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Samenvatting 
 
In 2010 werd de Gegevens Autoriteit Natuur (GAN) zelfstandig. De Nationale Databank Flora & Fauna 
die zij beheren zal tezijnertijd voor een ieder van goede en volledige informatie moeten gaan voorzien.  
Het was ook in 2010 dat It Fryske Gea voor het eerst in haar 80-jarige bestaan stopte met het 
toestaan van het zoeken naar – en rapen van kievitseieren in de weidevogelreservaten. Gelukkig 
hadden de meeste inventarisatievrijwilligers hier begrip voor.  
In 2010 voerde It Fryske Gea, eveneens voor het eerst in haar 80-jarig bestaan, legselbeperkende 
maatregelen uit bij grauwe ganzen in de reservaten Alde Feanen (oostkant), Easterskar en Makkumer 
Noardwaard. Dit onder druk van de landbouwsector en de provinciale overheid en met als doel om 
lokaal de schade die door ganzen wordt aangericht te beperken.   
Verder werd er in 2010 door de Afdeling Natuurkwaliteit veel tijd besteed aan de omschakeling naar 
de nieuwe beheerssubsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) en ook aan de ontwikkeling van 
overheids-beheerplannen voor de Natura2000-gebieden.  
 
Zoogdieren 
Dankzij de beschermingsstatus van de noordse woelmuis wordt er de laatste jaren meer onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van muizen in natuurreservaten. De noordse woelmuis werd in 2010 
vastgesteld op de oevers van het Sierdswiel (Grutte Wielen), Rietmeer, Hop en Oudegaasterbrekken. 
Ook de waterspitsmuis is vanuit natuurbeheeroogpunt een waardevolle soort die inmiddels uit veel 
gebieden bekend is. In 2010 werd deze soort aangetroffen in en rond de Alde Feanen, in Reid om ‘e 
krite, Brêgeham en langs de Flearbosksleat. Ook langs de Fluezen, bij de Morra en de 
Oudegaasterbrekken bleek de waterspitsmuis op veel plaatsen aanwezig.  
Op de Noord-Friese vastelandskwelders zijn tot dusverre 28 verschillende soorten zoogdieren 
vastgesteld. In district Súd verheugen we ons over de verdere uitbreiding van de otter in een aantal 
beekdal- en moerasgebieden. Voor district West geldt hetzelfde voor de boommarter, die inmiddels in 
veel bosgebieden (o.a. het Rysterbosk), maar zelfs ook op de Piamer koaiwaard is vastgesteld.  
Alle zoogdierinfo uit de terreinen van It Fryske Gea zal ook terecht komen in de provinciale 
zoogdieratlas die momenteel in ontwikkeling is (www.zoogdieratlas.nl) .  
 
Vogels 
Dankzij de inspanningen van tientallen vogelaars is in 2010 voor de derde keer sinds 2000 het gehele 
gebied van Grutte Wielen t/m Bûtenfjild integraal op alle broedvogelsoorten geïnventariseerd. Van de 
moerasvogels doen soorten als grauwe gans, waterral, blauwborst, snor, rietzanger, kleine karekiet en 
rietgors het lokaal goed. Bij Swarte broek kon zelfs een territorium van de grote karekiet worden 
genoteerd.  
In het algemeen kan gesteld worden dat van de weidevogels de kritische soorten zoals zomertaling, 
grutto, watersnip en veldleeuwerik afnemen, ook binnen de weidevogelreservaten. Van de 
weidevogels hadden de steltlopers in 2010 een redelijk goed broedresultaat, omdat de grasgroei door 
langdurige kou traag en wisselend op gang kwam, waardoor er ook later werd gemaaid en geweid dan 
in voorgaande jaren. Zo hadden de vogels meer tijd om hun eieren uit te broeden en jongen groot te 
brengen. In district West was van de weidevogelsteltlopers de grutto nog altijd het talrijkst met 189 
broedpaar in alle weidevogelreservaten (9 stuks) in dit district tesamen, gevolgd door de kievit met 
129 paar. Maatregelen in de Ryp, ten noorden van de Oudegaasterbrekken, waarbij de graslanden 
o.a. zijn vernat hebben geleid tot een flinke toename van de weidevogels.  
Ook de Alde Feanen werd in 2010 weer integraal gekarteerd op broedvogels. Daarbij werd dankbaar 
gebruik gemaakt van de BMP-gegevens van tientallen vrijwilligers. Geconstateerd kan worden dat het 
met de rietvogels, zoals kleine karekiet en rietzanger, goed gaat in dit gebied. Wel staan de soorten 
van stevig, overjarig (water)riet zoals baardman en bruine kiekendief onder druk. Ook viseters als 
aalscholver, blauwe reiger, kokmeeuw en visdief zijn flink achteruit gegaan. De totale 
weidevogelbevolking (eenden, steltlopers en zangvogels tesamen) is in aantal weliswaar ongeveer 
gelijk gebleven ten opzichte van 2004, maar er heeft wel een stevige verschuiving plaats gevonden 
van de steltlopers ((sterke) achteruitgang kievit, grutto, watersnip) naar de zangvogels ((sterke) 
toename van gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik).  
De groei van het totale aantal broedparen ganzen (7 soorten) van 454 paar naar 1625 broedpaar is 
spectaculair te noemen, maar komt wel overeen met de landelijke trends. De combinatie van geschikt 
broedhabitat (moeras) en optimaal foerageerhabitat (eiwitrijke graslanden) in de nabije omgeving is 
hiervoor de verklaring.  
In het Easterskar werden tot 1 april 353 legsels van de grauwe gans geprikt, om tegemoet te komen 
aan klachten van omwonenden. Toch werden eind april nog 167 paren met jongen geteld, overigens 
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alle binnen reservaatsgrenzen. Aalscholver (37), roerdomp (3), porseleinhoen (1) en baardman (1) 
handhaven zich nog aan de westkant van dit gebied.   
De broedvogelbevolking van de gevarieerde heidegebieden Schaopedobbe en Delleboersterheide 
bleek wederom zeer rijk. Op de Delleboersterheide en Diaconievene werden 72 soorten broedvogels 
vastgesteld waaronder 12 rode lijstsoorten zoals wintertaling, groene specht tapuit en wielewaal. Op 
de Schaopedobbe werden 49 soorten broedvogels ontdekt, waarvan 5 rode lijstsoorten zoals 
koekoek, matkop en grauwe klauwier. In beide gebieden waren de kenmerkende heidesoorten 
roodborsttapuit en geelgors flink toegenomen.  
In het Rysterbosk doen de standvogels die graag in holen broeden, boomklever, boomkruiper, grote 
bonte specht, kleine bonte specht, pimpel- en koolmees, kauw en spreeuw het goed. Soorten die ’s 
winters naar Afrika gaan zoals gekraagde roodstaart en grauwe vliegenvanger, gaan daarentegen 
sterk achteruit, wat overeenkomt met het landelijke beeld. Door de kapwerkzaamheden waarbij 
naaldbos wordt omgevormd naar gemengd bos, zijn de naaldbosliefhebbers kuifmees en zwarte mees 
ook duidelijk achteruit gegaan of zelfs verdwenen. De aanwezigheid van enkele watervoerende 
poelen in het bos heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de biodiversiteit, waaronder libellen.  
De eilandjes van de Bocht fan Molkwar boden na de plagwerkzaamheden die in de winter van 
2008/2009 werden uitgevoerd weer plaats aan pioniersooten waaronder zilvermeeuw en grote 
mantelmeeuw. Omdat de eilandjes toch maar weinig meer overstromen zullen ze voortaan jaarlijks 
door It Fryske Gea worden kaalgemaakt in het voorjaar.  
 
Reptielen, Amfibieën en Vissen 
De reptielenmonitoring lijkt wel weer wat extra aandacht te kunnen gebruiken. Niet alle routes worden 
meer elk jaar even trouw geteld. Vaak geven losse waarnemingen belangrijke aanvullende informatie 
over het voorkomen van soorten en aantallen in een gebied. De adder werd in 2010 waargenomen in 
de reservaten: Heide fan Allardseach, Easterskar, Catspoele, Diaconievene en Delleboersterheide. 
De ringslang werd gemeld van Catspoele, Diaconievene, Delleboersterheide, Ketlikerheide en 
Kapellepôle. De levendbarende hagedis werd gemeld van Heide fan Allardseach, Easterskar, 
Catspoele, Diaconievene, Delleboersterheide, Ketlikerheide, Kapellepôle en Schaopedobbe.  
Heikikkers werden in 2010 gemeld vanuit de Ryptsjerksterpolder, de Oostkant van de Alde Feanen en 
het Kobbelân.  
It Fryske Gea vindt het belangrijk dat er de komende jaren ook meer aandacht wordt besteed aan het 
voorkomen van vissoorten in reservaten. Ten eerste hebben we meer informatie nodig over het 
voorkomen en de verspreiding van soorten die worden beschermd volgens Natura2000, zoals 
bijvoorbeeld bittervoorn, grote - en kleine modderkruiper, rivierdonderpad en kwabaal, zodat we deze 
soorten beter kunnen beschermen. Ten tweede kan de achteruitgang van de biomassa aan vis in een 
gebied, bijvoorbeeld door een veranderende waterkwaliteit, indirect ook invloed hebben op aanwezige 
vogelsoorten, vgl. de achteruitgang van visetende broedvogels in de Alde Feanen.  
 
Ongewervelden 
Bij de dobben van Noard-Fryslân Bûtendyks zijn de afgelopen tien jaar 25 verschillende soorten 
libellen vastgesteld. In totaal werden op de Noord-Friese vastelandskwelders tot dusverre 388 
verschillende soorten insecten vastgesteld waarvan er 59 kenmerkend zijn voor kusten en kwelders.  
Voor de Alde Feanen zoekt It Fryske Gea nog vrijwilligers die hier de komende jaren de beschermde 
soorten libellen groene glazenmaker, vroege glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel en glassnijder willen 
monitoren. 2010 was geen goed vlinderjaar. Veel soorten waren slechts in geringe aantallen 
aanwezig. Plaatselijk was het heideblauwtje wel zeer talrijk (Delleboersterheide, Schaopedobbe). In 
de Lendevallei zijn de aanwezigheid van de zilveren maan en een populatie grote weerschijnvlinders 
grote bijzonderheden. Helaas is het gentiaanblauwtje definitief verdwenen van de Delleboersterheide 
en daarmee uit alle terreinen van It Fryske Gea.   
In het Easterskar werden 3 nieuwe soorten nachtvlinders aan de totaallijst van 234 soorten 
toegevoegd. Ook van Wilhelmina-oard en Teroelstersipen heeft It Fryske Gea inmiddels een lange lijst 
van waargenomen nachtvlindersoorten dankzij de inspanningen van A. Saunders.  
 
Flora, vegetatie en paddestoelen.  
Sinds 2006 zijn er in de geplagde duinvallei op Ameland 23 kwetsbare en bedreigde soorten 
vaatplanten van de Rode Lijst gevonden, waaronder geelhartje, moeraswespenorchis en stijve 
ogentroost.  
De vegetatiekartering van de Alde Feanen door Altenburg & Wymenga en It Fryske Gea heeft tot 
dusverre al veel bijzondere informatie opgeleverd. De associatie van echte koekoeksbloem en 
gevleugeld hertshooi is één van de meest soortenrijke, met soms rond de 50 soorten op 4 vierkante 
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meters. De Wyldlannen is een zeer waardevol reservaat met nog redelijk veel blauwgrasland, waar 
soorten als spaanse ruiter en melkviooltje lokaal nog talrijk groeien. Ook werd hier een flinke groeiplek 
van de zeer zeldzame knotszegge gevonden. De natuurontwikkelingsgebieden aan de oostkant van 
de Alde Feanen, zoals de Jan Durkspolder en Wytse Boer leverden eveneens bijzondere soorten op, 
maar dan vooral waterplanten en pioniersoorten, waaronder klein glaskroos en rivierkruiskruid.   
Op de Schaopedobbe komen nog altijd 25 rode lijstsoorten vaatplanten voor, waarvan een groot deel 
op de geplagde, ondiep afgegraven of gebaggerde plaatsen. Gesteld kan worden dat zonder het 
uitvoeren van deze herstelmaatregelen waarschijnlijk een groot deel van de rode lijstsoorten 
verdwenen zou zijn, denk aan bosdroogbloem, grote wolfsklauw, drijvende waterweegbree en ronde 
zonnedauw. Hetzelfde geldt voor de natuurontwikkelingsprojecten die in de afgelopen twintig jaar in 
het Ketlikerskar en op de Ketlikerheide hebben plaatsgevonden. Hier komen momenteel 26 rode 
lijstsoorten voor, waarvan er 10 alleen – en 4 ook - op natuurontwikkeling, denk aan dwergviltkruid, 
moeraswolfsklauw, stekelbrem en vlottende bies.   
Bij de vegetatiekartering van de Fluezen en Morra-Fûgelhoeke werd op de Oarden het zeldzame 
slijkgroen ontdekt. Ook voor de Fluezen gold dat de koekoeksbloemrietlanden hier veruit de 
soortenrijkste gemeenschappen waren, met o.a. zeldzame soorten zoals veenreukgras en 
moerasbasterdwederik.  
 
In Grikelân en Turkeije werd de ernstig bedreigde paddestoel potloodrussula ontdekt. Op de 
Hoannekrite vonden Fryske Geamedewerkers tijdens snoeiwerkzaamheden de zeldzame 
krulhaarkelkzwam op elzenhout. Op de graslandjes van de Delleboersterheide werd de rode lijstsoort 
speldenprikzwam gevonden op mest van de hier jaarrond grazende exmoorponies.  
In het Rysterbosk (165 ha) zijn tot dusverre 207 soorten paddestoelen gevonden. Vrijwel jaarlijks 
worden hier nog nieuwe aan toegevoegd. 95 van de in het Rysterbosk gevonden soorten zijn ook in 
Wilhelmina-oard (18 ha) aangetroffen.   
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Leeswijzer:  

• (xx) overal waar een getal tussen haakjes staat betreft dit het in 2010 vastgestelde aantal 
(exemplaren of broedparen, afhankelijk van het onderwerp).  

• Bijzonderheden en achtergrondinformatie staat in tekstkaders met grijze achtergrond.  

• Bij aanbevelingen m.b.t. beheer, inrichting en onderzoek staat een lampje in de kantlijn.  

• Nota benes ; oftewel zaken waar bij de interpretatie van de gegevens en de tekst rekening mee 
moet worden gehouden, zijn cursief gedrukt. 

• Website-adressen zijn onderstreept: www.huppeldepup.nl  
 
NB: in deze rapportage is niet naar volledigheid gestreefd. Niet alle ontvangen onderzoeksresultaten 
worden besproken en niet alle gebieden komen aan bod. Geprobeerd is evenwel om een 
representatief beeld te geven van de veelheid aan binnengekomen informatie 
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1. Inleiding 
 
 
In 2010 gebeurde er weer van alles op het gebied van onderzoek, natuurbeheer & evaluatie. 
Hieronder bespreken we een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen kort.   
 

 
1.1 Gegevens Autoriteit Natuur en Nationale Databank Flora & Fauna 
Met de bijeenkomst 'Nederland duurzaam en groen' is op 16 september 2010 gevierd dat de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF) en de Gegevensautoriteit Natuur (GAN) zelfstandig zijn geworden. 
Tijdens de bijeenkomst is ook de nieuwe website van Het Natuurloket gelanceerd. Op deze website 
kunnen bouwers, projectontwikkelaars, overheden en terreinbeherende organisaties per gebied 
achterhalen welke bijzondere planten en dieren er zitten. Minister Gerda Verburg van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de databank officieel overgedragen aan de Stichting 
Gegevensautoriteit Natuur. "De weegschaal tussen economie en ecologie is weer in balans gekomen. 
Met dank aan instrumenten als de gedragscodes en de Nationale Databank Flora en Fauna zijn 
natuurbescherming en natuurontwikkeling 'werkbaar' geworden" aldus minister Verburg. 
Alle landelijke gegevensverzamelende organisaties, zoals SOVON. FLORON en RAVON, werken 
mee aan de NDFF. Ook de gegevens van telmee.nl en waarneming.nl komen bij de NDFF binnen en 
worden gecontroleerd en verwerkt. Momenteel maken vooral overheden en ondernemers gebruik van 
de NDFF. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ook De 12 Landschappen (waaronder It Fryske 
Gea) onderzoeken momenteel de mogelijkheden om ook hierbij aan te sluiten.   
 

1.2 Stoppen aaisykjen in IFG-reservaten in 2010 
2010 was een memorabel jaar omdat It Fryske Gea voor het eerst in haar 80-jarige geschiedenis het 
zoeken naar – en rapen van kievitseieren in zijn reservaten heeft verboden.  
Gelukkig wisten veel inventarisatievrijwilligers begrip op te brengen voor deze maatregel. Omdat het 
slecht gaat met de weidevogels zouden ze juist in natuurreservaten optimale rust en bescherming 
moeten genieten, zo was de achterliggende gedachte. Slechts een enkeling gaf aan vanwege deze 
reden te willen stoppen met vrijwilligerswerk voor It Fryske Gea.    
 
Maart en april kwamen vrij gemiddeld uit de bus qua weersomstandigheden. Er volgde echter een 
behoorlijk frisse meimaand (zie ook 1.13), waardoor de grasgroei vertraagde en er meer structuur in 
de grasmat kwam. Dit heeft effect op het broedsucces van de weidevogels gehad, zowel binnen als 
buiten reservaten. Omdat er namelijk gemiddeld genomen iets (1-2 weken) later dan “normaal” werd 
gemaaid, hadden de vogels ook iets meer tijd om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te 
brengen. Tijdens de zogenaamde “fladderweken”  werd her en der duidelijk dat dit een positief effect 
had gehad, want van veel locaties werd een hoger broedsucces gemeld dan in voorgaande jaren.   

 
1.3 Effect vrijwilligers op nestbescherming (VBN / SOVON) 
Per jaar worden er in Nederland door vrijwilligers zo’n 150.000 nesten van weidevogels opgezocht en 
beschermd tegen landbouwwerkzaamheden. Steeds vaker wordt nu de vraag gesteld: ‘Heeft dit 
mogelijk ook negatieve effecten?’ Het controleren van nesten zou tot een verhoging van verliezen 
leiden, omdat predatoren dan de nesten makkelijker kunnen vinden. De Kenniskring 
Weidevogellandschap van het Weidevogelverbond, waar ook Vogelbescherming Nederland deel van 
uitmaakt, liet SOVON onderzoeken of dit zogenaamde ‘bezoekeffect’ bestaat. Het antwoord is ‘ja’, zo 
blijkt uit analyses van gegevens.  
In gebieden met een gemiddelde predatiedruk is per bezoek een extra verlies van maximaal 15% 
mogelijk. In gebieden met een tweemaal zo grote predatiedruk bedraagt dit extra verlies per bezoek 
minstens 10%. Dit betekent dat bij twee of drie bezoeken aan het nest het uitkomstsucces bij de kievit 
respectievelijk met 26% en 37% afneemt en bij de grutto zelfs met 33% en 45%. Beschermen van 
legsels leidt bij bepaalde agrarische activiteiten altijd tot meer legsels die uitkomen in vergelijking tot 
niet beschermen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bescherming tegen maaien of mestinjectie. Maar bij 
bescherming tegen vertrapping door vee en tegen bemesting met kunstmest geldt dat een bezoek aan 
het nest ná de beschermingshandeling negatief uitpakt: het effect van de bescherming kan door het 
bezoekeffect teniet worden gedaan. 
Veel nesten krijgen helemaal niet te maken met agrarische activiteiten, zoals in reservaten vaak het 
geval is. De beste bescherming is dan ook om die nesten met rust te laten. In alle andere gevallen is 
het van belang om alleen nesten te zoeken die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden. 
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Vervolgens moet het nest niet eerder dan drie weken na de vinddatum worden gecontroleerd op 
uitkomstsucces. Dit betekent dat het tellen van nesten als instrument voor monitoring of ter controle 
voor de geldelijke verdeling tussen boeren binnen agrarische natuurverenigingen niet kan. Dit kost 
teveel nesten en leidt ook tot onbetrouwbare aantalsschatting. 
Overigens is het niet duidelijk waardoor de hogere verliezen precies tot stand komen. Vermoedelijk is 
er sprake van een combinatie van het maken van een paadje en de geur die men heeft achtergelaten. 
 

1.4 Samenwerking fûgelwachters, BMP-ers en weidevogelcoördinatoren 
De samenwerking tussen fûgelwachters, BMP-tellers en de weidevogel-coördinatoren van It Fryske 
Gea vraagt permanent aandacht.   
BMP-tellers (bijvoorbeeld voor het Weidevogelmeetnet Friesland) verzamelen hun gegevens volgens 
een standaardmethode, zodat gegevens tussen jaren en gebieden goed met elkaar vergelijkbaar zijn. 
De methode is weinig intensief en verstorend en resultaten kunnen worden gebruikt voor 
trendberekeningen en beleidsverantwoording.  
Fûgelwachters letten meer in detail op het gedrag van met name de steltlopers grutto, kievit, 
scholekster en tureluur. Door te letten op bijvoorbeeld legdata kan worden berekend wanneer de 
kuikens ongeveer uitkomen, zodat het mozaïekbeheer (bijvoorbeeld het reserveren van kuikenland) 
hierop bijgestuurd kan worden. Extra zorg en aandacht voor kuikenoverleving is zeer belangrijk omdat 
er in deze fase vaak nog veel mis blijkt te gaan. Ook kunnen fûgelwachters worden ingezet bij 
nestbescherming indien nodig (op verzoek van de weidevogelcoördinator).  
Sinds een aantal jaren heeft It Fryske Gea in de belangrijkste weidevogelgebieden zogenaamde 
“weidevogelcoördinatoren” kunnen inzetten met geld uit het weidevogel-opkrikplan van de 
natuurbeheerders in Fryslân.  
De weidevogelcoördinator is de spil tussen Fryske Gea – pachters – bmp-ers en fûgelwachters.  
Door de samenwerking tussen verschillende partijen zo goed mogelijk te bevorderen kan het 
mozaïekbeheer voor de weidevogels worden geoptimaliseerd, zodat er zoveel mogelijk jonge 
weidevogels vliegvlug worden.  
 
Conclusie: Elke methode heeft zijn waarde is belangrijk voor het gemeenschappelijke doel. 
Samenwerking, door bijvoorbeeld veldbezoeken op elkaar af te stemmen en gegevens uit te wisselen, 
is noodzakelijk voor een zo goed mogelijk eindresultaat: meer vliegvlugge kuikens! 
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1.5 Natuurlijk boezempeilbeheer 
In november 2010 besloot het DB van Wetterskip Fryslân om voorlopig géén variabel boezempeil in te 
voeren vanwege de te hoge kosten van deze maatregel door noodzakelijke aanpassingen voor 
scheepvaart & recreatie (denk aan baggerdiepte, brughoogtes en oeverafslag).  
 
Voor veel Natura2000-gebieden in Fryslân (bijvoorbeeld de Grutte Wielen, de Fluezen e.o. en de Alde 
Feanen) is het starre boezempeilbeheer inmiddels benoemd als één van de grootste knelpunten om 
de Europese natuurdoelen te kunnen halen. Hierdoor krimpt namelijk het areaal aan rietvegetaties 
terwijl nieuwe verlandingsvegetaties met waterplanten niet of nauwelijks op gang komen. Ook neemt 
de kwaliteit van de nog resterende rietvelden af omdat deze verouderen en daardoor verdrogen en 
verruigen. Heel veel Natura2000-soorten die gebonden zijn aan waterplanten en vitaal riet, zoals 
zwarte stern, baardmannetje, roerdomp en de noordse woelmuis, die afhankelijk is van 
overstromingsgebieden. Ook vissen, die tussen waterplanten jagen of paaien, zoals grote 
modderkruiper en bittervoorn, hebben het daardoor erg moeilijk. Het is maar zeer de vraag of alle 
maatregelen, die nodig zijn om de negatieve effecten van het starre boezempeil te compenseren, ten 
eerste het beoogde effect sorteren en ten tweede of ze goedkoper zijn dan het terugbrengen van iets 
meer natuurlijke dynamiek in de boezem. In ieder geval zal “Brussel” Fryslân (en Nederland) daarbij 
kritisch volgen, zo is de verwachting.  

 
1.6 Roofvogelvervolging, jaar van de bruine kiekendief en roofvogels ringen 
De politie Fryslân liet ons weten dat de roofvogelvervolging in 2010 is toegenomen van 63 (in 2009) 
naar 90 gevallen. Dit ondanks verscherpte aandacht en toezicht. Onder de verstoorde nesten waren 
maar liefst 15 legsels van de zwaar beschermde bruine kiekendief, de door Vogelbescherming en 
SOVON aangewezen soort van het jaar in 2010. Deze soort is ook in het water- en moerasrijke 
Fryslân helaas zeer schaars. In Fryske Gea gebieden broedden de laatste jaren ca. 50-60 paar per 
jaar, waarvan de meeste in de Alde Feanen (9 paar in 2010) en op Ameland (13 paar in 2009).  
 
Vanwege aanhoudende klachten over het opzoeken en verstoren van bruine kiekendiefnesten in 
diverse Fryske Gea-terreinen is in 2010 besloten het Fryske Gea-beleid t.a.v. het ringen van 
bodembroedende roofvogels zoals bruine kiekendief en ook velduil weer iets aan te scherpen.  
In de beleidsnota “It Fryske Gea en vogelringactiviteiten” uit 1999, destijds besproken met alle toe 
actieve vogelringers in de Fryske Gea-reservaten, stond reeds als uitgangspunt en 
beslissingscriterium vermeld: 

• “Het belang van de individuele vogel - en het belang van de soort als geheel dienen voorop te staan. 
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met andere natuurwaarden van een gebied;  

In de jaren daaropvolgend werd wisselend invulling gegeven aan dit criterium. In de meeste vogelring-
vergunningen werd echter wel de voorwaarde (of een vergelijkbare) opgenomen: 

• “het eventueel ringen van jonge roofvogels gebeurt op verzoek van – of na overleg met IFG” ; “Nesten 
van de bruine kiekendief worden niet opgezocht.” Of: “Nesten van bruine kiekendieven worden alleen 
opgezocht op eilandsituaties.” 

Vanwege onduidelijkheid hierover en een gebrek aan toezicht op deze voorwaarden werd in 2010 
besloten de wens om geen bruine kiekendiefnesten op te zoeken explicieter te vermelden in de 
kopgegevens van de vergunning. Het is logisch dat dit bij sommige vogelringers vragen heeft 
opgeroepen.  
 
Het verzamelen van broedbiologische gegevens is van wetenschappelijk belang en kan bijdragen aan 
een betere bescherming van een soort. In het geval van de kwetsbare bodembroedende bruine 
kiekendief oordeelt It Fryske Gea echter dat de risico’s van het opsporen van nesten in rietmoerassen 
groter zijn dan de voordelen. De sporen die in het riet worden gemaakt blijven wekenlang zichtbaar, 
waardoor het risico dat grondpredatoren zoals de vos, of onbevoegden c.q. kwaadwillende mensen, 
het nest vinden aanmerkelijk toeneemt.   
Vanaf de randen van een gebied is aan de hand van het observeren van het gedrag van de 
kiekendieven vaak goed te volgen of er sprake is van een (succesvol) broedgeval. In geval van 
vermoedelijke verstoring zou een bevoegd toezichthouder moeten worden ingeschakeld.  
 
It Fryske Gea is blij met de betrokkenheid van de roofvogelringers en hoopt dat ze bereid zijn hun rol  
t.a.v. de bruine kiekendief in Fryske Gea-reservaten iets anders in te vullen, namelijk zoals hierboven 
voorgesteld: d.m.v. observatie, signaleren en melden.  
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1.7 Broedende ganzen in de reservaten van It Fryske Gea 
Al jaren worden we in Nederland geconfronteerd met een groeiende broedpopulatie aan ganzen, met 
name de grauwe gans. Voor de natuur is dit meestal geen probleem (hoewel de ganzen lokaal wel 
invloed kunnen hebben op de ontwikkelingen binnen een gebied, denk aan rietgroei). De aan 
natuurreservaten grenzende agrariërs klagen echter meer en meer: hun inkomstenbron, de eerste 
snee gras, voedsel voor het melkvee, gaat soms verloren door vertrapping, vraat en vervuiling (mest).  
In navolging van het “Maatwerkplan Fryslân” dat door de Provincie werd opgesteld (i.o.m. boeren, 
jagers en natuurbeheerders) heeft It Fryske Gea daarom in het vroege voorjaar van 2010 voor het 
eerst besloten om in een drietal reservaten, de Makkumer Noardwaard, de oostkant van de Alde 
Feanen en het Easterskar, met alledrie een forse broedpopulatie grauwe ganzen en veel klachten van 
de buren, de legsels op te zoeken en onklaar te maken door alle eieren te prikken.  
Het doel van deze actie is ten eerste om onze medewerking te tonen en ten tweede om schade aan 
de naastliggende agrarische percelen te verminderen of te voorkomen. Populatiebeheer, ofwel het 
terugdringen van het totale aantal ganzen is geen doel op zich voor It Fryske Gea en in dergelijke 
grote moerasgebieden ook niet mogelijk met legselbeperking, zo is reeds aangetoond met eerdere 
onderzoeken.  
 
In totaal werden in het voorjaar van 2010 met hulp van boeren en jagers 326 manuren besteed aan de 
legselbeperkende maatregelen, tot uiterlijk 1 april (om verstoring tijdens het broedseizoen te 
voorkomen, NB ganzen beginnen vroeg te broeden!). Daarbij werden in totaal 713 nesten gevonden 
met daarin 3.592 eieren die alle werden geprikt. De aktie leverde positieve reacties op van boeren e.a. 
en de indruk bestond bovendien dat de aantallen foeragerende ganzenfamilies met jongen in de 
periode van juni t/m augustus hier duidelijk minder waren dan in voorgaande jaren. Helaas is het heel 
moeilijk om hier wetenschappelijk verantwoorde feiten over te verzamelen omdat de ganzen een grote 
actieradius kunnen hebben en ook andere factoren (bijvoorbeeld weersomstandigheden en 
voedselkwaliteit) meespelen.  
 
In het Easterskar bijvoorbeeld werden tot 1 april 353 nesten van de grauwe gans “onklaar” gemaakt. 
T. Jager telde op 27 april, 10 mei en 15 juni maximaal 1.265 dieren, waarvan maximaal toch nog 167 
paren met jongen. Dat zijn blijkbaar gemiste nesten geweest of dieren die opnieuw zijn begonnen na 
de prikacties.  Opmerkelijk is dat het gros van deze dieren op dat moment nog steeds binnen 
reservaatgrenzen bleek te verblijven. Op 27 april zaten 180 dieren buiten het reservaat, op 10 mei 
zaten 51 paren met jongen buiten het reservaat en op 15 juni was er buiten het reservaat geen enkele 
gans aanwezig.  
 
In het voorjaar van 2011 willen we nu laten onderzoeken in hoeverre het uitvoeren van de 
legselbeperkende maatregelen invloed heeft op het gedrag en de tijdsbesteding van de ganzen. 
Vertonen de ganzen wier nesten geprikt zijn ander gedrag dan ganzen die met rust gelaten zijn?   
 

 
 

Figuur: Illustratie van de dubbele moraal die we er in Nederland op na houden t.a.v. het ganzenvraagstuk …  
(LC 10 januari 2011 - Fryslân) 
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1.8 Soort van het jaar: Vleermuizen 
De Zoogdiervereniging VZZ heeft Vleermuizen voor 2011 aangewezen tot soort(en) van het jaar 2011 
die nadere aandacht verdienen. Alle vleermuizen die in Nederland voorkomen (….) zijn beschermd.  
Fryslân is erg belangrijk voor vleermuizen omdat dit een waterrijke provincie is. Voor de 
meervleermuis zijn speciale Natura2000-gebieden aangewezen, in Fryslân de Grutte Wielen, de 
Friese meren (met o.a. de Fluezen en Fûgelhoeke) en de Alde Feanen, vanwege de functie die deze 
gebieden hebben als foerageergebied voor de meervleermuis.  
 

De meeste activiteiten zullen later in het jaar plaats vinden. Hoogtepunten worden een zoektocht naar 
kolonies in het voorjaar (het Sunrise survey) en de groots aangepakte ‘Nacht van de Vleermuis’ aan 
het einde van de zomer. Daarnaast wordt op andere wijzen de kennis over en het enthousiasme voor 
de vleermuizen vergroot. Zo komt er een tijdelijke webcam, een folder met tips over de 
vleermuisvriendelijke tuin en een themadag over vleermuizen. Ook komt de Zoogdiervereniging in de 
loop van januari met een campagnewebsite: www.zoogdiervanhetjaar.nl.   

 

In 2010 heeft It Fryske Gea in een aantal van zijn terreinen onderzoek laten doen naar het voorkomen 
van vleermuissoorten. Ten eerste omdat we bij het beheer van de terreinen graag meer aandacht 
willen schenken aan deze “vergeten” soortgroep. Ten tweede omdat sommige vleermuissoorten ook 
zogenaamde  “meetsoorten” zijn voor bepaalde beheerpakketten waarvoor It Fryske Gea 
beheersubsidie ontvangt van Rijk en Provincie. Deze soorten tellen dus mee bij het afleggen van 
verantwoording over de kwaliteit van deze terreinen richting LNV en Provincie.  
 
De resultaten van dit onderzoek waren boven verwachting. Gorterspoolder was het minst soortenrijk 
met 3 soorten. Delleboersterheide & Diaconievene spanden de kroon met 7 verschillende soorten. De 
belangrijke meetsoort, ruige dwergvleermuis, bleek in alle onderzochte reservaten (veelal zelfs talrijk) 
voor te komen. Dat gold niet voor de gewone grootoorvleermuis die alleen op Diaconievene werd 
aangetroffen. Niet bekend was het feit dat watervleermuis en meervleermuis in al deze gebieden 
voorkomen! Grutte Wielen en Alde Feanen zijn voor de meervleermuis aangewezen als Natura2000-
gebied. Van de meervleermuis en ook de watervleermuis werd gedacht dat deze zeldzamer waren.  
 
 
Tabel 1.1: aangetroffen soorten vleermuizen per onderzocht gebied in aug–okt 2010 (bron: Faunax) 

 
 Ruige 

dwerg-
vleermuis 

Gewone 
grootoor-
vleermuis 

Laat-
vlieger 

Rosse 
vleermuis 

Meervleer-
muis 

Water-
vleermuis 

Gewone 
dwerg-
vleermuis 

        
Delleboersterheide, 
Catspoele en 
Diaconievene 

Ja Ja ja ja Ja Ja Ja 

        
Easterskar Ja nee ja Ja Ja Ja ja 
        
Lendevallei:  
Gorterspoolder 

Ja Nee nee nee Nee Ja ja 

        
Oostkant Alde 
Feanen: 40-mêd, 
Wikelslân en 
Bolderen 

Ja Nee ja Ja Ja Ja ja 

        
Grutte Wielen: 
Koekoekspetten 

Ja Nee nee Nee Ja Ja ja 
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Op www.vleermuizenindestad.nl vinden we de volgende tekst over de watervleermuis: 
“De watervleermuis (Myotis daubentonii) is een boombewonende soort van half open tot gesloten, 
waterrijk en bosrijk landschap. Grotere dichtheden worden vooral daar gevonden waar zowel 
beschut water als ouder bos of bomen aanwezig zijn. De verspreiding toont een duidelijke binding 
met de oudere bossen in de duinen in het westen van Nederland, en de bossen op de hogere 
zandgronden en Zuid-Limburg. Desondanks komt de soort ook voor in het laagland op plaatsen 
waar oudere bossen of parken aanwezig zijn. Ze jaagt vlak boven het wateroppervlak van beschutte 
waterpartijen, of aan de beschutte kant van vijvers, smalle vaarten, langzaam stromende rivieren en 
beken. De watervleermuis kan ook boven land jagen, relatief laag boven bospaden of op beschutte 
open plekken in het bos, of hoger tussen de boomkronen. De homerange varieert afhankelijk van de 
ligging van de verblijfplaats ten opzichte van het foerageergebied van enkele tot meer dan 10 km

2
. 

De (kraam)groepen in de zomer zijn vooral bekend van spleten en gaten in holle bomen. Een 
verwante groep vrouwtjes, de kraamgroep, bewoont een netwerk van bomen waarbinnen individuen 
en groepen veel verhuizen. Als winterverblijf gebruiken ze ondergrondse objecten, zoals grotten, 
bunkers en kelders”.  
 
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat het bij de bescherming van vleermuizen belangrijk is onderscheid 
te maken tussen foerageergebieden, kraamplaatsen en winterverblijven, plus de trekroutes 
daartussen. Aan al deze elementen dient voldoende aandacht te worden besteed.  
 

1.9 Soort van het jaar: Boerenzwaluw 
SOVON en Vogelbescherming Nederland vragen in 2011 extra aandacht voor de boerenzwaluw.  
Momenteel zitten de boerenzwaluwen nog een ztuk zuidelijker, maar de voorbereidingen voor hun 
terugkeer zijn al in volle gang. 
 
Deze sierlijke vertegenwoordiger van een natuurrijk landelijk gebied komt nog vrij algemeen voor, 
maar zit wel in de knel. De stand halveerde in veertig jaar en hij staat dan ook op de Rode Lijst. De 
achteruitgang wordt in zijn algemeenheid geweten aan de schaalvergroting en intensivering van de 
landbouw, maar er lijkt veel meer aan de hand. Hoewel de Boerenzwaluw een makkelijk te 
onderzoeken soort is (niet schuw, leeft dicht bij de mens) zijn er uit te weinig gebieden in Nederland 
voldoende gegevens bekend om onderbouwde uitspraken te doen over de actuele verspreiding, 
dichtheid, trend en achterliggende oorzaken van veranderingen daarin. Er is echter wel mooi 
vergelijkingsmateriaal beschikbaar in de vorm van het onderzoek naar nestplaatskeuze en 
omgevingskwaliteit in de jaren negentig, uitgevoerd door SOVON en Vogelbescherming. Hieruit blijkt 
onder andere dat er toen nog in slechts 28% van de bezochte gebouwen genesteld werd, tegen 61% 
een decennium eerder. Hoe is dat tegenwoordig?  
In 2011 willen SOVON en Vogelbescherming met hulp van vrijwilligers, boeren en buitenlui de kennis 
verzamelen die nodig is om de boerenzwaluw beter te beschermen. Uw hulp is dus ook nodig! 
Vogelbescherming heeft een informatieve folder uitgegeven over de boerenzwaluw op het erf en wat u 
kunt doen om het deze vogel beter naar de zin te maken. Ook kunt u meedoen aan tellingen. Eén van 
de dingen die men wil doen is het onderzoek naar nestplaatskeuze uit de jaren negentig herhalen, om 
te kijken of er veranderingen zijn opgetreden en zo ja welke. Naast dit ‘nieuwe’ telproject willen we de 
bestaande monitoringprojecten voor boerenzwaluwen onder de aandacht brengen. U kunt zelf de 
onderzoeksvorm kiezen die bij uw interesse en beschikbare tijd past. 
 
Ga voor alle informatie over deze projecten en aanmelding naar www.jaarvandeboerenzwaluw.nl . 
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1.10 Jaar van het bos 
De Verenigde Naties hebben het jaar 2011 uitgeroepen tot het internationale jaar van het bos.  
Bossen zijn onmisbaar voor de ecosystemen op onze aarde. Zij zijn een belangrijke bron voor de 
biodiversiteit op aarde en vervullen een cruciale rol in de klimaatontwikkeling op de aarde. 
In bossen en wouden leven wereldwijd nog 300 miljoen mensen en zijn er 13 miljoen banen in de 
bosbouwsector. Voor miljoenen mensen zijn bossen dus van belang als bestaansmiddel. Bossen 
leveren namelijk alleen aan industriehout al 3,3 miljard m3 per jaar! Ook in Nederland is bos, ondanks 
de geringe oppervlakte, van groot belang. Het vormt meer dan de helft van de ecologische 
hoofdstructuur, het is één van de meest populaire recreatiebestemmingen en het levert een 
belangrijke, schone en zuinige grondstof: en hout is mooi! 
 

1.11 Nieuwe beheersubsidieregeling (SNL), onzekere tijden  
Van 2000 t/m 2010 werd het beheer van de natuurterreinen van It Fryske Gea door de overheid 
betaald uit de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN). Elk terrein werd daartoe ingedeeld in 
beheerpakketten en aan elk pakket was een standaardbudget gekoppeld. Voor dit geld moest It 
Fryske Gea voldoen aan bepaalde beheervoorwaarden en een minimum natuurresultaat behalen.  
Het systeem werd door veel (vooral particuliere) beheerders bureaucratisch gevonden en ook waren 
er discussies over de beheerbudgetten en de voorschriften waaraan moest worden voldaan. Daarom 
is LNV landelijk enkele jaren geleden gestart met het ontwikkelen van een nieuwe subsidieregeling, 
die eenvoudiger en praktischer zou moeten worden, met realistischer beheerbudgetten.  
Verschillende commissies bogen zich de afgelopen jaren over inhoud, voorschriften en financiering 
van deze nieuwe regeling. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De 12 Landschappen 
ontwikkelden een nieuwe indeling in natuurtypen die als basis voor iedereen zou moeten gaan gelden.  
Per 1-1-2011 is de nieuwe Subsidieregeling Natuur & Landschap in gegaan. Nog vóórdat de 
beschikking van de lopende PSN-aanvraag was afgelopen en ook voordat de juridische 
randvoorwaarden m.b.t. beheervoorschriften en natuurresultaten bekend waren. It Fryske Gea heeft 
per 1-1-2011 een subsidieaanvraag ingediend in het kader van deze nieuwe regeling SNL. Hoewel we 
op grond van de tot dusverre aangekondigde beheerbudgetten inschatten dat we er financieel niet op 
achteruit gaan, is er niets zeker tot het moment waarop we daadwerkelijk een beschikking op onze 
aanvraag ontvangen. De kans is groot dat dit pas later dit jaar gebeurt. Bovendien bestaat de kans dat 
een deel van de aanvraag wordt afgewezen of dat voor bepaalde beheerpakketten een 
“subsidieplafond” wordt ingesteld. Ook andere subsidieregelingen staan bovendien onder druk of zijn 
reeds gekort, bijvoorbeeld de jaarlijkse Provinciale bijdrage aan maatschappelijke producten die It 
Fryske Gea levert, denk aan voorlichting, beleidsadvisering e.d.. Al met al kunnen we concluderen dat 
de financiering van het beheer en de inrichting van de natuurterreinen van It Fryske Gea in een groot 
deel van 2011 nog onzeker zal zijn.  
 

1.12 Reptielenmonitoring: werkt dat nog? 
Al jaren lukt het niet meer om voor de mooiste reptielengebieden van It Fryske Gea een vaste 
monitoorder te vinden, die de reptielenpopulatie op een vaste route en volgens een vaste methodiek 
in de gaten houdt. Dit ondanks gerichte inspanningen. Ook de informatie uit gebieden die (nog) wel 
worden geteld neemt af, omdat veel waarnemers er niet meer iedere maand komen of jaren 
overslaan, soms een gemiddelde van een heel seizoen doorgeven, of de tellers van jaar tot jaar 
wisselen. Hoewel monitoringgegevens heel waardevol zijn om landelijke populatietrends uit te kunnen 
rekenen, blijkt het bovendien heel moeilijk om op grond van de monitoringgevens ook iets te zeggen 
over hoe het met de populaties in een gebied gaat. Niet zelden geven losse waarnemingen een beter 
beeld van de aanwezige soorten en verspreiding binnen een gebied, dan de gegevens die van de 
vaste routes binnenkomen.  
 
It Fryske Gea heeft dit punt bij RAVON aangekaart met het verzoek de monitoringsmethodiek eens te 
evalueren (in samenspraak met tellers en beheerders). Ook denkt It Fryske Gea dat het goed zou zijn 
om in het noorden van het land weer eens een reptielencursus te organiseren, om nieuwe vrijwilligers 
te werven. Een andere mogelijkheid om meer te weten te komen over de reptielen-populaties van een 
specifiek gebied, zouden ook gebiedsdekkende tellingen kunnen worden georganiseerd met een 
groep vrijwilligers. Niet ieder gebied leent zich hier echter voor.   
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1.13 Weersomstandigheden 2010 
Tot slot zijn de weersomstandigheden gedurende een jaar altijd in meer of mindere mate van invloed 
op de waarnemingen die worden gedaan en de onderzoeksresultaten. Vandaar hier nog een korte 
beschrijving van de weersomstandigheden in 2010. Deze is voor de periode maart tot en met juli is 
gebaseerd op maandoverzichten van het KNMI. In tabel 1.2 staat een aantal bekende, op 2010 
betrekking hebbende weersvariabelen. Het voorjaar van 2010 werd, tot en met begin maart, 
voorafgegaan door een lange, tamelijk koude en sneeuwrijke winter. Op grond van het totaalbeeld kan 
worden geconcludeerd dat de weersomstandigheden in de periode maart-juli, in 2010, over het 
algemeen geschikt waren voor het inventariseren van broedvogels.  
 
Tabel 1.2: Gemiddelde weersvariabelen in de periode maart tot en met juli in 2010. Bron: KNMI. 
 
Maand Temp. °C Norm % Zon Norm Wind (m/sec.) Norm Neerslag (mm) Norm 
         
Maart 5.9 5.6 41 31 4.8 5.4 47 65 
April 9.2 8.0 59 39 4.3 4.9 27 44 
Mei  10.3 12.3 41 43 4.0 4.6 57 57 
Juni 16.0 14.9 53 38 3.5 4.4 23 71 
Juli 19.6 17.1 51 40 3.6 4.3 76 70 

 
 
Maart was een vrij zachte, droge en zonnige maand met een gemiddeld normale temperatuur. De 
eerste tien dagen lag de temperatuur echter ruim beneden deze normale waarde en in het noorden 
van het land kwamen ook nog sneeuwbuien voor. Na de koude start liep de temperatuur in maart op, 
waarbij de tweede helft van de maand zacht tot warm was. Met gemiddeld over het land 47 millimeter 
aan neerslag was maart tamelijk droog, hoewel de maand eindigde met guur buiig weer en harde 
wind. April viel eveneens zacht uit. Nachtvorst deed zich wel voor, maar vooral in het oosten van het 
land. Op 25 april, kort nadat nog vorst was opgetreden, diende zich de eerste, landelijk zomerse dag 
aan met 25 º C. Met 246 landelijk geregistreerde uren zon was april zeer zonnig: de derde plaats van 
zonnigste aprilmaanden sinds 1901. Aan het begin vielen talrijke buien, maar april 2010 gaat de 
boeken in als een droge maand. De maand mei was erg koel. Daarnaast was echter sprake van een 
normale hoeveelheid neerslag en uren zon. Gedurende de eerste negentien dagen van de maand lag 
de temperatuur behoorlijk onder het langjarig gemiddelde. Op sommige plaatsen kwam het 
achtereenvolgens op 13, 14 en 15 mei tot nachtvorst. De koele meimaand werd opgevolgd door een 
zeer droge, zonnige en warme junimaand, met gemiddeld over het land 265 uren zonneschijn, tegen 
192 normaal. Juni was daarbij zeer droog, met gemiddeld over het land slechts 23 millimeter neerslag 
(normaal 71 mm). Vrijwel alle neerslag viel tijdens de tweede week van de maand, toen een depressie 
het weer bepaalde. Juli verliep zeer zomers en zonnig met een normale hoeveelheid neerslag.  

 
1.14 Gebruik Antwoordnummer 
De resultaten van flora- en faunatellingen uit terreinen van It Fryske Gea mogen gratis (dus zonder 
postzegel) naar het hoofdkantoor gestuurd worden via het adres: 

 

 
 
 

 

It Fryske Gea, t.a.v. S. Rintjema.  
Antwoordnummer 50, 9200 XB te DRACHTEN 
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2. District Noard 
 
 
2.1 Zoogdieren in district Noard 
 
Grutte Wielen 
In opdracht van de Gemeente die baggerwerkzaamheden wilde uitvoeren in het Sierdswiel, werd in 
augustus dit jaar nog een muizenonderzoek gedaan op de oevers van het Sierdswiel, onderdeel van 
de Grutte Wielen. Meest talrijke soort bleek hier de gewone bosspitsmuis te zijn. Maar tot ieders 
verrassing werden ook een bosmuis, een waterspitsmuis en een noordse woelmuis gevangen. De 
laatste bleek een onvolwassen mannetje te zijn, maar waar onvolwassen mannetjes zijn, zijn ook ….. 
 
Het spreekt voor zich dat de baggerwerkzaamheden door deze vangst aan strengere voorwaarden 
werden gebonden. Het werk is gecombineerd met natuurinrichtingsmaatregelen die ervoor moeten 
zorgen dat zich de komende jaren een mooie brede vooroever ontwikkelt, begroeid met (water)riet.   
 
Noard-Fryslân Bûtendyks 
In verband met het project “Biodiversiteit van Noard-Fryslân Bûtendyks” heeft bureau Faunax dit jaar 
voor It Fryske Gea een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van muizen (soorten en aantallen) 
in de buitendijkse zomerpolders en kwelders. Naast zeer veel veldmuizen werden ook een 
tweekleurige bosspitsmuis en twee huisspitsmuizen gevangen. Uit 2004 was nog een waarneming 
van een waterspitsmuis bekend en in 2009 werden resten van een dwergmuis gevonden in 
braakballen van de grauwe kiekendief. Verder komen woelrat, muskusrat en bruine rat hier voor.  
In totaal zijn van de Noord-Friese vastelandskwelders 28 verschillende soorten zoogdieren bekend, zo 
is gebleken uit het onderzoeksrapport “de Biodiversiteit van de Noord-Friese vastelandskwelders”.  

 
 
2.2 Vogels in district Noard 
 
 
Moerasvogels 
 
Bouwepet 
Het wachten is op de rapportage van de uitgebreide broedvogelkartering van het EHS-gebied Grutte 
Wielen – Bûtenfjild. Eens per 5 jaar proberen lokale vogelwachten en Wielenwerkgroep de 
broedvogelbevolking van dit gebied in kaart te brengen. Gelukkig hebben we de totaalcijfers van deze 
imposante kartering wel reeds ontvangen. We geven vast een schets. 
 
De Bouwepet, het eind jaren negentig herstelde moerasstroompje tussen Grutte Wielen en Ottema-
Wiersmareservaat, ca. 100 ha groot, herbergt geen bijzondere  broedvogelbevolking. Een dertigtal 
soorten komen hier jaarlijks tot broeden.  
In de eerste jaren na herinrichting verschenen deels pioniersoorten die inmiddels weer verdwenen zijn 
zoals porseleinhoen, kleinst waterhoen, kokmeeuw en visdief. Vanzelfsprekend namen ook de 
weidevogels scholekster (2), kievit (5), grutto (0), tureluur (3) sterk af doordat grasland werd 
omgevormd tot water en moeras. De afname van watervogels als wilde eend (9), zomertaling (0), 
slobeend (4), kuifeend (7), meerkoet (17) en ook van de wat ruigteminnende soorten graspieper (6), 
gele kwikstaart (0), grasmus (0) laat zich minder goed verklaren. Mogelijk dat de strenge winter van 
2009/2010 deze soorten een slag heeft toegebracht.  
Soorten als grauwe gans (6), krakeend (7), fazant (2), waterral (4) namen wel toe conform de 
landelijke trend en onder invloed van de gewijzigde terreinomstandigheden.  
Blauwborst (6), sprinkhaanzanger (9), snor (2), rietzanger (39), kleine karekiet (18) doen het erg goed 
en nemen flink toe. Datzelfde geldt voor een aantal bos- en struweelvogels zoals tuinfluiter (1), tjiftjaf 
(2), fitis (5) en kneu (1). Hieruit valt af te leiden dat het areaal rietmoeras met verspreid staande 
bomen en bosopslag geleidelijk toeneemt. Waarschijnlijk is het verstandig een deel van het riet 
(cyclisch) in wintermaaibeheer te nemen, zodat dit zich verder kan ontwikkelen en uitbreiden.  
 
NB: Het tellen van ganzen is lastig. Groepen van tientallen grauwe ganzen, maar ook in mindere mate 
soepganzen, brandganzen, grote canadese ganzen en nijlganzen worden gedurende het 
broedseizoen op het water waargenomen, maar broedden deze hier ook? Op grond van het type 
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waarnemingen en na overleg met de tellers is door F. Nijland besloten het gros van de waargenomen 
aantallen ganzen niet op te voeren als zijnde broedterritoria. Hetzelfde geldt voor groepen kraaien die 
werden waargenomen. Hoogstwaarschijnlijk betreft dit rondtrekkende groepen jonge vogels (ca. 20 
ex.) die nog niet deelnemen aan het broedproces.  
 
Swarte broek, Ottema-Wiersmareservaat en Sippen-finnen 
Meest opmerkelijke waarneming in Ottema-Wiersmareservaat noord en Swarte Broek was het  
territorium van de grote karekiet. Dit dier zat in juni uit volle borst te zingen in een pluk waterriet van 
slechts enkele vierkante meters groot in Swarte Broek en was derhalve territoriaal aanwezig. 
Meerdere mensen hebben dit gehoord en aan ons doorgegeven. Of zich inderdaad ook nog een 
vrouwtje bij hem heeft gevoegd en het dus daadwerkelijk tot broeden is gekomen is echter de vraag.  
 
Voor het Ottema-Wiersmareservaat werden o.a. nachtegaal (1), blauwborst (1), sprinkhaanzanger (3) 
en goudvink (1) genoteerd.  
 
Het BMP-proefvlak in de Sippen-finnen dat sinds 2007 jaarlijks op broedvogels wordt geïnventariseerd 
door T. v.d. Zee kampt duidelijk met verdroging en verbossing. Kenmerkende moerassoorten als 
roerdomp, waterral en porseleinhoen treffen we hier niet meer aan, terwijl struweelvogels als 
winterkoning (2), heggemus (1), roodborst (2), blauwborst (7), sprinkhaanzanger (8), bosrietzanger 
(2), braamsluiper (2), zwartkop (3), vink (2) en kneu (2) zich prima handhaven of zelfs toenemen. 
Bijzonder territorium was dat van een watersnip dat ook in dit proefvlak werd vastgesteld.  
 
It Fryske Gea onderzoekt momenteel of er iets aan de verdroging kan worden gedaan. Zo zou een 
betere dooradering van het gebied met brede waterlopen wellicht voor wat meer variatie kunnen 
zorgen. Dit is echter een complex verhaal, aangezien het gebied veel hoger ligt dan de ontwaterde en 
daardoor ingeklonken omgeving. Wel beraadt het Wetterskip zich ook op een wijziging in het 
peilbeheer van de Valomsterboezem. Mogelijk wordt dit de komende jaren iets natuurlijker; ’s winters 
hoger dan ’s zomers.  
 
Koekoekspetten (Grutte Wielen) 
De Koekoekspetten kent een redelijk stabiele moerasvogelbevolking. Met snor (2) en rietzanger (10) 
ging het dit jaar weer wat beter terwijl sprinkhaanzanger (1) en baardmannetje (1) in aantal achteruit 
gingen.  
 
 
Weidevogels 
 
District Noard kent vele weidevogelgebieden. Hieronder zetten we een selectie van soorten, met 
nadruk op weide- en watervogels, in een tabel (2.1), zodat we de resultaten van 2010 van 
verschillende gebieden met elkaar kunnen vergelijken. NB: op dit moment hebben we de 
totaalresultaten uit 2010 van Noard-Fryslân Bûtendyks nog niet binnen.   

 
De Blitsaerd, een nieuw gebied in de Grutte Wielen tegen de nieuwbouwwijk Bullepolder aan en 
slechts een kleine 5 ha werd geteld door de fam. V.d. Meer uit Lekkum en herbergde een boven 
verwachting hoge dichtheid aan weidevogels. Zelfs watersnip (1), veldleeuwerik (1) en gele kwikstaart 
(1) kwamen hier tot broeden wat aangeeft dat dit natte, bloem- en structuurrijke graslandperceeltje 
zeker potenties heeft in aanvulling op de rest van het Wielengebied. Ook andere kleine telgebiedjes 
(zie bijv. Doanjumerleech en Bûtlân by Boer) komen uit op een hoge dichtheid aan vogels, wat deels 
verklaard worden door de geringe oppervlakte, waardoor er verhoudingsgewijs meer aandacht per 
hectare wordt besteed. Nog altijd vervullen de Dyksputten een belangrijke functie als 
hoogwatervluchtplaats voor tientallen soorten vogels.  
De Eanjumerkolken telt nauwelijks nog mee als broedgebied voor weide- en watervogels.  
 
Wat we verder kunnen opmaken uit tabel 2.1 is dat soorten als zomertaling, kluut, watersnip, wulp en 
veldleeuwerik niet alleen in agrarisch gebied zeldzaam zijn, maar ook maar slechts meer in een deel 
van de weidevogelreservaten (2-5 van de totaal 15 beschouwde gebieden) een plek weten te vinden. 
Een zorgelijke ontwikkeling die de soorten nog kwetsbaarder maakt (voor hun voortbestaan 
afhankelijk van slechts enkele reservaten).  
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Tabel 2.1: aantallen broedpaar weidevogels (selectie van soorten) in de belangrijkste weidevogelgebieden van It Fryske Gea 
district Noard in 2010 
 

Gebied E
an

ju
m

er
 k

o
lk

en
 

K
u

p
er

u
sp

o
ld

er
 

D
y

k
sh

o
ar

n
e 

R
y
p

ts
je

rk
st

er
p
o

ld
er

 

K
o

ek
o
ek

sl
ân

 /
 O

p
 T

o
u

te
n
b

u
rg

 

B
in

n
em

ie
d
e 

W
ee

sh
û

sp
o

ld
er

 

D
e 

W
ar

re
n

 

B
li

ts
ae

rd
 

d
'A

m
el

an
n
en

 

B
o
u

w
ep

et
 o

o
st

 

P
ea

ze
m

er
la

n
n
en

 -
si

m
m

er
p
o

ld
er

 

D
o

an
ju

m
er

le
ec

h
 

B
û
tl

ân
 b

y
 B

o
er

 

N
o

ar
d

-F
ry

sl
ân

 B
û

te
n
d
y

k
s 

S
o

m
 t

er
ri

to
ri

a
 p

er
 s

o
o

rt
 

A
a

n
ta

l 
g
eb

ie
d

en
 w

a
a
r 

so
o
rt

 

v
o
o

rk
o

m
t 

  
  

  
  

(1
5
 t

o
ta

a
l)

 

Jaar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 09     

Onderzochte 

opp. (ha) 100 12 25 63 44 122 59 62 4,6 34 56 61 21 7 4000     

Knobbelzwaan 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 10 7 

Bergeend 0 2 1 0 1 1 1 4 0 0 2 0 2 0 46 60 9 

Krakeend 1 0 3 3 1 11 1 5 4 4 2 0 0 1 16 49 12 

Wilde eend 8 3 4 4 5 21 5 7 2 4 7 2 11 4 92 179 15 

Zomertaling 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 4 

Slobeend 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 10 20 8 

Scholekster 5 2 2 3 4 15 4 3 3 3 2 0 7 1 740 792 14 

Kluut 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965 976 2 

Kievit 4 2 0 6 6 19 9 12 3 2 5 12 9 1 493 588 14 

Watersnip 0 0 0 1 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 13 5 

Grutto 2 1 0 0 1 30 9 0 0 0 0 0 22 3 123 193 9 

Wulp 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Tureluur 2 2 0 1 2 18 8 5 4 4 3 0 12 6 400 467 13 

Veldleeuwerik 0 0 0 0 0 27 12 0 1 0 0 0 0 0 241 281 4 

Graspieper 3 2 0 3 0 22 5 8 2 13 4 6 0 1 406 475 12 

Gele kwikstaart 0 0 0 7 3 3 4 6 1 0 0 0 0 0 27 51 7 

Totaal aantal 

geselecteerde 

soorten 8 7 5 11 10 15 15 13 10 7 9 3 7 8 13   

Territoria 

geselecteerde 

soorten 

per 100 ha 26 117 44 84 61 143 102 85 478 97 162 33 309 271 89   
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Ryptsjerksterwinterpolder, Warren, Koekoekslân, Binnemiede en Weeshúspolder 
Omdat in 2010 het gehele Wielengebied (en het Bûtenfjild) voor de derde keer sinds 2000 integraal op 
broedvogels is gekarteerd, zetten we de ontwikkelingen t.a.v. de 5 weidevogelgebieden 
Ryptsjerksterwinterpolder, Polder de Warren, Koekoekslân & Op Toutenburg, Binnemiedepolder en 
Weeshúspolder hieronder op een rij voor een aantal kenmerkende soorten.  
 
Tabel 2.2: Aantalsontwikkeling enkele soorten broedvogels in de 5 WMF-proefrvlakken van de Grutte Wielen sinds 2000 

 2000 2005 2010  

Roerdomp 0 0 1 nieuw 

Grauwe gans 0 0 11 nieuw 

Krakeend 10 29 21 wisselend 

Zomertaling 5 6 3 afname 

Slobeend 10 10 5 afname 

Bruine kiekendief 0 1 0 wisselend 

Kwartel 3 2 5 wisselend 

Waterral 0 1 4 toename 

Scholekster 62 71 29 afname 

Kluut 0 2 11 toename 

Kievit 80 107 52 afname 

Watersnip 0 7 5 wisselend 

Grutto 50 82 40 afname 

Wulp 1 2 3 toename 

Tureluur 46 60 34 afname 

Kokmeeuw 0 11 0 wisselend 

Visdief 0 0 1 nieuw 

Veldleeuwerik 50 71 39 afname 

Graspieper 33 75 38 wisselend 

Gele Kwikstaart s.l. 18 17 23 stabiel 

Rietzanger 0 26 67 toename 

Baardman 0 0 2 nieuw 

Rietgors 0 25 37 toename 

 
 
Qua moerasvogels (oranje gearceerd in bovenstaande tabel) zijn er de afgelopen jaren in alleen deze 
graslandgebieden binnen de Grutte Wielen een paar nieuwe soorten bijgekomen, namelijk roerdomp, 
grauwe gans en baardman. Waterral, rietzanger en rietgors laten een duidelijke toename zien, terwijl 
de bruine kiekendief slechts incidenteel in deze graslandpolders broedt. De rietzanger is tevens 
aangewezen als doelsoort voor dit Natura2000-gebied. Geconcludeerd kan worden dat de 
graslandgebieden binnen de Grutte Wielen enigszins vermoerassen c.q. vernatten en plaatselijk 
verruigen.  
 
Van de geselecteerde weidevogels (groen gearceerd) nemen zomertaling, slobeend, scholekster, 
kievit, grutto, tureluur en veldleeuwerik (sterk) af in aantal. Krakeend, kwartel, watersnip, graspieper 
en gele kwikstaart handhaven zich vooralsnog in wisselende aantallen, terwijl alleen de wulp een 
toename laat zien. De laatste is ruigteminnend.  
 
Een bijzondere ontwikkeling in de Ryptsjerksterwinterpolder is dat zich hier de laatste jaren een paar 
soorten hebben gevestigd die van kale, slikkige omstandigheden houden te weten kluut, kokmeeuw 
en visdief. Ze vinden gewenst habitat rondom de plasjes na de winterse inundatie. Deze soorten 
hebben echter geen broedsucces gehad (waarschijnlijk door predatie) en het is dan ook de vraag hoe 
lang ze zich hier zullen weten staande te houden.  
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Buitendijkse gebieden 
 
Peazemerlannen - kwelder 
Op de kwelder van de Peazemerlannen (ca. 100 ha onbeheerd sinds dijkdoorbraak in 1973) broedden 
nog 12 verschillende soorten broedvogels.  
Ruigteliefhebbers als graspieper en rietgors doen het hier al jaren goed, hoewel de aantallen in de 
tweede helft van de jaren negentig nog veel hoger waren. Echte kustvogels als kluut (4) en noordse 
stern (9) proberen het hier weliswaar ieder jaar weer maar behalen volgens Douwma nauwelijks of 
geen broedsucces door overstroming en predatie (door met name de vos). Scholekster, 
bontbekplevier en tureluur handhaven zich hier daarentegen al jaren op een stabiel niveau.  
Van de t/m de eerste helft van de jaren negentig duizenden broedparen kokmeeuw en honderden 
broedparen visdief is niets meer over.  
 
Tabel 2.3: aantalsontwikkeling van een paar (kenmerkende) soorten broedvogels op de kwelder van de Peazemerlannen sinds 
1996 (BMP-alle soorten, bron: E. Douwma) 
 
Soort / jaar 96 97 98 99 00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Scholekster 76 65 49 44 38 36 37 68 38 39 41 37 28 46 

Kluut 0 0 0 0 0 4 13 32 47 7 47 25 16 4 

Bontbekplevier 5 4 4 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 

Tureluur 8 21 15 13 14 13 14 12 12 17 22 21 25 24 

Kokmeeuw 500 30 0 0 0 0 15 6 14 5 27 0 2 0 

Visdief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noordse Stern 137 50 20 6 0 6 16 24 24 9 19 9 11 9 

Graspieper 106 82 70 42 72 22 33 48 22 39 27 27 24 32 

Rietgors 26 18 7 6 14 1 4 4 3 11 5 2 8 12 

 
Douwma merkt verder op dat er - naast veel vossenactiviteit - ook veel menselijke activiteiten in dit 
gebied plaatsvinden. De overstapjes die het Wetterskip (eigenaar van dit gebied!) her en der over het 
prikkeldraad heeft gemaakt nodigen wandelaars uit door de kwelder te lopen. Ook de bebording kan 
beter. It Fryske Gea zal i.o.m. het Wetterskip bekijken wat ze hiertegen kan doen.  
 
 
Ringonderzoek 
 
R. v.d. Veen ringde verschillende jonge roofvogels in terreinen van It Fryske Gea, o.a. torenvalken bij 
de schuur op het Noarderleech en jonge haviken en buizerden in de bossen bij Readtsjerk en Gytsjerk 
(Grikelân en Turkije).  
In de eendenkoaien nabij Lytse Geast vonden J. Dijkstra en P. Das nesten van 2 paar haviken en 2 
paar buizerden. De jongen van deze vogels werden geringd.   

In memoriam: J.T. Hendriksma 
Op 25 februari 2011 bereikte ons het droeve bericht dat dhr. J.T. Hendriksma uit Oppenhuizen was overleden. Na een 
laatste vangdag bij Lauwersoog, waar vele sijzen werden gevangen en geringd, overleed hij aan een fatale hartaanval op 
85-jarige leeftijd.  
 
J.T. Hendriksma was jarenlang actief als vogelringer, ook voor It Fryske Gea o.a. op Noard-Fryslân Bûtendyks. Door jonge 
kieviten en kluten te ringen kon worden nagegaan hoeveel daarvan uiteindelijk vliegvlug werden. Met het aflezen van de 
ringen verkregen we bovendien een beeld van terreingebruik de dispersie. Zo bleek dat de kluten bûtendyks niet (alleen) 
naar de randen van de kwelders gaan om te foerageren, maar ook voedsel zoeken langs de Oude Rijd en (deels gegraven) 
slenken. Een in 2007 in Frankrijk geringde kluut bleek in 2010 op de kwelders boven Ferwert te broeden. Er leken dit jaar 
meer weidevogelkuikens vliegvlug te worden dan voorgaande jaren. Hendriksma vermoedde dat de regelmatige regen 
tijdens de kuikenperiode wellicht positief was omdat er daardoor meer voedsel beschikbaar was voor de opgroeiende 
pullen. Buitendijks komt het regelmatig voor dat in mei en juni inundatie plaatsvindt bij hoogwater (springtij) in combinatie 
met (noordwester) storm. Ook in 2010 gebeurde dit, namelijk op 18 juni. Hendriksma vroeg zich af in hoeverre pullen van 
met name kluut en noordse stern hier nu werkelijk tegen bestand zijn. Weten ze tijdig hun toevlucht te zoeken in 
bijvoorbeeld de takkenschermen of verdrinken er veel? En neemt wellicht de predatiedruk op pullen ook toe na inundatie, 
omdat veel muizen dan zijn verdronken? Hij pleitte voor nader onderzoek naar deze fenomenen.  
Op 1 juli 2010 zag Hendriksma bij een drinkput ca. 500 m westelijk van de Oosterdobbe in het Noarderleech nog een 
kemphaan met witte kraag (satelietman). Samen met een latere waarneming van J. Vlieger van een kemphen met 2 pullen, 
eveneens nabij de Oosterdobbe, duidt dit op een succesvol broedgeval van de kemhaan bûtendyks. Ook in 2002 werd hier 
al eens een broedgeval van de kemphaan vastgesteld.  
 
It Fryske Gea zal dhr. J.T. Hendriksma, zijn betrokkenheid bij de terreinen en de vogels en zijn altijd gewaardeerde beheer- 
en onderzoeksadviezen missen. 
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2.3 Amfibieën en Vissen in district Noard 
 
H. Waltje noteerde ook de bruine kikker voor het Ketelermeer en de Mulderseendenkoai bij Lytse 
Geast terwijl hij hier de flora inventariseerde.  
 
R. Hiemstra ontdekte in de Grutte Wielen een heikikker op een nieuwe plek, amersfoort coördinaten: 
188,573 - 582,177. J. Herder van RAVON wist ons te vertellen dat de soort al wel ook was gemeld uit 
de aangrenzende kilometerhokken 187-581, 188-581 en 189-583.  
 

 
Heikikker in de Ryptsjerksterpolder (foto R. Hiemstra) 

 
 
2.4 Ongewervelden in district Noard 
 
Vlinders in de Ketelermar 
De bloemrijke rietlanden en ruigtes rond het Ketelermar hebben aantrekkingskracht op diverse 
soorten vlinders. Zo werden hier op 15 april oranjetip en dagpauwoog waargenomen.  

 
Slakken op Ameland 
Op Ameland, Neerlands Reid, Groene strand, Oerd en Hon, is in de jaren 2007, 2008 en 2009 
gezocht naar buitendijkse landslakken door de Stichting Anemoon. Het project was er vooral op 
gericht de nauwe korfslak, een zeldzame soort van de Habitatrichtlijn, in kaart te brengen. Helaas is 
deze soort (nog) niet gevonden op Ameland, maar wel op Schiermonnikoog, Rottumeroog en 
Rottumerplaat. Wel werden op Oerd en Hon 20 andere soorten slakjes gevonden, waaronder 
muizenoortje, wadslakje en dwergkorfslak. Het aantal typische soorten van kwelders en brak water 
was echter wat lager dan op andere Waddeneilanden. Soorten die uit het verleden wel bekend waren 
van Ameland zoals brakwaterkokkel, opgezwollen brakwaterhoorntje kustslak, kwelderslak en 
schorreslak en rode barnsteenslak, werden in de laatste decennia nooit weer teruggevonden, ook nu 
niet. Mogelijk is de kwelderbodem op Ameland voor deze soorten te zandig, zo wordt door de 
onderzoekers gesuggereerd.  
 
Libellen Noard-Fryslân Bûtendyks 
Sinds 2001 wordt er rondom de dobben op het Noarderleech serieus naar libellen gekeken, o.a. via 
monitoringsroutes. Van vóór 2001 is er nauwelijk tot geen informatie bekend over het voorkomen van 
libellen bûtendyks. De huidige lijst is naar verwachting behoorlijk volledig v.w.b. het Noarderleech.  
 
Zo zijn hier de afgelopen 10 jaar in totaal 25 verschillende soorten libellen aangetroffen, waarvan van 
13 soorten voortplanting is vastgesteld (copula / eiafzet). Drie van de vastgestelde soorten staan als 
“kwetsbaar”, en één als “Bedreigd” op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland. 
Een groot deel van de vastgestelde soorten betreft echter onregelmatige gasten of incidentele 
zwervers. Libellen staan dan ook bekend om hun zwervend vermogen, ze kunnen soms grote 
afstanden afleggen op zoek naar nieuwe leefgebieden. Opmerkelijke voorbeelden daarvan zijn de 
zuidelijke glazenmaker, beekoeverlibel en noordse glazenmaker. De vroege glazenmaker was een 
nieuwe soort in 2010 en verder was de grote roodoogjuffer meer aanwezig dan voorheen.  
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Monitoring libellen Oosterdobbe (NFB)
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Figuur 2.1: Soorten en aantallen libellen op de Monitoringsroute Oosterdobbe van 2004 t/m 2010, met het lantaarntje hieruit 
gelicht (R. Hiemstra) 

  
 
Uit de monitoringsresultaten van de Oosterdobbe valt af te leiden dat soorten en aantallen sterk 
wisselen van jaar tot jaar, waarbij het lantaarnje toch vaak de meest voorkomende soort is met 
honderden tot zelfs duizenden exemplaren tijdens de piek. Ook de paardenbijter wordt veel gezien. 
Lantaarntje en paardenbijter kunnen goed overleven in licht brakke omstandigheden, in tegenstelling 
tot de meeste soorten, die weinig zouttolerant zijn. 
 
Voor de libellen vormen de zoete drinkdobben verreweg het belangrijkste leefgebied. Permanente 
bewoners van de drinkdobben zijn kleine roodoogjuffer, gewone pantserjuffer, lantaarntje, 
paardenbijter, watersnuffel, viervlek, steenrode heidelibel en grote keizerlibel. Ook tijdelijk 
stagnerende regenplassen kunnen als voortplantingswateren worden benut. Tot slot vormen licht 
brakke sloten die ook regenwater afvoeren een voortplantingsbiotoop.  
 
Libellen Ryptsjerksterpolder en Bouwepet 
De libellen van deze beide gebieden worden al een aantal jaren gemonitoord door D. Goslinga. Zelf 
vond hij in 2010 geen nieuwe soorten. De variabele waterjuffer is in beide gebieden het meest talrijk 
en verder lijkt de soortenrijkdom de laatste jaren wat achteruit gegaan (12 in RKP, 4 in BP).  
 
Op www.waarneming.nl werden nog een paar zeer bijzondere soorten gemeld die in augustus in de 
Ryptsjerksterpolder waren gezien: namelijk de zuidelijke glazenmaker, de geelvlekheidelibel en de 
vuurlibel.  
 
 



 22

De Biodiversiteit van de Noord-Friese vastelandskwelders 
In 2010/2011 is er met financiering van de Hedwig Carolina Stichting een inventarisatie uitgevoerd 
naar alle bekende informatie over de biodiversiteit van de Friese vastelandskwelders. Vele bronnen 
werden daarbij geraadpleegd. De teller staat op dit moment op: 1007 soorten en typen! (zie tabel 2.4).  
 
Tabel 2.4: totaaloverzicht gevonden en op naam gebrachte vegetatietypen en soorten per soortgroep, aantal kenmerkende 
kustsoorten en –typen en volledigheid van onderzoek Noord-Friese vastelandskwelders 

 
 Totaal KS Volledig? 

Vegetatietypen 33 26 Ja 
Zoogdieren 28 2 Redelijk 
Vogels 238 48 Ja 
Amfibieën 1 0 Redelijk 
Vissen 12 5 Nee 
Insecten 388 59 Redelijk 
Spinachtigen 33 6 Nee 
Kreeftachtigen 8 6 Nee 
Weekdieren 25 17 Redelijk 
Ringwormen 4 3 Nee 
Stekelhuidigen 1 1 Redelijk 
Vaatplanten 144 51 Ja 
Mossen 29 1 Redelijk 
Korstmossen 32 1 Nee 
Zeewieren 23 20 Nee 
Schimmels 8 1 Nee 
Totaal 1007 247 Nee 

 
 
Over de bevindingen verschijnt binnenkort een omvangrijk naslagwerk.  
 
  

2.5 Flora en vegetatie in district Noard 
 
Flora Ketelermeer 
Van het Ketelmeer, dit is een plas en een laagveenmoeras, inventariseerden H. Waltje en Ph. Sollman 
zowel de vaatplanten als de mossoorten. Van de vaatplanten vond hij 58 soorten, van de mossen 28.  
 
In de rietvelden komen waardevolle vaatplanten voor, zoals gewone dotterbloem, wateraardbei en 
veenreukgras. Ook gedijen hier typische moerasmossen, waaronder hartbladig puntmos, gewoon 
veenmos en haakmos, terwijl hier in de jaren negentig ook teer veenmos is verzameld.  
Hoewel de eigenlijke Ketelmeer een plas is, zijn hier bijna geen waterplanten gezien. Mogelijk zijn 
deze gemist, want het gebied is behoorlijk vroeg bezocht, namelijk op 15 april. Ook rond sterrenkroos, 
dat hier bekend is uit de jaren negentig, ontwikkelt zich pas laat in groeiseizoen.  
In de bosjes gedijen verscheidene bessendragende struiken, waaronder aalbes, zwarte bes, gewone 
meidoorn, hulst en trosvlier. Vele vogelsoorten, waaronder lijsterachtigen, zijn gek op de bessen.  
Ook zijn hier waardevolle aan boomschors gebonden mossen genoteerd, waaronder gewoon 
boomvorkje, gekroesde haarmuts en knotskroesmos. Dit drietal gedijt al jaren op de grauwe wilgen in 
dit gebied. Wat dat betreft zijn de bosjes hier best de moeite waard. 
 
Flora Van Asperen einekoai 
Leden van de plantenwerkgroep uit Drachten (H. Waltje, F. Hoff, M van der Velde J. Schurer en R. 
Schurer) vonden in de Van Asperen einekoai 158 soorten vaatplanten tijdens één bezoek op 18 mei. 
Een maand eerder inventariseerde H. Waltje hier ook de mossoorten, waarbij hij 28 soorten vond. In 
totaal gedijen hier dus 186 plantensoorten, verassend veel voor een gebied van nog geen twee 
hectare, terwijl op het rond de kooi gelegen boerengrasland slechts een handjevol plantensoorten 
leeft. Voor wat de flora betreft is de kooi dus een oase in de agrarische monocultuur. In het kooibos 
zijn zeventien soorten houtige gewassen te vinden, waaronder spaanse aak, es, gewone esdoorn, 
klimop, gewone meidoorn en gewone vogelkers. Aan de stammen hebben zich bijzondere 
schorsgebonden mossen gehecht, waaronder gewoon boomvorkje, gekroesde haarmuts, 
helmroestmos en fluweelmos.  
De ondergroei bevat (tevens) schaduwplanten van voedselrijke omstandigheden, zoals bosveldkers, 
fluitenkruid, framboos, rankende helmbloem, speenkruid en gewone vogelmelk. Ook zijn hier een paar 
verwilderde tuinplanten gezien, waaronder bonte gele dovenetel en de hardnekkige rotsgeranium.  
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Flora Mulderskoai  
In de Mulderskoai is floristisch onderzoek verricht door H. Waltje en Ph. Sollman. Ze noteerden hierbij 
55 soorten. In het kooibos komen 17 verschillende houtgewassen voor. Op de soortenlijst staan ook 
schaduwplanten van voedselrijke omstandigheden, waaronder stinkende gouwe, fluitenkruid, 
framboos en gewoon speenkruid.  

 
Flora en vegetatie Ameland 
Op Ameland is in de winter van 2005-2006 een uitgestrekte, met ruigte en struweel dichtgegroeide, 
duinvallei geplagd. Doel hiervan was het bevorderen van levensgemeenschappen van natte, kalkrijke 
duinvalleien. De maatregelen zijn toen zo uitgevoerd dat de vallei incidenteel met zeewater zou 
overstromen, zodat bosopslag hier weer afsterft. In 2010 is de vegetatie van afgeplagde vallei 
opnieuw (grotendeels) door It Fryske Gea onderzocht, waarbij F. Oud vindplaatsen van zeldzame 
soorten op kaart heeft gezet. Onafhankelijk daarvan gaf ook J. Krol waarnemingen door aan het 
kantoor. Mede hierdoor zijn hier verscheidene zeldzame soorten gevonden. Ook zijn in 2010 voor het 
eerst orchideeën op de afgeplagde grond ontdekt. Onderstaande tabel presenteert de ontwikkeling in 
de aanwezigheid van zeldzame soorten in de vallei. Hieruit blijkt dat 2010 een topjaar was. 
Van de door It Fryske Gea bewaakte gedeelten zijn echter nog meer zeldzaamheden bekend, 
waaronder dodemansvingers (gevoelig), gesteelde zoutmelde (bedreigd), blauwe zeedistel, zeealsem 
(kwetsbaar) en zeeweegbree (kwetsbaar). Er overleven in deze uithoek van Ameland in totaal dus 23 
planten van de Rode Lijst. Wat dat betreft is dit voor het behoud van bedreigde flora een belangrijk 
gebied.  
 
Tabel 2.5: voorkomen enkele kwetsbare en bedreigde soorten vaatplanten in de geplagde duinvallei op Ameland sinds 2006 

 
 2006 2008 2010 Rode lijst  

Vaatplanten      

Addertong . . x  Ophioglossum vulgatum 

Armbloemige waterbies . . x Bedreigd Eleocharis quinqueflora 

Fraai duizendguldenkruid x x x  Centaurium pulchellum 

Geelhartje x x x Kwetsbaar Linum catharticum 

Gewone vleugeltjesbloem  . . x Gevoelig Polygala vulgaris 

Groenknolorchis . . x Bedreigd Liparis loeselii 

Hondsviooltje x x x Gevoelig Viola canina 

Kleverige reigersbek . x x Kwetsbaar Erodium lebelii 

Knopbies . . x Kwetsbaar Schoenus nigricans  

Kwelderzegge . x x  Carex extensa 

Moeraswespenorchis . . x Kwetsbaar Epipactis palustris 

Noordse rus x x x  Juncus balticus 

Parnassia . x x Kwetsbaar Parnassia palustris 

Rode bies . . x Gevoelig Blysmus rufus 

Rode ogentroost . x x Gevoelig Odontites vernus s. serotinus 

Rond wintergroen . x x Kwetsbaar Pyrola rotundifolia 

Sierlijke vetmuur x x x Kwetsbaar Sagina nodosa 

Slijkgroen . . x  Limosella aquatica 

Steenhoornbloem . x x Gevoelig Cerastium pumilum 

Stijve ogentroost . x x Gevoelig Euphrasia stricta 

Strandduizendguldenkruid x x x  Centaurium littorale 

Vleeskleurige orchis . . x Kwetsbaar Dactylorhiza incarnata 

Waterpunge x x x  Samolus valerandi 

Zeewinde  x . .  Convolvulus soldanella 

Zilt torkruid . . x Kwetsbaar Oenanthe lachenalii 

Mossen      

Sterrengoudmos . x x Kwetsbaar Campylium stellatum 

Goudsikkelmos . x x  Drepanocladus polygamus 

Kranswieren      

Klein boomglanswier . . x Kwetsbaar Tolypella glomerata 

Stekelharig kransblad x . .  Chara hispida 

 

 

In augustus hebben H. Roelofsen (student) en J. Krol (natuurcentrum Ameland) 79 vegetatieopnamen 
op Ameland gemaakt. Hun opnamen laten een grote verscheidenheid aan vegetatietypen zien, 
waaronder kweldergemeenschappen, wilgenstruweel en droog duingrasland.  
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Ook door P. Slim, H. van Dobben, G. Dirkse en R. Huiskes, allen werkzaam voor Alterra, wordt de 
ontwikkeling van de geplagde duinvallei op Ameland gevolgd. Zij vonden tot dusverre 267 soorten 
planten gevonden, waarvan 67 slechts een enkele keer. Sinds de natuurontwikkeling is er volgens 
Alterra sprake van een tendens tot vernatting, ontzuring en lokaal ook weer tot verruiging en 
verzoeting.  
 
Verder wordt er op Ameland momenteel nog onderzoek gedaan naar de kwelderrand van de 
Oerderduinen en eventuele kustafslag of zandsuppletie daar ter plekke.  

 
 
2.6 Paddestoelen in district Noard 
 
Paddestoelen in Grikelân & Turkeije 
Bijzonder aardig was de lijst met waargenomen paddestoelen in de eiken-hulstbossen van Grikelân & 
Turkije, die we van onze excursievrijwilliger L. Calsbeek ontvingen. Hij vond samen met zijn vrouw in 
oktober toch maar liefst 74 verschillende soorten, waaronder een aantal dat gebonden is aan 
boormssoorten zoals beuk (o.a. de beukerussula), eik (o.a. de eikhaas), berk (o.a. de geelwitte 
russula), lijsterbes (week oorzwammetje) en esdoorn (zwarte vlekziektezwam). Ook bevond zich een 
ernstig bedreigde soort in het gebied, eveneens bij een zomereik: de potloodrussula (russula rosea).  

 

 
 

Potloodrussula (Russula rosea). www.biopix.nl  
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3. District Midden 
 
 
3.1 Zoogdieren in district Midden 
 
Marters 
T. de Jong gaf weer een overzicht van zijn zoogdierwaarnemingen in 2010 aan ons door. Het betreft 
alleen marterachtigen, en deels verkeersslachtoffers buiten de Alde Feanen. 
In juni werden meerdere keren hermelijnen met jongen gezien, o.a. bij de Jan Durkspolder. Ook de 
bunzing werd meerdere keren gezien, o.a. aan de oostkant van het gebied. De wezel daarentegen 
werd slechts een keer waargenomen in de Earnewarre/Bolderen. Op de Garyperwei werd in 
september een steenmarter doodgereden. Bij de Headamspolder werd op 28 november een 
steenmarter gezien.  
Tijdens de vegetatiekartering van de Hoannekrite zag een medewerker van bureau Altenburg & 
Wymenga op 15 juli een boommarter in een veenmosrietlandje nabij een boscomplex.  
 
Het voorkomen van de das op de Fônejacht kon in 2010 niet worden bevestigd. Vijf holen die in het 
gebied werden gevonden waren dusdanig begroeid geraakt dat geconcludeerd kon worden dat ze niet 
(meer) bewoond waren.  
 
Muizen 
Districthoofd G. v.d. Burg vond in de Reid om ‘e krite en in Brêgeham een dode waterspitsmuis in 
september dit jaar. Spitsmuizen worden vaak gevangen door roofdieren maar scheiden dan met hun 
speekselklieren een giftige stof af waardoor de rovers hen weer (meestal reeds gestorven) laten 
vallen.  

 
Altenburg & Wymenga (M. Sikkema) hebben eind september 4 nachten muizen gevangen in het 
Bûtlân bij de Veenhoop (langs de Flearbosksleat). Soorten die hier werden gevangen (en weer 
losgelaten) zijn: gewone bosspitsmuis, bosmuis, veldmuis, waterspitsmuis, dwergspitsmuis (eenmaal 
2 exemplaren in één val!), aardmuis, dwergmuis en rosse woelmuis. Kortom een bonte verzameling, 
maar geen rode lijst of habitatrichtlijnsoorten; 
 
 

    

 
gewone bosspitsmuis  bosmuis veldmuis waterspitsmuis 
 
  

    

 
dwergspitsmuis aardmuis dwergmuis rosse woelmuis 

 
 
muizenfoto’s bron: www.google.nl – images 
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Wanneer komt de otter in de Alde Feanen terug? 
Sinds enkele jaren bestaat de kans dat de otter weer terug komt in de Alde Feanen, waar de soort in 
1980 verdween met het doodrijden van het laatste exemplaar. Een succesvol 
herintroductieprogramma in Weerribben/Wieden, Rottige Meente en Lendevallei heeft de soort 
inmiddels terug doen keren in Fryslân, waar inmiddels ook in het Easterskar en de Tjongervallei 
activiteit is vastgesteld. In 2009 werden al uitwerpselen van een otter gevonden langs de Wiide Ie ten 
zuiden van Aldegea. Dat het dier zeer reislustig is en daarbij grote afstanden kan overbruggen 
bewees ook de vondst van een doodgereden ottervrouwtje in Zuid-Holland, Hazerswoude, in januari 
2011 (zie foto). Hoe dit dier hier terecht is gekomen is een volstrekt raadsel.   
 

 
 

Foto: doodgereden ottervrouwtje in Hazerswoude,  
januari 2011 (www.totalfishing.nl ) 

 
 
Sinds september 2010 worden ook 3 verweesde otters in Aldegea opgevoed. Waar deze mooie dieren 
uiteindelijk zullen worden uitgezet wordt bepaald door het ministerie i.o.m. o.a. Alterra. In de Alde 
Feanen moeten volgens It Fryske Gea nog enkele knelpunten m.b.t. verkeer en visserij worden 
opgelost voordat herintroductie hier verantwoord is.   

 
 
3.2 Vogels in district Midden 
 
Het was alweer 6 jaar geleden dat de Alde Feanen integraal op broedvogels was geteld. Omdat eind 
2010 weer verantwoording zou moeten worden afgelegd over de meetsoorten van de gesubsidieerde 
pluspakketten en ook omdat Nationaal Park en Natura2000 actuele gegevens nodig hebben voor 
rspectievelijk evaluatie en het maken van een beheersplan, heeft It Fryske Gea in 2010 weer opdracht 
aan SOVON gegeven om een gebiedsdekkende kartering uit te voeren, daarbij natuurlijk gebruik 
makende van de proefvlakken die al door vrijwilligers op de BMP-methode worden geteld.  

 
Gebiedsdekkende broedvogelkartering hele Alde Feanen  
In 2010 heeft SOVON Vogelonderzoek Nederland de gebiedsdekkende broedvogelkartering van de 
Alde Feanen zoals die in 2004 werd uitgevoerd herhaald i.o.v. It Fryske Gea. Hierbij werden de 
resultaten van de broedvogel-monitoringsproefvlakken die jaarlijks door vrijwilligers worden 
geïnventariseerd gebruikt.  
Op het moment dat dit jaarverslag wordt gemaakt is R. Kleefstra nog bezig met de totaalrapportage. 
Op de inventarisatie-avond van 22 maart in district Midden zal hij een toelichting geven op de 
resultaten. Wij presenteren hier slechts een klein voorproefje in de vorm van een beknopte toelichting 
op de aantalsontwikkeling van enkele kenmerkende soortgroepen sinds 2004.  
 
Enkele deelgebieden worden vervolgens nog even apart besproken.   
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Rietvogels in de Alde Feanen in 2004 en 2010
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Figuur 3.1: aantalsontwikkeling broedterritia enkele rietvogelsoorten sinds 2004 voor de gehele Alde Feanen (ca. 2500 ha) 

 
 
Met de rietvogels gaat het goed in de Alde Feanen. Vrijwel alle soorten zijn t.o.v. 2004 toegenomen. 
Dit ondanks de rietbeheerknelpunten waar It Fryske Gea meer en meer tegen aan lopen. Blijkbaar is 
het totale areaal aan riet nog niet afgenomen en hindert lokaal optredende verruiging en verbossing 
deze groep vogelsoorten (nog) niet. Toch zal het de komende jaren hard werken worden voor It 
Fryske Gea om voldoende areaal goed ontwikkeld rietland te behouden. Met name de soorten van 
stevig, overjarig (water)riet, zoals baardman en bruine kiekendief, staan nog altijd onder druk.  
 

Weidevogels in de Alde Feanen in 2004 en 2010
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Figuur 3.2: aantalsontwikkeling weidevogelterritoria sinds 2004 voor de gehele Alde Feanen (ca. 2500 ha) 

 
 
Bij de weidevogels, eendachtigen, steltlopers en zangvogels samen zien we dat het totale aantal 
territoria van deze groep weliswaar niet is afgenomen, maar dat er wel een flinke verschuiving is 
opgetreden, van steltlopers (afgenomen) naar zangvogels (toegenomen). De grutto halveerde van 87 
paar in 2004 naar 41 in 2010 en de kemphaan die in 2004 nog met 4 territoria aanwezig was 
verdween. De scholekster is hierop een uitzondering. In tegenstelling tot ook de landelijke trend nam 
deze soort de afgelopen jaren juist toe van 39 paar in 2004 naar 50 paar in 2010.  
Graspiepers namen toe van 51 naar 79 territoria net als gele kwikstaart die toenam van 84 naar 149 
territoria. Ook de veldleeuwerik (102) blijft het goed doen, bijvoorbeeld op de Wyldlannen.  
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Figuur 3.3: Aantalsontwikkeling territoria diverse ganzensoorten sinds 2004 voor de gehele Alde Feanen (ca. 2500 ha) 

 
 
Iedereen is natuurlijk ook benieuwd hoe het gaat met de ganzenpopulaties in dit grote moerasgebied 
dat omringd wordt door intensief beheerde en eiwitrijke graslanden. Zoals verwacht namen de 
populaties vrijwel allemaal toe (behalve die van de kolgans), maar de mate waarin stemde toch wel tot 
verbazing. De grauwe gans is in de periode van 2004 naar 2010 toegenomen van 285 naar 1290 
broedparen. Teneinde schade op omringende landbouwgronden te beperken is It Fryske Gea in 2010, 
conform het Provinciale Maatwerkplan, begonnen met het prikken van legsels. In de inleiding wordt 
hier meer over geschreven. Kleefstra waarschuwt in zijn rapport over de broedvogelbevolking van de 
Alde Feanen in 2010 voor de mogelijk verstorende effecten hiervan op andere moerasvogels zoals de 
bruine kiekendief. Met name het creëren van paden door rietvelden kan in deze schadelijk zijn.  
 
 
 
Tabel 3.1: koloniebroedvogels Alde Feanen 
 

 2004 2010 

Aalscholver 622 278 

Blauwe Reiger 106 61 

Kokmeeuw 458 827 

Visdief 13 4 

  
 
 
 

Tabel 3.2: Bijzondere soorten broedvogels Alde 
Feanen

 2004 2010

Buidelmees 0 1

Dodaars 2 3

Geoorde Fuut 0 3

Kleine Plevier 0 12

Kluut 2 1

Groene Specht 0 1

Porseleinhoen 2 1

Rosse Stekelstaart 0 2

Ganzen in de Alde Feanen in 2004 en 2010 
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In bovenstaande tabellen zetten we de aantalsontwikkeling van een aantal koloniebroedvogels (tabel 
3.1) en van een aantal pioniersoorten en andere bijzonderheden (tabel 3.2) op een rij.  
 
Met de viseters aalscholver, blauwe reiger en visdief gaat het niet goed. Het lijkt daarom logisch de 
oorzaak te zoeken in het voedselaanbod: vis. Van de boezem was al bekend dat door de verbeterde 
waterkwaliteit de biomassa aan vis de laatste decennia is afgenomen. Mogelijk speelt echter ook 
verslechterd doorzicht van het water mee. Door de aanwezigheid van grote hoeveelheden 
bodemwoelende witvis is het water namelijk op veel plaatsen troebel.   
 
Dan waren er tot slot nog enkele bijzonderheden in 2010. Territoria van de groene specht, 
buidelmees, geoorde fuut en kleine plevier ziet It Fryske Gea als een kroon op haar werk. Ook de 
elders verguisde rosse stekelstaart heeft zich inmiddels in dit moerascomplex genesteld.   
 

Bosvogels in de Alde Feanen in 2004 en 2010
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Figuur 3.4: ontwikkeling aantal territoria bosvogelsoorten sinds 2004 in de Alde Feanen (ca. 2500 ha) 

 
 
Dankzij het vergevorderde successiestadium waarin de Alde Feanen zich inmiddels bevindt, ruim 100 
jaar nadat verveningsactiviteiten stopten en ruim 40 jaar nadat er voor de Friese waterboezem een 
vaste peilinstelling werd ingesteld van -0,52 meter NAP jaarrond, gaat het goed met de bosvogels.  
Soorten als blauwborst (verboste rietlanden), boompieper, gekraagde roodstaart, grote bonte specht 
en goudvink zijn sinds 2004 flink toegenomen, een beeld dat parallel loopt aan de landelijke trends.  
Sperwer en nachtegaal waren nieuwkomers in 2010.   
 
Zwarte sternverslag 
Sinds enkele jaren is het aantal lokaties waar door de werkgroep zwarte stern van de BFVW vlotjes 
worden uitgelegd wat uitgebreid, met het idee dat daarmee ook de risico’s wat beter worden gespreid. 
Helaas zonder veel succes in 2010. 
Alleen in het Kobbelân kwamen 11 paartjes tot broeden die elk gemiddeld 2 jongen groot bracht (dus 
22 jongen totaal). In de Modderige bol, Joekjes jonges âld fean, Tusken sleatten, Bleipet, Wytlok en 
Bysitters ûnlân werden wel vlotjes uitgelegd maar geen broedgevallen vastgesteld. Wel was de 
kolonie in de Smelle Ie (nabij de Oksekop) weer aanwezig met 33 paartjes dit jaar.  
 
 
Hieronder bespreken we een aantal deelgebieden nog even apart v.w.b. de ontwikkelingen in de 
broedvogelbevolking.  
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Broedvogels Fjirtich mêd 
De broedvogelontwikkeling van de 40-mêd noard (61 ha) is als volgt sinds 2008: zie tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3: broedvogelontwikkeling 40-mêd sinds 2008 (61 ha) 
 
  2008 2009 2010 

Canadese Gans 1 0 0 

Nijlgans 1 1 0 

Krakeend 0 1 3 

Wilde Eend 4 3 4 

Meerkoet 1 2 2 

Scholekster 0 2 3 

Kievit 2 4 2 

Watersnip 0 1 0 

Grutto 4 3 2 

Wulp 1 0 0 

Tureluur 0 1 2 

Veldleeuwerik 0 1 1 

Graspieper 14 26 12 

Gele Kwikstaart s.l. 1 2 2 

Witte Kwikstaart s.l. 0 0 1 

Rietzanger 0 2 4 

Kleine karekiet 0 1 1 

Rietgors 0 4 2 

 
 
De weidevogeldichtheid is het laatste decennium sterk afgenomen en inmiddels laag te noemen met < 
50 broedpaar per 100 ha. Toch zitten hier leuke soorten tussen zoals watersnip en veldleeuwerik. De 
grauwe gans broedt (nog) niet in de graslandpercelen maar foerageert hier wel graag vanuit het 
aangrenzende moerasgebied, de Fjirtich Mêd Súd.  

 
Sinds 2008 wordt ook dit zuidelijke deel van het gebied als BMP-moerasbroedvogel-proefvlak 
geïnventariseerd door de familie Weterings. Als we een paar totalen op een rij zetten krijgen we een 
leuk beeld van de ontwikkelingen (tabel 3.4). 
 
Tabel 3.4: ontwikkeling som (rode lijst) soorten en territoria 40-mêd súd sinds 2008 (70 ha) 

  2008 2009 2010 

Aantal soorten 29 36 34 

Som territoria 149 183 194 

Aantal RL soorten 3 6 5 

 
 
Zo zijn zowel het aantal soorten broedvogels, als het totaal aan territoria en het aantal Rode Lijst-
soorten sinds 2008 toegenomen. In 2008 broedden aan bedreigde en kwetsbare soorten de 
roerdomp, koekoek, graspieper, snor en matkop in dit mooie deelgebied.  
Opvallende toename tonen o.a. roerdomp (4), graspieper (4), blauwborst (9), rietzanger (33), grasmus 
(13) en goudvink (8). Mogelijk kunnen we daaruit afleiden dat het moeras ouder wordt, er meer en 
meer oud riet, maar ook meer en meer riet met bosopslag in dit gebied is te vinden.  
 
Bijzondere waarnemingen waren die van een paar sneeuwganzen op 11 april en een beflijster op 8 
mei. In het kader van het herinrichtingsproject fase 2 die momenteel in uitvoering is zullen o.a. de 
waterpeilen in de Fjirtich mêd lokaal worden verhoogd. 
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Broedvogels de Bolderen 
Momenteel wordt de Bolderen mede onder handen genomen in het kader van de herinrichting Alde 
Feanen fase 2. In een deel van het gebied zijn petgaten gegraven. De bedoeling is dat water en jonge 
verlandingsvegetaties hier een belangrijker rol krijgen en dat aan grondwater gebonden vegetaties 
zich hier kunnen handhaven.  
 
Tabel 3.5: Broedvogelontwikkeling weidevogelgebied de Bolderen (108 ha) 

 

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Krakeend 9 4 5 5 7 7 6 5 5 5 

Zomertaling 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

Slobeend 5 5 4 1 2 3 0 1 0 0 

Kuifeend 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Kwartel 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Kwartelkoning 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

Scholekster 17 11 10 13 9 9 4 5 4 5 

Kievit 33 23 21 23 20 17 17 13 9 7 

Watersnip 13 9 12 8 9 5 9 4 7 0 

Grutto 31 17 15 19 15 11 6 7 4 2 

Wulp 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Tureluur 11 8 8 11 8 8 5 7 4 4 

Veldleeuwerik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Graspieper 22 15 13 15 15 17 15 17 25 14 

Paapje 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dichth./100 ha 138 86 84 90 84 72 60 56 55 35 

 
 
Hoewel de weidevogelbevolking hier al jaren bergafwaarts gaat en 2010 zelfs als dieptepunt kan 
worden beschouwd, hoopt It Fryske Gea dat hier ook in de toekomst nog wel kansen blijven, met 
name voor de zeldzamere en kwetsbare soorten, die gebonden zijn aan nat en bloemrijk grasland, 
grenzend aan moeras, zoals kwartel, kwartelkoning, watersnip en paapje. Dit ook in aansluiting op het 
in de 3

e
 fase van de herinrichting Alde Feanen nog te optimaliseren weidevogelgebied van de 

Westersanning.  
 
Broedvogels Grondsma 
Op Grondsma broedde een watersnip dit jaar. Het aantal paren grauwe gans verdubbelde bijna tot 57, 
maar ondanks dat houdt de weidevogelbevolking hier ook goed stand met kievit (8), grutto (3), tureluur 
(5) en gele kwikstaart (4). 
 
Broedvogels Headamskampen 
Van de weidevogelbevolking van de Headamskampen, bij Tusken Sleatten, is inmiddels niet veel 
meer over. De hier ooit broedende grutto, wulp, tureluur, watersnip, veldleeuwerik en zelfs graspieper 
worden heden ten dage niet meer aangetroffen. Slobeend (1), kuifeend (1), kievit (2) en scholekster 
(1) zijn nog wel te vinden,maar in zeer lage aantallen. Net als in andere zomerpolders in de Lege 
Midden doet de gele kwikstaart het hier wèl goed (3 paar in 2010).  
 
Broedvogels Graslanden tussen Jan Durkspolder en Brêgeham 
Op de 31 ha tussen deze beide deelgbieden in gelegen graslandpercelen broeden niet veel vogels 
meer. 15 soorten voornamelijk watervogels en ruigteliefhebbers zoals grauwe gans (4), wilde eend 
(9), graspieper (3), gele kwikstaart (3, nb ook hier een nieuwe soort!), riezanger (2) en rietgors (4). 
 
It Fryske Gea beraadt zich momenteel op de toekomst van dit deelgebied. Wellicht is het beter dit 
gebied ook in te richten als moerasgebied met hoge waterpeilen en een extensief beheer. Daarmee 
zou het ook beter aansluiten op de aangrenzende gebieden Jan Durkspolder en Barfjild / Brêgeham.  
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Westersanning oost en west 
Deze graslandgebieden maken deel uit van de Herinrichting Alde Feanen fase 3. De plannen voor 
deze fase moeten nog nader worden uitgewerkt en zullen dan in de komende jaren worden 
uitgevoerd. In 2010 werd het gebied door H. Vos op broedvogels geïnventariseerd. De ontwikkelingen 
in dit nog ca. 107 ha grote gebied zijn als volgt, daarbij in acht nemende dat het onderzochte gebied in 
2005 nog ca. 25 ha groter was (incl. de later ontpolderde Wytse Boer).  
 
Tabel 3.6: broedvogelontwikkeling Westersanning 
 

  2005 2008 2009 2010 

Oppervlakte 133 107 107 107 

Krakeend 14 3 3 7 

Kuifeend 0 0 0 2 

Scholekster 16 5 6 9 

Kleine Plevier 0 0 0 1 

Kievit 27 14 12 17 

Grutto 32 8 8 10 

Wulp 1 0 0 0 

Tureluur 13 3 5 5 

Veldleeuwerik 1 1 0 1 

Graspieper 22 3 8 12 

Gele Kwikstaart 0 0 0 3 

Dichtheid / 100 ha 95 34 39 61 

 
 
Nog altijd zijn de aantallen en soorten weidevogels hier de moeite waard. Sinds 2005 verdween de 
wulp maar verscheen de gele kwikstaart (3). Met een dichtheid van 61 broedpaar per 100 ha zit het 
gebied weer een beetje in de lift. De herinrichtingsmaatregelen die hier de komende jaren zullen 
worden uitgevoerd zijn er op gericht de omstandigheden voor de weidevogels verder te optimaliseren.  
 
Broedvogels Wyldlannen en de Tippe 
Helaas, helaas, in één van de mooiste weidevogelparels (ca. 180 ha) van It Fryske Gea gaat het 
bergafwaarts met de steltlopers. Nooit eerder waren de aantallen grutto (18), kievit (24), scholekster 

Gele kwikstaart 
Met de gele kwikstaart gaat het de laatste jaren zeer goed in de Alde Feanen.  Sinds 2004 nam de soort hier toe van 84 
naar 149 broedpaar. Met name de natte, enigszins verruigende graslanden die grenzen aan water en moerascomplexen 
zijn in trek, denk aan Wyldlannen, Laban en ook Grondsma en de graslanden rond de Jan Durkspolder. Begrazing met vee  
(insecten!) heeft daarop nog een positieve invloed.  
 

 
 

Foto: Badende gele kwikstaart (Archief IFG) 
 
 
Op www.sovon.nl lezen we dat er in de periode van 1990 tot 2000 landelijk nog sprake was van een significante afname 
van <5% per jaar. www.vogelbescherming.nl meldt dat de soort in grote delen van Europa broedt. Tijdens de trek van en 
naar de overwinteringsgebieden in met name het tropische sahelgebied in Afrika, komen er grote aantallen door Nederland. 
In 2000 werd de Nederlandse broedpopulatie op 40-50.000 paar geschat.  
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(3) en tureluur (10) in deze zomerpolder zo laag als in 2010. Is het broedsucces van de kievit hier al 
jaren slecht, van de gruttoparen wist dit jaar toch bijna de helft jongen vliegvlug te krijgen. Hoewel 2 
paar scholeksters ook daadwerkelijk jongen groot wisten te brengen, houdt deze soort het hier toch 
langzaam maar zeker voor gezien. Watersnip (9) en wulp (5) weten zich hier wel te handhaven en met 
veldleeuwerik (72) en gele kwikstaart (60) gaat het juist buitengewoon goed. De natte, bloemrijke en 
extensief beweide graslanden zijn voor deze prachtige weidezangvogels blijkbaar optimaal habitat.  
 
Het moerasgebiedjede Tippe ligt ten oosten van de Wyldlannen en is 44 hectare groot.   
Ook hier werden voor het eerst territoria van de gele kwikstaart genoteerd (3). De snor broedt hier pas 
sinds 2004 en nam sindsdien toe van 1 naar 4 broedpaar in 2010. Ook grauwe gans (2 in 2002, nu 
47), rietzanger (37 in 2001, 53 in 2010), kleine karekiet (32 in 2001, 54 in 2010) en tuinfluiter (9 in 
2001, 25 in 2010), tjiftjaf (6 in 2001, 20 in 2010), boomkruiper (1 in 2004, 3 in 2010), vink (3 in 2001, 
10 in 2010) en rietgors (8 in 2001, 20 in 2010) namen in de loop der jaren flink toe. Hieruit kunnen we 
opmaken dat het areaal natte rietruigtes en riet met bosopslag en struweel in de loop der jaren groter 
is geworden door de successie.   
In totaal zijn op de Tippe in de afgelopen jaren 64 verschillende soorten broedvogels waargenomen 
waarvan er 11 op de Rode lijst staan. In 2010 waren dit er 48 waarvan 5 Rode Lijstsoorten: koekoek 
(1), boerenzwaluw (3), snor (4), grauwe vliegenvanger (3) en matkop (2).     
 
Broedvogels Laban 
Op Laban tekent zich de laatste jaren een bijzondere ontwikkeling af. Hoewel het aantal soorten 
broedvogels hier inmiddels is afgenomen tot 12 en de primaire weidevogels (steltlopers) zo goed als 
verdwenen zijn, nemen veldleeuwerik (21) en gele kwikstaart (31) hier ineens sterk toe (in 2007 
respectievelijk 3 en 6 paar!). Zie ook de informatie over de gele kwikstaart in het kader op de 
voorgaande pagina en de toelichting bij de Wyldlannen hierboven. Sinds jaren werd hier bovendien 
ook weer een broedgeval van de watersnip vastgesteld.  
 
Broedvogels de Burd (en it Eilân) 
De vogelwachters merken op dat ondanks het verbeterde beheer van de afgelopen jaren de 
weidevogelstand toch achteruit loopt. Op een areaal van 368 ha broedden in 1995 (een topjaar) 82 
paar kievit + grutto + scholekster + tureluur in totaal bij elkaar opgeteld per 100 ha.  
In 2010 waren dit er nog maar 29 paar per 100 ha. Onderstaande figuur illustreert dit proces 
(gegevens van de Fûgelwacht Grou).  
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Figuur 3.5: ontwikkeling som primaire weidevogels (steltlopers) per 100 ha op de Burd sinds 1992 

 
 
Overigens lijken de ontwikkelingen op sommige delen van de Burd wat gunstiger dan op andere. In 
WMF-plot Burd-B, gelegen op de Noarderburd bijvoorbeeld, 51 ha groot, ging van 2007 naar 2010 de  
scholekster van 8 naar 11 broedpaar, de kievit van 2 naar 4, de grutto van 10 naar 19 en de tureluur 
van 6 naar 5. Bovendien was de graspieper hier weer aanwezig met 2 territoria.  
Hoewel er geen jonge vogels werden gezien wijst het aantal alarmerende oudervogels (max. 14, alle 
soorten samen) wel op enig broedsucces.  
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Een deel van de Burd is een WMF-proefvlak van 72 ha dat grenst aan verschillende wateren. Enkele 
jaren geleden werden hier 30 recreatiebungalows aan de Suderburdswiid geplaatst, die sindsdien 
broedgebied zijn voor vele verschillende soorten tuinvogels. De wilgen langs de Neare Burd worden 
vanwege het “opkrikplan weidevogels” kortgehouden.  
De broedvogelbevolking van dit proefvlak is redelijk stabiel. In totaal zijn hier sinds 1998 64 
verschillende soorten broedvogels vastgesteld, met vertegenwoordigers onder de watervogels (fuut 4, 
grauwe gans 1, krakeend 7), weidevogels (scholekster 9, kievit 9, grutto 17, tureluur 4), moerasvogels 
(rietzanger 19, kleine karekiet 21, rietgors 5) en struweel- en tuinvogels (winterkoning 6, merel 9, 
spotvogel 2, tuinfluiter 8, vink 9 en groenling 5).   
 
Op het Eilân-oost handhaven de primaire weidevogels scholekster (4), kievit (9), grutto (3) en tureluur 
(5) zich redelijk sinds de inrichting van deze polder als weidevogelgebied in 2005. In 2009 werd ook 
het Eilân-west ingericht, deels als moeras, deels als weidevogelpolder. De ontwikkelingen hiervan 
zullen de komende jaren worden gevolgd zodat ook het beheer hier op kan worden afgestemd.  
 
Broedvogels Wytse Boer en Lytse Mear 
Deze in 2008 als moerasgebied ingerichte polder behoudt vooralsnog een leuke gevarieerde 
moerasvogelbevolking met 31 soorten, waaronder geoorde fuut (2), slobeend (3), kuifeend (5), 
blauwborst (1), rietzanger (1), kneu (1) en voor het eerst ook buizerd (1) en kleine plevier (3), houtduif 
(2), oeverzwaluw (3) en merel (1). 
  
De aangrenzende Lytse mear (28 ha), waar in 2009 nog een noordse woelmuis werd gevangen, doet 
het ook leuk qua moerasvogels. 38 soorten waaronder dodaars (1), waterral (1), blauwborst (2), 
sprinkhaanzanger (3), snor (6) en sinds 2008 nieuwe soorten bruine kiekendief (1), graspieper (1), 
gele en witte kwikstaart (beide 1), heggemus (1), zanglijster (1), bosrietzanger (1). 
 
Broedvogels Bar Fjild, Brêgeham en Bûtlân wiide Ie 
Al decennia achtereen worden deze drie moerasgebiedjes van respectievelijk 15, 9 en 4 hectare 
groot, ten zuidoosten van de Alde Feanen door dhr. G. Elzinga (lang samen met F. Jelsma) op 
broedvogels geïnventariseerd. Dat maakt dat we een prachtige reeks hebben die kan worden 
geanalyseerd.  
Ondanks de geringe grootte blijken deze moerasjes wel degelijk bij te dragen aan de soortenrijkdom 
en variatie van de Alde Feanen. In totaal zijn er in deze gebiedjes samen 75 verschillende soorten 
vogels broedend aangetroffen in de afgelopen decennia. Gemiddeld schommelt dit aantal rond de 50 
zo kunnen we ook in onderstaande figuur 3.6 zien. Van de 75 aangetroffen soorten staan er 18 op de 
Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogels in Nederland uit 2004. Gemiddeld broeden jaarlijks zo’n 
8 Rode Lijstsoorten in deze gebiedjes. In 2010 waren dit er 11 te weten: roerdomp, wintertaling, 
slobeend, koekoek, ransuil, graspieper, nachtegaal, snor, grauwe vliegenvanger, matkop en kneu.  
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Figuur 3.6: Aantal (rode lijst)soorten broedvogels en som alle territoria Bar Fjild, Brêgeham en Bûtlân wiide Ie sinds 2003 
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Een aantal soorten, o.a. fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, merel, heggemus, winterkoning en houtduif, zijn de 
laatste jaren flink afgenomen in aantal. Daarentegen nemen soorten als blauwborst, 
sprinkhaanzanger, snor, rietzanger, kleine karekiet en rietgors toe in aantal. Onderstaande figuren 
illustreren dit.  
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Figuur 3.7 en 3.8: broedvogelsoorten die afnemen en soorten die toenemen in Barfjild, Brêgeham en Bûtlân wiide Ie sinds 2003 

 
 
Met de primaire weidevogels als kievit en tureluur gaat het bergafwaarts op de bûtlannen (beide 
inmiddels verdwenen), maar de krakeend (16) neemt de laatste jaren wel toe in aantal.  
Ook gaat het de ganzensoorten nijlgans (5), canadese gans (1), brandgans (7) en grauwe gans (15) 
hier goed.  
 
Broedvogels De Koai en it Bil 
Eén van de moerasgebieden die door vrijwilligers wordt geteld is de Koai en het Bil, waar in 2010 voor 
het eerst de bijzondere soorten in kaart werden gebracht door G. Jellema. Dat Jellema hier veel 
plezier in heeft moge blijken uit zijn uitgebreide rapportage waarin hij niet alleen de vogelbevolking te 
berde brengt, maar “en passant” ook waarnemingen van andere soortgroepen bespreekt.  
 
De Koai is in 1989/1990 opnieuw ingericht als moerasgebied. Een landbouwpolder werd volledig 
vergraven zodat zoveel mogelijk oeverlengte ontstond en daarmee een afwisselend moerasgebied. 
Hoewel er in het eerste jaar na inrichting veel waterplanten verschenen, verdwenen deze ook weer 
snel doordat er teveel fosfaten in het water vrijkwamen uit de jarenlang bemeste grond. Nu vinden we 
voornamelijk ruigtekruiden langs de oevers zoals koninginnekruid, grote kattestaart, waterzuring, 
watermunt en wolfspoot. Op de eilanden van de Koai is wilgenstruweel het eerste wat opvalt, met 
daartussen o.a. ook lijsterbes en hondsroos. In het Bil, vergraven in 1989, lijkt zich juist een positieve 
ontwikkeling voor te doen t.a.v. de watervegetaties. Na een zeer voedselrijke uitgangssituatie  
verschijnen hier de laatste jaren soorten als krabbescheer, gewone waterbies, plat fonteinkruid en 
schedefonteinkruid tussen de gele plomp en pijlkruid (die beide wel van voedselrijke en troebele 
omstandigheden houden).   
 
Het grof hoornblad dat in de petgaten van het Foekjelân of de 15-mêd is te vinden wordt gegeten door 
meerkoet, knobbelzwaan en diverse vissoorten. Delen van de Koai worden jaarlijks gemaaid als 
rietland. Er zijn ook delen met waterriet en ruigte (oostelijk deel van de Koai en Koai’s krite), die al 
jaren in trek zijn bij snor, bruine kiekendief, waterral en rietzanger. Ook bevindt zich hier één van de 
grootste slaapplaatsen van grote zilverreigers (max. 170 ex. geteld) in Fryslân.  
In vergelijking met 2004 vallen de volgende ontwikkelingen op; 
Grauwe gans is toegenomen van 52 naar 165 broedpaar, grote canadese gans van 5 naar 11 en de 
brandgans heeft zich hier nieuw gevestigd met 5 paar. De roofvogelbevolking (bruine kiekendief, 
havik, buizerd) is toegenomen van 3 naar 6 broedpaar. Eén buizerd bouwde zijn nest op een hokje dat 
vroeger bij een gemaal stond dat de graslandpolder ontwaterde. Blauwborst, snor, sprinkhaanzanger, 
rietzanger, bosrietzanger en grasmus zijn ook flink toegenomen van 240 paar totaal naar 330 
territoria. Dit illustreert de verbossing. Ook de kleine karekiet, kenmerkend voor jaarlijks gemaaid 
rietland is echter fors toegenomen van 96 naar 146 broedpaar.  
Een nieuwe soort, ook voor dit gebied, is de gele kwikstaart, aanwezig met 3 paartjes. Volgens 
Jellema komt dit o.a. doordat het riet in de winter laat werd gemaaid en de rietkragen bedekt met mos, 
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lang kaal bleven. Het gaat sowieso erg goed met de gele kwikstaart in het lage midden van Fryslân. 
Ook in de zomerpolders neemt de soort toe (zie ook kader op pagina 30).  
 
Broedvogels Petgatten de Feanhoop 
Dit moerasgebied, bestaande uit de deelgebieden Oksekop (7 ha), Noarderkrite (19 ha) en de 
Petgatten de Feanhoop (56 ha) zelf, werd in 2010 weer integraal op broedvogels geïnventariseerd 
door SOVON. De gebieden laten leuke ontwikkelingen zien t.o.v. 2003 toen voor het laatst een 
dergelijke inventarisatie werd uitgevoerd.  
 
Zo verschenen sindsdien roerdomp (1), purperreiger (1) en snor (3) wat te danken is aan de gunstige 
habitatverandering na het maken van een aantal nieuwe petgaten in dit gebied in 2000. 
Ook toename van waterral (van 4 naar 7), graspieper (van 1 naar 5), gele kwikstaart (van 6 naar 12), 
blauwborst (van 10 naar 16), rietzanger (van 49 naar 72), kleine karekiet (van 74 naar 90) heeft 
waarschijnlijk ook te maken met gunstige habitatveranderingen na de inrichtingsmaatregelen van 
2000. 
Het verdwijnen van bruine kiekendief, spotvogel en braamsluiper wordt daarentegen toegeschreven 
aan incidenteel toeval of komt overeen met de landelijke trend van achteruitgang.  
 
Broedvogels Kraanlannen-Noard 
Het noordelijke deel van de Kraanlannen wordt sinds 2008 apart gemonitoord voor het 
Weidevogelmeetnet. Knobbelzwaan, waterral, waterhoen, kleine plevier, bosrietzanger en spotvogel 
werden hier dit jaar niet getraceerd i.t.t. voorgaande jaren. Daarentegen waren houtduif (1) en 
graspieper (1) nieuwe soorten binnen dit proefvlak dit jaar. Aan onderstaande figuur 3.9 is te zien dat 
de som van alle hier aanwezige weidevogelterritoria redelijk constant is, tussen de 40 en 45 
broedpaar per 44 ha, dus ca. 100 broedpaar per 100 ha, wat een behoorlijk hoge dichtheid is.  
 

Ontwikkeling weidevogels WMF-plot Kraanlannen noard (44 ha)
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Figuur 3.9: aantalsontwikkeling van enkele weidevogelsoorten in de Kraanlannen-noard sinds 2008 

 
 

3.3 Amfbieën en Vissen in district Midden 
 
De Alde Feanen is ook voor diverse amfibieën van groot belang. Heikikkers houden van open plekken 
met kleine watertjes zoals vennen en poelen in open plekken in het bos, heidevelden of duinpannen. 
Kalkrijke gebieden met een hoge grondwaterstand, zoals veengebieden en elzenbroekbos hebben de 
voorkeur. De heikikker is een typische laaglandbewoner die voorkomt rond zeeniveau. De soort staat 
in Nederland op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde amfibieën als “kwetsbaar”. De 
internationale status (IUCN) staat wel op veilig.  
 
In de loop der jaren zijn diverse heikikkerpopulaties in de Alde Feanen vastgesteld, o.a. in en rond de 
Jan Durkspolder, in Bolderen, Wikelslân en 40-mêd. Ook in het Kobbelân bevindt zich een populatie 
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heikikkers. De dieren laten, afhankelijk van de weersomstandigheden, vanaf half maart betrekkelijk 
kort van zich laten horen.  

 
 
3.4 Ongewervelden in district Midden 
 
Vlinders en libellen 
M. Zijlstra noteert gedurende het jaar ook altijd zijn waarnemingen van vlinders en libellen in o.a. de 
Alde Feanen als hij daar komt. Meestal betreft het de algemene soorten zoals dagpauwoog, kleine 
vos, bruin zandoogje, atalanta, citroenvlinder, klein geaderd witje, klein koolwitje, maar ook bont 
zandoogje, zwartsprietdikkopje en kleine vuurvlinder in 2010, voornamelijk in het Wikelslân, op het 
kuierpaad achter de Reidplûm.  
Aan libellen noteerde Zijlstra lantaarntje, gewone oeverlibel, bruine glazenmaker, steenrode heidelibel,  
grote roodoogjuffer, vroege glazenmaker, paardebijter en gewone pantserjuffer voor de Alde Feanen. 
 

 
Kreeften e.a. 
Het EIS (European Invertebrate survey) heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de verspreiding van 
uitheemse kreeften in Nederland. Er zijn in Nederland al 7 soorten uitheemse kreeften ontdekt. Men is 
hier alert op omdat de soorten een bedreiging zouden kunnen gaan vormen voor inheemse soorten 
omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben en soms besmettelijke ziektes meebrengen.  
Met 3 fuiken is gedurende 4 dagen gevangen in enkele sloten en wateren van de Wolwarren. Hierin 
werden geen kreeften gevangen. Wel de levendbarende moerasslak en ook een ruisvoorn.  

 
 
3.5 Flora en vegetatie in district Midden 
 
Vegetatiekartering Alde Feanen 
 
In 2010 is een groot deel van het vegetatiedek van de Alde Feanen gekarteerd door bureau Altenburg 
& Wymenga i.s.m. It Fryske Gea. Ook leverden enkele inventarisatievrijwilligers aanvullende 
gegevens aan. De gebiedsdekkende kartering vindt plaats in opdracht van de Provincie Fryslân 
(Natura2000), in samenwerking met het Overlegorgaan Nationaal Park de Alde Feanen, DLG, 
Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. Het is de opdracht om de doelstellingen van Natura2000, 
Nationaal Park, Kaderrichtlijn Water en Subsidieregeling Natuurbeheer te meten en te evalueren. Het 
project zal in 2011 worden afgerond met een vegetatiekaart plus uitgebreide rapportage en toelichting.   
 
Tijdens het karteerwerk in 2010 zijn ook tal van vegetatieopnamen gemaakt. Het meest tijdrovend was 
een aantal proefvlakken van de Associatie van echte koekoeksbloem en gevleugeld hertshooi. 
Hoewel slechts 4 vierkante meter groot, stonden er soms tegen de vijftig plantensoorten (inclusief 
mossen). Hieronder bevonden zich ook bijzonderheden, zoals boompjesmos (Rode lijst kwetsbaar), 
teer veenmos (Rode lijst kwetsbaar), zwartsteelsterrenmos (Rode lijst gevoelig), addertong, rietorchis 
en kleine valeriaan (Rode lijst kwetsbaar). Dit vegetatietype is zowel in winters gesneden rietland als 
in natte, botanische hooilandjes te vinden. Behalve een maaibeheer is ook de werking van basisch 
boezemwater belangrijk. De gemeenschap staat als zodanig vaak dicht bij open watermassa’s.   
 
We bespreken een aantal bijzondere vondsten in 2010 even per deelgebied apart.  
 
Flora Rûne Sâne 
In aanvulling op de gebiedsdekkende vegetatiekartering inventariseerde B. de Leeuw de 
vaatplantensoorten op de Rûne Sâne. Hij vond er 70. Het terrein is te typeren als nat schraalland. 

Oproep: 
Het is van groot belang dat de komende jaren nader onderzoek wordt gedaan naar het voorkomen en de verspreiding van 
zeldzame, bedreigde en Europees beschermde soorten zoals de groene glazenmaker, vroege glazenmaker, gevlekte 
witsnuitlibel en glassnijder. Mensen die belangstelling hebben om deze soorten te onderzoeken en te volgen kunnen 
contact opnemen met It Fryske Gea. 
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Aspect bepalende soorten zijn moerasstruisgras, grote ratelaar en grote wederik. Op een paar 
plaatsen houdt spaanse ruiter stand. Volgens gegevens van de Leeuw nam deze vederdistel hier de 
afgelopen jaren duidelijk af. Vermoedelijk is regenwaterverzuring hier de oorzaak van. Ook is hier op 
verspreide plekken moeraslathyrus te vinden. In een noordwestelijk gedeelte is sprake van indringend 
boezemwater. Anders dan in de rest van het terrein gedijt hier gewone dotterbloem, echte 
koekoeksbloem en waterkruiskruid. Ook onderscheidt dit gedeelte zich door een hogere en dichtere 
kruidlaag. 
 
Flora twa sân mêden  
Van de vaatplantenflora van de Twa sân-mêden stelde B. de Leeuw 68 soorten vast, terwijl door It 
Fryske Gea de vegetatie is gekarteerd. Het gebiedje bestaat vooral uit zuur, nat schraalland. 
Veelvoorkomende soorten zijn onder meer moerasstruisgras, veenpluis en wateraardbei. Nabij de 
randen gedijen echter ook spaanse ruiter, waterkruiskruid en/of echte koekoeksbloem. Gegevens van 
B. de Leeuw laten echter een afname van de spaanse ruiter zien. 
 
Flora Rengerspôle 
Ook van de Rengerspôle, in de noordwesthoek van de Wyldlannen, heeft B. de Leeuw  de 
vaatplanten geïnventariseerd. Hij vond hierbij 100 soorten. De lijst omvat een mooie set soorten van 
laagveenmoeras, waaronder groot blaasjeskruid, hoge cyperzegge, blauw glidkruid, gevleugeld 
hertshooi, moerasvaren en waterzuring. Zeldzame soorten zijn echter niet aangetroffen.  
 
Flora Stripe Rânsleat 
De Stripe langs de Rânsleat bestaat uit soortenrijk boezemhooiland. B. de Leeuw noteerde hier 48 
vaatplanten. Hij deed dat echter behoorlijk laat in het seizoen, namelijk op 19 augustus. Hierdoor 
zullen soorten zijn gemist. Rietorchis en veelkleurig vergeet-mij-nietje bijvoorbeeld. Toch vond hij hier 
waardevolle plantensoorten, zoals gevleugeld hertshooi, echte koekoeksbloem, moeraslathyrus en 
waterdrieblad. 
 
Flora Laban-Wytlok 
Op Wytlok noteerde B. de Leeuw 35 soorten vaatplanten op een rietlandje. Hij had dat in 2004 ook 
gedaan, nadat hier een stukje was geplagd. In 2010 was het geplagde echter niet meer te 
onderscheiden, want het had dezelfde begroeiing als het aangrenzende ongeplagde rietland. In 2010 
stond hier wel tien maal zoveel ronde zonnedauw als in 2004.  
 
Flora Headamskampen 
In het kader van de over twee jaar uitgesmeerde vegetatiekartering van de Alde Feanen, zijn in de 
voorzomer de schraallanden langs de Hooidamssloot gekarteerd. Dit terreindeel bestaat voor een 
aanzienlijk deel uit zure, kleine zeggenvegetatie met een aspect van grote ratelaar, grote wederik en 
moerasstruisgras. In dit vegetatietype is ook Draadrus ontdekt. Het betreft de eerste vondst van deze 
soort in de Alde Feanen. Her en der is hier ook dotterbloemhooiland te vinden dat gekenmerkt wordt 
door de combinatie van gewone dotterbloem, tweerijïge zegge en waterkruiskruid. Ook hierin staat 
zeer veel grote ratelaar. Tevens is hier op een paar verspreide plekken Blauwgrasland gezien. Het 
betrof standplaatsen waar sloot- of Fries boezemwater tot in de wortelzone doordringt.  
 
Flora Wyldlannen 
Vanuit oogpunt van natuurbeheer is de Wyldlannen een uiterst belangrijk reservaat. In dit terrein is 
namelijk nog relatief veel blauwgrasland te zien. Bovendien heeft dit terrein er wel slechter 
voorgestaan. Voor de jaren negentig is dit gebied een tijd lang als winterpolder in waterschapsbeheer 
geweest, waarbij een modern gemaal het peil laag hield. Hierbij schoot er steeds meer rietgras op.  
Ondertussen is het gebied alweer jarenlang een zomerpolder die ’s winters voor boezempeil ligt en is 
rietgras hier weer behoorlijk op z’n retour. In de zomer van 2010 lag het gebied er heel mooi bij. Op 
sommige grootschalige percelen deed de spaanse ruiter het behoorlijk goed.  
Ook werd er behoorlijk veel (honderden) melkviooltje gezien. Meestal stond de soort naast een sloot, 
soms ook midden op een perceel. Een overeenkomst tussen deze standplaatsen zijn open plekken in 
de grasmat. Langs de sloten ontstaan deze door het storten, het eerst liggen laten en daarna 
opruimen van slootafval. Soms werd melkviooltje vergezeld door honds- en moerasviooltje. 
Vermoedelijk is hier ook de kruising tussen honds- en melkviooltje te vinden. In ieder geval behoren 
de melkviooltjes niet tot de hier te verwachten variant. Het gaat namelijk om heidemelkviooltje in 
plaats van veenmelkviooltje. Er is een stengeltje van dit materiaal op silica-gel gezet en opgestuurd 
naar E. Weeda, zodat dit materiaal beschikbaar is voor DNA-onderzoek.  
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Nog een bijzonderheid is het zeer veel voorkomen van draadzegge in de schrale graslanden van dit 
gebied. Van blonde zegge is hier slechts één pol gevonden door onderzoeker M. Bakker van bureau 
Altenburg & Wymenga.   
 
Toen de medewerkers van It Fryske Gea de bijzondere flora van dit gebied bespraken, vertelde 
medewerker R. de Ree dat er ook knotszegge was gezien tijdens een veldbezoek in 2009. Gelukkig 
wist de Ree de vindplaats langs een sloot weer terug te vinden zodat deze zeer zeldzame soort ook 
voor 2010 kon worden genoteerd. Voor zover is dit de enige groeiplek van deze soort in Fryske Gea-
gebieden, nu de soort uit het Unlân fan Jelsma is verdwenen.  

 

 
 

Foto: knotszegge (www.wikipedia.nl ) 

 
 
Flora Tusken Sleatten 
In 2010 was de langs de zuid(oost)rand lopende boezemwerende kade langs de Ald Headamssleat 
nog maar pas opgehoogd. Tussen het ingezaaide gras stonden zeldzame pioniers, namelijk 
korenbloem en oostelijk kruiskruid. 
  

 
 

Foto: korenbloem (archief IFG) 

 
 
Waarschijnlijk hebben deze soorten als verontreiniging in het toegepaste zaadmengsel gezeten. De 
determinatie van de laatstgenoemde is bevestigd door W.J. Hoverda van het Nationaal Herbarium. 
Aan de binnenzijde van de kade is ook een natte natuurbouwstrook aangelegd, waarbij de 
bovengrond (kleidek) is afgegraven. Hier was sprake van een behoorlijk kale, natte veenbodem. Ook 
stond hier bleekgele droogbloem. Hoewel het geen zeldzame soort betreft, is de standplaats zeer 
bijzonder. Normaliter gedijt bleekgele droogbloem namelijk niet op veen, maar op zandige en/of 
stenige plaatsen. Tot dusverre was van de Tusken Sleatten een vindplaats van addertong bekend. In 
2010 is de soort hier echter op nog twee plaatsen gevonden.  
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Flora Jan Durkspolder 
In de Jan Durkspolder zijn in 2008 twee permanente kwadraten uitgezet. De gekozen plekken lagen 
op alleen zomers droog gelegen delen van de plas. De opnamen zijn genoteerd en doorgegeven door 
H. Waltje (zie tabel 3.7).  
 
Bij aanvang behoorde de begroeiing op de beide proefvlakken tot de Associatie van waterpeper, 
hetgeen een kortlevende pioniergemeenschap is. Ook betrof het een soortenrijke variant die zeldzame 
soorten bevatte, zoals goudknopje en slijkgroen. In de afgelopen jaren veranderde de 
soortensamenstelling echter behoorlijk. In 2010 zijn op permanent kwadraat 1 bijvoorbeeld nog 
slechts 21 van de 44 bij aanvang gevonden soorten present. In 2010 is de begroeiing hier tot de 
Associatie van geknikte vossenstaart te rekenen. Op permanent kwadraat 2 is in 2010 echter nog 
steeds van een begroeiing van de Associatie van waterpeper en tandzaad sprake. Dit proefvlak ligt 
namelijk iets lager in de zonering dan dat van permanent kwadraat 1. Toch verschilde ook hier de 
soortensamenstelling van jaar tot jaar aanzienlijk. Op beide proefvlakken is na 2008 geen slijkgroen 
meer gezien.  
 
In 2010 inventariseerden H. Waltje, M. v.d. Velde en J. Tjoelker de vaatplantenflora in een deel van 
het gebied (atlas-blok: 11-13-54). Er zijn hierbij 69 soorten aangetroffen, waaronder twee hele 
zeldzame, namelijk klein glaskroos en gesteeld glaskroos. De vondst van klein glaskroos is nieuw 
voor de Alde Feanen. Gesteeld glaskroos was reeds bekend van de aangrenzende Lytse Mear, maar 
nog niet van de Jan Durkspolder. Onafhankelijk hiervan had ook J.E. Plantinga van bureau Altenburg 
& Wyemenga hier klein glaskroos ontdekt. Alsof het nog niet gek genoeg was, vond hij hier ook nog 
rivierkruiskruid. Dit is een zeer zeldzame pioniersplant die tot dusverre slechts in de oostelijke delen 
van het gebied van de grote rivieren voorkwam.   
 
Al deze in de Jan Durkspolder gevonden zeldzaamheden gedijen op langdurig geïnundeerde grond, 
die alleen gedurende de zomermaanden droog ligt.  
 
Tabel 3.7: PQ-opnames Jan Durkspolder in 2008, 2009 en 2010 
 
Permanent kwadraat  1 1 1 2 2 2  

Jaar 2008 2009 2010 2008 2009 2010  

Aantal soorten 44 37 34 24 37 21  

Tandzaad-klasse        

Goudknopje 2b 2m + 2a 2a + Cotula coronopifolia 

Naaldwaterbies 2b . . 2b 3 1 Eleocharis acicularis 

Veerdelig tandzaad 2a 3 +  3 3 Bidens tripartita 

Kleine duizendknoop 2a + R 2m + + Persicaria minor 

Waterpeper 2m 1 + 2b 1 2b Persicaria hydropiper 

Knikkend tandzaad 1 1 . . r . Bidens cernua 

Goudzuring 1 + . + + . Rumex maritimus 

Perzikkruid 1 . . 1 + . Persicaria maculosa 

Rode waterereprijs + + . 2m . . Veronica catenata 

Slijkgroen + . . + . . Limosella aquatica 

Moeraskers + . . . . . Rorippa palustris 

Moerasvergeet-mij-nietje r + +    Myosotis scorpioides 

Smal tandzaad . . r . + 1 Bidens connata 

Blaartrekkende boterbloem . . . + . . Ranunculus sceleratus 

Beklierde duizendknoop . . . . . + Persicaria lapathifolia 

Dwergbiezen-klasse        

Pitrus 2a 1 2a + 1 2a Juncus effusus 

Waterpostelein 2a . . 2a . . Lythrum portula 

Liggende vetmuur 2m 2m 2m . 2a + Sagina procumbens 

Beklierde basterdwederik 1 1 . 1 1 . Epilobium ciliatum 

Getande weegbree 1  . . . . Plantago major s. intermedia 

Moerasdroogbloem + + r . 1 . Gnaphalium uliginosum 

Tijmereprijs r . . . . . Veronica serpyllifolia 

Zomprus . r . . . . Juncus articulatus 

Greppelrus . r . . . . Juncus bufonius 

Bleekgele droogbloem . . . . + . Gnaphalium luteo-album 

Getand vlotgras . . . . + . Glyceria declinata 

Borstelbies . . . . . 1 Isolepis setacea 

Zilverschoon-verbond        

Straatgras 1 + 1 . r . Poa annua 

Fioringras + 2a 4 . 1 1 Agrostis stolonifera 

Kruipende boterbloem + . . . r . Ranunculus repens 
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Slanke waterbies + . . . . . Eleocharis uniglumis 

Zilverschoon r . . . . . Potentilla anserina 

Grote weegbree s.s. . + . . . . Plantago major s. major 

Geknikte vossenstaart . + 2a . . . Alopecurus geniculatus 

Zompvergeet-mij-nietje . r r . . . Myosotis laxa s. cespitosa 

Ruw beemdgras . . 1 . . 1 Poa trivialis 

Veenwortel . . + + . . Persicaria amphibia 

Grote en Getande weegbree . . . . + . Plantago major 

Riet-klasse + 
Klasse der natte strooiselruigten 

       

Wolfspoot 2a 2a 1 + 1 1 Lycopus europaeus 

Hennegras 1 2a 2a . + 1 Calamagrostis canescens 

Mannagras 1 + 1 . . . Glyceria fluitans 

Slanke waterweegbree 1 .  . . . Alisma lanceolatum 

Grote kattenstaart + + + . + . Lythrum salicaria 

Rietgras + + 1 . + 2a Phalaris arundinacea 

Riet + + + . + . Phragmites australis 

Watermunt + 2a 2a . + 1 Mentha aquatica 

Moerasbasterdwederik r + r r . . Epilobium palustre 

Grote waterweegbree . + . + + . Alisma plantago-aquatica 

Moeraswalstro . + + . . . Galium palustre 

Haagwinde . r + . . . Calystegia sepium 

Moerasandoorn . . r r . . Stachys palustris 

Koninginnenkruid . . . + . . Eupatorium cannabinum 

Harig wilgenroosje . . . + r . Epilobium hirsutum 

Gele lis . . . . r  Iris pseudacorus 

Watertorkruid . . . . . r Oenanthe aquatica 

Overige vaatplanten        

Knolrus 1 + . 2m + . Juncus bulbosus 

Witte klaver 1 + 1 . + . Trifolium repens 

Schietwilg + + + . r + Salix alba 

Akkerdistel + . . . . . Cirsium arvense 

Grauwe en Rossige wilg + r + + + + Salix cinerea 

Sterrenkroos  + . . . . . Callitriche species 

Zegge  + . . . r . Carex species 

Paardenbloem  + . . . . . Taraxacum species 

Gestreepte witbol + . . . . . Holcus lanatus 

Speerdistel r . . . . . Cirsium vulgare 

Penningkruid . + . . . . Lysimachia nummularia 

Veldbeemdgras . r  . + . Poa pratensis 

Rood zwenkgras s.s. . . 1 . . . Festuca rubra 

Akkermunt . . r . . . Mentha arvensis 

Kleine veldkers . . r . . . Cardamine hirsuta 

Kantige basterdwederik . . r . . + Epilobium tetragonum 

Gewoon sterrenkroos . . . 2b . . Callitriche platycarpa 

Kale jonker . . .  r . Cirsium palustre 

Mossen        

Gewoon dikkopmos 2m . . 2m . . Brachythecium rutabulum 

Moerassikkelmos . 2a 1  + 1 Drepanocladus aduncus 

Roestknolknikmos . . . + . . Bryum microerythrocarpum 

Zilvermos . . . . + . Bryum argenteum 

 
 
Flora Westersanning 
In het heringerichte gedeelte van Westersanning zijn in 2008 twee permanente kwadraten uitgezet. 
De gekozen plekken lagen op of langs de oever van een pas gegraven plas. De opnamen zijn 
genoteerd en doorgegeven door H. Waltje (zie tabel 3.8). Bij aanvang was begroeiing op de beide 
proefvlakken tot het Zilverschoon-verbond te rekenen. De proefvlakken zijn echter onder water komen 
te staan. Zodoende komen hier nu waterplanten voor. In 2009 en 2010 behoorde deze begroeiing tot 
de Watervorkjes-associatie. Het kenmerkende watervorkje is een levermos.  
 
In 2010 vulde H. Waltje hier ook een streeplijst in. Hij trof hierbij 86 soorten aan, waaronder 
waternavel, goudknopje, knopkroos en zeegroene muur.   
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Tabel 3.8: PQ-opnames Westersanning in 2008, 2009 en 2010 

 

Tabel nummer A A A B B B  

Opnamenummer 
   
241 

   
243 

   
245 

   
242 

   
244 

   
246  

Jaar 2008 2009 2010 2008 2009 2010  

Aantal soorten   9   6   2  16   6   5  

        

Fioringras 3 . . 4 . . Agrostis stolonifera 

Klein kroos 2m + 1 . + . Lemna minor 

Knikkend tandzaad 1 . . 2m . . Bidens cernua 

Pitrus 1 + . + . + Juncus effusus 

Beklierde duizendknoop + . . 2a . . Persicaria lapathifolia 

Grote kattenstaart + . . + . . Lythrum salicaria 

Veenwortel + 2a . . + 1 Persicaria amphibia 

Liesgras r . . . . . Glyceria maxima 

Perzikkruid r . . + . . Persicaria maculosa 

Dwergkroos . 2m . . 2m 1 Lemna minuta 

Gewoon watervorkje . 2m 1 . 2m 1 Riccia fluitans 

Wierflap . 1 . . . . Wierflap species 

Gewoon purpersteeltje . . . 3 . . Ceratodon purpureus 

Gewoon varkensgras . . . 2m . . Polygonum aviculare 

Moerasdroogbloem . . . 2m . . Gnaphalium uliginosum 

Greppelrus . . . + . . Juncus bufonius 

Knolrus . . . + . . Juncus bulbosus 

Moeraswalstro . . . + . . Galium palustre 

Naaldwaterbies . . . + . . Eleocharis acicularis 

Waterpeper . . . + . . Persicaria hydropiper 

Egelboterbloem . . . r . . Ranunculus flammula 

Moeraskers . . . r . . Rorippa palustris 

Mannagras . . . . + . Glyceria fluitans 

Vergeet-mij-nietje . . . . + . Myosotis species 
Moerasvergeet-mij-
nietje . . . . . + Myosotis scorpioides 

 

 
Flora Bûtlân de Feanhoop 
H. Waltje vulde op het boezemhooiland ten zuiden van de Kromme Ie en ten westen van de 
Veenhoop een streeplijst in. Hij nam hierbij 86 soorten waar. Echte koekoeksbloem, gewone 
dotterbloem, moeraslathyrus en waterkruiskruid zijn hier typerend voor dotterbloemhooiland. Ook 
tijdens de kartering in 2008 is dit vegetatietype hier redelijk goed ontwikkeld vastgesteld. Ook heeft dit 
(dotterbloem)hooiland verwantschap met  kleine zeggenmoeras. Dat blijkt uit de aanwezigheid van 
soorten als zwarte zegge, egelboterbloem, waternavel en wateraardbei. Behalve landplanten noteerde 
Harry hier ook enkele waterplanten, waaronder zowel klein - als stomp fonteinkruid. Vermoedelijk 
stonden deze in de sloot tussen de kade en het boezemland. In de zomer van 2008 stonden deze hier 
niet, want toen was de sloot hier nog helemaal verland. Hierna is de sloot weer opengetrokken, zodat 
er nu weer waterplanten groeien.  
 
Flora Petgatten de Feanhoop en Noarderkrite 
Ook voor atlasblok 11-23-25, gelegen over de Petgatten de Feanhoop en de Noarderkrite, vulde H. 
Waltje een streeplijst in. Hij stelde hierbij 114 soorten vast. Hierbij zijn geen nieuwe bijzonderheden 
ontdekt. Uit het herkennen van klein fonteinkruid, een lastig te onderscheiden soort, blijkt de 
uitstekende soortenkennis van deze florist.   
 
Flora Unlân fan Jelsma 
Het blauwgrasland behoort tot de subassociatie met Borstelgras. Dit vegetatietype is sterk bedreigd. 
In het Unlân fan Jelsma is verdroging geen echt probleem, aangezien hier een kleidek op ligt dat het 
vocht goed vasthoudt. Helaas is hier wel sprake van een gestadige verzuring. In september 2009 zijn 
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in dit type de pH-waarden van 4.3 tot 4.7 gemeten. Als het gebied nog meer verzuurt, zullen de 
blauwgraslandsoorten uiteindelijk verdwijnen zo is de verwachting. Om dit te voorkomen vindt hier 
momenteel een kleinschalig bekalkingsonderzoek plaats. Dit onderzoek is gestart in 2009. In twee 
paar proefvlakken van 3x3 meter is toen de vegetatie opgenomen. De vlakken van één paar liggen in 
elkaars verlengde, met een meter tussenruimte. In april 2010 is er van elk paar één (stevig) bekalkt. In 
juni 2010 zijn de proefvlakken door H. Waltje en M. van der Velde opnieuw opgenomen. Zo kort na de 
bekalking was de vegetatie nog niet wezenlijk veranderd (zie onderstaande tabel). Dit jaar worden de 
proefvlakken opnieuw opgenomen, evenals de pH. Wellicht wordt er dan meer verandering 
geconstateerd?  
 
Tabel 3.9: Ontwikkeling permanente kwadraten Unlân fan Jelsma sinds 2009, bekalkt (2 en 3) versus niet bekalkt (1 en 4) 

 
Permanent Kwadraat 1 1 2 2 3 3 4 4  

Jaar 09 10 09 10 09 10 09 10  

Bekalkt nee nee nee ja nee ja nee nee  

Aantal soorten  22  21  20  22  19  14  16  14  

Vaatplanten van blauwgrasland          

Blauwe zegge 3 2b 3 3 2b 2a 2b 2a Carex panicea 

Blonde  x Geelgroene zegge 2a + 1 2a 2a 2a 2a 2a Carex x fulva 

Blonde zegge 2m 2m 2m 2m 2a 1 2a 2a Carex hostiana 

Spaanse ruiter + r 1 1 2a 2a 2a 2a Cirsium dissectum 

          

Heischrale vaatplanten          

Borstelgras 2m 2m 1 2a 2m 1 2m 2a Nardus stricta 

Blauwe knoop + r + + . . . + Succisa pratensis 

Fijn schapengras + + 1 + 1 1 2m 2a Festuca filiformis 

Tandjesgras . 1 + 1 1 2a 1 2a Danthonia decumbens 

Tormentil . . . r + + + r Potentilla erecta 

          

Overige kruidachtige planten          

Veenpluis 2a 2a 2m 1 . . . . Eriophorum angustifolium 

Pijpenstrootje 2a 3 2b 4 2b 4 3 4 Molinia caerulea 

Moerasstruisgras 1 1 2m 1 + + + 2m Agrostis canina 

Hoog struisgras + + + + . . . . Agrostis gigantea 

Biezenknoppen + + . . . . . + Juncus conglomeratus 

Gewoon reukgras r + . + r . . . Anthoxanthum odoratum 

Egelboterbloem r . . . . . . . Ranunculus flammula 

Grote wederik . . + + . . . . Lysimachia vulgaris 

Riet . . + r 2m 1 2m 2m Phragmites australis 

Rood zwenkgras s.s. . . . + . . . . Festuca rubra 

          

Zaailingen van bomen en struiken          

Amerikaans krentenboompje + r + + + r + . Amelanchier lamarckii 

Zachte berk + . . . . . . . Betula pubescens 

Sporkehout + . 1 . + . r . Rhamnus frangula 

Grauwe wilg r + r . + r + . Salix cinerea 

Amerikaanse vogelkers . . . 1 . . . . Prunus serotina 

          

Mossen          

Heideklauwtjesmos 5 3 5 4 4 3 5 3 Hypnum jutlandicum 

Gewoon haakmos 1 + + 1 + . + . Rhytidiadelphus squarrosus 

Groot laddermos + r + . r . . . Pseudoscleropodium purum 

Glanzend veenmos + + . . . . . . Sphagnum subnitens 

Sliertmos . + . . . . . . Calliergon stramineum 

Geveerd sikkelmos . . . + . . . . Warnstorfia exannulata 

Gewoon puntmos . . . . r . . . Calliergonella cuspidata 
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Van het Unlân fan Jelsma zijn sowieso verscheidene waardevolle plantensoorten bekend, waaronder 
12 Rode Lijstsoorten (zie onderstaande tabel). Helaas is Knotszegge hier al een poos niet meer 
gezien. Op de (voormalige) standplaats van deze uiterst zeldzame plant is een zure laagte ontstaan. 
De afgelopen jaren is op deze plek veel Knolrus gezien.  
 
Tabel 3.10: waardevolle plantensoorten die in het Unlân fan Jelsma voorkomen en mate van voorkomen rond 2010 

 

Nederlandse naam Rode Lijst 
Geschat aantal 
2010 

Wetenschappelijke 
naam 

Vaatplanten    

Blauwe knoop Gevoelig 501-5000 ex. Succisa pratensis 

Blonde zegge Bedreigd > 5000 ex. Carex hostiana 

Borstelgras Gevoelig 501-5000 ex. Nardus stricta 

Draadzegge Kwetsbaar 501-500 ex. Carex lasiocarpa 

Galigaan Kwetsbaar 51-500 ex. Cladium mariscus 

Klokjesgentiaan Gevoelig 1 ex. Gentiana pneumonanthe 

Knotszegge Gevoelig 0 ex. Carex buxbaumii 

Spaanse ruiter Kwetsbaar 501-5000 ex. Cirsium dissectum 

Wilde gagel Gevoelig 501-5000 ex. Myrica gale 

Wateraardbei Gevoelig 51-500 ex. Comarum palustre 

    

Mossen    

Glanzend veenmos Kwetsbaar 6-25m
2
 Sphagnum subnitens 

Geveerd sikkelmos Kwetsbaar 6-25m
2
 Warnstorfia exannulata 

 
 
3.6 Paddestoelen in district Midden 
 
Zeldzame kelkzwam op de Hoannekrite 
In februari 2011 werd er een leuke ontdekking gedaan op de Hoannekrite. Tijdens 
zaagwerkzaamheden hier werd een forse groeiplaats van de zeldzame krulhaarkelkzwam ontdekt. In 
totaal waren hier zo’n 60 exemplaren aanwezig op elzenhout. S. Greidanus bevestigde de 
determinatie en legde de soort op foto vast.  
 

 
 

Foto: Krulhaarkelkzwam (Sarcoscypa austriaca) op de Hoannekrite, februari 2011 (S. Greidanus) 



 45

4. District Súd 
 
 
4.1 Zoogdieren in district Súd 
 
Diverse berichten verschenen er in de media over de oprukkende wasbeerhond. De dieren hebben 
vanuit Oost-Europa inmiddels Duitsland massaal veroverd en trekken verder westwaarts. Bij 
Vegelinsoord en Ketlik sneuvelden dit jaar exemplaren in een maishakselaar en bij Aldeboarn werd 
een wit exemplaar doodgeschoten.  
 
Zowel in de winter van 2009/2010 als in de winter van 2010/2011 zijn door meerdere personen sporen 
van otteractiviteiten vastgesteld in Lendevallei, Rottige Meente, Easterskar en ook Tsjongervallei in de 
eerstgenoemde winter. De fam. Lageveen had zelfs het geluk een otter in levende lijve tegen te 
komen tijdens een wandeling rond het waterbuffer aan de westkant van het Easterskar op 1 oktober! 
Helaas werd eind november een otter (een volwassen mannetje) doodgereden op de Gaasterweg die 
langs de westkant van het Easterskar loopt. Maar uit het feit dat ook daarna weer verse sporen 
werden gevonden kan worden opgemaakt dat er reeds meer dan één exemplaar in dit gebied 
aanwezig zijn.  
 

 
 

Foto: Otterspoor december 2010 (T. de Jong) 

 
 
A.J. v.d. Berg zag tijdens de broedvogeltellingen in het Easterskar niet alleen regelmatig hazen en 
reeën maar op 6 juni ook twee egels! 
 
Dat de das het goed doet in zuidoost-Fryslân blijkt o.a. uit het feit dat deze soort zich inmiddels ook 
gevestigd heeft op de Schaopedobbe en in de Bakkefeansterdunen. In beide gebieden werden 
bewoonde burchten ontdekt evenals latrines met mest.  

 
 
4.2 Vogels in district Súd 
 
Broedvogels Delleboersterheide en Diaconievene  
Deze gebieden werden dit jaar weer integraal op broedvogels gekarteerd waarbij in totaal 72 soorten 
werden vastgesteld waaronder 12 rode lijstsoorten namelijk: wintertaling (7), boomvalk (1), watersnip 
(1), koekoek (2), groene specht (1), veldleeuwerik (19), graspieper (15), tapuit (1), grauwe 
vliegenvanger (7), matkop (12), wielewaal (2) en kneu (11).  
 
In vergelijking met de vorige integrale kartering uit 2004 vallen de volgende veranderingen op: 
De geoorde fuut was in 2010 niet aanwezig in Diaconievene. Als mogelijke oorzaak wordt hier het 
verdwijnen van de kokmeeuw voor aan gewezen. De grauwe gans is ook hier behoorlijk toegenomen 



 46

tot inmiddels 30 broedpaar in beide gebieden samen. Hoewel dit hier nog niet tot problemen leidt, 
moet It Fryske Gea alwel vast nadenken over de toekomst: mogelijk ontstaan er bij een groeiende 
ganzenpopulatie op een gegeven moment spanningen met aangrenzende boeren. Het is ook mogelijk 
dat de ganzen een negatieve invloed hebben op de heischrale – en watervegetaties door de mest die 
ze hier deponeren.  
 
In het rapport van K. Jager wordt o.a. aanbevolen te overwegen de broedhabitat in Diaconievene 
minder aantrekkelijk te maken door bos (dennebomen) weg te halen rondom de plas en in de laagtes, 
en het wandelpad dan iets te verleggen in noordelijke richting, zodat de dieren zich niet meer 
onbespied kunnen wanen door wandelaars. Bovendien zou dit het ven en de natte heides ten goede 
kunnen komen.  
 
Op de Delleboersterheide werd voor het eerst een territorium van de zwarte specht vastgesteld, naast 
de groene die hier al langer voorkomt. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat het weer wat beter lijkt 
te gaan met de rode bosmier, belangrijke voedselbron voor deze spechten. Ook met de grote (20) en 
kleine bonte specht (7) gaat het goed. De veldleeuwerik is wat achteruit gegaan van 31 paar in 2004 
naar 19 in 2010, alle op de Hoarn. Dit komt overeen met de landelijk neergaande trend voor deze 
soort, maar plaatselijke verruiging (met brandnetels en distels) kan hier ook een rol bij spelen. Tapuit 
(1) handhaaft zich wel en roodborsttapuit (van 16 paar in 2004 naar 23 dit jaar) en geelgors (van 25 
paar in 2004 naar 42 paar dit jaar) in beide gebieden. Helaas waren de hier eerder wel aangetroffen 
kritische soorten paapje en grauwe klauwier beide afwezig dit jaar, maar die zijn sowieso zeldzaam. 
 
Volgens H. Landstra had de buizerd in Diaconievene een goed broedsucces. Hij zag hier ook havik, 
ransuil en boomvalk (vermoedelijk buiten Fryske Gea-grenzen).  
 
Broedvogels Lendevallei: Oolde Stroomdal 
Het Oolde stroomdal wordt al meer dan een decennium op broedvogels gemonitoord door L. 
Lockhorst. Uit de gegevens is echter nauwelijks een trend af te leiden. Soorten en aantallen zijn over 
het algemeen zeer stabiel. Leek zich de laatste jaren een hele geringe verschuiving van rietvogels 
(kleine karekiet, rietgors) naar struweelvogels (winterkoning, blauwborst, rietzanger, bosrietzanger) te 
voltrekken, de winter van 2009/2010 heeft waarschijnlijk weer de nodige slachtoffers onder soorten als 
winterkoning gemaakt waardoor dit effect weer is genivelleerd. Ook de meerkoet lijkt trouwens een 
flinke terugslag te hebben gehad, waarschijnlijk door de winter. Broedden in 2002 nog 6 paar in dit 
proefvlak, dit jaar was de soort afwezig. Nog een laatste positieve punt: de snor is als kenmerkende 
soort voor wat ouder moeras wel verschenen sinds 2000 en inmiddels toegenomen tot 2 broedpaar.  
 
Koloniebroedvogels in de Lendevallei 
In de Lendevallei (bijna 800 ha groot) broeden 5 soorten kolonievogels. Bijzonder was de 
aanwezigheid van 3 paar purperreiger. De kokmeeuw lijkt zich permanent te hebben hervestigd in de 
Lendewyk (lendepoolder-west) met 80 paar in 2010. Drie paar visdieven genoten bescherming in deze 
kolonie terwijl 7 paar het in de Catspoolder probeerden. De geoorde fuut, in 2009 nog met 3 paar 
aanwezig in dit natuurontwikkelingsgebied nabij de woonwijk Lindewijk, was in 2010 afwezig. Wel 
broedden 8 paar zwarte stern in “et Wiide van de Lende”, waarmee deze kolonie sinds vestiging in 
2008 gestaag groeit. De oeverzwaluw tot slot kent 2 broedlocaties in de Lendevallei, namelijk de 
zandput van Pruntel (260 paar) en de kunstwand die in de Lendepooler west is aangelegd (75 paar).  
 
Het is de bedoeling dat In 2011 de gehele broedvogelbevolking van de Lendevallei weer integraal 
wordt gekarteerd, net zoals dit in 2004 is gebeurd.  
 
Broedvogels Schaopedobbe 
T. Jager karteerde de broedvogels van de Schaopedobbe (inmiddels ca. 90 hectare groot inclusief de 
natuurontwikkeling aan de zuidwestzijde). Dit was voor het laatst gebeurd in 2003.  
Ten opzichte van 2003 waren verdwenen de soorten soepeend, zomertortel, veldleeuwerik, 
heggemus en zwarte mees. De kans bestaat dat het verdwijnen van heggemus en zwarte mees, 
evenals de sterke achteruitgang sinds 2003 van soorten als winterkoning (van 18 naar 6), roodborst 
(van 35 naar 13), zanglijster (van 13 naar 4), merel (van 21 naar 8), goudhaan (van 4 naar 2) en ook 
koolmees (van 27 naar 13) te maken heeft met de tamelijk lange en koude sneeuwwinter van 
2009/2010. Deze standvogels zoeken voedsel op de grond en hebben het dus extra moeilijk als er 
langdurig sneeuw ligt. Nieuwe soorten t.o.v. 2003 (of soorten die incidenteel, niet ieder jaar, in het 
gebied broeden) waren: grauwe gans (1), kwartel (1), meerkoet (1), holeduif (2), kleine bonte specht 
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(2), zwarte specht (1), grauwe vliegenvanger (2) en appelvink (3). Als we een langere reeks 
beschouwen zien we dat sommige van deze soorten ook eerder al in het gebied voorkwamen, terwijl 
andere echt nieuw zijn en er ook soorten definitief verdwenen (wintertaling, boomvalk, korhoen, 
kokmeeuw, groene specht en tapuit).   
 
Tabel 4.1: Aantalsontwikkeling van een aantal soorten broedvogels op de Schaopedobbe 

 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2003 2010 

Dodaars 0 1 0 0 2 0 1 1 

Wintertaling 4 4 2 2 2 1 0 0 

Boomvalk 1 1 0 0 1 0 0 0 

Korhoen 6 3 0 0 0 0 0 0 

Kokmeeuw 5 0 0 0 0 0 0 0 

Zomertortel 5 4 0 0 2 2 1 0 

Groene Specht 2 2 0 0 0 0 0 0 

Zwarte Specht 0 1 0 1 0 0 0 1 

Boomleeuwerik 1 2 1 0 1 4 5 5 

Roodborsttapuit 0 0 1 0 0 2 5 5 

Tapuit 3 3 3 1 2 1 0 0 

Grauwe Klauwier 0 0 0 0 0 0 1 1 

Appelvink 0 0 0 0 1 2 0 3 

Geelgors 15 16 0 0 35 34 14 16 

 
 
Kenmerkende heidesoorten, deels tevens instandhoudingsdoelen voor de Natura2000-status van dit 
gebied, handhaven zich inmiddels op een stabiel – en vaak ook hoger dan in voorgaande decennia - 
niveau: Dodaars (1), boomleeuwerik (5), roodborsttapuit (5), grauwe klauwier (1) en geelgors (16).    
 

 
 

Foto: Geelgors bij nest op de Schaopedobbe in 2010 (T. Jager) 

 
 
Broedvogels Ketlikerskar en Tsjongerdellen 
K. Zoetendal stelde o.a. de bosuil, geelgors, wielewaal en mogelijk ook de zwarte specht vast als 
broedvogels van Ketlikerskar en heide. Op de natuurontwikkeling achter het bedrijfsgebouw waren op 
5 april 4 kleine plevieren aanwezig. In de Tsjongerdellen werd op 4 juni een kwartel gehoord op de 
kade. Vlak boven een bankje in de Tsjongervallei broedde bovendien een paartje appelvink, zo wist K. 
Beenen ons te vertellen.  
 
De buizerd had in het Ketlikerskar net als vorig jaar een slecht broedseizoen aldus de vrijwilligers van 
de roofvogelwerkgroep. Slechts 3 succesvolle legsels brachten 5 jongen voort. Daarnaast broedden 
havik, sperwer en wespendief in het gebied. De laatste helaas ook zonder succes. 
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De graslandgebiedjes langs de Tjonger, van oost naar west Meulereed (36 ha), Vietnam (38 ha), 
Oolde Kuunder (40 ha = Tsjongerdellen súd) en Tsjongerdellen (noard, 60 ha) kennen een grote 
verscheidenheid aan broedvogels, 55 verschillende soorten zijn er sinds 2000 vastgesteld, die sterk 
wisselen in samenstelling en aantallen. Het betreft watervogels, weidevogels, maar vooral veel 
soorten zangvogeltjes van zowel gras, riet als ook bos en struweel.  
 
Opmerkelijk mag genoemd worden dat de grauwe gans hier nog geen poot aan de grond heeft gezet.  
Havik en buizerd broeden regelmatig in het moerasje van Vietnam en de bosjes rondom de 
Meulereed. In de Oolde Kuunder zijn riet- en struweelvogels als blauwborst (5), zanglijster (2), 
rietzanger (21), bosrietzanger (2), grasmus (6) en fitis (12) de laatste jaren duidelijk toegenomen.  
 
De trend t.a.v. een aantal kenmerkende natte graslandsoorten is voornamelijk minder positief, zo 
illustreren onderstaande figuren 4.1 t/m 4.5 voor respectievelijk krakeend, watersnip, grutto, wulp. 
Alleen de graspieper neemt toe.  
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Figuur 4.1: aantalsontwikkeling broedparen krakeend beekdal 
Tjonger sinds 2000 
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Figuur 4.2: aantalsontwikkeling broedparen watersnip 
beekdal Tjonger sinds 2000 
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Figuur 4.3: aantalsontwikkeling broedparen grutto  beekdal 
Tjonger sinds 2000 
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Figuur 4.4: aantalsontwikkeling broedparen wulp beekdal 
Tjonger sinds 2000 
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Figuur 4.5: aantalsontwikkeling broedparen graspieper 
beekdal Tjonger sinds 2000 
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Herstel meanders en aanleg vistrap Meulereed 
De broedvogelbevolking van dit aardige gebiedje dat langs de Tjonger ligt, ten westen van 
Oldeberkoop, is helaas niet al te soortenrijk. Wilde eend (3) en graspieper (3) zijn wel het talrijkst in de 
graslanden. Nog altijd is It Fryske Gea van plan dit gebied weer meer onder invloed van de boezem te 
brengen, door o.a. een tweetal Tjongermeanders te herstellen en een vistrap aan te leggen van de 
bovenloop, via het reservaat, naar de benedenloop van de Tjonger. Provincie, Wetterskip en 
aanwonenden zijn enthousiast over dit plan, maar vergunningtechnisch en vooral financieel is het nog 
lastig een en ander gerealiseerd te krijgen. Met het bestek dat binnenkort klaar is hopen we 
desalniettemin een kansrijke subsidieaanvraag te kunnen indienen.  
 
Broedvogels Easterskar 
Het BMP-proefvlak Easterskar van A.J. v.d. Berg, onderdeel van het moerasproject Skarlannen, ca. 
30 ha aan de zuidwestkant van het reservaat,  leverde weer een mooie lijst op voor 2010.  
In totaal zijn hier sinds 2002 71 verschillende soorten broedvogels vastgesteld. Soorten als fuut (2), 
knobbelzwaan (1), wilde eend (19), waterhoen (2), koekoek (2), bosrietzanger (2), tuinfluiter (2), 
koolmees (2), vink (2) en rietgors (13) zijn in de lijst vrij stabiel aanwezig.  
Andere soorten zoals kolgans, bruine kiekendief, kwartel, porseleinhoen, spotvogel, baardman, 
wielewaal en kneu broeden hier slechts incidenteel.  
Dodaars, geoorde fuut, buizerd, meerkoet (4), scholekster, kleine plevier, graspieper, roodborst, 
gekraagde roodstaart verdwenen na verloop van tijd of gingen sterk achteruit. Purperreiger (1), 
grauwe gans (31), krakeend (6), huiszwaluw (9), sprinkhaanzanger (4), snor (14), rietzanger (28),  
kleine karekiet (25), zwartkop (3), tjiftjaf (5) en fitis (8) verschenen juist na verloop van tijd of namen 
(soms sterk) toe in aantal.  
 
J. Hof hield de weidevogels in het graslandgebied aan de Richard Jungweg in de gaten en stelde hier 
nog altijd kievit (4), grutto (3), tureluur (2), graspieper (1) en wilde eend (3) vast.  
 
V.d. Berg telt ook het gehele Easterskar ten westen van de Scharweg op bijzondere soorten.  
Uit de lijst (tabel 4.2) blijkt dat aalscholver (37) en roerdomp (3) zich hier stabiel handhaven.  
Dat geldt niet voor pioniersoorten als kluut en kleine plevier die kort na de herinrichting wel aanwezig 
waren, maar ondertussen weer zijn verdwenen. Kokmeeuw en visdief (2) melden zich nog wel 
incidenteel, evenals de oeverzwaluw (39). Hopelijk worden porseleinhoen (1) en ijsvogel (1) ook 
blijvers. De achteruitgang c.q. het verdwijnen van dodaars en baardman kunnen we niet verklaren, 
behalve dat het deze soorten landelijk ook niet goed gaat. Verschuivingen binnen een gebied zijn 
afhankelijk van het aanbod oud riet. Mogelijk heeft de wat strengere winter van 2009/2010 de 
populaties van deze soorten ook een klap toegebracht.  
 
Tabel 4.2: Aantalsontwikkeling bijzondere soorten broedvogels westkant Easterskar sinds 2007 
 
  2007 2008 2009 2010 
Dodaars 2 0 0 0 
Aalscholver 14 36 39 37 
Roerdomp 4 3 3 3 
Purperreiger 0 1 0 0 
Kolgans 1 0 0 0 
Smient 1 1 0 0 
Bruine kiekendief 1 0 0 1 
Porseleinhoen 0 0 1 1 
Kluut 6 8 4 0 
Kleine plevier 2 4 0 0 
Bontbekplevier 0 1 0 0 
Kokmeeuw 0 0 29 0 
Visdief 1 1 9 2 
Ijsvogel 0 0 0 1 
Oeverzwaluw 0 126 0 39 
Huiszwaluw 0 0 0 9 
Baardman 5 2 2 1 
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Wintergasten in district Súd 
Tijdens de midwintertelling op 15 januari 2010 telde K. Zoetendal zo’n 500 kolganzen in de 
Tsjongerdellen. De houtsnip is jaarlijks te gast in Ketlikerskar en Ketlikerheide in de wintermaanden 
(vanaf oktober). De zachte en beschutte bosbodem bevriest minder snel en diep dan omliggende 
agrarische gronden, zodat deze dieren hier langer voedsel kunnen vinden in de vorm van 
ongewervelden. Op zich is het ook best mogelijk dat deze soort broedt in dit gebied, maar dat is nog 
nooit vastgesteld. 

 
 
4.3 Reptielen, Amfibieën en Vissen in district Súd 
 
Reptielenmonitoringroutes 
Al flink wat jaren propagandeert It Fryske Gea bij haar vrijwilligers de methode om via een vaste route 
reptielen te monitoren. In het verleden heeft de WARF hier wel eens een cursus aan gewijd.  
 
Helaas moeten we constateren dat de methode steeds minder trouw wordt toegepast en voor het 
beheer ook niet altijd de informatie oplevert die we nodig hebben.  
Omdat de routes meestal slechts een klein deel van een reservaat beslaan zeggen de 
monitoringgegevens niet alles over de totale populaties van alle soorten in een gebied. It Fryske Gea 
constateert bovendien dat er al jaren geen vaste tellers meer zijn te vinden voor belangrijke 
reptielengebieden zoals Schaopedobbe, Bakkefeansterdunen en Delleboersterheide.  
 
Voor veel gebieden zijn “losse waarnemingen” als aanvullende informatie heel belangrijk om een 
vollediger beeld te krijgen van hoe het gaat met de reptielenstand. Een andere optie is om te proberen 
zo nu en dan met een groep vrijwilligers een gebiedsdekkende telling te organiseren. Niet elk gebied 
leent zich daar echter voor, afhankelijk van de grootte en de terreincondities.   
 
De resultaten van de monitoringroutes in 2010 waren: 

• Heide fan Allardseach: gedurende het hele jaar 2x adder en 15x levendbarende hagedis gezien. 

• Easterskar: max. 7 adders op de vaste plek bij de “fjouwer hikken” op 9 april. 

• Catspoele noard: max. 6 levendbarende hagedissen, 1 adder en 1 ringslang gezien tijdens 1 
bezoek.  

• Diaconievene: max. 6 levendbarende hagedissen, 8 adders en 3 ringslangen gezien tijdens één 
bezoek, en wel alle op 29-3-2010, de eerste waarnemingsdatum! 

• Ketlikerheide: max. 1 levendbarende hagedis gezien en een vel van een ringslang gevonden. 
 
Op 15 mei zagen J. v.d. Heide en J. v.d. Woude een levendbarende hagedis langs het kanaal in het 
Easterskar en op 23 augustus werd ons een foto van een ringslang toegestuurd, gemaakt in het 
Easterskar door L. Mink. Waarnemingen van adders werden door meerdere mensen gedaan bij de 
“fjouwer hikken” in het Easterskar.   
 

 
 

Zoekplaatje: adder in het Easterskar (foto J. v.d. Woude) 
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In het Easterskar werd extra aandacht besteed aan het functioneren van de hier aangelegde 
reptielentunnel onder de Scharweg door. Helaas werd niet vastgesteld of deze ook door reptielen 
worden gebruikt, maar amfibieën en kleine zoogdieren maken er in ieder geval wel gebruik van.  
 
Op de Delleboersterheide werd op 18 mei door K. Jager waargenomen hoe een ooievaar een forse 
ringslang van bijna een meter lengte probeerde te verorberen. Na verloop van tijd moest de vogel de 
worsteling staken, de ringslang op dat moment dood achterlatende. Op 23 september werden tijdens 
een medewerkersuitstapje van It Fryske Gea op de Delleboersterheide 1 levendbarende hagedis, 2 
adders en 2 ringslangetjes van ca. 30 cm lengte gezien. Ook op 1 oktober zag B. v.d. Heide nog een 
adder op de Delleboersterheide.  
 
H. Landstra zag gedurende het broedseizoen 5x een ringslang en 6x een levendbarende hagedis op 
de Kapellepôle ten zuiden van Hemrik. G. Bergsma zag in juli een levendbarende hagedis 
wegschieten op de Schaopedobbe.  
 
Vissen en andere waterdieren Diakonievene 
In het najaar zijn de wateren op het Diakonievene met het schepnet bevist. In de poeltjes op de 
natuurontwikkeling zijn onder meer de volgende soorten gevangen en snel weer teruggezet: 
tiendoornige stekelbaars, kikkervissen van groene kikker-complex, staafwants, ruggenzwemmer en 
zwemwants. Hiervan is tiendoornige stekelbaars ook een enkele maal in de grote bosplas (de 
eigenlijke Diakonievene) vastgesteld.  
 
Het water in de uitgeveende plas is echter ondiep, terwijl de bagger er een dikke laag vormt. Hierdoor 
is de plas arm aan dieren- en plantensoorten. Dit milieu is echter gunstig voor een kleine (niet op 
naam gebrachte) duikerwants. Die soort kwam hier namelijk met miljoenen voor.    
 
Vissen Lendevallei: Oolde Stroomdal 
Langs de zuidrand van het Oolde Stroomdal is een paar maal met een schepnet gevist om gegevens 
over de koudbloedige dieren van de Stellingwerven te verzamelen. Het bleek dat hier plaatselijk 
behoorlijk veel bittervoorn voorkomt. Andere talrijk aangetroffen visjes waren tiendoornige stekelbaars 
en vetje. De twee laatstgenoemde soorten hielden het hier ook uit in ondiep water boven een dikke 
baggerlaag.  
 
 

4.4 Ongewervelden in district Súd 
 
Dagvlinders Mandefjild 
Van de fam. Hoornveld ontvingen we als vanouds een afschrift van de vlinderwaarnemingen die zij 
o.a. in en rond het Mandefjild deden in 2010. Behalve groentje, heideblauwtje, groot dikkopje zaten 
hier weinig bijzonderheden tussen. 2010 was dan ook geen goed vlinderjaar.  
 
A. Kerkhof telde nog een paar keer de dagvlinders op de natuurontwikkeling langs de Nije Drintse wei.  
Hier werden tijdens één bezoek maximaal vastgesteld de volgende soorten en aantallen (tabel 4.3). 
 
Tabel 4.3: waargenomen dagvlinders en hoogste aantallen, natuurontwikkeling langs Nije Drintse wei, Mandefjild in 2010 
 

Soort 

Datum 

hoogste 

aantal 

Hoogste 

aantal 1 

bezoek 

Citroenvlinder 7-4-2010 1 

Oranjetipje 13-4-2010 1 

Boomblauwtje 27-4-2010 1 

Groentje 27-4-2010 3 

Atalanta 18-8-2010 2 

Bont zandoogje 18-8-2010 3 

Soort 

Datum 

hoogste 

aantal 

Hoogste 

aantal 1 

bezoek 

Distelvlinder 18-8-2010 2 

Heideblauwtje 18-8-2010 1 

Hooibeestje 18-8-2010 4 

Kleine vos 25-8-2010 3 

Kleine vuurvlinder 25-8-2010 2 
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Libellen en vlinders Delleboersterheide 
Tijdens de Hynstebiterexcursie op 4 juli werd weer een nieuwe libellensoort vastgesteld voor de 
Delleboersterheide, te weten de blauwe breedscheenjuffer. Twee mannetjes oostelijke witsnuitlibel 
waren actief op de Catspoele noord.  
De sint jansvlinder werd zowel op Delleboersterheide als Diaconievene waargenomen, terwijl rupsen 
van de sint jacobsvlinder dankbaar gebruik maakten van het jacobskruiskruid dat op Diaconievene 
groeit.  
 
Hoewel het in juni en juli wemelde van de heideblauwtjes, werden helaas ook dit seizoen (net als in 
2009) geen gentiaanblauwtjes meer gevonden op de Delleboersterheide, waarmee deze soort 
waarschijnlijk definitief verdwenen is hier. Aan de klokjesgentianen kan dit niet liggen, want die doen 
het prima en breiden de laatste jaren juist uit, zowel qua areaal als aantallen. Mogelijk zit er een 
probleem bij de waardmieren. It Fryske Gea wil proberen deze soort (voorkomen, verspreiding, 
ecologie) in 2011 beter te onderzoeken, zodat we in de toekomst eventueel kunnen besluiten of 
herintroductie van het gentiaanblauwtje hier verantwoord is.  
 
Overigens was ook de kommavlinder niet talrijk dit jaar, op 25 juli konden met moeite slechts 5 
exemplaren worden gevonden op de distels op de Hoarn.   

 
Dagvlinders Lendevallei 
Zowel de grote weerschijnvlinder als de zilveren maan werden gelukkig allebei weer waargenomen in 
dit prachtige beekdalreservaat. Beide soorten, die overigens hele verschillende eisen stellen aan hun 
leefgebied, werden waargenomen in Driessenpoolder en Helomapoolder. Meestal betrof het dan een 
enkel exemplaar 
 
Eenmaal in juli werden 2 exemplaren van de grote weerschijnvlinder in de Driessenpoolder gezien.  
De zilveren maan werd zowel tijdens de eerste generatie (14-6) als tijdens de 2

e
 generatie (7 tot 24 

juli) gezien in de Driessenpoolder en op 27 juli vloog er een exemplaar in de Helomapoolder.    
 

  
 
Foto links: zilveren maan op moeraskartelblad (Archief IFG: B. Peijsel) 
Foto rechts: grote weerschijnvlinder Helomapoolder 2005 (archief IFG: E.P. de Boer) 

 
 
In het water van het Oolde stroomdal werd de aanwezigheid van een aantal bijzondere insecten 
vastgesteld, waaronder staafwants, tuimelaar, geelgerande watertor en grote spinnende watertor.  
 
Libellen en dagvlinders van de Schaopedobbe 
Op 11 september bezocht de Hynstebiter tijdens een excursie o.a. de Schaopedobbe. Hier werden die 
dag, ondanks het feit dat het wekenlang achtereen regenachtig was geweest, toch 17 verschillende 
soorten libellen gevonden bij de verschillende vennen die dit reservaat telt. Noemenswaardige soorten 
zijn tengere pantserjuffer, bruine winterjuffer, noordse winterjuffer, tengere grasjuffer, koraaljuffer en 
venglazenmaker. Alleen de koraaljuffer werd daarvan ook op de libellenmonitoringroutes gezien die 
door G. Bergsma maandelijks worden geteld.   
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In de Schaopewaskersdobbe zelf waren toch ook nog steeds zonnebaarzen aanwezig met veel 
jongbroed. De voorspelling dat deze uitheemse vissoort alle inheemse venbewoners zou uitroeien 
komt dus duidelijk niet uit. Door de begroeiiing en verschillen in waterdieptes zijn er blijkbaar 
voldoende uitwijkmoglijkheden voor de prooidieren.  
 
Andere insecten die tijdens de libellenexcursie op de Schaopedobbe werden genoteerd waren 
mierenleeuw (diverse kolonies), moerassprinkhaan en kleine vuurvlinder. G. Bergsma noteerde 
gedurende het jaar nog de sprinkhanen knopsprietje en snortikker en diverse soorten kevers en 
tweevleugeligen.   
 
Volgens G. Bergsma deden de heideblauwtjes het in het afgelopen jaar geweldig op met name de 
afgeplagde delen. Ze waren niet te tellen. Dit gold ook voor de dagactieve nachtvlinder het 
gammauiltje. Op de twee dagvlindermonitoringroutes èn daarbuiten zag Bergsma in totaal 25 soorten 
dagvlinders, waarvan kommavlinder, bruine vuurvlinder, groentje, heideblauwtje en heivlinder 
genoemd kunnen worden als zeldzaam en kenmerkend voor dergelijk heidebiotoop. Helaas werden 
de eerder wel in dit gebied vastgestelde eikepage en bruine eikepage ook in 2010 weer niet gezien. 
Vreemd genoeg werden er ook geen waarnemingen gedaan van vrij  algemene soorten groot 
koolwitje en icarusblauwtje. Ook waren de aantallen van de meeste soorten waargenomen 
dagvlinders laag.  
    
Dagvlinders Ketlikerskar 
Van K. Zoetendal ontvingen we weer een lijst met dagvlinderwaarnemingen uit Ketlikerskar & heide, 
die deels betrekking hebben op zijn eigen tuin. Citroenvlinder, gehakkelde aurelia, kleine vos, 
boomblauwtje, dagpauwoog, oranjetip, landkaartje, bont zandoogje, klein geaderd witje, kleine 
vuurvlinder, distelvlinder, groot koolwitje, klein koolwitje, bruin zandoogje, koevinkje, 
zwartsprietdikkopje, atalanta en oranje zandoogje worden jaarlijks gezien.  
Op de heide aan de westkant van het bos werden op 27 juni max. 6 heideblauwtjes geteld. Op de 
Ketlikerheide aan de noordkant van de Schoterlandseweg waren dat er maximaal zo’n 50 stuks op 20 
juli. Van heivlinder, groentje, eikepage, bruine vuurvlinder e.a. wordt helaas geen melding (meer) 
gemaakt de laatste jaren.  

 
Libellen en nachtvlinders Easterskar 
Aan losse waarnemingen gaf M. Zijlstra voor het Easterskar door de soorten vuurjuffer en 
smaragdlibel op 28 april. 
 
W. Poppe heeft op 20 juli met lamp en doek gepost in het Easterskar. Er konden opnieuw 3 nieuwe 
macro-nachtvlinders worden toegevoegd aan de totaallijst nachtvlindersoorten van het Easterskar. 
Deze lijst staat nu op 234 soorten.  
 
De nieuw vastgestelde soorten zijn:  
 
Granietuil  Lisdoddeboorder Klaverspanner  
(Lycophotia porphyrea) (Nonagria typhae) (Chiasmia clathrata).  

   
 
foto’s W. Poppe 
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4.5 Flora en Vegetatie in district Súd  
 
Flora Oolde Kuunder  
In 2010 zijn hier bij een kartering van meetsoorten voor de subsidieregeling natuurbeheer kleine 
valeriaan en hondsviooltje gevonden. Voor zover kon worden nagegaan, waren deze soorten nog niet 
bekend van dit gebied. 
 
Gallen Park Huize Olterterp 
De afgelopen twee jaar is er in en bij Park Huize OIterterp ook naar gallen gekeken.  
Deze groep kan opgedeeld worden in schimmelgallen en diergallen. De eerste worden veroorzaakt 
door schimmels, de tweede door diertjes zoals vliegen en mijten. Daarnaast heeft elke gal z’n eigen 
gastheer in de vorm van een plant. Tot dusverre zijn hierbij 16 soorten gallen gevonden. De lijst (tabel 
4.4) is vermoedelijk nog niet compleet. 
 
Tabel 4.4: gallen Park Huize Olterterp 

 
Nederlandse Naam Wetenschappelijke naam Gastheer 

Schimmels   

Echt moederkoren Claviceps purpurea Pijpenstrootje 

Berkenheksenbezem Taphrina betulina Zachte berk 

Brandnetelroest Puccinia caricina Grote brandnetel 

Elzenvlag Taphrina alni Zwarte els 
 
Diertjes   

Distelgalboorvlieg Urophora cardui Akkerdistel 

Brandnetelbladgalmug Dasineura urticae Grote brandnetel 

Lensgalwesp Neuroterus quercusbaccarum Zomereik 

Aardappelgalwesp Biorhiza pallida Zomereik 

Galappelwesp Cynips quercusfolii Zomereik 

Ananasgalwesp Andricus foecundatrix Zomereik 

Knikkergalwesp Andricus kollari Zomereik 

Hazelaarrondknopmijt Phytoptus avellanae Hazelaar 

Zomerlindehoorntjesmijt Eriophyes tiliae Linde 

Elzenwratmijt Eriophyes laevis Zwarte els 

Esdoornknobbelmijt Aceria macrorhyncha  Esdoorn 

Beukenhaargalmug Hartigiola annulipes Beuk 

 
 
Flora Schaopedobbe 
H. Waltje noteerde op de Schaopedobbe maar liefst 222 soorten vaatplanten, waarbij hij van de 
bijzondere soorten ook de exacte vindplaats en de (geschatte) populatieomvang heeft geregistreerd. 
Onderstaande tabel presenteert een overzicht van vaatplanten van de Rode Lijst die (ooit) op de 
Schaopedobbe gevonden zijn. Dit zijn er 31 in totaal. Momenteel zijn er hiervan nog 25 te vinden. Als 
zodanig is dit terrein nog steeds een bijzonder belangrijk overlevingsgebied voor bedreigde 
vaatplanten. 
 
De met 0 aangeduide planten (6 soorten) zijn hier reeds lang niet meer waargenomen. Van de Rode 
Lijstsoorten zijn er 10 (+) alleen en 5 tevens (±) op geplagde, ondiep afgegraven of uitgebaggerde 
plaatsen te vinden. Die soorten vormen dus een kroon op de vele herstelmaatregelen die hier hebben 
plaatsgehad. Als It Fryske Gea hier nooit wat had gedaan, dan was het terrein dichtgegroeid met bos 
en zouden deze zeldzame vaatplanten bijna allemaal verdwenen zijn. 
 
Tabel 4.5: Rode Lijst-soorten vaatplanten Schaopedobbe 2010 

 
Nederlandse naam Schaopedobbe Rode Lijst Natuurontwikkeling Wetenschappelijke naam 

Beenbreek 0 Bedreigd - Narthecium ossifragum 

Blauwe knoop x Gevoelig - Succisa pratensis 

Borstelgras x Gevoelig - Nardus stricta 

Bosdroogbloem x Gevoelig + Gnaphalium sylvaticum 

Dennenwolfsklauw 0 Ernstig bedreigd + Huperzia selago 

Drijvende egelskop 0 Bedreigd + Sparganium angustifolium 



 55

Drijvende waterweegbree x Kwetsbaar + Luronium natans 

Duits viltkruid x Ernstig bedreigd + Filago vulgaris 

Dwergviltkruid x Gevoelig ± Filago minima 

Gewone veenbies x Gevoelig - Trichophorum cespitosum s. germanicum 

Grote wolfsklauw x Bedreigd + Lycopodium clavatum 

Heidekartelblad x Bedreigd - Pedicularis sylvatica 

Hondsviooltje x Gevoelig ± Viola canina 

Jeneverbes x Gevoelig - Juniperus communis 

Kleine zonnedauw x Gevoelig ± Drosera intermedia 

Klokjesgentiaan x Gevoelig ± Gentiana pneumonanthe 

Kruipbrem x Kwetsbaar - Genista pilosa 

Lavendelhei 0 Kwetsbaar - Andromeda polifolia 

Liggende vleugeltjesbloem x Kwetsbaar - Polygala serpyllifolia 

Moeraswolfsklauw x Kwetsbaar + Lycopodiella inundata 

Oeverkruid x Bedreigd + Littorella uniflora 

Ronde zonnedauw x Gevoelig + Drosera rotundifolia 

Rozenkransje 0 Ernstig bedreigd - Antennaria dioica 

Stekelbrem x Gevoelig ± Genista anglica 

Stijve ogentroost x Gevoelig - Euphrasia stricta 

Valkruid x Bedreigd - Arnica montana 

Vlottende bies x Kwetsbaar + Eleogiton fluitans 

Wateraardbei x Gevoelig - Potentilla palustris 

Waterlobelia 0 Ernstig bedreigd - Lobelia dortmanna 

Wilde tijm x Bedreigd - Thymus serpyllum 

Witte snavelbies x Gevoelig - Rhynchospora alba 

 
 
Flora Ketliker Skar en Ketlikerheide 
H. Waltje en G. Papenburg inventariseerden de vaatplanten van het Ketliker Skar. Ze vonden hierbij 
een kleine 200 plantensoorten, terwijl ze van de bijzondere soorten ook de exacte vindplaats en een 
schatting van de populatieomvang hebben vastgelegd. Ook H.J. Jager en Ph. Sollman hebben in 
voorgaande jaren in dit gebied naar zeldzame mossen en vaatplanten gezocht. Onderstaande tabel 
4.6 geeft een overzicht van de bijzondere soorten van het gebied anno 2010, waaronder behoorlijk 
veel Rode Lijstsoorten. Van de Rode Lijstsoorten zijn er elf alleen (+) en vier (±) tevens op afgeplagde 
of afgegraven plaatsen te vinden. Deze vormen dus het succes van de vele plag- en 
natuurontwikkelingsprojecten die hier de afgelopen twintig jaar hebben plaats gevonden.    
 
Van de van het gebied bekende zeldzame plantensoorten zijn er drie niet teruggevonden. Het gaat om 
de volgden soorten met tussen haakjes de laatste geregistreerde waarneming: hondsviooltje (2005), 
gewoon spinragmos (1998) en liggende vleugeltjesbloem (1985).  
Het is opmerkelijk dat in oude heide geen stekelbrem is gezien, terwijl deze fraaie soort wel behoorlijk 
talrijk is op de natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond. Blijkbaar is de oude heidegrond 
ondertussen te zuur of te voedselarm voor deze soort. 
 
Tabel 4.6: Rode lijstsoorten vaatplanten en mossen van Ketlikerskar, Ketlikerheide en de natuurontwikkeling aan de westkant 
van het bos 

 
Nedelandse naam Ketliker 

Skar 
Ketliker-
heide 

Natuur- 
ontwikkeling 

Rode Lijst Wetenschappelijke naam 

Vaatplanten      

Borstelgras x x - Gevoelig Nardus strcta 

Bosbies . x +  Scirpus sylvaticus 

Bosdroogbloem . x + Gevoelig Gnaphalium sylvaticum 

Drijvende waterweegbree x . + Kwetsbaar Luronium natans 

Dwergviltkruid . x + Gevoelig Filago minima 

Eenarig wollegras . x - Kwetsbaar Eriophorum vaginatum 

Gewone veenbies x x ± Gevoelig Trichophorum cespitosum s. germanicum 

Hondsviooltje 0  . - Gevoelig Viola canina 

Kleine veenbes . x - Gevoelig Oxycoccus palustris 

Kleine zonnedauw x x ± Gevoelig Drosera intermedia 

Klokjesgentiaan . x - Gevoelig Gentiana pneumonanthe 

Korenbloem x . - Gevoelig Centaurea cyanus 

Lavendelhei . x - Kwetsbaar Andromeda polifolia 

Liggende vleugeltjesbloem 0  . - Kwetsbaar Polygala serpylifolia 
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Moerasbasterdwederik x . - Gevoelig  Epilobium palustre 

Moerashertshooi x . ± Kwetsbaar Hypericum elodes 

Moeraswolfsklauw x x + Kwetsbaar Lycopodiella inundata 

Noordse zegge x . - Kwetsbaar Carex aquatilis 

Ondergedoken moerasscherm x . + Kwetsbaar Apium inundatum 

Pilvaren x . +  Pilularia globulifera 

Ronde zonnedauw x x ± Gevoelig Drosera rotundifolia 

Stekelbrem x x + Gevoelig Genista anglica 

Stomp fonteinkruid x . + Kwetsbaar Potamogeton obtusifolius 

Vlottende bies x . + Kwetsbaar Eleogiton fluitans 

Wateraardbei x . - Gevoelig Comarum palustre 

Waterdrieblad x . - Gevoelig Menyanthes trifoliata 

Wilde gagel x . - Gevoelig Myrica gale 

Witte snavelbies . x - Gevoelig Rhynchospora alba 

Mossen      

Aarmaanmos . x -  Cephalozia macrostachya 

Gewoon spinragmos 0 . -  Kurzia pauciflora 

Glanzend etagemos . x - Kwetsbaar Hylocomium splendens 

Grote viltmuts x . + Kwetsbaar Pogonatum urnigerum  

Hoogveen-veenmos . x -  Sphagnum magellanicum 

IJl stompmos . x - Kwetsbaar Cladopodiella fluitans 

Klein rimpelmos x x + Kwetsbaar Atrichum tenellum  

Klein smaltandmos x . + Kwetsbaar Ditrichum pusillum 

Kussentjesveenmos x x + Kwetsbaar Sphagnum compactum 

Ongenerfd eendagsmos x . +  Ephemerum serratum var. minutissimum 

Stijf veenmos . x ± Kwetsbaar Sphagnum capillifolium 

Veendubbeltjesmos . x  Kwetsbaar Odontoschisma sphagni 

 
 
De afgelopen jaren zijn in het Ketliker Skar en op de Ketlikerheide ook verscheidene bijzondere 
vegetatietypen vastgesteld, waaronder min of meer bedreigde (sub)associaties. Onderstaande tabel 
4.7 geeft hiervan een overzicht. Heel bijzonder is ook een miniatuurbegroeiing van de associatie 
borstelbies en moerasmuur. Borstelbies wordt hier vergezeld door onder meer liggend hertshooi en 
klein rimpelmos. De begroeiing is hier als zodanig tot de subassociatie met liggend hertshooi te 
rekenen. Voor zover kon worden nagegaan was dit vegetatietype niet eerder in de provincie Friesland 
gevonden. Wat dat betreft draagt dit gebied behoorlijk bij aan het behoud van kwetsbare 
plantensoorten en bedreigde vegetatietypen.  
 
 

4.6 Paddestoelen in district Súd 
 
Paddestoelen Delleboersterheide 
In de winter van 2010/2011 vond J. Tuinstra in de schraalgraslandjes van de Delleboersterheide, 
langs de Tjonger, een Rode Lijst-paddestoel, namelijk de grote speldenprikzwam (poronia punctata). 
Deze soort groeide hier op mest van de exmoorponies.  
 

 
 

Foto: Grote speldenprikzwam Delleboersterheide 12-1-2011 (J. Tuinstra) 



Tabel 4.7: Bijzondere vegetatietypen van Ketlikerskar, -heide en natuurontwikkeling westkant bos 

 
 
Nederlandse Naam Ketliker  

Skar 
Ketliker- 
heide 

Natuuront-
wikkeling 

Kwaliteit  
begroeiing 

Rode Lijst 
 

Wetenschappelijke naam 

Pilvaren-ass. x . + goed  Pilularietum globuliferae 

Ass. van Vlottende bies x . + goed Potentieel bedreigd Scirpetum fluitantis 

Naaldwaterbies-ass. x . + redelijk  Littorello-Eleocharitetum acicularis 

Ass. van Waterscheerling en Hoge cyperzegge; subass. m. Waterdrieblad x . - goed Bedreigd Cicuto-Caricetum menyanthetosum 

Ass. van Veenmos en Snavelbies; subass. met Waterveenmos . x - goed Bedreigd Sphagno-Rhynchopsoretum cuspidati 

Ass. van Moeraswolfsklauw en Snavelbies x x + goed  Lycopodio-Rhynchosporetum 

Ass. van Gewone dophei x x ± goed  Ericetum tetralicis typicum 

Ass. van Buntgras en heidespurrie; arme subass. . x + redelijk Potentieel bedreigd Spergulo-Corynephoretum inops 

Ass. van Struikhei en stekelbrem; typische subass. x x ± redelijk  Genisto anglicae-Callunetum typicum 

Ass. van Struikhei en stekelbrem; mosrijke subass. . x - matig Sterk bedreigd Genisto anglicae-Callunetum lophozietosum ventricosae 

Ass. van Struikhei en Bosbes . x - goed  Vaccinio-Callunetum 

Ass. van Geoorde wilg x  - goed Potentieel bedreigd Salicetum aritae 

Beuken-Zomereikenbos; subass. met Blauwe bosbes . x - goed Potentieel bedreigd Fago-Quercetum vaccinietosum 

Beuken-Zomereikenbos; subass. met Adelaarsvaren x x - goed Potentieel bedreigd Fago-Quercetum pteridietosum 

Ass. van Borstelbies en Moerasmuur; subass. met Liggend hertshooi x . + goed Sterk bedreigd Isolepido-Stellarietum hypericetosum 

 



 
 
Foto: het pas geplagde perceel aan de westkant van het Ketlikerskar in het voorjaar van 2004 (S. Rintjema)



5. District West 
 
 
5.1 Zoogdieren in district West 
 
Diverse bijzonderheden 
In 2010 werd een boommartergezin ontdekt in de vogelkijkhut op de Piamer koaiwaard. Van de jonge 
dieren werden foto’s gemaakt waarna de determinatie kon worden bevestigd door de VZZ.  
 

 
 

Foto: Een boommarterjong in het dak van de kijkhut bij Piaam! (mei 2010, S. v.d. Ploeg) 

 
 
D. Venema vond 3 nieuwe boommarternesten in Gaasterland, in bosuilenkasten. Hiermee kan worden 
vastgesteld dat deze enkele jaren nog als zeer zeldzaam en slechts zeer lokaal in Nederland 
voorkomende soort zijn verspreidingsareaal inmiddels ruimschoots heeft uitgebreid en zelfs de 
uithoeken van Nederland inmiddels heeft bereikt en gekoloniseerd.  
De VZZ stelt dat gelet op de geïsoleerde ligging van Gaasterland en de betrekkelijk kleine 
bosgebieden hier, dit een ideale regio is voor individueel afgebakende territoria van herkenbare 
wijfjesmarters. D. Venema heeft wat dat betreft reeds een grote fotocollectie die nog op uitwerking 
wacht.  
 
In het rapport van Y. Kuipers e.a. over Rysterbosk en Fûgelhoeke viel te lezen dat er in het 
Rysterbosk naast reeën, hazen, konijnen, vos (eenmaal op de voormalige heide) en das (vooral 
sporen), voor het eerst sinds jaren ook weer een rode eekhoorn werd gezien door B. Bult! 
Dat is goed nieuws. De laatste jaren ging het slecht met de eekhoorn in Gaasterland hoewel er nog 
wel steeds een enkele waarneming werd gedaan. Een foto in de Leeuwarder Courant van 11 januari 
2011 van A. Schuurman, van een rode eekhoorn bij Oudemirdum, versterkte eerst de hoop dat het 
wellicht weer iets beter gaat met de populatie, maar uit navraag bij de VZZ bleek dat het hier de 
Amerikaanse rode eekhoorn, ook wel Hudson eekhoorn genoemd, betrof. Dit is een soort die wel als 
huisdier wordt gehouden en soms ontsnapt (of wordt losgelaten). 
 
Bij de Morra-Fûgelhoeke worden ook regelmatig reeën gezien en zo nu en dan een hermelijn in de 
rietkraag. Verder was er een waarneming van een steenmarter op het Morrapaed.  
 
Muizen Fluezen en Tjeukemeer 
De VZZ zoogdiervereniging organiseerde in oktober een weekend waarbij met lifetraps muizen 
werden gevangen en op naam gebracht rond Fluezen en Tjeukemeer en de kleine meertjes van de 
Blauhúster Puollen, Rietmeer en Hop. Dit in het kader van de “Inhaalslag N2000-soorten”. De vangst 
van noordse woelmuizen in een rietkraag van het Rietmeer (west), het Hop (noord) en in de omgeving 
van de Oudegaasterbrekken waren de meest bijzondere vangsten dit weekend. Waterspitsmuis bleek 
op veel plaatsen vertegenwoordigd, o.a. ook langs de Fluezen, bij de Morra en langs de 
Oudegaasterbrekken.  
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5.2 Vogels in district West 
 
Grutto-onderzoek Rijksuniversiteit Groningen 2010 
In totaal zijn tot nu toe in Nederland meer dan 1.500 grutto’s individueel herkenbaar gemaakt met 
kleurringen volgens het systeem van Kentie, Hooijmeijer en Piersma. Jaarlijks komen er dan ook meer 
en meer waarnemingen binnen, in 2010 5.015 waarnemingen in totaal. Hieruit kon o.a. worden 
opgemaakt dat 91% van de volwassen vogels na de winter weer terug is gekomen naar het 
broedgebied.  
 
Resultaten weidevogelgebieden 2010 
Het voorjaar van 2010 was koud. Reden waarom de eileg bij de grutto’s laat op gang kwam. Omdat 
ook de grasgroei door de kou werd vertraagd pakte dit uiteindelijk toch positief uit voor de grutto’s 
omdat er meer tijd was de jongen groot te brengen voordat de eerste snee werd gemaaid. Het 
gemiddelde uitkomstpercentage van de eieren was dit jaar 45% in intensief agrarisch land en 52% in 
extensief beheerd land. Lokaal was er sprake van veel predatie, o.a. in de Súdermarpolder. 
 
Helaas wordt niet elk uitgekomen ei ook een vliegvlugge grutto … Een telling van alarmerende 
ouderparen begin juni leerde dat er maar een paar plekken waren waar de kuikens het redden om 
vliegvlug te worden, met name in de Haanmeer, de Warkumerwaard, maar ook in de reservaten 
Warkumermar, Koarnwert en Makkumersúdmar waren toen nog veel jongen aanwezig volgens K. 
Jager van het WMF.  
 
In onderstaande tabel 5.1 zetten we de resultaten van de weidevogelgebieden op een rij. 
 
Tabel 5.1: weidevogelterritoria van een selectie van soorten in een aantal reservaten van district west in 2010 
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Jaar 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010   

Oppervlakte (hectares) 127 62 42 33 37 31 82 140 13,5   

Krakeend 8 5 9 4 3 3 1 33 0 66 8 

Zomertaling 3 2 1 1 2 2 0 1 0 12 7 

Slobeend 11 4 1 2 1 1 0 4 0 24 7 

Scholekster 17 19 0 1 2 15 3 27 8 92 8 

Kluut 0 0 0 0 0 0 0 16 2 18 2 

Kievit 14 23 5 8 0 9 2 58 10 129 8 

Kemphaan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Watersnip 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 

Grutto 55 36 11 11 5 26 15 23 7 189 9 

Wulp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tureluur 16 18 4 5 2 11 7 22 12 97 9 

Veldleeuwerik 4 21 2 0 0 2 4 2 0 35 6 

Graspieper 30 16 9 0 5 11 9 0 0 80 6 

Gele kwikstaart 3 2 2 0 0 2 1 2 2 14 7 

aantal van deze soorten per reservaat  13 10 9 8 7 10 8 10 6     

som territoria al deze srten per reservaat 166 146 44 33 20 82 42 188 41     

Dichtheid / 100 ha 131 235 105 100 54 265 51 134 304   
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Aeltsjermar en Warkumerbûtenwaard werden dit jaar helaas niet gekarteerd door omstandigheden. 
Daarom zijn in de tabel van deze gebiden de gegevens van 2009 gepresenteerd. Ook de gegevens 
van de Warkumerbinnenwaard zijn niet compleet. 
 
Van de 14 geselecteerde en weergegeven soorten weidevogels komen de meeste (13) naast elkaar 
voor in de Warkumermar, tevens het op één na grootste gebied in deze vergelijking. De minste 
soorten broeden op de 3 percelen in de Warkumerbinnenwaard, tevens het kleinste gebied in deze 
vergelijking.  
 
Toch wordt op dit kleinste gebied wel de hoogste dichtheid aan vogels behaald, namelijk meer dan 3 
territoria per hectare. De Makkumersudmar staat qua broedvogeldichtheid op de tweede plaats met 
265 territoria per 100 hectare. Vrijwel alle weidevogelreservaten in district West bevatten nog hoge 
dichtheden aan weidevogels van meer dan 100 broedpaar per 100 hectare behalve de Aeltsjemar en 
de Súdermarpolder. Vermoedelijk hebben verdrogingsfactoren hier een sterk negatieve invloed. Voor 
in ieder geval de Súdermarpolder werd in 2010 ook de hoge predatiedruk genoemd als beperkende 
factor. Van de 14 beoordeelde soorten weidevogels komen er twee nog slechts voor in 1 van de 9 
bekeken reservaten, namelijk de kemphaan en de wulp (beide alleen in Warkumermar). Ook kluut en 
watersnip zijn in reservaten maar zelden meer aanwezig. Veldleeuwerik en graspieper komen ook niet 
meer als vanzelfsprekend in ieder reservaat voor.   
 
Meest talrijke weidevogelsoort in district West is nog altijd de grutto (189, aanwezig als broedvogel in 
alle 9 bekeken reservaten), gevolgd door de kievit (129 in 8 reservaten), tureluur (97 in alle 9 
reservaten) en scholekster (92 in 8 reservaten).  
 
Ontwikkeling weidevogelpopulatie in de Ryp sinds 2004 
De Ryp, ten noorden van de Oudegaasterbrekken, is in 2006 ingericht als nat grasland met een strook 
moeras, dat als verbindingszone moet gaan dienen voor de noordse woelmuis, tussen 
Oudegaasterbrekken en de Blauhúster puollen. Weidevogels en wintergasten zouden hierbij moeten 
meeliften, vanwege de hogere waterpeilen die werden ingesteld.  
 
Inderdaad gaat het sindsdien met wilde eend (10), kievit (8) en grutto (11) duidelijk beter, terwijl in 
2010 voor het eerst ook zomertaling (1) en watersnip (1) hier tot broeden kwamen. Tureluur, 
veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart weten zich hier echter niet te handhaven merkwaardig 
genoeg. De moerasvogels rietzanger (7), kleine karekiet (12) en rietgors (4) handhaven zich op een 
stabiel niveau, maar grauwe gans (2), bruine kiekendief (1), porseleinhoen (1) en sprinkhaanzanger 
(1) waren in 2010 nieuwe soorten moerasvogels die waarschijnlijk hebben geprofiteerd van de 
herinrichting.  
 

Ontwikkeling weidevogelpopulatie de Ryp (35 ha)
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Figuur 5.1: ontwikkeling weidevogelpopulatie in de Ryp (35 ha) sinds 2004 en na uitvoering van diverse maatregelen 
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Broedvogels Piamer Koaiwaard 
In 2010 zijn de bijzondere soorten broedvogels van de Piamer koaiwaard voor het eerst sinds 2004 
weer eens geïnventariseerd door een telgroep van 6 personen. Als we de doelsoorten voor dit gebied: 
soorten van moeras, overjarig riet, nat grasland en bosopslag voor de periode van 2000 t/m 2010 
(inventarisaties uitgevoerd in 2000, 2002, 2004 en 2010) in drie figuren uitwerken ontstaat het 
volgende beeld:  
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Figuren 5.2, 5.3 en 5.4: de aantals ontwikkeling van kenmerkende broedvogels van water en nat (gras)land, moeras en (stevig) 
riet en bos(opslag) en struweel, op de Piamer Koaiwaard sinds 2000 

 

 

Soorten van natte moerasomstandigheden zijn helemaal verdwenen, merkwaardig genoeg ook de 
grauwe gans! Soorten van stevig, overjarig of waterriet zijn nog wel aanwezig, maar gaan achteruit in 
aantal. Zeldzame soorten als roerdomp en grote karekiet waren in 2010 afwezig. Vogels die wijzen op 
verbossing en struweelvorming zijn goed vertegenwoordigd, hoewel ook de kneu in 2010 niet meer 
werd vastgesteld.  
 
 
NB: H. Spruyt liet ons weten met de vogelsoortenrijkdom van de drie Makkumerwaarden zeer 
tevreden te zijn. Sinds 1979 heeft hij hier 243 verschillende soorten gezien, zoals in 2010 
bijvoorbeeld: waterral, roerdomp, grote zilverreiger, ijsvogel, krooneend (broedde voor het 7

e
 

achtereenvolgende jaar op de Makkumerwaard, dit keer met 7 broedsels die uiteindelijk 41 jongen 
opleverden), beflijster, reuzenstern, kemphaan, lepelaar, blauwe kiekendief, kleine zwaan, 
oeverzwaluw, waterrietzanger, visarend, slechtvalk, ruigpootbuizerd, smelleken en vele andere. In de 
strenge wintermaanden voert Spruyt de visetende vogels bij op de waard en houdt hij wakken voor 
hen open. Desondanks vallen er in die tijd soms slachtoffers.   
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Broedvogels Rysterbosk 
Van het Rysterbosk (165 ha) beschikken we, dankzij de vogelwerkgroep onder aanvoering van Y. 
Kuipers, over een reeks broedvogelgegevens sinds 1980. Dat nodigt uit tot analyse.  
In totaal werden er in 30 jaar 66 verschillende soorten broedvogels vastgesteld. Gemiddeld zijn dit er 
rond de 40 per jaar (43 soorten in 2010).  
Een flink aantal soorten is stabiel aanwezig of fluctueert dusdanig dat er geen duidelijke trend uit is af 
te leiden, bijvoorbeeld havik (1), bosuil (1), roodborst (35), tjiftjaf (29), kauw (13) en appelvink (1). Ook 
zijn er soorten die slechts (zeer) incidenteel (dus niet ieder jaar) aanwezig zijn zoals sperwer, 
kramsvogel, braamsluiper, putter, kneu, kruisbek en goudvink.  
 
Dan blijven nog over de soorten met wèl een duidelijke trend in hun aantalsontwikkeling;  

• positief (duidelijke toename (>50%) of verschenen tussen 1980 en 2010): 14 soorten, of 

• negatief (duidelijke afname (>50%) of verdwenen tussen 1980 en 2010): 22 soorten. 
 
Deels betreft dit ontwikkelingen die overeenkomen met landelijke trends, bijvoorbeeld voor wat betreft 
de afname van boomvalk (0), spotvogel (0), fluiter (3) en wielewaal (1). Deels spelen 
weersomstandigheden een rol. Zo hebben standvogels als blauwe reiger (18), winterkoning (40), 
heggemus (0) en goudhaantje (5) in de winter van 2009/2010 verliezen geleden.  
Soorten die in Afrika overwinteren zijn achteruit gegaan of zelfs verdwenen, zoals de zomertortel (0), 
koekoek (0), gekraagde roodstaart (2), spotvogel (0),  tuinfluiter (4), fitis (42), fluiter (3), grauwe 
vliegenvanger (0) en wielewaal (1). Dit komt overeen met het landelijke beeld. Hoewel een deel van 
de oorzaken in de broedgebieden kan liggen, zullen negatieve factoren in Afrika en tijdens de trekweg 
een minstens zo belangrijke rol spelen, aldus SOVON Vogelonderzoek.  
Holenbroeders die hier ’s winters blijven (zgn. standvogels): boomklever (13), boomkruiper (22), 
matkop (7), grote bonte specht (21), kleine bonte specht (3), pimpel- (21) en koolmees (41), kauw (13) 
en spreeuw (10), doen het goed in het bos en nemen deels zelfs flink toe.  
De achteruitgang van de glanskop (0), een loofbosliefhebber die vaak in oude spechteholen broedt, is 
niet logisch te verklaren, aangezien deze soort het landelijk juist goed doet. Daarentegen is de 
toename van de matkop (7) in dit bos eveneens opmerkelijk te noemen, gezien de negatieve 
landelijke trend van deze soort.  
 
De bosbeheermaatregelen die de laatste jaren zijn uitgevoerd om de naaldbospercelen om te vormen 
naar gemengd bos, hebben natuurlijk een negatieve invloed gehad op naaldbosliefhebbers. 
Voorbeelden daarvan zijn kuifmees (0) en zwarte mees (2). De reden waarom er zo weinig 
braamsluipers (1) worden geteld in dit bos is mogelijk het ontbreken van mooie rand- en 
overgangsstruwelen en hagen, elementen waar de braamsluiper juist van houdt.   
Voor de volledigheid presenteren we hieronder de tabel waarop de analyse is gebaseerd. 
 
Tabel 5.2: Ontwikkeling broedvogelbevolking Rysterbosk sinds 1980 (Y. Kuipers e.a.). Min = sinds 1980 structurele afname van 
>50% of verdwenen, plus = sinds 1980 structurele toename van >50% of verschenen (NB voor de jaren 1985 en 1990 zijn voor 
sommige talrijkere soorten aannames gedaan als deze soorten niet waren geteld) 
 

Naam / Jaar 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Trend (min = >50% afname plus = 
>50% toename) 

Blauwe Reiger 120 92 92 71 71 66 18 Min 
Nijlgans 0 0 0 0 0 0 2 Plus 
Bergeend 3 4 0 0 0 0 0 Min 
Wilde Eend 0 0 0 0 0 1 0  
Havik 0 0 1 1 1 1 1  
Sperwer 0 0 1 1 0 1 0  
Buizerd 0 1 2 1 4 1 2  
Torenvalk 0 0 0 0 0 0 0  
Boomvalk 1 2 0 1 1 0 0 Min 
Fazant 0 0 0 0 0 1 1 Plus 
Holeduif 1 5 5 9 9 3 5  
Houtduif 36 35 35 23 23 29 27  
Zomertortel 4 2 0 0 0 0 0 Min 
Koekoek 2 2 1 1 2 1 0 Min 
Bosuil 0 0 0 1 1 0 1  
Ransuil 1 1 1 1 1 0 1  
Groene Specht 1 0 0 0 0 0 0 Min 
Zwarte Specht 2 2 0 0 0 0 0 min 
Grote Bonte Specht 4 7 7 18 13 19 21 plus 
Kleine Bonte Specht 0 0 0 0 1 1 3 plus 
Boerenzwaluw 0 0 0 0 0 0 1 plus 
Boompieper 3 3 1 0 1 1 1  
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Witte Kwikstaart s.l. 0 0 0 0 1 1 1  
Winterkoning 63 55 40 77 47 30 40 min 
Heggemus 1 4 0 0 0 0 0 min 
Roodborst 28 28 33 49 53 32 35  
Nachtegaal 3 4 0 0 0 0 0 min 
Gekraagde Roodstaart 18 5 4 4 4 3 2 min 
Merel 18 20 14 48 48 29 33 plus 
Kramsvogel 0 0 0 0 0 0 0  
Zanglijster 10 11 5 15 23 15 19 plus 
Grote Lijster 1 4 7 3 1 3 3  
Spotvogel 2 4 0 0 0 0 0 min 
Braamsluiper 1 1 0 0 0 0 1  
Tuinfluiter 34 30 9 6 3 6 4 min 
Zwartkop 9 13 11 13 17 20 34 plus 
Fluiter 12 2 14 10 3 1 3 min 
Tjiftjaf 27 25 25 31 15 19 29  
Fitis 79 82 35 60 54 33 42  
Goudhaantje 6 8 17 13 23 10 5 min 
Vuurgoudhaantje 0 0 2 2 2 1 2  
Grauwe Vliegenvanger 2 5 4 6 3 2 0 min 
Bonte Vliegenvanger 1 2 0 1 2 0 0 min 
Staartmees 2 2 4 11 7 2 4 min 
Glanskop 1 0 0 0 1 2 0 min 
Matkop 3 3 1 6 6 6 7 plus 
Kuifmees 0 0 0 0 2 0 0 min 
Zwarte Mees 7 14 4 13 11 3 2 min 
Pimpelmees 28 41 15 23 28 21 21  
Koolmees 55 52 28 30 32 35 41  
Boomklever 0 0 0 2 5 7 13 plus 
Boomkruiper 10 24 8 42 42 25 22  
Wielewaal 2 3 0 3 4 3 1 min 
Vlaamse Gaai 3 7 7 7 10 7 8 plus 
Kauw 15 20 20 15 15 26 13  
Zwarte Kraai 5 6 6 3 3 1 2  
Spreeuw 0 0 0 0 10 18 10 plus 
Vink 39 35 36 59 57 63 68 plus 
Groenling 0 0 0 0 0 2 1 plus 
Putter 0 0 0 0 0 2 0  
Sijs 0 0 0 0 0 0 0  
Kneu 0 0 0 0 0 0 0  
Barmsijs 0 0 0 0 0 0 0  
Kruisbek 0 0 0 0 0 0 0  
Goudvink 0 0 0 0 1 0 0  
Appelvink 0 0 0 4 1 0 1  
Totaal vastgestelde 
soorten broedvogels 

42 41 34 39 45 43 43  

 
 

 
 

Foto: ingerichte Slottún Rys (H. Pietersma) 

 
Slottún Rys 
In 2010 werd het project “herstel Slottún Rys” opgeleverd. Daarmee is een stukje cultuurhistorie van 
dit bos landschappelijk zichtbaar gemaakt (zie foto).  
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Broedvogels Murnzerklif en Mokkebank 
Sinds 2004 inventariseert de familie Albada dit gebied op broedvogels. Daarvoor beschikken we over 
telgegevens van E. van Hijum e.a. Sinds 2004 zijn de volgende ontwikkelingen te bespeuren; 
 
Bruine kiekendief (0), fazant (1), koekoek (0), blauwborst (0),winterkoning (4), sprinkhaanzanger (2), 
rietzanger (27), ringmus (0) en kneu (0) zijn afgenomen (met meer dan 50%) of zelfs verdwenen. De 
oorzaken verschillen per soort. Met sommige soorten gaat het ook landelijk gezien slecht (bruine 
kiekendief, koekoek, ringmus, kneu). De afname van andere soorten wijst op een aanpak van de 
verbossing en verruiging van het rietland (fazant, blauwborst, sprinkhaanzanger, rietzanger). De 
winterkoning heeft in de koude sneeuwwinter van 2009/2010 waarschijnlijk veel verlies geleden. 
 
Kleine karekiet (31), braamsluiper (2), grasmus (5), zwartkop (3), groenling (1), putter (2) hebben zich 
daarentegen nieuw gevestigd of zijn flink (> 50%) toegenomen. De toename van de kleine karekiet 
duidt op een groter areaal jong rietland. Blijkbaar wordt er weer wat meer rietland gemaaid, na enkele 
jaren van verwaarlozing en verruiging van steeds grotere delen. Braamsluiper, grasmus, zwartkop, 
groenling en putter broeden evenwel in bomen en struweel. De zwartkop is ook in het Rysterbosk 
sterk toegenomen, dus wellicht betreft het hier overloop vanuit dit nabijgelegen gebied.  
De vaste populatie van rond de 5 paar baardman geeft aan dat er ook voor soorten van wat steviger, 
overjarig rietland altijd nog plaats is, dankzij een gefaseerd maaibeheer, waarbij jaarlijks een 
wisselend deel van het rietland (5-10% vooral langs de waterlijn) blijft staan.  
 
Tot 2000 broedden hier ook nog verschillende soorten meeuwen en sterns op de zandplaten, maar 
deze zijn hier verdwenen doordat de platen deels verdwenen door afslag en deels vegroeid raakten 
en verruigden.  
 
Broedvogels Natuurontwikkelingsproject Bocht fan Molkwar 
Na de aanleg van de eilandjes voor de kust van de Bocht fan Molkwar in 1995 door Rijkswaterstaat, 
vestigden zich hier in de eerste jaren vele soorten meeuwen, sterns en plevieren. Door het starre 
waterpeil van het Ijsselmeer overstroomden de eilandjes echter te weinig waardoor ze meer en meer 
begroeid raakten en verruigden. Hierdoor kregen minder gewenste soorten als wilde eend, nijlgans en 
grauwe gans de overhand, terwijl ook kokmeeuw en zilvermeeuw zich nog wel wisten te handhaven.  
Teneinde weer pionierhabitat te creëren waar ook sterns en plevieren zich thuis voelen, nb ook één 
van de doelstellingen in het Natura2000-aanwijzingsbesluit voor dit gebied, heeft It Fryske Gea de 
eilandjes in de winter van 2008/2009 afgeplagd. Hiermee werden ze niet alleen weer kaal, maar 
kwamen bovendien ook lager boven het wateroppervlak te liggen, zodat ze naar verwachting weer 
vaker zouden overstromen en dus langer kaal blijven. 
 
Hoe uitten bovenstaande keuzes en maatregelen zich in de ontwikkeling van de broedvogelbevolking?  
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Figuur 5.5: Ontwikkeling aantallen broedparen ganzen en eenden op de eilandjes voor de Bocht fan Molkwar 
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We zien bij de aantalsontwikkeling van de minder gewenste soorten watervogels dat deze na het 
plagproject in 2008/2009 weliswaar kort zijn teruggedrongen, maar dat toch alle soorten nog steeds  
aanwezig zijn en zelfs ook alweer lijken toe te nemen. Het niveau zit nu alweer op dat van rond 2003.  
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Figuur 5.6: Ontwikkeling aantal broedparen pionierssoorten op de eilandjes voor de Bocht fan Molkwar 
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Figuur 5.7: ontwikkeling aantal broedparen meeuwen en sterns op de eilandjes voor de Bocht fan Molkwar 

 
 
Bij de aantalsontwikkeling van diverse soorten kust- en pioniervogels zien we inderdaad een fors 
herstel vanaf 2009, alhoewel een flink aantal kenmerkende soorten zoals kluut, kleine plevier en 
bontbekplevier, nog niet weer zijn teruggekeerd.   
De vaak in grote kolonies broedende soorten kokmeeuw, kleine mantelmeeuw en visdief zijn ook alle 
drie weer aanwezig sinds 2009, zij het in veel lagere aantallen dan rond 2002 toen de piek optrad.  
 
Opgemerkt moet worden dat de ontwikkelingen in dergelijke dynamische gebieden van jaar tot jaar 
erg kunnen variëren onder invloed van weersomstandigheden en waterpeilen. Zo stonden de 
eilandjes in het voorjaar van 2010 lang onder water waardoor sommige vogels om die reden geen 
broedpoging zullen hebben ondernomen hier. Later in het jaar en ook in de winter van 2010/2011 was 
het waterpeil daarentegen erg laag, waardoor de zandplaten toch weer begroeid raakten. It Fryske 
Gea heeft de platen daarom in de winter van 2010/2011 opnieuw “afgeschraapt” met een tractor + 
schuifbord. Het moge duidelijk zijn dat het waterpeilbeheer van het IJsselmeer een hele belangrijke 
factor is bij de ontwikkeling van de zandplaten.  
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Van Hijum monitoort ook de slaapplaatsfunctie die de Bocht fan Molwar heeft in het voorjaar voor o.a. 
de uit hun overwinteringsgebieden terugkomende grutto en kemphaan. Maximaal werden in 2010 
3050 kemphanen (2

e
 week april) en 1091 grutto’s (3

e
 week maart) geteld op deze slaapplaats.  

 
Het rietplagproject dat in de winter van 2009/2010 is uitgevoerd op de zuidelijke helft van het gebied 
heeft tot prima resultaat geleid, d.w.z.: een vitaal jong en nat rietland met weing verruiging. In de 
winter van 2010/2011 zal de noordelijke helft daarom op dezelfde manier worden aangepakt.   
 
Broedvogels Morra-Fûgelhoeke 
Ook dit gebied wordt al decennia lang op broedvogels geïnventariseerd door Y. Kuipers. Sinds de in 
2007 uitgevoerde maatregelen zitten watervogels als bergeend (2), krakeend (2), wilde eend (8), 
slobeend (1), kuifeend (2) en meerkoet (9) weer een beetje in de lift. Dat geldt ook voor riet- en 
struweelvogels als nachtegaal (1), blauwborst (2), merel (5), sprinkhaanzanger (1), rietzanger (41), 
bosrietzanger (2), kleine karekiet (21), vink (3) en vooral rietgors (tioename van 18 paar in 2007 naar 
34 paar in 2010!). Hopelijk zet deze lijn door naar meer kritische soorten zoals roerdomp, (in 2009 
aanwezig met 1 paar), zomertaling, bruine kiekendief (in 2009 aanwezig met 1 paar) en snor (in 2009 
aanwezig met 1 paar).  
 
Het gebied heeft in ieder geval ook altijd nog een belangrijke opvangfunctie voor niet-broedvogels die 
hier rusten, ruien of foerageren, zoals slechtvalk, paapje, tapuit, goudplevier, grote zilverreiger, blauwe 
kiekendief en klapekster.  
 
De maatregelen die in 2007 zijn uitgevoerd, met als doel het voedselrijke landbouwwater om deze 
plas heen te leiden, hebben tot dusverre nog geen effect gehad. Het water in de Fûgelhoeke is nog 
altijd zeer troebel en vrijwel zonder waterplanten. Verder merkt Kuipers op het te betreuren dat de 
Morra-Fûgelhoeke, tevens Natura2000-gebied, niet meer apart wordt besproken in het handboek van 
It Fryske Gea.  
 
Broedvogels Bancopolder 
B. Bult en W.J. Siemensma inventariseren de Hege Mieden (van SBB) en de Bancopolder (van IFG), 
gelegen ten noordwesten van Lemmer, om en om op broedvogels. Dit jaar waren de Hege Mieden 
aan de beurt. Toch werden ook enkele broedvogelwaarnemingen van de Bancopolder doorgegeven. 
Rietzanger en rietgors waren vrij talrijk aanwezig. Ook werd op 30 mei een bruine kiekendief man 
jagend boven het gebied waargenomen. Verder waren die ochtend een aalscholver en een visdief bij 
de nieuw gegraven petgaten aanwezig, een teken dat hier waarschijnlijk vis valt te halen.  
 
Broedvogels Blauhúster Puollen 
J. Weel heeft dit jaar de oevers van de Blauhúster Puollen, de drie meertjes Sipkemar, Reidmar en 
Fliet) voor het eerst eens op broedvogels gekarteerd. Het betreft slechts een smalle zone van dit 
object van ca. 65 ha dat grotendeels uit open water bestaat. In totaal werden 27 soorten broedvogels 
ontdekt die in totaal 153 territoria bezetten. Vermeldenswaardig zijn grauwe gans (3), grote canadese 
gans (1) en nijlgans (3), bruine kiekendief (1 paar met 3 eieren welke op 15 juni helaas bleken te zijn 
verdwenen. Mogelijk zijn ook deze illegaal weggehaald), blauwborst (1), rietzanger (44), kleine 
karekiet (26), bosrietzanger (2) en spotvogel (1). Een paartje gele kwikstaart broedde op het bûtlân 
van de Tjesskar (tussen Sipkemar en Reidmar).   
 
Roofvogels en vogelringactiviteiten 
Zowel in de Teroelstersypen als ook in Wilhelmina-oard wist tenminste een buizerd enkele jongen 
groot te brengen, evenals in het Rysterbosk (2 succesvolle paren) en Wikelerbosk (1 succesvol paar).  
In het Koudumerboskje en de einekoai bij Piaam broedden niet alleen een buizerd maar ook een havik 
(resp. 3 en 4 pullen) succesvol.  
In de Syp Set werd in juli een oudervogel met 2 jongen waargenomen. De buizerd die in dit gebiedje 
broedde werd illegaal verstoord c.q. leeggehaald.  
 
W. Louwsma meldt dat de 2 paar kiekendieven op de Súdwaard succesvol waren met 6 pullen, maar 
“dat er over het resultaat van de twee broedpaartjes rond de Fluezen niks meer valt te zeggen nu It 
Fryske Gea het opzoeken van deze nesten heeft verboden”.  
 
In de inleiding van dit jaarverslag is hier ook al wat over geschreven. Natuurlijk dient het verzamelen 
van broedbiologische gegevens een belangrijk wetenschappelijk doel, waarmee ook de bescherming 
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uiteindelijk beter kan worden gediend. Bij het opzoeken van grondnesten in rietmoeras blijven de 
sporen echter lang zichtbaar, waardoor grondpredatoren zoals de vos en onbevoegde, mogelijk 
kwaadwillende mensen het nest ook gemakkelijker kunnen vinden. It Fryske Gea is van mening dat er 
aan het opzoeken van kiekendiefnesten meer risico’s zijn verbonden dan voordelen. Het zou mooi zijn 
als de ringers hun rol t.a.v. de bruine kiekendief iets anders zouden willen invullen door meer te 
observeren van afstand en bij eventuele ongeregeldheden de toezichthouder te bellen. In 
eilandsituaties (waar geen vossen zijn en mensen komen) kan hierop eventueel een uitzondering 
worden gemaakt i.o.m. It Fryske Gea.   
 
De verstoring van buizerd en mogelijk ook bruine kiekendief bij Syp Set en Blauhúster Puollen leidt 
eveneens tot de stevige aanbeveling dat er hier meer toezicht nodig is.  
 
De vogelringgroep van de Makkumer Súdwaard is niet te spreken over de invoering van een nieuw 
computerprogramma GRIEL bij het Vogeltrekstation. Hiermee zijn bepaalde analyses niet meer te 
maken. In de hut van de Cessers vond dit voorjaar een inbraak plaats. Het is zaak goed op te letten 
op dit soort ongenode ‘gasten’! 
In totaal werden 1113 zangvogeljes gevangen, waaronder 47 blauwborsten, 12 snorren, 12 
baardmannetjes en ook een buidelmees. 193 daarvan waren terugvangsten van vogeltjes die al 
eerder waren geringd. Een soort die relatief vaak wordt teruggevangen is de kleine karekiet: van de 
314 vangsten in 2010 waren 92 reeds geringd. Veel van de teruggevangen vogeljes werden in 
voorgaande jaren op de Súdwaard geringd. Een rietzanger die in 2006 op de súdwaard was geringd 
werd op 23-6-2010 aangetroffen in Harvalandsvatnet (Noorwegen) en twee rietzangers en een kleine 
karekiet die dit jaar op de Súdwaard werden geringd werden net na het broedseizoen (in augustus) 
gevangen in België, onderweg naar hun overwinteringsgebieden in o.a. Midden-Afrika.  
 
Ook de vogelringgroep Mokkebank-Laaxum deed weer verslag van haar belevenissen. Na wat 
beheerwerkzaamheden in het vroege voorjaar (teneinde de vangomstandigheden gedurende de jaren 
hetzelfde te houden) werd vanaf 22 april t/m 1 november regelmatig een dag gevangen. Aan het einde 
van het seizoen stond de teller op  707 gevangen vogels. Hierbij was ook een nieuwe soort voor de 
ringgroep die hier sinds 1993 actief is: de nachtegaal! Ook deze groep maakt melding van de haken 
en ogen die er aan het nieuwe computerprogramma GRIEL zitten … 
 
Ook dit jaar werden er weinig houtsnippen gevangen in het Rysterbosk, wat echter deels te wijten was 
aan een onderbezetting van de flouw en materiaalschade. 24 bezoeken leverde 75 
zichtwaarnemingen op van houtsnippen, waarvan er slechts 6 konden worden gevangen.  
 

 
 

Leuke anekdote: 
Op 28 november werd bij Surhuizum de ring van een zilvermeeuw afgelezen met telescoop.  
 

 
 

Foto: Zilvermeeuw (archief IFG: T. Veldman) 
 
 
Het bleek te gaan om een vogel die op 6-7-1980 door Han Westhof werd geringd als nestjong aan de Aldegeasterdyk in 
Nijega. 30 jaar, 4 maanden en 23 dagen later werd deze vogel dus waargenomen op slechts 13 km van de ringplek …. ! 
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5.3. Ongewervelden in district West 
 
Libellen Rysterbosk 
Na een telling van libellen in 2002 heeft Y. Kuipers de twee poeltjes die dit bos kent jaarlijks op 
soorten en aantallen gemonitoord sinds 2006. In totaal werden 23 verschillende soorten gezien tot 
dusverre: zwervende pantserjuffer, tangpantserjuffer, gewone pantserjuffer, tengere pantserjuffer, 
houtpantserjuffer, lantaarntje, watersnuffel, azuurwaterjuffer, variabele waterjuffer, glassnijder, blauwe 
glazenmaker, vroege glazenmaker, paardenbijter, grote keizerlibel, platbuik, viervlek, gewone 
oeverlibel, zwarte heidelibel, geelvlekheidelibel, bloedrode heidelibel, steenrode heidelibel, bruinrode 
heidelibel en venwitsnuitlibel. 2008 was een piek jaar met 20 verschillende soorten. Als we de per 
seizoen maximaal waargenomen aantallen per soort optellen was 2006 het beste jaar met een totaal 
van 401 exemplaren: de piekaantallen van alle soorten opgeteld. Sinds 2006, maar vooral na 2008 is 
er sprake van een negatieve ontwikkeling in zowel soorten als aantalen wat te maken heeft met het 
snelle dichtgroeien van de poeltjes. De kleine poel is bijna verdwenen terwijl het nog resterende water 
volledig is bedekt met eendenkroos. Ook de oevers van grotere bospoel raken weer meer en meer 
begroeid met bosopslag, waardoor schaduw en bladval de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.  
 
De aanwezigheid van enkele jaarrond watervoerende poelen heeft een belangrijke toegevoegde 
waarde voor een bos. Niet alleen voor de landschappelijke variatie en voor waterdieren als amfibieën 
en libellen. Ook vogels en zoogdieren hebben water nodig om te baden en te drinken. Het verdient 
aanbeveling ervoor te zorgen dat er altijd meerdere watervoerende poelen in een bos aanwezig zijn.  
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Figuur 5.8: soorten en aantallen libellen in de poeltjes van het Rysterbosk sinds 2002 
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Nachtvlinders Wilhelmina-oard en Teroelstersipen 
A. Saunders ging er in 2010 weer een aantal malen op uit met licht en stroop teneinde nachtvlinders in 
Wilhelmina-oard en Teroelster Sipen uit hun schuilplaatsen te lokken. Van een aantal soorten in 2010 
werden weer mooie foto’s gemaakt, zie hieronder.  
 

    
 

   
 

          
 
Foto’s: nachtvlinders van de Teroelstersipen in 2010 (A. Saunders) 

 
 

5.4 Flora en vegetatie in district West 

 

Vogelkers Rysterbosk 
Als stageproject bracht G. Hoekstra dit jaar het voorkomen van de amerikaanse vogelkers in het 
Rysterbosk in beeld.  
 
De Amerikaanse vogelkers, ook wel late troskers of bospest genoemd (Prunus serotina) is een plant 
uit de rozenfamilie (Rosaceae). De soort is in Nederland en België geïntroduceerd en vanaf de jaren 
twintig van de twintigste eeuw als vulhout in de bossen aangeplant. Omdat de soort hier nu al 
generaties lang standhoudt en uitbreidt kan ze inmiddels als ingeburgerd worden beschouwd.  
De struik treedt vaak plaagvormend op in storingssituaties, zoals op kapvlaktes, waar door 
mineralisatie van het strooisel en de humus, gevormd door afgevallen bladeren en dode takken, 
stikstof in de bodem vrijkomt. Daarnaast komt jaarlijks een hoeveelheid stikstof afkomstig van het 
verkeer en de landbouw in de meer natuurlijke systemen, zoals natuurbossen en duinen, terecht, 
waardoor ook de Amerikaanse vogelkers zich hier vestigt en tot een boom van 20 m hoog kan 
uitgroeien. Deze kers bloeit van eind mei tot en met juni met witte bloemen. De bloemen zitten in 
trossen. De bessen hebben aan de voet een vastzittend kroontje, dat gevormd wordt door de achter 
gebleven kelkbuis. De vrucht is een 1 cm grote steenvrucht met een 6-7 mm grote pit. Bloemen en 
bessen zijn van belangrijke betekenis voor respectievelijk nectaretende insecten en besetende vogels.  
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Uit de inventarisatie is gebleken dat de soort verspreid over het bosgebied en lokaal zeer talrijk 
voorkomt. Met name de percelen waar de laatste jaren flink veel naaldhout uit is verwijderd worden nu 
soms gedomineerd door de soort, waardoor een natuurlijke bosverjonging vooralsnog achterwege 
blijft. Op andere plaatsen belemmert de prunus het ontstaan van een gevarieerde kruid- en 
struweellaag in het bos. Hoekstra adviseert bestrijding en nazorg en draagt daarvoor een aantal 
methoden aan.  
 
Bovenstaande ontwikkeling is echter een logisch gevolg van het beheer dat hier wordt uitgevoerd. Niet 
alleen prunus, ook douglas en lariks komen na een intensieve kapactie soms massaal terug in de 
verstoorde kapvlakte. Bestrijding heeft waarschijnlijk weinig zin omdat daarmee ook de onrust en 
verstoring stand houdt. Op de kapvlaktes zal zich naar verwachting geleidelijk weer een 
evenwichtsituatie herstellen waar op den duur best wel weer de nodige variatie in komt. Vergelijk ook 
het citaat uit een artikel van H.J. Jager dat in 2004 in de TWIRRE verscheen: “Valt er te leven met 
‘bospest’?” (Figuur 5.9).  
 
Daar waar de prunus tussen andere, gewenste soorten staat is het soms zaak de ontwikkeling van die 
gewenste soorten de eerste jaren te bevorderen door de prunus een aantal jaren met de bosmaaier af 
te zetten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn op eikehakhoutpercelen die pas zijn afgezet. Zodra de 
gewenste struik- en boomsoorten boven de kersopslag uit komen is er niets meer aan de hand. Door 
schaduwwerking e.d. zal de groei van de prunus uiteindelijk afnemen.  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.9: citaat uit een artikel van H.J. Jager dat in 2004 in de TWIRRE verscheen: “Valt er te leven met ‘bospest’?  

 
 
Vegetatiekartering de Fluezen en Morra-Fûgelhoeke 
In 2009 en 2010 is dit gebied op vegetatie gekarteerd door It Fryske Gea, o.a. ten behoeve van de 
Natura2000-status, die o.a. is verleend vanwege het voorkomen van enkele bijzondere riethabitats.  
 
Her en der komen mooie stukjes in het water groeiend riet voor. Soms bestonden deze ook uit kleine 
lisdodde, maar verder kwamen hier geen (vaat)planten in voor.  
Hoewel ze er bij horen, voegen deze begroeiingen hier weinig toe. Het waterriet grenst hier namelijk 
niet aan watervegetaties. Hierdoor is de fauna ervan tamelijk soortenarm. Mogelijk hebben ze 
betekenis voor sommige vissoorten, bijvoorbeeld als schuil- en paaiplaats van vissensoorten.  
 
Op de Oarden werd slijkgroen ontdekt. De standplaats (periodieke poel) had langdurig onder water 
gestaan, waarbij vraat van moerasvogels plaatsvond, terwijl de poel zomers door schapen werd 
beweid. Hierdoor ontstond hier geen overjarige moerasvegetatie. Op de standplaats kwamen tevens 
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verscheidene andere eenjarige tweezaadlobbige planten voor, waaronder goudzuring, hanenpoot,  
moerasdroogbloem, moeraskers, perzikkruid, reukloze kamille, waterpostelein en zilte schijnspurrie, 
waarvan de laatste op enigszins brakke omstandigheden wijst. Ook waren hier enkele slemp- en 
tredplanten van de Weegbree-klasse aanwezig, zoals fioringras, grote weegbree en veenwortel. 
Stoppen met de schapenbeweiding zal hier tot verdringing door riet leiden.  
 
De Moerasmelkdistel-associatie wordt gekenmerkt door het frequent tot talrijk aanwezig zijn van 
moerasmelkdistel. Deze is talrijkst in een smalle zone dicht langs de oever: met lage dichtheden kwam 
deze ook in verder landinwaarts gelegen ruigten voor. De hoofdmassa van de vegetatie bestond 
steeds uit algemene ruigtekruiden, zoals rietgras, bitterzoet, grote brandnetel, haagwinde, 
koninginnekruid en/of harig wilgenroosje.  
De Moerasmelkdistel-associatie is een vrij algemene, zich uitbreidende plantengemeenschap. 
Desondanks is het een veelkleurige, rijk bloeiende plantengemeenschap. Voor insecten vormt deze 
een belangrijke nectarbron. Hierin is de moerasmelkdistel een fraaie, beeldbepalende plantensoort. 
Het is namelijk een metershoog kruid dat hoog boven de hem vergezellende planten uitgroeit. 
 
Een groot deel van het productierietland was tot het Koekoeksbloemrietland te rekenen. Dit 
soortenrijke vegetatietype behoort tot de Associatie van echte koekoeksbloem en gevleugeld 
hertshooi. Tot de standplaatsen van deze gemeenschap behoren zowel hooilanden als rietlanden. In 
de Fluezen was het echter beperkt tot in de winter gemaaide rietlanden. Daarom wordt hier de naam 
Koekoeksbloemrietland gebruikt. Min of meer kenmerkend is het frequent optreden van planten die 
anders hoofdzakelijk in graslanden staan, zoals echte koekoeksbloem, kale jonker, rietorchis, 
gestreepte witbol en ruw beemdgras. gevleugeld hertshooi trad daarentegen lang niet altijd in de naar 
hem genoemde associatie op. Ook bevat deze gemeenschap steeds duidelijke vegetatie-elementen 
uit de Riet-klasse en de klasse der natte strooiselruigten. Soms stond de associatie op min of meer 
door boezemwater beïnvloed standplaatsen. Alleen hier bevatte de gemeenschap bloedzuring, 
moerasmuur, speenkruid en stomp boogsterrenmos. Ook groeide hier meer moerasmelkdistel en 
rietgras. De meeste standplaatsen waren echter enigszins verzuurd. In dat geval traden soorten op 
van veenmosrietland, zoals kamvaren, moerasbasterdwederik en haakveenmos. 
 
De hierboven beschreven koekoeksbloemrietlanden waren redelijk tot goed ontwikkeld. Het betreft 
bovendien een potentieel bedreigde plantengemeenschap. Helaas werd de moslaag deels door 
rietsluik verstikt. De hier gebruikte rietmaaimachines laten dit namelijk in strookjes op het maaiveld 
achter. Twee zeldzame plantensoorten kwamen niet buiten het koekoeksbloemrietland voor, namelijk 
rietorchis en addertong. Samen met het veenmosrietland vormde het koekoeksbloemrietland ook het 
groeigebied voor het kwetsbare veenreukgras en de gevoelige moerasbasterdwederik. 
 

  
 
Foto’s: Bûtlannen de Fluezen vanuit de lucht (archief IFG: H. Pietersma) en rietoevers Morra (archief IFG: D. de Klein) 

 
 
In het onderzoeksgebied werd op meerdere locaties veenmosrietland ontdekt. Het werd hier 
gekenmerkt door een handvol sporenplanten, namelijk veenmossen, kamvaren en smalle stekelvaren. 
Constant aanwezige bloemplanten waren moerasbasterdwederik, gestreepte witbol, hennengras en 
riet, al groeide de laatstgenoemde ijl en steeds weinig weelderig. Ook bevatte dit type hier vaak 
moerasstruisgras, gele lis en haagwinde.  
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In een uit beheer geraakt gedeelte in de Fûgelhoeke had gewimperd veenmos de overhand genomen. 
Ook onderscheidde dit gedeelte zich door de aanwezigheid van wilde kamperfoelie en hoge 
dichtheden van hennengras.  
 
Het Veenmosrietland was al met al niet bijzonder goed ontwikkeld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
ontbreken van zonnedauwsoorten en zeldzamere veenmossoorten. Ook vormt het geen bedreigde 
plantengemeenschap. Desondanks verhoogt het de biodiversiteit. In het natte veenmos komt 
bijvoorbeeld een rijke microfauna voor. Samen met het koekoeksbloemrietland vormt deze 
gemeenschap verder het groeigebied voor de gevoelige moerasbasterdwederik en het kwetsbare 
veenreukgras. In complex met andere gemeenschappen zorgt het ook voor een gevarieerdere 
vegetatiestructuur.  

 
 

5.5. Paddestoelen in district West 
 
Paddestoelen Rysterbosk en Wilhelmina-oard vergeleken 
G. Haga bezocht het Rysterbosk tweemaal (in augustus en oktober) voor de paddestoelen.  
Sinds 1994 heeft It Fryske Gea uit 10 jaren paddestoelwaarnemingen van het Rysterbosk (165 ha) 
ontvangen. In totaal bestaat de lijst met hier waargenomen soorten nu uit 207.  
 
Opvallend is dat een groot deel daarvan (105, geel gearceerd in onderstaande tabel) slechts in één 
jaar is waargenomen en daarna niet weer. In 2010 werden 7 soorten gevonden die nog niet eerder 
waren aangetroffen hier, namelijk: botercollybia, weidekringzwam, gele ringboleet, beukeridderzwam, 
witwollige dennezwam, gedrongen mollisia en hulstdekselbekertje.  
 
In voorgaande jaren was de score voor wat betreft niet eerder en bovendien slechts éénmaal 
aangetroffen soorten respectievelijk in 1994: 4, 1997: 1, 1998: 4, 1999: 12, 2000: 11, 2001: 16, 2004: 
15, 2007: 10, 2009: 26. Dit illustreert hoe spannend paddestoelonderzoek is: ook na jarenlang 
onderzoek heb je elk jaar weer kans op nieuwe soorten. Voor de paddestoelliefhebbers publiceren we 
hieronder de volledige lijst van tot dusverre vastgestelde soorten in het Rysterbosk (tabel 5.3). 
Bovendien zit in deze tabel een laatste kolom opgenomen met de in het bos van Wilhelmina-oard 
gevonden soorten (zie tekst verderop in dit rapport). 
 
 
Tabel 5.3: van jaar tot jaar waargenomen paddeestoelsoorten in het Rysterbosk (J), periode 1994-2010, geel gearceerd = 
slechts in één jaar waargenomen in de betreffende periode, oranje gearceerd: nieuwe / nog niet eerder waargenomen soorten 
in 2010. Laatste kolom: soorten die van 2002 t/m 2010 ook in Wilhelmina-oard zijn aangetroffen: groen gearceerd = twee 
nieuwe soorten daar in 2010. 

 RYSTERBOSK             

WILHEL-
MINA-
OARD 

 NaamNL NaamWS 94 97 98 99 00 01 04 07 09 10   02-10 

1 Toefige labyrintzwam Abortiporus biennis                 J       

2 Grote oranje bekerzwam Aleuria aurantia             J J         

3 Gele knolamaniet Amanita citrina J       J   J J J     J 

4 Gele knolamaniet (v. citrina) Amanita citrina var. citrina                 J J   J 

5 Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva     J J J   J J J J   J 

6 Narcisamaniet Amanita gemmata           J J           

7 Vliegenzwam Amanita muscaria J     J     J J J     J 

8 Parelamaniet Amanita rubescens J     J     J J J J   J 

9 Kurkstrookzwam Antrodia serialis           J             

10 Echte honingzwam Armillaria mellea J                 J     

11 Sombere honingzwam Armillaria ostoyae               J       J 

12 Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides J       J     J       J 

13 Poederzwamgast Asterophora lycoperdoides           J           J 

14 Plaatjeszwamgast Asterophora parasitica         J J J           

15 Oorlepelzwam Auriscalpium vulgare                 J       
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16 Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta       J J   J J J J   J 

17 Rookzwam Bjerkandera fumosa               J       J 

18 Holsteelboleet Boletinus cavipes           J             

19 Kastanjeboleet Boletus badius J     J J   J J J J   J 

20 Pronksteelboleet Boletus calopus           J             

21 Roodsteelfluweelboleet Boletus chrysenteron     J J J   J J J       

22 Gewoon eekhoorntjesbrood Boletus edulis             J           

23 Eekhoorntjesbrood ss. lat. 
Boletus edulis ss. lat., incl. 
ret pin J               J J     

24 Gewone heksenboleet Boletus erythropus                 J J     

25 Kostgangerboleet Boletus parasiticus     J     J   J J     J 

26 Zwarte knoopzwam Bulgaria inquinans               J J       

27 Geel hoorntje Calocera cornea J     J J     J   J   J 

28 Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa J       J   J   J J   J 

29 Hanekam Cantharellus cibarius           J J J   J     

30 Trechtercantharel Cantharellus tubaeformis             J           

31 Ziekenhuisboomkorst Cerocorticium confluens       J     J J       J 

32 Paarse korstzwam Chondrostereum purpureum J     J     J J       J 

33 Eikelbekertje Ciboria batschiana                 J     J 

34 Pijpestrootjemoederkoren Claviceps microcephala       J     J J J J   J 

35 Asgrauwe koraalzwam Clavulina cinerea                 J J     

36 Witte koraalzwam Clavulina coralloides             J   J     J 

37 Nevelzwam Clitocybe nebularis             J J   J   J 

38 Botercollybia Collybia butyracea                   J     

39 Gewone botercollybia 
Collybia butyracea var. 
asema             J J J     J 

40 Bundelcollybia Collybia confluens                 J       

41 Eikebladzwammetje 
Collybia dryophila ss. lat., 
incl. aquo ocior       J     J J J     J 

42 Roestvlekkenzwam Collybia maculata J           J J         

43 Scherpe collybia Collybia peronata       J     J           

44 Geschubde inktzwam Coprinus comatus             J J J       

45 Hazepootje Coprinus lagopus       J                 

46 Rupsendoder Cordyceps militaris         J               

47 Zwarte truffelknotszwam Cordyceps ophioglossoides             J           

48 Vaaggegordelde gordijnzwam Cortinarius anomalus                 J       

49 Roodschubbige gordijnzwam Cortinarius bolaris           J             

50 Jodoformgordijnzwam Cortinarius obtusus         J               

51 Wit oorzwammetje Crepidotus variabilis     J J J   J J       J 

52 Donzige korstzwam Cylindrobasidium laeve J                     J 

53 Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus       J     J J J J   J 

54 Doolhofzwam Daedalea quercina         J             J 

55 Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa       J     J J J     J 

56 Wijdporiekurkzwam Datronia mollis                 J       

57 Korstvormig schorsschijfje Diatrype stigma                 J       

58 Stekelige hertetruffel Elaphomyces muricatus             J           

59 Kraterkorstkogelzwam Eutypa maura       J               J 

60 Zwarte trilzwam Exidia plana               J J     J 

61 Stijfselzwam Exidia thuretiana       J                 

62 Eiketrilzwam Exidia truncata       J               J 

63 Biefstukzwam Fistulina hepatica J       J   J J J J   J 

64 Gewoon fluweelpootje Flammulina velutipes                 J J     

65 Fluweelpootje 
Flammulina velutipes ss. lat., 
incl. F. fennae       J                 

66 Echte tonderzwam Fomes fomentarius       J     J J J J     
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67 Oranje mosklokje Galerina calyptrata           J             

68 Honinggeel mosklokje Galerina pumila         J               

69 Dikrandtonderzwam Ganoderma australe               J         

70 Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense     J           J J     

71 Gekraagde aardster Geastrum triplex               J         

72 Prachtvlamhoed Gymnopilus junonius     J         J J     J 

73 Dennevlamhoed Gymnopilus sapineus     J       J J J J   J 

74 Kussenvormige houtzwam Hapalopilus rutilans                 J       

75 Radijsvaalhoed Hebeloma crustuliniforme             J J         

76 Dennemoorder Heterobasidion annosum         J               

77 Echt judasoor Hirneola auricula-judae               J         

78 Fluwelige stekelzwam Hydnellum spongiosipes           J             

79 Valse hanekam Hygrophoropsis aurantiaca J       J       J       

80 Beukenapvlieskelkje Hymenoscyphus fagineus             J           

81 Eikeldopzwam Hymenoscyphus fructigenus       J                 

82 Goudgele zwameter Hypomyces chrysospermus             J           

83 Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme             J   J J   J 

84 Vergroeide kogelzwam Hypoxylon multiforme                 J     J 

85 Eikeweerschijnzwam Inonotus dryadeus   J                     

86 Elzeweerschijnzwam Inonotus radiatus               J J     J 

87 Amethistzwam Laccaria amethystina J       J   J J J       

88 Gewone fopzwam Laccaria laccata J     J     J J J     J 

89 Tranende franjehoed Lacrymaria lacrymabunda               J         

90 Grijsgroene melkzwam Lactarius blennius     J                 J 

91 Kruidige melkzwam Lactarius camphoratus           J     J       

92 Zwavelmelkzwam Lactarius chrysorrheus     J   J     J         

93 Viltige maggizwam Lactarius helvus           J             

94 Zwartgroene melkzwam Lactarius necator       J J   J J J     J 

95 Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus J     J J   J J J J   J 

96 Bitterzoete melkzwam Lactarius subdulcis         J   J           

97 Rimpelende melkzwam Lactarius theiogalus       J J   J J J J   J 

98 Roodgrijze melkzwam Lactarius vietus     J                   

99 Zwavelzwam Laetiporus sulphureus         J   J   J J     

100 Gewone berkeboleet Leccinum scabrum                 J       

101 Fopelfenbankje Lenzites betulinus                 J       

102 Groene glibberzwam Leotia lubrica           J             

103 Stinkparasolzwam Lepiota cristata             J           

104 Roodbruine schijnridderzwam Lepista flaccida             J J         

105 Paarse schijnridderzwam Lepista nuda             J           

106 Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum               J       J 

107 Bruine bundelridderzwam Lyophyllum decastes                 J       

108 Takruitertje Marasmiellus ramealis         J             J 

109 Paardehaartaailing Marasmius androsaceus             J           

110 Witte taailing Marasmius epiphyllus             J           

111 Weidekringzwam Marasmius oreades                   J     

112 Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla       J     J J J J     

113 Reuzenzwam Meripilus giganteus         J   J J J J     

114 Spekzwoerdzwam Merulius tremellosus J       J     J J       

115 Sparrestinktaailing Micromphale perforans             J         J 

116 Gedrongen mollisia Mollisia cinerea                   J   J 

117 Kleine stinkzwam Mutinus caninus         J               

118 Bundelmycena Mycena arcangeliana               J       J 
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119 Dennekleefsteelmycena Mycena epipterygioides             J           

120 Draadsteelmycena Mycena filopes                 J     J 

121 Helmmycena Mycena galericulata J     J     J J J J   J 

122 Melksteelmycena Mycena galopus J     J J   J   J     J 

123 Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus             J J J     J 

124 Bruinsnedemycena Mycena olivaceomarginata       J               J 

125 Gewoon elfenschermpje Mycena pura         J               

126 Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta J                       

127 Papilmycena Mycena vitilis     J       J J J     J 

128 Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina J     J J   J J J J   J 

129 Kogelmeniezwammetje Nectria episphaeria                 J       

130 Blauwe kaaszwam Oligoporus caesius       J           J     

131 Boompuist Oligoporus ptychogaster             J     J   J 

132 Bittere kaaszwam Oligoporus stipticus         J             J 

133 Asgrauwe kaaszwam Oligoporus tephroleucus                 J     J 

134 Roodbruin trechtertje Omphalina pyxidata     J                   

135 Vogelveerzwam Onygena corvina         J               

136 Porseleinzwam Oudemansiella mucida J       J   J J J J   J 

137 Bepoederde rupsendoder Paecilomyces farinosus                 J     J 

138 Gazonvlekplaat Panaeolus foenisecii               J         

139 Gewone krulzoom Paxillus involutus J     J J   J J J J   J 

140 Oranjerode schorszwam Peniophora incarnata               J J       

141 Paarse eikeschorszwam Peniophora quercina                 J     J 

142 Grote stinkzwam Phallus impudicus J       J   J J J J   J 

143 Eikevuurzwam Phellinus robustus                 J       

144 Oranje aderzwam Phlebia radiata J       J         J   J 

145 Goudvinkzwam Pholiota astragalina           J             

146 Schubbige bundelzwam Pholiota squarrosa             J         J 

147 Berkezwam Piptoporus betulinus J     J     J J J     J 

148 Gewone oesterzwam Pleurotus ostreatus             J   J       

149 Gewone hertezwam Pluteus cervinus       J     J J J J   J 

150 Kernzwamknopje Polydesmia pruinosa                 J     J 

151 Beukefranjehoed Psathyrella fusca           J             

152 Witsteelfranjehoed Psathyrella piluliformis       J J   J   J     J 

153 Stekeltrilzwam Pseudohydnum gelatinosum     J   J J J           

154 Echte kopergroenzwam Psilocybe aeruginosa             J         J 

155 Oranjerode stropharia Psilocybe aurantiaca       J                 

156 Dennezwavelkop Psilocybe capnoides         J         J     

157 Gewone zwavelkop 
Psilocybe fascicularis var. 
fascicularis J     J J   J J J J   J 

158 Rode zwavelkop Psilocybe sublateritia J       J       J       

159 Rechte koraalzwam Ramaria stricta             J J   J     

160   Rhytisma acerinum                 J     J 

161 Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula       J       J   J   J 

162 Rookrussula Russula adusta           J             

163 Scherpe kamrussula Russula amoenolens       J       J J       

164 Gele berkerussula Russula claroflava                 J       

165 Regenboogrussula Russula cyanoxantha J     J J     J J J   J 

166 Fijnplaatrussula Russula densifolia         J   J J       J 

167 Braakrussula Russula emetica         J   J J J     J 

168 Braakrussula (f. silvestris) Russula emetica f. silvestris                 J       

169 Bleekgele russula Russula farinipes J                       

170 Beukerussula Russula fellea       J     J J       J 
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171 Stinkende russula Russula foetens           J             

172 Broze russula Russula fragilis             J   J     J 

173 Amandelrussula Russula laurocerasi           J             

174 Stevige braakrussula Russula mairei       J     J J J J   J 

175 Grofplaatrussula Russula nigricans J     J J   J J       J 

176 Kleine berkerussula Russula nitida       J                 

177 Geelwitte russula Russula ochroleuca J   J J     J J J J   J 

178 Berijpte russula Russula parazurea       J     J J J J   J 

179 Zwartpurperen russula Russula undulata       J J   J J J     J 

180 Roze russula Russula velutipes     J                   

181 Smakelijke russula Russula vesca                 J       

182 Ruwe russula Russula virescens           J             

183 Witte tandzwam Schizopora paradoxa         J             J 

184 Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum J       J   J J J J   J 

185 Witwollige dennezwam Skeletocutis amorpha                   J     

186 Grote sponszwam Sparassis crispa J                       

187 Kogelwerper Sphaerobolus stellatus       J                 

188 Eikebloedzwam Stereum gausapatum       J       J J     J 

189 Gele korstzwam Stereum hirsutum J     J J     J J J   J 

190 Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum                 J     J 
191 Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum                 J     J 

192 Bittere dennekegelzwam Strobilurus tenacellus                 J       

193 Gele ringboleet Suillus grevillei                   J     

194 Witte bultzwam Trametes gibbosa       J J   J J J J     

195 Gewoon elfenbankje Trametes versicolor         J   J J       J 

196 Gele trilzwam Tremella mesenterica       J               J 

197 Paarse dennezwam Trichaptum abietinum J               J J   J 

198 Beukeridderzwam Tricholoma ustale                   J     

199 Koningsmantel Tricholomopsis rutilans         J         J     

200 Hulstdekselbekertje Trochila ilicina                   J   J 

201 Gewoon donsvoetje 
Tubaria furfuracea ss. 
Arnolds       J                 

202 Bittere boleet Tylopilus felleus           J             

203 Korsthoutskoolzwam Ustulina deusta             J         J 

204 Afgeplatte stuifzwam Vascellum pratense               J         

205 Beukedopgeweizwam Xylaria carpophila         J       J     J 

206 Geweizwam Xylaria hypoxylon J       J     J       J 

207 Houtknotszwam Xylaria polymorpha         J       J     J 

 
 
De lijst met paddestoelsoorten van Wilhelmina-oard (18 ha), waar F. Ozinga sinds 2002 de soorten 
karteert (9 achtereenvolgende jaren), bestaat inmiddels uit 142 soorten (incl. enkele subsoorten).  
 
Ook voor dit gebied geldt dat er vrijwel elk jaar weer nieuwe soorten aan de lijst kunnen worden 
toegevoegd en dat veel van de soorten slechts in één jaar zijn waargenomen. Toch neemt het aantal 
nieuwe soorten hier de laatste jaren wel af, wat wellicht ook met de betrekkelijk geringe oppervlakte 
heeft te maken. Aantal nieuwe soorten per jaar die daarna niet weer zijn aangetroffen: 

• 2002: 12, 2003: 14, 2004: 5, 2005: 9, 2006: 11, 2007: 0, 2008: 1, 2009: 2, 2010: 2.  
 
Van de 207 soorten die in het 165 ha grote Rysterbosk zijn aangetroffen komen 95 ook voor in het 
slechts 18 ha grote Wilhelmina-oard. Blijkbaar komt de uitgangssituatie van beide bosgebieden 
redelijk overeen (bodem / begroeiing).  
 



 78

 
In Wilhelmina-oard zijn daarnaast dus nog ruim 40 soorten aangetroffen die (nog) niet in het 
Rysterbosk zijn gevonden of nog niet zijn genoteerd, te weten:  
 

schubbige boschampignon, panteramaniet, ruitjesbovist, tweekleurige trechterzwam, grote 
bostrechterzwam, giftige weidetrechterzwam, gestreepte trechterzwam, bietengordijnzwam, 
klein oorzwammetje, bleek oorzwammetje, houtknoopje, berkeschorsschijfje, heksenboter, 
gewone knolvezelkop, tweekleurige fopzwam, gewoon franjekelkje, pijpknotszwam, 
elzepropmollisia, grijze viltmollisia, grijsbruine grasmycena, bittere mycena, stinkmycena, 
kleine eikenbladmycena, vaalblauwe kaaszwam, doorzichtig wasbekertje, groene 
schelpzwam, dennevoetzwam, gewone korstvuurzwam, schubbige oesterzwam, 
plooivlieswaaiertje, bundelfranjehoed, valse kopergroenzwam, harig dwergoortje, roze 
berkenrussula, violetgroene russula, abrikozenbuisjeszwam, kleine aardappelbovist, 
twijgkorstzwam, dennenbloedzwam, roodvoetknotsje en ziekenhuisboomkorst. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

It Fryske Gea wenst alle onderzoekers en 

waarnemers een mooi en soortenrijk seizoen 

2011 toe! 

 

 

 


