

TOT. BRIEDPEAREN 190 155 109 116 73 76 31 38 15 30 59 63

TOT. BRIEDP. /10 HA 23,8 19,4 17,3 18,4 6,1 6,3 6,0 7,3 1,7 3,5 8,9 9,5

TOT. FÛNE NÊSTEN 0 0 1 0 8 0

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
 GYTSJERK 1+2  GYTSJERK 6  GYTSJERK 7  GYTSJERK 8 GYTSJERK 3  GYTSJERK 4+5

G.J. de Vries

J. de Vries 

J. Vlieger

J. Seinstra

Rayon 1+2: Rayon 1+ 2: Moochlik briedgefal  fan de Hoants!. Jouke Vlieger sprekt fan in 
“briedferdacht” wyfke. 
Rayon 7: 3 nêsten fan wylde ein op rûchskerne. In nêst fan de strânljip tusken de stâlen. 4 jonge 
reeën wilens it meanen. Boer hat besocht se te rêden, mar 2 hawwe it net oerlibbe, om’t se 
fuortkrûpten yn it lange gers.. 
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RAYON  OENTSJERK 10  OENTSJERK 11  OENTSJERK 12  OENTSJERK 13  OENTSJERK 14

   

FÛGELWACHTERS G. Dijkstra G. de Vries H. Oud K. Wijnsma

M.S. Reitsma J. Hellinga   

J. Seinstra    

   

   

OPP: GREIDE 64 64 44 44 25 25 41 41 21 21 22 22

BOULÂN (MAIS) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOEREN Praktykskoalle Y. De Vries S.B.B. J. Rijpma B. v/d. Steege T. Feenstra

SBB (reservaat) T. Feenstra   

   PTC+   

      

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015

LJIP (kiev it) 15 7 1 1 1 11 8 11 11 8 0 1

SKRIES (grutto) 1 1 11 8 5 9 9 0

TSJIRK (tureluur) 1 5 3 0 7 6 0

STRÂNLJIP (scholekster) 3 3 1 2 1 4 3 3 3 6 1 2 1 0

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip)

BRIEDPEAREN 10 2 5 3 31 22 3 6 29 24 0 1

WF. OP BOULÂN 10

BRIEDP. /10 HA 1,3 0,3 1,1 0,7 12,4 8,8 0,7 1,5 13,8 11,4 0,0 0,5

FÛNE NÊSTEN 18 0 0 3 17 0

ÚTKOMST %% 56% 100% 53%

BERCHEIN (bergeend) 1 1

EAST-EIN (krakeend) 1

TÛFEIN (kuifeend) 1 1 1 1

SLOB (slobeend) 2 2 1 1

SMIENT

WYLDE EIN (w ilde eend) 6 5 6 4 4 2 1 1 3 2

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling) 1

BLAUBOARSTKE (blauw borst) 1

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.)

PIIPLJURK(graspieper) 1 2 2

LJURK (leeuw erik) 1

BOUMANTSJE (w . kw ikst.)

REIDSJONGER (rietzanger) 1 1

REIDMOSK (rietgors) 1 1 1

HAGEKRÛPER (grasmsus) 1 1

KARREKYT (kl. karekiet) 1 1 1

ROBYNTSJE (kneu) 3 3

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.) 1

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit) 1

WYLP (w ulp)

FASANT (fazant)

HJERRINGSLYNDER (fuut)

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 2 2 4 4 1 1 2 2 7 3

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen) 1 2 1 1 1

WETTERHINTSJE (w aterral) 1 1

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK 1

KNOBBELSWAN (knobb. zw .) 1 1 1 2 1

KOB (kokmeeuw )

WYTSTIRNS (v isdief)

BLAUSTIRNS (zw . stern)

SKIERE GOES (grauw e gans) 5 3 10

NIJLGOES (nijlgans)

TOT. BRIEDPEAREN 33 25 5 3 59 40 12 11 35 38 5 1

TOT. BRIEDP. /10 HA 4,3 3,3 1,1 0,7 23,6 16,0 2,9 2,7 16,7 18,1 2,3 0,5

TOT. FÛNE NÊSTEN 18 0 0 5 18 0

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN

K. Wijnsma

 GYTSJERK 9

J. Hoekstra

J.E. de Vries

H. Lindeboom

PTC+

J. Hoekstra

J.E. de Vries

H. Lindeboom

Rayon 11: Der wie wer in foks oanwêzich. Spoaren fûn fan heal opfretten ein en gat yn’e grûn 
wêrút noch in diel fan in goes stuts. In ljip mei wite flerken (heal albino?) yn it rayon. (sjoch foto by 
fûgelmeldingen).  Ferskate lege doppen fûn fan goes en ein. In nêst fan de knobbelswan mei 4 
aaien fan de skiere goes en 4 fan de swan. 
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RAYON  OENTSJERK 15/16  OENTSJERK 17  ALDTSJERK 18  ALDTSJERK 19  ALDTSJERK 20  ALDTSJERK 21

      

FÛGELWACHTERS J. Wiegersma D. Herder R. Veenstra R. Veenstra J. Wiegersma J. Veenstra

J. Stienstra J. Veenstra   J.G. Hoekstra J. Oostenbrug

A. Sikma J.Seinstra    P. Bergsma

      

      

OPP: GREIDE 86 74 67 67 39 33 21 21 97 95 54 54

BOULÂN (MAIS) 0 0 0 0 6 12 0 0 0 2 3 3

BOEREN T. Feenstra S.B.B. B. v/d Kooi Aldtsjerkstermar B. v/d. Steege A.Talsma

PTC+   O. Hoekstra  

    K. Seinstra  

      

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015

LJIP (kiev it) 18 20 26 6 10 10 10 9 6 7 8 22 23 32 17 18 18

SKRIES (grutto) 15 25 8 19 20 13 15 18 7 8 6

TSJIRK (tureluur) 8 18 12 3 4 1 2 7 11 13 4 2

STRÂNLJIP (scholekster) 3 3 7 2 3 4 6 9 3 5 1 7 12 13 3 3 3

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip)

BRIEDPEAREN 66 53 30 37 16 18 13 11 61 76 33 29

WF. OP BOULÂN 14 13 7 2

BRIEDP. /10 HA 7,7 7,2 4,5 5,5 3,6 4,0 6,2 5,2 6,3 7,8 5,8 5,1

FÛNE NÊSTEN 44 0 14 9 49 27

ÚTKOMST %% 32% 21% 67% 59% 74%

BERCHEIN (bergeend) 1 2 2 3 2 4 1 2 2

EAST-EIN (krakeend) 1 1 2 3 5 4 1 1

TÛFEIN (kuifeend) 1 2 1 1 3 2 3 3

SLOB (slobeend) 2 5 3 3 2 2 4

KAREIN (tafeleend) 1

WYLDE EIN (w ilde eend) 4 6 7 11 11 2 3 4 4 10 5 9 6 7 6

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling)

PAAPKE (paapje)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.) 1 1

PIIPLJURK(graspieper) 4 10 6 3 2

LJURK (leeuw erik) 5 4 18 22 5 5 1 1

BOUMANTSJE (w . kw ikst.) 1 1 1

REIDSJONGER (rietzanger) 1

REIDMOSK (rietgors) 1 4

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet) 10

ROBYNTSJE (kneu) 5

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (w ulp)

FASANT (fazant) 2 3 1

HJERRINGSLYNDER (fuut) 1 1 3

KLUT (kluut) 2

MARKOL (meerkoet) 3 4 10 5 9 2 2 3 4 7 4 6 9 6 3 4

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen)

WETTERHINTSJE (w aterral)

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw .) 1 1 2

KOB (kokmeeuw )

WYTSTIRNS (v isdief)

BLAUSTIRNS (zw . stern)

SKIERE GOES (grauw e gans) 1

NIJLGOES (nijlgans)

TOT. BRIEDPEAREN 84 86 91 94 21 29 58 26 102 102 58 48

TOT. BRIEDP. /10 HA 9,8 11,6 13,6 14,0 4,7 6,4 27,6 12 10,5 10,5 10,2 8,4

TOT. FÛNE NÊSTEN 51 0 18 17 55 27

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN

"Wynzerpolder"

Rayon 17: By de 3e alarmtelling wiene der gjin greidefûgels mear oanwêzich op in pear 
strânljippen nei. 
Rayon 18: Nei it ynsiedzjen fan de mais komme de ljippen oan’e lêch. Op 13 juny in grutte 
groep (30-40 st.) skriezen, sykjend om fretten. 
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RAYON  ALDTSJERK 22  ALDTSJERK 23  ALDTSJERK 24  ALDTSJERK 25  ALDTSJERK 26  ALDTSJERK 41

      

FÛGELWACHTERS V. v. Stralen K. v/d. Kooi L. Agema W. Mosselaar J. Oostenbrug J. Oostenbrug

He. Werkhoven G. Wagenaar J. Meijer T. Rozendal J. Veenstra  

   A. Mosselaar   

   J. Koopmans   

      

OPP: GREIDE 48 48 40 40 55 55 101 101 35 35 34 34

BOULÂN (MAIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOEREN K. Seinstra U. Hooghiemster B. Zijlstra T. Annema Keestra W. Talsma

     J.W. Sikma

      

      

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015

LJIP (kiev it) 5 5 7 1 2 3 5 11 10 10 6 4 4 13 0 0

SKRIES (grutto) 4 6 3 3 6 3 6 8 2 2 0

TSJIRK (tureluur) 5 6 4 5 0 11 7 3 6 4

STRÂNLJIP (scholekster) 2 3 3 8 11 7 9 5 4 6 10

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip) 1

BRIEDPEAREN 20 17 12 24 32 31 24 20 4 13 0 0

WF. OP BOULÂN

BRIEDP. /10 HA 4,2 3,5 3,0 6,0 5,8 5,6 2,4 2,0 1,1 3,7 0,0 0,0

FÛNE NÊSTEN 16 0 13 19 4 0

ÚTKOMST %% 62% 42% 25%

BERCHEIN (bergeend) 1 3 2 4

EAST-EIN (krakeend) 3 1 1 1 2

TÛFEIN (kuifeend) 3 4

SLOB (slobeend) 2 1 1 1 3 2

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 9 11 2 5 3 7 15 2 2 3 3

PIIPTSJILLING (w intertaling) 1 1

SKIERTSJILLING (zomertaling) 1

HEIDEHIPPER (tapuit)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.) 1

PIIPLJURK(graspieper) 1 1 5

LJURK (leeuw erik) 1 2 2 2

BOUMANTSJE (w . kw ikst.) 2 2

REIDSJONGER (rietzanger)

REIDMOSK (rietgors)

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet)

ROBYNTSJE (kneu)

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (w ulp)

FASANT (fazant) 1

HJERRINGSLYNDER (fuut)

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 4 5 2 5 7 11 11 3 8 8 15 1 1 1

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen) 1 1 1 2 1

WETTERHINTSJE (w aterral)

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw .) 1 1 1 1

KOB (kokmeeuw )

WYTSTIRNS (v isdief)

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauw e gans)

NIJLGOES (nijlgans)

PAUGOES (brandgans)

TOT. BRIEDPEAREN 27 19 26 51 54 48 48 74 8 15 5 0

TOT. BRIEDP. /10 HA 5,6 4,0 6,5 12,8 9,8 8,7 4,8 7,3 2,3 4,3 1,5 0,0

TOT. FÛNE NÊSTEN 21 0 24 32 4 5

OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN

Rayon 24: It briedseizoen yn dit gebiet wie striemin.  Hjirfoar gjin ferklearring. Wol is in protte 
lân op nei ynsiedde en dan wurdt it gers earst dea spuite. Fierder in protte raaigers en in bytsje 
libben yn de foarm fan  ynsekten.  
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OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
RAYON  ALDTSJERK 40 READTSJERK 28 READTSJERK 29 READTSJERK 30 READTSJERK 31

      

FÛGELWACHTERS J. Oostenbrug K. De Vries M. de Vries K. Westra R. Glas S. Rintjema

 K. Westra T. Oosterbaan F.Sj. Westra W. Idema T. v/d. Kooi

 P. v/d. Polder J. Gietema  H. Jilderda J. Wiegersma

  G. Zijlstra    

      

OPP: GREIDE 15 15 83 90 34 34 29 29 76 76 98 98

BOULÂN (MAIS) 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOEREN A. Tolsma J. U. v/d Kooi O. de Vries S. v/d Beek B. Keestra A. Veffer

O. Hoekstra  K.E. de Jong S. v/d Beek  J. Broos  K. v/d. Kooi

 U. de Vries P. v/d Veen   J. v. Eijden

     B. Kloosterman

      

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015

LJIP (kiev it) 1 1 1 7 7 12 0 1 0 10 10 1 27 27 31

SKRIES (grutto) 1 0 0 0 0 18 23 29

TSJIRK (tureluur) 1 3 0 0 1 2 3 14 21

STRÂNLJIP (scholekster) 2 2 5 1 1 1 2 4 5 4 3 3 5

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip)

BRIEDPEAREN 1 1 11 20 1 1 1 2 17 5 67 86

WF. OP BOULÂN 1 5

BRIEDP. /10 HA 0,6 0,6 1,2 2,2 0,3 0,3 0,3 0,7 2,2 0,7 6,8 8,8

FÛNE NÊSTEN 1 9 1 0 15 51

ÚTKOMST 78% 33%

BERCHEIN (bergeend) 2

EAST-EIN (krakeend) 1 6

TÛFEIN (kuifeend) 1 1 1 1

SLOB (slobeend) 1 1 1 4 7

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 1 1 1 1 3 5 3 4 5 5 3 2 7 3

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling) 2

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.) 2 5

PIIPLJURK(graspieper) 1 2 4 2

LJURK (leeuw erik) 1 1 2

BOUMANTSJE (w . kw ikst.) 1

REIDSJONGER (rietzanger)

REIDMOSK (rietgors)

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet)

ROBYNTSJE (kneu)

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

GR.KARREKYT (gr. karekiet)

WYLP (w ulp)

FASANT (fazant)

HJERRINGSLYNDER (fuut)

KLUT (kluut)

MARKOL (meerkoet) 2 2 2 3 3 1 1 7 7 4 4 4 4 2 3 3

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen)

WETTERHINTSJE (w aterral)

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw .)

KOB (kokmeeuw )

WYTSTIRNS (v isdief)

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauw e gans)

NIJLGOES (nijlgans)

PAUGOES (brandgans)

TOT. BRIEDPEAREN 4 4 17 29 1 4 11 11 29 13 89 119

TOT. BRIEDP. /10 HA 2,2 2,2 1,9 3,2 0,3 1,2 3,8 3,8 3,8 1,7 9,1 12,1

TOT. FÛNE NÊSTEN 4 13 1 7 25 55

 READTSJERK 27

Rayon 27: Troch kjeld en droechte binne alle  ljippepiken ferlern gien. Alle aaien fan de markels 
binne predeard. 
Rayon 28: Gjin greidefûgels mear oanwêzich. Wol krieën en mûzebiters. 
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OERSJOCH NEISOARCH-RESULTATEN PER RAYON YN TRYNWÂLDEN
RAYON READTSJERK 32

      

FÛGELWACHTERS H.Minkes H. Minkes G. Knobbe A. Inia R. Glas J. Wiegersma

R. Heida T. Oegema M. Inia H. Jilderda J. v/d. Galiën

W. Mosselaar  F. Dijkstra W. Idema  

   

      

OPP: GREIDE 87 87 64 64 56 56 41 41 149 149 28 28

BOULÂN (MAIS) 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0

BOEREN W. Wijbenga J. Broos  J. Vonk Mts. Bosma J. Sikma/A. Algra  

J. Vonk S. Broos Tj. v/d Kooi  P. Visser SBB

M. Sikkema A. v/d Ploeg Kloosterman  J. Broos  

Kinderman D. Bakker   Mts  Bosma  

Glas   G. de Vries  

BISKRIUWING NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED- NÊS- BRIED-

TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN TEN PEAREN

                  JIER 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015

LJIP (kiev it) 9 9 5 2 1 3 6 6 28 28 10 21

SKRIES (grutto) 4 0 5 7

TSJIRK (tureluur) 1 1 2 0 1 1 1 10 5 5 5

STRÂNLJIP (scholekster) 3 6 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip) 1 1 1 1

BRIEDPEAREN 16 15 1 3 1 0 5 11 40 35 23 36

WF. OP BOULÂN 0 6

BRIEDP. /10 HA 1,8 1,7 0,2 0,5 0,2 0,0 1,1 2,3 2,7 2,3 8,2 12,9

FÛNE NÊSTEN 13 1 0 1 8 0

ÚTKOMST %%

BERCHEIN (bergeend) 1 4

EAST-EIN (krakeend) 2 4 3 4

TÛFEIN (kuifeend) 1 1 1

SLOB (slobeend) 5 3 3 1

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 1 1 2 3 3 15 10 4 5

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling) 1 1

BLAUBOARSTKE (blauw borst) 6 7

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.) 1 2 2

PIIPLJURK(graspieper) 11 12 9 17

LJURK (leeuw erik) 1 2

BOUMANTSJE (w . kw ikst.) 1 3

REIDSJONGER (rietzanger) 15 15

REIDMOSK (rietgors) 17 19

HAGEKRÛPER (grasmsus) 2 1

KARREKYT (kl. karekiet) 22 30

ROBYNTSJE (kneu) 3 2

IMERKE (sprinkhaanrietz.) 2 3

WYLGEKARREKYT (bosrietz.) 1 1

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit) 1 1

SNOR 6 4

FASANT (fazant) 5 3

HJERRINGSLYNDER (fuut) 1 1 2

BURDMANTSJE (baardman) 1 3

MARKOL (meerkoet) 2 2 1 2 1 2 2 2 4 8 1

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen) 2 1 1 1

WETTERHINTSJE (w aterral) 2 5

KWARTEL (kw artel) 1

KOEKOEK 1 1

KNOBBELSWAN (knobb. zw .) 1 1 1 2

ROERDOMP (REIDDOMP) 1 2

WYTSTIRNS (v isdief) 2 1

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauw e gans) 28 10

NIJLGOES (nijlgans) 1

PAUGOES (brandgans)

TOT. BRIEDPEAREN 19 17 1 5 5 8 11 11 200 191 44 71

TOT. BRIEDP. /10 HA 2,2 2,0 0,2 0,8 0,9 1,4 2,3 2,3 13,4 12,8 15,7 25,4

TOT. FÛNE NÊSTEN 16 1 0 7 8 0

 MUNEIN 42READTSJERK 34  MUNEIN 33  MUNEIN 35  MUNEIN 36

R. Heida

W. Mosselaar

Rayon 33: Ein maaie/ begjin juny 8 nêsten fan de ljip op de nij ynsiedde mais, wêrfan wis 6 nêsten 
útkaam binne. 
Rayon 35:Yn it begjin aardich wat greidefûgels oanwêzich. Letter folle minder. Fan de einepiken wie 
nei in pear dagen gjin ien mear oer. Twa einen ha sels it 2e lechsel ek ferlern. It iisfûgeltsje ek wer 
sjoen. 
Wijns SBB: Lytse Wynzerpolder oernommen fan Fûgelwacht Wijns. 

RAYON

  

FÛGELWACHTERS

  

OPP: GREIDE 35 35

BOULÂN (MAIS) 0 0

BOEREN   

SBB  

  

  

  

BISKRIUWING NÊS- BRIED-

TEN PEAREN

                  JIER 2016 2016 2015

LJIP (kiev it) 11

SKRIES (grutto) 15

TSJIRK (tureluur) 9

STRÂNLJIP (scholekster) 4

HOANTS (kemphaan)

WAARLAMKE (w atersnip)

BRIEDPEAREN 39 0

WF. OP BOULÂN 0

BRIEDP. /10 HA 11,1 0,0

FÛNE NÊSTEN 0

ÚTKOMST 

BERCHEIN (bergeend) 3

EAST-EIN (krakeend)

TÛFEIN (kuifeend)

SLOB (slobeend) 3

KAREIN (tafeleend)

WYLDE EIN (w ilde eend) 10

PIIPTSJILLING (w intertaling)

SKIERTSJILLING (zomertaling) 1

BLAUBOARSTKE (blauw borst)

GIEL BAUMANTSJE (g.kw .st.)

PIIPLJURK(graspieper) 6

LJURK (leeuw erik) 9

BOUMANTSJE (w . kw ikst.)

REIDSJONGER (rietzanger)

REIDMOSK (rietgors)

HAGEKRÛPER (grasmsus)

KARREKYT (kl. karekiet)

ROBYNTSJE (kneu)

IMERKE (sprinkhaanrietz.)

WYLGEKARREKYT (bosrietz.)

SWARTKIELTSJE (roodborsttapuit)

SNOR

FASANT

HJERRINGSLYNDER (fuut)

BURDMANTSJE

MARKOL (meerkoet) 9

PATRIIS (patrijs)

REIDHINTSJE (w aterhoen)

WETTERHINTSJE (w aterral)

KWARTEL (kw artel)

KOEKOEK

KNOBBELSWAN (knobb. zw .)

ROERDOMP (REIDDOMP)

WYTSTIRNS (v isdief)

KAN.GOES (Can.gans)

SKIERE GOES (grauw e gans)

NIJLGOES (nijlgans)

PAUGOES (brandgans)

TOT. BRIEDPEAREN 80 0

TOT. BRIEDP. /10 HA 22,9 0,0

TOT. FÛNE NÊSTEN 0

J. Veenstra

J. Seinstra

WIJNS SBB
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Van de excursiecommissie 

Helgolân: Der binne 12 minsken begjin juny nei Helgolân west. Lês harren entûsjaste ferslach hjirûn-
der. 
Barth: We binne krekt mei in ploech fan 24 minsken werom fan de ekskurzje nei Barth en omkriten. In 
slagge ekskurzje, mei in moai protte fûgels: kraanfûgels en sé-earnen binne opfallende soarten. De 
fiskearn hawwe we mist diskear. We binne bliid dat alles goed ferrûn is en dat elk wer feilich thús is. Yn 
dizze Fjildrop stiet dêr mear oer. 
Nije ekskurzjes: Op dit stuit binne we noch oan it bekommen fan de Barth-ekskurzje. De kommende 
tiid sille we gear oer nije ekskurzjes: yn ‘e maitiid (bg. Teksel) en as yn de hjerst fan takommend jier en 
fansels de grutte ekskurzje fan hjerst 2018. Yn de Fjildrop fan maart 2017 en op de maitiidsgearkomste 
hoopje we mear te fertellen. 
Groetnis, Johannes Mosselaar, Hidde Luinstra en Henk Minkes 

Vrijdag 27 mei 2016 
s’ Morgens vertrokken de deelnemers al vroeg (5.30 uur) per auto naar Bremerhaven. De boot naar 
Helgoland vaart maar 1x per dag heen en 1x terug. We moesten dus op tijd vertrekken. Het was een 
beetje grauwe dag maar de heenreis was prachtig. We 
kwamen door Duitse dorpjes met tuinen vol rododendrons 
in allerlei kleuren. We waren mooi op tijd in Bremerhaven. 
De auto’s werden in een parkeerkelder vlak bij de boot 
gereden. 
Van teruggekomen Helgolandvaarders kregen we te ho-
ren dat het daar heel regenachtig was. Jammer, doch on-
derweg klaarde het helemaal op. Niemand werd tijdens de 
3 uur durende tocht zeeziek.  
In Bremerhaven voeren we langs meterslange container-
schepen. Wat een aparte wereld. 
Onderweg werden de eerste Jan van Gents gespot. Een 
mooie zonnige tocht.  
De boot had geen havenrechten voor Helgoland vandaar dat 
we over moesten stappen in kleine bootjes die ons de ha-
ven in voeren. Bijzonder hoor. 
 
Van de boot naar de jeugdherberg was een klein stukje 
lopen. De jeugdherberg lag aan het strand in de punt van 
het eiland. Mooi en netjes.  
. 
Natuurlijk werd na aankomst meteen het eiland verkend en 
de Jan van Gents op de foto gezet. Geweldig. (verslag auto 
Max) 

Verslag Helgoland 

Zaterdag 28 mei 2016 
Langzaam maar zeker komt iedereen naar de centrale hal, zowel van buiten 
als van boven. De mensen die van boven komen vragen aan de mensen die 
van buiten komen, heb je nog iets speciaals gezien of gehoord? Om 8 uur 
gaan de deuren van de eetzaal open, waar iedereen zich te goed doet aan 
lekkere harde broodjes inclusief beleg en andere lekkernijen. Als iedereen 
verzadigd is maakt men zijn eigen lunchpakket klaar, daarnaast vult ieder-
een zijn plastic tasje met fruit, drinken e.d. Als de hele groep compleet is ver-
trekken we met zijn allen richting haven, om het eiland Dune te bezoeken. 
Bij de kassa aangekomen blijkt dat je met 12 personen of meer groepskor-
ting krijgt. Dit is dus een meevaller. 
Daarna inschepen richting Dune. Daar aangekomen richting strand komen 
we een grote groep zeehonden tegen. Onderweg koffie gedronken met wat 
"lekkers” erbij. Verderop op het eiland weer een hele grote groep zeehonden 
tegengekomen. Aan het einde van het strand hebben wij, Johannes, Inge en 
Marten ons lunchpakket verorberd. Terug naar de boot lopend komen we 
ook Max tegen en zijn toen met zijn vieren terug naar Helgoland gegaan. Via 
de winkelstraat waar Max is achter gebleven gaan wij met de lift naar boven.  
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Daar zien we weer de Jan van Genten, Zeekoe-
ten en Alken en andere verschillende vogels. 
Hier kun je wel een hele dag vertoeven want 
dat verveelt nooit. Daarna via de trap naar be-
neden richting jeugdherberg. Om 6 uur gaat de 
eetzaal open, daar wacht ons een heerlijke war-
me maaltijd inclusief lekker toetje. Later op de 
avond gezellig met zijn allen genieten van een 
drankje en een hapje. Na iedereen ''lekker 
sliepe en oant moarn'' gewenst te hebben zoek 
ik mijn bed op. Moe maar voldaan. Het was een 
fijne dag met prachtig mooi weer. Groet Marten. 
(auto Marten) 
 

Zondag 29 mei 2016, auto van Agnes met als passagiers Afke, Fimke en Wilma. 
We begonnen met z’n vieren eerst met de bloemetjes en de vogeltjes in het struikgewas bij de jeugd-
herberg. Er volgde al snel een afsplitsing want Wilma hoorde de kerkklok luiden en ‘moest’ richting de 
kerk bovenop de rots. De preek met weinig kerkgangers maar wel met een bevlogen jeugdige vrouwe-
lijke “Pfarrer” ging over “die Liebe” en over het Friesentreffen het volgend weekend. Dit is een jaarlijks 
treffen van Friezen uit alle Frieslanden om zo de Friese roots weer te verstevigen; dit jaar was de beurt 
aan Helgoland. 
Vol liefde ging Wilma vervolgens op zoek naar haar vriendinnetjes maar het duurde enige tijd voordat 
ze de liefde kwijt kon en haar vriendinnetjes vlakbij Lange Anna weer aantrof. 
Agnes was onder de indruk van een eenzame alk, die werd gevoerd door een drietenenmeeuw en alle-
maal waren we wat geschokt toen we zagen dat de nesten waren 
samengesteld uit restanten van netten. In een van die netten hing 
een dode jan-van-gent, het beestje had zichzelf verhangen. Bij de 
zeekoeten zagen we heel veel jonkies, deze vogels zitten lang op 
het nest, broeden lang en de jongen blijven ook lang bij de moeder.  
Fimke, een echte tuinierster, ontdekte de Helgoländer Klippenkohl, 
een wilde groente en de oervader van de koolsoorten. 
We lazen ook de teksten op de kleine obelisken die verspreid op de 
rots staan. Op deze obelisken staat in het kort de turbulente geschie-
denis van het eiland vermeld. Terug bij de jeugdherberg ontdekte 
Afke op het dak van de jeugdherberg een rode wangmus, een kneu, 
zowel een mannetje als een vrouwtje. 
Inmiddels was het namiddag en ging het regenen, tijd om de jeugd-
herberg nader te bekijken. We ontdekten een fotogalerij met foto’s 
uit vroeger tijden en ook bleek een gedeelte van het “Haus der Ju-
gend” luxer uitgerust te zijn…. 
De varkensschijf ’s avonds smaakte lekker en toen later de regen 
ophield hadden we vanuit een bovenzaaltje een prachtig uitzicht 
over de Noordzee. Kortom, deze zondag waren wij 4 vrouwen heel 
tevreden! 
Wilma 
 

Maandag 30 mei 2016, de laatste dag 
We zouden met een andere boot terugvaren, deze mocht wel in de haven. 
Echter, we zouden met deze boot niet naar Bremerhaven varen, de veerdienstmaatschappij had beslo-
ten om de terugreis te laten vervallen. In plaats van naar Bremerhaven voeren we naar Cuxhaven.  
Men had er wel voor gezorgd dat er een bus van Cuxhaven naar Bremerhaven klaar stond. Nou, dat 
ging prachtig. 
De bus stond er maar de buschauffeur wist nergens van. Hij dacht dat hij een groep kinderen moest 
wegbrengen. Na wat heen en weer gebel en gelach bracht hij ons naar Bremerhaven/naar de parkeer-
kelder. 
Aan boord werd nog een warme maaltijd genuttigd. Dan hoefden we onderweg in Duitsland niet meer 
te stoppen. 
Wij hebben veel gezien en door het prachtige weer enorm genoten van de Helgoland excursie. Groet 
Corrie (auto Max) 
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4 oktober  
’s Morgens verzamelen bij het A.H. parkeerterrein waar we om 07.00 vertrekken richting Barth, noord- 
oost Duitsland. 
Als groepje van 8 personen huren we al jaren een busje, waar we met veel plezier gebruik van maken. 
Na een half uur rijden ontdekt één van onze maten( …. ) dat z’n brood nog op het aanrecht ligt. Onder-
ling verdelen we wat brood, zodat hij toch nog wat eten in z’n maag krijgt. 
Ook regelt hij onderweg nog een reisverzekering en belt met de adviseur.  
Deze vertelt hem dat hij zich geen zorgen hoeft te maken en bij thuiskomst liggen de papieren op de 
deurmat. 
  
De chauffeur negeert de instructies die de dame van de TomTom doorgeeft en we krijgen daardoor 
een extra rondje om de onderzijde van veel viaducten te bezichtigen. 
Na drie tussenstops naderen we om ongeveer 17.00 uur Barth. In de omgeving zien we honderden 
kraanvogels op de graanvelden fourageren. 
Bij aankomst in de jeugdherberg ontvangen we van Henk Minkes de sleutel van onze kamer en kun-
nen dan beginnen met het opmaken van de bedden en het inrichten van de kamer. 
  
Om 18.00 uur gaan we naar de eetzaal en wordt 
het eten opgeschept. Aardappelen met veel saus, 
een paar stukjes worst en een toetje. 
Omstreeks 20.00 uur naar de kantine om bij te pra-
ten “sterke verhalen” onder het genot van een hap-
je, chips en een zelf meegenomen “drankje”. De 
landkaarten op tafel om voor de volgende dag een 
route uit te stippelen. 
Rond kwart voor elf zoeken de meesten het bed 
op. Morgenochtend weer vroeg uit de veren om 
voor zonsopkomst vogels te spotten. Jaap Visser 

Barth 2016 

5 oktober  
Na de veilige reis van gisteren nu de eerste excursie dag in de omgeving van Barth. 
’s Ochtends staan veel mensen vroeg op (ca 6 uur) om naar de nabijgelegen kust te gaan. (vorige 
excursie, 8 jaar geleden werden hier ’s ochtends de kraanvogels wakker en verlieten hun slaapplaats 
om in grote groepen naar de foerageergebieden te gaan. Een prachtig schouwspel was dat. Een 
beetje vergelijkbaar met de manier waarop vroeger de ganzen in meerdere “golven” uit het wielenge-
bied over de Trynwâlden trokken.) Wel waren er deze ochtend vraagtekens voor ons: het waaide 
hard uit het noordoosten. Deze wind stond op de kust en het water in de bodden (een soort wadden-
gebied, maar dan met weinig eb en vloed) stond 
hoog. Onderweg naar de kust toe hoorden we wel wat 
kraanvogels. Ter plekke een wat luwe plek opgezocht. 
Maar met deze harde wind (de schuimkoppen op dik-
ke golven) waren er in de bodden helemaal geen 
kraanvogels. In de meertjes tussen het riet waren wel 
een aantal. Een paar honderd wellicht. En ook verder 
was er weinig te zien aan vogels. Veel knobbelzwa-
nen. Tegen achten terug naar de jeugdherberg voor 
ontbijt en het klaarmaken van de lunch. Prima voor 
elkaar in de jeugdherberg (zeker vergeleken met het 
avondeten). Na de lunch besloten we het gebied ten 
oosten van Barth te verkennen, met veel vogelkijkhut-
ten, speciaal vanwege de kraanvogels. De auto’s van 
Henk en Marten van Dalen rijden met elkaar op. Op 
het land foerageren overal grotere en kleinere groe-
pen kraanvogels. Het blijft een spectaculair gezicht, 
die grote vogels zo in het veld. Prachtig dat we deze 
aantallen kunnen zien. De laatste jaren van de vorige eeuw is het aantal kraanvogels toegenomen 
o.a. door beschermingsmaatregelen. 
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Zo was het in het voormalige Oost-Duitsland de gewoonte 
om ongeveer 5 % van de oogst op het land te laten voor de-
ze dieren. Dat is ons destijds in 1992 op Rügen verteld. Nu 
de kolchozen en de sovchozen niet meer bestaan weet ik 
niet of dit nog steeds gebeurt. Maar desondanks zijn er weer 
veel kraanvogels. De vraag is ook of de dieren vanwege de 
harde wind eerder vertrekken naar hun volgende stopplaat-
sen. Zo’n grote plaats is het Lac du Der in Noordoost Frank-
rijk, een groot kunstmatig meer om de waterstand van de 
Marne te reguleren en om ingeval van nood in de drinkwa-
tervoorziening van Parijs te voorzien.  
De kraanvogels zijn nu nog in de buurt van Barth. De groot-
ste kijkhut hier heet de Kranorama. Daar kun je op 3 ver-
schillende hoogtes naar de kraanvogels kijken. Hier is het 
erg druk. Er staan zo maar 40 auto’s, In de kijkhut lopen 
wellicht 100 mensen. Er is een heuse “Kranich-Ranger” aanwezig die op de goede gang van za-
ken let en zonodig uitleg geeft. 
Verderop in het veld staan een stuk of 6 minicontainers zo lijkt het. Het blijkt dat dit hokjes zijn, 
die door fotografen gehuurd kunnen worden, om van dichtbij de vogels te fotograferen. Voordat 
het licht wordt gaan deze mensen in zo’n hokje zitten en bij donker ’s avonds komen ze er weer 
uit. Je moet wat over hebben voor een mooie foto!! Over foto’s gesproken: in deze auto zitten 3 
fanatieke fotografen. En dat heeft zo zijn invloed op de uitstapjes die we maken. “Henk, kan de 
motor even uit” klinkt het vaak van de achterbank. En de laatste foto is natuurlijk altijd de mooi-
ste! Zo scharrelen we de hele dag wat rond. We komen nog even bij het “Kranichschutz-
informationzentrum”. Om vervolgens de noordoostpunt van het gebied te bezoeken. In het ha-
venplaatsje Barhöft lopen we via het haventje even naar het strand. Daar loopt plots een vos op 
een afstand van een meter of 10 van ons af over het strand. Dan weer de dekking in enkele dui-
den in. We zien het dier daar enkele malen. Op het strand zien we hier bonte strandlopers en nog 
enkele andere soorten. Maar ook hier staat een erg harde wind recht op de kust. Hier is het ook 
dat Johannes ontdekt dat hij zijn bril verloren is. Hij is de bril ook al een tijdje kwijt. Omdat het zo 
langzamerhand ook tijd wordt om naar de jeugdherberg te gaan besluiten we om één poging te 
wagen om de bril te zoeken: bij het Kranorama lijkt de meeste kans. Johannes loopt hier snel 
naar toe, maar de bril is er niet. Intussen hebben de anderen op enkele andere plaatsen vlakbij 
gekeken waar Johannes geweest is. En daar werd de bril gevonden. Weliswaar wat verfrommelt 
maar toch. Johannes heeft het ding weer rechtgebogen en verder de hele excursie gebruikt. Nu 
wordt het echt tijd om terug te 
gaan naar de jeugdherberg. De 
warme maaltijd stelt teleur. Dat 
het eenvoudig zou zijn was be-
kend en verwacht. Maar dat er 
aan de grijze, gekookte gehakt-
balletjes van kwestieuze kwali-
teit en aan de saus bij de rijst 
totaal geen smaak zou zitten 
viel tegen en was ook niet no-
dig. Het toetje, zelf gekookte 
chocoladevla, was prima.  
’s Avonds hebben we in de ge-
meenschapszaal gezellig geze-
ten en de foto’s van de dag be-
keken.  
 
Auto Henk Minkes 
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6 oktober 
Het is nog donker als we om 6:20 u. vertrekken. Het waait stevig: windkracht 6. Het pad ligt bezaaid 
met bladgroen. Ten NO van de jeugdherberg (JHD) nestelen we ons aan de oostkant van Fahren-
kamp; vóór ons een kwelderachtige strook met hier en daar kleine vlakken water. Groepjes van twee, 
drie kraanvogels vliegen over: donkere silhouetten tegen de grijze wolkenlucht. Het geluid van de vo-
gels wordt voor een groot deel overstemd door het sterke ruisen van de wind in de bladeren. Als het 
wat lichter wordt is het duidelijk dat de kraanvogels elders hebben overnacht. Jappie en Piet staan iets 
verderop en besluiten net als wij terug te gaan naar de JHD. Op de heenweg stonden zij plotsklaps oog 
in oog met vier wilde zwijnen. Nog steeds erg onder de indruk van dit treffen doet Piet zijn verhaal. 
Na het ontbijt gaan we samen met Henk, Betty, Janke en Marten richting Starkow. Vanwege de krachti-
ge wind zoeken we beschutting in bosrijke gebieden. Op het terrein van het vliegveld even voorbij 
Barth ligt een enorm veld zonnepanelen. De afgelopen twee dagen zijn we al minstens vier van deze 
energieleveranciers tegengekomen. In Starkow bezoeken we de Historische Plantgarten, een boom-
gaard met rijkelijk fruit dragende hoogstambomen. Langs het pad buitenom een haag van bessen dra-
gende struiken: lijsterbes, vlier, hondsroos, kardinaalsmuts, sleedoorn en meidoorn. Zwarte roodstaar-
ten zitten op een recent ingezaaid grasveld met picknicktafel; goudhaantjes bewegen speels in de 
struiken. Samen met koolmees, pimpelmees, vink en andere kleine vogels vormen zij een gedekte tafel 
voor de sperwer die overvliegt. Aan de boomgaard grenst een kleurrijke bloementuin met circa twaalf 
bijenkasten, ingebouwd in een “tuinhuis”. Onze fotografen zijn in hun element.  
Bij een koffiestop op een “mooi smout plakje” aan de zuidrand van een loofbos bij de Hollander Berg 
krijgen we gezelschap van Fietje, Hilde, Corrie, Max en Johannes. Steeds weer een verrassing een 
dergelijke ontmoeting.  
Ten zuidoosten van Velgast doorkruisen we de bossen op een slakkengangetje. Op enkele wegen ligt 
een tapijt van gekleurde bladeren. De ondergroei is hier en daar erg dicht. In het oog springt een lange, 
brede strook schaafstro (lid van de paardenstaartfamilie). Aan de oostkant van het bos ligt een ruïne. 
Vlak daarbij staat een houten overnachtingshut voor wandelaars. Het lijkt een ideale plek voor onze 
lunch, maar de harde wind staat precies op de opening. In de tuin achter de ruïne ligt - mooi beschut - 
een open podium. 
Via Jakobsdorf en weg 105 bereiken we een groot meer: de Borgwallsee. Er is geen vogel te beken-
nen. Op een kleiner meer bij Pütte zijn ook geen vogels. De fotografen gaan het dorp in. Bij Zinkendorf 
proberen Henk-en-dy nog een keer de Borgwallsee te bereiken, maar zonder succes. 
Via Kummerow gaan we naar het beekdal Barthe. Enkele vluchten kraanvogels komen over, zwenken 
en vliegen weer verder. Via de stoppelvelden van Frauendorf keren wij terug naar de JHD terwijl groe-
pen kraanvogels met ons meevliegen richting hun nachtverblijf. 
De keukendienst serveert: aardappelen, koolrabi in een saus en braadworst. Rauwkost kan naar belie-
ven worden genomen. Als toetje chocoladepudding met roomsaus. 
Er zijn deze keer geen presentaties. Alle tijd voor een gezellig samenzijn. 
Onze waarnemingslijst telt vandaag slechts 30 soorten vogels. 
Marten van Dalen, 
Inge van der Zee, 
Nico Rodenhuis en 
Jacqueline Andrin-
ga-Cox 
PS. Dit verslag 
werd geschreven in 
de file bij Hamburg; 
in drie uur tijd tien 
km afgelegd. 
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7 oktober 
De auto fan Jelle ryd net foar 9.00 oere. Nei it moarnsiten en it bekommen derfan geane wy los. 
Wy, dat binne Jappie Seinstra., Hidde Luimstra, Jelle v.d. Bij en Pyt v. d. Polder. 
De jûn foarôf hawwe wy it der oer wêr’t wy de oare dei hinne sille mar it komt wol gau ris oars. It 
ynslaan fan in moai lyts dykje kin it plan yn de bulten jeie. 
Omdat Hidde fan silen hâld en sylboaten moai fynt geane wy earst nei de pleatslike jachthaven yn 
Bodstedt, oanlein mei Europeeske subsydzje. Der leine wol hiel moai âlde sylboaten en in âld 
sleperke. Mar net folle fûgels te sjen op in kloft oerfleanende Knobbel Swannen nei. Dat is sa'n 
moai lûd. 
It wie yn els gefal better waar as tongersdei, hurde wyn, droech mar net genôch ljocht om goeie 
foto’s te meitsjen. Dochs hawwe wy (foaral Jappie) moaie plaatsjes fêst lizze kinnen. Sa as de 
Kranen ( kraanvogel) by Hermannshof. Al hiel yn konsintraasje, mei ien knibbel op de grûn, skeat 
der in ree foar de lins lâns. Krekt fierder koene wy noch tichter by de Kranen komme en ûntdutsen 
noch in groep Skiere Gouzen (grauwe gans) mei twa Kloek Swannen (wilde zwaan) yn harren 
fermidden.  
Sykjend om oare plakjes seagen wy yn de buert fan Saal in See-earn yn de loft. Mar ek in stik as 
fjouwer Reade Gleeën (rode wouw) en wol tweintich Raven. In Mûzebiter (buizerd) kaam út in âlde 
wylch en in Ekster skarrele der om. Dêr moast wol wat oan de hân wêze. Letter kamen der noch 
twa See-earnen by en nei wat strunen kamen wy in deade wylde baarch tsjin mei in alhiel 
ferfretten efterein. Dizze hie yn de mais meaner sitten. Fan dêr dy drokte yn de loft. In moai plakje 
om wat te iten en om te skarreljen. Sa koe Jappie dêr ek noch in Klapekster op de foto krije. 

De Barthe is in streamke wêr’t it plak Barth 
nei neamt is. It wetter stie troch de hurde wyn 
fan de lêste dagen sa heech dat it lân der om 
hinne oerstreamd wie. Dertroch wiene hjir wol 
mear fûgels as oars. Tûzenen Kranen kamen 
hjir byinoar en lieten harren trompetterjende 
lûd oer de fjilden hearre. In genot foar de 
earen. En krekt op dit plak wie dêr de 
spanning fan it ûntdekken fan in Fiskearn 
(visarend). Hiel yn de fierte siet in wyt mei 
swarte fûgel op in deade bjirk. De grutte 
telekannonnen waarden der op setten want 
de kiker wie net tarikkend mear. Hiel dúdlik 
wie it net mar de foto moast jûns mei de 
kompjûter op it grutte skerm útslútsel jaan. It 
bliek in mûzebiter te wêzen. Spitich mar dy 

opwining wie der net minder om. 
Stadich ridend op lytse dykjes en goed om ús hinne sjend besochten wy nije soarten fûgels te 
ûntdekken. Sa kaam ek de Smelleken oerfleanen. In lyts rôffûgeltsje.  
 
Mar net allinne fûgels komme yn byld, ek de gemalen hawwe wy besocht. Neffens Jelle siket syn 
auto dizze lytse wetter bouwurkjes sels op en kinne wy der net ûnderút om der in slach om hinne 
te gean. 
 
Wy hawwe dêr yn it grutte iepene fjild, ôfwiksele mei prachtige bosken fol oranje-brún kleurige 
stammen fan de sparre beammen wêr't de lette sinne opskynde, in protte sjoen. 
Moaie yn alderhande kleuren ferve huzen jouwe de doarpen in fleurige gesicht. Better as dy âlde 
ferfallen joekels fan buorkerijen út de eardere Eastdútske tiid fan foar Die Wende. 
Wol leine op guon stâlen de dakken fol sinnepanielen. Levere it dochs noch wat op. 
It wie nettsjinsteande de hurde kâlde wyn, mei no en dan sinne, in hiele moaie wike en mei dizze 
freed foar ús in goeie dei wat de fûgelmeldings oangiet. Auto Jelle B. 
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8 oktober  
Begin van de dag met veel overvliegende 
knobbelzwanen en kraanvogels. Snel naar 
buiten. 
We hadden een wensenlijstje voor deze dag 
o.a. naar het strand in Zingt, hoge golven echt 
een mooi gezicht. We wilden naar Muggen-
dorf maar werden verschillende keren een 
andere richting op gestuurd. Eindelijk, het 
was de moeite waard met uitzicht op de Vor-
pommersche Boddenlandschaft en ja hoor de 
ZEEAREND! 
Het was heel hoogwater. Na 2 weken droogte 
was door regen en wind het land onder water 
geraakt en een eiland was niet meer bereik-
baar.  
Eindelijk op deze dag de zeearend op 6 ver-
schillende plaatsen gespot. 
Prachtige uitzichten over het meer en rietkra-
gen, raven, buizerds, bonte kraaien, aalscholvers, zilverreigers, kraanvogels, reeën en graspiepers 

gezien. 
Toen naar Bresewits ons nieuw gebied voor die dag. 
Daar viel gedurende 10 minuten de 1e regen. Weer 
de zeearend gezien. Fietje wou een mooie foto ma-
ken maar helaas de accu van haar camera was leeg. 
De volgende stop was weer fantastisch. Opvliegende 
spreeuwen en schapen die zelf een nieuw stuk land 
veroverden. Geluid van een ijsvogel en ja een regen-
boog met daarvoor langs vliegend wel duizend kraan-
vogels, prachtig kippenvel moment, rode wouw, ge-
luid van een specht en ineens getoeter in de verte: 
Jelle? Die zijn passagiers roept?  
Tot slot een cursusje wichelroede lopen van Fietje. 
Alleen Max had de gave. Hij kan duidelijk voelen 
waar wateraders lopen, de wichelroede slaat uit als 

hij over een ader loopt. Die heeft nooit meer dorst! Max, Fietje, Hilde en Corrie 

aalscholver 
blauwe reiger 
boerenzwaluw 
bonte kraai 
bonte strandloper 
bonte vliegenv. 
boomklever 
boomkruiper 
boomvalk 
brand gans 
bruine kiekendief 
buizerd 
canadese gans 
drieteenstrandl. 
ekster 
fuut 
geelgors 
gele kwikstaart 
goudhaantje 
goudplevier 
graspieper 
grauwe gans 

groenling 
grote bonte specht 
grote lijster 
grote mantel-
meeuw 
grote zilverreiger 
havik 
holenduif 
houtduif 
huismus 
ijsvogel 
kanoet 
keep 
kievit 
klapekster 
kleine mantel-
meeuw 
kleine zwaan 
kneu 
knobbelzwaan 
kokmeeuw 
kolgans 

koolmees 
koperwiek 
kraanvogel 
krakeend 
kramsvogel 
kruisbek 
kuifeend 
kuifmees 
matkop 
meerkoet 
merel 
nijlgans 
ooievaar 
pijlstaart 
pimpelmees 
putter 
raaf 
regenwulp 
rietgans, toendra 
rietgors 
ringmus 
rode wouw 

roek 
roodborst 
roodborsttapuit 
rotgans 
sijs 
slobeend 
smelleken 
smient 
sperwer 
spreeuw 
staartmees 
stormmeeuw 
tafeleend 
tjiftjaf 
torenvalk 
turkse tortel 
veldleeuwerik 
vink 
visarend 
watersnip 
wespendief 
wilde eend 

wilde zwaan 
winterkoning 
wintertaling 
witte kwikstaart 
wulp 
zanglijster 
zeearend 
zilvermeeuw 
zilverplevier 
zwarte kraai 
zwarte roodstaart 
zwarte specht 
zwartkop 

Vogelmeldingen Barth 2016 
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9 oktober 
Zondagmorgen vroeg uit de veren en om zeven uur gaan we naar beneden. Buiten wacht ons een ver-
rassing: het regent. Wat doen we nu? We besluiten om in de omgeving van de stuga’s naar de kraan-
vogels te kijken. Achter de stuga’s staan vier dames te wachten op de vogels. Ze krijgen gezelschap 
van een heer maar die is ook weer snel vertrokken. Het wachten duurt lang maar dan vliegt er één 
kraanvogel over als afscheidsgroet. 
 
Beneden bij de jeugherberg aangekomen horen we de 
‘’kraantjes’. Onder de paraplu gluur ik naar ze. Na het ontbijt 
worden de spullen in de auto geladen. Het beddegoed in het 
hok gedumpt en met de bezem het slaapvertrek nog even 
schoon geveegd. Tot slot als laatste herinnering met z’n allen 
op de foto. Marten stelt de apparatuur in en sluit zich snel bij 
ons aan zodat hij ook op de foto komt.  
 
Dan vertrekken er vier auto’s en het busje van de parkeerplaats. 
Onderweg worden we getracteerd: in een gemaaid maisveld 
staan groepjes kraanvogels. Op de electrische draden zitten de 
spreeuwen. Het is rustig in het veld. Onderweg noteren we de 
volgende vogels: grote zilverreiger, blauwe reiger, kraanvogels, kievit, witte en donkere buizerd, toren-
valk, vlaamse gaai, wouw, bonte kraaien enz. maar op de lijst staan 102 soorten die we met z’n allen 
hebben gescoord. 
 
Onderweg genieten we van de mooie herfst kleuren aan de bosrand en het glooiende landschap. En 
natuurlijk van de buizerds die in het afgemaaide maisland zitten. Ineens horen we vogelgeluiden in de 
auto. Betty is bezig om een bepaalde vogel te determineren.  
Half twaalf houden we een kleine plaspauze en drinken een kop koffie. Het is droog. In Wittenburg 
houden we nog een pauze voordat we in de file bij Hamburg staan. De lucht is grijs en het begint te 
regenen. Onderweg zien we veel reeën.  
 
Dan naderen we Hamburg en staan in de file. Het schiet niet op. Henk houdt van variatie en veranderd 
zo nu en dan van rijstrook en wij zwaaien naar onze reisgenoten die wij voorbij rijden en zij ons. Betty 
houdt zich bezig om de middenberm te determineren. We rijden elf kilometer in drie uur. Na de file 
even pauze en dan rijden we naar Hasbruch voor de koffie. Daar aangekomen zijn wij de derde auto. 
En we wachten tot de andere twee auto’s er ook zijn. Waarom er een file bij Hambrug was, is voor ons 
een raadsel. 
 
Bij Oldenburg aangekomen klaart de lucht op en wij genieten van een mooie zonsondergang. In Bur-
gum nemen Betty en ik afscheid van Henk en Marten en komt er een eind aan deze mooie dagen in 
Barth. 
Janke Gillebaard 
 
De rest verzamelt zich om een uur of acht in Moarkswâl, bij Henk en Jannie. Hier staat een mooi buffet 
voor ons klaar. Alleen de soep hier heeft al meer smaak dan alle warme maaltijden in de jeugdherberg 
samen! Een prima afsluiting van onze excursie. 
Henk Minkes 

Van 4 t/m 9 oktober waren wij op bezoek bij 
de kranen.  
De sierlijke vogels staan nog op mijn netvlies  
en hun geluid zingt nog na in mijn oren. 
Op zaterdag verscheen een regenboog. 
Met zijn linker eind  
raakte hij een veld met bloeiende mosterd; 
als ware het een enorme pot met goud. 
 

De overvliegende kraanvogels 
en de spreekwoordelijke pot met goud 
zijn voor ons weliswaar onbereikbaar 

maar geven je wel een gevoel van  

vrijheid en onmetelijke schoonheid. 

 

Jacqueline 
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