Maaitiid 2017
Nûmer 82

Van de redactie
Piet de Vries

Foar jimme leit de earste Fjildrop fan 2017. Yn dit nûmer wer in protte nijs oer fûgels yn syn
algemien. De krante is ûnder oare wer gearstald mei ferslaggen fan greidefûgels en de
dramatyske efterútgong derfan. Ek dit foarjier wer de diskusje oer wol as net aaisykjen. Sa as it
no liket is der dit jier gjin massaal aaisykjen en sil dit beheind wurde oant in stik as wat earste
aaien, dy miskien oan boargemasters oerhandige wurde kinne
Foar faunabehear is sels dat noch tefolle en moat it aaisykjen beheind bliuwe oant allinnich
neisoarch.
Yn ús krante ha wy fierders oandacht foar it jier fan de koekoek. Dit artikel hat yn de LC en DVHN
stien. De skriezepopulaasje lit net allinnich yn it Reidfjild in daling sjen mar ek lanlik is der noch
mar in kwart fan de populaasje oer, seit biolooch Roos Kentie. Dat wurdt dan rekkene neffens it
oantal fan 1967. We hawwe wolris mear posityf nijs foarbykommen sjoen, as it moatte de
fûgelringers fan de Vogelringgroep Bergumermeer wêze.
Mar hawar, de krante is wer ree, der binne wer ferskate ûnderwerpen dy’t behannele wurde. Yn
de ynhâldsopjefte kinne jimme alle ûnderwerpen tsjinkomme dy’t yn dizze krante steane. Under
oare in oprop fan de foarsitter om massaal nei de maaitiidsfergadering te kommen om it ferhaal
oer de skries en oer kânsen en bedrigingen te hearren. Ek docht er in oprop om reklame te
meitsjen foar de wacht, meitsje famylje, buorren, freonen lid fan de wacht!! Dit om it ledetal net
fierders efterút gean te litten.
Fierders wollen wy graach de Fjildop útwreidzje mei mear ynteraksje tusken de lêzers en ús as
redaksje. Kom je bygelyks in artikel op internet en alle oare media tsjin wêr je it net mei iens
binne as just wol, reagearre dan mei it orizjinele artikel en de reaksje derop. It kin ek wêze dat je
aardige weetsjes as foto’s mei ús diele wolle. Elkenien mei fan alles oanleverje, de redaksje
sjocht dan wol as it pleatst wurde kin.
Kopij voor de volgende Fjildrop graag inleveren voor 6 oktober bij:
Corrie Brandsma of Piet de Vries
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Maaitiidsledegearkomste Fûgelwacht Trynwâlden
Tongersdei 30 maart 2017 om 20.00 oere yn Brasserie Stania State,
Rengersweg 98b, 9062 EJ, Oentsjerk

Aginda:

1.

Iepening

2.

Ynkommen stikken

3.

Ferslach ledegearkomste 10 novimber 2016 yn De Trochreed yn Readtsjerk (Yn dizze
Fjildrop op side 5)

4.

Finansjeel jierferslach 2016 (Yn dizze Fjildrop op side 8)

5.

Ferslach kaskommisje 2016

6.

Bestjoersferkiezing:
Der is noch in fakatuere (it iepen plak fan Henk Oud). Hans Dijkstra út de Mûnein hat
oanjûn hjirfoar yn de beneaming te wêzen. Hij is de man dy’t ús webside makke hat en in
protte fûgelsaken pleatst op websiden yn de Trynwâlden. Ek is hij tige handich mei fan alles
wat der te dwaan is. Wij meitsje graach gebrûk fan syn oanbod!
Fierder rint de bestjoersperioade fan Gert Jan de Vries en Henk Dijkstra ôf. Beide wolle
noch fierder yn it bestjoer fan de wacht.
Op grûn fan artikel 1 b fan it reglemint is it jimme mooglik om (tsjin-) kandidaten oan te
bringen bij de foarsitter. Dit kin foar alle 3 posysjes.

7.

Bestjoersmeidielingen (Yn dizze Fjildrop op side 6)

8.

Neisoarch (Yn dizze Fjildrop op side 15)

9.

Jeugdfûgelwacht (Yn dizze Fjildrop op side 13)

10.

Ekskurzjes (Yn dizze Fjildrop op side 7)

11.

Omfreegjen
Ferkeap fan lotten. It wurdt op priis stelt dat je lytsjild meinimme, dat skeelt ús in hiele protte

12.

Jos Hooimeijer komt op 30 maart fertellen oer wittenskiplik ûndersyk dat hij foar de RUG,
de universiteit fan Grins, docht nei de skries. Dat ûndersyk docht er foar in grut part yn
Fryslân. Dat leit foar de hân om’t yn Fryslân in grut part fan de Europeeske populaasje fan
de skries briedt. It soe moai wêze as dizze jun ek safolle mooglik boeren en neisoarchers
oanwêzich binne om it ferhaal oer de skries en oer kânsen en bedrigingen te hearren. Dit
ek yn relaasje mei behear en ynrjochting fan it fjild en predaasje.

Healwei de presintaasje is der skoft mei ferlotting
13.

Sluting.
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Ferslach hjerstledengearkomste
Tongersdei, 10 novimber 2016 yn de Trochreed, Readtsjerk.
Iepening
Om 20.00 oere iepenet de foarsitter de gearkomste en hjit alle oanwêzigen wolkom, der binne in pear
nije gesichten, dat docht ús goed.
Oanwêzich binne 40 leden.
Spesjaal wolkom foar Tseard van der Kooi en Corien van der Linden fan Trynergie.
Tseard van der Kooi jout in dúdlike útlis oer de gearwurking fan Trynergie mei de Fûgelwacht
Trynwâlden.
As jo enerzjy ôfnimme fia Trynergie dan kinne jo de Fûgelwacht Trynwâlden stypje mei 45 euro per
jier by gas en stroom of 20 euro per jier by allinne gas of stroom .
Dêrmei leveret Trynergie in bydrage oan de leefberens fan de Trynwâlden.
Nei de presintaasje tekenje Henk Minkes, foarsitter Fûgelwacht Trynwâlden en Tseard van der Kooi it
gearwurkingskontrakt.
Meidielingen.
It BFVW sil foar 2017 gjin ûntheffing oanfreegje foar it aaisykjen. Dat betsjut dat der no foar it tredde
jier op rige net aaisocht wurde mei.
It ûndersyk fan A&W rint noch.
Ynkommen stikken:
Gjin foar dizze gearkomste.
Ferslach ledegearkomste.
Ledegearkomste 31 maart 2016 yn It wapen fan Fryslân yn Oentsjerk.
Om’t der gjin bemerkings en oanfollingen binne wurdt it ferslach fêststeld sa’t it is.
Bestjoersmeidielingen
Sjoch fierder yn dizze Fjildrop.
Neisoarch
Op it skerm komme de resultaten fan de 4 haadsoarten: ljip (kievit), skries (grutto), strânljip
(scholekster) en tjirk (tureluur).
Spitigernôch litte de grafiken in delgeande line sjen, de tjirk liket wol in reedlik goed jier te hawwen.
Jeugdfûgelwacht
It nije jier stiet yn it teken fan greidefûgels, hjirfoar 6 skoallen by lâns, stik teory en praktyk.
It praktyk part is faaks lestich te realisearjen, hjir kinne wy noch wol wat help by brûke.
Ekskurzjes
Hidde Luistra stoppet mei de ekskurzjekommisje, Marten van Daalen hat syn plak ynnommen.
De ekskurzjekommisje komt noch by inoar om in programma foar it nije jier te organisearjen.
Omfreegjen
Jan Faber merkt op dat de besoarging fan de Fjildrop net goed ferrûn is, opmerking fan Henk Minkes;
Troch omstannichheden moast dat op koarte termyn oars oppakt wurde, hjir binne in pear lytse flaterkes yn ûntstean. Foar de nije útjefte fan de Fjildrop sil dit oplost wêze.
Natuer tichteby en fier fuort
Jappie Seinstra makket al jierren prachtige foto’s fan fûgels, mar ek flinders, libellen, blommen en
planten. Dizze jûn lit Jappie de nijsgjirrige foto’s sjen oer de lêste ekskurzjes; nei Helgolân en fan de
lêste ekskurzje yn oktober nei Barth yn Noard Dútslân en de fûgels dy’t der by sjoen wurden binne en
alle oare natuer ferskynsels.
Healwei de presintaasje is der efkes skoft. Yn dat skoft wurdt de ferlotting (netto opbringst € 104)
hâlden. Fansels wint de iene ek no wer folle mear pryskes as de oar. Dat jout wol kommentaar mar
gjin skeve gesichten.
Sluting.
Om 22.45 oere
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Bestjoersmeidielingen
Henk Minkes

Net aaisykje, mar nestbeskermje, wol melding fan earste aaien
Ek yn 2017 wurdt der net aaisocht. “Rapen” is ferbean.
Ut it foarlopige rapport fan Altenburg en Wybenga (makke yn opdracht fan it BFVW) komt net dat
it krekt foardielich wêze soe foar de ljip dat de earste aaien meinommen wurde. Wol wurdt konstatearre dat de earste (en faaks ek de twadde) legsels op yn elk gefal maislân gjin inkelde kâns
ha. Der sit net oars op as fuort mei de neisoarch en de nêstbekerming te begjinnen. En as de
earste aaien al útkomme dan is de kâns op oerlibjen erg lyts.
De minsken mei in neisoarchpas krije fierdere ynformaasje tastjoerd.
Skries
It giet min mei de skries, de kening fan de greide. Dêr wurdt al jierren ûndersyk nei dien. (b.g. al
yn de ’90-er jierren troch Maurice Kruk oan de westkant fan ús wachtgebiet). De oarsaak dat it
min giet, leit nei alle gedachten yn de briedgebieten. Der wurde fierstente min piken grut. En wij
fernimme allegearre ta ús grutte fertriet dat der minder skriezen komme. Dêrom like it ús in goed
idee dat we oer alle ûndersyk op de hichte brocht wurde. Jos Hooimeier fan de RUG is ekspert
op dit gebiet. Hij sil hjiroer fertelle en ek oanjaan wat de mooglikheden binne om it tij te kearen.
Dit is in gearkomste foar al ús leden, mar ek foar alle neisoargers en alle boeren yn ús gebiet.
Bestjoersgearstalling
Foar de lêste fakatuere yn it bestjoer is no in kandidaat. Dêr binne we tige wiis mei. Hans Dijkstra
út Mûnein wol yn it bestjoer plaknimme en him dêr foaral ek dwaande hâlde mei de webside
http://www.fugelwacht-trynwalden.nl/ en oare sosjale media. Fierder wolle Gert Jan de Vries en
Henk Dijkstra noch in perioade troch, ek al is Henk Dijkstra op dit momint troch persoanlike omstannichheden wat minder ynsetber. We hoopje dat soks gau better wurdt.
Sa ha we in maart wer in kompleet bestjoer, yn elk gefal as jimme der mei ynstimme.
Nije leden
Dit berjocht ha we ek yn de Fjildrop fan novimber pleatst:
It ledetal fan de wacht rint stadichoan tebek. Dat komt troch ferhúzjen en it heger wurden fan de
gemiddelde 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,
freonen lid fan de wacht!! Folders binne te krijen bij it bestjoer. Wij hoopje dat jimme hjiroan meiwurkje wolle. Sa’t jimme witte is de kontribúsje mar € 7,50 yn it jier.
Noch te keap: Fûgelhokjes
Wisten jimme dat fûgels de nêstkastkes winterdeis faak brûke om skûle te krijen tsjin min waar
en kjeld? 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!!
Hingje se fuort op, dan kin it faaks noch krekt.
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.

Een vriendelijk verzoek aan kattenbezitters om uw kat
in de broedperiode een bel om te doen of binnen te
houden, zodat de vogels de kans krijgen om hun jongen groot te brengen.
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Van de excursiecommissie
Een personele mededeling:
Hidde Luinstra heeft aangegeven na het mee-organiseren van vele excursies te stoppen. Voor
een aantal excursies heeft hij ook het eten mee geregeld. En dat is ons uitstekend bevallen.
Maar het wordt hem te bezwaarlijk en ook zijn Rieke en Hidde samen veel in het buitenland. We
willen je ook nogmaals van harte bedanken voor je inzet voor alle excursies in de afgelopen jaren!! Het was fijn samenwerken met jou.
Dit afscheid is tijdens de reünie van de Barth-excursie bekend gemaakt. De vraag “wie neemt nu
de organisatie van excursies mee op zich”, werd door Marten van Dalen positief beantwoord.
Marten, van harte welkom en we zien uit naar de samenwerking de komende tijd. Inmiddels is de
eerste vergadering van Johannes, Marten en ondergetekende geweest. Dat ging in prima sfeer
en leidde tot het volgende resultaat:
Voorjaarsexcursie 2017:
We zijn van plan op 12 t/m 14 mei weer een
voorjaarsexcursie naar Texel
te houden. Dit is 4 jaar geleden voor de laatste keer
gebeurd. Toen is het uitstekend bevallen!! Een gezellige ploeg heeft toen heel veel verschillende vogels
gezien. We stellen voor om de excursie op ongeveer
dezelfde manier te organiseren. Dat betekent: met de
auto, via de veerboot, naar Texel op vrijdag. Dan 2
nachten naar hetzelfde verblijf: Princenhage. Een
prima onderkomen. En ook nu weer een “selfcatering”-excursie: we zorgen voor ons eigen eten.
En voor de invulling van de excursie is er alle vrijheid: je kunt:

met je “eigen” auto op pad;

alleen/in een groepje fietsen (fietsen zijn te huur)

alleen of in een groepje wandelen.

en dan ’s avonds met z’n allen eten koken.
Wat je doet en hoe je dat ook doet, de natuur en de vogels op
Texel zijn altijd mooi!
Princenhage moet in één keer gehuurd worden. Daarom zijn de
kosten voor deze excursie direct afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe groter het aantal deelnemers des te lager de kosten per persoon. Het gaat om ongeveer de volgende bedragen:

met 25 mensen € 80;

met 20 deelnemers € 90;

met 16 deelnemers € 100 en

met 50 deelnemers € 60.
Bij minder dan 16 deelnemers gaat de excursie niet door omdat de kosten te hoog oplopen.
We hebben voor Princenhage een optie kunnen afspreken tot 01-04-2017, dus op de voorjaarsvergadering, op de laatste donderdag van maart (30-03), moeten we
weten wie mee gaat. Daar hoef je niet op te wachten: je kunt je nu
ook direct opgeven bij:
Johannes Mosselaar, johannesmosselaar@hotmail.com.
(foto boumantsje)
Marten van Dalen, mjvandalen@gmail.com
Henk Minkes, henkminkes@kpnplanet.nl
PS: Volgende keer info over een buitenlandexcursie 2018. Suggesties hiervoor zijn zeer welkom!
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Financieel overzicht 2016/2017
Inkomsten
Omschrijving
Saldo rekening courant
Saldo excursie rekening
Saldo spaarrekening
Contributies
Ontv. Helgoland/Barth
Rente
Opbrengst verloting
Advertentie``Fjildrop``
Koekactie
Diversen
Totaal

Begroting 2016
3.072,75
171,84
1.041,00
2.600,00

5,00
300,00
500,00
250,00
500,00
8.440,59

Rekening 2016 Begroting 2017
4.072,75
1.662,00
171,84
266,00
541,34
3.541,00
2.632,50
2.600,00
7.120,20
3,16
5,00
347,50
300,00
572,50
450,00
650,70
400,00
1.586,93
1.000,00
17.699,42

10.224,00

300,00
500,00
300,00
1.800,00
1.050,00
125,00

250,00
350,00
2.877,75
171,84
541,00

388,62
286,00
160,00
1.793,96
1.295,00
104,54
6.853,69
26,98
391,30
221,81
708,45
1.661,22
266,51
3.541,34

8.440,59

17.699,42

10.224,00

Uitgaven
Omschrijving
Secretariaat
Leden/Best. Vergadering
Nazorg/Nestkast/Ringact
Uitgave``Fjildrop``
Afdracht B.F.V.W.
Kosten verloting
Uitg. Helgoland/Barth
Attenties
Kosten Koekactie
Diversen
Kosten afd. Jeugd
Saldo rekening courant
Saldo excursie rekening
Saldo spaarrekening
Totaal

300,00
450,00
350,00
1.800,00
1.050,00
100,00
200,00
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100,00
200,00
150,00
500,00
1.659,00

3.540,00

Toelichting financieel overzicht 2016/2017
Ad. 3
Ad. 4
Ad. 5
Ad. 6
Ad. 7

Ad. 8

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

Inkomsten:
Iets meer ontvangen contributies dan begroot, ledental afgelopen jaar in aantal gelijk
gebleven.
De rente inkomsten is te verwaarlozen minder dan 1% per jaar.
De opbrengst verloting is hoger dan begroot.
De advertentie-inkomsten zijn hoger dan begroot. Er is meer binnengekomen mede
veroorzaakt doordat bij het voorgaande jaar 2015/2016 nog niet alle advertenties betaald waren, echter onze grote adverteerder Rabobank gaat ons verlaten.
De opbrengst koekactie is hoger dan begroot, hier zijn ook de opbrengsten van het
voorgaande jaar 2015/2016 in verwerkt, die nog niet binnen waren. Alle verkopers die
hebben meegewerkt voor de koekactie namens het bestuur bedankt voor jullie medewerking.
Opbrengst diversen is ook hoger dan begroot, we hebben weer een flinke vergoeding
mogen ontvangen van Beh. Coop Wald en Finnen. Verder zitten de opbrengsten van
de verkoop nestkasten en nog een klein bedrag van Enerzjy Koop. Trynwalden erin
verwerkt.
Uitgaven:
De secretariaatskosten zijn hoger dan begroot mede veroorzaakt door aankoop van
de acceptgirokaarten, abonnementen.
De kosten van leden en bestuursvergaderingen zijn lager dan begroot, echter
er moet nog een factuur binnenkomen van de najaarsvergadering.
De kosten van nazorg en ringactiviteiten zijn ook lager dan begroot, wat minder vergoedingen verstrekt, tevens nazorgpassen verwerkt onder afdracht BFVW.
De kosten van de Fjildrop zijn mooi binnen de begroting gebleven.
De afdracht BFVW is hoger dan begroot, hier zitten de nazorgpassen in verwerkt,
zoals omschreven in punt 3.
De kosten van de verloting zijn iets hoger dan begroot, maar nog altijd mooie prijzen
kunnen kopen voor weinig geld.
Attenties dit jaar veel lager dan het voorgaande jaar.
De kosten diversen zijn veel lager uitgevallen, dit zijn de bankkosten en kosten voor
de website. De bankkosten zijn gelukkig lager dan het voorgaande jaar door opzeggen van de ING bank
De kosten zijn fors hoger dan het voorgaande jaar, veroorzaakt door aankoop vogelhokjes.
De kascommissie bestaat uit de heren J. v.d. Bij en J. Zijlstra.
Opgemaakt door de penningmeester Geert Dijkstra
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FRIJ SICHT
Jan Faber

Wat in wielde hawwe
wij yn ús Fryslân.
Mei de wintertelling op
de klaai kinne we sa
fier sjen, dat de ein wei
wurd yn de fierte, ik
haw dan ek op it formulier set, we ha tûzenen goes op skreaun,
mar der efter sieten
noch folle mear. Net
allinne goes, mar wylpen, ljippen en wilster.
Wat ek stadichoan
mear foarkomt is ús
grutste fûgel de swan
(knobbelswan). Ik telde
om Burdaard hinne
mar even 90 stiks. 60
jier lyn hie Stania State
in spantsje en Swarteweisein.
Om op de titel fan dit ferteltsje werom te kommen, yn 1970 seach ik de ljippen út de hûs wei op it
nêst sitten, doe kamen der boltsjestâlen, kealleboltsjes, mear dan 300 meter stal, fuort sicht. No
ha se alles wer ôfbrutsen, earst de “maanmannetjes” om it asbest op te romjen, doe de izeren
spanten en doe de betonnen kolken. Mear dan 400 meter; de kniper fan de kraan fergriemde al
dat beton as wiene it moalkoekjes. En dan mot alles fuort, wol 50 auto’s fol pún! Grutte gatten
bleaune oer, wol 60 auto’s fol grûn gongen deryn. No soe it wer frij sicht wurde, mar nee hear, in
gigantyske kulebult(pakken) keart myn sicht, hooplik tydlik.
Mar it is de fraach, as alles wer rom is, of de ljippen der dan noch binne? Ik begjin dan te tinken,
lykas de telefyzje minsken: gjin alvestêde tocht, dan mar in âlden út de kast, hoe folle ljippen ik
dan hie. Net allinne ik fansels, mar soms hie ik wol it gefoel dat ik sels ljippen hie, dan wiene de
spantsjes tusken de beammen.
Oan’t Flokhernepaed in pear, efter de pleats in pear en foar hûs in pear. Sân 6 – 10 pear, mar dan
praat ik oer 80 jier foarline. No binne der allinne noch krieën.
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De Haven 5
9061 DL Gytsjerk
058 256 1370
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Briedsoarch

Pyt fan de Polder
Swellen
Dizze maitiid komt der yn alle doarpskranten
fan de Trynwâlden itselde stikje te stean oar
de swellen yn de Trynwâlden. In stikje
ynformaasje oer de soarten, de fûgel en de
nêsten. En in oprop oan de minsken om
meldingen troch te jaan oer nêstplakken by
harren thús. Der binne tellers foar de doarpen
Aldtsjerk (Wiebe Spinder), Readtsjerk (Pyt
fan de Polder) en Mûnein (Albert Visser).
Foar Gytsjerk en Oentsjerk moat noch immen
komme. Hidde Luinstra en Lindeboom út
Oentsjerk telle by ferskate boeren yn de
omkriten. It giet der om de briedpearen fan
trije soarten sa goed mooglik yn byld te
krijen.
Op de webside kinne de minsken mear
ynformaasje fine oer de keunstnêsten foar swellen.
Sjongfûgels en nêstkastkes
Dit seizoen wolle wy de beammen wêr’t in nêstkastke fan ús ynhinget in nûmer jaan en alle
briedgegevens fan de fûgel dy't yn de kast wennet fêstlizze mei de App fan de BFVW.
As der dan in nêstkastke ferfong wurdt dan hoecht der net mear in nûmer op de nêstkastke want
op de beam stiet de koade foar it plak.

Jeugd/Edukaasje
Pyt fan de Polder

Legere skoallen
Oant no ta binne der fjouwer skoallen yn de Trynwâlden besocht mei de Hoarnûle presintaasje.
Wy kinne yn in lesoere dit ûnderwerp mei foto’s, sprutsen tekst, muzyk, ûle lûden en 10 mearkar
fragen, ús ferhaal goed kwyt om ien en oar út te djipjen oer de Hoarnûle, En de Fryske taal krije
de bern der om de nocht by. Guon bern hawwe hjir wolris in probleem mei mar dat losse wy dan
ek wol wer op.

Dizze
maaitiid
binne
de
greidefûgels wer oan bar om oer
te fertellen op de skoallen en yn it
fjild. Gelokkich haw ik help krigen
fan Otto Banga om yn de groepen
7/8 fan fjouwer skoallen oer de
fûgels te fertellen. By de fjild
lessen soenen wy ek noch wol wat
nije minsken brûke kinne. Spitich
genôch binne ús de lêste tiid in
pear minsken mei in protte
fûgelkennis ûntfallen. En dan mar
ôfwachtsjen of it waar wol wat
geskikt is om it fjild yn te gean mei
in keppeltsje bern.

13

De Haven 1

14

! ! Foar alle neisoargers en boeren ! !
Tongersdei 6 april 2017 om 20.00 oere yn kafee “Moarkswâl” yn Aldtsjerk is de
jierlikse
NEISOARCHGEARKOMSTE.
Dizze jûn sjoche wy werom op ferline
jier, it twadde jier sûnder regulier
aaisykjen.
Jappie Seinstra nimt de sifers fan 2016
mei ús troch, Jelle van der Bij hat alle
kaartmaterialen,
formulieren
ensfh.
klearlizzen.
Fierder giet it oer it seizoen dat der oan
sit te kommen: de neisoarch (aaien,
piken, alarmtelling), it programmabehear.

Wy hoopje jimme allegearre te moetsjen op dizze jûn.
De neisoarchkommisje,
Jelle van der Bij,
Jappie Seinstra,
Henk Minkes.

Ule nijs

Pyt fan de Polder
Dat der net sa folle ûlen wêze soenen
yn de roestbeammen dit jier hie ik wol
tocht. Yn de winter 2015/2016 wiene
der in protte, meast jonge goud - en
hoarnûlen dea melden.
Foaral by de grutte diken waarden hja
fûn. Dêr sieten dan noch wolris mûzen
wêr't hja op út wiene. Dan is in botsing
mei in hurd ridende auto deadlik foar in
fûgel fan amper 300 gram.
Dit seizoen sieten der yn de Mûnein 14
hoarnûlen yn de roestbeam op de
krusing Kaetsjemouiwei en de Dr.
Kijlstrawei. Dat wie ferline jier noch 61.
Yn Gytsjerk sieten dit jier mar 5 en
ferline jier 22 ûlen. By Wiins en
Bartlehiem dit jier net ien. Oer hiel Fryslân binne der net mear as 624 teld. Dat binne al gau 1000
ûlen minder as yn in top jier.
Dêrom bin ik benijd nei de briedrissultaten dizze simmer. As jimme tinke dat der ûlen yn de buert
briede, as dat der jongen binne te razen, graach in mail berjochtsje op de webside ûnder Educatie
of skilje 058-2563137
15
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Webside nijs

Pyt fan de Polder
As jo op de hichte bliuwe wolle fan it lêste nijs op ús webside dan kin dat hiel maklik.
Fia de webside kinne jo dit oanjaan troch op de linken meldingen of nijsflits te klikken.
Jo mail adres kinne jo dêr ynfulle en dat wurdt dan yn in bestân opnaam. As der in update is krije jo
berjocht oer de mail.
Sa’n 80 minsken dogge hjir al oan mei.
Hjirûnder in artikel fan de webside.
De fûgels binne al wer drok mei it sykjen om in territoarium en hawwe ferlet fan nêstkastkes.
Yn Readtsjerk binne genôch te krijen
De nêstkastkes meitsje wy, de Fûgelwacht
Trynwâlden, sels fan boupakketten. It binne
deselde dy't de skoallen ek krije.
Jo kinne se keapje mei in kleurke mar ek yn
blank hout, om sels te fervjen.
Foar it ynflean gat sit in keunststof plaatsje om
it hakwurk fan de spjocht tsjin te gean.
Se binne te keap by Boskwei 13 yn
Readtsjerk. It is selsbetsjinning (as der net ien
thús is).
De priis is € 7.50 foar in skildere nêstkastke
en € 5.00 foar in blank kastke.
Jo moatte der op tiid by wêze, se geane as
broadsjes. Dat hat Kees grif ek tocht.
It is no de tiid om nêstkastkes skjin te meitsjen
en om nije op te hingjen.
Hjir ûnder fine jo in list mei punten om oan te tinken by it ophingjen en fersoargjen fan in nêstkastke.
Ophangen nestkastjes.
Op een plaats zichtbaar vanuit je huis
Verspreid ophangen i. v. m. territorium. (leefgebied)
Nooit op het zuiden (te warm)
Op het noord –oosten (schaduw en droog)
Gemakkelijk te bereiken
Op hoogte van ca. 3 meter (katten)
Schoonmaken na broedseizoen (oktober)
In de herfst en winter als slaapplaats
Niet te vaak kijken
Niet kijken vóór het broeden
Niet kijken als er jongen piepen
Rustig gedragen
Niet in kast kijken bij het uitvliegen
Niet alleen op de ladder staan (iemand ladder laten vasthouden)
Na eerste legsel het nestkastje schoonmaken (vlooien)
Er kan een tweede legsel komen
En as de winter oer is moatte de fetbollen en sa út de tún. Jonge fûgels moatte michjes ite en
kinne net oer it iten fan fetbollen. Dan is de kâns grut dat se dea geane.
En ferjit net jo kat in beltsje om te dwaan om de fûgels te ferjeien by de kat syn eigen jeierij.

Ut namme fan de fûgelwacht en de jonge fûgels, tige tank.
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Weidevogelbeheer skriezekrite It Reidfjild 2016
Johannes Wiegersma

Beste mensen / weidevogelbeheerders van het VALD It Reidfjild,
In de bijgaande overzichten van twee stippenkaarten krijgt u een beeld van het aantal gevonden en
getelde broedparen van de weidevogels in uw skriezekrite It Reidfjild onder Readtsjerk.
Om deze informatie goed zichtbaar en overzichtelijk op de kaarten te maken, heb ik een verdeling
gemaakt van de 1e vier soorten weidevogels (grutto, kievit, tureluur en scholekster) en de overige
broedvogels. De ronde stippen op de kaart zijn de gevonden nesten, de vierkante stippen zijn de getelde broedparen waarvan het nest niet (meer) gevonden kon worden. De kleuren van de stippen
komen overeen met de volgende 1e vier weidevogels: zwart = kievit, grijs met donkere rand =
grutto, grijs met witte rand = tureluur en wit = scholekster.

Daarnaast is er een overzichtskaart van alle gevonden en getelde 'Overige Vogelsoorten'. De letters
verwijzen naar de volgende vogelsoorten: watersnip=WS, graspieper=GP, veldleeuwerik=VL, gele
kwikstaart=GKw, slobeend=SE, wilde eend=WE, krakeend=KrE, zomertaling=ZT, meerkoet=MK,
etc.). Ook hier geldt: ronde stippen zijn gevonden nesten; vierkante stippen zijn getelde broedparen.
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Resultaten. In dit beheergebied is het aantal broedparen van de 1e vier soorten dit jaar bij de kievit en grutto afgenomen en is de tendens bij de tureluur en scholekster redelijk gelijk. In het bovenstaande overzicht is het totaal aantal broedparen vermeld, inclusief de broedparen in het SBB
reservaat It Súderflijd. Hiervan zijn de aantallen zowel in cijfers, als de aantallen in de trend vanaf
2009 aangegeven. Dit laatste geeft een beeld van het verloop van het aantal broedparen in die
jaren. Wat op de stippenkaart meteen opvalt is het ontbreken van de weidevogels in het plasdrasgebied bij de molen. Het eens zo roemrijke grote plasdras-perceel, met altijd vele tientallen broedparen weidevogels, is in de herfst en de warme winter zo slecht onderhouden, dat daardoor de
vegetatie kon uitgroeien tot grote hoogten. Gras, rusken, biezen en alle andere ongewenste vegetatie was in maart op plaatsen hoger dan een halve meter. Door deze verruiging is de plasdras
totaal ongeschikt voor de weidevogels, maar ook ongeschikt voor de watervogels. Zelfs nadat dit
perceel onder water was gezet, was er eigenlijk al geen sprake meer van een plasdras en in mei
was de vegetatie zelfs uitgegroeid tot metershoge planten. Dit verklaart ook de achteruitgang van
de kievit en grutto in deze skriezekrite. Gelukkig is het aantal broedparen buiten deze plasdras op
een goed peil gebleven.
Het grillige voorjaar, eind april - begin mei, heeft de nodige tol geëist bij de jonge kieviten. Door de
vroege eileg heeft geen enkele jonge kievit die periode, met vorst, sneeuw en hagel, overleefd.
De volgende leg van een aantal kieviten, voornamelijk op de maïslanden, bracht nog wat leven in
het veld, maar hun aantal was beduidend lager dan in april.
Ook de hoge predatiedruk, met name van de kiekendief, heeft grote invloed gehad op de overleving van de jonge kuikens van alle soorten weidevogels. De beide laatste jaren was er een overvloed aan muizen voor de vele buizerds en kiekendieven, maar dit voorjaar moesten deze roofvogels en ook andere grondpredatoren op zoek naar ander voedsel, zoals de jonge kuikens. Op vele plaatsen werd elke vierkante meter afgeschuimd en enkele gebieden werden volledig kaalgeplukt, tot een enorme frustratie van de nazorgers die al het werk in de lucht zagen verdwijnen.
Broedsucces. Aan hand van de alarmtellingen, die door de vogelwachters zijn uitgevoerd, is het
broedsucces van de weidevogels vast te stellen. Deze alarmtellingen worden uitgedrukt in een
Bruto Territoriaal Succes (B.T.S.) als percentage alarmerende ouderparen met jonge vogels, in
verhouding met het aantal getelde broedende weidevogels. Een goede score, om de soort goed
in stand te houden, behoort 65% te zijn. De kievit kon bij lange na niet aan deze norm voldoen,
vanwege het voornoemde grillige weer in het voorjaar. Bij de 1e en 2e telling zo rond eind mei/
begin juni lag de B.T.S. score slechts rond 30%. Voor de andere weidevogels was de score wel
beter, maar onoverzichtelijk voor wat een juiste score betreft. Door het late voorjaar lag de score
rond 1 juni bij de grutto op 85%, maar een week later slechts 22%. Zo ook bij de tureluur: op 1
juni 77% en een week later op slechts 33% en bij de scholekster was dit 23%.
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Van deze resterende aantallen is het overgrote deel van de jongen vliegvlug geworden, met name
in en rond de nieuwe plasdras van Jan Dijkstra, ten oosten van de Reidfjildsdyk. Hier wemelde het
van het jonge leven, zelfs bergeenden met hun jongen.
In de plasdras van Cor Schipper was totaal geen jonge vogel beleving; het was hier doodstil, in
tegenstelling tot voorgaande jaren…...!
En ook in het waterrijke gebied van het SBB reservaat It Súderfjild is geen enkele jonge vogel volgroeid door de hoge predatiedruk.
Ik wil hierbij een ieder die in het gebied van It Reidfjild heeft meegewerkt aan het weidevogelbeheer in het afgelopen voorjaar, bijzonder hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en hoop
dit de komende jaren op dezelfde wijze met u allen te kunnen voortzetten....! Wij hopen dan in ieder geval op betere resultaten, want daar doen we het uiteindelijk voor.
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Bijzondere waarnemingen 2016/2017






















Fûgelmeldings Pyt van de Polder
Op 31 jannewaris seach ik in Stienfalk (smelleken) fleanen op de Boskwei yn Readtsjerk.
Sa no en dan hear ik in Hoarnûle wyfke (ransuil ) by ús efterhûs. Dan binne hja dochs wer
warber.
Mei de Mûzebiters (buizerds) en blauwe ielreagers (reigers) giet it net goed. Omdat der
hast gjin mûzen binne. De fûgels binne fiersten te licht en sille sa amper aaien lizze.
De Wâldûle (bosuil) is twa kear sjoen yn de Klinze Bosk en Van der Meulen hat him in pear
kear heard. De twa ûlebakken binne neisjoen dat hy kin syn gong gean. It is ôfwachtsjen.

Vogelnieuws Binnemiede en omgeving: november-december 2016, januari 2017
Jouke Vlieger
18-11-2016: Klapekster, 1 ex Binnemiedereed, foeragerend op hekkelresten.
24-11-2016: Onderwaterstaande zomerpolders de Warren bij het Set.
Grote zilverreiger: 14 ex
Smient: 2500 ex
Brandgans: 3000 ex
Wilde eend: 210
Kolgans: 6500 ex
Slobeend: 220
Wintertaling: 170
Krakeend 70
Kuifeend: 40
Kievit: 2000 ex
Kemphaan: ± 40 ex
Bonte strandloper: 6
Watersnip: steeds kleine groepjes opvliegend, totaal: 285 ex
02-12-2016: Slechtvalk, adult ♀ dood gevonden voor garage bij woning Kooiweg Gytsjerk.
15-12-2016: Goudhaantje, 6 ex in gezelschap van Koolmezen Kobbekooi.
13-01-2016: Zeearend, 1 adult ex in polder De Warren, zo nu en dan biddend boven rietveld
(in slow-motion), dan weer rustend op boven het water uitstekend polderdijkje.
16-01-2016: Kleine zwaan, 40 ex polder De Warren.
19-01-2016: Waterral, 2 ex bij It Set.
03-02-2017: Roerdomp, 1 ex Wielhals.
Wielewaal: haven in Aldtsjerk. 25 oktober 2016. Age Sikma
IJsvogel: over de weg bij Ryptsjerk. 14 november 2016. Corrie Brandsma
Roerdomp : opvliegend bij Bouwepet.19 en 21 januari 2017. Corrie Brandsma
Kievit: op de wjuk achter J.Binnesweg Mûnein. 25 februari 2017
Scholekster: in veld achter J.Binnesweg 25 februari 2017
Dagelijks in het veld achter J. Binnesweg, 2 canadese ganzen, 2 nijlganzen, meerkoeten
en waterhoentjes, wilde eenden, smienten en diverse soorten ganzen.
Tuinvogels: koolmezen, pimpelmezen, merels, staartmezen, vinken, de bonte specht en
mussen in de tuin aan de Jelte Binnesweg.

Justermoarn de earste skriezen wer
sjoen by't Set yn de Warren.
De maitiid komt der oan!
Jappie Seinstra, 20 februari 2017
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Wilma Wevers zondag 12 februari 2017
Gisteravond weer 2 ransuilen in de tuin.
Een bij mij in een grote spar (een van de 2 die is blijven staan) en de andere bij de buren in de
boom. Ik had niet verwacht dat ze nog zouden komen na de grote kap, maar blijkbaar zijn ze wel
territorium vast.
Vanochtend weer een goudvink in mijn tuin, niet eens schuw,
maar te laat voor foto.
Hierbij een foto van de goudvink.
Foto genomen op 28-1-2017 door Iza Stekelenburg in de tuin
bij de buren.
Een dag eerder zaten ze (4) bij mij in de tuin
Wilma Wevers
Aldtsjerk, 10.1.2017
Deze vogel, de kwak, ziet Klaske
Adema zo af en toe in de finne.
Ze weet het zeker. Al verschillende keren gespot.

Zeearend
Jan Jelle Jongsma, 16 febr. 2017:
2 zeearenden in de Ryptsjerksterpolder
bij It Fryske Gea.

Slechtvalkjes bij de ENGIE-centrale aan het
Bergumermeer.
Onder het wakend oog van de wildcamera heeft
het mannetje een nestkuil gemaakt, ook voert
hij het vrouwtje zo nu en dan. Ben benieuwd
wanneer het eerste ei gelegd wordt, in 2016
was dat op 11 maart. Bijgaand een foto van de
webcambeelden. Peter Das
24

Wist U datjes/leuke tips/voor u gelezen
DvhN en LC
14-01-2017
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De koekoek is een echte parasiet,
zelf zijn ei bebroeden doet hij niet
Hij legt zijn ei, als niemand het ziet
in het nest van een heggenmus of karekiet

Piep, daar is de graspieper
Onverwachte 'winnaar' van de Euro Birdwatch 2016
was de graspieper. Meer dan honderddertigduizend
stuks werden er geteld. Voor het grote publiek is de
graspieper een klein, bruin vogeltje. Een als zo vele.
Maar als je wat verder kijkt zie je een heel bijzondere
vogel.
Een grijsbruin gestreept klein vogeltje. Niet veel groter dan een koffiemok. Zeker als hij op de grond zit
valt de graspieper nauwelijks op. Hij zit even stil en
trippelt dan door naar een plekje verderop. Een echte scharrelaar is het, op zoek naar voedsel. Dat doet
hij, de naam zegt het al, het liefst in het gras. Niet in de achtertuin, maar in het buitengebied. En daar
hebben we meteen de eerste verrassing te pakken: de graspieper is namelijk een weidevogel!
De graspieper broedt op de grond, vaak in de buurt van de waterkant. En net als zijn collegaweidevogels als grutto en kievit gaat het met de graspieper niet goed. De oorzaak is bekend; door de
steeds intensievere landbouw is er minder voedsel in de vorm van insecten te vinden. Niet alleen
grutto’s, kieviten en tureluurs hebben daar last van, ook de graspiepers zijn hiervan de dupe. Vandaag de dag leven er nog zo’n 70.000 paar in ons land, een aantal dat elk jaar afneemt. Dat heeft
helaas een vermelding op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels opgeleverd.
De graspieper is óók een zangvogel. Beroemd is zijn spectaculaire zang, zeker voor zo’n onopvallend
vogeltje. Hij vliegt enkele meters omhoog en laat zich al zingend als ware het een parachutist naar
beneden glijden. Uit het hoge Noorden
Maar waarom zijn er tijdens de Euro Birdwatch dan toch zo veel graspiepers gezien? De Nederlandse
graspiepers die hier gebroed hebben trekken vanaf eind september grotendeels weg naar ZuidwestEuropa. In oktober komen de graspiepers uit Scandinavië in ons land aan. Zolang het weer goed is,
blijven ze hier, als het koud is in Nederland trekken ze door. En juist die piek van graspiepers uit
Scandinavië viel gelijk met Euro Birdwatch! Tel daar het zuidenwindje bij op, tegenwind dus, waardoor ze laag vlogen om niet te veel energie te verspillen, en de graspiepers waren goed te zien. Zo’n
piek van piepers duurt maar een paar dagen. (Bron Vogelbescherming)

Papegaaiplant
Groeihoogte max:
Wintergroen:
Habitat:

1,5 m - 2 mBladverliezend
Normale bodem, Vochtige bodem

Winterhardheid:
Bladkleur:
PH bodem:

Deze plant vindt zijn oorsprong in Noord-Amerika en is een prachtige
plant in de tuin, mits de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.
De bloemen groeien eerst in grote trossen en zijn zalm tot roze van
kleur, ook hebben ze een heerlijke geur.
Vervolgens gaan de trossen hangen zoals op
de foto 'bloeifase 2'
Zowel de bloem als de vrucht zijn bijzonder.
De Papegaaiplant dankt zijn naam aan de
vorm van de vrucht; deze doet nog het meest
denken aan een papegaai welke op zijn kop
met de snavel aan de stengel verbonden is.
De vrucht scheurt na rijping open en massa’s
pluizen komen tevoorschijn.
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Goed winterhard
Groen
Neutraal

‘Dy’t net donget, dy’t net ponget’
Jouke Vlieger

In âld boeresechje dat besjoen fanút it boereperspektyf wol te begripen is. It útriden fan rûge dong en
jarre hie eartiids in positive útwurking op de greidefûgels, spitigernôch is dat omslein yn negatyf. Yn it
lytsskalige buorkjen fan doe leine genôch kânsen foar de greidefûgels, dêr wie tiid en romte en dêr
wie ferskaat. It wurdt mozaïekbehear hie men doe noch nea fan heart, it lei gewoan besletten yn de
wize fan buorkjen. It lân om de pleats hinne waard mear brûkt as it lân wat fierder fuort lei, lykas hea
en boezemlân, en dêrtroch ûntstie in hiel moai gradient fan ryk nei earm. Mar alles is feroare, de
grutskalige ferkavelingen, djipûntwettering, grutte mega stallen, mear kij, mear produksje, mear dong,
alles is dêrneffens. Fan it útriden fan driuwdong – yn de gearstalling fan no – is bekend dat it mear
skea dan goed docht oan it boaiemlibben en dat it benammen soarget foar de romte yn de jarrekolk
en foar mear gersproduksje, dus faker meane. In hegere driuwdongjefte yn kombinaasje mei in hege
pH wearde kin yndied liede ta mear wjirms mar folle mear noch ta gêrsgroei en minder fariaasje fan
krûd en blom. Boppedat krûpe de wjirms djipper de boaiem yn sadat se minder beskikber binne foar
de greidefûgels. De fegetaasje wurdt iensidich, de kompetive soarten krije de oerhân en de iepene
struktuer ferdwynt. Dit alles hat syn wjerslach op it ynsektenlibben wat yn oantal en ferskaat ôfnimt.
Boppedat hawwe de gruttere ynsekten lykas krobben en sprinkhoannen - dy’t sa wichtich binne yn de
opgroei-fase fan de piken – muoite om har syklus te foltôgjen.
Skrizepiken hawwe deis sa’n 8.000 michjes nedich en minder hapkes betsjut mear stapkes, dus mear
enerzjy ferbrûk. In bemestingsniveau fan yn elk gefal minder as 100 kg stikstof/ha per jier soe winsklik
wêze. It werombringen fan de dongjeften remmet de gêrsgroei en befoarderet de diversiteit. Dêr
ûntstiet in iepene krûdenrike fegetaasje dêr’t relatyf gruttere proaisoarten (ynsekten) yn foarkomme. It
is better tagonklik foar de piken om te itensykjen. It is bekend dat skrizepiken 31 % effisjinter
foerazjearre op krûdenryk lân as op gongber boerelân. Wolle wy it boaiemlibben befoarderje en de
greidefûgels op maat betsjinje dan moatte wy it mear sykje yn de rûge dong en dan it leafste rûge
dong dy’t tiid hân hat om te rypjen mar dy’t noch krekt net hielendal útripe is. Dong dêr’t it stikstof ferlies tidens it ripingsproses leech west is en de stikstof dy’t oerbleaun is organysk bûn is. Dizze dong
moat fierders in goed fochtgehalte ha en frij wêze fan ûnkrûdsieden. Faak sjogge wy ek dongbulten
dy’t broeie, hjir is it proses fan rypjen te hurd gien, it is te hjit wurden en dêrtroch is in soad stikstof
ferlern gien. De dongbult is te luchtich west en soerstof hat de broei oantrune.
Soksoarte dong is faak ek net frij fan skimmel.. Mar ek al is rûge dong in myldere foarm, men moat ek
net oerdriuwe. It saneamde wjirmkelân is fan belang mar perfoarst net minder wichtich is it michjelân.
It fretten fan folwoeksen greidefûgels bestiet foar sa’n 20% út rûpen en ynsekten en foar 80% út reinwjirms. In ♀ skries hat deis ± 300 wjirms nedich, yn ‘e briedtiid komt dat del op krapoan 8000. Rekkenje wy fan maart oant july, fan oankomst oant fleanfluch fase, dan komme wy op sa’n 40.000 wjirms!
Yn in fjouwerkante meter soenen neffens de noarm likernôch 100/150 wjirms en 50 emelten sitte
moatte. Mar yn in greidefûgelbiotoop is net in perseel, net in fjouwerkante meter itselde, benammen
net yn in leechfeangebiet, dus dizze berekkening moatte wy wat rommer besjen. It michjeguod, benammen foar greidefûgelpiken spylje in net minder wichtige rol. Behâldt fan dizze blomrike perselen
en dêrmei de ynsektenfauna betsjut yn de praktyk net of skraal bedongje. Rûge dong is goed mar wol
op it goede momint en op it goede plak en net oerdriuwe, want greidefûgelbehear betsjut hjoed-de-dei
in bytsje minder yn in tiid fan in bytsje mear!

wormenland

insektenland
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CES 2016
Bloed, zweet en tranen.
Altijd de snavel open, een kabaalmaker die kleine karekiet als je ze uit het net haalt. Een pimpelmees uit het net halen is een waar feest. De kleine blauwpet weet altijd het zachte vlees onder je
nagel te vinden en hakt er op los. ‘Schiet eens op met het maken van de foto, de specht ziet mijn
hand voor een boomstam aan’. De snavel van een gaai is ook niet fijn in je vingers. De appelvink
spant de kroon en gaat tot op het bot als hij de kans ziet. Er vloeit wel eens bloed.
Voor het seizoen met man en macht de vangbanen prepareren. Snoei werk, looppaden opknappen, keet verven etc. Het kost ‘t nodige zweet.
Het gaat allemaal niet vanzelf. In belang van de wetenschap
maakt. En dan te bedenken
dat het vrijwilligerswerk is.
Maar dat staat buiten kijf.
We hebben het hier over
passie. Passie voor de natuur, voor de vogels en de
drang om het beter te leren
kennen en begrijpen. Terugmeldingen daar is het
allemaal om te doen. We
doen het met toewijding
waar het belang van de vogel voorop staat.
Jaar
En die tranen? Van het lachen want we doen
het met veel “nocht en wille”.

moeten er soms offers worden ge-

Totaal
gevangen

Totaal
geringd

Totaal
terug
gevangen

Enkele terugmeldingen:
Goudvink:
Geringd: 20-7-2013 Eastermar. Terugmelding: 22-5-2016 Burgum. Afstand: 2 km
Zwartkop:
Geringd: 22-9-2013 Nodebais, Belgium. Terugmelding: 7-5-2016 Burgum. Afstand: 286
km
Zwartkop:
Geringd: 21-11-2015 Fonte Benemola Faro,
Portugal. Terugmelding: 12-6-2016
Burgum. Afstand: 2108 km

1999

478

345

133

2000

416

264

152

2001

264

160

104

2002

409

277

132

2003

421

275

146

2004

493

364

129

2005

496

347

149

2006

457

324

133

2007

455

280

175

Diverse Fûgelwachten en vrijwilligers dragen
ons een warm hart toe. Geweldig bedankt
voor de steun die we ontvangen. Graag hopen we in de toekomst weer een beroep op u
te mogen doen. Speciale dank gaat uit naar
de eigenaren van onze vanglocatie Engie
S.A.
Voor meer informatie:
www.vogelringgroep.nl

2008

642

460

182

2009

591

413

178

2010

648

461

187

2011

589

390

199

2012

490

367

123

2013

440

323

117

2014

622

453

169

2015

564

398

166

2016

419

309

110
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Soort

Nieuw
Terug
geringde gevanvogels
gen vogels

Totaal
Soort
gevangen
vogels

Nieuw
geringde
vogels

Terug
Totaal
gevangen gevangen
vogels
vogels

Baardman

3

3

6

Merel

4

2

6

Blauwborst

15

6

21

Pimpelmees

18

4

22

Boerenzwaluw 2

2

Putter

1

Boomkruiper

1

1

Rietgors

18

8

26

Bosrietzanger

11

11

Rietzanger

12

1

13

Braamsluiper

4

2

6

Roodborst
tapuit

2

Fitis

42

18

60

Snor

3

Gekraagde
roodstaart

1

1

Spotvogel

1

1

Goudvink

1

2

3

Sprinkhaanzanger

3

3

Grasmus

13

8

21

Tjiftjaf

22

5

27

1

1

Tuinfluiter

7

1

8

Grote bonte
specht

1

2
1

4

Heggenmus

2

2

4

Winterkoning

4

4

8

IJsvogel

3

1

4

Witsterblauwborst

12

10

22

Kleine karekiet 50

22

72

Zanglijster

4

1

5

Koolmees

39

6

45

Zwartkop

8

2

10

Matkop

3

3

Totaal

309

110

419

CES-project 2016 Vogelringgroep Bergumermeer
Sinds 1999 is Vogelringgroep Bergumermeer actief betrokken bij het vangen en ringen van vogels nabij het Bergumermeer. Dat gebeurt in het kader van het CES-project.
CES staat voor Constant Effort Site. Het idee voor dit project is ontstaan in Engeland en richt zich
vooral op zangvogels. Tijdens het broedseizoen wordt er twaalf keer met zogenaamde mistnetten gevangen, vanaf half april tot en met half augustus. Door het ringen en weer terugvangen van vogels
kunnen verschillende factoren worden onderzocht. De belangrijksten zijn verspreiding en overlevingskans.
In Nederland zijn zo’n 45 CES-projecten actief. Uitgebreide informatie met betrekking tot dit project
kunt u vinden op de website van het vogeltrekstation: www.vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/
monitoringsprojecten/ces-het-constanteffort-site-project
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