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1. INLEIDING 
 

Juni 2012 is net begonnen op het moment van schrijven, het is bijzonder koud momenteel.  

Hoewel laat, toch nog een korte terugblik op de natuurresultaten van 2011. 

 

De afdeling Natuurkwaliteit heeft dit jaar te maken gehad met flink wat veranderingen, 

waarvan we u in de eerder dit jaar toegestuurde nieuwsbrief al op de hoogte brachten. Henk J. 

de Vries, tot vorig jaar hoofd van de afdeling, is per 1 januari 2012 tot directeur van It Fryske 

Gea benoemd. Per 1 maart 2012 is Nynke v.d. Ploeg begonnen als hoofd van de afdeling 

Natuurkwaliteit. Tegelijkertijd is een begin gemaakt met het professionaliseren van de interne 

beheerevaluatiecyclus (plan – doe – check – reageer). Dit is o.a. vereiste van de 

Subsidieregeling Natuur en Landschap, waaruit het beheer van de natuurterreinen wordt 

betaald. Per 1 mei 2012 is er daarom een assistent op de afdeling aangesteld ter 

ondersteuning. De assistent, Harma Scholten, is begonnen met een inhaalslag in de 

verwerking van alle binnengekomen gegevens over 2011. Mede dankzij haar ligt er nu dus 

alsnog een jaaroverzicht voor u! Harma zal in de toekomst meer en meer het aanspreekpunt 

worden voor alle inventarisatievrijwilligers. Zij gaat bijvoorbeeld uw vergunningbrieven 

maken en eventueel kaartmateriaal toesturen.   

Walter Lemstra liep in 2011 enkele maanden stage op onze afdeling en werkte in dat verband 

ook enkele gegevens uit tot gedegen analyses, waarvan we voor dit jaarverslag dankbaar 

gebruik maakten!  

 

De broedvogelmonitoring in Fryslân heeft de laatste jaren enkele wijzigingen ondergaan die 

van invloed zijn op wat wij u op dit moment kunnen presenteren.  

In 2010 is het Weidevogelmeetnet Friesland over gegaan naar SOVON Vogelonderzoek 

Nederland. Hier maken de WMF-plots deel uit van het totaalpakket aan Broedvogel 

Monitoring Plots (BMP).  

In 2011 lanceerde SOVON het zogenaamde “Autoclusterprogramma” op zijn website. 

Vrijwilligers kunnen hier de gegevens van hun veldkaarten na elke ronde intekenen, waarna 

het programma uiteindelijk het aantal territoria berekent. It Fryske Gea hoort veel positieve 

geluiden over dit programma, dat is mooi. Blijkbaar maakt het programma het “bureauwerk” 

een stuk sneller, aangenamer en makkelijker.  Consequentie is wel ook dat It Fryske Gea 

steeds vaker de resultaten van een proefvlak niet meer rechtstreeks van de vrijwilliger krijgt 

toegestuurd, maar een verwijzing naar het autoclusterprogramma. Heel logisch, maar helaas 

werkt het op dit moment nog niet zo. Omdat de gegevens die door vrijwilligers zijn verzameld 

ook eigendom zijn van die vrijwilligers kan SOVON de leesrechten hiervan dus niet zomaar 

aan iedereen beschikbaar stellen. V.w.b. It Fryske Gea is de situatie natuurlijk anders omdat 

de tellers voor de proefvlakken in Fryske Gea-reservaten speciale toestemming van It Fryske 

Gea krijgen, onder de voorwaarde dat It Fryske Gea ook de resultaten van het onderzoek 

ontvangt. Maar dan nog moet een en ander wel ook technisch geregeld worden. Op moment 

van schrijven is It Fryske Gea nog met SOVON in onderhandeling over deze leesrechten. 

Gevolg daarvan is dat in onderstaand rapport helaas niet alle BMP-plots konden worden 

besproken. We zullen dit in het jaarverslag over 2012 weer goed maken! 

 

Een blijvend – of misschien wel toenemend punt van aandacht is de vraag hoe om te gaan met 

bijzondere waarnemingen. Via Waarneming.nl en Telmee.nl kunnen waarnemingen snel en 

eenvoudig worden doorgegeven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze allemaal in de 

Nationale Databank Flora en Fauna van de Gegevensautoriteit Natuur terecht komen, zodat ze 

optimaal kunnen worden gebruikt bij de bescherming van de natuur.  
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Helaas is er echter ook een categorie mensen die misbruik maakt van deze informatie en 

onrechtmatig zeldzame soorten willen fotograferen, verzamelen of op andere wijze verstoren. 

Om dit te voorkomen willen we u als Fryske Gea vragen om voorzichtig te zijn met het 

ontsluiten van waarnemingen van zeldzame soorten in (afgesloten) Fryske Gea-terreinen via 

internet. Op www.waarneming.nl en www.telmee.nl  kunnen waarnemingen van zeldzame 

soorten worden vervaagd op kilometerhok-niveau.  

Hetzelfde geldt natuurlijk voor Social media zoals Hyves, Facebook en Twitter; het is 

verbazend hoe snel een nieuwtje over een zeldzame soort zich op die manier verspreidt!  

 

Traditiegetrouw is 2012 door verschillende organisaties weer uitgeroepen tot “Jaar van ..”. 

SOVON en Vogelbescherming kozen de klauwieren, het EIS stelt de bijen centraal en de 

Zoogdiervereniging riep 2012 uit tot jaar van de Bever. RAVON koos op de valreep voor de 

rivierdonderpad onder het motto: “de rivierdonderpad in de schijnwerper”. Met een nieuw 

ontwikkelde “zaklampmethode” blijkt het beter mogelijk een beeld te krijgen van deze 

verborgen levende soort.  

 

       
 

Elke organisatie heeft zo haar achterliggende ideeën bij het kiezen van een soort(groep). 

Altijd is het de bedoeling gedurende het lopende jaar meer kennis en informatie over de 

soort(groep) te verzamelen en meer aandacht ervoor te vragen. Vaak worden gedurende het 

jaar dan ook één of meer activiteiten gekoppeld aan de betreffende soort(groep). Op de 

websites van genoemde organisaties is gedurende het jaar meer informatie te vinden over de 

soorten en activiteiten.  

 

In de onderstaande hoofdstukken worden per district enkele bevindingen uit 2011 per 

soortgroep nader toegelicht. We wensen u daarmee veel leesplezier! 

 

Sietske Rintjema, Henk J. Jager en Harma Scholten 

Afdeling Natuurkwaliteit It Fryske Gea 
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2. NOARD 
 
Figuur: Ligging gebieden van IFG in district Noard 

 
 
 
2.1 ZOOGDIEREN 
 
Oer de wiel, Ottema-Wiersmareservaat en Swarte Broek: Remco Hiemstra en Jaap Feddema 

hebben in deze regio een avond vleermuizen geïnventariseerd met de batdetector. Soorten die 

hier werden vastgesteld zijn: rosse vleermuis, laatvlieger, gewone dwergvleermuis en 

watervleermuis.  

 

 
2.2 VOGELS 
 

d’Amelannen: Joop Mosselaar inventariseert samen met Jelle Veenstra en Tjalling Kooistra al 

enkele jaren de weidevogels in dit gebied, t.b.v. het WMF (weidevogelmeetnet Friesland).  

Hoewel er verstoring door zwarte kraaien werd vastgesteld wisten toch nog 5 eendensoorten 

(wilde eend, krakeend, kuifeend, slobeend en zomertaling) en 5 steltlopersoorten (kievit, 

grutto, tureluur, scholekster en watersnip) tot broeden te komen aan de westkant van het 

gebied. Daarnaast waren meerkoeten en graspiepers aanwezig en werd een broedgeval van 

een kwartel en een roodborsttapuit vastgesteld. 

 

Amelân: Oerd, Hon en vallei paal 17-21 

Richard Kiewiet en Frits Oud houden al jaren de ontwikkelingen t.a.v. de 

broedvogelbevolking op Ameland in de gaten. In 2011 werden 63 verschillende soorten 

broedvogels vastgesteld. Hiervan staan er 15 op de Rode Lijst, te weten: boerenzwaluw (2), 

graspieper (124), grauwe vliegenvanger (5), grote mantelmeeuw (1), kneu (20), koekoek (2), 
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nachtegaal (39), ransuil (2), slobeend (4), spotvogel (6), tapuit (19), tureluur (6), 

veldleeuwerik (8), velduil (3) en visdief (15).  

De eidereend die slechte jaren heeft gekend, heeft de weg naar boven weer gevonden. De 

lepelaar die in 2006 nog 48 broedparen kende, is nu toegenomen tot 110. Ook de 

roodborsttapuit doet het goed met een toename van 8 naar 13 broedparen. De rietzanger nam 

toe van 31 naar 39 broedparen. Erg opvallend ook was de terugkeer van de grauwe 

vliegenvanger na 10 jaar afwezigheid, en meteen met maar liefst 5 broedparen. 

 

De koloniebroedvogels Britse kleine mantelmeeuw (3.043), stormmeeuw (278) en 

zilvermeeuw (4.072) kennen ook weer een stijgende lijn op Ameland. Alleen met de 

kokmeeuw (10) gaat het ronduit slecht.  

 

De lepelaars van de Hon worden elk jaar nauwlettend in de gaten gehouden. Hoewel er weer 

meer territoria waren dan vorig jaar (110), kwam de Hon tijdens het broedseizoen onder water 

te staan waardoor veel nesten (en jongen ...) zijn weggespoeld.  

 

Roofvogels op heel Ameland worden mede in de gaten gehouden door Johan Krol en Jan F. 

de Jong; de Bruine kiekendief heeft het goed gedaan, 28 geslaagde nesten (in 2010 24) 

waarvan 11 in de Fryske Gea-reservaten. De buizerd 14 (10 in 2010) waarvan 5 territoria in 

Fryske Gea-reservaat en de havik 4 (2 in 2010). In de vallei van paal 17-21 kwam wederom 

een torenvalk tot broeden. Van de velduil werden in Fryske Gea-reservaat 3 territoria 

vastgesteld. Twee gevonden legsels mislukten helaas. De blauwe kiekendief is wederom niet 

tot broeden gekomen op het eiland. Mogelijk speelt de concurrentie met de toenemende 

bruine kiekendief daarbij ook een rol.  

Romke van der Veen heeft jonge roofvogels geringd. In het Kaetsjemuoisbosk en Grikelân & 

Turkeije werden de jongen van meerdere sperwernesten van een ring voorzien. In 

Japsmoaikolk en de Buismankoai bij Gytsjerk werden jonge buizerds geringd en in het 

Ottema-Wiersmareservaat en de Kobbekoai bij Gytsjerk jonge haviken. Al met al een 

soortenrijk en productief roofvogelseizoen.  

 

Sippen-finnen: Teartse van der Zee stelde bij zijn BMP-telling in een deel van dit gebied 30 

soorten broedvogels vast. Kwartel, grote bonte specht en putter waren daarbij nieuw (sinds 

2007).  Ten opzichte van 2007 namen graspieper, blauwborst, grasmus, tuinfluiter en tjiftjaf 

toe, met de toenemende bosopslag. Inmiddels ligt er een herstelplan klaar voor de Sippen-

Finnen met als doel de verdroging, verruiging en verbossing in het gebied lokaal tegen te 

gaan, zodat er weer meer variatie ontstaat.  

 NB tijdens zijn insectenonderzoek zag Remco Hiemstra een maal purperreiger in het 

Ottema-Wiersmareservaat  (op 2 augustus), zou deze tamelijk onopvallende soort hier 

misschien gebroed hebben? Iets om in de gaten te houden! 

 

Blitsaerd: Oene en Wies v/d Meer inventariseren de broedvogels van dit deelgebied dat ten 

Westen van de Grutte Wielen is te vinden. In vergelijking met 2010 veranderde er niet zo 

veel, alhoewel veldleeuwerik en gele kwikstaart dit jaar niet tot broeden kwamen. Kievit, 

tureluur en scholekster hadden elk weer 4 territoria. Verder valt het rijke palet aan 

eendensoorten hierop: kuifeend, krakeend, wilde eend en een zomertaling. In het gebied zijn 

tijdens het broedseizoen ook een watersnip en een bokje waargenomen, welke houden van de 

moerassige omstandigheden.  
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Het nieuw ingerichte gebied Oer de Wiel, ten noorden van de Sippen-finnen trok in 2011 

meteen al veel bekijks, o.a. doordat zich hier 2 paartjes steltkluut vestigden waarvan 

tenminste 1-2 jongen grootbracht. Veel mensen genoten hiervan vanuit de kijkhut.  

Jelmer van Belle inventariseert het nieuwe gebied op broedvogels.   

Lodde hel: Dit gebiedje dat de schakel vormt tussen de Sippen-finnen en het Houtwiel van 

SBB wordt sinds 2010 op broedvogels gekarteerd door Marcel Schrale. In 2005 maakte het 

deel uit van de 5-jaarlijkse EHS-kartering. In vergelijking daarmee waren in 2011 7 nieuwe 

soorten aanwezig (fuut, roerdomp, koekoek, witte kwikstaart, blauwborst (4!), roodborsttapuit 

en zwarte kraai), maar tevens 12 soorten verdwenen (knobbelzwaan, krakeend, kuifeend, 

scholekster, tureluur, winterkoning, heggenmus, merel, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, 

spotvogel en putter). Het is maar een klein gebiedje dat dus blijkbaar grote veranderingen kent 

 Het feit dat de kritische soorten snor (oud riet) en kneu (rode lijstsoort!) toenamen geeft 

wel aan dat dit gebiedje prima potenties heeft als schakel tussen belangrijke moerasgebieden.  

 

Ryptsjerksterwinterpolder: Jan Koster noteerde 15 soorten voor dit proefvlak en weinig 

bijzonderheden. De algemene soorten wilde eend (6), kievit (7), graspieper (6) en rietgors (6) 

doen het hier goed. De pionierssoort kluut is nog steeds aanwezig (4 territoria in 2011). De 

blauwborst (1) is een nieuwkomer, terwijl tureluur en watersnip juist verdwenen. 

 

Koekoekslan: werd voor het elfde achtereenvolgende jaar op broedvogels gekarteerd door 

Yme Joustra. Het weidevogelgebiedje telt 21 soorten, waarvan de primaire steltlopers kievit 

(6), grutto (1), tureluur (2) en scholekster (3) duidelijk zijn afgenomen. Wel was de graspieper 

(1) weer aanwezig en nam de gele kwikstaart toe tot 5 paar.  

Ook het moerasgebied Koekoekspetten wordt door Joustra geteld. Helaas waren snor en 

baardmannetje in 2011 afwezig. De grauwe gans neemt geleidelijk iets toe (4 paar).  

 

Peazemerlannen kwelder: Eddie Douwma stelde dit jaar geen kluten vast, mogelijk door de 

droogte in het begin van het seizoen (opgedroogde plasjes). De noordse sterns (3) zijn 

wederom weggespoeld. Alleen de tureluurs, enkele zangvogels en eenden (wilde eend, 

krakeend en bergeend) wisten waarschijnlijk jongen groot te brengen op de kwelder. De 

graspieper (32) zit hier al jaren in een stijgende lijn. De zeldzame bontbekplevier had slechts  

één broedpaar op de kwelder en nam daarmee af ten opzichte van voorgaande jaren (toen 

meestal 2 paar).   

 

Noard-Fryslân Bûtendyks: Van dit gebied verscheen in 2010 een uitgebreid rapport over de 

Biodiversiteit, met dank aan tientallen onderzoekers, o.a. van de Wadvogelwerkgroep FFF, 

Rijks Universiteit Groningen en Altenburg & Wymenga. Ook de broedvogelontwikkeling 

werd in dit rapport uitgebreid besproken.  

In overleg met SOVON en de Wadvogelwerkgroep FFF is vanaf 2011 een herindeling van de 

telgebieden afgesproken, waarbij tenminste de bijzondere soorten gebiedsdekkend worden 

geteld. De tellers is gevraagd hun gegevens voortaan via het autoclusterprogramma van 

SOVON in te voeren. Helaas zijn op het moment van schrijven nog niet alle gegevens van alle 

proefvlakken ingevoerd, zodat we geen compleet beeld van 2011 kunnen presenteren.  

Duidelijk is al wel dat kievit en veldleeuwerik het hier op de door ganzen kortgegraasde 

zomerpolders en kweldres onverminderd goed doen. Ook kluut, bontbekplevier en noordse 

stern waren weer aanwezig. Leuk waren de 2 paartjes eider (op de kwelder boven Blija)  en 

een paartje kwartel (in de Bokkenpollenpolder van het Noarderleech). Helaas geen grauwe 

kiekendief dit jaar, hoewel de soort wel werd gezien. Ook de velduil liet het dit keer afweten 

voor zover nu bekend.   
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Doanjumerleech: Adri Bakker en Rienk Terpstra tellen hier al decennialang de weidevogels.  

Doordat het rietlandje in dit gebied nu in het vroege voorjaar wordt kort gemaaid zijn kleine 

karekiet en rietgors afgenomen en was de bruine kiekendief dit jaar niet aanwezig. Hopelijk 

had dat een positief effect op het broedsucces van de weidevogels. De steltloperaantallen 

blijven indrukwekkend voor dit kleine reservaat van 21 ha (en dan noemen we de ook 

aanwezige slobeend, kuifeend, graspieper en gele kwikstaart nog niet eens). Helaas kwamen 

er geen visdieven tot broeden in 2011; 

 
Jaar 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Grutto 35 15 18 19 15 21 20 18 30 22 26 

Kievit 18 11 22 21 11 13 14 14 9 9 12 

Scholekster 9 7 10 7 7 6 6 7 6 7 9 

Tureluur 15 14 14 13 14 17 14 14 16 12 14 

 

Ook het Bûtlan Boer (slechts 6,6 ha) kent een prima broedvogelpopulatie, met soorten als 

krakeend, wilde eend, slobeend, meerkoet, scholekster (1), kievit (1). grutto (3), tureluur (1) 

en graspieper (1). In dit gebiedje kwam wel ook een bruine kiekendief tot broeden. 

 

Uit de maandelijkse vogeltellingen die Adri Bakker doet in de Bjirmen (de kleiputten langs de 

zeedijk) blijkt nog altijd het grote belang van de Bjirmen als hoogwatervluchtplaats voor 

buitendijks levende vogels.   

 

 
2.3 AMFIBIEEN & VISSEN 
 

In de Eanjumer Kolken is op amfibieën en vissen gelet. In de sloten op reservaatpeil is geen 

vis gevangen. Hierin groeiden namelijk veel waterplanten en dat bemoeilijkte het schepnetten.  

Een grenssloot op landbouwpeil was echter net geschoond. Hier leverde de eerste schep al 

tientallen driedoornige stekelbaarzen op. Andere vissen zijn ook hier niet gevangen.  

In de Kolken werd ook de meerkikker vastgesteld.  

 

Ook de sloten van de Kuperuspolder zijn met het schepnet bevist. Er is hier geen andere vis 

gevangen dan tiendoornige stekelbaars. Een stuw houdt het water hoog waardoor het gebied 

onbereikbaar is voor driedoornige stekelbaars en andere soorten. Het water is wel schoner dan 

in het omringende landbouwgebied, waarin zeer veel (darm)wier dreef.  

Ook hier betroffen de groene kikkers meerkikkers, maar ook één bastaardkikker. 

Laatstgenoemde was nog niet bekend van dit gebied.  

 

Tijdens zijn veldbezoeken in het Ottema-Wiersmareservaat vond Remco Hiemstra ook een 

heel licht exemplaar tussen de hei- en bruine kikkers; een zogenaamde leucistische bruine 

kikker. Dit is een kleurafwijking in de huid die leidt tot verminderde pigmentatie. 

In 2011 is er ook geschept in het Ottema-Wiersmareservaat door Henk Jager. Hierbij zijn ook 

enkele groene kikkers gevangen, het bleek om de meerkikker (grote groene kikker) te gaan. 

De vissen bleken hier moeilijk te vangen, want het water is glashelder! Zodoende kon alleen 

het voorkomen van jonge rietvoorn worden vastgesteld. Zeelt, snoek en paling zijn hier van 

vroeger bekend.  

Uit een tegen de wal aan gelegen hooipraam, zijn vijfentwintig gewone padden geschept en 

op de kant gezet. Die dieren konden er namelijk niet meer uitkomen! In de hooipraam stond 

veel regenwater, waardoor deze dieper in het water lag en de bovenrand ongeveer op 

walshoogte lag, waardoor de padden erin liepen .....  
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In de sloten van d’Amelannen zijn rietvoorn, kleine modderkruiper en tiendoornige 

stekelbaars vastgesteld. 

 

In de Binnemiedepolder is door Henk Jager met het schepnet gevist. In de sloten was de 

waterkolom echter opgevuld door Smalle waterpest en smalbladige fonteinkruiden, waardoor 

het scheppen zeer moeizaam ging. Toch zijn blankvoorn, baars, brasem (mogelijk kolblei, 

juveniel) en snoek gevangen.  

 
In de Ryptsjerksterwinterpolder zijn jonge riet- en blankvoorns (boezemsloot) geschept. In 

een graslandpoel is ook een enkele tiendoornige stekelbaars ontdekt. Ook zijn hier bruine en 

groene kikker gezien.  

 
Tijdens het wateronderzoek in de dobben Hurdegarypsterwarren zijn ook bruine kikker en 

gewone pad  gezien. In sommige poelen schoot vis door het water. Vermoedelijk betrof dat 

snoek.  

 
De visfauna in de buitendijkse Peazemerlannen is weer heel anders dan de binnendijkse ... 

Van de kwelders was al veel bekend, maar niet van de er voorkomende vissen. Daarom is hier 

in de zeewatersloten geschept, waarbij twee soorten werden ontdekt, namelijk diklipharder en 

brakwatergrondel. Van de diklipharder werden alleen jonkies gezien, maar die waren hier wel 

zeer talrijk. Blijkbaar is dit voor deze zeevis een goed opgroeigebied. Ook de 

brakwatergrondel was zeer talrijk en van deze soort kwamen ook oudere exemplaren voor. Dit 

visje blijft echter klein. Ze waren niet groter dan de garnalen en als je niet goed kijkt zie je 

geen verschil! De visjes zijn namelijk doorzichtig en zandkleurig, net zoals garnalen.  

 

2.4 ONGEWERVELDEN 
 

Een interessante bewoner van de sloten in de Kuperuspolder is de brakwatersteurgarnaal. Dit 

diertje was hier in iedere sloot talrijk. De grootste concentratie bevond zich echter onder een 

stuwtje in de bermsloot. Hier liep schoon water in de landbouwsloot. Eén schep leverde een 

flink maal garnalen op. Uiteraard zijn de diertjes direct teruggezet.   

 

Jacob Bosma heeft de libellenmonitoringsroutes in het Bûtenfjild (d’Amelannen en Ottema-

Wiersmareservaat) dit jaar overgenomen van René Streutker. In d’Amelannen zijn een 15-tal 

soorten waargenomen, waaronder de beschermde groene glazenmaker. In het Ottema-

Wiersma-reservaat zijn 16 soorten waargenomen, waaronder de vuurlibel (een nieuwe soort in 

dit gebied). In beide gebieden zijn variabele waterjuffer, lantaarntje en grote roodoogjuffer 

zeer talrijk. Ook is de glazenmakerfamilie goed vertegenwoordigd met vooral de bruine 

glazenmaker, ook blauwe en vroege glazenmaker en zoals eerder genoemd zelfs de groene 

glazenmaker. Buiten de routes heeft Bosma ook de gevlekte glanslibel vastgesteld. Bijzonder 

verheugend, aangezien het hier een Europees gezien zeldzame habitatrichtlijnsoort betreft.    

 

Remco Hiemstra heeft in het Ottema-Wiersmareservaat onderzoek gedaan naar het 

voorkomen van zeldzame heidehommel (bombus humilis). Deze rode lijstsoort komt normaal 

gesproken vooral voor op de hogere zandgronden, maar het vermoeden bestond dat deze 

wellicht ook op de veenheide-achtige graslandjes in het Ottema-Wiersmareservaat, waar 

steeds meer dopheide groeit, zou kunnen voorkomen. Helaas werd de soort niet gevonden. 

Soorten die wel werden aangetroffen zijn o.a. de koekoekshommel van de heidehommel: de 

gewone koekoekshommel Bombus campestris, steenhommel B. lapidarius, akkerhommel B. 
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pascuorum en een soort van de aardhommel-groep (complex). Interessante basisinfo, 

helemaal nu 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de bij (NB ook hommels zijn wilde bijen!).  

 

Bouwepet en Rypsjerksterpolder: Dick Goslinga monitort hier de libellen. Van de 15 soorten 

komt de variabele waterjuffer met de hoogste aantallen voor. Ook vuurjuffer, glassnijder, 

bruine en blauwe glazenmaker werden o.a. waargenomen.  

 

In de Binnemiedepolder trof Henk Jager aan ongewervelde dieren slechts gewone soorten aan, 

zoals poelslak, gewone schijfhoorn, posthoornslak, waterspin, tuimelaar, platte wants en grote 

spinnende waterkever.   

 

Dagvlinders op het Oerd: Ameland 

In 1990 is gestart met het monitoren van dagvlinders op een vaste route. Later is hier een 

tweede route bijgekomen. Doel hiervan is het systematisch verzamelen van informatie over 

aantallen dagvlinders gedurende het seizoen, waarmee van jaar tot jaar vergelijkbare gegevens 

beschikbaar komen, zodat veranderingen sneller kunnen worden geconstateerd. De routes zijn 

ca. 1 km lang en onderverdeeld in secties van 50 meter. Op de routes zijn de meeste 

vegetaties- en landschapstypen uit de omgeving vertegenwoordigd, zodat ze representatief 

zijn voor het gebied. De routes worden wekelijks gelopen, in een vast en rustig wandeltempo, 

waarbij de waargenomen vlinders binnen 2,5 meter aan weerzijden worden genoteerd.  

 

Onderstaande tabel presenteert de resultaten van de routes in 2011, d.w.z. de maximaal 

waargenomen aantallen per soort tijdens één bezoek. rood = rode lijstsoort of 

kwaliteitsindicator natuurbeheertypen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uit de tabel komen verschillen en overeenkomsten tussen beide locaties naar voren.  

De zeldzame en indicatieve soorten komen op beide routes voor. Het feit dat alleen op de 

Oerdroute dagpauwoog (brandnetel) en icarusblauwtje (rolklaver) zijn gezien en alleen op de 

orchideeënroute het klein geaderd witje (kool) kan te maken hebben met het voorkomen van 

de waardplanten (tussen haakjes).  

De duinparelmoervlinder vliegt op beide plekken, is een zeldzame strandvlinder en komt 

vooral voor bij droge graslanden en duinen. Waardplanten voor de rupsen van deze vlinder 

zijn hondsviooltje en duinviooltje. De vlinder verdwijnt steeds meer uit het binnenland en 

komt nog bijna alleen aan de kust voor. 

 

 Orchideeënroute Oerdroute 

Soort/datum Max. aantal 
Max. 
aantal 

Atalanta 6 2 
Bruin zandoogje 15 37 
Dagpauwoog  1 
Distelvlinder 2 1 
Duinparelmoervlinder 4 7 
Groot koolwitje 1 2 
Heivlinder 5 4 
Hooibeestje 10 14 
Icarusblauwtje  3 
Klein geaderd witje 18  
Klein koolwitje 7 17 
Kleine 
parelmoervlinder 4 1 
Kleine vos 9 13 
Kleine vuurvlinder 4 2 
Zwartsprietdikkopje  1 1 
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Noarderleech - Oosterdobbe: Dit jaar werd voor het laatst na 8 jaar de libellenmonitoring van 

route 658 gedaan door Remco Hiemstra en Jaap Feddema. In totaal werden er in 8 jaar 18 

soorten waargenomen rond de Oosterdobbe, waarvan nog slechts drie soorten in 2011, 

namelijk de gewone oeverlibel (1), het lantaarntje (5) en de watersnuffel (5). Zie onderstaande 

figuur.  

De meest voorkomende soort is het lantaarntje (sommige jaren meer dan 1000 

waarnemingen!). Het lantaarntje leeft in veel verschillende milieus, zelfs in zwak brak water. 

Het beestje kan relatief goed tegen watervervuiling. De soort komt vrijwel in geheel Europa 

voor en is vrij algemeen in Nederland.  

In die 8 jaar werden ook de bloedrode heidelibel, geelvlekheidelibel, gewone oeverlibel, 

gewone pantserjuffer, grote keizerlibel, grote roodoogjuffer, paardenbijter, platbuik, steenrode 

heidelibel, variabele waterjuffer, viervlek, watersnuffel, zwarte heidelibel en de zwervende 

heidelibel waargenomen. De kleine roodjuffer was in sommige jaren ook tamelijk talrijk. 

Deze soort leeft bij vijvers, vennen, sloten, kanalen en rivierarmen met een rijke 

ondergedoken vegetatie, bijvoorbeeld van hoornblad. 

 
Figuur: libellenmonitoringroute 658, jaarlijks maximaal waargenomen aantal per soort tijdens één bezoek (Remco 
Hiemstra en Jaap Feddema) 

 
 

In de afgelopen 8 jaar werden twee zeldzame soorten waargenomen, namelijk de vroege 

glazenmaker (1 in 2010) en de zuidelijke glazenmaker (2 in 2006), die wel vaker zwerfgedrag 

vertoont. 

 

Volgens de tellers is de druk van vee in de laatste twee jaar toegenomen, waardoor de toch 

kwetsbare waterpartij en oever met oevervegetaties een vergelijkbaar lot hebben ondergaan 

als enige jaren geleden de disteldobbe in het Noarderleech (vertrapping, vertroebeling). 
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 Libellen reageren snel op dit soort veranderingen. Misschien valt te overwegen om bij 

intensieve beweiding een deel van de oevers van aanwezige dobben tijdelijk uit te rasteren om 

ze te behoeden voor vertrapping? 

 

Remco Hiemstra heeft ook gericht gezocht naar vliesvleugeligen (bijen, wespen en mieren) 

Bûtendyks. Enkele nieuwe soorten voor dit gebied waren het vosje (Andrena fulva), de 

tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus), tuinhommel (B. hortorum) in donkere 

tussenvorm en ongewoon in dit habitat, moshommel (B. muscorum), een rode lijst soort die 

bijna alleen is gevonden in de zomerpolders van het Noarderleech, de rosse metselbij (Osmia 

rufa) en de zwarte wegmier (lasius niger).  

 

Zowel voor de libellen als voor de hommels is variatie in het begrazingsbeheer gewenst, zodat 

er naast intensiever beweide stukken ook altijd extensiever of zelfs niet beweide delen 

aanwezig zijn.   

 
 
2.5 VEGETATIE & WATERKWALITEIT 
 
In de Dobben Hurdegarypsterwarren zijn in 2011 watermetingen gedaan. Voor poelen op 

zandgrond zijn de EGV (electrisch geleidingsvermogen, veelal meststofionen) en de pH 

(zuurgraad) vrij hoog (zie onderstaande tabel). Ook aan de begroeiingen is een voedselrijk 

karakter af te lezen. Interessant is dat één van de poelen geheel is dichtgegroeid met 

Krabbenscheer.  

 
pH EGV Saliniteit Omgeving x-coördinaat y-coördinaat 

6.5 671 0.3 Geastmabuorren 192,82 578,72 

6.4 194 0.1 Lange Laan 194,02 579,45 
6.2 224 0.1 Lange Laan 193,41 579,17 

6.8 712 0.4 Lange Laan 193,78 578,57 

5.4 105 0.1 Lange Laan 193,78 578,57 

5.7 228 0.1 Lange Laan 193,61 579,57 

6.7 424 0.2 Lange Laan 193,11 579,47 

 

Eerdere meldingen over het voorkomen van moerashertshooi in het Ottema-Wiersmareservaat 

werden bevestigd. In 2011 stond dit plantje hier aan het eind van een doodlopende sloot.  

 

Harry Waltje zocht naar mossen in Gea-terrein in km-hok 6-43-14.  Dit kan zowel in 

d’Amelannen als de Sippen-finnen zijn geweest. Hij noteerde hierbij 25 soorten. Hieronder 

bevindt zich ook een Rode Lijst-soort, namelijk klein rimpelmos.   

 

Oer de Wiel: Vroeger lagen hier de Houtwielen, een meer. Later is dit grotendeels 

drooggelegd, waardoor een bijzonder laaggelegen landbouwpolder ontstond, waarvan het 

maaiveld een stuk lager lag dan dat van het aanliggende boezemwater. In het kader van de 

herinrichting Bûtenfjild is de oude situatie slechts enkele jaren geleden weer gedeeltelijk 

hersteld. Het oostelijk deel is eigendom van It Fryske Gea, omkaad en aangesloten op de de 

Walster Mûzeried, zodat in de aldus ontstane plas ook sprake is van Valomsterboezempeil. In 

de plas liggen enkele ondiepten waar moerasvegetatie kan ontstaan. In de gehandhaafde 

meerpolder aan de westkant van het gebied is sprake van particulier natuurbeheer. Harry 

Waltje streepte in het Fryske Gea-deel 124 soorten vaatplanten, waaronder grote engelwortel, 

grote wederik, veenreukgras, waternavel, mattenbies en krabbenscheer.  
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In de Eanjumer Kolken zijn de sloten zeer waterplantenrijk. Hier werden in 2011 nog een paar 

waterkwaliteitsmetingen gedaan door Henk Jager waarvan de resultaten in onderstaand 

overzicht staan (de diepe peilbuismeting is van 2010). Uit dit overzicht blijkt dat het 

oppervlaktewater maar zwak brak is, terwijl het diepere grondwater behoorlijk zout is. Dit 

zoute grondwater komt dus niet omhoog in het maaiveld. Blijkbaar is hier sprake van een 

infiltratiegebied. Hierdoor verzuurt het gebied (grote regenwaterinvloed). Pitrus profiteert 

daarvan en heeft zich de laatste jaren dan ook op enkele percelen al sterk uitgebreid.  

 
pH EGV Saliniteit Element 
7.5 1923 1.0 kooiplas 

7.3 1670 0.9 sloot 

6.7 162 0.1 veedrinkdobbe 

7,5 23690 14,4 peilbuis-4,5m 

 
Wat de zilte graslandvegetatie in de Kuperuspolder betreft: deze houdt goed stand. Ook de 

sloten zijn hier behoorlijk brak. In de reservaatssloten groeide zeer veel snavelruppia. De 

soort staat hier al een aantal jaren, waarbij zij in de tussentijd duidelijk is toegenomen. Ook 

treedt deze hier vegetatievormend op. Een en ander is bijzonder, aangezien de plant geldt als 

zeer zeldzaam! 

Een waterkwaliteitsmeting in de Kuperuspolder leverde onderstaande gegevens op. Hieruit 

blijkt dat het oppervlaktewater hier aanzienlijk brakker is dan dat van de Kolken. 

 
pH EGV Saliniteit 

7.87 7802 4.34 

   

In de Buismans Einekoai Gytsjerk werd een mosseninventarisatie uitgevoerd door Leo Spier 

en Klaas van Dort. Er zijn verscheidende soorten mossen (8) en korstmossen (37)  

waargenomen, maar geen bijzondere soorten.  

 
 

  



14 

 

3. MIDDEN 
 
Figuur: Ligging gebieden van IFG in district Midden 

 
 
 
3.1 ZOOGDIEREN 
 

In oktober 2011 werden 3 jonge otters en 3 buitenlandse otters uitgezet in de Alde Feanen. 

Helaas stierven 2 van de jonge dieren al vrij snel door nog steeds onbekende oorzaak. 

Momenteel wordt onderzocht of er nog enkele dieren in dit gebied kunnen worden 

bijgeplaatst. Ondertussen wordt de otter (of ottersporen) regelmatig waargenomen, verspreid 

over het gebied, bijvoorbeeld bij de Twa-sân Mêden in het noordwesten en de Smelle 

Eastersanning in het zuidoosten.  

 

 

3.2 VOGELS 
 

De brandganzenpopulatie van de Jan-Durkspolder is in 2009 geringd door Henk van der 

Jeugd e.a.. Dit om gegevens te verzamelen over reproductie, overleving, verspreiding en 

dispersie van binnenlandse broedpopulaties. Van der Jeugd maakte recent een overzicht van 

de voorlopige resultaten, met daarin een aantal bijzondere bevindingen.  

Op 4 juli 2009 werden in totaal 33 adulte en juveniele vogels geringd in de Jan-Durkspolder. 

Waarnemingen van geringde brandganzen kunnen doorgegeven worden op www.geese.org. 

Tot april 2012 zijn er 419 waarnemingen van deze 33 dieren doorgegeven. De meeste 

waarnemingen zijn van in en rond de Jan Durkspolder en uit het noorden van Groningen en 

Friesland. 96 waarnemingen komen echter van veel grotere afstand.  

94 waarnemingen zijn gedaan in Hauke-Haienkoog in Noord-Duitsland, 1 waarneming in 

Bourgoyen in België  en 1 (de verste tot nu toe) in Zuid-Zweden (Malmö). De waarneming in 

noord-Duitsland lijkt erop te wijzen dat juveniele mannetjes kunnen emigreren richting Polen 
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en Rusland. Juveniele vogels keerden over het algemeen niet terug naar de Jan-Durkspolder 

en lijken zich in het buitenland te vestigen. Adulten trekken buiten het broedseizoen 

grotendeels weg, maar een deel komt terug, waarschijnlijk om weer te broeden. Ook zijn de 

familierelaties van de in 2009 geringde vogels achterhaald: het betreft 8 families met 0 tot 5 

jongen.  

 

Broedvogels Jan Durkspolder: Vanaf 1990, toen de Jan Durkspolder werd ontpolderd, wordt 

deze jaarlijks geïnventariseerd op broedvogels. Sinds 2006 maakt dit deelgebied deel uit van 

het LIFE-gebied complex, waar t.b.v. het habitat voor de noordse woelmuis een cyclisch 

waterpeilbeheer is ingesteld (enkele jaren hoog peil / enkele jaren laag peil en daar tussen 

door natuurlijke seizoensfluctuaties.) Sinds 2005 kunnen we 2 duidelijke trends 

onderscheiden zoals goed te zien is in onderstaande figuren:  

 Een toename van de riet- en moerasvogels èn een toename van het aantal bosopslag- en 

struweelvogels: 

 

 
 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rietgors

Kleine karekiet

Rietzanger

Snor

Waterral

Bruine kiekendief

Grauwe gans

Roerdomp

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zwartkop

Tuinfluiter

Grasmus

Bosrietzanger

Sprinkhaanzanger

Blauwborst

Grote bonte specht



16 

 

Het peil in de Jan Durkspolder is nu een aantal jaren extra laag geweest en zal op een nog 

nader te bepalen moment in de komende jaren extra hoog worden gezet. Hierdoor zal er naar 

verwachting weer een omslag plaatsvinden, waarbij de noordelijk van de Jan Durkspolder 

gelegen Wytse Boer vervolgens een paar jaar de kans krijgt zich verder te ontwikkelen.   

 

Wytse Boer:  

Het proefvlak Wytse Boer, is in 2006 ontpolderd en wordt 4 jaar op broedvogels gemonitord 

door Roel de Boer. Voor de uitvoering van het natuurontwikkelingsproject broedden er 16 

soorten in dit gebied. Sinds de herinrichting zijn er nu na 4 jaar monitoring 62 soorten 

geïnventariseerd, waarvan 15 rode lijstsoorten. Weidevogels als grutto, scholekster en ook 

wulp, veldleeuwerik en graspieper zijn verdwenen.  

Nu er zich een moerasgebied ontwikkeld komen er ieder jaar weer nieuwe soorten bij, in 2011  

de zwarte kraai (2) en putter (3). Blauwe reiger, lepelaar, kemphaan en tapuit foerageerden er 

regelmatig of verbleven hier tijdens de trekperiode. 

Rode lijstsoorten die in de afgelopen 4 jaar zijn vastgesteld zijn (met tussen haakjes het aantal 

territoria in 2011) roerdomp (0), zomertaling (4), slobeend (2), porseleinhoen (0), watersnip 

(4), grutto (0), tureluur (3), koekoek (0), boerenzwaluw (0), gele kwikstaart (4), snor (0), 

matkop (0), kneu (2). De meeste broedvogels nemen sinds 2008 bovendien toe in aantal, zoals 

de Grauwe gans (van 13 naar 30 territoria) en de meerkoet (van 3 naar 12 territoria).  

 

De Westersanning oost en west, zijn 2 WMF-proefvlakken, samen 107 ha groot, die sinds 

enkele jaren worden geteld door Herman Vos. Ze liggen oostelijk van het LIFE-projectgebied 

Jan Durkspolder / Wytse Boer en worden extensief beheerd o.a. t.b.v. de weidevogels. In 

totaal broeden hier zo’n 30 soorten, waarvan rietgors, kneu en blauwborst de laatste jaren 

nieuw zijn. In 2011 was ook een kwartelterritorium aanwezig in het gebied.  

Hoewel de weidevogelbevolking de laatste jaren ook hier is teruggelopen komt er nog altijd 

een leuk soortenpalet voor, met o.a. ook veldleeuwerik en gele kwikstaart, zie onderstaande 

tabel.  

 
 2008 2009 2010 2011 

Scholekster 5 6 9 7 

Kievit 14 12 17 9 

Grutto 8 8 10 6 

Tureluur 3 5 5 5 
Veldleeuwerik 1 0 1 0 

Graspieper 3 8 12 12 

Gele kwikstaart 0 0 3 1 

 

Fjirtich mêd noordelijke moerasdeel (ca. 50 ha): wordt sinds 2008 geïnventariseerd door 

Klaas Joustra en Frank Kwant. In 2011 werden 27 soorten geteld, waaronder 4 Rode 

Lijstsoorten, namelijk: roerdomp (1), koekoek (2), snor (2) en matkop (2).  

 

Wikelslân – Reid om ‘e krite - Bolderen 

Door de herinrichting 2
e
 fase is het gebied Wikelslân-Reid om ‘e Krite- Bolderen flink 

veranderd. Was het Wikelslân al ingedeeld in 3 telgebieden, de broedvogeltellers, onder 

aanvoering van Jan Kramer, zijn per 2011 ook in het deelgebied de Bolderen gestart met 3 

nieuwe telgebieden, naast die van de Reid om ‘e krite en het WMF-plot Bolderen-oost die er 

al waren.  

 

In het BMP-proefvlak Reid om ‘e krite dat jaarlijks geïnventariseerd wordt o.a. door Loes en 

Evert-Jan Rotshuizen, viel dit jaar een opvallende daling in het aantal territoria op, wat 

ongetwijfeld te maken had met de herinrichtingswerkzaamheden die in dit gebied zijn 



17 

 

uitgevoerd en daardoor opgetreden biotoopveranderingen. Zo waren grauwe gans, meerkoet, 

en rietgors behoorlijk afgenomen t.o.v. voorgaande jaren.  

Graspieper en grutto daarentegen waren nieuw (sinds 2007). In totaal werden 29 soorten 

vastgesteld.  

 

In het BMP-gebied de Bolderen oost (tussen het weidevogelgebied en Reid om ‘e krite in) dat 

door Sietze de Groot, Evert Schaap en Jan Kramer wordt geteld werden leuke soorten 

aangetroffen, zoals gele kwikstaart, goudvink en kleine plevier, kwartel, roerdomp, 

roodborsttapuit en waterral. Vanzelfsprekend doen ook ganzen het in zo’n nat / grazig 

natuurontwikkelingsgebied fantastisch. Grauwe gans (80 paar en ondanks de eiprikacties (zie 

inleiding inventarisatiejaarverslag 2010) minstens 82 jongen), soepgans (4 paar en minimaal 6 

jongen), nijlgans (6 paar en 15 jongen), brandgans (15 paar en 14 jongen).  De grote Canadese 

gans (1) en kolgans (3) hadden geen broedsucces (doordat de eieren in hun legsels werden 

geprikt). In totaal zijn er 45 soorten vastgesteld in dit deelgebied.  

 

De broedvogels van Laban worden sinds jaar en dag in kaart gebracht door Fokke de Jong en 

Hendrikus de Jong. Veldleeuwerik (20) en gele kwikstaart (23) doen het hier goed en ook de 

kievit nam weer iets toe naar 5 territoria. Rietzanger (10) en snor (2) broeden in de rietkragen 

langs de sloten en op de overgang naar het deelgebied de Koai.  

 

In de Koai, Cuba & It Bil (het otterproject, 91 ha) werden tijdens de BMP-kartering door 

Gerrit en Ruurd Jellema 58 soorten broedvogels vastgesteld, waaronder 10 Rode Lijstsoorten; 

slobeend (3), koekoek (2), kerkuil (2), boerenzwaluw (9), gele kwikstaart (2), snor (23), 

spotvogel (3), grauwe vliegenvanger (2), matkop (4) en ringmus (1).  

De rietzanger (219), grauwe gans (204), fitis (188), kleine karekiet (157), tjiftjaf (65), rietgors 

(45), wilde eend (43), tuinfluiter (43), blauwborst (27) en snor met 23 territoria behoren tot de 

top 10 van talrijkste soorten. Nieuwe soorten t.o.v. eerdere tellingen in 2004 en 2010 waren 

ooievaar (1), kwartel (4), buidelmees (5), gaai (2) en ringmus (1). Onder de soorten waar het 

goed mee gaat zit een flink aantal dat houdt van bos- en struweelopslag in (oud) riet.  

 

De Koloanjes (18 ha) werd voor het 4
e
 jaar op rij op broedvogels gekarteerd. In totaal waren 

er in 2011 23 broedvogelsoorten (2 meer dan in 2010 en hetzelfde als in 2009). Wat opviel dit 

jaar was dat er bijna geen weidevogels aanwezig waren (geen kievit, tureluur en grutto), maar 

wel veel kneutjes (Rode Lijstsoort). Gaai en zwarte kraai waren nieuw voor het gebied.  

Roel de Boer heeft voor het 4
e
 achtereenvolgende jaar de Lytse Mear (28 ha) op broedvogels 

gekarteerd. Hier werden 46 broedvogelsoorten waargenomen.  

Enkele nieuwe soorten dit jaar t.o.v. voorgaande jaren, waaronder goudvink (2), kneu (2), 

spreeuw (2) en wielewaal (1). Waterral (1), bruine kiekendief (1), roerdomp (1) en dodaars (1) 

lijken zich hier vooralsnog te handhaven.  

 

De Tippe (44 ha, noordoostpunt Wyldlannen) wordt alweer 6 jaar gekarteerd op broedvogels 

door Ruurd en Gerrit Jellema. 2011 was een goed jaar, 48 soorten waarvan 4 rode lijst soorten 

en een sterke toename onder de rietvogels, zoals blijkt uit onderstaande tabel.  

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Blauwborst 4 3 10 7 7 7 8 
Sprinkhaanzanger 9 6 5 5 7 8 9 
Snor 1 1 2 1 2 4 4 
Rietzanger 22 24 26 31 53 53 60 
Bosrietzanger 1 1 3 4 2 3 5 
Kleine karekiet 37 38 51 52 46 54 52 
Rietgors 21 23 30 16 17 20 17 
Totaal 95 96 127 116 134 149 155 



18 

 

Het weidevogelgebied de Wyldlannen (noard, east, west, totaal ca. 200 ha) biedt nog altijd 

een broedplek aan zo’n 50 soorten vogels, waarvan het gros gebonden is aan natte en 

bloemrijke hooi- en weidelanden.  

Elf daarvan staan op de rode lijst: slobeend (1), kwartelkoning (1), watersnip (8), grutto (17), 

tureluur (15), veldleeuwerik (74), boerenzwaluw (11), graspieper (2), gele kwikstaart (77), 

spotvogel (3) en grauwe vliegenvanger (2).  

De kwartel is sinds 2007 jaarlijks aanwezig en toegenomen tot 9 paar. Een late maaidatum is 

cruciaal voor deze soort. Ook de pas laat in het voorjaar arriverende kwartelkoning (tijdens 

een nachtbezoek riep een kwartelkoning. In totaal zijn er 3 roepende exemplaren gehoord) 

profiteert van laat maaien.  

Het broedsucces van de scholekster lijkt nihil te zijn geweest, want er zijn geen alarmerende 

ouderparen geconstateerd. Een kleine plevier had 1 territorium gehad (niet succesvol), dankzij 

de foeragerende grauwe ganzen, die het gras zo kaal vraten dat deze pioniersoort zich 

uitgenodigd voelde om een broedpoging te doen.  

Met de steltlopers gaat het nog altijd niet zo goed als het wel is geweest (zie onderstaande 

tabel), alhoewel sommige soorten weer een licht herstel laten zien. De kievit kende met 22 

territoria een nieuw dieptepunt. Van de 17 broedparen grutto werden er later in het seizoen 13 

met kuikens waargenomen. Ook de tureluur lijkt zich weer iets te herstellen met 15 

broedparen, waarvan 9 met jongen eind mei/begin juni.  

 
Jaar 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Scholekster 11 16 4 5 6 5 4 3 4 
Kievit 32 81 102 80 27 29 57 24 22 
Kemphaan 7 3 3 3 0 0 2 0 0 
Watersnip 3 8 23 11 10 13 7 9 8 
Grutto 33 40 45 31 19 13 21 18 17 
Wulp 10 5 7 3 5 4 6 5 5 
Tureluur 12 31 32 24 20 11 18 10 15 

 

Het BMP-proefvlak De Burd, waar ook het bungalowpark onder valt, is in 2011 voor het 14
e
 

opeenvolgende jaar geïnventariseerd op broedvogels door Gerrit Jellema.  

Er zijn dit jaar 59 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan 14 op de Rode Lijst staan, 

namelijk zomertaling (1), slobeend (2), grutto (16), tureluur (6), koekoek (1), kerkuil (1), 

veldleeuwerik (1), boerenzwaluw (17), graspieper (1), spotvogel (2), grauwe vliegenvanger 

(2), huismus (12), ringmus (8) en kneu (1). De Turkse tortel was nieuw dit jaar.  

 

De oude vuilstort in de Saiterpolder, Ald Dwinger genaamd, is dit jaar voor het eerst op de 

BMP-methode gekarteerd door Erwin de Jong. In dit ruig begroeide gebied werden 14 soorten 

ontdekt, namelijk winterkoning (3), tjiftjaf (9), fitis (8), zwartkop (3), kleine bonte specht (1), 

vink (3), merel (3), zanglijster (2), roerdomp (1), roodborst (1), koolmees (2), bosrietzanger 

(1), rietzanger (6) en goudvink (1).  

  

Ook Polder Grondsma wordt door Erwin de Jong geteld volgens de BMP-richtlijnen.  

De weidevogels gele kwikstaart (3), grutto (3), tureluur (4) en kievit (9) handhaven zich goed 

op dit natte poldertje, zei het in bescheiden aantallen.  

 

Barfjild is al vele jaren een BMP-proefvlak van Gerlof Elzinga.  

Met 31 soorten kent dit gebiedje een behoorlijke variatie. Over het algemeen zijn soorten en 

aantallen vrij stabiel. Rode lijst soorten die hier broeden zijn kneu (1), matkop (1, nieuw), 

grauwe vliegenvanger (1), koekoek (2) en roerdomp (1). 

Ook het naast Barfjild liggende Brêgeham wordt door Gerlof Elzinga op broedvogels 

geïnventariseerd: Ook hier een vrij stabiele broedvogelbevolking van zo’n 30 soorten, 

alhoewel bosliefhebbers als blauwborst, roodborst, winterkoning en ook holenduif wel iets 
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lijken toe te nemen. Na jarenlange aanwezigheid viel het op dat de buizerd was verdwenen dit 

jaar. Op het Bûtlân Wiide le broedden in 2011 14 soorten. Nieuwe soort voor dit gebied is de 

kolgans (1). Kievit (4), tureluur (1) en gele kwikstaart (1) waren weer terug na afwezigheid in 

2010.  

 

Kraanlannen, moerasgedeelte 

Opnieuw zat er een roerdomp in de Kraanlannen. Ook de Rode lijstssoorten koekoek (1), snor 

(2), kneu (3) en spotvogel (1) waren weer aanwezig. De bruine kiekendief telde dit jaar 2 

territoria, naast een buizerd- en havikterritorium. De roofvogels verschalken ongetwijfeld 

regelmatig een grauwe ganskuiken, van de 24 territoria die werden geteld. In totaal telde Jan 

Kleefstra in het moerasgedeelte van de Kraanlannen 43 soorten broedvogels.  

 

Kobbelân: Onderzoek naar de populatie van de zwarte sterns in 2006 (R. Kleefstra en J v/d 

Winden) wees uit dat het aanbod van vlotjes om op te broeden in de Alde Feanen te veel was 

geconcentreerd (grote aantallen op slechts enkele locaties). Vanaf 2007 worden op vijf 

verschillende plaatsen 63 vlotjes geplaatst, waaronder in het Kobbelân. Vanaf 2007 neemt het 

aantal broedparen (gevolgd door Jan Kleefstra, Gerrit Jellema en Douwe Langhout) hier 

gestaag toe. In het aantal vliegvlugge jongen zit wat fluctuatie, maar een broedsucces van 0,9 

is genoeg om de populatie in stand te houden en daar zat alleen het jaar 2009 onder (met 0,5). 

De vlotjes in de andere nieuwe gebieden in de Alde Feanen zijn nog niet bezet, wat deels te 

wijten is aan concurrentie met watervogels (eenden, ganzen) die graag op de vlotjes zitten te 

rusten.  

 

Unlân fan Jelsma:  Hier broedden 24 soorten zo stelde Jan Kleefstra vast, waaronder 

nachtegaal (2), spotvogel (6) en kneu (2).  

 

De verbindingszone tussen Kobbelân en Unlân is inmiddels gerealiseerd en heeft tevens 

gezorgd voor een betere waterhuishouding in beide gebieden. De toekomst zal leren of dit 

voor de broedvogelbevolking nog voordelen oplevert.  

 

 
3.3 AMFIBIEËN 
 

Lange Sâne en Hokkers Aldfean  

Vanuit de poldersloten was in het voorjaar een luid gekwaak van meerkikkers te horen tijdens 

de werkzaamheden voor de vegetatiekartering. Er was echter geen sprake van grote koren, 

maar van kleine groepjes en individuen.    

 

Vanuit Wytse Boer, Wikelslân, Reid om ‘e krite en Lytse Mear kwamen begin april diverse 

meldingen binnen van heikikkers. Volgens sommigen wemelde het er lokaal van.  

 De heikikker is een Rode Lijst-soort maar ook een beschermde habitatrichtlijnsoort 

(bijlage 2). Voor It Fryske Gea is het dus belangrijk om precies te weten waar deze zit.  
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3.4 ONGEWERVELDEN 
 

40-mêd, Reid om e krite en Wikelslân: Willem Comello en Henk v.d. Berg hebben hier 

libellen geïnventariseerd. In de 40-mêd telden ze 7 soorten. In de Reid om ‘e krite werden 5 

soorten geteld waaronder de groene glazenmaker. In het Wikelslân werden 13 soorten geteld 

waaronder noordse witsnuitlibel, gevlekte witsnuitlibel, vroege glazenmaker, glassnijder en 

tengere grasjuffer, een mooie lijst.  

   

Alde Feanen: Peter de Boer van bureau FaunaX deed in opdracht van It Fryske Gea 

onderzoek naar voorkomen en verspreiding van de Habitatrichtlijnsoort gevlekte witsnuitlibel.  

In het definitieve aanwijzingsbesluit Natura2000 van de Alde Feanen is deze soort 

meegenomen als instandhoudingsdoel (met een verbeter- c.q. uitbreidingsdoelstelling).  

In 2003 is deze soort voor het eerst waargenomen in het Wikelslân. Pas in 2007 volgde een 

waarneming in de 40-Mêd en in 2008 werd ook in de Jan-Durkspolder een mannetje gezien.  

It Fryske Gea had eigenlijk geen idee van de mate van voorkomen en de verspreiding van de 

soort over het gebied.  

De resultaten van het verspreidingsonderzoek in 2011 waren boven verwachting. Er zijn 

voortplantende populaties gevonden in een 4-tal gebieden: Wikelslân, 40-Mêd, Kop fan 

Wiegersma en Japkelân (Tusken Sleatten). De soort blijkt hier bovendien niet zeldzaam te 

zijn. Statistisch onderbouwd is het aannemelijk dat de huidige populatie de 500 individuen 

benadert. Mogelijk vormen deze 4 (deel)populaties samen een metapopulatie. Het habitat 

bestaat uit vegetatierijke, beschut gelegen, structuurrijke (delen van) petgaten en sloten met 

helder water.  

Er is ook een monitoringsroute uitgezet voor de Groene glazenmaker (en andere 

glazenmakers) in Reid om ‘e Krite.  

 Het rapport van FaunaX geeft duidelijke beheer- en inrichtingsadviezen;  

• gefaseerd schonen watervegetatie  

• gefaseerd maaien oevervegetaties 

• continueren wintermaaibeheer riet 

• gefaseerd baggeren 

• afkoppelen gebiedsvreemd oppervlaktewater en  

• bij verdroging lokaal water langer vast houden. 

 

Volgens het rapport komen er verder 32 libellensoorten in de Alde Feanen voor waarvan 5 

rode lijst soorten soorten en 2 Habitatrichtlijnsoorten. 

 

 
Mannetje gevlekte witsnuitlibel, 25 mei 2011 op de Kop fan Wiegersma (Foto: FaunaX) 
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3.5 FLORA & VEGETATIE 
 

Lange Sâne 

Op 21 april zijn op de Lange Sâne, het bûtlân langs de Saiterpolder, de wilde kievitsbloemen 

geteld. Hierbij zijn 6 exemplaren gevonden. Vijf hiervan waren halfopen of nog maar net 

open, terwijl er één nog in de knop stond. Onderstaande opname is op deze standplaats 

gemaakt. De opgenomen begroeiing behoort niet tot de Kievitsbloem-associatie, maar tot de 

Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid. Ook duiden zwarte zegge en 

moerasstruisgras er op voeding door regenwater. Blijkbaar is de bodem enigszins verzuurt. 

Dit is ongunstig voor wilde kievitsbloem, aangezien deze gebonden is aan een (van nature) 

vruchtbare bodem. Het zal hier dus wel bij een hele kleine populatie blijven.  

 
 
Bedekking kruidlaag (%) 95 

Bedekking moslaag (%) 15 

Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) 10 

Maximale hoogte kruidlaag (cm) 25 

Aantal soorten 27 

Kruidlaag 
Zwarte zegge 2b Carex nigra 

Moerasstruisgras 2b Agrostis canina 

Rietgras 2a Phalaris arundinacea 

Penningkruid 2a Lysimachia nummularia 

Rood zwenkgras s.s. 2m Festuca rubra 

Grote ratelaar 2m Rhinanthus angustifolius 
Grote vossenstaart 1 Alopecurus pratensis 

Gewoon reukgras 1 Anthoxanthum odoratum 

Kweek 1 Elytrigia repens 

Vertakte leeuwentand 1 Leontodon autumnalis 

Pinksterbloem 1 Cardamine pratensis 

Moeraswalstro 1 Galium palustre 
Slanke waterbies + Eleocharis uniglumis 

Holpijp + Equisetum fluviatile 

Ruw beemdgras + Poa trivialis 

Witte klaver + Trifolium repens 

Gewone dotterbloem + Caltha palustris s. str.  
Veldzuring + Rumex acetosa 

Gewone hoornbloem + Cerastium fontanum subsp. vulgare 

Wilde kievitsbloem + Fritillaria meleagris 

Watermunt + Mentha aquatica 

Waterkruiskruid + Senecio aquaticus 

Zeegroene muur + Stellaria palustris 
Zompvergeet-mij-nietje r Myosotis laxa subsp. cespitosa 

Moslaag 

Gewoon puntmos 2b Calliergonella cuspidata 

Gewoon dikkopmos 2m Brachythecium rutabulum 

Hartbladig puntmos 2m Calliergon cordifolium 

 
Jan Durkspolder en Lytse Mear 

Eerder waren hier al goudknopje, slijkgroen, klein glaskroos, gesteeld glaskroos en 

riviertandzaad gevonden. Hiervan kon Slijkgroen niet weer worden teruggevonden, terwijl 

riviertandzaad zich behoorlijk had uitgebreid. Afgelopen jaar is ook nog fraai 

duizendguldenkruid en klein sterrenkroos vastgesteld. Laatstgenoemde is een onopvallende, 

maar zeer zeldzame plant. Aardig om nog even te noemen is ook stomp kweldergras. 

Blijkbaar bevat de plasbodem enig zout. Genoemde pioniers profiteren hier van het sterk 

wisselende waterpeil, waarbij grote vlakken pas laat droogvallen. Zulke omstandigheden doen 

zich in het binnenland op slechts weinig plaatsen voor. Verder speelt vraat van moerasvogels 

een rol. Wat hier wel zorgen baart is de wilgenopslag. Op de westoever is al een strook 

wilgenbos opgegroeid, waarin ook smalbladige soorten staan. Gewoonlijk staat er nog veel 

water in de plas als de wilgen pluizen. Door het droge voorjaar stonden echter grote gedeelten 
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vroeger droog. Hierdoor kiemde er ook veel wilgenzaad. Ook verschoof de buitenrand van de 

pionierszone verder de plas in. Hierbij trad ook verruiging op in een permanent kwadraat (zie 

volgende bladzijde). Mogelijk is deze verbossing en verruiging met seizoensbeweiding te 

verminderen? 

Harry Waltje vulde in de Jan Durkspolder ook streeplijsten in. Hierbij vond hij 212 soorten 

vaatplanten. Ook stelde Harry uit oude en nieuwe vondsten een soortenlijsten van mossen 

samen. In de in km-hok 11-13-53 gelegen gedeelten vond Harry 81 soorten. Dat is voor 

mossen behoorlijk soortenrijk. Andere gedeelten waren minder soortenrijk. In totaal zijn hier, 

tot dusverre 93 soorten mossen gevonden. 

 

Aardig om nog even te vermelden is dat in de Jan Durkspolder en omgeving opvallend veel 

kroosachtige planten zijn vastgesteld. Hiermee worden los drijvende en/of zwevende 

waterplanten bedoeld. Dit zijn hier:  

 
Vaatplanten Levermossen 

Bultkroos Watervorkje 

Dwergkroos Kroosmos 

Grote kroosvaren 

Klein kroos 

Knopkroos 
Puntkroos  

Veelwortelig kroos 

Wortelloos kroos 

 

OPNAMEN IN PERMANENT KWADRAAT IN DE JAN DURKSPOLDER 
Jaar 2008 2009 2010 2011 
Maand 08 08 08 08 
Dag 12 17 18 19 
Breedte proefvlak (m) 4.00 4.00 4.00 4.00 
Aantal soorten 24 37 21 27 

KORTLEVENDE KRUIDEN 

Waterpeper 2b 1 2b 1 Persicaria hydropiper 

Goudknopje 2a 2a + 2m Cotula coronopifolia 

Rode waterereprijs 2m . . . Veronica catenata 

Kleine duizendknoop 2m + + r Persicaria minor 
Perzikkruid 1 + . . Persicaria maculosa 

Beklierde basterdwederik 1 1 . + Epilobium ciliatum 

Blaartrekkende boterbloem + . . . Ranunculus sceleratus 

Goudzuring + + . . Rumex maritimus 

Slijkgroen + . . . Limosella aquatica 

Veerdelig tandzaad . 3 3 + Bidens tripartita 
Bleekgele droogbloem . + . . Gnaphalium luteo-album 

Moerasdroogbloem . 1 . + Gnaphalium uliginosum 

Smal tandzaad . + 1 . Bidens connata 

Knikkend tandzaad . r . r Bidens cernua 

Straatgras . r . . Poa annua 

Borstelbies . . 1 . Isolepis setacea 
Beklierde duizendknoop . . + r Persicaria lapathifolia 

Kantige basterdwederik  . . + . Epilobium tetragonum 

Fraai duizendguldenkruid . . . r Centaurium pulchellum 

OVERBLIJVENDE KRUIDEN 

Naaldwaterbies 2b 3 1 2m Eleocharis acicularis 

Gewoon sterrenkroos 2b . . . Callitriche platycarpa 

Waterpostelein 2a . . . Lythrum portula 
Knolrus 2m + . . Juncus bulbosus 

Wolfspoot + 1 1 2a Lycopus europaeus 

Pitrus + 1 2a 2b Juncus effusus 

Grote waterweegbree + + . . Alisma plantago-aquatica 

Harig wilgenroosje + r . . Epilobium hirsutum 
Koninginnenkruid + . . . Eupatorium cannabinum 

Veenwortel + . . . Persicaria amphibia 

Moerasbasterdwederik r . . . Epilobium palustre 

Moerasandoorn r . . . Stachys palustris 

Liggende vetmuur . 2a + 2m Sagina procumbens 

Fioringras . 1 1 2a Agrostis stolonifera 
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Rietgras . + 2a 2a Phalaris arundinacea 
Watermunt . + 1 2b Mentha aquatica 

Hennegras . + 1 2b Calamagrostis canescens 

Riet . + . . Phragmites australis 

Veldbeemdgras . + . . Poa pratensis 

Witte klaver . + . . Trifolium repens 

Grote kattenstaart . + . . Lythrum salicaria 
Grote en Getande weegbree . + . . Plantago major 

Getand vlotgras . + . . Glyceria declinata 

Gele lis . r . + Iris pseudacorus 

Zegge  . r . . Carex species 

Kruipende boterbloem . r . . Ranunculus repens 

Kale jonker . r . . Cirsium palustre 
Ruw beemdgras . . 1 . Poa trivialis 

Watertorkruid . . r . Oenanthe aquatica 

Kweek . . . 1 Elytrigia repens 

Haagwinde . . . + Calystegia sepium 

Gestreepte witbol . . . + Holcus lanatus 
Gele waterkers . . . r Rorippa amphibia 

Zomprus . . . r Juncus articulatus 

HOUTGEWASSEN 

Grauwe wilg + + + + Salix cinerea 

Schietwilg . r + + Salix alba 

Amandelwilg . . . + Salix triandra 

Kruipwilg . . . r Salix repens 

MOSSEN 
Gewoon dikkopmos 2m . . . Brachythecium rutabulum 

Roodknolknikmos + . . . Bryum rubens 

Moerassikkelmos . + 1 . Drepanocladus aduncus 

Zilvermos . + . . Bryum argenteum 

 

Wikelslân 

Harry Waltje stelde voor dit gebied een soortenlijst van mossen samen. De lijst heeft 

betrekking op vondsten vanaf 1995. Het gaat dan om 55 soorten. Voor mossen is dat vrij veel. 

Noemenswaardige soorten zijn onder meer Klein rimpelmos (RL: Kwetsbaar), Gladde 

haarmuts, Knikkersterretje, Gekroesde haarmuts en Kroosmos.  
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3.6 PADDENSTOELEN 
 

Wikelslân en 40-mêd 

Sjoerd Greydanus heeft in dit deelgebied paddenstoelen geïnventariseerd. Hierbij zijn ook 

Rode Lijstsoorten waargenomen, namelijk:  

 

Veenmosgordijnzwam (Cortinarius tubarius) – staat als bedreigd op de Rode Lijst 

Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa) – staat als kwetsbaar op de Rode Lijst 

Bruine modderbekerzwam (Peziza limnaea)  – staat als kwetsbaar op de Rode Lijst 

 

 
De Veenmosgordijnzwam in de 40-mêd, 3 september 2001 (Foto S. Greidanus) 

 

 

Eerder in 2011 (februari) werden ook al tientallen exemplaren van de zeldzame 

krulhaarkelkzwam op de Hoannekrite gevonden, groeiend op elzenhout.  

 Kortom: de Alde Feanen wordt ook steeds interessanter voor mycologen! 

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



25 

 

4. WEST 
 
Figuur: Ligging gebieden van IFG in district West 

 
 
 
4.1 ZOOGDIEREN 
 

Wikelerbosk Durk Jelle Venema heeft met behulp van cameravallen een bruine rat, das en  

steenmarter waargenomen in het Wikelerbosk. 

 

In het Rysterbosk werden dit keer alleen ree en vos getrappeerd met behulp van de 

cameravallen. Geen das en boommarters hier dus op de beelden deze keer.  

 
 
4.2 VOGELS 
 

Warkumerbinnenwaard: Willem Boersma telde de weidevogels van drie grote percelen, o.a. 

de Bijenkamp. De steltlopers scholekster (6), kievit (11), grutto (2) en tureluur (10) zijn hier 

vrij stabiel. Ook kwamen gele kwikstaart (1) en veldleeuwerik (1, voor het eerst sinds lange 

tijd) hier tot broeden.  

 

Rinkje v/d Zee telt een ander deel van de binnenwaard en helpt mee met het Grutto-onderzoek 

van de Rijks Universiteit Groningen. In dat verband volgde ze 5 gruttonesten, waarvan 1 door 

predatie van meeuwen of kraaien verloren is gegaan. De kuikens van de overige 4 nesten zijn 

geringd evenals 2 volwassen mannetjes. Van 2 nesten was er reeds 1 van de oudervogels 

gekleurringd.  

 

Op de Warkumerbûtenwaard (140 ha), waar Tjerk Kunst de WMF-telling doet, komen 21 

broedvogelsoorten voor. De bruine kiekendief (voor het laatst in 2002) was weer terug in 
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2011. Verder neemt het aantal broedparen ganzen hier geleidelijk toe (grauwe gans (8), 

brandgans (8) en nijlgans (6)).  

 

Met de steltlopers en de koloniebroedvogels van pionieromstandigheden ging het gelukkig 

weer iets beter na een inzinking voorgaande jaren, zie onderstaande figuren: 

 

  
 

De broedresultaten waren echter niet zo goed vorig jaar. Tjerk: “Wat aanvankelijk een goed 

broedseizoen lijkt op de buitenwaard eindigt voor een aantal soorten in het hoge water in het 

weekend van 22 mei. Het gehele voorjaar wordt gekenmerkt door extreme droogte, waardoor 

in de meeste weidevogelgebieden de broedvogels moeilijk aan de leg komen. De buitenwaard 

lijkt echter een positieve uitzondering met name de kievit is al vroeg aan de leg en begin april 

zijn er al behoorlijk wat broedende kieviten. De buiten en binnenwaard is op dat moment 

extreem kaal met een hele korte vegetatie (foeragerende ganzen) met name de kievit lijkt 

hiervan te profiteren. De dan nog aanwezige ganzen lijken geen belemmerende factor te zijn 

voor de kievit om zich hier te vestigen. Andere soorten volgen en het lijkt met name op de 

buitenwaard een goed broedseizoen te worden voor de vele soorten, mede omdat hier altijd 

wel water is te vinden. Vanwege de droogte wordt midden mei echter het IJselmeerpeil 

(wateraanvoer in grote delen van Nederland) verhoogd door Rijkswaterstaat en dit heeft 

vrijwel direct negatieve gevolgen voor de broedvogels op de buitenwaard. Op 22 mei lopen de 

lagere delen van de waard onder water, dit bij een zuidwestenwind kracht 6. De waard loopt 

een aantal malen onder water. Hierbij gaan vele nesten verloren, maar ook de net uitgekomen 

jonge vogels redden het niet en verdrinken. Alleen van de kievit (omdat die vroeg was) zijn er 

een aantal jongen die kunnen vluchten naar de hoger gelegen delen van de waard. Dus in een 

extreem droog voorjaar waardoor de vogels het binnendijks erg moeilijk hebben verdrinken 

de vogels op de buitenwaard .............”. 

 

Teroelster Sipen: Hier werden op 15 juni 2 havikjongen geringd op aanwijzing van de teller, 

Henk Waterlander. In het bos Wilhelmina-oard broedde in 2011 een paar buizerden aldus 

Henk Waterlander, waarvan één jong werd geringd.  

 
Rysterbosk: Al decennialang telt de vogelwerkgroep onder leiding van Yde Kuipers hier de 

broedvogels volgens de SOVON BMP-methode. Dit keer heeft de werkgroep gebruik 

gemaakt van het Autoclusterprogramma dat SOVON tegenwoordig aanbiedt aan haar tellers.  

Wederom nam het aantal broedparen van de blauwe reiger af. Vorig seizoen waren er nog 18 

paar, nu maar 9. Oorzaken hiervan kunnen zijn de relatief strenge winter van 2010/2011, 

verstoring (door bijvoorbeeld hutten bouwende kinderen) of het feit dat de nestplaats oud en 

daarmee ook steeds kaler wordt.  

 

De vogelbevolking van dit structuurrijke bos waar de laatste jaren een flinke inhaalslag is 

gemaakt in het beheer (zie ook 4.5), dat gericht is op omvormen naar een qua soorten en 
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structuur meer natuurlijk bos, is redelijk stabiel, met rond de 40 soorten. Opvallende 

afwezigen in 2011 waren bosuil, bonte vliegenvanger en braamsluiper. Opmerkelijk is ook dat 

spotvogel en heggenmus al langer missen in de lijst. De holenbroeders gekraagde roodstaart 

(6) en boomklever (12) doen het daarentegen wel goed. Ook struweelliefhebbers zoals 

tuinfluiter (7) zwartkop (43) en tjiftjaf (24) handhaven zich prima.   

 

Fûgelhoeke: Yde Kuipers (e.a.) inventariseerde ook de Fûgelhoeke (55 ha) weer op vogels. 

Zet de positieve trend in de broedvogelbevolking door, sinds 2007 toen het meertje werd 

losgekoppeld van het landbouwwater en er een natuurlijker peilregime (’s winters hoog, ’s 

zomers natuurlijk uitzakkend) werd ingesteld? Helaas zijn de resultaten van de maatregel 

v.w.b. de waterkwaliteit nog niet zo positief. Waarschijnlijk is de looptijd van het experiment 

nog te kort, maar mogelijk vindt er door de loskoppeling ook minder doorstroming plaats 

waardoor bagger en voedingsstoffen juist in het meertje achter blijven ...  

 

Onderstaande plaatjes illustreren hoe respectievelijk de watervogels, riet- en moerasvogels en 

bos(opslag) en struweelvogels zich hebben ontwikkeld sinds 2000, met 2007 als het jaar van 

de waterhuishoudkundige aanpassingen;   

 
Watervogels Fûgelhoeke 

 
 
Riet- en moerasvogels Fûgelhoeke 

 
 
Bos(opslag) en struweelvogels Fûgelhoeke 
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 Hieruit kunnen we toch voorzichtig een positieve ontwikkeling aflezen, zij het dat echt 

zeldzame soorten ontbreken (behalve roerdomp, nachtegaal en kneu), de watervogels 

inmiddels weer lijken af te nemen terwijl zowel de riet- als struweelvogels blijvend in een 

stijgende lijn laten zien.  

 

Het KRW-innovatieproject dat hier sinds 2010 wordt uitgevoerd (’s winters hoog peil, ’s 

zomers natuurlijk uitzakken) loopt eind 2012 af en zal vervolgens worden geëvalueerd door 

Wetterskip Fryslân.  

 

Makkumer Noardwaard: De vogeltelgroep o.l.v. Fokke Kunst telde de bijzondere soorten 

broedvogels dit jaar weer op de Makkumer Noardwaard. De roerdomp is hier de laatste jaren 

met 2 paren stabiel aanwezig. Net als in het Rysterbosk zit de blauwe reiger (99) ook hier in 

een dalende lijn.  

Van de riet- en moerasvogels was de bruine kiekendief met 6 territoria goed 

vertegenwoordigd. Ook waterral (6), blauwborst (20), snor (7), rietzanger (149), baardman 

(16) en bosrietzanger (4) handhaven zich of nemen toe. Sprinkhaanzanger daalde van 6 naar 3 

territoria en de porseleinhoen is niet waargenomen dit jaar.  

 

De grauwe gans zit al enkele jaren in een sterk stijgende lijn. Deze soort is met de 

territoriummethode lastig te karteren en wordt waarschijnlijk onderteld. Doordat It Fryske 

Gea sinds 2011 de nesten van grauwe ganzen voor 1 april opzoekt en de eieren ervan prikt 

zodat er geen kuikens uitkomen en de reproductie wordt ingedamd, hebben we nu ook een 

beter beeld van het daadwerkelijke aantal ganzen dat in zo’n gebied tot broeden komt. In 2011 

werden zo maar liefst 280 nesten gevonden op de Noardwaard ... 

 

 Eelco Brandenburg telde op 3 oktober 2011 30 krooneenden bij de Makkumerwaarden. 

Op de Súdwaard hebben naar schatting 7 paren gebroed, waarvan 5-6 succesvol en ook tussen 

Koarnwerd en Makkum zat een broedpaar. De krooneend is een belangrijke indicator voor de 

waterkwaliteit omdat hij o.a. leeft van onderwaterplanten zoals fonteinkruiden en 

kranswieren.  

 

 
Paartje krooneenden (foto: archief IFG) 

 

De vogelringgroep met o.a. Fokke Tuinstra en Ype Albada heeft een redelijk geslaagde 

ringseizoen achter de rug op de Makkumer Súdwaard, met in totaal 643 geringde vogels. 

Twee  hoogtepunten en tevens nieuwe soorten voor de ringgroep waren de vangst van een 

roodsterblauwborst en een cetti’s zanger.  
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De Ryp (35 ha), 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 Blauhúster puollen. Weidevogels en wintergasten zouden 

hierbij moeten meeliften, vanwege de hogere waterpeilen, bredere greppels en sloten, die 

werden ingesteld.  

 

In vergelijking met een telling uit 2003 hebben de moerasvogels zich hier sinds 2010 

uitgebreid (zie onderstaande figuur). Waarschijnlijk heeft het moerasstrookje dat in 2006 

werd ingericht daartoe bijgedragen.  

 

 
 

In 2011 verscheen de bosrietzanger (1) terwijl de Porseleinhoen hier niet opnieuw een 

broedpoging ondernam.  

 

Sinds de uitvoering van het project gaat het duidelijk beter met de Krakeend (9), de Wilde 

eend (21), de Meerkoet (10), de Kievit (26), de Grutto (25) en met de Tureluur (8). De 

Zomertaling, Watersnip en de Graspieper weten zich hier echter niet te handhaven 

merkwaardig genoeg. In onderstaande is de ontwikkeling van de vogelpopulatie in de natte 

graslanden van de Ryp sinds 2008 weergeven, in vergelijking met eerdere tellingen in 2003 en 

2004.  

 Het is duidelijk dat de per 2006 ingestelde peilverhoging in dit reservaat qua vogels in 

ieder geval zijn vruchten afwerpt. 
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Het WMF-proefvlak Mûntsjebuorsterpolder (41 ha) werd voor de 9
e
 keer geïnventariseerd 

door Jouke v/d Meulen. Van de 24 broedvogelsoorten nemen wilde eend, rietzanger en 

rietgors toe, terwijl ook de sprinkhaanzanger zich vestigde in 2011. Dit zijn geen indicatoren 

voor soortenrijk weidevogelgrasland maar meer voor de verruiging daarvan ..... 

De graspieper fluctueert sterk terwijl de veldleeuwerik is toegenomen. Eend-achtigen zoals 

krakeend (10), slobeend (2), kuifeend (4) en wilde eend (26) namen (sterk) toe, maar 

bijvoorbeeld de zomertaling was afwezig dit keer. Van de weidevogels namen gele kwikstaart 

(3), kievit (8) en grutto (16), veldleeuwerik (5) en gele kwikstaart (3) weer iets toe, terwijl 

scholekster (1) en tureluur (4) vrij stabiel zijn. 

 

Hop (27 ha) en Ringwiel (85 ha), 2 meertjes ten zuidoosten van de Oudegaasterbrekken, zijn 

in 2011 voor het eerst ook geïnventariseerd op broedvogels door Jouke v/d Meulen 

De oevers van het Ringwiel boden plaats aan 25 soorten, waaronder rietgors (15), kleine 

karekiet (42), rietzanger (46) en bosrietzanger (4). Ook werden territoria van de rode 

lijstsoorten ringmus (1), snor (1) en gele kwikstaart (1) vastgesteld  en was een bruine 

aanwezig. De oevers van het Hop boden een broedplek aan 22 soorten vogels, deels een 

vergelijkbare lijst.  

 

De zandplaten voor de kust van de Bocht fan Molkwar werden in 1995 opgeleverd. Omdat ze 

sterk begroeid raakten zijn ze in 2009 afgeschraapt. Vanaf het begin telt de vogelwerkgroep 

o.l.v. Ep van Hijum hier jaarlijks de broedvogels.  

Na de afschraapactie in 2009 was er even een opleving van soorten van 

pionieromstandigheden, maar in 2011 waren de aantallen van kleine mantelmeeuw, 

zilvermeeuw, grote mantelmeeuw en visdief (10) weer gedaald. De kokmeeuw (545) neemt 

nog wel steeds toe. Ook de kluut vertoonde een opleving met 8 territoria in 2011.  

 Nog altijd vervult dit gebied ook een belangrijke functie als slaapplaats voor grutto en 

kemphaan in het vroege voorjaar en (na)zomer. In 2011 werden maximaal 3.120 kemphanen 

en maximaal 850 grutto’s geteld op deze slaapplaats tijdens één telling.  

 

In het BMP-proefvlak Murnzerklif, dat geteld wordt door Ype en Tryntsje Albada, werden 

een aantal soorten broedvogels waargenomen die zich hier al jaren niet meer hadden laten 

zien, namelijk waterral (1), heggenmus (1), zanglijster (2) en holenduif (2), koekoek (1) en 

kneu (1). Fuut en meerkoet namen sterk af in aantal, net als winterkoning en baardman (effect 

strenge winter?).  

Het weidevogelgebied Sudermarpolder (ca. 85 ha) wordt jaarlijks geïnventariseerd door Ype 

&Tryntje Albada voor het WMF. Door de grote voorjaarsdroogte was het een zeer matig jaar 

voor de weidevogels. Kneu, kuifeend en knobbelzwaan waren nieuwe soorten met elk 1 

territorium. Kievit (2), grutto (9), scholekster (3) en tureluur (6) namen af. Graspieper (8) en 

veldleeuwerik (4) zijn wel redelijk stabiel. Net als op veel andere plaatsen in Friesland neemt 

de gele kwikstaart (2) ook hier toe. 

 

 
4.3 AMFIBIEEN & VISSEN 
 

Het water in de Dúnegeasterpolder is tijdens het vegetatieonderzoek hier ook met het schepnet 

bevist. Onder de waterinlaat is een baars gevangen. De ondiepe plassen bevatten echter veel 

tiendoornige stekelbaars. Ook de meerkikker (grote groene kikker) bevolkt het gebied, terwijl 

op een enkele plaats kleine watersalamander is vastgesteld. 
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4.4 ONGEWERVELDEN 
 
Wilhelmina-oard: Andy Saunders heeft nachtvlinders en micro’s geinventariseerd met 

lichtval. Hier heeft hij een 14-tal macro-nachtvlinders en 5 micro soorten gedetermineerd.  

 

Warkumermar: in de berm langs de weg die door de Warkumermar loopt werden op 12 

augustus enkele argusvlinders waargenomen. Landelijk gezien had deze soort een slecht jaar. 

De argusvlinder zet haar eitjes af op grassoorten en is daarom voor de Subsidieregeling 

Natuur- en Landschap ook aangewezen als kwaliteitsindicator.  

 

16 soorten libellen telde Yde Kuipers op de routes langs de 3 bospoelen in het Rysterbosk. 

Tengere pantserjuffer, glassnijder en bruine glazenmaker zijn daarvan een paar leuke 

voorbeelden. Hieruit blijkt maar weer eens dat deze poeltjes in het bos een belangrijke 

toegevoegde waarde hebben.  

 

 

4.5 VEGETATIE  
 
Recentelijk vond in de Dúnegeasterpolder een herinrichting plaats. Hierbij is cultuurgrasland 

ontpolderd. In 2011 waren hier ondiepe plassen en drassige pioniersmilieus te zien. In het 

voorjaar zijn van drie verschillende pioniersvegetaties vegetatieopnamen gemaakt (zie 

onderstaande tabel). De kruidlaag was toen nog niet dichtgegroeid. Hierdoor hadden mossen 

er nog voldoende groeiruimte. Harry Waltje vond hier 21 soorten mossen en 127 soorten 

vaatplanten. Echte zeldzaamheden zaten hier niet bij. Noemenswaardige soorten zijn 

veenpluis, poelruit, moerasspirea, echte koekoeksbloem en waterkruiskruid. De 

inrichtingsmaatregelen maken een flexibel peilbeheer mogelijk. Hierbij kunnen 

pioniersvegetaties ontstaan. Mogelijk vormt zich hier op den duur robuuste natuur. In dat 

geval hebben concurrentiekrachtige planten de overhand.   

 
 
Lengte proefvlak (m) 1.00 1.00 1.00 

Breedte proefvlak (m) 1.00 1.00 1.00 

Bedekking totaal (%)  90  95 100 

Bedekking kruidlaag (%)  40  20  30 

Bedekking moslaag (%)  55  45  90 

Bedekking algenlaag (%)   0  60   0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm)  35 150  50 

Gem. hoogte lage kruidl. (cm)   5   0   0 

Maximale hoogte kruidlaag (cm)  50   0  60 

Aantal soorten  20  20  11 

tweezaadlobbige planten 

Liggende vetmuur 2a . . Sagina procumbens 

Kruipende boterbloem + 2a + Ranunculus repens 
Watertorkruid + + r Oenanthe aquatica 

Zomp- en Moerasvergeet-mij-nietje + + . Myosotis laxa + M. scorpioides 

Moeraswalstro + + . Galium palustre 

Harig wilgenroosje + r . Epilobium hirsutum 

Vertakte leeuwentand + . . Leontodon autumnalis 

Wolfspoot R + . Lycopus europaeus 
Moerasmuur R . . Stellaria uliginosa 

Echte koekoeksbloem . r . Lychnis flos-cuculi 

Blaartrekkende boterbloem . r . Ranunculus sceleratus 

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

Witte klaver . . + Trifolium repens 

eenzaadlobbige planten 
Pitrus 2b + 2b Juncus effusus 

Geknikte vossenstaart 2a + 2b Alopecurus geniculatus 

Fioringras 2a . . Agrostis stolonifera 

Zomprus 2m + 2a Juncus articulatus 
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Greppelrus + . . Juncus bufonius 
Veldbeemdgras 1 . . Poa pratensis 

Riet . 2a + Phragmites australis 

Straatgras . 1 . Poa annua 

Mannagras . + . Glyceria fluitans 

Rietgras . + + Phalaris arundinacea 

Grote waterweegbree . + . Alisma plantago-aquatica 
Dwergkroos . + . Lemna minuta 

Grote lisdodde . . + Typha latifolia 

mossen 

Knikmos 2b + . Bryum species 

Gewoon knikkertjesmos 2b . . Physcomitrium pyriforme 

Peermos 2b . . Pohlia species 
Gewoon watervorkje + 3 . Riccia fluitans 

Gewoon dikkopmos + . . Brachythecium rutabulum 

Moerassikkelmos . . 5 Drepanocladus aduncus 

algen 

Wierflap . 4 . Wierflap species 

 

Amerikaanse vogelkers in het Rysterbosk 

Op 1 november bezochten Sietske Rintjema en Henk J. Jager het Rysterbosk. Jan Schram en 

Aldert Nooitgedacht hebben hen hier rondgeleid. Doel van deze excursie was een beoordeling 

van de geconstateerde uitbreiding van Amerikaanse vogelkers.  

 

Bosbouwers en natuurbeheerders ervaren deze houtsoort als een pest, aangezien deze de 

verjonging van andere houtsoorten nagenoeg onmogelijk maken kan. Dat komt omdat 

Amerikaanse vogelkers behoorlijk snel groeit. Vooral op pas gekapte plaatsen, kan deze 

massaal opslaan en vlug de hoogte ingaan. Hierdoor krijgen zaailingen van andere 

houtgewassen geen kans en lopen eikenstobben niet meer uit. 

 Desondanks is deze houtsoort niet alleen maar slecht. Om een voorbeeld te geven: 

inheemse oud-bosplanten als dalkruid en salomonszegel gedijen uitstekend onder 

Amerikaanse vogelkers. Dat komt doordat het blad van deze houtsoort behoorlijk snel 

verteert. 

 

In het Rysterbosk is de afgelopen jaren veel gekapt. Ter bevordering van de variatie zijn open 

plekken gemaakt en bosranden gekapt. Ook is er om het natuurlijke karakter te versterken 

uitheems naaldhout opgeruimd. Waar deze maatregelen hebben plaatsgevonden schoot (ook) 

Amerikaanse vogelkers op. In sommige afgezette bosranden en op open gekapte plekken is 

deze zelfs uiterst dominant. Toch sloeg niet op iedere open gekapte plek zoveel Amerikaanse 

vogelkers op. In het oostelijke deel was dit minder dan in het westelijke deel.  

 Mogelijke oorzaak is een oude aanplanting in een hoek van het reservaat. Hier is begin 

jaren zeventig Amerikaanse vogelkers aangeplant. Ondertussen zijn deze uitgegroeid tot hoge 

bomen die zeer veel zaad produceren.  

 

Beheer: Een gangbare manier om de Amerikaanse vogelkers te bestrijden is omzagen en 

insmeren met roundup, zodat de stobbe niet meer uitloopt. Deze methode werkt het beste als 

de Amerikaanse vogelkers tussen andere bomen instaat. In het Rysterbosk is dit het geval in 

op spaartelgen gezet eikenhakhout. Het gaat hier om verspreid staande bomen van 

Amerikaanse vogelkers die ongeveer even hoog zijn als de eikenbomen. Hier vullen, na 

omzagen de aangrenzende bomen de gaten in het kronendak. Insmeren met roundup is dan 

overbodig, want de hoge eikenbomen, houden de Amerikaanse vogelkers er wel onder. 

Bovendien is vergiftiging ongewenst vanuit natuuroogpunt. 

De combinatie van omzagen en al dan niet vergiftigen is  ontoereikend bij kaalslag op een 

bosbodem die veel kiemkrachtig zaad bevat van Amerikaanse vogelkers. Indien hier een open 

plek het doel is, valt drukbegrazing met heideschapen te overwegen. Die vreten de jongste 
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generatie(s) Amerikaanse vogelkers op, maar oudere exemplaren kunnen ze niet aan.  Daarom 

zou deze maatregel al tijdens het eerstvolgende groeiseizoen (na kap) moeten worden 

ingevoerd. De drukbegrazing vindt dan eens per jaar gedurende een korte periode plaats. De 

nazomer is hiervoor het meest geschikt. Ook dient deze beheersmaatregel in tenminste vijf 

achtereenvolgende jaren te worden uitgevoerd, aangezien de zaden van Amerikaanse 

vogelkers ook ongeveer vijf jaar lang kiemkrachtig zijn.  

Bos van Amerikaanse vogelkers kan ook geleidelijk worden omgevormd tot inheems bos. Bij 

een beheer van niets doen gebeurd dat uiteindelijk ook. Want mogelijk vestigt zich Beuk en/of 

Hulst onder de Amerikaanse vogelkers. Vooral Beuk gedijt goed in de schaduw en verdringt 

de Amerikaanse vogelkers. Aangezien spontane omvorming zeer lang duurt, zou de beuk ook 

kunnen worden aangeplant.  

 

Langs de paden in het Rysterbosk komen bijzonder omvangrijke beuken voor. In de 

beheervisie zijn deze ook als oude bomen op de kaart gezet. Maar die bomen lijken ouder dan 

ze zijn. Het gaat hier namelijk om samengestelde boomvormen. Deze bestaan uit meerdere in 

elkaar vergroeide bomen. Indertijd zijn die doelbewust bij elkaar aangeplant. In de 19
e
 eeuw 

was dit in door landschapsarchitecten aangelegde parken een gebruikelijke praktijk.  

 

In de Buismans einekoai Piaam is een mosseninventarisatie uitgevoerd door Leo Spier en 

Klaas van Dort. Er zijn verscheidende mossen (6) en korstmossen (17) waargenomen, maar 

geen bijzondere soorten. 

 
 
4.6 PADDENSTOELEN 
 

Frans Ozinga heeft in Wilhelmina-oard de paddenstoelen geïnventariseerd, net als in 

voorgaande jaren. Dit jaar heeft hij 3 nieuwe soorten waargenomen: Gewoon fluweelpootje 

(Flammulina velutipes), radijsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme s.l.) en roze knoopzwam 

(Neobulgaria pura). 

 
Gosse Haga is op de Makkumer Noardwaard geweest met zijn paddenstoelenwerkgroep en 

vond hier 32 soorten waarvan 2 Rode Lijstsoorten: wit poedersteelknotsje en geringde 

ridderzwam. Daarnaast zijn de vondsten van de zeldzame elzevlag, de vrij zeldzame gesteelde 

stuifbal en de bleke oesterzwam het vermelden waard. 

 

De werkgroep zocht ook in het Rysterbosk naar paddenstoelen. Hier werden ten opzichte van 

voorgaande jaren geen nieuwe soorten of bijzonderheden ontdekt.  
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5. SUD 
 
Figuur: Ligging gebieden van IFG in district Súd 

 
 

 
 
 
5.1 ZOOGDIEREN 
 

In de gebieden Tjongervallei, Ketlikerskar en Ketlikerheide noteert Klaas Zoetendal sinds jaar 

en dag waarnemingen van o.a. zoogdieren. In 2011 waren damhert, ree, konijn, das, bunzing, 

steenmarter en eekhoorn weer aanwezig.  

 

In het Easterskar werd door de Zoogdiervereniging een zogenaamd “muizenweekend” 

gehouden. Het doel van deze studieweekenden is meerledig; enerzijds wil men op deze 
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manier proberen de “witte vlekken” op de kaart v.w.b. informatie over het voorkomen van 

muizensoorten, te vullen. Anderszijds wil men graag zoveel mogelijk belangstellenden hierbij 

betrekken zodat er meer mensen kennis en ervaring opdoen met het vangen en determineren 

van muizen. In overleg met It Fryske Gea plaatste John Melis lifetraps. In totaal werden 172 

muizen gevangen van 6 soorten, namelijk: aardmuis, veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, 

dwergmuis en waterspitsmuis. De rosse woelmuis was het meest talrijk en van de 

waterspitsmuis werd slechts één exemplaar gevangen.  

 

 
5.2 VOGELS 
 

In het Mandefjild  bracht een havik 3 jongen groot, maar van de 4 buizerdterritoria, vloog 

slechts 1 jong uit. Tenminste 2 nesten werden verstoord. Ook de buizerd in de nabijgelegen 

Stokersdobbe mislukte waarschijnlijk door menselijk toedoen, zo liet Christiaan de Vries ons 

weten. 

 

Ketlikerskar en –heide werden in 2011 door SOVON geïnventariseerd op broedvogels, in 

opdracht van It Fryske Gea. In het eindrapport van Klaas Jager valt te lezen dat in totaal 71 

soorten broedvogels in deze gebieden zijn vastgesteld, waaronder 11 Rode Lijst soorten.  

In vergelijking met 2003 zijn er 17 soorten broedvogels toegenomen, waaronder boompieper 

(45), geelgors (14) en roodborsttapuit (7) en 15 nieuwe soorten verschenen waarvan 7 Rode 

Lijst soorten (o.a. grauwe klauwier (3) en wintertaling (1)).  

 Als conclusie geld dat het huidige beheer (in combinatie met spontane ontwikkeling) 

positief uitpakt voor veel van de broedvogels. Aandachtspunt is bewaken en optimaliseren 

van de waterhuishouding en het faseren van de drukbegrazing in ruimte en tijd. Tijdens het 

broedseizoen (tot 15 juli) zouden boszomen en structuurrijke heide zoveel mogelijk moeten 

worden ontzien. 

 

 Jan Stelma, Valentijn van Bergen en René Riemvis constateerden in dit gebied een wel 

zeer bijzonder broedgeval van een buizerd (2 eieren) waar een havik een ei bij in legde. 

Uiteindelijk vlogen een buizerdjong en een havikjong succesvol (geringd en wel) uit.  

 

In het WMF-proefvlak Tsjongerdellen-Noard van Klaas Zoetendal werden 16 soorten geteld. 

Eenden en steltlopers namen hier de laatste jaren sterk af (kievit, grutto, wulp en tureluur 

verdwenen zelfs). Watersnip (2) en graspieper (6) namen echter toe! Ook kwartel, fazant en 

bosrietzanger hadden elk een territorium  

Zoetendal constateerde dat er dit voorjaar 2 begrazingskudden met elk een stier in het gebied 

liepen, waardoor de inventarisatie werd bemoeilijkt. Gelukkig zijn hier voor 2012 afspraken 

over gemaakt met de betreffende pachters. 
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Vietnam (38 ha): Jochem Wind telt de weide- en akkervogels in dit graslandreservaat ten 

zuiden van de Tjonger en ten westen van Oldeberkoop, zie onderstaande figuur.  

  

 
 

Helaas zijn de voorheen kenmerkende soorten van dit gebied, kwartelkoning, wulp, en 

veldleeuwerik nu al jaren verdwenen. Positief is dat in 2011 wel weer een paartje watersnip 

hier broedde. Ook met wilde eend (5) en graspieper (10) gaat het goed. Verder zijn er in het 

moerasbosje diverse soorten zangvogels aanwezig.  

 

Thijs van Galen houdt de roofvogels in dit gebied en de aangrenzende Meulepollebossies in 

de gaten. Hij constateerde 2 succesvolle haviken, 2 succesvolle buizerds en een onzeker 

broedsucces van de bruine kiekendief in deze gebiedjes. 

 

Anne Jan van den Berg telde in het Easterskar opnieuw zijn BMP-proefvlak en het LSB-

proefvlak dat de gehele westkant van het gebied betreft. Met dit laatste project stopt hij helaas 

per 2012, omdat het te arbeidsintensief is. De roerdomp (2), grote zilverreiger (1), baardman 

(1), bontbekplevier (4), visdief (2) en aalscholver (37) zijn hier als zeldzame soorten 

broedvogels vastgesteld.  

 

Op het grasland van pachter Rein de Jong, aan de noordwestkant van het Easterskar, telde Jan 

Hof net als voorgaande jaren weer enkele broedparen weidevogels: kievit (5), grutto (2), 

tureluur (2), scholekster (1), graspieper (1) en wilde eend (3).  

 De weidevogels hebben het hier zwaar te verduren door de enorme hoeveelheden grauwe 

ganzen(families) die vanuit het moerasgebied op deze reservaatgraslanden foerageren. Sinds 

2011 prikt It Fryske Gea ook in dit gebied de grauwe ganzeneieren (tot 1 april) met 

medewerking van boeren en jagers, om verdere toename van de populatie te voorkomen. 

In 2011 werden zo 461 nesten geprikt met in totaal ruim 2.800 eieren.  

 

Sip Veenstra (inmiddels weidevogelcoördinator bij It Fryske Gea in district Midden!) volgt de 

roofvogels in het Easterskar. De bruine kiekendief is hier stabiel met jaarlijks rond de 3 (in 

2011 5) territoria. De havik vertoont een lichte toename naar 5 territoria in 2011 waarvan 

zeker 4 succesvol. Van de buizerd werden 7 territoria vastgesteld waarvan een deel mislukte.  

 De kans is groot dat deze grote predatoren ook profiteren van de enorme aantallen 

ganzen(kuikens) die van mei t/m juli relatief makkelijke prooien vormen.  
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Ook de Lendevallei (inmiddels 890 ha groot) is dit jaar gebiedsdekkend op broedvogels 

gekarteerd door SOVON in opdracht – en met medewerking van It Fryske Gea, door Klaas 

Jager en Tom Jager. Lies Lockhorst en Freddie de Vries telden hun eigen proefvlakken.  

In totaal zijn er 95 broedvogelsoorten vastgesteld waarvan 24 op de Rode Lijst staan, te 

weten: roerdomp (1), purperreiger (2), wintertaling (2), zomertaling (6), slobeend (5), 

boomvalk (1), bontbekplevier (1), watersnip (4), grutto (3), tureluur (9), visdief (14), 

zomertortel (1), koekoek (16), boerenzwaluw (2), graspieper (25), gele kwikstaart (8), 

nachtegaal (11), snor (5), spotvogel (10), grauwe vliegenvanger (6), matkop (30), wielewaal 

(1), ringmus (5) en kneu (23).  

 

 In vergelijking met 2004 zijn veel broedvogels van bos, moeras, rietland, structuurrijk 

grasland en ondiep open water toegenomen of verschenen. Twee processen liggen daaraan ten 

grondslag, ten eerste het ouder worden van het broekbos (o.a. Helomabos en Botkerisservaot) 

en ten tweede de diverse recente natuurontwikkelingsmaatregelen waarbij graslandpolders 

zijn ontpolderd tot water en moeras-gebieden (o.a. Catspoolder en Lindewijk). Vogels als 

dodaars (12), visdief (14) en oeverzwaluw (3) reageerden hierop positief.  

Passief beheer (na herstel van natuurlijke randvoorwaarden) pakt tot nu toe gunstig uit voor 

diverse bos- en struikvogels die gebaat zijn bij gevarieerd oud tot jong bos, zoals het 

moerasbos voor matkop (30) en kleine bonte specht (12). Spontane ontwikkeling heeft ook 

een gunstig effect op soorten van rietlandruigten- en struwelen (oa. Blauwborst (74) 

sprinkhaan- (63) bosriet- (159) en rietzanger (150)). 

 

 Actief beheer wordt gevraagd om bijvoorbeeld bosranden en open riet- en grasland in 

stand te houden. Sommige graslandvogels hebben in dit extreem droge voorjaar mede 

geprofiteerd van de natte condities in de reservaatsgraslanden.  

 

 

5.3 REPTIELEN, AMFIBIEN & VISSEN 
 

Op de Heide fan Allardseach  zag Ko Maring gedurende het jaar 4 keer een adder en 3 keer 

een levendbarende hagedis. 

 

Op de Liphústerheide vond Jelle Hofstra maximaal (5 bezoeken) 4 ringslangen, 1 poelkikker, 

1 levendbarende hagedis, 1 hazelworm, 1 adder en 1 groene Kikker. De hazelworm werd dit 

jaar door meerdere personen waargenomen in dit gebied. Breidt deze soort zich hier uit? 

 
In het Easterskar nam Teun Veldman dit jaar geen reptielen waar op de vaste routes. Per 2012 

neemt Wouter Schothorst de monitoringroutes van Teun over. Walter Lemstra analyseerde de 

reptielengegevens die er bij It Fryske Gea zijn van het Easterskar t/m 2011.  

 

In het Easterkar leeft een geïsoleerde populatie reptielen. Sinds 1994 worden ringslang, adder 

en levendbarende hagedis op vaste routes gemonitord.  

Twee trajecten moesten in 2000 worden beëindigd omdat ze door het natuurontwikkelings-

project Skarlannen te nat waren geworden. Alleen traject 331 is blijven bestaan.  
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De adder wordt het vaakst waargenomen op traject 331, jaarlijks maximaal 0-21. De adder 

leeft vooral op vochtige plaatsen, zoals hoogvenen, vochtige heide en venranden, maar ook op 

drogere plaatsen, zoals open bossen, bosranden, heiden en bergweiden. De slang kan goed 

klimmen en zwemmen en is giftig. De ringslang wordt maar zelden waargenomen op het 

traject (jaarlijks maximaal 0-3 keer). De slang leeft in zeer gevarieerde gebieden, met een 

duidelijke voorkeur voor waterrijke gebieden. Kiest daarin vooral de oevergebieden van 

meren, poelen, beken en rivieren en bewoont er rietkragen en andere ruigtes. Soms ook 

aanwezig op de heide of in bosranden ver van water vandaan, in sloten in extensief agrarisch 

landschap en zelfs in tuinen.  

De levendbarende hagedis wordt wel regelmatig, maar ook niet ieder jaar waargenomen 

(jaarlijks maximaal 0-8 keer). De hagedis leeft in gevarieerde gebieden, met een voorkeur 

voor tamelijke dichtbegroeide, wat vochtige plaatsen. De hagedis wordt vooral veel gezien op 

de hogere zandgronden en het voorkomen hier in een laagveenmoerasgebied is dus tamelijk 

bijzonder.  

 Naast de gegevens van de monitoringroute komen er bij It Fryske Gea ook regelmatig 

losse waarnemingen binnen. De waarnemingen concentreren zich in de noordoosthoek van 

het gebied, bijvoorbeeld ter hoogte van de “Fjouwer hikken”, maar worden soms ook gedaan 

vanuit de kijkhut Skiere goes aan de zuidwestkant van het gebied en op andere plekken langs 

de wandelroute door het gebied. De losse waarnemingen vormen derhalve een belangrijke 

aanvulling op de monitoringsgegevens.   

 Over de effecten van de reptielentunnel die onder de Scharweg is aangelegd enkele jaren 

geleden is helaas weinig te zeggen omdat deze zeer lastig zijn te monitoren.  

Sip Veenstra hoorde in 2011 ook weer rugstreeppadden in dit gebied, in het plasje ten zuiden 

van de Liemdyk (= habitatrichtlijnsoort). 

 

Op de reptielenroute in het Diaconieveen zag Andries van der Veen dit jaar maximaal 8 

ringslangen, 2 adders en 2 levendbarende hagedissen tijdens één bezoek.  

Vroeger leefde hier ook gladde slang aldus Henk Jager, maar voor zover kon worden 

nagegaan is dit reptiel hier al heel lang niet meer gezien.  

 De laatste jaren worden hier ook regelmatig schildpadden gezien. Het gaat vermoedelijk 

om roodwangschildpad, maar mogelijk ook om andere (onder)soorten. Want de handel in de 

roodwangschildpad is al weer geruime tijd verboden. Helaas kwamen er meerdere andere 

(onder)soorten voor in de plaats, waaronder  geelwangschildpad. Hoewel dat niet goed te 

praten valt, zullen ook deze in de natuur worden uitgezet. Kortom, er kan hier ook op andere 

schildpadsoorten worden gelet.  
roodwangschildpad 

 
 

In de natuurontwikkelingspoelen van Diaconievene blijken poel- en bastaardkikkers zeer 

talrijk te zijn. De larven hiervan vertonen soms reuzengroei. 
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Lendevallei 

In het Oolde stroomdal is met het schepnet gewerkt door Henk Jager. Hierbij zijn onder meer 

tiendoornige stekelbaars, vetje en bittervoorn gevangen. Ook zijn hier poel-, bastaard- en 

meerkikker vastgesteld. Andere hier voorkomende amfibieën zijn bruine kikker, heikikker en 

gewone pad.  

 

In de Tepespoolder ligt nog een lage landbouwpolder waarvan It Fryske Gea een paar 

percelen in eigendom heeft. Er is hier sprake van sterke onderbemaling. Hierdoor zien de 

sloten er bruin van de kwel. Ook brengt dit opwellende grondwater veel koolzuurgas met zich 

meebrengt. Ook  heeft zich in de meeste watergangen bagger opgehoopt, terwijl er ook wel 

enige organische vervuiling zal zijn. Hierdoor groeien er weinig waterplanten. Een en ander 

betekent dat het water hier soms behoorlijk zuurstofarm wordt. In een breed stuk water voor 

het gemaal zijn de omstandigheden wat gunstiger. Hier trekt het uitpompende gemaal de 

bodem schoon. Dit gedeelte is meerdere keren met het schepnet bevist. Er werd toch nog vis 

gevangen, namelijk giebel en tiendoornige stekelbaars. Beide kunnen gedijen, waar andere 

vissoorten verstek laten gaan. Die giebel is waarschijnlijk een nakomeling van hier losgelaten 

goudvissen. In de sloothoeken zijn ook groene kikkers gezien, maar het is vooralsnog 

onduidelijk welke soort het betreft. Ook leven hier allerhande waterinsecten, waaronder 

spinnende waterkever en tuimelaar.  

In de polder van Reijm vond ook een schepnetbemonstering plaats, waarbij geen andere vis is 

gevangen dan tiendoornige stekelbaars.  

In een nieuw gegraven sloot in de Blesbroggepoolder (west) zijn veel meerkikkers, enkele 

jonge zeelten en tiendoornige stekelbaarsjes vastgesteld. Recent is hier de vroegere 

verdedigingsschans gereconstrueerd. Ook is hier een deel van de Oolde Lende hersteld. Nu 

heeft dit water een harde, schone zandbodem.  

 
In de Meulewiek in de Domeinenpoolder zijn bijzondere vissen gevangen, evenals in de daar 

op aangesloten sloten. Er is hier sprake van een afwateringssloot op Fries boezempeil, waar 

vis vanuit de Lende  makkelijk intrekt. In de sloot zijn twee Rode Lijstsoorten geconstateerd, 

namelijk bittervoorn en vetje. Andere hier ontdekte vissoorten zijn kleine modderkruiper, 

blankvoorn, kolblei, snoek en tiendoornige stekelbaars. Op het land is ook een poelkikker 

vastgesteld. Ook leven hier verscheidene tot de verbeelding sprekende waterinsecten, 

waaronder Staafwants, Spinnende waterkever en Tuimelaar. 
 
Ook in de Helomapoolder bleek een waterlossing behoorlijk soortenrijk aan waterleven te 

zijn. Het gaat om een boezemsloot die via grote duikers in contact staat met de Lende. Er 

werden maar liefst negen vissoorten uit het water geschept en weer teruggezet, namelijk 

kleine modderkruiper, vetje, blankvoorn, kolblei, brasem, bittervoorn, zeelt, baars en snoek. 

Ook werden hier verscheidene andere levensvormen ontdekt, waaronder Tuimelaar, 

Kokerjuffer (diverse soorten) en Zoetwaterspons.     

Dichtbij de genoemde waterlossing is ook een amfibieënpoel onderzocht. Tot de hier toen 

waargenomen soorten behoren Basterdkikker, Tiendoornige stekelbaars en Geelgerande 

watertor.  

 
In de Gorterspoolder zijn een aantal sloten bemonsterd. In de buffersloten van de grote 

rietpolder is vetje en kleine modderkruiper gevangen. Ook was de onderwaterbodem hier 

bezaaid met kleverige poelslak. 

In modderige sloten in de Utterdieken zijn baars, tiendoornige stekelbaars, brasem en 

meerkikker vastgesteld.  
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De Nijkspoolder is twee maal bezocht. In één van de petgatten bleek het water glashelder te 

zijn. Tussen een begroeiing met plompenblad is ook snoek, zeelt en kleine modderkruiper 

opgeschept, maar vermoedelijk zwemmen hier meer vissoorten...  

Hier waargenomen amfibieën zijn bruine kikker, groene kikker, waarschijnlijk poelkikker, en 

gewone pad.  

 

 In het water van de Zaandputte vlakbij de Driewegsluis werd een gevlekte Amerikaanse 

rivierkreeft geschept. Deze blijkt behoorlijk veel fauna te vreten, o.a. amfibieënlarven. 

Mogelijk verklaart dit het ontbreken van paddenvisjes, waterslakken, libellenlarven en ook vis 

in de Zaandputte?  Vlak bij de Zaandputte ligt ook bloemrijk natuurgrasland. Op de bodems 

van de sloten heeft zich een laag weke bagger opgehoopt. Desondanks is hier ook een 

gevlekte Amerikaanse rivierkreeft gevangen. In de sloot met de kreeft zijn evenwel ook baars, 

brasem, libellenlarven en waterslakken vastgesteld, terwijl in andere nabijgelegen sloten 

tiendoornige stekelbaars en groene kikker (kikkervissen) voorkwam. Blijkbaar valt het dan 

lokaal toch weer mee met de schade die de kreeft aanricht ..... 

 

Schaopedobbe: Op 1 juni is schepnetonderzoek in de Schaopewaskersdobbe gedaan door 

Henk Jager.  

 Hierbij zijn honderden zonnebaarzen gezien, terwijl er nauwelijks libellenlarven en 

amfibieënlarven gevangen zijn. Blijkbaar vraten de zonnebaarzen hier alles op… Zelfs waar 

de waterkolom volledig was opgevuld met veenmos, kwamen tientallen kleine zonnebaarsjes 

voor. Ze waren hier namelijk uit het zicht van grotere soortgenoten, maar waarschijnlijk 

vonden ze er ook prooi. Tussen het veenmos schuilden namelijk ook de laatste kikkervisjes…  

 

Op de Schaopedobbe is ook meerkikker vastgesteld. Gewoonlijk is dit een soort van 

poldersloten. Soms zit deze echter ook in poelen in heideterrein. In dat geval zit er veen of 

andere bagger in, want daar overwintert de meerkikker in. In het terrein de Schaopedobbe 

bevindt zich een mooi voorbeeld. Het betreft het zogenaamde Zaandvene. Hier zat namelijk 

veen onder het stuifzand. Mensen hebben daar turf van gewonnen. Zodoende is er een poel 

ontstaan, waar nu nog wat veen in zit en waar de meerkikker goed thuis is. Van hier uit werd 

een groot mannenkoor gehoord. Het ging hoofdzakelijk om meerkikker, maar er zaten ook 

poel- en basterdkikkers tussen. Alle drie vormen leefden hier dus bij elkaar. Het laatste is 

zeldzaam in Nederland, maar komt in Stellingwerf vaker voor. In tegenstelling tot de 

Schaopewaskersdobbe zag het water hier zwart van de kikkervisjes, onder meer van 

heikikker.  

 

Een poel op de noordelijk gelegen natuurontwikkeling is in augustus onderzocht. Hier bleek 

de kleine watersalamander zich voort te planten, terwijl er ook poel- en bastaardkikker 

voorkwam. Nog een bijzonder soort hier is de waterpieptor.   

 

In boezemsloten van de Oolde Kuunder (Tsjongerdellen súd) zijn diverse soorten vissen 

vastgesteld, te weten vetje, zeelt, snoek, baars en blankvoorn. Hier voorkomende amfibieën 

zijn bruine kikker en meerkikker.  

In poldersloten zijn weer andere soorten ontdekt, waaronder kleine watersalamander en 

tiendoornige stekelbaars. Het gaat dan om watergangen op de grens met het reservaat.     
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Ook in de sloten van de Meulereed ten westen van Oldeberkoop is door Henk Jager naar 

amfibieën en vissen gekeken. Hier zijn (opnieuw) poelkikker, bastaardkikker en bruine kikker 

vastgesteld. Een grenssloot met oostelijker gelegen landbouwgebied bevatte zeer veel 

tiendoornige stekelbaars.  

In de sloten van de iets zuidwestelijker gelegen Grote Weren en Vietnam zijn drie soorten 

vissen geschept, namelijk snoek, zeelt en tiendoornige stekelbaars. Tot dusverre zijn van de 

Grote Weren drie soorten amfibieën bekend. Dit betreft gewone pad, bruine kikker en 

poelkikker. Hiervan is de laatste opvallend talrijk.  

 
 
5.4 ONGEWERVELDEN 
 

In het Mandefjild  heeft Gerrit Tuinstra nachtvlinders geïnventariseerd. Hierbij zijn een aantal 

leuke soorten waargenomen, zoals het jeneverbesgeeltje (Aethes rutilana) en de witgestreepte 

jeneverbesalpenmot (Dichomeris marginella).  

 

De vlinders van de Heide fan Allardseach worden al vele jaren gemonitord door Anja 

Kerkhof en de familie Hoornveld. Van de12 dag- en dagactieve nacht-vlindersoorten die zijn 

gezien, is het gamma-uiltje de talrijkste soort.  

Ook hooibeestje, heideblauwtje, gewone heispanner en kleine vuurvlinder zijn o.a. gezien. Dit 

zijn belangrijke indicatoren voor een goed ontwikkelde, structuurrijke heide.  

In de Bakkefeansterdunen werden 24 soorten gezien. Talrijkst waren; zwartsprietdikkopje, 

gewone heispanner, groentje, bont zandoogje en hooibeestje. Ook zijn er waarnemingen 

gedaan van o.a. heivlinder, heideblauwtje en groot dikkopje. Dit zijn kwaliteitsindicatoren 

voor heide en heischrale graslanden. 

 

Op de Schaopedobbe monitort Gerard Bergsma de libellen en vlinders. Het heideblauwtje 

doet het hier uitstekend in de buurt van de Schapepoel, waar enkele jaren geleden een deel is 

geplagd. Ook werden in 2011 meerdere bruine vuurvlinders waargenomen, tegenwoordig een 

zeldzame soort in Friesland. Ook de heivlinder deed het hier redelijk dit jaar terwijl de 

landelijke berichten over deze soort verontrustend waren. 

 

 Zeer bijzonder was de ontdekking van de weegbreemot (Pyrausta despicata). De soort is 

bekend van de Waddeneilanden, maar dit betreft de eerste vindplaats op het vasteland van 

Friesland. 

 

 
Weegbreemot op de Schaopedobbe, 18-8-2011 (Foto: Gerard Bergsma) 
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Libellen waren dit jaar veel minder talrijk dan voorgaande jaren. Deels kwam dit 

waarschijnlijk door de koude en natte zomer, maar deels zou het ook het effect kunnen zijn 

van predatie op larven door de nog immer talrijke zonnebaars in de Schapepoel…  

 

Andere ongewervelden die Bergsma heeft waargenomen tijdens zijn veldonderzoek zijn o.a. 

tuimelaar, mierkever, ruige roofvlieg en zandviltvlieg: 

 
Zandviltvlieg op de Schaopedobbe (Foto: Gerard Bergsma) 

 

In 2011 heeft It Fryske Gea Bureau FaunaX gevraagd onderzoek te doen naar het voorkomen 

van de waardmieren van het heidegentiaanblauwtje op de Delleboersterheide, Schaopedobbe, 

Heide fan Allardseach en Ketlikerheide:  Heeft het voorkomen van deze mieren wellicht te 

maken met het verdwijnen van de zeldzame dagvlinder uit deze gebieden in de afgelopen 

jaren? Het is van belang dit te weten voordat eventueel besloten wordt tot maatregelen i.v.m. 

het gentiaanblauwtje.  

De 1
e
 resultaten van het onderzoek laten zien dat het ook met de waardmieren van het 

gentiaanblauwtje alles behalve goed gaat. Van de 6 onderzochte (deel) gebieden werden deze 

alleen op de Heide fan Allardseach en Ketlikerheide aangetroffen. In 2012 zal het onderzoek 

worden afgerond.  

Tijdens het onderzoek zijn ook waarnemingen gedaan van de vrij zeldzame zwartrugbosmier 

(formica pratensis) rond de Catspoele. Op de schraallandjes van de Delleboersterheide 

werden blauwe breedscheenjuffers gevonden (zeer zeldzaam in Fryslan). Ook het vookomen 

van de kommavlinder op de Hoarn werd opnieuw bevestigd. 

 
Wiebe Poppe heeft in het Easterskar opnieuw naar macro-nachtvlinders gekeken.  

Sinds 2004 wordt het gebied nu onderzocht op deze soortgroep. In de eerste beide 

onderzoeksjaren werden in totaal 191 soorten vastgesteld. Van 2006 tot en met 2008 kwamen 

daar nog 40 nieuwe soorten bij. In 2010 volgden opnieuw 3 nieuwe soorten en ook in 2011 

werden nog weer 2 nieuwe soorten waargenomen, namelijk:  

• de grote worteluil (Agrotis ipsilon); deze trekvlinder wordt elk jaar wel waargenomen, 

maar in zeer wisselend aantal. De soort is gebonden aan allerlei kruidachtige planten 

en grassen.  

• De draak (Harpyia milhauseri) deze tandvlinder is vooral gebonden aan eik en berk en 

volgens de literatuur in met name bosachtige gebieden.  
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 In totaal zijn er nu dus 236 soorten macro-nachtvlinders bekend van het Easterskar. 

 
Lendevallei 

In een sloot bij de Hemweg is ook een andere waterroofkever gevangen. Het betrof de 

veengeelgerande waterroofkever (Dysticus dimidiatus). Dit is een vrij zeldzame soort van 

schone, relatief voedselarme wateren. Deze sloot is op reservaatspeil. Op de vangplaats 

groeiden onder meer Krabbenscheer, Kikkerbeet en Veelwortelig kroos.  

In een sloot langs de Domeinenweg (Blesbroggepoolder) is kleine spinnende waterkever 

geschept. Het betreft tot dusver de enige vangst van deze soort in de Lendevallei. 

 

Het water van de Zaandputte vlakbij de Driewegsluis leek vrij leeg. Tijdens een bezoek in het 

voorjaar zwommen er zelfs geen paddenvisjes in, hoewel de plas hier bij uitstek geschikt voor 

leek. Een aanzienlijk deel van de plas bestaat namelijk uit ondiep water dat deels op de zon 

ligt. Wel zijn hier een aantal ongewervelde diertjes gezien. Over het water liepen 

schaatsenrijders. Vlak langs de oever zwom opvallend veel eironde watertor, het wemelde 

ervan. Verder bevatte het water onder meer staafwants en rugzwemmer.  

 

De boezemsloten van de Oolde Kuunder (Tsjongerdellen súd) zijn rijk aan ongewervelde 

diersoorten, waaronder riempje, kleverige poelslak en tuimelaar.   

In de sloten zijn drie soorten vissen geschept, namelijk snoek, zeelt en tiendoornige 

stekelbaars.  

 

De verscheidenheid aan ongewervelde fauna in de Grote Weren en Vietnam is eveneens 

groot. Veel voorkomende kleine waterdieren zijn hier onder meer gerande oeverspin, 

waterspin, staafwants en grote spinnende waterkever. In september was ook, de van hier al 

eerder bekende moerassprinkhaan opvallend talrijk. De soort hing in oeverplanten boven 

slootwater en zat ook op (vrijwel) alle natuurgraslandpercelen. Zelfs langs de weg is de soort 

gehoord en gezien. Het moeten er duizenden zijn geweest. 

 
 
5.5 FLORA, VEGETATIE & WATERKWALITEIT 
 
Lendevallei 

Enige jaren geleden zijn in het Oolde Stroomdal  enkele kleine petgaten gegraven. Deze 

liggen in een poldergebied in het dal van de Wetering, hetwelk een zijtak van de Lende is. Er 

hebben zich bijzonder fraaie ondergedoken begroeiingen ontwikkeld, waaronder die van 

Rossig fonteinkruid. De waterkwaliteit is hier ook beter (pH: 7.2 / EGV: 192) dan die van de 

nabijgelegen poldersloten (pH: 6.9 / EGV 349). 

 

In de Tepespoolder ligt nog een lage landbouwpolder waarvan It Fryske Gea een paar 

percelen in eigendom heeft. Er is hier sprake van sterke onderbemaling. Hierdoor zien de 

sloten er bruin van de kwel. Ook brengt dit opwellende grondwater veel koolzuurgas met zich 

mee. Ook  heeft zich in de meeste watergangen bagger opgehoopt, terwijl er ook wel enige 

organische vervuiling zal zijn. Hierdoor groeien er weinig waterplanten.  

Tussen een begrenzende polderkade en een sloot op reservaatspeil werd een fraaie 

moerasvegetatie geconstateerd. Er was sprake van een drassige door vee opengehouden 

strook. Het maaiveld lag ongeveer even hoog als het slootpeil. Op de bodem kwamen plasjes 

voor. Hierin groeide  behoorlijk veel klein blaasjeskruid. Het betrof goed op naam te brengen 
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materiaal, want er zaten verscheidene dunne, witte uitlopers aan. Ook stond hier snavelzegge 

en grote boterbloem.  

 

 In het Botkerisservaot is kleinste egelskop ontdekt. Voor zover kon worden nagegaan 

was deze nog onbekend van de Lendevallei. De standplaats betreft een smal petgat dat hier 

enige jaren geleden langs de rand van een ‘haege’ was uitgegraven. De soort gedijt hier 

behoorlijk talrijk. Er is zelfs sprake van kleinschalige vegetatievorming. Dit betekent dat  de 

Associatie van kleinste egelskop hier ook voorkomt. Kleinste egelskop is aan vrij 

voedselarme wateren gebonden. Op de standplaats is een waterkwaliteitsmeting gedaan. Het 

bleek te gaan om zwak zuur (pH 6.4) en matig electrolytrijk (194 µScm
-1

) water. 

 
In de Utterdieken bevatte een smal slootje hier tevens planten van zacht water; onder meer 

fijn  kransblad en vlottende bies kwamen er voor.  

 
Een waardevol vegetatie-element in de Nijkspoolder is een grote pol moeraswolfsmelk. Deze 

staat hier zeker al meer dan twintig jaar. De standplaats betreft de rand van een ribbe. Aan de 

voet vormt de plant stobbeachtige structuren. Deze waren zwartgeblakerd geraakt bij het 

opbranden van het ‘sloek’. Dit deert de plant niet. Hieronder een opname van de groeiplaats 

van deze plant. 

 
Jaar 2011 

Maand 04 

Dag 25 

Lengte proefvlak (m) 2.00 

Breedte proefvlak (m) 2.00 

Bedekking kruidlaag (%) 100 

Bedekking moslaag (%)  15 

Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) 150 

Maximale hoogte kruidlaag (cm) 180 

Aantal soorten   5 

Haagwinde + Calystegia sepium 

Oeverzegge + Carex riparia 

Moeraswolfsmelk 5 Euphorbia palustris 

Rietgras + Phalaris arundinacea 

Riet + Phragmites australis 

Gewoon dikkopmos 2b Brachhythecium rutabulum 

 

In de Lendevallei is het Sasbos het enige Berkenbroek van betekenis. Van het gedeelte langs 

het Wiede van De Lende is reeds lang Adelaarsvaren bekend. De soort vormt hier een dichte 

ondergroei onder berkenbomen. In september zijn hier ook waterkwaliteitsmetingen gedaan. 

Het water van het Wiede was (toen) electrolytrijk (380 µS/cm) en neutraal (7.2 pH). Ongeveer 

vijftig meter verderop werd echter een heel ander type water geconstateerd. Het betrof een 

smalle volle sloot, die zomers echter soms droogvalt. Hierin was het water zeer electrolytarm 

(67 µS/cm) en behoorlijk zuur (3.7 pH). Blijkbaar is de invloed van Et Wiede, wat toch een 

grote watermassa is, slechts gering.  

 

NB: Behalve langs Et Wiede is ook aan de oostkant van de oosterbroekweg Berkenbroek te 

zien. Dit gedeelte is een restant van de zogenoemde Westergreveri’je. Hier bestaat de 

bosondergroei uit brede stekelvaren, braam en/of pijpenstrootje. Adelaarsvaren ontbreekt, 

maar er staat wel een groep bijzonder forse koningsvaren.  
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Van de polder van Reijm is de vegetatie onderzocht, omdat hier een herinrichtingsproject op 

stapel staat. In het grasland stonden geen noemenswaardige plantensoorten. Engels raaigras 

had hier de overhand.  Plaatselijk groeide hier ook veel rietgras en/of gestreepte witbol. In de 

slootkanten gedijden ook minder gewone planten zie onderstaande verspreidingskaartjes. Hier 

treedt namelijk ijzerrijk kwelwater uit. De sloten zelf bevatten fonteinkruiden van 

voedselrijke omstandigheden, waaronder haarfonteinkruid en gekroesd fonteinkruid. Het 

water is er roestbruin van de ijzeroer.  
 
Kaartjes: verspreiding minder algemene plantensoorten in de Polder van Reijm (Lendevallei) in 2011.  
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Rond de Zaandputte vlakbij de Driewegsluis is eerder bos aangeplant. Ondertussen is dit een 

vrij dicht bos. De bomen staan tot aan de oevers. Hieronder bevindt zich ook witte els.  

Zomers gedijen er ook (blauw)algen in de Zaandputte. Waterplanten zijn er niet.  
 

Diaconievene: Op de natuurontwikkeling in het Diakonievene is door Tom Jager gevlekte 

orchis ontdekt. Ook staat hier sinds enige tijd stijve ogentroost en moeraswolfsklauw.  

Tot dat de vuilstort in de Weperpolder in 1998 werd afgedekt, hadden kokmeeuwen in het 

Diakonievene een grote broedkolonie. Het terrein wordt daarom ook wel de Meeuwe-kelonie 

genoemd. Toentertijd gedijde er in de verveningsplas veel watervorkje en sterrenkroos (soort 

is nog onbekend). Veenmos ontbrak in het water van de plas. Afgelopen jaar groeide er 

plaatselijk veel waterveenmos, vooral in luw en ondiep water. Het water in de plas oogt 
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donker, terwijl er een dikke laag weke bagger op de bodem rust. Ook is het water hier 

electrolytarm en (vrij) zuur (zie onderstaande metingen). Zulke omstandigheden zijn gunstig 

voor veenmossen. In de op een na bovenste meting is sprake van oververzadiging van 

zuurstof. In dit geval produceerden draadalgen, sterrenkroos en drijvend fonteinkruid belletjes 

zuurstof. Het laatste komt ook vaak voor boven ondergedoken begroeiingen van 

waterveenmos.  

 

Ook aan de landskant van de oevers groeit steeds meer veenmos. Het betreft hier 

hoofdzakelijk gewone soorten, zoals gewoon en gewimperd veenmos. De plas is omgeven 

door hooggelegen zandgrond. Mogelijk betreft het de restanten van een ringwal. Ter plaatse 

van de renbaan grenst de plas echter aan geëgaliseerd terrein. Ook ligt hier vlak bij de plas 

een slootje. Mogelijk onttrekt dit water aan de plas? Hier lijkt herstel van het oorspronkelijke 

reliëf gewenst. Vooralsnog is dit echter het enige minpuntje.  

 

Het water van de diepe poel langs de weg is vrij zuur en matig electrolytrijk (zie onderstaande 

tabel). Mogelijk vindt hier wegzijging plaats naar de diep ontwaterende bermsloot, hoewel 

deze poel nooit droogvalt. Een andere verder van de weg afgelegen poel bleek beter gebufferd 

en electrolytarm te zijn (zie onderstaande kwaliteitsmetingen).  

 

pH yS/cm Sal D0% x y Opmerking 

4.05 68 0.03 0.0 207,35 553,57 oude verveningsplas in zuurstofloze bagger 

4.65 63 0.03 170.8 207,15 553,32 oude verveningsplas boven bagger 

5.12 69 0.03 82.3 207,12 553,26 natuurontwikkelingspoel langs bosrand oude  reservaat 

4.44 156 0.07 33.3 207,02 553,13 natuurontwikkelingspoel langs Alberda laan 

 

Oolde Kuunder (Tsjongerdellen-súd)  

In de boezemsloten van dit gebied komen fraaie waterplanten voor. Bronmos treedt hier vaak 

massaal op. In sommige sloten behoort de watervegetatie tot de Associatie waterviolier en 

kransvederkruid. Die begroeiingen komen hier goed in beeld, want het slootwater is 

glashelder. 

 

Grote Weren en Vietnam (vroeger ’t West genoemd) 

De sloten van de Grote Weren herbergen waardevolle water- en moerasplanten, zoals 

waterviolier, kransvederkruid, noordse zegge, snavelzegge, grote boterbloem en wateraardbei. 

Eerder stonden hier ook lidsteng en ronde zegge, maar dat is al weer lang geleden.  

 

Kapellepôle 

De vaatplanten op de Kapellepôle zijn geïnventariseerd door de plantenwerkgroep Drachten 

e.o.. Het gezelschap bestond uit Foppe Hoff, Jan Mantel, Johan Schurer, Meinte van der 

Velde, Jan Tjoelker en Harry Waltje. Als groep hebben zij vijf uur op de Kapellepôle e.o. 

rondgestruind. Harry Waltje  noteerde ook de aangetroffen mossoorten. De plantenwerkgroep 

heeft op de Kapellepôle 115 soorten vaatplanten vastgesteld. Harry Waltje noteerde ook 33 

soorten mossen voor de Kapellepôle. Als zodanig is dit een gemiddeld hok, zowel voor 

mossen als voor vaatplanten. Toch herbergt het gebied verscheidene waardevolle vegetatie-

elementen, hetgeen bijzonder is voor een klein terrein dat midden in landbouwgebied ligt.  

 Bovendien heeft Harry Waltje hier trilgraszegge ontdekt, terwijl hier een paar jaar eerder 

ook ijle zegge is gevonden. Beide staan hier in moerasbos. Vermoedelijk is deze standplaats 

ontstaan door zandwinning ten behoeve van de langslopende trambaan. Op een andere plek in 

dit gedeelte ontdekte Harry ook vliermos. Laatstgenoemde was lange tijd behoorlijk 



48 

 

zeldzaam, maar nam de afgelopen jaren weer toe. Over de bijzonderheden op de Kapellepôle 

en omgeving is een artikel geschreven dat in mei 2012 in de Twirre verscheen. 

 
 
5.6 PADDESTOELEN 
 

Bakkefeansterdunen: Sjoerd Greydanus inventariseert in dit gebied al enige jaren de 

paddenstoelen en volgt daarbij een aantal rode lijstsoorten: Grote speldenprikzwam (Poronia 

punctata) en heideknotszwam (Clavaria argillacea); beide zijn kwetsbaar.  

 

Ook in Easterskar, Mandefjild en Ketlikerskar werd opnieuw naar paddestoelen gekeken, door 

Gosse Haga. Onder de gevonden soorten bevonden zich geen nieuwe soorten of 

bijzonderheden.  

 

 

TOT SLOT 
 
Wij hopen dat u met plezier kennis heeft genomen van alle bevindingen over de flora en fauna 

in Fryske Gea-reservaten in 2011. 

 

Hartelijk dank voor alle gegevens en goede raad en een bijzonder mooi waarnemingenjaar 

2012 toegewenst! 

 

Namens It Fryske Gea, 

Sietske Rintjema, Henk J. Jager, Harma Scholten 

 

 

 


