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Samenvatting 
 
Het valt niet mee om, nadat je duizenden cijfertjes door de handen hebt gehad, trends hebt 
geanalyseerd en verklaringen daarbij hebt geschreven voor pakweg een 60 natuurobjecten 
verspreid over de Provincie, daaruit in enkele pagina’s de essentie te destilleren en een 
samenvatting te schrijven. Hieronder doen we evenwel een poging.   
 
Bossen 
Belangrijke bosgebieden van It Fryske Gea vinden we vooral in Súd: o.a. Mandefjild en 
Ketlikerskar. In West is dit o.a. het Rysterbosk. Daarnaast zijn er nog de kleinere 
bosgebiedjes Wikelerbosk en Wilhelmina-oard, en in Noard Grikelân & Turkeije bij Oenkerk. 
Over het algemeen zijn de ontwikkelingen hier t.a.v. de fauna als positief te beoordelen. De 
bossen hebben een belangrijke betekenis voor zoogdieren zoals vleermuizen, eekhoorn, 
boommarter en das. De broedvogelbevolking is sterk afhankelijk van de variatie in 
gelaagdheid en leeftijd. Hoe meer oude, dikke bomen, hoe meer holenbroeders. Jong bos is 
daarnaast belangrijk voor het voedselaanbod.  
Verder volgen de trends veelal de landelijke ontwikkelingen. Zo gaat het met enkele soorten 
die in Afrika overwinteren (bijvoorbeeld gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger en 
wielewaal) de laatste jaren minder goed, doordat er in Afrika de laatste winters sprake was 
van extreme droogte. Ook zijn er standvogelsoorten die duidelijk te lijden hebben gehad van 
enkele koudere winters, bijvoorbeeld blauwe reiger, ijsvogel, roodborst en winterkoning. 
Muizenetende roofvogelsoorten zoals buizerd en bruine kiekendief hadden vorig jaar weinig 
broedresultaat volgens vrijwilligers van de roofvogelwerkgroep, waarschijnlijk door een 
gebrek aan muizen. Voor de subsidieregeling natuurbeheer is It Fryske Gea vorig jaar gestart 
met het in kaart brengen van de bosstructuur. Zowel in Ketlikerskar als Rysterbosk werd 
daaruit duidelijk dat de afgelopen decennia veel beheer is uitgevoerd in deze bossen. Het 
aandeel naaldhout is teruggebracht en ook is gewerkt aan de ontwikkeling van boszomen en 
–randen. Besdragende struiken, waaronder de Amerikaanse vogelkers, zijn ’s winters van 
betekenis voor diverse lijsterachtigen. Verder zijn name de oudere bossen ook van grote 
betekenis voor mossen, korstmossen en paddestoelen, soortgroepen waar de laatste jaren 
ook in Fryske Gea-gebieden meer aandacht voor is.   
 
Heide 
Heideterreinen beheert It Fryske Gea vrijwel alleen in district Súd, met de Schaopedobbe, 
Heide fan Allardseach, Delleboersterheide en Ketlikerheide als grootste gebieden. Dankzij 
een in 2012 (in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en SOVON) 
gegeven broedvogelinventarisatiecursus voor bos en heide, zijn voor een aantal van deze 
gebieden tellers gevonden, zodat de ontwikkelingen t.a.v. de broedvogelbevolking beter 
gevolgd kunnen worden. Geconstateerd is dat goed geplande en gestuurde drukbegrazing 
waarschijnlijk een positief effect heeft op de heidevegetatiestructuur. Het is wel belangrijk dat 
bosranden en faunarijke delen daarbij consequent worden ontzien. Ook diverse 
plagprojecten hebben bijgedragen aan het behoud van heischrale vegetaties en veel 
zeldzame soorten. Sommige heidevogels die in Afrika overwinteren hebben de laatste jaren 
te lijden gehad onder droogte en voedseltekort. Ook wordt in Afrika op sommige soorten 
gejaagd. Soorten die ’s winters hier blijven of minder ver wegtrekken (bv naar Zuid-Europa) 
vertonen op veel plaatsen juist toename of breiden hun broedareaal uit, bijvoorbeeld 
geelgors, boomleeuwerik en roodborsttapuit.  
Het beeld t.a.v. de reptielen is wisselend in de Fryske Gea-gebieden. Over het algemeen 
werden in 2012 minder waarnemingen gedaan dan in voorgaande jaren. Op de 
Liphústerheide waren de aantallen ringslang, adder en levendbarende hagedis juist hoger 
dan in voorgaande jaren. Van de Schaopedobbe werd voor het eerst sinds decennia een 
ringslang gemeld. Heideterreinen met vennen zijn van grote betekenis voor libellen, 
sprinkhanen en dagvlinders, waaronder zeldzame soorten zoals heivlinder en bruine 
vuurvlinder. It Fryske Gea heeft onderzoek laten doen naar het voorkomen van de 



6 

 

waardmieren van het heidegentiaanblauwtje in de belangrijkste heidegebieden. De 
uitkomsten daarvan waren zo slecht dat vermoed wordt dat het beperkte voorkomen van 
deze waardmieren een belangrijke oorzaak kan zijn geweest bij het verdwijnen van het 
gentiaanblauwtje uit de reservaten van It Fryske Gea. Heideterreinen met stuifzand zijn ook 
van betekenis voor bijzondere soorten korstmossen en paddestoelen. Vermeldenswaardig tot 
slot is dat het zeldzame valkruid op de Schaopedobbe uitbreidt (>400 ex. en daarmee de 
grootste populatie van Fryslân), tegen de landelijke trend in. 
 
Beekdalen  
It Fryske Gea beheert natuurreservaten in de Tsjongervallei en de Lendevallei. De natte 
graslanden ontwikkelen zich in de Tsjongervallei goed en mede daarom voelt de watersnip 
zich hier thuis. Het is van belang dat er aandacht wordt besteed aan de waterhuishouding, 
zodat geen verdroging en verzuring optreedt. Met name in de Tsjongervallei zet It Fryske 
Gea ook in op het herstel van de openheid. In de Meulereed is vorig jaar het project 
“Beekherstel en vismigratie” uitgevoerd, waarbij de Tsjonger van een natuurlijke oever is 
voorzien, twee voormalige meanders zijn hersteld en een vistrap naar de middenloop van de 
Tjonger is aangebracht. Ook in de Lendevallei zijn de laatste jaren vergelijkbare 
beekherstelprojecten uitgevoerd, in het kader van het ROM-project. De vernatting heeft een 
positieve uitwerking op de moerasbroedvogels. Soorten zoals dodaars, waterral, 
porseleinhoen, kokmeeuw, visdief, oeverzwaluw, roerdomp, rietzanger en rietgors, 
sprinkhaanzanger en matkop reageren daarop snel.  
De veelal waterplanterijke slootjes die we in de beekdalreservaten vinden zijn van grote 
betekenis voor libellen, zoals groene glazenmaker, vroege glazenmaker en glassnijder. In 
2012 werd de - tot voor kort als uitgestorven in Nederland beschouwde - sierlijke witsnuitlibel 
voor het eerst aangetroffen in de Lendevallei. De slootjes zijn bovendien een belangrijk 
leefgebied voor vissen en amfibieën. Zo zijn in de Lendevallei bittervoorn en vetje 
vastgesteld. In de Tsjongervallei bleken tijdens de jaarlijkse slootschoonwerkzaamheden veel 
vissen, amfibieën en ongewervelden te sneuvelen, omdat ze op de kant worden gezet en 
dan niet op eigen kracht terug kunnen komen in de sloot, waardoor ze veelal ten prooi vallen 
aan predatoren zoals reiger en ooievaar. Het loont de moeite om direct achter de kraan aan 
te lopen en deze dieren terug te zetten in de sloot.   
 
Moeras en water 
Belangrijke moerasgebieden buiten de Lende en de Tsjonger die It Fryske Gea beheert zijn 
het Bûtenfjild, de Alde Feanen, Petgatten de Feanhoop en Kraanlannen en het Easterskar. In 
Gaasterland zijn dit  water- en moeraseigendommen rondom o.a. de Fluezen en de 
Oudegaasterbrekken. Tijdens de evaluatie van Petgatten de Feanhoop, Kraanlannen en 
Bûtenfjild werd een aantal verbeterpunten benoemd. Zo zijn waterhuishouding en beheer niet 
altijd goed op elkaar afgestemd, waardoor de beheerder in gevecht raakt met de successie: 
toenemende verruiging en verbossing. Plaatselijk zal meer worden ingezet op beweiding en 
maaien, terwijl in de Alde Feanen de successie ook d.m.v. plagprojecten plaatselijk zal 
worden teruggezet.  
Goed nieuws uit 2012 was de constatering dat de otters toenemen en hun areaal ook lijken 
uit te breiden, nadat er 3 Tsjechische otters in de Alde Feanen werden bijgeplaatst.  
Op tenminste twee plaatsen in de Alde Feanen zijn waarschijnlijk jonge otters geboren. Ook 
werd de aanwezigheid van de otter door medewerkers van de SON (stichting otterstation 
Nederland) vastgesteld in de Grutte Wielen, het Bûtenfjild en de Fluezen. In het Easterskar 
was het dier al langer actief. It Fryske Gea hoopt dat na de otter ook een ander echt 
waterbeest, namelijk de bever, in deze gebieden een plek zal vinden.  
Een aantal moerasbroedvogels dat ’s winters naar Afrika trekt, heeft te lijden gehad van 
droogte en voedselgebrek. Zo kwamen bosrietzanger, sprinkhaanrietzanger, kleine karekiet 
en snor dit jaar veel later – of helemaal niet - terug dan normaal, waardoor (met name in de 
Alde Feanen) veel lagere aantallen van deze soorten werden vastgesteld dan andere jaren.   
De moerasgebieden zijn van betekenis voor vissen en amfibieën zoals de heikikker. Ook 
vinden we er vele soorten libellen. In de Alde Feanen werd het voorkomen van de bruine 
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korenbout bevestigd. Vorig jaar werd de habitatrichtlijnsoort gevlekte witsnuitlibel echter niet 
gemeld uit dit gebied.  
De ontwikkeling van watervegetaties en jonge verlandingsvegetaties komt in vrijwel alle 
moerassen in Fryslân nog steeds niet goed van de grond, ondanks de verbetering van de 
boezemwaterkwaliteit (aanmerkelijk minder nutriënten). Het starre boezemwaterpeil, slecht 
doorzicht en de aanwezigheid van veel bodemwoelende en watervlooienetende vis is daarop 
waarschijnlijk mede van invloed. In de Alde Feanen zijn de ontwikkeling van 
waterplantenvegetaties, jonge verlandingsvegetaties en oevervegetaties ook doelen voor 
Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water. Reden waarom vorig jaar in samenwerking met 
Provincie, Wetterskip, Stowa en Friese Merenproject een Europese LIFE-subsidieaanvraag 
is ingediend met als doel deze vegetaties te ontwikkelen en uit te breiden.  
 
Kwelders en duinen 
Kwelders en duinen beheert It Fryske Gea op Oost-Ameland en Noard-Fryslân Bûtendyks.  
De kwelder van Ameland ontwikkelt zich de laatste jaren mooi, met een toename van 
zeekraal, lamsoor en zeeaster. De duinen daarentegen bevinden zich in een soortenarm 
climaxstadium van duinriet en zelfs brandnetels (een stikstofindicator die je niet meteen in de 
duinen zou verwachten). It Fryske Gea overweegt hier maatregelen in te zetten om de 
successie plaatselijk terug te zetten. In de zeereep aan de noordkant blijken de kerven (met 
een kraan gegraven inkepingen) die er twee jaar geleden werden aangebracht een belangrijk 
effect te hebben op de dynamiek en de instuiving van kalkrijk zand. De resultaten zijn zo 
positief dat de proef in de toekomst waarschijnlijk zal worden uitgebreid. Ook in de geplagde 
duinvallei zijn de ontwikkelingen nog steeds gunstig te noemen. Het aantal rode lijstsoorten 
planten, zoals dodemansvinger, gewone vleugeltjesbloem, moeraswespenorchis, stijve 
ogentroost en slijkgroen is hier sinds de uitvoering van het plagproject toegenomen. Wel 
houdt It Fryske Gea er rekening mee dat ook hier t.z.t. een beheer moet worden gevoerd om 
de successie niet opnieuw in soortenarme rietruigtes en struweel te laten eindigen.  
Op Noard-Fryslân Bûtendyks, het grootste aaneengesloten kwelderareaal van Europa, 
onderzoekt It Fryske Gea de mogelijkheden om intensief beheerde zomerpolders weer onder 
invloed te brengen van de kust- en zeedynamiek. In combinatie van een uitgekiend beheer 
van begrazing kan de biodiversiteit van dit gebied met internationale allure op deze manier 
worden vergroot. Vooral insecten zullen profiteren van de toename van kweldergewassen, 
maar ook scholekster, tureluur, kluut, kokmeeuw, visdief, veldleeuwerik,  velduil en grauwe 
kiekendief zullen hun plek daar kunnen houden zo is de verwachting.   
De buitendijkse gebieden (zowel de zomerpolders als de kwelders) zijn momenteel van grote 
betekenis voor weidevogels. Meer dan de helft van de kievit-, tureluur-, scholekster- en 
veldleeuwerikterritoria in Fryske Gea-reservaten vinden we momenteel hier.    
 
Graslanden 
Verspreid over de Provincie beheert It Fryske Gea zo’n 4500 ha grasland. Deze graslanden 
verschillen erg qua bodemsoort, vegetatie en beheer.  
Met de weidevogels gaat het onverminderd slecht, overeenkomstig het landelijke beeld.  
Behalve de krakeend (144% t.o.v. 1998 met 144 territoria) en de veldleeuwerik (104% t.o.v. 
1998 met 359 territoria, opmerkelijk gezien de landelijke trend) zijn alle soorten ten opzichte 
van 1998 achteruit gegaan in de Fryske Gea-reservaten. Tureluur (77% van 1998 met 519 
territoria) en kievit (72% t.o.v. 1998 met 748 territoria) relatief het minst, grutto (50% t.o.v. 
1998 met 360 territoria), scholekster (47% van 1998 met 633 territoria) en watersnip (40% 
van 1998 met 28 territoria) het meest.  
Op de betrekkelijk grote verschillen tussen de seizoenen zijn vele factoren van invloed, 
bijvoorbeeld weersomstandigheden. In 2012 kwam er in februari nog een pittige 
vorstperiode, die de eerste kieviten dwong om tijdelijk weer zuidwaarts richting Frankrijk te 
verkassen. Hier blijken vervolgens duizenden dieren te zijn verhongerd omdat er sneeuw lag. 
District Súd is voor steltlopers nog nauwelijks van betekenis, met uitzondering van de 
watersnip. De achteruitgang van steltloperweidevogels gaat het snelst in district Midden en 
het minst snel in district West en Noard.  
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Naast de weidevogels zijn ook de kruidenrijke vegetaties met bijbehorende zoogdieren 
(haas, ree, veldmuis), insecten (o.a. hooibeestje, bruin zandoogje, argusvlinder) en de 
waterplantenrijke sloten met vissen, amfibieën, libellen en andere ongewervelden van grote 
waarde in het hedendaagse vrijwel uitgestorven agrarische landschap. It Fryske Gea zal ook 
van deze soortgroepen in 2013 gegevens (laten) verzamelen, als basis voor de in de 
komende jaren nieuw te ontwikkelen toekomstvisie voor de graslandreservaten.  
 
Landschapselementen 
It Fryske Gea beheert ook talrijke kleinere landschapselementjes, zoals stinzeparken, 
eendenkooien, singels en houtwallen, de Slachtedyk, pingo’s en dobben. Dit zijn vaak oases 
voor flora en fauna in het intensief beheerde landschap van tegenwoordig, wat bijvoorbeeld 
blijkt uit de volgende waarnemingen uit 2012. Kleine bosjes zoals Grikelân & Turkije en de 
eendenkoaien zijn van betekenis voor vele soorten zangvogeltjes, holenbroeders en ook 
watervogels. In de dobben Hurdegarypsterwarren werden 16 soorten dagvlinders (waaronder 
oranjetipje en icarusblauwtje) en 22 soorten libellen (waaronder groene glazenmaker) 
genoteerd. De vegetatie van de Slachtedyk heeft zich onder het verschralingsbeheer dat It 
Fryske Gea hier voert goed te hebben ontwikkeld. Namen de ruigtekruiden ridderzuring, 
akkerdistel en grote brandnetel duidelijk af t.o.v. 2001, bijzondere soorten als addertong, 
goudhaver en paarse morgenster breiden hun areaal juist duidelijk uit. Ook de 
stinzenplantenvegetaties in Jongemastate en Martenastate staan er goed voor, wat mede te 
danken is aan de enthousiaste beheervrijwilligers die It Fryske Gea hier helpen. Ook in de 
Tsjongerwallen nabij Donkerbroek werden o.a. bijzondere struiken genoteerd waaronder de 
zeldzame tweestijlige meidoorn en de beklierde heggeroos.    
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1. Inleiding 
 
Vele flora- en faunagegevens kwamen er weer binnen over de natuurreservaten van It F 
In 2012. Gegevens van vrijwilligers, Fryske Gea-medewerkers en onderzoeksbureaus, maar 
ook gewoon losse waarnemingen die zeer waardevol kunnen zijn.  
 
Bovendien kunnen we constateren dat er sprake is van een verdergaande uitbreiding en 
standaardisering van die gegevensverzameling. Steeds meer van u werken volgens de 
landelijke methodieken en volgen de ontwikkelingen in een bepaalde soortgroep in een vast 
monitoringsproefvlak of op een vaste monitoringsroute.  
 
Al met al is er zo een schat aan informatie beschikbaar over de planten en dieren die in de 
Fryske Gea-gebieden leven. Waardevolle informatie over de natuurkwaliteit, die ons ook 
helpen het beheer en de inrichting van terreinen te verbeteren! 
 
Graag willen we een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit rapport heel erg bedanken! 
 

 
 
 
Onderstaand rapport geeft een indruk van wat er aan gegevens is binnengekomen bij It 
Fryske Gea over 2012. Op het moment van schrijven waren bovendien nog niet alle 
resultaten over 2012 binnen. Het jaarverslag beoogd dus niet volledig te zijn! 
 
Om het lezen wat te vergemakkelijken en zaken makkelijker te kunnen vinden of begrijpen, 
volgt hier een beknopte leeswijzer:  
 
 
Leeswijzer 
Na een hoofdstuk met algemene, gebiedsoverstijgende achtergrondinformatie worden de 
resultaten vervolgens per district en per object beschreven, achtereenvolgens Noard, 
Midden, Súd en West.  
Per object (vaak een cluster van gebieden) worden achtereenvolgens waarnemingen van 
zoogdieren, vogels, reptielen/ amfibieën/ vissen, ongewervelden, vegetatie/ flora en 
paddestoelen behandeld (voor zover info beschikbaar).  

 Aandachtpunten voor beheer, inrichting of onderzoek zijn gemarkeerd met een 
(bijzonder) uitroepteken. 

 
(10) = Tussen haakjes staat het aantal territoria dat in 2012 werd vastgesteld voor de 

betreffende soort 
 
Tot slot: dit rapport is in de eerste plaats geschreven voor medewerkers en vrijwilligers van It 
Fryske Gea. Mensen dus die de gebieden behoorlijk goed kennen. Toch hebben we bij de 
grotere objecten dit keer een korte inleidende tekst en soms een kaartje geplaatst, zodat de 
beschreven resultaten wat beter geïnterpreteerd kunnen worden.  

 
Veel leesplezier! 
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2. Achtergrondinformatie 
 
Voordat we de resultaten van 2012 bespreken volgt in dit hoofdstuk eerst wat algemene 
achtergrondinformatie over onderwerpen die gebiedsoverstijgend zijn.  
 
 
Certificering en beheerevaluatiecyclus 
It Fryske Gea ontvangt beheersubsidie uit de Subsidieregeling Natuur- en Landschap (SNL). 
Om één digitale verzamelaanvraag te kunnen doen van alle terreinen heeft It Fryske Gea 
zich laten certificeren. Een gecertificeerde beheerder moet werken volgens een goedgekeurd 
kwaliteitshanboek, waarin diverse procedures zijn beschreven. Eén van die procedures is de 
Beheerevaluatiecyclus. It Fryske Gea stelt voor al zijn natuurgebieden eens per 25 jaar een 
Beheervisie op. In die visie beschrijft It Fryske Gea zijn middellange termijn doelstellingen 
voor het betreffende gebied. De uitvoering van het beheer wordt in 6-jaarlijkse werkplannen 
vastgelegd. Na elke 6 jarige periode vindt een tussentijdse evaluatie plaats: Wat waren ook 
al weer de doelstellingen voor het gebied? Welk beheer hebben we de afgelopen jaren 
uitgevoerd? Welke natuurresultaten heeft dat opgeleverd? Liggen we qua doelstellingen op 
koers of moeten er bepaalde dingen worden bijgestuurd?    
In 2012 hebben we op de hierboven beschreven wijze 4 beheervisies geëvalueerd, namelijk 
Ketlikerskar, Bûtenfjild, Petgatten de Feanhoop e.o. en Rysterbosk. Vanzelfsprekend waren 
de beschikbare inventarisatiegegevens, o.a. door u verzameld, daarbij van groot belang! 
De evaluatiebijeenkomsten werden als bijzonder nuttig ervaren. De komende jaren zal It 
Fryske Gea deze procedure verder professionaliseren, waarbij we dankbaar gebruik zullen 
blijven maken van de door u verzamelde informatie over flora en fauna.  
 
Ganzenakkoord 
Door de groeiende populatie standganzen wordt de schade aan landbouw door deze ganzen 
in de zomer ook steeds groter. Al jaren proberen natuur- en landbouworganisaties, jagers en 
politiek hiervoor een oplossing te bedenken. In 2012 is het zogenaamde G7 (ganzen – 7 
partners) akkoord gesloten. 
 
Het akkoord heeft als doel om de ganzenpopulaties in Nederland duurzaam in stand te 
houden en de schade door ganzen aan m.n. landbouw te verminderen.  
Concreet betekent dit de schade in vijf jaar terugdringen tot het niveau van 2005 (grauwe 
gans) en 2011 (brandgans), het planmatig verminderen van de populatie standganzen en het 
planmatig wegnemen van populaties exoten en gedomesticeerde ganzen.  
Onder standganzen worden de grauwe- en brandgans in de zomerperiode verstaan. Exoten 
zijn Nijlgans, Canadese gans, Indische gans, gedomesticeerde gans (soepgans), hybriden 
en de kolgans in de zomerperiode. Met de maatregelen worden de overwinterende 
trekganzen met rust gelaten; de grauwe gans, brandgans, kolgans, rietgans en rotgans. 
 
De precieze maatregelen worden vanaf 2013 in regionaal in onderling overleg tussen de 
betrokken organisaties vastgesteld, eigenlijk zoals het in Fryslân al langer was geregeld met 
zogenaamde maatwerkplannen. Maatregelen die It Fryske Gea tot dusverre neemt om 
tegemoet te komen aan het akkoord zijn het jaarlijks tot 1 april prikken van grauwe 
ganzenlegsels en legsels van exotische ganzen in moerasgebieden. In 2012 zijn op deze 
manier in Fryske Gea gebieden in totaal 1.308 ganzenlegsels met in totaal 7.178 eieren erin 
geprikt. Ook Staatsbosbeheer prikte in totaal zo’n 30.000 eieren in Fryslân. Hierdoor zijn er in 
2012 aanzienlijk minder jonge grauwe ganzen geboren.  
 
Weidevogels 
De Vogelbalans 2012 van SOVON Vogelonderzoek is somber over de broedvogels van het 
boerenland. Men concludeert dat het effect van allerlei boerenlandvogel-maatregelen van de 
laatste jaren nog steeds onvoldoende effect sorteren. De aantalsontwikkeling van de vier 
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steltloperweidevogels is er een van teloorgang (figuur 1). De tureluur doet het 
verhoudingsgewijs nog het beste, gevolgd door de kievit. Grutto en scholekster zijn duidelijk 
slechter af. De kievit vertoonde in 2011 een licht herstel, maar nam vervolgens in 2012 sterk 
af. Ook de veldleeuwerik vertoonde in 2012 landelijk een sterke terugval. 

 
Figuur: Landelijke aantalsontwikkeling van de 4 “klassieke” weidevogels (Vogelbalans 2012).  

 
Kievit, grutto, scholekster, tureluur, veldleeuwerik en watersnip vertonen allemaal de laatste 
10 jaar een significante achteruitgang van < 5% per jaar. De krakeend vertoont een 
significante toename van > 5%. 
 

landelijke populatie # broedparen 

kievit 200-300.000 

grutto 49.000-75.000 

scholekster 80-130.000 

tureluur 20-25.000 

krakeend 6-7000 

veldleeuwerik 50-70.000 

watersnip 1200-1500 
Tabel: landelijke populaties primaire weidevogels (Bron: Sovon.nl). 

 
In januari 2010 heeft het DB van IFG besloten dat aaisykjen niet langer zou worden 
toegestaan in Fryske Gea-reservaten. De argumenten daarvoor waren: 
 

� In Natura2000-gebieden (o.a. Noard-Fryslân Bûtendyks, Grutte Wielen en Alde 
Feanen) was aaisykjen al langer niet meer toegestaan (NB-wet). Het verschil in 
beleid tussen Natura2000- en andere gebieden was niet goed uit te leggen en leidde 
tot veel onduidelijkheid 

� It Fryske Gea vond de factor “rust tijdens de vestigingsfase” met name in 
natuurreservaten belangrijker, nu de weidevogelpopulaties overal achteruit gaan.   

  
De afdeling Natuurkwaliteit heeft nu, na 3 seizoenen geen “aaisykjen” meer in IFG-
reservaten, gekeken hoe het nu gaat met de weidevogels en de weidevogelbescherming in 
de Fryske Gea-reservaten.  
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Figuur: indexen 7 belangrijke weidevogelsoorten in alle Fryske Gea-graslandreservaten samen 
(4.694 ha) ten opzichte van het seizoen 1998 (=100%) 

 
Bovenstaande figuur laat zien hoe de populaties van 7 soorten weidevogels zich t.o.v. 1998 
in alle graslandreservaten van It Fryske Gea samen hebben ontwikkeld.  
 
Bij de interpretatie van deze figuur moeten verschillende zaken worden opgemerkt 
Ten eerste zit er heel veel verschil tussen die bijna 4.700 ha graslanden qua bodemtype, 
vegetatie en beheer. Zo zijn meegerekend de zilte zomerpolders en kwelders bûtendyks (ca. 
1800 ha), bloemrijke graslanden in de Binnemiede en Weeshúspolder, 
overstromingsgraslanden in de Alde Feanen en langs de Friese IJsselmeerkust, diepe 
meerpolders in Gaasterland, beekdalgraslanden langs Lende en Tjonger maar ook de 
heischrale graslanden op de Hoarn en elders. Kortom: niet ieder grasland is hetzelfde en 
grote delen van de meeberekende oppervlakten zijn niet voor elke soort weidevogel 
interessant.  
De gebruikte gegevens van jaar tot jaar hebben zoveel mogelijk betrekking op dezelfde 
oppervlakte, maar helaas is het niet zo dat we van ieder jaar en van elk gebied complete 
gegevens tot onze beschikking hebben. Ook over 2012 waren op het moment van schrijven 
nog niet alle resultaten van de weidevogelreservaten binnen. In die gevallen is voor het 
missende cijfer het eerst beschikbare getal uit een voorgaand jaar gekopieerd.  
Verder zijn de gegevens in bovenstaande figuur over het algemeen de volgens de BMP-
methode verzamelde aantallen territoria, wat dus nog niets zegt over het broedresultaat van 
een soort in een bepaald gebied en jaar.  
 
Uit de figuur wordt duidelijk dat de algehele tendens nog altijd negatief is, ondanks het 
instellen van weidevogelcoördinatoren en het uitvoeren van diverse maatregelen uit het 
weidevogelopkrikplan. De trend in de Fryske Gea-reservaten wijkt daarmee nauwelijks af 
van de landelijke en onderschrijft het structurele karakter van de problemen waar de 
weidevogels mee te maken hebben.  
Behalve de krakeend (144% t.o.v. 1998) en de veldleeuwerik (104% t.o.v. 1998) zijn alle 
soorten ten opzichte van 1998 achteruit gegaan in de Fryske Gea-reservaten. Tureluur (77% 
van 1998) en kievit (72% t.o.v. 1998) relatief het minst, grutto (50% t.o.v. 1998), scholekster 
(47% van 1998) en watersnip (40% van 1998) het meest.  
Op de betrekkelijk grote verschillen tussen de seizoenen zijn vele factoren van invloed, 
bijvoorbeeld weersomstandigheden. In een droog voorjaar hebben de vogels bijvoorbeeld 
moeite hun kostje bij elkaar te scharrelen. In een koud voorjaar komt de grasgroei trager op 
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gang zodat de vogels meer tijd hebben om hun legsel te voltooien voordat het maaien 
losbarst. In 2012 kwam er in februari nog een pittige vorstperiode, die de eerste kieviten die 
toen al weer terug waren dwong om tijdelijk weer zuidwaarts richting Frankrijk te verkassen. 
Hier blijken vervolgens duizenden dieren te zijn verhongerd (bron: Franse bioloog O. Girard).    
 
Er zijn ook grote verschillen tussen de districten. Onderstaande figuren illusteren dit voor de 
primaire weidevogels kievit (totaal 748 territoria in 2012), grutto (totaal 360 territoria in 2012), 
scholekster (totaal 633 territoria in 2012) en tureluur (totaal 519 territoria in 2012).  
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Figuren: totaal aantal territoria van kievit, grutto, scholekster en tureluur op ruim 4600 ha 
graslandreservaat van IFG, opgesplitst per district (bron: archief IFG) 

 
Kort samengevat kunnen we stellen dat:  

- district Súd (paars) voor de steltloperweidevogels nog nauwelijks van betekenis is 
- de achteruitgang van primaire steltlopers het snelst gaat in district Midden (rood)  
- en het minst snel in district West (groen) en Noard (blauw) 
- district Noard herbergt het grootste aandeel van kievit, scholekster en tureluur 

 
De volgende mogelijke en aannemelijke verklaringen kunnen daarvoor worden gegeven;  
 
District Súd ligt voornamelijk op de hogere zandgrond in Zuidoost Fryslân en bestaat uit een 
halfopen tot tamelijk besloten landschapstype met bos, heide en beekdalen, waar de meeste  
weidevogels sowieso nooit de eerste voorkeur aan hebben gegeven. Hogere aantallen in 
voorgaande decennia waren waarschijnlijk mede het gevolg van overloop uit de meest 
optimale districten waar alle gebieden toen optimaal bezet waren. Ook was de 
waterhuishouding hier vroeger beter met winterinundatie en meer kwelinvloeden.  
 
District Midden gelegen op veengrond, heeft te maken met grote waterhuishoudkundige 
problemen. De omgeving van de reservaten wordt hier al decennialang diepontwaterd, 
waardoor deze inklinkt en de bodem daalt t.o.v. die in de reservaten. Daarmee wordt meer 
en meer grondwater onder de reservaten weggetrokken en komen deze meer en meer onder 
invloed van zuur en voedselrijk regenwater te staan. Hierdoor daalt de zuurgraad van de 
bodem, wat slecht is voor het bodemleven. Ook leidt verzuring gauw tot verruiging (o.a. 
pitrus) en grotere knelpunten voor het beheer. 
 
Grote delen van district Noard bestaan uit (oude en jonge) zeeklei. Met name jonge zeeklei 
heeft nog weinig last van verzuring en het bodemleven is hier dan ook vaak nog redelijk op 
peil. De belangrijkste weidevogelpolders in district west betreffen voormalige meerpolders die 
heel laag (tot soms wel enkele meters dieper) liggen t.o.v. hun omgeving. Gevolg daarvan is 
dat grondwater uit de omgeving juist naar deze gebieden afstroomt, wat hoge 
grondwaterstanden in de reservaten oplevert. Bovendien buffert dit basenrijke grondwater de 
verzuring van deze gebieden waardoor het bodemleven goed op peil blijft.  
 
Verreweg het grootste aandeel van de steltloperweidevogels scholekster, kievit en tureluur zit 
in district Noard en wel op de ca. 1800 ha zomerpolders en kwelders van Noard-Fryslân 
Bûtendyks, te weten 74% van alle scholekster-, 55% van alle kievit- en 61% van alle tureluur 
-territoria in Fryske Gea-reservaten. Van de veldleeuwerik broedde in 2012 204 paar op 
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Noard-Fryslân Bûtendyks van de in totaal 359 vastgestelde territoria in Fryske Gea-reservaat 
(57%). De lichte toename in de trend van deze soort sinds 1998 is dan ook voornamelijk toe 
te schrijven aan dit gebied en op z’n minst opmerkelijk te noemen in het licht van de 
landelijke (sterk negatieve) trend.   
 
Alleen de watersnip verkiest de districten Midden en Súd. In deze beide districten huisde 
bijna een derde deel van de totale populatie in Fryske Gea-reservaten (beide 9 van de in 
totaal 28 territoria), waaruit de voorkeur voor nat en structuurrijk (beekdal) grasland blijkt.  
 
Extra maatregelen die It Fryske Gea sinds een aantal jaren in het kader van het 
Weidevogelopkrikplan uitvoert in de reservaten met een weidevogelfunctie zijn bijvoorbeeld; 
 
- Het beter verzorgen van de interne waterhuishouding, zoals de snellere afvoer van 

regenwater, door de greppels en kopakkerbuizen vaker te controleren en te herstellen. 
Ook zijn in dit verband op diverse plaatsen plasdrassituaties gecreëerd in het vroege 
voorjaar die gebruikt worden als steltloperslaap- en foerageerplaats. 

- Het verbeteren van het (onderhouds)bemestingsregime; aanvoer van (voldoende) ruwe 
mest en niet te veel of geen sterk productieverhogende drijfmest meer en het 
regelmatiger uitvoeren van onderhoudsbekalking om de bodemzuurgraad op peil te 
houden. 

- Het beter afstemmen van het beheer (maaien en weiden) per perceel en op de 
aanwezige vogels. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat in de kuikenfase voldoende 
areaal extensief wordt beweid, waardoor er meer insecten aanwezig zijn en kuikens zich 
in de structuurrijkere vegetatie, die door extensieve beweiding ontstaat (“pollen”), beter 
kunnen verschuilen. 

- Tot slot zijn er in diverse reservaten waar de weidevogeldoelstelling voorop staat in de 
afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd om de openheid te vergroten. Zo zijn vrijstaande 
bomen, bosjes en ruigtehoekjes her en der verwijderd. Deze maatregel heeft ook als doel 
om broedgelegenheid voor predatoren zoals zwarte kraai, buizerd en bruine kiekendief, 
te verminderen. Naast deze indirecte maatregelen om de invloed van predatoren te 
beperken vindt er ook directe predatorenbestrijding plaats in veel weidevogelgebieden. 
Gedacht moet worden aan gerichte acties tegen zwarte kraai en vos, liefst in de periode 
kort voor het broedseizoen (februari). Bestrijding tijdens het broedseizoen (15 maart tot 1 
augustus) vindt in principe niet plaats. Vanwege ethische aspecten hanteert It Fryske 
Gea in deze periode de zogenaamde “schoontijd”.        

 
Onderstaande figuur laat zien hoeveel vrijwilligers er sinds 2001 actief zijn in Fryske Gea-
reservaten op het gebied van weidevogelbescherming en –inventarisatie (de aantallen van 
voor 2001 zijn niet volledig).  

 
Figuur: ontwikkeling aantal vrijwilligers dat actief is in IFG-reservaten op het gebied van 

weidevogelbescherming en –inventarisatie (bron: IFG-database BIG) 

 
Uit deze grafiek blijkt dat het aantal actieve weidevogelbeschermers in Fryske Gea-
reservaten gedurende het afgelopen decennium behoorlijk stabiel is en schommelt tussen de 
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100 en de 130 personen. Toch moeten we wel de vinger aan de pols houden, want er 
houden momenteel meer mensen op dan dat er nieuwe bij komen.   
 
Conclusies die we uit deze gegevens kunnen trekken zijn:  

� Beide argumenten op grond waarvan de beleidswijziging in 2010 heeft 
plaatsgevonden zijn nog steeds van toepassing: het gaat gemiddeld genomen 
onverminderd slecht met de weidevogels, ook in de Fryske Gea-reservaten.  

� Het draagvlak onder weidevogelbeschermers om It Fryske Gea te helpen bij de 
bescherming van de weidevogels in zijn reservaten is sinds de instelling van het 
nieuwe beleid vrijwel onverminderd groot gebleven.  

 
Vlinders 
Er zijn in 2012 veel minder vlinders geteld dan gemiddeld de afgelopen 20 jaar volgens de 
Vlinderstichting. Dit had natuurlijk te maken met de tamelijk koude en natte zomermaanden.  
Het is echter moeilijk om aan dit gegeven conclusies te verbinden.  
Zo worden de gegevens ook beïnvloed door het feit dat vlinderaars bij slecht weer minder 
snel het veld in gaan. En een natte zomer is waarschijnlijk beter voor de groei van de 
waardplanten dan een hele droge zomer, dus misschien hebben veel rupsen zich wel prima 
kunnen ontwikkelen! Op grond van één zo’n slecht waarnemingenjaar kun je dus niet meteen 
conclusies kunt verbinden over hoe het met populaties van soorten gaat. Hopelijk geven de 
monitorings- en andere – waarnemingen van de komende jaren daar een duidelijker beeld 
van.  
Wel kwam recent een voorstudie voor de Rode lijst nachtvlinders uit bij de Vlinderstichting. 
Daaruit werd duidelijk dat ca. 65% van de Nederlandse nachtvlinders wordt bedreigd in haar 
voortbestaan. 70 soorten zijn reeds verdwenen, 63 worden ernstig bedreigd, 102 bedreigd en 
230 soorten zijn kwetsbaar. Van 81 soorten is de status niet bekend omdat er te weinig 
informatie beschikbaar is. Zo’n 300 soorten worden op dit moment niet bedreigd in hun 
voortbestaan.  
 
Soorten van het jaar 2013 

 
Patrijs – Steenmarter – Vuursalamander – Hanekam - Gewone mijnspin 

       
 
2013: Het jaar van de Patrijs 
Nog maar veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het Nederlandse 
platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de aantallen met ruim 95% afgenomen. De 
Patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. SOVON Vogelonderzoek Nederland en 
Vogelbescherming willen dat niet laten gebeuren en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot 
het Jaar van de Patrijs.  
Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. In 
Nederland komt de soort verspreid voor. Akkerland (met kruidenrijk randbeheer) is het meest 
in trek, vooral als dit afgewisseld wordt met ruige dijken, slootranden, wegbermen en 
houtwallen. Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de 
eerste weken louter van insecten en ander klein gedierte. De patrijs is altijd een favoriet 
doelwit geweest voor jagers. De aantallen patrijzen nemen, vooral door schaalvergroting in 
de landbouw, dramatisch af.  
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Als broedvogels wordt de patrijs in Fryslân de laatste jaren alleen nog gemeld uit de 
noordwesthoek van Fryslân en op de grens met Drenthe. In het binnenland van de Provincie 
komt deze soort niet of nauwelijks meer tot broeden.  
Losse waarnemingen van deze soort komen incidenteel binnen, bijvoorbeeld in november 
2011 14 exemplaren in de Peazemerlannen, juli 2011 6 exemplaren in de Kraanlannen, in 
2009 bij de Dyksput roptasyl 8 -, in september 2004 1 exemplaar in het Ketlikerskar en in 
1994 op de Makkumer Noardwaard 4 exemplaren. Vanuit het Lauwersmeergebied en het 
Fochtelooerveen komen regelmatiger meldingen.  
Voor een goede bescherming is kennis nodig. Waar zitten Patrijzen en hoeveel? Wat zijn de 
kenmerken van die plekken en hoe goed doen ze het daar? Met gerichte tellingen hopen we 
zoveel mogelijk gegevens over de Patrijs te verzamelen. Daarnaast willen we ook al wat voor 
de Patrijs gaan doen. In een aantal gebieden proberen we de leefomstandigheden voor 
Patrijzen alvast te verbeteren.  
We roepen iedereen op om mee te doen aan de tellingen die in het Jaar van de Patrijs 
worden georganiseerd. Op www.jaarvandepatrijs.nl staat meer informatie over het project.  
 
2013: Jaar van de Steenmarter 
De zoogdiervereniging heeft 2013 gekozen als het jaar van de steenmarter. Deze 
marterachtige heeft ongeveer de grootte van een kat, maar is slanker en staat lager op zijn 
poten. De soort heeft een lichtbruine vacht met witte ondervacht en een witte, gevorkte bef 
die uitloopt tot op de voorpoten. De steenmarter heeft een lange, ruige pluimstaart.  
Het leefgebied van de steenmarter is variabel; in bos, bosrijke moerasgebieden, 
cultuurlandschappen en zelfs in de stad kan deze soort gevonden worden. In de winter zoekt 
de steenmarter vaak (kunstmatig verwarmde) plaatsen op, zoals zolders en kruipruimtes van  
bijgebouwen. Net zo variabel als zijn leefgebied is het dieet; rijpend fruit, vogels en hun 
eieren, muizen en andere zoogdieren, insecten en honing, het is maar net wat op zijn pad 
komt. Steenmarters zijn zeer lenig, ze kunnen zich zelfs door een opening van nauwelijks 7-9 
cm wurmen. Ook kunnen ze uitstekend klimmen. 
De steenmarter is een beschermde diersoort, maar kan ook schade veroorzaken in huizen 
en gebouwen waar hij leeft. De zoogdierenvereniging wil met het jaar van de Steenmarter 
het Nederlandse publiek nader kennis laten maken met de steenmarter, omdat de soort 
bezig is met een opmars en op meer en nieuwe plaatsen in Nederland zal voorkomen. De 
informatievoorziening is cruciaal om vredig naast elkaar te kunnen leven.  
(bron: www.zoogdierenvereniging.nl en www.waarneming.nl ).  
 
Een kleine greep uit de Fryske Gea-gebieden waar de afgelopen jaren steenmarters zijn 
gemeld: Alde Feanen, Noarderleech, Easterskar, Lendevallei, Wikelerbosk, Fluezen & 
Fûgelhoeke. Vanuit dorpen en steden, zoals Elsloo, Olderberkoop, Drachten, Beetsterzwaag, 
Gytsjerk, Bergum, Garyp en Katlijk komen regelmatig meldingen van verkeersslachtoffers 
binnen.  
 
2013: Jaar van de vuursalamander 
De vuursalamander is een van de grootste salamanders van Europa en kan wel 20 cm 
worden. De fraaie geel-zwarte soort komt alleen in Zuid-Limburg voor, maar er zijn ook 
meldingen uit zuidoost Gelderland en noordoosten van Overijssel. Het leefgebied bestaat uit 
heuvelachtig landschap met vochtige loofbossen en bronbeekjes. Kalkrijke bodems en hoge 
bodemvochtigheid, maar ook de aanwezigheid van koele, vochtige schuilplaatsen zijn 
belangrijke eisen die de soort aan zijn leefomgeving stelt. Het voedsel bestaat vooral uit 
wormen en naaktslakken. De soort toont een sterke afname, vooral in de periode 2009-2011. 
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze afname, dit is te volgen 
op www.SOSvuursalamander.nl. (bron: RAVON.nl)  
 
2013: Jaar van de Hanekam 
De Nederlandse mycologische vereniging heeft 2013 uitgeroepen tot het jaar van de 
hanekam. De hanekam Cantharellus cibarius staat symbool voor de grote achteruitgang van 
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veel soorten paddenstoelen vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De soort heeft 
ernstig te lijden gehad van verzuring en vermesting, en staat als gevoelig op de rode lijst van 
2008. De hanekam, in de volksmond cantharel genoemd, komt voornamelijk in ijl begroeide 
bermen en langs bospaden voor op schrale, mossige plekken. Het is een soort van 
zandgrond, zoals de duinen in lage delen van West- en Noordoost-Nederland en de 
Waddeneilanden. De hanekam is afhankelijk van een boom om te groeien, in Nederland is 
dat meestal een eik, maar ook grove den, beuk en berk.  
Fryske Gea-gebieden waar de hanekam de laatste jaren o.a. werd gemeld zijn bijvoorbeeld 
Bakkefeansterdunen en Heide fan Allardseach, Ketlikerskar, Schaopedobbe en Rysterbosk.  
Nieuwsgierig geworden of een melding doorgeven?  Op de website van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging staat meer informatie: www.mycologen.nl  
 
 

 
 
Figuur: Verspreiding van de hanekam in Friesland 2013 (www.paddenstoeleninfriesland.nl ) 

 
2013: jaar van de gewone mijnspin (Atypus affinis) 
Het EIS en Naturalis hebben 2013 uitgeroepen tot het jaar van de gewone mijnspin.  
Ons land kent twee soorten mijnspinnen, tevens de enige vogelspinnen van Nederland. In 
2013 wordt in heel Europa het onderzoek aan deze spin in 2013 gestimuleerd. Mijnspinnen 
leven in een gegraven koker of mijn in de grond, vandaar de naam. De soort heeft 
vooruitstekende kaken en daarmee behoren ze tot de vogelspinnen. Het is ook een 
herkenningspunt. Mannetjes worden 7 tot 9 mm, vrouwtjes 10 tot 15 mm. De soort komt voor 
op hoge zandgronden, zoals in het Gooi, Utrechtse heuvelrug, de Veluwe en Noord-Brabant.  
Hoe het zit met deze soort in Friesland is niet goed bekend.  
Waarnemingen kunnen worden doorgegeven aan: peter.vanhelsdingen@naturalis.nl 
 
Otter in opmars? 
In 1988 werd de laatste Nederlandse otter doodgereden. Deze soort werd mede symbool 
voor de realisatie van de Ecologische Verbindingszone, de EHS. Mede dankzij de 
inspanningen van de Stichting Otterstation Nederland (de SON) werden vele 
inrichtingprojecten (o.a. het Otterproject in de Alde Feanen en de inrichting van de Bouwepet 
als verbinding tussen Grutte Wielen en Bûtenfjild, gerealiseerd. 
In 2005 werden de eerste otters weer geherintroduceerd in de Weeribben en de Wieden. De 
jaren daarop volgden meer uitzettingen, o.a. ook in de Lendevallei en de Alde Feanen. In dat 
laatste gebied werden vorig jaar nog 3 Tsjechische otters bijgeplaatst.  
Helaas moeten we constateren dat er landelijk de laatste jaren toch nog vele otters 
omkwamen in het verkeer. Blijkbaar functioneert de EHS nog niet voldoende.   
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Toch kunnen we daar een paar positieve ontwikkelingen tegenover zetten. Zo bleek uit 
webcam-camerabeelden uit de Alde Feanen dat daar in 2012 op tenminste twee 
verschillende plekken jongen zijn geboren. Eind vorig jaar zag een automobilist een otter 
proberen de E10 over te steken, van de Grutte naar de Kleine Wielen. Inderdaad konden 
waarnemers van de SON eind 2012 bevestigen dat er waarschijnlijk meerdere otters in de 
Grutte Wielen verblijven! Andere nieuwe leefgebieden die werden ontdekt zijn Burgumermar 
en de Leijen van Staatsbosbeheer. Maar het houdt niet op: ook in de Bouwepet werden in 
december vorig jaar zowel oude als verse spraints (ottermest gevonden!). Blijkbaar is de 
otter bezig met een opmars richting het noorden (Lauwersoog?). 
Maar ook richting Gaasterland zijn hoopvolle ontwikkeling. In het Easterskar is veel activiteit. 
Tijdens een schaatstocht op de Puollen bij Terherne werd in januari een otter gespot en ook 
op de Fluezen bleken otters aanwezig.   
Al met al hoopvolle signalen dat het de otter lukt zich te handhaven in de Friese natuur en 
ook een onderstreping van de noodzaak om de EHS wel goed af te maken en 
faunapassagevoorzieningen aan te brengen op risicovolle plekken zoals bij de Rijksweg E10 
en in de Westerdyk tussen Fabrykspoel en Bouwepet.  
Wie weet volgt een ander typisch waterbeest de sporen van de otter door Fryslân dan nog 
eens, namelijk de bever!  

 
Foto: otter slaat op de vlucht voor schaatsers op de Puollen nabij Terherne, winter 2012/2013 

(Feitse Leemburg) 
 

 
In memoriam 
Helaas overleden er gedurende het afgelopen jaar een aantal mensen die o.a. ook actief 
waren als inventarisatievrijwilliger van It Fryske Gea.  
Zo moesten we eind 2011 afscheid nemen van Bertus Bult. Samen met Siemensma 
inventariseerde hij een aantal jaren de Bancopolder en de Hege Mieden bij Lemmer op 
broedvogels.  
De Vogelringgroep van Rysterbosk en Mokkebank verloor haar trouwe lid Henny W. v/d 
Berg, die jarenlang de functie van secretaris voor de groep vervulde en verantwoordelijk was 
voor het jaarlijkse verslag.  
In augustus overleed Jan v/d Meer uit Sneek. Jan was florist, actief lid van de FFF en deed 
voor It Fryske Gea eind jaren negentig o.a. onderzoek in de nieuw aangelegde 
natuurbouwstroken van de Wymerts, nabij St. Nicolaasga.  
Op 22 februari 2013 overleed Henk Landstra uit Jubbega. Als inventarisatievrijwilliger hield 
hij jarenlang de roofvogelstand op de Catspoele bij en ook deed hij onderzoek naar vogels 
en reptielen op de Kapellepôle. Daarnaast was Henk actief lid van het promotieteam van It 
Fryske Gea en hielp hij jaarlijks mee met de amfibieënoverzetacties tussen Ketlikerskar en 
Tsjongerdellen.  
 
It Fryske Gea is dankbaar voor het werk dat bovengenoemde personen voor de natuur in 
Fryslân hebben verricht en wenst alle nabestaanden veel sterkte met de verwerking van 
deze verliezen.   
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3. District Noard 
 
EANJUMERKOLKEN 
 
Het object Eanjumerkolken bestaat uit een cluster van drie graslandgebieden ten 
noordoosten van Eanjum. In de Eanjumerkolken zelf liggen ook twee eendenkooien die van 
It Fryske Gea zijn.  
 
 
Broedvogels Eanjumerkolken 
Joeke Paulusma telde de broedvogels van de Eanjumerkolken voor het WMF. In totaal 
werden 20 soorten genoteerd. De weidevogels zijn in zeer lage dichtheden maar wel redelijk 
stabiel vertegenwoordigd; scholekster (6), kievit (3), grutto (2), tureluur (4), graspieper (5) en 
krakeend (4). In het laaggelegen rietperceeltje vinden rietzanger (7), kleine karekiet (7) en 
rietgors (8) een nestelplaats, evenals de blauwborst (3). Verder waren de rode lijstsoorten 
zomertaling (1) en koekoek (1) aanwezig. 
 
Broedvogels Dykshoarne en Kuperuspolder 
Voor de 5e jaar op rij telde J. Meindertsma het ca. 23 ha grote Dykshoarne voor het WMF.  
Dit graslandgebied ligt in het noordoosten van Fryslân, tegen het Lauwersmeergebied aan. 
Dit jaar waren er 13 broedvogels. De scholekster kwam met 4 territoria, 2 meer dan vorige 
jaren en ook de kievit kwam tot broeden, wat afgelopen jaren mislukte. De watervogels 
waren volop aanwezig, de wilde eend, bergeend en meerkoet hadden allen meerdere 
territoria. En ook de krakeend, knobbelzwaan en nijlgans kwamen tot broeden. Nieuw waren 
de blauwborst, kleine karekiet en rietgors. 
 
Ook de Kuperuspolder is door J. Meindertsma geteld. Dit 12 ha grote natuurgebied waar o.a. 
nog brakminnende plantensoorten voorkomen, zijn 11 vogelsoorten tot broeden gekomen. 
Helaas liet de grutto het afweten dit jaar, maar wel was er een nieuw broedgeval van de 
veldleeuwerik, waarmee het landelijk slecht gaat. De weidevogels tureluur, kievit, 
scholekster, graspieper en bergeend zijn door de jaren heen vrij stabiel met 1 tot 4 territoria. 
Ook hier zijn de rietvogels kleine karekiet en rietgors nieuw. 
 
Paddenstoelen van Asperen einekoai Eanjumerkolken 
Het natte najaar was een uitgelezen kans om op zoek te gaan naar paddenstoelen.  
De houtknotszwam Xylaria polymorpha is in de van Asperen Einekoai Eanjumerkolken 
ontdekt door G. Mast. De soort wordt ook wel dodemansvingers genoemd (net als de 
Oenanthe crocate, een zeldzame en zeer giftige plantensoort die o.a. op Ameland voorkomt, 
zie verderop!). De soort komt voor in voedselrijke bossen op zand- en leemgrond, vaak op 
stronken van dode bomen, meestal op de beuk. 

 
Houtknotszwam (Xylaria polymorpha) in de van Asperen Einekoai Eanjumerkolken (G. Mast). 
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LYTSE GEAST 
 
Het object Lytse Geast (11 hectare) bestaat uit de Ketelermar en drie eendenkooien.  
 
 
Broedvogels Ketelermar  
Ten zuiden van Lytse Geast ligt het Ketelermar, een deels verland meertje. Ook het 
Ketelermar is dit jaar voor het eerst met de BMP methode geteld door K. Joustra. Dit 6,3 ha 
grote gebied telde 30 broedvogelsoorten. Dit zijn veel zang- en watervogels waaronder de 
rode lijstsoort matkop (1). De wilde eend, grauwe gans, winterkoning, kleine karekiet, 
rietgors, tjiftjaf, fitis en koolmees waren de talrijkste soorten (met 3 tot 7 territoria elk). 
Ook werd hier een nachtegaal (ook een rode lijstsoort) gehoord, terwijl er in mei een 
watersnip in het gebied aanwezig was. 
 
Broedvogels Casteleins Einekoai 
De eendenkooi van minder dan 1 ha is voor het eerst op de BMP-methode geteld. K. Joustra 
telde 16 soorten vrij algemene water- en bosvogels. De pimpelmees en koolmees hadden de 
overhand met respectievelijk 6 en 4 territoria.  
 
Broedvogels Mulders Einekoai 
Ook de Mulders Einekoai is in 2012 voor het eerst op de BMP manier geteld. K. Joustra telde 
hier 22 soorten, wat veel is voor zo’n klein gebied (1,9 ha). In het verder vrij open en intensief 
beheerde agrarische landschap zijn dit soort landschapselementjes oases van rust, waar 
veel soorten hun toevlucht zoeken.   
Ook hier waren pimpel- (7) en koolmees (6) de talrijkste soorten. Verder houden de matkop 
(1) en de schuchtere goudvink (1) blijkbaar van de rust die de kooi hun biedt.  
 
 
GRUTTE WIELEN 
 
De Grutte Wielen is een natuurgebied ten noordoosten van Leeuwarden van ca. 577 ha, dat 
tevens is aangewezen als Europees beschermd Natura2000-gebied. Bij het beheer van de 
weidevogelpolders werkt It Fryske Gea nauw samen met de lokale Fûgelwachten 
Trynwâlden / Ryptsjerk en de Wielenwerkgroep. De laatste zet zich sinds 1987 actief in voor 
het behoud en de bescherming van dit gebied, door onder andere de natuurwaarden van het 
gebied te onderzoeken. In het gebied liggen maar liefst 7 BMP-/WMF-plots die jaarlijks op 
broedvogels worden onderzocht door vrijwilligers van de Fûgelwacht en/of Wielenwerkgroep.  
 

 
Figuur: de deelgebieden van het Fryske Gea-reservaat Grutte Wielen (handboek IFG) 



22 

 

Zoogdieren oostkant Grutte Wielen 
Y. Joustra telde 5 reeën in de Koekoekspetten terwijl hij vaststelde dat de vos actief was in 
het Koekoekslân / Polder Op Toutenburg. In de Ryptsjerksterpolder werden naast de 
broedvogels 2 mollen en 4 hazen waargenomen door J. Koster.  
Sinds 2012 is het ook zeker dat er in de Grutte Wielen inmiddels één of misschien zelfs meer 
otters leven. In het begin van het jaar meldde een automobilist dat hij een otter had gezien 
die probeerde de E10 over te steken ter hoogte van waar een tunnel onder de weg door ligt 
van de Grutte naar de Lytse Wielen bij Aquazoo. Later in het jaar werden regelmatig spraints 
(uitwerpselen) gevonden in de Grutte Wielen, o.a. ter hoogte van de Fabriekspoel, helemaal 
in het noordoostelijke hoekje van het gebied. Inmiddels is er ook een exemplaar betrapt met 
een trapcam (een cameraval) door medewerkers van de SON (Stichting Otterstation 
Nederland). Bovendien is gebleken dat de soort inmiddels ook de oversteek naar het 
Bûtenfjild er op heeft gewaagd, want ook in de Bouwepet zijn in december op meerdere 
plekken zowel oude als verse spraints aangetroffen, o.a bij de otterduiker onder de 
Ottemaweg door. 

Het is van groot belang dat het faunapassageknelpunt in de Westerdyk (overgang van 
Grutte Wielen naar Bouwepet waar geen veilige oversteekmogelijkheid is voor dieren) nu 
snel wordt opgelost door de wegeigenaar (Gemeente Tytsjerksteradiel) en andere 
belanghebbenden, voordat er hier slachtoffers gaan vallen........ 
 
Broedvogels Koekoekspetten 
De Koekoekspetten is een oud moeras met hier en daar een moerasbosje. Het gebied is 21 
ha groot en bevindt zich in een vrij ver gevorderd stadium van verlanding, waardoor natte 
rietlanden geleidelijk aan plaatsmaken voor wilgenbos. Waarschijnlijk telde Yme Joustra dit 
jaar mede daarom minder moerassoorten dan voorheen. Kuifeend, sprinkhaanzanger, snor 
en baardman lieten zich niet horen of zien, terwijl rietzanger (7) en klein karekiet (8) afnamen 
in aantal. Zwarte roodstaart, fazant en zwarte kraai waren daarentegen weer aanwezig en de 
witte kwikstaart werd hier voor het eerst vastgesteld. Ook de rode lijstsoort koekoek was met 
2 territoria present. 

 
Figuur: Aantalsverloop moeras- en rietbroedvogels van de Koekoekspetten (21 ha) sinds 2002. 

 
Broedvogels Koekoekslân - polder Op Toutenburg 
In het zuidelijke deel van de Grutte Wielen ligt de zomerpolder Op Toutenburg. Dit 44 ha 
grote gebied is onderdeel van het weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Yme Joustra heeft 
dit WMF-plot (Koekoekslân genoemd) geteld. Volgens Joustra vielen de resultaten dit jaar 
waarschijnlijk mede tegen omdat er een vos actief was in het gebied.  
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Figuur: Aantalsverloop weidevogelterritoria WMF-plot Koekoekslân (incl. Op Toutenburg, totaal 

44 ha) sinds 2002 (Y. Joustra). 

 
Broedvogels Ryptsjerksterpolder 
Deze 63 ha grote begraasde winterpolder aan de oostkant van de Grutte Wielen wordt al 
jaren voor het weidevogelmeetnet geteld door J. Koster. In de afgelopen 12 jaar hebben er 
35 vogelsoorten gebroed. Het gebied bevat behalve grasland, ook (riet)moerassen en open 
water/poelen met slikkige oevers. In 2012 zijn er geen nieuwe vogelsoorten bijgekomen. De 
rode lijstsoorten slobeend (2), tureluur (1), graspieper (7) en gele kwikstaart (7) waren goed 
vertegenwoordigd. Andere weidevogels nemen geleidelijk af.  
De pionierssoorten kluut en visdief waren beide vertegenwoordigd met 1 territorium.  
 
Broedvogels polder de Warren 
Zomerpolder de Warren (92 ha) is een laag gelegen stuk nat grasland dat ’s winters onder 
water staat (en is dan bij vorst een geliefd schaatsgebied). In het voorjaar is deze polder 
gesloten voor publiek, zodat de weidevogels in alle rust kunnen broeden. IFG-
weidevogelcoördinator Jouke Vlieger inventariseert de polder op broedvogels. Sinds 2000 
hebben hier 49 verschillende soorten vogels gebroed.  
De grutto is er verdwenen maar scholekster (3), kievit (15) en tureluur (14) handhaven zich 
wel goed, evenals graspieper (14) en gele kwikstaart (9) die zelfs duidelijk in de lift zitten. 
Daarnaast neemt ook de moerasvogelbevolking toe met rietzanger (34), kleine karekiet (22), 
baardman (4) en rietgors (26). Blauwborst (4), tjiftjaf (2) en fitis (3) laten haarfijn zien waar 
sprake is van toenemende bosopslag.  
 

 
Figuur: de aantalsontwikkeling van de weidevogels in WMF-plot de Warren (J. Vlieger) 
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Broedvogels Binnemiede en Weeshúspolder 
In de Binnemiede en Weeshúspolder, samen bijna 180 hectare groot, worden de 
broedvogels geïnventariseerd en geïnterpreteerd voor het Weidevogelmeetnet Friesland 
(WMF) volgens de standaard SOVON BMP-methode.  
 

  
Figuren: aantalsontwikkeling weidevogels Binnemiede- en Weeshúspolder (ca. 180 ha, 

gegevens WMF) 

 
Uit de gegevens blijkt dat m.n. de zangvogels veldleeuwerik (44), graspieper (33) en gele 
kwikstaart (8) het goed doen en zelfs een lichte toename laten zien. Bij de steltlopers is 
sprake van een halvering t.o.v. enkele jaren geleden; scholekster (9), kievit (19), grutto (23) 
en tureluur (17).  
 
De BMP-methode gaat uit van 5-6 bezoeken in de periode april t/m juni. Het aantal bezoeken 
is natuurlijk van invloed op het aantal waarnemingen. Hoe meer bezoeken je brengt, hoe 
strenger de criteria worden en hoe meer waarnemingen er dus nodig zijn voor een 
territorium. Bij de interpretatie van de veldwaarnemingen houdt de BMP-methode verder 
rekening met datumgrenzen en zogenaamde fusie-afstanden. Gegevens die zijn verzameld 
en geïnterpreteerd volgens de BMP-methode zijn van jaar tot jaar en tussen gebieden 
onderling goed vergelijkbaar omdat altijd en overal dezelfde criteria worden gehanteerd.  
 
De nestgegevens van de Fûgelwacht Trynwâlden, aangevuld met waarnemingen van 
weidevogelcoördinator Jouke Vlieger, vertonen de laatste jaren een positiever beeld, vooral 
t.a.v. de steltlopers; scholekster (22), kievit (38), grutto (28) en tureluur (26). Zomertaling (2), 
kwartel (1) en kwartelkoning (1) laten bovendien zien dat ook de meest kwetsbare soorten 
hier terecht kunnen.  
 
Verschil met de WMF-gegevens berusten op waarnemersverschillen, verschil in focus 
(vogelwachters letten vooral op de steltlopers) en verschil in aantal bezoeken dat wordt 
gebracht. Vogelwachters en de weidevogelcoördinator komen tijdens het broedseizoen zeer 
regelmatig in het veld om het beheer op perceelsniveau zo goed mogelijk te kunnen 
bijsturen. Ook vervolglegsels worden meegeteld. Dat maakt dus ook het aantal 
waarnemingen groter.  
 
Beide methoden zijn van belang. Voor de meerjaren-trend en vergelijking met andere 
gebieden gebruikt It Fryske Gea de BMP-resultaten. Voor het gedurende het seizoen 
bijsturen van het beheer op perceelsniveau geven de gegevens van vogelwachters en 
weidevogelcoördinator een prima handvat.  
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Waterleven in de Grutte Wielen 
In de Binnemiede en Weeshúspolder zijn vissen geïnventariseerd. Tot dusverre zijn hier zes 
vissoorten gevangen, namelijk zeelt, baars, blankvoorn, snoek, vetje en tiendoornige 
stekelbaars. Ook meerkikker blijkt hier redelijk talrijk te zijn.     
Van vroeger is uit de Ryptsjerksterpolder nog  kwabaal  bekend. De soort paaide hier op het 
boezemland.  Deze vis is echter bijna uitgestorven in Nederland. In boezemsloten zijn snoek, 
baars, rietvoorn, blankvoorn en brasem vastgesteld. In poelen en poldersloten is slechts 
tiendoornige stekelbaars geschept.  
 
Libellen Ryptsjerksterpolder 
Dick Goslinga inventariseerde voor de 9e en tevens laatste keer zo hebben wij begrepen de 
libellen op 3 verschillende monitoringroutes in de Ryptsjerksterpolder. In totaal werden er in 
deze periode 23 verschillende soorten waargenomen in dit gebied, namelijk:  
 
Tabel: alle waargenomen soorten libellen op de twee monitoringroutes in de 
Ryptsjerksterpolder in de periode 2004-2012 (Dick Huitema)

Gewone pantserjuffer 

Houtpantserjuffer 

Lantaarntje 

Vuurjuffer 

Watersnuffel 

Variabele waterjuffer 

Grote roodoogjuffer 

Kleine roodoogjuffer 

Glassnijder 

Zuidelijke glazenmaker 

Blauwe glazenmaker 

Bruine glazenmaker 

Vroege glazenmaker 

Paardenbijter 

Groene glazenmaker 

Viervlek 

Gewone oeverlibel 

Vuurlibel 

Zwarte heidelibel 

Geelvlekheidelibel 

Bloedrode heidelibel 

Bruinrode heidelibel 

Steenrode heidelibel 

 
In 2012 werden op route 1 niet zulke hoge aantallen vastgesteld, maar was wel de groene 
glazenmaker weer aanwezig, net als de bruine - en blauwe glazenmaker, houtpantserjuffer, 
variabele waterjuffer, lantaartje, bloedrode - en bruinrode heidelibel. Ook op route 2 werd een 
mannetje groene glazenmaker gezien. Verder hier de vuurjuffer, gewone pantserjuffer en 
steenrode heidelibel. 
 
Bijzondere planten in de Buismanskoai 
De Buismans einekoai in de Grutte Wielen is in april bezocht door Henk Jager. Indertijd heeft 
oud Fryske Gea-districthoofd Louis Dijkstra hier lenteklokje aangeplant. Dit materiaal was 
afkomstig uit Ryptsjerk. Vroeger stond het lenteklokje hier langs een sloot in een weilandje 
langs de Nieuwlandsweg (km-hok 190-584). Deze standplaats is verloren gegaan. In de 
negentiger jaren stond er maar een klein polletje in de Buismanskoai. Sindsdien heeft het 
Lenteklokje zich hier behoorlijk vermeerderd. In 2012 bedekte de plant ongeveer anderhalve 
vierkante meter, in een aaneengesloten haard. 

Helaas was er op een deel van de standplaats rommel gestort, anders had er vast nog 
meer gestaan.  
 
Verder is hier gewone vogelmelk gezien. Mogelijk stonden er twee polletjes met 
hyacintachtig blad, maar deze bloeiden niet, zodat ze ook niet op naam konden worden 
gebracht.        
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BUTENFJILD 
 
Het Bûtenfjild is een complex aan moerasgebieden dat ligt tussen de Grutte Wielen en 
Lauwersoog. It Fryske Gea beheert hier van west naar oost de Bouwepet (93 hectare), het 
Ottema-Wiersmareservaat (58 hectare), Oer de Wiel (22 hectare), Sippen-finnen (93 
hectare) en d’Amelannen (34 hectare), en de Lodde hel (13 hectare) als laatste 
steppingstone langs de Valomstervaart, op weg naar het Houtwiel.   
 

 
Figuur: de Fryske Gea-deelgebieden in het Bûtenfjild (handboek IFG) 

 
 
Zoogdieren in het Bûtenfjild 
Sinds 2002 komen in Nederland weer otters voor dankzij een herintroductieprogramma, 
waarbij buitenlandse dieren werden uitgezet in Wieden, Weerribben en vervolgens Rottige 
Meente, Lendevallei en Alde Feanen. Ondanks de vele verkeersslachtoffers die er sindsdien 
vielen (meer dan 100) blijkt de soort zijn leefgebied toch geleidelijk uit te breiden. Zo werden 
de afgelopen jaren al sporen gevonden in de Tjongervallei en het Easterskar. Eind 2012 
werd geconstateerd dat er ook otteractiviteit was in de Burgumermar en de Leijen. Verder 
worden, zoals al eerder geschreven, de laatste maanden verspreid over de Grutte Wielen 
sporen gevonden. Begin januari vond Harry Bosma o.a. verse latrines in de Bouwepet, 
waarmee de otter op eigen kracht ook de barrière Westerdyk, tussen Grutte Wielen en 
Bûtenfjild, lijkt te hebben overbrugd.  

Nog altijd zijn de risico’s van het verkeer groot, getuige de vele verkeersslachtoffers. Het 
is dan ook van groot belang dat de (in dit geval natte) ecologische hoofdstructuur wordt 
afgemaakt. Niet alleen de otter zal daar van profiteren, ook de bever die het buiten Fryslân 
zo goed doet dat hij elk moment ook hier verwacht wordt zal gebruik maken van dezelfde 
waterwegen.  
 
Broedvogels Bouwepet 
Ten zuidoosten van Gytsjerk ligt de Bouwepet. Dit ruim 93 ha grote gebied wordt geteld voor 
het WMF. Teike van Minnen neemt het 37 ha westelijke gedeelte voor zijn rekening. Het 
gebied bestaat uit grasland, riet, struweel en open water. De grauwe gans voelt zich hier erg 
op zijn gemak met 23 broedparen in 2012. Ook de brandgans was met 2 broedparen 
present. De eendensoorten krakeend, wilde eend, kuifeend en de rode lijstsoorten 
zomertaling en slobeend voelen zich hier thuis. De waterral met 6 territoria is goed 
vertegenwoordigd dit jaar. De rietvogels doen het ook goed; rietzanger (23), kleine karekiet 
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(26), sprinkhaanzanger (6), snor (2) en rietgors (22). Ook was hier een koekoek aanwezig. 
Verder is de blauwborst toegenomen, wat een indicator is voor lichte verbossing van het 
rietland.  
 
Libellen Bouwepet 
Ook in de Bouwepet telde Dick Goslinga vorig jaar voor de 9e en laatste keer de libellen op 
een vaste route. Hier zijn sinds 2004 25 soorten waargenomen, namelijk:  
 
Tabel: alle waargenomen soorten libellen op de monitoringroute in de Bouwepet in de periode 
2004-2012 (Dick Huitema)

Gewone pantserjuffer 

Houtpantserjuffer 

Lantaarntje 

Vuurjuffer 

Watersnuffel 

Variabele waterjuffer 

Grote roodoogjuffer 

Kleine roodoogjuffer 

Glassnijder 

Blauwe glazenmaker 

Bruine glazenmaker 

Vroege glazenmaker 

Paardenbijter 

Groene glazenmaker 

Grote keizerlibel 

Smaragdlibel 

Viervlek 

Gewone oeverlibel 

Vuurlibel 

Zwarte heidelibel 

Geelvlekheidelibel 

Bloedrode heidelibel 

Bruinrode heidelibel 

Steenrode heidelibel 

Noordse witsnuitlibel 

 
In 2012 werden daarvan nog 8 soorten gezien, namelijk alleen de wat algemenere soorten.  
Dick, bedankt voor je tellingen de afgelopen jaren! 
 
Insecten Ottema-Wiersma reservaat 
De bloeiende kattenstaart is een geliefde plant bij vlinders. Remco Hiemstra en Jaap 
Feddema zagen eind augustus de roze planten bijna wit worden van de kleine en klein 
geaderde witjes. Verder bevestigden zij het voorkomen van de groene glazenmaker in dit 
gebied, met maximaal maar liefst 60 territoriale mannetjes eind augustus. Daarnaast werden 
de bruine- en blauwe glazenmaker, paardenbijter, gewone oeverlibel, steenrode- en 
bruinrode heidelibel, gewone pantserjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje en variabele 
waterjuffer gezien.  

 
Groene glazenmaker in het Ottema-Wiersmareservaat (R. Hiemstra) 

 
Mede doordat er veel libellen rondvliegen in dit gebied, voelt de boomvalk zich hier thuis. 
Een mooi jachtgebied met genoeg eten voor deze rode lijstsoort. 
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Broedvogels Sippen-finnen 
De Sippen-finnen is een 100 hectare groot eiland dat het hele jaar begraasd wordt door een 
kleine kudde Exmoorpony’s. Sinds 2007 telt Teartse van der Zee ongeveer tweederde deel 
(ca. 60 ha) van de Sippen-finnen op broedvogels. In deze jaren hebben er al 38 
verschillende vogelsoorten gebroed, waarvan vele echter eenmalig. In 2012 waren 26 
soorten aanwezig. Nieuw waren de krakeend (1), waterral (1), matkop (1) en goudvink (1). 
Verder waren de rode lijstsoorten koekoek (1) en graspieper (3) aanwezig. Ook moeras- en 
struweelvogels voelen zich hier thuis. De rietzanger had 12 territoria en de sprinkhaanzanger 
7, beide iets minder dan vorige jaren. Kleine karekiet (10), blauwborst (9), grasmus (8) zijn 
allen iets toegenomen in vergelijking met de afgelopen 5 jaar.  
 
Onderstaande figuurtjes illustreren het enigszins wisselende beeld dat de 
broedvogelbevolking in dit proefvlak laat zien. Bos- en struikvogels hebben iets meer de 
overhand t.o.v. vogels van (overjarig) riet, maar ook soorten van rietruigte en –struwelen 
handhaven zich aardig. (Zeer) kritische soorten ontbreken, maar de Rode Lijstsoort kneu (3) 
komt goed voor de dag. Van oud riet is alleen de Rode Lijstsoort snor in 2011 vastgesteld.   

   
Figuur: Broedvogelontwikkeling bmp-plot Sippen-finnen (ca. 60 ha) bos- en struweelsoorten 
(links) en riet- en moerassoorten (rechts) 

 
Inmiddels ligt er een projectvoorstel klaar voor dit gebied, met als doel de variatie weer wat 
te vergroten door de invloed van (boezem)water te vergroten en een aanvullend maaibeheer 
toe te passen. Voor de uitvoering hiervan is echter subsidie nodig dat er nu nog niet is. 
Misschien kan het project worden uitgevoerd in het kader van de volgende fase van de 
herinrichting Bûtenfjild. Het feit dat het Bûtenfjild echter geen Natura2000-gebied is maakt 
helaas ook dat overheden er een lagere prioriteit aan geven.  
 
Broedvogels Lodde hel  
Dit 13 ha grote, nieuwe BMP plot, dat uit open water en drassige oevers bestaat, wordt door 
M. Schrale geteld. Water- en rietvogels hebben logischerwijs de overhand in dit gebied. De 
snor, rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, rietgors en ook de blauwborst zijn met 1 of 
meer territoria aanwezig. Ook de rode lijstsoort koekoek voelt zich hier thuis. Een favoriete 
‘waardvogel’ is namelijk de kleine karekiet en ook rietzanger, bosrietzanger en vele andere 
zangvogels. Grasmus, kneu, fuut en roerdomp zijn dit jaar niet waargenomen (wel in 2011). 
Wel hebben grauwe gans, buizerd en tjiftjaf hier gebroed dit jaar. 
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GRIKELAN & TURKIJE 
 
Met Grikelân & Turkeije en Kaetsjemuoisbosk wordt een 17 hectare groot bosgebied van 
voormalig eikenhakhout bedoeld, dat ligt aan de noordkant van de Trynwâlden (ten noorden 
van Oenkerk).  
 
 
Broedvogels Grikelân en Turkije:  
Voor het eerst is Grikelân en Turkije op de BMP manier geteld door Klaas Joustra. Hij telde 
maar liefst 34 broedvogelsoorten. Uiteraard veel typische bossoorten en holenbroeders, 
zoals grote- (3) en kleine (1) bonte specht, zwartkop (11), vink (7), groenling (1), putter (1), 
boomkruiper (1), boomklever (4), gekraagde roodstaart (1), verschillende mezensoorten, 
bonte vliegenvanger (1), holenduif ( 2) enz. Ook de rode lijstsoorten koekoek en matkop 
waren present met 1 territorium. Verder ontdekte Joustra hier een nachtegaal. Tijdens een 
telling in mei werd een ijsvogel hier gezien. Dit exemplaar had het venijnige wintertje dat we 
in februari 2012 nog hadden blijkbaar overleefd. Eén waarneming is echter onvoldoende om 
hier een broedterritorium van te kunnen maken.  
 
 
PARKEN JONGEMASTATE, MARTENASTATE 
 
Twee stinzeparken vallen onder het beheerareaal van het Fryske Gea-district Noard, te 
weten Park Jongemastate bij Raerd (2,6 ha) en Martenastate bij Cornjum (4,5 ha).  
 
 
Vegetatiekartering Jongemastate 
In het voorjaar vond in Jongemastate een vegetatiekartering plaats. Hierbij is dit terrein 
(inclusief gebouwen) in 35 vakken verdeeld. Per vak zijn stinsenplanten en houtgewassen 
geïnventariseerd, waarbij ook de hoeveelheid zijn geschat.  
 
Gewoon sneeuwklokje blijkt zeer veel voor te komen. Hanneke van Dijk en Nico 
Kloppenborg hebben te Jongemastate een bijzondere nieuwe variëteit van de Galanthus 
nivalis ontdekt. Het betreft een sneeuwklok met lichtgeelgroene "ovary" en in de bloemkelk 
een nauwelijks zichtbare zachtgele tekening. De buitenkanten van de kelkjes zijn nagenoeg 
wit. 

    
Foto’s: de nieuwe variëteit van de Galanthus nivalis in Park Jongemastate, voorjaar 2012 (H. 

van Dijk en N. Kloppenburg) 
 

Vingerhelmbloem, holwortel en bostulp zijn ruim verspreid, maar zijn lang niet altijd talrijk. 
Vroeger stond er meer holwortel. Hoewel het aantal vakken met Italiaanse aronskelk en 
winterakoniet beperkt is, treden deze plaatselijk wel met grote aantallen op. Italiaanse 
aronskelk komt bijvoorbeeld met grote, dichte groepen voor.  
In het binnenpark zijn opnieuw daslook, gevlekt longkruid en lievevrouwenbedstro 
aangeplant met materiaal uit de omgeving. Deze soorten zijn gevoelig voor afmaaien. 
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gevlekt longkruid en lievevrouwenbedsto bleken stand te houden in de buitensingels van het 
park. In Jongemastate groeien nauwelijks krokussen. Recentelijk is hier boerenkrokus 
aangeplant, namelijk op een plaats waar deze vroeger ook zou hebben gestaan. De soort 
lijkt hier goed aan te slaan. Men plant er liever geen bonte krokus bij aan, aangezien dit leidt 
tot hybridisatie. Schijnaardbei gedijt hier vermoedelijk nog niet heel lang, maar de soort is 
goed thuis in het stinsenmilieu en was plaatselijk zeer talrijk.   
 
In Jongemastate zijn vrijwilligers actief die hier veel werk verzetten. Ze houden onder meer 
de paden onkruidvrij, baggeren de gracht uit en richten perken voor stinsenplanten in. In die 
perken trekken ze, om de stinsenplanten te bevoordelen, ook fluitenkruid en grote brandnetel 
uit. Recent, vanaf 2010, heeft men in Jongemastate nieuwe stinsenplanten geïntroduceerd 
(in onderstaande tabel tussen haakjes geplaatst). Goed aangeslagen nieuwkomers zijn 
adderwortel en groot hoefblad. Weegbreezonnebloem en donkere ooievaarsbek hebben zich 
nog niet uitgebreid. In 2012 zijn hier in samenwerking met de vrijwilligers aan toegevoegd: 
Amerikaanse aronskelk en roze waterlelie, beide afkomstig van de Ennemaborgh van het 
Groninger landschap.  
 

     
Foto’s: het uitgraven van een diepgeworteld exemplaar van de Amerikaanse Aronskelk in de 

Ennemaborgh (Groninger Landschap) door de vrijwilligers van Park Jongemastate. Dit 
exemplaar werd dezelfde dag nog geplant in Jongemastate (S. Rintjema) 

 
Het Groninger landschap had eerder ook enkele stinsenplanten bij It Fryske Gea opgehaald 
(in overleg) om de collectie in de Ennemaborgh te verrijken (o.a. holwortel, 
voorjaarshelmbloem en Italiaanse aronskelk). Deze waren in 2012 al mooi aangeslagen zo 
konden we zien.  
 
De meest voorkomende boomsoorten zijn es en gewone esdoorn. Van gewone esdoorn 
komen ook mooie oude, bontbladige exemplaren voor. Es komt pas laat in het blad. In 2012 
leken de essen ook niet bijzonder vitaal te zijn. Hierdoor lieten de essenkronen te lang te 
veel licht door. Ook zijn er, door wegvallen van oude  bomen, openingen in de boomlaag 
gekomen. Fluitenkruid profiteert hiervan. Laatstgenoemde kan stinsenplanten 
wegconcurreren. Aanplanten van meer schaduw gevende loofbomen kan deze situatie 
verbeteren.  Her en der is hier ook nog plaats voor. Geschikte bomen zijn beuk, linde en 
plataan. Vroeger gold dat ook voor iep en paardenkastanje, maar tegenwoordig worden deze 
bomen vaak ziek. Beuk en linde zijn ook schaduwbomen. Deze kunnen ook onder essen 
worden aangeplant. In de vakken in het binnenpark is de struiklaag zeer open. Mooie 
struiksoorten zijn rode kamperfoelie en pimpernoot. In vakken in buitensingels komen redelijk 
ontwikkelde struiklagen voor van eenstijlige meidoorn, gewone vlier, jonge gewone esdoorn 
en iepenopschot. De in Jongemastate aanwezige rozenstruiken zijn niet op naam gebracht. 

Misschien verdienen deze nog nader onderzoek?    
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Tabel: Plantensoorten en aantal vakken waarin soort is aangetroffen in 2012, Park 
Jongemastate Raerd 

Soort 

Aantal 
vakken 

2012 Wetenschappelijke naam 

Gewoon sneeuwklokje 22 Galanthus nivalis 

Vingerhelmbloem 18 Coridalis solida 

Holwortel 17 Corydalis cava 

Bostulp 13 Tulipa sylvestris 

Schijnaardbei 7 Potentilla indica 

Italiaanse aronskelk 5 Arum Italicum 

Gevlekt longkruid 5 Pulmonaria officinalis 

Daslook 4 Allium ursinum 

Lenteklokje 3 Leucojum verum  

Adderwortel (3) Persicaria bistorta 

Groot hoefblad (3) Petasites hybridus 

Maarts viooltje 3 Viola odorata 

Herststijlloos (2) Colchicum  

Hartbladzonnebloem (2] Doronicum pardalianches 

Winterakoniet 2 Eranthis hyemalis 

Lievevrouwebedstro (2) Galium odoratum 

Donkere ooievaarsbek (2) Geranium phaeum 

Gewone vogelmelk 2 Ornithofalum umbellatum 

Oosterse sterhyacint (2) Scilla sibirica 

Blauwe anemoon (1) Anemone apennina 

Gevlekte aronskelk (1) Arum maculatum 

Grote sneeuwroem (1) Chinodoxa siehei 

Lelietje-van-dalen (1) Convallaria majalis 

Boerenkrokus 1 Crocus tommasinianus 

Bosaardbei (1) Fragaria vesca 

Keizerskroon 1 Fritillaria imperialis 

Wilde hyacint (1) Hyacinthoides non-scripta 

Gestreepte dovenetel (1) Lamium maculatum 'Variegatum' 

Narcis 1 Narcissus 

Bloedzuring  (1) Rumex sanguineus 

Haarlems klokkenspel (1) Saxifraga granulata 'Plena" 

 
 
Vegetatiekartering Martenastate 
Ook Martenastate is t.b.v. de vegetatiekartering in vakken (inclusief tuinen en gebouwen) 
verdeeld. Per vak zijn stinsenplanten, bosplanten en houtgewassen geïnventariseerd, 
waarbij ook de hoeveelheden zijn geschat.  
 
Holwortel, reuzenzwenkgras, bostulp, gewoon sneeuwklokje en gele annemoon komen zeer 
veel voor. Hoewel gevlekte aronskelk op redelijk veel plaatsen is vastgesteld, was deze 
zelden talrijk.  

 Laatstgenoemde is gevoelig voor het maaibeheer. Daarom markeert men deze planten 
wel. Ook voor daslook en gevlekt longkruid geldt: afmaaien vermijden!  
 
Plaatselijk zijn ook hoge dichtheden krokussen geconstateerd. Ten tijde van de kartering was 
boerenkrokus echter al uitgebloeid. Vermoedelijk behoorden polletjes met fijn blad tot deze 
soort. Bonte krokus staat er ook. Er lijkt tevens sprake te zijn van kruisingen tussen beide 
krokussen. Het aantal plaatsen met Haarlems klokkenspel is beperkt. Desondanks is deze 
uiterst talrijk. Ook bij het slot staat Haarlems klokkenspel. De belangrijkste standplaats is een 
smalle knotlindenlaan op een tussen een sloot en gracht gelegen wal. Haarlems klokkenspel 
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staat hier massaal op de taluds. Helaas wordt de zuidzijde van deze wal door afslag 
ondermijnd. Herprofilering is noodzakelijk. Vóór dit gebeurd zal de toplaag ondiep worden 
afgeplagd. Zodoende verzamelt men de knolletjes van Haarlems klokkenspel. Als het talud 
bijna klaar is verspreidt men de afgeplagde  grond hierover uit. Wat de struiklaag betreft is 
het parkbos zeer open. De meest voorkomende struik is eenstijlige meidoorn. Van andere 
struiken zijn de hoeveelheden beperkt. Interessant is het voorkomen van alpenbes.   
Veel voorkomende boomsoorten zijn es, Hollandse linde, gewone esdoorn en beuk.  
Martenastate lag er mooi bij en de stinsenflora stond er goed voor.  
 
Tabel: Plantensoorten en aantal vakken waarin soort is aangetroffen in 2012, Park Martenastate 
Cornjum 

Soort Aantal vakken 2012 Wetenschappelijke naam 

Holwortel 25 Coridalis cava 

Reuzenzwenkgras 21 Festuca gigantea 

Bostulp 21 Tulipa sylvestris 

Gewoon sneeuwklokje 19 Galanthus nivalis 

Gele anemoon 12 Anemone ranunculoides 

Gevlekte aronskelk 11 Arum maculatum 

Boerenkrokus 8 Crocus tommasinianus 

Bosvergeet-mij-nietje 8 Myosostis sylvatica 

Trompetnarcis 7 Narcis pseudonarcissus*major 

Gevlekt longkruid 6 Pulmonaria officinalis 

Daslook 5 Allium ursinum 

Bonte crocus 5 Crocus vernus 

Vingerhelmbloem 4 Corydalis solida 

Maarts viooltje 4 Viola odorata 

Haarlems klokkenspel 3 Saxifraga granulata 'Plena" 

Kraailook 2 Allium vineale 

Italiaanse aronskelk 2 Arum Italicum 

Wilde narcis 2 Narcis pseudonarcissus s.str. 

Knikkende vogelmelk 2 Ornithogalum nutans 

Blauwe anemoon 1 Anemone apennina 

Bosanemoon [1] Anemone nemorosa 

Lelietje-van-dalen [1] Convallaria majalis 

Winterakoniet [1] Eranthis hyemalis 

Bosaardbei 1 Fragaria vesca 

Lievevrouwebedstro [1] Galium odoratum 

Wilde hyacint [1] Hyacinthoides non-scripta 

Bonte gele dovenetel 1 Lamiastrum galeobdolon*argentanum 

Witte narcis [1] Narcissus poeticus  

Gewone vogelmelk 1 Ornithofalum umbellatum 

Adderwortel 1 Persicaria bistorta 

Groot hoefblad [1] Petasites hybridus 

Schijnaardbei 1 Potentilla indica 

Bloedzuring  1 Rumex sanguineus 

Oosterse sterhyacint [1] Scilla sibirica 

   

   

Alpenbes 3 Ribes alpinum 

Rode kamperfoelie 1 Lonicere xylosteum 
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SLACHTEDYK 
 
De Slachtedyk is een 42 km lang landschapselement, namelijk een oude zeedijk (uit de 13e 
eeuw!) die loopt van Raerd tot Oosterbierum, totaal ca. 57 ha groot. De bloemrijke dijk is, 
naast de grote cultuurhistorische waarde, ook van betekenis als “verbindingsroute” voor 
bijvoorbeeld insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.   
 
 
Vegetatiekartering Slachtedyk 
De vegetatie van de Slachtedyk is tussen half mei en half juni gekarteerd. De eeuwenoude 
dijk is daarvoor in 307 dijkvakken verdeeld. 

 Uit de verzamelde gegevens blijkt dat het verschralingsbeheer succes heeft. Er groeit 
bijvoorbeeld  minder ridderzuring, akkerdistel en grote brandnetel dan voorheen (in 2001 
werd dit gebied ook gekarteerd). Er zijn in 2012 twaalf bijzondere soorten gevonden. Ten 
opzichte van 2001 is er duidelijk een vooruitgang. Draadklaver en waterpunge zijn in 2001 
niet gevonden. Addertong, goudhaver, paarse morgenster en zeegroene  zijn behoorlijk 
toegenomen t.o.v. 2001. Alleen echte koekoeksbloem is duidelijk minder vaak gezien dan in 
2001. Van andere bijzondere soorten is het aantal groeiplaatsen ongeveer gelijk gebleven, 
zie onderstaande tabel. 
 
Tabel: aantal dijkvakken waarin de voor de Slachtedyk bijzondere soorten in 2001 en 2012 zijn 
aangetroffen en trend  
Soort Aantal dijkvakken 

2001 
Aantal dijkvakken 

2012 
Trend 

Addertong 1 13 +12 

Draadklaver 0 2 +2 

Echte koekoeksbloem 17 8 -9 

Gele morgenster 71 64 -7 

Goudhaver 1 31 +30 

Groene bermzegge 15 11 -4 

Kamgras 27 30 -3 

Lidsteng 2 2 0 

Paarse morgenster 16 37 +21 

Veldgerst 18 21 +3 

Waterpunge 0 2 +2 

Zeegroene zegge 11 64 +53 

 
Faunawaarnemingen Slachtedyk 
Tijdens de vegetatiekartering zijn ook verscheidene diersoorten gezien. Een hier 
veelvoorkomende soort is wilde eend. De soort broed op ruige dijkvoeten. Ook het 
hooibeestje is op de Slachtedyk gezien. In de sloten zijn onder meer karper, rietvoorn en 
driedoornige stekelbaars waargenomen.  
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AMELAND-OOST 
 
Op Oost-Ameland heeft It Fryske Gea zo’n 1100 hectare duinen (Oerd en Kooioerdstuifdijk), 
kwelders (Hon) en waterreservaat in beheer. Dit jaar rond It Fryske Gea de Beheervisie voor 
dit gebied af, waarin wordt aangegeven welke middellange termijnvisie It Fryske Gea met dit 
gebied voor ogen heeft. Momenteel bevinden grote arealen natuurterrein zich in een tamelijk 
soortenarm eindstadium van de successie. Het Plagproject in de Grote vallei 
(Kooioerdstuifdijk) dat in 2005/2006 werd uitgevoerd heeft aangetoond dat eenmalig ingrijpen 
de biodiversiteit ten goede kan komen.  
Er leven geen vossen op de Waddeneilanden en daarom hebben grondbroeders zoals de 
lepelaar hier hun broedterritorium gekozen. Maar ook zonder de vos dreigt er gevaar. Harde 
wind en daarmee gepaard gaand hoog water kan nesten (met eieren of kuikens)  van het 
strand en kwelders wegspoelen, iets wat in juni 2012 ook weer gebeurde.   
Op de Hon en ’t Oerd zijn in het broedseizoen de regels voor recreanten aangescherpt, 
waardoor er duidelijk ook meer toezicht nodig was in 2012. 
 
 
Broedvogels Ameland 
Fryske Gea-medewerker Frits Oud telt al jaren de  broedvogels op het Oerd en de Hon. 
Sinds 2005 wordt naast het Oerd en de Hon ook de grote vallei tussen paal 17 en 22 op 
broedvogels geïnventariseerd (Kooioerdstuifdijk genaamd). Deze vallei, 228 hectare groot,  
werd in 2005/2006 deels geplagd.  
 
In totaal kwamen er gedurende de jaren 85 verschillende vogelsoorten tot broeden gekomen 
op Oerd en Hon. In 2012 waren dit er 64, waarvan 12 rode lijstsoorten: slobeend (2), 
bontbekplevier (1), tureluur (7), visdief (25), koekoek (3), velduil (4), veldleeuwerik (6), 
graspieper (117), nachtegaal (38), tapuit (17), spotvogel (8) en de grauwe vliegenvanger (4). 
Ook de zeldzame kustvogel roodmus en schaarse broedvogel kleine barmsijs hadden hier 
territoria. De grasmus telde een opvallende 109 territoria, waarmee het aantal van vorige 
jaren bijna is verdubbeld. Ook de graag in konijnenholen broedende tapuit, had dit jaar 17 
territoria, 10 meer dan vorige jaren. Een teken dat het weer wat beter gaat met de 
konijnenstand? Ook de kolonievogels worden jaarlijks geteld. Daarvan hebben de zilver- en 
kleine mantelmeeuw momenteel het grootste aandeel, gevolgd door de stormmeeuw.  
 
Tabel: aantalsontwikkeling koloniebroedvogels op Oost-Ameland 
Kolonievogels 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lepelaar 31 37 17 32 38 33 48 77 76 104 105 110 90

Kokmeeuw 120 300 380 10 0 20 66 100 13 13 12 10 44

Stormmeeuw 142 936 312 425 384 414 420 416 308 288 270 276 230

Kleine mantelmeeuw 700 3.681 4.028 3.210 2.876 4.952 4.490 3.736 3.809 3.845 2.658 2.858 3.751

Zilvermeeuw 3.000 4.923 5.032 3.448 3.962 3.954 4.199 4.345 3.177 3.204 3.142 3.587 3.100

Grote stern 0 2 2 2 0 2 2 2 1 0 1 0 0

Visdief 63 25 305 36 0 73 35 60 20 10 10 15 25

Kauw 58 101 73 125 92 128 125 153 143 118 47 105 158  
 
In de tabel is te zien dat de kokmeeuw na 4 slechte jaren weer flink is toegenomen. Ook de 
aantalsontwikkeling van de visdiefkolonie laat een stijgende lijn zien. 2011 was voor de 
lepelaar een topjaar, hoewel door het hoge water tijdens het broedseizoen veel nesten en 
jongen het niet overleefden. Dit jaar is het aantal lepelaars op de Hon iets lager uitgevallen.  
De aantallen van de storm-, zilver- en (Britse) kleine mantelmeeuw zijn variabel. De aantallen 
uit 2005 en 2006 worden nog niet gehaald, maar over de hele reeks genomen zijn de 
populaties vrij stabiel.  
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Zoals verteld spoelt de Hon in het broedseizoen vrijwel jaarlijks over. Deels is dit een 
natuurlijk proces, dat echter wordt versterkt door de bodemdaling die optreedt door de 
gaswinning (op Oost-Ameland inmiddels zo’n 10 miljoen kuub over een straal van ca. 8 km). 
Dit jaar is er 0p 9/10 juni een extra verhoogde waterstand geweest en zijn meer dan 100 
nesten van visdief, scholekster, kok-, zilver- en mantelmeeuw weggespoeld, naast legsels 
van veel zangvogels, zoals veldleeuwerik, graspieper, witte kwikstaart, roodborsttapuit, 
rietzanger, grasmus en rietgors.  
 
In het gebiedsdeel Kooioerdstuifdijk (228 ha) is sinds het plagproject dat in 2005/2006 werd 
uitgevoerd nog steeds sprake van een stijgende lijn in de broedvogelreeksen.  
Niet alleen pioniersoorten en weidevogels namen toe; 

• Bijvoorbeeld bergeend (2011: 49 en 2012: 82), scholekster (2011: 22 en 2012: 26), 
kievit (2011: 5 en 2012: 13) en tureluur (2011: 1 en 2012: 3).  

• Ook ruigteminnende soorten als kleine mantelmeeuw (2011: 185 en 2012:  297), wulp 
(2011: 10 en 2012: 13) en graspieper (2011: 46 en 2012: 53) namen toe en 

• Bos- en struweelvogels zitten sterk in de lift: winterkoning (2011: 15 en 2012: 44), 
nachtegaal (2011: 8 en 2012: 13), sprinkhaanzanger (2011: 5 en 2012: 8), 
bosrietzanger (2011: 4 en 2012: 7), grasmus (2011: 42 en 2012: 64) en fitis (2011: 31 
en 2012: 47).  

Het feit dat de holenduif (2011 27, 2012 44) en tapuit (2011 12, 2012 15) toenemen wijst 
indirect op een verbetering van de konijnenstand, aangezien deze vogels vaak gebruik 
maken van oude konijnenholen om daarin te broeden. Alleen de holenbroeder kauw (2010 
116, 2011 106 en 2012 106) bevestigt dat beeld niet. 
 
Johan Krol en Jan de Jong houden op heel Ameland de roofvogelstand in de gaten. 
Sommige data gaan terug tot 1987. Het eiland is voor de schaarse broedvogel bruine 
kiekendief een belangrijke broedplaats. In 2012 ligt het totale aantal bruine kiekendieven op 
het eiland nog net boven de 30 broedparen, waarvan er 12 paar in de Fryske Gea-gebieden 
Oerd, Hon en Kooioerstuifdijk. De velduil broedt voornamelijk op de Waddeneilanden. De 
velduil was van 2004 tot 2008 volledig verdwenen van het eiland, maar in 2008, mede 
dankzij een goede muizenstand, heeft de soort zich weer gevestigd, vrijwel alleen op de Hon. 
In 2012 had de rode lijstsoort hier vier territoria.  
 

  
Figuren: Aantalsontwikkeling broedterritoria bruine kiekendief en velduil op geheel Ameland 
sinds 1987 (bron: J. Krol). 

 
Dagvlinders 
Frits Oud houdt de populatieontwikkeling van dagvlinders bij, door middel van twee 
monitoringroutes die hij jaarlijks ca. 8 keer loopt. 2012 was een matig vlinderjaar voor de 
orchideeënroute, wat overeenkomt met het landelijke beeld. Algemene soorten als atalanta, 
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klein geaderd witje en kleine vos lieten zich minder vaak zien, maar heivlinder en ook de 
kleine parelmoervlinder waren juist iets talrijker aanwezig dan voorgaande seizoenen.  
 
De Oerdroute liet een minder uitgesproken beeld zien in 2012. Voor het eerst sinds jaren 
werd hier weer een kommavlinder gezien. De distelvlinder is niet gezien, een beeld dat 
overeenkomt met het landelijke beeld. Deze trekvlinder is namelijk erg afhankelijk van 
weersomstandigheden, met name tijdens de trek naar - en ook in het overwinteringsgebied in 
Marokko, en de aantallen wisselen dan ook sterk van jaar tot jaar.  
 
Hommels en zweegvliegen 
Theo Kiewiet heeft Hommels en zweefvliegen geïnventariseerd op de Hon, Ameland. De 
zeldzame moshommel (Bombus muscorum) en veenhommel (Bombus jonellus) zijn hier 
onder andere waargenomen. De moshommel staat als bedreigd op de rode lijst, de 
veenhommel als kwetsbaar. 
 

  
Foto’s: links de moshommel, rechts de veenhommel op Ameland in 2012 (T. Kiewiet) 

 
Dodemansvingers op Ameland 
Van Pieter Slim, Rik Huiskes (Alterra, Wageningen UR) & Johan Krol (Natuurcentrum 
Ameland) kreeg It Fryske Gea onderstaande bijdrage. 
 
“De natuur doet het goed op Oost-Ameland. Niet alleen door het natuurontwikkelingsproject 
dat It Fryske Gea in 2005 uitvoerde, door een grote verruigde en verstruweelde duinvallei af 
te plaggen (figuur 1). Over de vele bijzondere plantensoorten die daardoor verschenen, deed 
Henk Jager eerder uitgebreid verslag. Wij willen het hier hebben over een plantensoort die 
zich daar al eerder (dus voor het plagproject) vestigde, één van de zeldzaamste, maar ook 
giftigste planten van Nederland: Dodemansvingers (Oenanthe crocata). De plant werd al 
eerder in de bedoelde vallei gevonden door de Amelander vogelwachter en plantenkenner 
van It Gea, Richard de Ree (nu te Katlijk). De plantensoort staat op de Rode Lijst van 
Nederland. De naam is afgeleid van de vorm van de zeer giftige (dodelijke) wortelknollen. 
 
Dodemansvingers is een zeer zeldzame soort die nieuw lijkt in het Nederlandse duingebied. 
In 1975 wordt ze voor het eerst in de kalkrijke duinen bij Voorne gevonden. Een andere 
recente groeiplaats is het Kennemerstrand bij IJmuiden. De soort heeft in Nederland tot 
dusverre een marginaal voorkomen, als een oostelijke voorpost van een meer westelijke 
verspreiding, die van Engeland zuidelijk doorloopt naar het Middellandse-Zeegebied. Zou de 
recente vestiging en uitbreiding van de soort in Nederland te maken hebben met de 
klimaatverandering (opwarming)? 
Het is een overblijvende plant maar we troffen haar niet in alle jaren op Oost-Ameland aan. 
Voor de monitoring van effecten van bodemdaling door gaswinning worden bijzondere 
plantensoorten nauwkeurig in de gaten gehouden. Daarom weten we dat in 2006 er 3 
planten waren en in 2007 2. In 2008 en 2009 werd zij niet gevonden maar in 2010 werden 6 
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exemplaren geteld, in 2011 4 en in 2012 stonden er 21 exemplaren in bloei. Soms is de plant 
alleen vegetatief aanwezig en in andere jaren ontwikkelt zich een prachtige grote plant die 
ook zaad vormt. Dodemansvingers handhaaft zich dus op Oost-Ameland al tenminste 8 jaar 
op dezelfde plaats en is hier ondertussen echt ingeburgerd.  
Op de weinige plaatsen waar ze in Nederland voorkomt, is sprake van kwelplaatsen in de 
duinen. Ook op Ameland groeit zij waarschijnlijk op kwelwater aan de voet van de duinen op 
natte matig voedselrijke grond. De groeiplaats bevindt zich op de rand van de geplagde vallei 
tussen vrij open, niet vitaal duindoornstruweel, samen met andere vrij hoog opgaande 
soorten als duinriet, koninginnekruid en fluitenkruid. 
Verzilting en vernatting van de bodem zou een bedreiging kunnen vormen maar ondanks de 
incidentele (niet jaarlijkse) inundatie van de groeiplaats met zeewater houdt de soort tot op 
heden stand en lijkt zelfs toe te nemen. Overstroming met zeewater duurt op de groeiplaats 
dan ook meestal niet langer dan 1 of 2 dagen en waarschijnlijk is de kweldruk van het zoete 
duinwater ter plaatse voldoende voor de plant om zich te kunnen handhaven. 
 
De verspreiding van de zaden vindt plaats via water en dit is ook de meest waarschijnlijke 
manier waarop Dodemansvingers op haar groeiplaats aan de rand van een regelmatig met 
zeewater volstromende vallei is terechtgekomen. Maar gezien de grote afstand tot andere 
groeiplaatsen blijft het zeer bijzonder dat deze soort plotseling op Oost-Ameland is 
opgedoken.” 
 

 
Foto: Het oostelijke deel van Ameland dat grotendeels door It Fryske Gea wordt beheerd. 

Midden links is het afplaggen voor de natuurontwikkeling in de duinvallei in het najaar van 
2005 in volle gang (Google Earth). 

 
Foto: Dodemansvingers op Het Oerd, op de rand van de door It Fryske Gea geplagde duinvallei 

(J. Krol 19-6-2005). 
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DOBBEN HURDEGARYPSTERWARREN 
 
Ten westen van Burgum ligt dit complex aan singels, dobben en pingo’s en bloemrijke 
graslandjes, in totaal 33 hectare groot. Eerder werden ze ook wel “pingo's Tytsjerk” 
genoemd, maar tegenwoordig noemen we dit complex “Dobben Hurdegarypsterwarren”. Niet 
alle dobben in dit complex zijn namelijk eeuwenoude pingo's, restanten uit de ijstijd. 
Degenen die dat wel zijn, zijn van grote geologische betekenis. 
 
 
Vlinders en libellen 
M. Stienstra heeft vlinders en libellen geïnventariseerd rond en boven deze dobben tijdens 3 
bezoeken verspreid over het seizoen. Hieronder presenteren we de hoogst waargenomen 
aantallen per soort tijdens één bezoek.  
 
Tabel: Hoogst waargenomen aantallen vlinders per soort tijdens één bezoek (totaal 3 bezoeken) 
Hurdegarypsterwarren 

Citroenvlinder 6   Koevinkje 24 

Oranjetipje 3   Bruin zandoogje 18 

Klein koolwitje 32   Atalanta 4 

groot koolwitje 3   bont zandoogje 7 

Klein geaderd witje 8   Zwartsprietdikkopje 11 

Landkaartje 1   Distelvlinder 1 

kleine vos 6   Icarusblauwtje 6 

Dagpauwoog 8   Boomblauwtje 2 
 
Oranjetipje, koevinkje, bruin zandoogje, icarusblauwtje en zwartsprietdikkopje zijn 
kenmerkende soorten voor bloemrijk grasland. 

 In deze lijst missen we nog de typische graslandvlinders argusvlinder, hooibeestje en 
kleine vuurvlinder. Zouden die soorten hier ook nog voorkomen? 
  
Aan libellen nam Stienstra boven deze dobben maar liefst 22 soorten waar. Dit geeft maar 
weer eens aan hoe belangrijk dit soort kleine landschapselementjes voor deze soortgroepen 
zijn. Talrijkst waren variabele waterjuffer (36), lantaarntje (24), gewone pantserjuffer (57) en 
grote roodoogjuffer (12). Ook vloog hier de Europees beschermde Habitatrichtlijn- en rode 
lijstsoort de groene glazenmaker rond, iets wat nog niet bekend was bij It Fryske Gea! 
 
 
BJIRMEN 
 
De Bjirmen is een object in het noordwesten van Fryslân, dat bestaat uit een tweetal 
graslandreservaten (Doanjumerleech, 21 ha en Bûtlân by Boer, 6,6 ha) en dobben die 
ontstonden toen er klei uit werd gewonnen t.b.v. de zeedijk.  
 
 
Broedvogels Doanjumerleech 
Het was niet zo’n best jaar voor de weidevogels op het Doanjumerleech aldus Adri Bakker en 
Rienk Terpstra. Afgenomen zijn de kievit en tureluur, beide met de helft afname in vergelijking 
met 2011. Vóór april werden helemaal geen kieviten waargenomen. De grutto is met 2 
broedparen afgenomen en zit nu op 24. De slobeend had geen broedparen dit jaar. De 
graspieper en gele kwikstaart zijn toegenomen en ook de wilde eend had 12 broedparen.  
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De alarmtellingen laten zien dat er wel enig broedsucces was. Tenminste 3 paar kievit, 20 
paar grutto, 7 paar tureluur en 7 paar scholekster wisten jongen vliegvlug te krijgen.  
Kluut en visdief broeden hier al enkele jaren niet meer en ook de bruine kiekendief vindt 
sinds enkele jaren geen broedplek meer in dit gebied.  
Het is opvallend dat de weidezangvogels veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart hier 
(en ook in het Bûtlân by Boer) maar weinig aanwezig zijn, alhoewel de laatste twee wel 
toenemen de laatste jaren. Meerkoet, rietzanger, kleine karekiet en rietgors broeden in de 
oevervegetatie langs de Tsummarumervaart.  
 

  
Figuren: aantalsontwikkeling belangrijkste weidevogels, links Doanjumerleech (21 ha) sinds 
2000, rechts Bûtlân by Boer (6,6 ha) sinds 2008 (Fûgelwacht Frentsjer, A. Bakker en R. Terpstra) 

 
Broedvogels Bûtlân by Boer 
In dit kleine weidevogelpoldertje gaat het erg goed met de weidevogelpopulatie. 
Grutto (11) en tureluur (5) waren beide toegenomen t.o.v. voorgaande jaren en ook de 
alarmtellingen lieten een positief beeld zien v.w.b. het broedsucces hier.  
Naast de steltloperweidevogels broeden ook graspieper, gele kwikstaart, krakeend, 
slobeend, wilde eend, waterhoen en meerkoet hier. Veldleeuwerik ontbreekt vreemd genoeg.  
 
Vissen en ander waterleven in de dyksputten en Doanjumerleech 
Op 20 juni vond hier een schepnetbemonstering plaats door Henk Jager.  
 
In de dyksput Roptasyl is veel driedoornige stekelbaars en brakwatersteurgarnaal gevangen. 
De put is vrij diep. Plaatselijk ligt hier echter ook een kleine, ondiepe tussen het riet gelegen 
baai. Het water was  behoorlijk troebel.  
 
De dyksput Sexbierum is deels zeer ondiep. Er leeft zeer veel driedoornige stekelbaars en 
brakwatersteurgarnaal. Aan de westkant is sprake van een rietveld. Aan de oostzijde is een 
kale oever met afslag. Het water was vrij helder. 
In de Dyksput Koehoal is het voorkomen van driedoornige stekelbaars, baars en 
brakwatersteurgarnaal vastgesteld. Plaatselijk groeit hier ook veel riet. De oost- en zuidoever 
zijn echter vrij kaal. Hier vindt ook afslag plaats. Toen ik er was stond er een behoorlijke 
golfslag. Het water was vrij troebel.  
 
Vangsten in de (zwak) brakke poldersloten van het Doanjumerleech waren van tiendoornige 
stekelbaars en meerkikker. Ook kwamen hier veel kikkervissen van groene kikkers voor, die 
echter niet op soortniveau te onderscheiden zijn. In een brede buitensloot, langs de rand van 
het gebied zijn ook driedoornige stekelbaars, snoekbaars, baars en brasem geschept.  
In een enkele brakke poldersloot stond veel fijn hoornblad. De soort trad vegetatievormend 
op. Het is een (vrij) zeldzame ondergedoken waterplant van klein, brak, voedselrijk water.  
 



40 

 

PEAZEMERLANNEN 
 
E. Douwma en A. Leijstra tellen (de eerste al geruime tijd) de broedvogels van de 
Peazemerlannen, een buiten de zeedijk gelegen polder in noordoost-Fryslân, bestaande uit 
een oude kwelder van ca. 100 ha en een laagliggende zomerpolder van ca. 60 ha.  
 
 
Zoogdieren Peazemerlannen 
Eén van de belangrijkste bronnen van informatie over de aanwezigheid van zoogdieren in 
Fryske Gea-reservaten zijn de zoogdiertellingen die worden gedaan tijdens de 
broedvogelkarteringen (BMP). Zo werden op de kwelder van de Peazemerlannen door E. 
Douma ook vossensporen gezien en telde hij hier 16 hazen. 
 
Broedvogels simmerpolder Peazemerlannen 
Qua broedvogels in de zomerpolder was 2012 een mager jaar, slechts 7 soorten en 44 
territoria werden in totaal geteld: bergeend (1), wilde eend (2), scholekster (22), kluut (2), 
kievit (9), tureluur (7) en graspieper (1). De zomerpolder komt steeds lager te liggen ten 
opzichte van de kwelder en verandert daardoor geleidelijk. Eind mei overstroomde het 
oostelijke gedeelte van het gebied, iets wat door de lage ligging vaker verwacht kan worden 
en mogelijk ook  bijdraagt aan de lagere aantallen broedvogels.  
 
Broedvogels kwelder Peazemerlannen 
Op de kwelder kwamen dit jaar geen kluten en bontbekplevieren meer tot broeden. Doordat 
de kwelder door opslibbing steeds hoger is komen te liggen t.o.v. de zeespiegel neemt de 
dynamiek steeds verder af. Hierdoor wordt de vegetatie steeds monotoner (strandkweek) en 
neemt ook het aantal broedvogelsoorten af (verdwijnen echte pioniersoorten). Het aantal 
territoria van de graspieper is gehalveerd in vergelijking met 2011, van 32 naar 16 territoria. 
Ook de tureluur (18) en scholekster (31) zijn achteruit gegaan. Er waren slechts 2 
kokmeeuwen en 1 visdief dit jaar. Wel waren er territoria van de rode lijstsoorten 
boerenzwaluw (onder bruggetjes?) en kneu. 
D.m.v. inrichting of beheer is de successie op kwelders te vertragen of terug te zetten. It 
Fryske Gea denkt hier over na. Ook zijn er plannen om hier in samenwerking met 
Vogelbescherming Nederland een project uit te voeren t.b.v. de scholekster. 
 
 
NOARD-FRYSLAN BUTENDYKS 
 
Noard-Fryslân Bûtendyks is het grootste aaneengesloten object van It Fryske Gea.  Het 
gebied bestaat uit ca. 2.000 ha slikvelden, ca. 1.000 ha zomerpolders en ca. 1.700 ha 
kwelders. Hiervan heeft It Fryske Gea in totaal ca. 4.195 ha in eigendom en beheer. Het 
gebied is aangewezen als Europees beschermd Natura2000-gebied vanwege de belangrijke 
functie die het heeft voor de avifauna: broed- en trekvogels van wad en kust, zoals kluut, 
plevieren, sterns en natuurlijk winterganzen zoals de brandgans en de rotgans.  
 
Ook bij dit grote buitendijkse object is al decennialang een grote groep mensen nauw 
betrokken; de FFF-Wadvogelwerkgroep. Deze groep verzamelt zoveel mogelijk 
vogelgegevens om daarmee de natuurwaarden van het gebied aan te tonen en in 
samenwerking met Sovon vogelonderzoek Nederland zicht te krijgen op de trends. Zo telt de 
groep onder andere maandelijks de wadvogels en in het broedseizoen de broedvogels voor 
het Weidevogel Meetnet Friesland/Broedvogel Monitoring Project.  
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Broedvogels Noard-Fryslân Bûtendyks 
Ook in 2012 heeft de wadvogelwerkgroep weer een groot deel van de Friese Waddenkust 
geteld op broedvogels, voornamelijk weide- en kolonievogels worden hier geteld.  
Onderstaande grafieken geven een beeld van hoe de populaties weidevogels (inclusief 
eenden en zangvogels) en de populaties koloniebroedvogels zich de afgelopen 10 jaar in dit 
uitgestrekte, boomloze gebied hebben ontwikkeld. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 
niet in ieder jaar exact dezelfde oppervlakte op alle soorten is onderzocht. Met een nieuwe 
indeling van BMP-A en BMP-B proefvlakken die in overleg met SOVON vanaf 2011 wordt 
gehanteerd hopen we de prachtige gegevensreeks die er al vanaf begin jaren ’70 is van dit 
gebied de komende jaren op een voor iedereen haalbare manier te kunnen voortzetten.  
 
In de grafiek van de kolonievogels is te zien dat de kokmeeuw in 2012 met 660 broedpaar 
bijna weer op het niveau zit van begin jaren ‘00. Flinke kolonies zaten o.a. in de 
Bokkenpollenpolder en de kwelder boven Blija. In vergelijking met begin jaren negentig, toen 
de kokmeeuw jaarlijks op zo’n 10.000 broedparen zat, is dit echter nog maar een schamel 
aantal. Juist daarom zien we de opleving van vorig jaar als een heuglijk feit, aangezien deze 
soort ook symbool staat voor de beschikbaarheid aan korte grazige vegetaties in combinatie 
met voldoende bodemleven. Vreemd genoeg profiteert de visdief (27) nog niet mee met de 
kokmeeuw. In 2010 waren er van deze soort nog 54 paartjes aanwezig.    
Ook de vogelrichtlijnsoort kluut lijkt met 741 broedparen weliswaar nog goed 
vertegenwoordigd, maar t.o.v. 2002 (1206 broedparen toen) toch sterk (-38%) achteruit 
gegaan. 

 
Figuur: Ontwikkeling koloniebroedvogels op Noard-Fryslân bûtendyks sinds 2002 (gegevens 

FFF-Wadvogelwerkgroep). 

 
In onderstaande figuur is de som van de territoria van een groot aantal soorten weidevogels 
(eenden, steltlopers en zangvogels) sinds 2002 weergegeven. 
We zien dat het totaal aantal territoria in deze periode is afgenomen. Veelal is dat conform de 
landelijke trends die soorten vertonen en moeten de oorzaken (mede) gezocht worden in 
gebiedsoverstijgende zaken, bv tijdens de trekperiode.  
Met name de scholekster drukt een sterk negatief stempel op de totaaltrend van deze 
soortgroep. Deze soort heeft de laatste jaren te maken gehad met grote wintersterfte door 
o.a. voedselgebrek op het Wad.  
De opmars van de gele kwikstaart die halverwege de jaren negentig in gang leek gezet heeft 
zich niet doorgezet in dit gebied. Landelijk is de index van deze soort nog wel altijd stijgend, 
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dus blijkbaar vindt de soort bûtendyks niet helemaal wat ze zoekt. Ook de graspieper is 
afgenomen maar zit met 188 territoria nu weer op een vergelijkbaar niveau als begin jaren 
negentig (bv 1992: 212 territora). De sterke groei die tussen pakweg 1997 (376 paar) en 
2009 (406 paar) werd vastgesteld werd destijds al gerelateerd aan de extensivering van de 
beweidingsdruk, waardoor het areaal aan structuurrijke ruigtevegetaties op met name de 
kwelders sterk toenam. Inmiddels is het beheer van de kwelders alweer enigszins 
bijgestuurd, hetgeen zich uit in de broedvogelbevolking. De begrazing, die dus een enorm 
effect heeft op het beschikbare broedhabitat bûtendyks, staat momenteel volop in de 
belangstelling, o.a. met het meerjarige begrazingsonderzoek dat hier plaatsvindt door de 
Rijksuniversiteit Groningen en bureau Puccimar.   
Eendensoorten doen het goed. Bergeend, krakeend, wilde eend en kuifeend zijn allemaal 
toegenomen in de laatste 10 jaar en in 2012 was er zelfs een territorium van de wintertaling.  
Ook de veldleeuwerik (204) doet het onverminderd goed op Noard-Fryslân Bûtendyks. Dit is 
zeer bijzonder aangezien het landelijk juist heel slecht gaat met deze boerenlandvogel (die in 
vrijwel geen enkel boerenland meer is te horen).  
 

 
Figuur: Ontwikkeling som van de territoria van alle soorten weidevogels op Noard-Fryslân 

Bûtendyks sinds 2002 (gegevens FFF-Wadvogelwerkgroep). 

 
Vermeldenswaardig tot slot zijn de territoria van bontbekplevier (8), watersnip (1), tapuit (1) 
en kneu (4). Voor het eerst op Noard-Frylân Bûtendyks verder de Britse tegenhanger van 
‘onze’ witte kwikstaart, de rouwkwikstaart, die tot broeden kwam ter hoogte van Ferwert. 
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4. District Midden 
 
ALDE FEANEN 
 
Nationaal Park en Natura2000 gebied de Alde Feanen is een uitgestrekt laagveengebied 
waarvan It Fryske Gea ruim 2.296 ha beheert. De natuur kenmerkt zich door plassen, 
petgaten, rietvelden, elzenbroekbossen, trilvenen, schraalland, dotterbloemhooiland, 
blauwgrasland en weidevogelgrasland. Door deze variatie in terreintypen is er ook op het 
gebied van fauna veel bijzonders te vinden.  
 

 
Figuur: Deelgebieden binnen het Fryske Gea-reservaat de Alde Feanen (handboek IFG) 

 
Voor de overzichtelijkheid presenteren we de gegevens van 2012 per blok, te weten: 

1. DE NOORDOOSTHOEK: Fjirtich mêd, Wikelslân, Reid om ‘e Krite en Koloanjes (het 
gebied waar de herinrichting Alde Feanen de laatste jaren vooral heeft 
plaatsgevonden) 

2. DE ZUIDOOSTHOEK: Jan Durkspolder, wolwarren, Wytse Boer, Pettebosk, Lytse 
Mear, Westersanning, Barfjild, Brêgeham en Bûtlân Wide Ie (het gebied waar in 2005 
het LIFE-project t.b.v. Noordse woelmuishabitat werd uitgevoerd met Europese 
subsidie) 

3. DE CENTRALE MOERASGEBIEDEN: Saiterpetten, Prinsehôf, Hoannekrite, 
Tuskensleatten, Grutte krite, Izakswiid, de Tippe (en ook Fônejacht die als uithoek 
eigenlijk verder nergens bij past ...) 

4. DE WEIDEGEBIEDEN AAN DE WESTKANT: Grondsma, Laban, Headamskampen, 
Wyldlannen en de Burd en it Eilân aan de zuidwestkant van de Alde Feanen 

 
Vooraf nog enkele waarnemingen die betrekking hebben op de hele Alde Feanen.  
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De otter in de Alde Feanen 
Ook bij Grutte Wielen en Bûtenfjild in district Noard spraken we eerder al over de otter.  
De otter stierf in 1988 uit in Nederland, maar werd vanaf 2002 weer geherintroduceerd.  
Er zijn in Nederland nog steeds grote risico’s voor de otter om in het verkeer om te komen. 
Ook is men bang dat er in de toekomst inteelt zal gaan optreden, omdat het aantal 
mannetjes dat deel neemt aan de voortplanting te klein is. Maar er zijn ook positieve 
berichten te melden over deze soort. In de Alde Feanen werden in 2012 drie Tsjechische 
otters uitgezet en deze lijken zich goed thuis te voelen. Op grond van camerabeelden van 
webcams die It Fryske Gea ter beschikking werden gesteld door de Stichting Otterstation 
Nederland, werd in december geconcludeerd dat er in de Alde Feanen op tenminste twee 
plekken jongen zijn geboren. Ook komen er steeds meer zichtwaarnemingen binnen van 
deze soort. Zo zag Gjalt Willem Bosma uit Lemmer een otter zwemmen in de visvijver bij 
Garyp en had Marten Sikkema op 13 januari 2013 het geluk een otter te zien in het 
Wikelslân. Arjen Smidts zag op 2 februari 2013 een otter tussen het recreatieterrein en het 
Pettebosk, waar het dier de Koaidyk overstak. 
 

 
Foto: Otter in de Alde Feanen betrapt met cameraval (SON, Tjibbe de Jong) 

 

 
Vegetatiekartering Alde Feanen  
In 2010 en 2011 heeft bureau Altenburg & Wymenga, samen met Fryske Gea-medewerker 
Henk Jager een gebiedsdekkende vegetatiekartering van de Alde Feanen uitgevoerd in 
opdracht van It Fryske Gea, de Provincie, het Wetterskip en Dienst Landelijk gebied. De 
bedoeling van deze opdracht was om het actuele beeld t.a.v. de aanwezige vegetatietypen, 
Natura2000-habitattypen, de SNL-meetsoorten en de KRW-doelsoorten weer eens 
gebiedsdekkend in kaart te brengen. Dit was in 1998 voor het laatst gebeurd.  
 
Begin 2012 verscheen er over deze omvangrijke kartering een uitgebreide rapportage 
(Plantinga et al. 2012, De flora en vegetatie van de Alde Feanen 2010/2011, A&W-rapport 
1567). Het vereenvoudigde resultaat van de kartering staat op de volgende pagina. 
 
In totaal zijn 167 plantengemeenschappen (vegetatietypen) aangetroffen.  
De meest soortenrijke typen zijn “type van riet met moeraskruiden (ook wel 
koekoeksbloemrietland genoemd)” (gemiddeld 42 soorten in een opname van 4m2), “type 
van gevleugeld hertshooi en rietorchis”(gemiddeld 41 soorten in een opname van 4m2) op 
afstand gevolgd door “type van tweerijige zegge” (met gemiddeld 35 soorten per opname van 
4m2). Blauwgraslandvegetaties horen niet tot de meest soortenrijke vegetaties. 
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Figuur: Vereenvoudigde vegetatiekaart (terreintypen) Alde Feanen 2010/2011 (Plantinga et al. 
2012)  
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Ten opzichte van 1998 is er veel veranderd. Ten eerste is toen een kleinere oppervlakte 
gekarteerd (2940 ha tegen 3280 ha in 2010/11). Bovendien zijn er in de tussenliggende 
periode veel inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd waardoor terreintypen veranderden. 
Opvallende veranderingen zijn: 
Het areaal water met (drijvende en ondergedoken) waterplanten is ten opzichte van 1998 
met 36% achteruitgegaan tot een totale oppervlakte van 70 ha. Belangrijkste oorzaak 
daarvan is de inzet van het cyclische waterpeilbeheer in de Jan Durkspolder, waardoor grote 
arealen met drijvende veenwortel zijn veranderd in pioniervegetaties op de oevers.  
De oppervlakte rietland is vrijwel gelijk gebleven, maar het aandeel veenmosrietland nam toe 
door verdergaande veroudering (totaal 360 ha). 
Ook het areaal bos en struweel nam door de successie ten opzichte van 1998 verder toe met 
27% tot 275 ha. 
Grote schraalgraslandcomplexen vinden we aan de westkant van het gebied in de 
Wyldlannen, Laban, andere verspreid liggende zomerpoldertjes en op de gemaaide 
legakkers. Op deze plaatsen worden ook de meeste zeldzame soorten gevonden, zoals de 
Spaanse ruiter, blonde zegge, knotszegge, melkviooltje, moeraskartelblad, blauwe knoop, 
borstelgras, gewone dotterbloem, wilde kievitsbloem, Engelse alant e.a.  
Vlozegge, groenknolorchis en ronde zegge die wel in 1998 werden aangetroffen, zijn niet 
teruggevonden. 
 
De Natura2000-habitats waren als volgt vertegenwoordigd: 

� Hoogveenbossen: 30,35 ha van matige kwaliteit 
� Overgangs- en trilvenen: 56,7 ha van goede – en 2,6 ha van matige kwaliteit 
� Blauwgraslanden: 7,1 ha van goede – en 29,7 ha van matige kwaliteit 
� Meren met krabbescheer en fonteinkruiden: 3,7 ha van goede en 3,7 ha van matige 

kwaliteit 
� Vochtige heiden in laagveengebieden: 0,2 ha van goede kwaliteit 
� Galigaanmoerassen: 0,1 ha van goede kwaliteit 
� Overgangs- en trilvenen: 1,4 ha van goede kwaliteit 
� Ruigten en zomen met moerasspirea: 7,3 ha van matige kwaliteit 
� Ruigten en zomen met harig wilgeroosje: 3,0 ha van matige kwaliteit 

 
Waterplanten in de Alde Feanen in 2012 
In aanvulling op de kartering die in 2010/2011 werd uitgevoerd hebben Fryske Gea 
medewerkers Henk Jager en Germ v.d. Burg op 14 juni 2012 een vaartocht door de Alde 
Feanen gemaakt om waterplanten te inventariseren. De bezochte wateren zijn aangegeven 
op onderstaande figuur. Ze zijn alle tot de Friese boezem te rekenen.    
 

 
Figuur: ligging van de op 14-6-2012 bezochte wateren 
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Tabel: betekenis van de in onderstaande tekst gebruikte codes Braun-Blanquet) 
Code voluit nadere omschrijving  

d  dominant soort overheerst 
c co-

dominant 
soort overheerst samen met andere soorten 

a abundant soort is veel aanwezig, maar nooit (co-)dominant 
f frequent soort is talrijk 
o occasional hier en daar 
r  rare soort is zeldzaam 
s sporadic soort is zeer zeldzaam 
l local soort komt zeer plaatselijk voor  (te combineren met f, a, c en 

d) 
b behoorlijk soort komt over een behoorlijk deel voor (te combineren met 

f, a, c en d) 
 
Locatie 1: Fonteinkruidenscherm Saiterpetten 
Hier is een scherm geplaatst ter bescherming van fonteinkruiden. Een tussen palen 
getrokken lint moet hier de boten weren. Het als zodanig afgesloten water beslaat ongeveer 
1,3 hectare. In totaal zijn hier vier pollen glanzig fonteinkruid (r) gevonden. Hiervan stonden 
er twee net buiten het lint. De (meeste) boten zullen echter niet vlak langs het scherm varen, 
zodat ook deze planten hier min of meer beschermd staan. Het glanzig fonteinkruid staat hier 
niet ver van elkaar. Op deze standplaats is het water één tot anderhalve meter diep, terwijl 
de bodem vrij hard aanvoelt. De geziene planten zijn fors en reiken tot het oppervlak. Maar 
misschien zijn er vanwege de golfslag, schittering en troebelheid toch nog exemplaren 
gemist? 
Het scherm is meer dan tweehonderdvijftig meter lang. Hierdoor is het plaatsen van het lint 
een hele klus. Twee  man hebben er een hele dag werk mee. Het lint is van een duur soort. 
Desondanks  is dit na een jaar al weer verweerd.   
Doel van het scherm was uitbreiding van Glanzig fonteinkruid. Helaas is dit niet gelukt. Want 
hoewel het scherm er al jaren staat, blijft het bij een handjevol verspreid groeiende  
exemplaren. Bovendien is glanzig fonteinkruid in Friesland niet zeldzaam, maar vrij 
algemeen.  

Kortom: het scherm kan worden opgeheven! 
 
Andere planten die hier achter het scherm in het water staan, zijn riet (ld) en gele plomp (ld).  
De laatste vormt een enkel veldje dicht bij de oeverlijn. Riet groeit hier langs de gehele oever. 
Ook staat er een circelvormige rietpol op meer dan zestig meter van de oever af.  Stijf langs 
de kant is sprake van een dichte rietkragge. Hier voorlangs staat ijl, in het water groeiend 
riet.  Het gaat slechts om een smalle zone. Grauwe ganzen eten van dit riet. Hierdoor staken 
de aangevreten rietstengels nog maar amper boven het water uit. Het laatste is ook elders in 
de Alde Feanen het geval. Riet staat tevens langs de hieronder besproken wateren, maar 
wordt dan niet meer ter sprake gebracht. 
 
Locatie 2: Kobbekoai 
Hier is gedregd naar waterplanten, waarbij glanzig fonteinkruid (s) en krabbenscheer (s) 
werden opgevist.  Her en der staan onder de waterspiegel ook planten met smal lintvormig 
blad. Mogelijk betreft het kleine egelskop? Verder is hier ook een mooie oeverbegroeiingen 
van Kleine lisdodde (ld) gezien.   
 
Locatie 3: Petten langs Wide Saiter (4-mêd) 
Gele plomp (bd) treedt op deze locatie vegetatievormend op. Hiertussen groeit ook witte 
waterlelie (o). Verder groeien hier kleine hoeveelheden krabbenscheer (r), stomp fonteinkruid 
(r) en grof hoornblad (ld).    
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Locatie 4: ’t Bil 
’t Bil maakt deel uit van het zogenaamde Otterproject. Om er te komen vaar je door een 
sloot, waar de boot zich een weg moest banen door de witte waterlelie (d). Achter de ingang 
van ’t Bil is de plas nagenoeg over de volle breedte begroeid met gele plomp (ld).  Hier werd 
het door bootjes van inventarisatievrijwilligers en muskusrattenvangers getrokken spoor 
gevolgd, zo’n tweehonderd meter lang. In de rest van de waterpartij zijn wel waterplanten 
aanwezig, maar deze zijn niet of nauwelijks vegetatievormend. Hier aangetroffen 
waterplanten zijn schedefonteinkruid (bf), gekroesd fonteinkruid (bf), stomp fonteinkruid (o), 
smalle waterpest (r), kleine egelskop (o), naaldwaterbies (r) en krabbenscheer (f). 
Krabbenscheer trad soms groepsvormend op. Het betrof dan veldjes van ongeveer een 
vierkante meter groot. De planten staken echter niet tot boven het water uit. Ook op plaatsen 
waar je ze niet zag werd deze plant vaak opgedregd. Kortom: de plant stijgt hier 
onvoldoende. Mogelijk is dit een gevolg van de troebelheid? In voorgaande jaren stond de 
krabbescheer soms hoger in het water, waarbij de planten wel tot boven het water 
uitkwamen. Langs de oevers stonden ook kleine lisdodde (ld), ruwe bies (lf) en heen (lf).        
Wat watertype betreft sluiten sommige van bovengenoemden elkaar uit. Dit is bijvoorbeeld 
het geval met schedefonteinkruid (zeer hard, zeer voedselrijk) en stomp fonteinkruid (matig 
hard, matig voedselrijk). Blijkbaar komen beide watertypen hier voor. Vermoedelijk is het 
water hier overwegend hard en voedselrijk. Vanaf de oever(talud)s stroomt ook regen- en 
grondwater naar de plas. Hierdoor is het water daar soms minder hard en voedselrijk.  
 
Locatie 5: Lang petgat ten zuiden van ’t Bil richting Cubakrite 
Hier groeit vooral witte waterlelie (bd), voorts ook krabbenscheer (r) en gele plomp (o). 
 
Locatie 6: Klein petgat ten zuiden van ’t Bil (15-mêd) 
Dit is te bereiken via een smalle  sloot, waar de boot maar nauwelijks doorheen kwam. 
Eenmaal in het petgat draaide de bootschroef vast in de draadwieren. Het water was hier 
kraakhelder. Ook groeide hier veel witte waterlelie (bd).  
 
Locatie 7: Achtjen Mêd,  8 Plas langs de Sietse Maaikesleat (Koai’s krite) 
Dit betreft voormalige, onder (boezem)water gezette landbouwpolders. Het gaat 
hoofdzakelijk om troebel, onbegroeid water. Veenwortel (ld) is hier de enige waterplant. 
 
Locatie 9: Ald fiskear en Skrome lân 
Hier zagen Henk Jager en Germ v.d. Burg alleen kikkerbeet (lf), grof hoornblad (ld), gele 
plomp (ld) en witte waterlelie (bd).  
 
Vaatplanten zes zomerpoldertjes in de Alde Feanen 
Bartle de Leeuw inventariseerde weer de vaatplanten in zes deelgebiedjes; zomerpoldertjes 
die sinds enkele jaren ook weer ’s zomers gemaaid worden door It Fryske Gea. Hij heeft 
hierbij flinke aantallen soorten waaronder verscheidene bijzondere planten zien staan, zie 
onderstaande tabel. 
 
Altenburg & Wymenga toonde een jaar eerder tijdens de vegetatiekartering aan dat de 
meeste van deze bijzonderheden wel alleen maar langs de randen van de eilandjes zijn te 
vinden. Deze worden namelijk voldoende gebufferd door het zijdelings indringende 
boezemwater. Centraal op de perceeltjes treedt verdroging en daardoor bodemdaling op 
waardoor regenwater hier de grootste invloed heeft en er verzuring optreedt.  
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Tabel: bijzondere plantensoorten in 6 zomerpolders in de Alde Feanen in 2012 (B. de Leeuw)  
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Totaal aantal soorten 52 45 55 54 77 75 
       
Bijzondere soorten       
Blauwe zegge x . . x . . 
Echte koekoeksbloem x x . . x x 
Gewone dotterbloem x x x x x . 
Grote ratelaar x . . x x x 
Holpijp x . x x x . 
Kamvaren . x . . x . 
Kleine valeriaan . . . . x . 
Koningsvaren . . . . . x 
Moeraskartelblad . . . . x . 
Moeraslathyrus x  x . x x 
Moerasviooltje . x x . x x 
Poelruit x . . x x x 
Rietorchis . . . . x x 
Ronde zonnedauw . . x . x x 
Spaanse ruiter x . . x . . 
Sterzegge x . . . x x 
Veenpluis x . . x x x 
Veenreukgras . . . x . . 
Wateraardbei x . x x x x 
Waterdrieblad . . x . x x 
 
Nog een bijzondere losse vondst van Harry Waltje was die van Oranje springzaad in het 
haventie van Earnewâld. Dit is een exoot die er best leuk uit ziet (zie onderstaande foto) en 
die zich naar verwachting snel verder kan verspreiden over het gebied. Bij de kartering van 
2010/2011 werd de soort nog niet gevonden in het natuurreservaat.  
 

 
Foto: Oranje springzaad (www.fotoanna-photography-blogspot.com ) 
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ALDE FEANEN NOORDOOSTHOEK (“HERINRICHTINGSGEBIED”) 
 
Zoogdierwaarnemingen 
Meerdere broedvogelkarteerders noteren tijdens hun veldbezoeken ook de zoogdieren die 
ze zien. Zo telde H. Valk in het Wikelslân maximaal 3 hazen, 1 vos en 3 reeën. M. Weterings 
telde in het moerasdeel van Fjirtich-Mêd 10 reeën en 2 vossen. 
 
Vogels 
Ook buiten het broedseizoen zijn de waterrijke gebieden ten oosten van Earnewâld zeer de 
moeite waard om er naar vogels te kijken. Zo worden hier soms jagende reuzensterns 
gezien, doet de blauwe kiekendief het gebied vaak aan in het voorjaar en kan in de nazomer 
bijvoorbeeld de visarend jagend worden waargenomen. 
 
In mei kwamen er van verschillende plekken in de Alde Feanen, o.a. Lytse Mear en Grutte 
Krite, meldingen binnen van heilige ibissen. Het gaat waarschijnlijk om (ooit) ontsnapte 
dieren. De soort kan zich prima handhaven in de Nederlandse natuur. Zo zijn er in provincie 
Utrecht al broedgevallen bekend. Zijn deze dieren later in het seizoen ook nog weer gezien? 
 

 
Foto: Heilige ibissen in de Alde Feanen (G. Jellema) 

 
Broedvogels Fjirtich mêd – zuid, noord en Prikwei 
Ten noordwesten van Earnewâld ligt het deelgebied Fjirtich mêd. Martijn Weterings telt hier 
het zuidelijke moerasgedeelte, op de BMP-methode, dat is ca. 70 ha.  
Hij telde 33 broedvogelsoorten, waarvan 4 rode lijstsoorten; roerdomp (1), koekoek (3), snor 
(5) en graspieper (2). Nieuw waren de braamsluiper (1), putter (7) en roodborsttapuit (1).  
De blauwborst is flink toegenomen, van 5 territoria in 2011 naar 11 in 2012. Dit is meestal 
een teken van veroudering van het moeras of van rietland dat verbost omdat het niet meer 
gemaaid wordt, waarbij de arealen oud riet, rietruigte en (verspreide) bosopslag geleidelijk 
toenemen. Uiteindelijk zal de blauwborst dan weer verdwijnen, omdat de soort op de grond 
foerageert en daar kort begroeide delen nodig heeft. Ook rietgors (31), snor en grasmus (16) 
nemen toe, en geven de voorkeur aan ouder riet (snor) en ruigtestruwelen (rietgors en 
grasmus). Andere rietvogels zijn weliswaar afgenomen, maar nog steeds volop aanwezig; 
sprinkhaanzanger (12), rietzanger (26) en kleine karekiet (14). Verder was de waterral, met 
zijn typische roep (van een krijsend speenvarken), met 2 territoria present. 

 De bosrietzanger liet zich niet horen, ook niet in het noordelijke deel van dit 
moerasgebied. Dit is opmerkelijk te noemen omdat deze soort zich de laatste in Nederland 
vrijwel overal uitbreidt, mede onder invloed van de al eerder genoemde veroudering van de 
moerasgebieden. De bosrietzanger houdt van weelderige kruidlagen en moerasruigte-
struweel, die vaak aanwezig zijn in jongere moerasstadia. In goed ontwikkeld moerasbos zit 
de vogel dan ook meestal in de randen. Mogelijk ondervindt deze soort problemen in zijn 
overwinteringsgebieden in Afrika, waar ook in 2011/12 weer grote droogte optrad. In ieder 
geval schreef SOVON in haar nieuwsbrief van juni 2012 al dat Afrika-gangers, waaronder de 
bosrietzanger, dit jaar later – en in meerdere golven - binnenkwamen dan andere jaren. 
Waren tot 20 mei soms nog maar enkele vogels binnen, enkele dagen daarna konden op 
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een zelfde plek tientallen exemplaren zitten zingen. In acht genomen dat de bosrietzanger 
bovendien maar kort zingt, leidt tot de voorzichtige conclusie dat de soort mogelijk is gemist 
of onderteld vorig jaar. Door droogte in Afrika is het ook waarschijnlijk dat  meer wintersterfte 
is opgetreden dan anders, waardoor het aantal lager uitvalt. 
 
Het noordelijke deel van het moerascomplex Fjirtich Mêd wordt jaarlijks door Klaas Joustra 
en Frank Kwant geteld. In  2012 karteerden zij hier 38 broedvogelsoorten. Het gebied kent 
tot dusverre een stabiele moeras-, riet- en struikgewas- vogelpopulatie, zoals 
sprinkhaanzanger (1), snor (1), rietzanger (26) en kleine karekiet (4). Daarmee voelt de rode 
lijstsoort koekoek zich hier ook thuis. Nieuw dit jaar waren de spotvogel en graspieper en ook 
de matkop was weer present met 2 territoria (alle drie zijn Rode Lijstssoort). Helaas liet de 
roerdomp het afweten. In het natte gebied voelen ook ganzen en eenden zich thuis; grauwe-, 
grote Canadese-, brand- en nijlgans, krakeend, wilde eend, kuifeend, maar ook fuut en 
meerkoet hadden allen territoria.  
 
Ten noorden van Fjirtich mêd en de Prikwei (een veenpad dat vroeger d.m.v. takken (prikken) 
ook in nattere perioden begaanbaar werd gehouden) ligt het grasland Prikwei genaamd, 
totaal 61 ha groot. Ook hier heeft Klaas Joustra de broedvogels geïnventariseerd voor het 
Weidevogelmeetnet. Helaas is de grutto er dit jaar niet meer tot broeden gekomen, maar de 
scholekster (2), kievit (3), tureluur (1) waren er wel. Graspieper (17), veldleeuwerik (4) en 
gele kwikstaart (5) lieten zelfs een duidelijke toename zien ten opzichte van voorgaande 
jaren. In het oostelijke strookje riet en struweel zijn de sprinkhaanzanger, snor, rietzanger, 
kleine karekiet en rietgors te vinden. 
 
Libellen Fjirtich Mêd 
Willem Comello en Henk v/d Berg hebben diverse bezoeken aan het deelgebied Fjirtich Mêd 
gebracht om libellen te inventariseren. Ze vonden 15 soorten juffers en libellen, waaronder 
de groene glazenmaker. De hoogste aantallen waren voor de steenrode heidelibel, variabele 
waterjuffer en gewone pantserjuffer. 

 De zeldzame en Europees beschermde gevlekte witsnuitlibel werd hier dit jaar niet 
betrapt. Hopelijk pakken de herinrichtingsmaatregelen die de afgelopen jaren in dit 
deelgebied zijn uitgevoerd en vooral gericht waren op de waterhuishouding goed uit voor 
deze soort. We houden de vinger aan de pols! 
 
Broedvogels Wikelslân 
Het Wikelslân ligt ten noorden van Earnewâld. Dit gebied is door de herinrichting flink 
veranderd en zal zich nu verder gaan ontwikkelen tot een gevarieerd en nat moerasgebied. 
Er loopt een mooie wandelroute met verschillende vogelhutten/uitkijkhutten onderweg. Dit 
deelgebied van ruim 87 ha is in 3 verschillende BMP-plots verdeeld.  
 
Leonieke Hoste telt daarvan één en vertelde over haar bevindingen: ‘Opvallend waren 2 
paartjes kievit die het naar hun zin hadden in het nieuwe natte gebied. Verder waren er grote 
groepen ganzen (grauwe-, kol-, brand-, Canadese-, en nijlganzen) die zich prima 
vermaakten in en rond het nieuwe meertje. De rietzangers, sprinkhaanzangers en rietgorzen 
waren minder enthousiast. Die aantallen zijn omlaag gegaan. Leuk was de aanwezigheid van 
de bonte specht (nest) en de havik. Deze laatste heeft helaas wel een roerdomp 
verschalkt…’ Harry Valk heeft het deel geteld wat met de westkant grenst aan deelgebied 
Reid om ‘e krite. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren waren hier de ooievaar, waterral, 
braamsluiper en goudvink. De fitis met 46 en tjiftjaf met 26 territoria domineren het gebied, 
maar ook de rietzanger (20), grasmus (14) en kleine karekiet (8) laten van zich horen. Verder 
hadden rode lijst soorten graspieper en koekoek een territorium. Jan Kramer telde het derde 
en laatste plot. Hier was de opvallende aanwezigheid van een territorium porseleinhoen 
vermeldenswaardig! 
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Bij elkaar opgeteld levert een vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren de 
volgende figuur op: 
 

 
Figuur: Aantalsontwikkeling moerasvogels Wikelslân (87 ha) sinds 2003 (L. Hoste, H. Valk en J. 

Kramer) 
 
Libellen Wikelslân 
Ook Wikelslân is weer bekeken op libellen en juffers, door Comello en v.d. Berg. Zij zagen 
gedurende 3 bezoeken 10 soorten. De rode lijst- en habitatrichtlijnsoort gevlekte witsnuitlibel 
is hier tijdens twee bezoeken waargenomen, met maximaal 11 exemplaren. Ook de 
zeldzame tengere grasjuffer, een echte pioniersoort, werd opnieuw genoteerd. Talrijkste soort 
in dit deelgebied was de viervlek, met meer dan 400 individuen tijdens één bezoek. 
 
Broedvogels Reid om ‘e Krite 
Tussen Wikelslân en de Bolderen ligt de Reid om ‘e Krite, een al wat ouder moerasgebied 
met flinke arealen overjarig – en waterriet. Ook hier werd, zij het vrij subtiel – de afgelopen 
jaren een aantal maatregelen uitgevoerd in het kader van de herinrichting, welke ongetwijfeld 
invloed hadden op de broedvogelbevolking. De familie Rotshuizen inventariseert dit gebied 
sinds een aantal jaren op broedvogels. In totaal zijn er in 2012 39 broedsoorten 
waargenomen, waaronder enkele nieuwe t.o.v. Voorgaande jaren: porseleinhoen (1), putter 
(1), visdief (1) en zwartkop (1). De porseleinhoen is een zeldzame soort die snel en 
wisselend kan reageren op vernattingsmaatregelen. De visdief is een echte pioniersoort die 
graag op zwarte grond broedt, graag in combinatie met andere kolonievogels, zoals hier 
samen met de kokmeeuw (7). Naast de porseleinhoen en visdief zijn er nog 6 rode lijst-
soorten vastgesteld voor dit deelgebied: graspieper (2), koekoek (2), roerdomp (3), slobeend 
(1), snor (8) en tureluur (1). Ook de waterral was hier (als vanouds) goed vertegenwoordigd 
met 4 territoria. Opvallend is de (waarschijnlijk tijdelijke) afname van het aantal territoria van 
fitis (12 t.o.v. Gemiddeld 20 in voorgaande jaren), grasmus (4 t.o.v. gemiddeld 9 in 
voorgaande jaren) en rietzanger (21 t.o.v. gemiddeld 27 in voorgaande jaren). Mogelijk heeft 
ook deze afname te maken met de slechte omstandigheden in de overwinteringsgebieden in 
Afrika.  
 
Libellen Reid om ‘e krite 
Jitske Wedman en Jan Tuinstra volgen in dit moerascomplex met prachtige waterplantenrijke 
sloten een libellenmonitoringroute voor de Vlinderstichting, met het oog op zeldzame soorten 
als groene glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel. Van de groene glazenmaker werden 
maximaal 37 exemplaren geteld tijdens de piek van de vliegperiode. Helaas werd de 
gevlekte witsnuitlibel niet op de routes gezien vorig jaar.  
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Ook Willem Comello en Henk v/d Berg keken in dit deelgebied naar de libellen vorig jaar en 
noteerden 12 soorten, wat niet bijzonder veel is. Diverse glazenmakers, waaronder zoals 
gezegd de groene glazenmaker en ook de glassnijder, waren present. Ook de vroege 
glazenmaker en bruine glazenmaker werden aangetroffen. De azuurwaterjuffer, elders 
waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien, werd ook voor dit gebied genoteerd.  

Meest bijzonder is wel de vaststelling van de aanwezigheid van de zeldzame bruine 
korenbout hier ter plaatse. Het is pas van zeer recent dat bekend is dat deze soort ook in de 
Alde Feanen leeft. Dat past in het landelijke beeld, waarin het aantal vindplaatsen van deze 
soort de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. De bruine korenbout is een indicatorsoort 
voor uitgebreide oeverbegroeiingen en een goede waterkwaliteit. 
 

 
Foto: bruine korenbout (archief IFG) 

 
Comello en v/d Berg hebben ook de waterkwaliteit van de Reid om 'e krite en de 
aangrenzende Bolderen gemeten. Het water is matig voedselrijk en de kwaliteit uitstekend. 
 
Broedvogels Bolderen 
Sinds 2011, na de herinrichting, is het 108 ha grote WMF-telvak De Bolderen opgesplitst in 
een weidevogelplot van 61 ha en een moerasgedeelte van zo'n 47 ha.  
Logisch voor de tellers, maar jammer van de meerjarige trend, want nu kunnen de gegevens 
minder goed vergeleken worden met die van voorgaande jaren.  
 
Joeke Paulusma telde het 61 ha grote gebied. De watersnip was hier, na enkele jaren van 
afwezigheid, weer present met 1 territorium. Ook de scholekster (2), kievit (5), grutto (1), 
tureluur (2) en graspieper (14) deden een broedpoging in dit gebied.  
Naast de weidevogels zijn ook riet-, moeras- en struweel vogels nog volop aanwezig langs 
de randen van het proefvlak. 
Een telploeg o.l.v. Jan Kramer heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om het 
moerasgedeelte van de Bolderen op broedvogels te inventariseren. 48 broedvogelsoorten 
zijn hier waargenomen, waaronder soorten die in voorgaande jaren niet werden aangetroffen 
in dit deelgebied: zomertaling (3), bruine kiekendief (1), porseleinhoen (1), visdief (1), 
houtduif (1), winterkoning (3), merel (3), gaai (1), zwarte kraai (2), ringmus (1) en vink (1).  
Ook hier voelde de waterral zich dit jaar opmerkelijk goed thuis met 3 territoria. Kortom: een 
zeer divers gebied! 
 
Broedvogels De Koloanjes 
De koloanjes is een 18 ha groot deelgebied, liggend ten zuiden van de Bolderen. Het bestaat 
uit wilgen- en gagelstruweel met aangrenzend enkele graslandpercelen. 
A. Zeinstra moest vaststellen dat de weidevogelterritoria terug lopen. Grutto, kievit en 
tureluur waren zelfs helemaal afwezig. De 21 broedvogelsoorten zijn vooral riet en 
struweelvogels zoals rietzanger (10) en fitis (19). Twee rode lijstsoorten doen het hier wel 
goed: kneu (7) en graspieper (7). De laatste houdt van grazige vegetaties met structuurrijke 
randen en veel variatie in graslengte (bijvoorbeeld extensief begraasde percelen).  
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ALDE FEANEN ZUIDOOSTHOEK (“LIFE-PROJECTGEBIED”) 
 
Zoogdieren LIFE-projectgebied 
In en rond de Jan Durkspolder (het zogenaamde LIFE-projectgebied waar in 2005 een 
cyclisch waterpeilbeheer werd ingesteld) zijn tijdens onderzoek van ecologisch adviesbureau 
Altenburg & Wymenga de watervleermuis, ruige- en gewone dwergvleermuis, rosse 
vleermuis en laatvlieger waargenomen. De meervleermuis, een habitatrichtlijnsoort waarvoor 
de Alde Feanen ook is aangewezen als speciale beschermingszone (Natura2000) is helaas 
niet gehoord. Ook de Noorde woelmuis, doelsoort van het in 2005 opnieuw ingerichte 
gebied, is niet gevangen. Wel zijn enkele waterspitsmuizen, aardmuis, veldmuis, rosse 
woelmuis, bosmuis, dwergmuis, bosspitsmuis en dwergspitsmuis gevangen (en weer 
losgelaten), op in totaal 6 raaien met elk 20 lifetraps. 
 
Broedvogels Lytse mear 
Lytse mear ligt ten noorden van de Jan Durkspolder en is 28 hectare groot. Het gebied maakt 
deel uit van het projectgebied waar wisselend hoge- en lage waterpeilen worden ingesteld en 
bestaat uit rietlanden met hier en daar wat bosjes en open water.  
Sinds 2008 telt R. de Boer hier de broedvogels volgens. Dit jaar kwamen er 40 vogelsoorten 
tot broeden, 6 minder dan vorig jaar. Voor het eerst sinds 2008 was de dodaars hier afwezig 
(in plaats daarvan wel een fuut), evenals de bruine kiekendief. Wel aanwezig waren o.a.: 
roerdomp (1), grauwe gans (9), tafeleend (1), waterral (2), koekoek (1), blauwborst (4), 
sprinkhaanzanger (3), snor (5), rietzanger (14), bosrietzanger (1) en kleine karekiet (5). Kneu 
(1) handhaafde zich evenals de goudvink (1). Al met al kunnen we concluderen dat 
broedvogelbevolking van dit deelgebiedje tamelijk stabiel is.  
 
Broedvogels Wytse Boer - Manjepetten 
R. de Boer telt ook de broedvogels in de Manjepetten / Wytse Boer, dat grenst aan de Lytse 
mear en pas in 2005 is ontpolderd en ingericht als water- en moerasgebied.  
Hij vertelde dat de kokmeeuwenkolonie groter was geworden (ca. 600 paar) en zich, 
waarschijnlijk vanwege het hoge waterpeil, had verspreid over twee locaties.  
Op de eilandjes in het water broeden verder grauwe ganzen (28), brandganzen (14), nijlgans 
(3) en soepgans (1). Ook andere watervogels doen het hier goed; bergeend (3), krakeend 
(7), wilde eend (8), voor het eerst wintertaling (1), rode lijstsoorten zomertaling (3) en 
slobeend (3), ook terug de tafeleend (1), kuifeend (5), fuut (1), geoorde fuut (6) en meerkoet 
(11). Verder trekt het waterrijke gebied steltlopers en pioniersoorten aan, hoewel de meeste 
sinds het eerste jaar na de ontpoldering van het gebied wel in aantal zijn afgenomen: kleine 
plevier (1), kievit (3), watersnip (5) en tureluur (1).  
 
Broedvogels Jan Durkspolder 
53 soorten broedvogels werden in 2012 vastgesteld in de Jan Durkspolder door Antje 
Postma en Jan de Boer, waarvan elf rode lijstsoorten; roerdomp (1), wintertaling (3), 
zomertaling (3), slobeend (7), tureluur (3), visdief (6), koekoek (2), graspieper (4), gele 
kwikstaart (1), snor (12) en kneu (1). 
De visdiefaantallen fluctueren van jaar tot jaar, waarschijnlijk afhankelijk van de waterstanden 
en dus de arealen aan kale, slikkige gronden. In 2009 waren er 30 broedparen, in 2011 geen 
en in 2012 weer 6. De kokmeeuwen zijn hier verdwenen, maar even verderop, in de Lytse 
mear, wel volop aanwezig. 
 
Moeras- en struweelvogels doen het goed in de Jan Durkspolder. Een uitstekend gebied om 
de verschillende geluiden van de rietzangers te leren. Je vindt er de sprinkhaanzanger, snor, 
rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, rietgors, blauwborst, grasmus, tuinfluiter, zwartkop, 
heggenmus en braamsluiper. Ook watervogels als krakeend, bergeend en kuifeend komen 
hier tot broeden. De waterral had 5 territoria in 2012. 
Opmerkelijk tot slot is dat de weidevogels het op de graslanden rondom de Jan Durkspolder 
vorig jaar weer wat beter deden, alhoewel de grutto hier wel is verdwenen.  
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Figuur: aantalsontwikkeling rietmoerasvogels (links) en weidevogels (rechts) in de Jan 

Durkspolder (151 ha, A. Postma) 

 
Ook de grauwe gans voelt zich goed thuis in de Jan Durkspolder (93), en ook de brandgans 
(3) vinden we er. In het kader van het ganzenakkoord en de regionale maatwerkplannen die 
daarvoor worden gehanteerd (zie ook H2) worden de legsels van deze soorten sinds enkele 
jaren geprikt tot 1 april, zodat er veel minder jongen geboren worden en de populaties niet 
verder groeien.  
 
Broedvogels Westersanning 
De Westersanning is een 107 ha groot grasland en ligt (i.t.t. wat de naam doet vermoeden) 
ten oosten van de Alde Feanen, naast Lytse mear en Wytse Boer. Herman Vos telt dit gebied 
voor het weidevogelmeetnet.  
De weidevogelaantallen volgen ook hier de landelijke negatieve trend. De grutto kwam er 
vorig jaar helemaal niet tot broeden en tureluur, kievit, krakeend en wilde eend zijn 
afgenomen. De graspieper vindt het gebied wel geschikt. Ook de gele- en witte kwikstaart 
hadden er weer een territorium. Verder het goede nieuws dat de watersnip hier vorig jaar 
voor het eerst sinds het begin van de WMF-tellingen in 2008 broedde.  
In het struik- en rietgewas aan de randen van het gebied komen verschillende zangvogels 
voorl; blauwborst, roodborsttapuit, snor, rietzanger, kleine karekiet, grasmus, tjiftjaf, fitis, 
rietgors en kneu zijn hier in kleine aantallen te vinden. 
 

 
Figuur: aantalsontwikkeling weidevogels Westersanning (107 ha, H. Vos) 
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Broedvogels Brêgeham, Barfjild en Bûtlân Wide Ie 
Ten oosten van de Jan Durkspolder liggen de gebieden Brêgeham (9 ha)  en Barfjild (15 ha) 
en Bûtlân Wide Ie (4 ha, aan de zuidkant van de weg Headammen, de toegangsweg naar de 
Hege Warren. G. Elzinga inventariseert deze 3 gebieden al vele jaren op broedvogels.  
In Brêgeham waren 35 soorten vertegenwoordigd. Ganzen, eenden en rietvogels zijn hier in 
de meerderheid. Kleine karekiet (25), fitis (24), wilde eend (19) en rietzanger (16) zijn de 
talrijkste soorten in deze drie gebieden. Rode lijstsoorten wintertaling (1), koekoek (1) en 
kneu (2) waren hier ook present, net als een buizerd. 
Barfjild telde 21 soorten. Dit is minder dan gemiddeld in de afgelopen 10 jaar. Zo zijn de 
roerdomp, witte kwikstaart, snor, grauwe vliegenvanger, putter en kneu niet vastgesteld dit 
keer. Een nieuwe soort was de gekraagde roodstaart.  
Bûtlân Wide Ie telde 11 soorten. Nieuw waren havik en fuut. De krakeend, wilde eend en 
meerkoet waren ook aanwezig, terwijl de kleine karekiet met 8 territoria de talrijkste soort 
was. 
Het feit dat de rietzanger de laatste jaren wel afneemt en de kleine karekiet juist toeneemt 
wijst erop dat het aandeel jong (gemaaid) riet wat is toegenomen ten opzichte van het 
aandeel wat oudere rietruigte in deze deelgebieden.  
 
Onderstaande figuur geeft aan hoe de som van een aantal kenmerkende soorten in deze 3 
gebieden samen zich sinds 2003 heeft ontwikkeld.  
 

 
Figuur: Moeras- en rietvogels in de gebieden Brêgeham, Bârfjild en Bûtlân Wide Ie (28 ha). 

 
 
Flora van de Jan Durkspolder 
Harry Waltje, Meinte v.d. Velde, H. Fokkema en Jan Tjoelker hebben de vaatplanten van de 
Jan Durks-polder opnieuw geïnventariseerd, om de ontwikkelingen na de instelling van het in 
cyclische (- eens per zoveel jaar extreem hoog of laag) en flexibele (meeschommelend met 
de seizoenen, ’s winters hoog, ’s zomers laag) waterpeil in 2005 goed te volgen. De meeste 
bijzondere soorten stonden er nog steeds, namelijk klein glaskroos, goudknopje, 
riviertandzaad, klein sterrenkroos en slijkgroen. Al deze soorten zijn waargenomen tot de 
Tandzaad-klasse te rekenen begroeiingen. Harry maakte er ook opnamen van. De meest 
bijzondere opname bevat onder meer klein glaskroos (dominant), slijkgroen, klein 
sterrenkroos en naaldwaterbies. Blijkbaar gaat het om facies van klein glaskroos in de 
Slijkgroen-associatie.  
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ALDE FEANEN DE CENTRALE MOERASGEBIEDEN INCL. FONEJACHT 
 
Broedvogels De Koai 
Het gebied waar in 1990 het “Otterproject” werd uitgevoerd, waarbij de landbouwpolders 
Cuba, 't Bil en de Koai op creatieve wijze werden omgevormd tot een moeras met vele 
kilometers oeverlengte, wordt nu kortweg de Koai genoemd, 150 ha groot en grenzend aan 
zomerpolder Laban. Hierin ligt ook nog een boerderijruïne, waar o.a. de kerkuil en de 
boerenzwaluw in huizen. Telde G. Jellema hier in 2010 nog 40 soorten broedvogels, in 2012 
waren het er 57, waarvan er 8 op de rode lijst staan: wintertaling (1), koekoek (2), kerkuil (2), 
boerenzwaluw (7), snor (31), grauwe vliegenvanger (2), matkop (3) en ringmus (1).  
Het veldwerk in dit complexe gebied dat moeilijk toegankelijk is, is al niet eenvoudig.  
Maar de aantallen territoria per soort zijn helemaal duizelingwekkend. Gelukkig kunnen de 
waarnemingen tegenwoordig via het autoclusterprogramma van SOVON automatisch 
worden geïnterpreteerd. 
 
In de top-10: grauwe gans (155), fitis (131), kleine karekiet (129), rietzanger (99), tjiftjaf (59), 
rietgors (55), wilde eend (51), snor (31), tuinfluiter (31) en vink (22).  
Geen kwartel dit jaar, maar de buidelmees handhaaft zich wel met 4 territoria. Verder werd 
een opmerkelijke afname van de sprinkhaanrietzanger (van 21 naar 8) en rietzanger (van 
219 naar 99) vastgesteld t.o.v. vorig jaar. Terwijl de snor, een typische oud-rietsoort, juist een 
toename liet zien (van 23 naar 31 territoria). Kortom: een prachtig gevarieerd moerasgebied! 
 
Broedvogels de Tippe 
De Tippe is een 44 ha groot moerasgebied dat langs de Folkertssleat ligt en grenst aan de 
Wyldlannen. Het bestaat voornamelijk uit veenmosrietlanden, moerasbos en open water. 
Jaarlijks wordt in de winterperiode het grootste deel van het riet gemaaid. G. Jellema heeft de 
Tippe geteld voor het BMP. Jaarlijks worden hier circa 48 vogelsoorten geteld. 6 rode 
lijstsoorten zijn geteld: slobeend (1), koekoek (1), boerenzwaluw (3), snor (1), grauwe 
vliegenvanger (2) en matkop (2). De grauwe gans (46) was de talrijkste, gevolgd door de 
kleine karekiet (41) en fitis (37). Ook in dit gebied een opmerkelijke terugval van rietzanger 
(van 60 naar 20), bosrietzanger (van 5 naar 1), snor (van 4 naar 1) en ook kleine karekiet 
(van 52 naar 41 territoria) dit jaar. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de al eerder 
genoemde slechte omstandigheden in de overwinteringsgebieden in de Sahel (droogte) en 
tijdens de trek, waardoor deze soorten later dan normaal arriveerden (en twee lichtingen) en 
ook korter zongen, waardoor de kans om ze te missen groot was.  
 
Broedvogels Ald Dwinger 
Op de voormalige vuilstort van de Gemeente Leeuwarden, de Ald Dwinger, telde Erwin de 
Jong 14 soorten broedvogels, waaronder snor (1), grote bonte specht (1), havik (1), buizerd 
(1) en rietzanger (5).  
 
Vossen en dassen in de Fônejacht 
Dat vossen goed kunnen zwemmen is geen geheim. J. Visser zag 1 exemplaar bij de 
uitkijktoren Holstmar, wat alleen te bereiken is via het water.  
 
De Fônejacht (15 ha) is feitelijk een oude grondberging die ontstond bij de aanleg van de 
Wâldwei. In dit terrein vindt geen beheer plaats en er is dus gekozen voor spontane 
ontwikkeling. In het centrum ligt een fraaie plas, welke druk bezocht wordt door vogels, zodat 
het water verrijkt is met vogelmest.  
 
Fokke de Jong heeft dit jaar extra gelet op de aanwezigheid van de das en de vos in de 
Fônejacht, een geïsoleerd liggend terreintje (voormalig gronddepot) langs de Wâldwei bij 
Garyp. Beide zijn hier volop actief zo bleek. Er werden latrines gevonden en ook was 
duidelijk te zien dat er nestmateriaal in holen was gesleept, beide typisch dassenwerk. 
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Daarnaast was ook de vos actief bij tenminste 3 verschillende pijpen. Mogelijk betreft het een 
grote, gedeelde burcht met meerdere pijpen.  
 

   
Foto’s: links latrines, rechts een bewoonde pijp waar nestmateriaal in is gesleept. Dassenwerk  

op de Fônejacht in 2012 (F. de Jong) 

 
Bij de Headamsbrêge (Hege Warren) werd eerder in 2012 een dode das gevonden door een 
medewerker van It Wetterskip. Dit dassenvrouwtje is vermoedelijk verdronken, maar het is 
niet duidelijk waar dat is gebeurd.... 
 
Flora Fônejacht 
Harry Waltje vulde op de Fônejacht twee streeplijsten in. Hierbij vond hij in totaal 140 soorten 
vaatplanten. In de met vogelmest verrijkte plas centraal in dit deelgebied kwamen onder 
meer drijvend fonteinkruid, gele plomp en grof hoornblad voor.  
 
De belangrijkste landvegetaties bestaan uit houtgewassen. In een zone rond de plas is 
sprake van bos van hoogopgaande schietwilgen. Voor de rest bestaat dit reservaat uit 
struweel en (half)open terrein. Harry stelde hier zeven wilgensoorten en een wilgenbasterd 
vast. Vermeldenswaardig is ook de ontdekking van de kruising tussen een- en tweestijlige 
meidoorn. Tweestijlige meidoorn is hier echter niet waargenomen.  
 
In de bosgedeeltes gedijen verscheidene bosplanten van voedselrijke omstandigheden, 
waaronder zeven soorten varens. De meest bijzondere varensoort is hier geschubde 
mannetjesvaren. Laatstgenoemde is de afgelopen jaren wel her en der in Nederland 
gevonden. Maar op de meeste vindplaatsen staat slechts een enkele pol. Op de Fônejacht 
blijken echter tientallen pollen te staan.  
Andere fraaie bosplanten hier zijn onder meer dagkoekoeksbloem en bosaalbes. Een 
verschil met gekweekte aalbes, is de vermeerdering door middel van uitlopers.  
 
Er zijn ook kruiden van moerassige omstandigheden aangestreept, zoals gewone 
dotterbloem, moerasmelkdistel, moerasspirea en moeraswederik.  
Interessant is verder het voorkomen van soorten als muizenoor en zandblauwtjes. Dit zijn 
namelijk planten van droge, schrale grond. Blijkbaar komen er - in het overwegend 
voedselrijke terrein - tevens voedselarme plekken voor. Wat dat betreft is de Fônejacht een 
waardevol terrein. 
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DE WEIDEGEBIEDEN AAN DE WESTKANT 
 
Broedvogels Polder Grondsma 
Erwin de Jong inventariseerde de broedvogels van Polder Grondsma voor de 5e keer sinds 
2008. It Fryske Gea heeft het beheer van dit 24 ha grote zomerpoldertje de laatste jaren 
weer wat geïntensiveerd (waterhuishouding, bemesting) voor de weidevogels.  
Ondanks deze inspanningen loopt de totaalstand toch geleidelijk achteruit, zoals ook is te 
zien in onderstaande figuur (4 soorten en 12 territoria nog in 2012).  
 

 
Figuur: weidevogelstand Polder Grondsma (24 ha, Erwin de Jong) 

 
Broedvogels Headamskampen 
F. Jelsma heeft het gebied Headamskampen, gelegen in deelgebied Tusken Sleatten, 
geïnventariseerd voor het WMF. Deze zomerpolder, waar ’s winters mooi geschaatst kan 
worden als er ijs ligt, is zo’n 25 ha groot en grenst aan de Headamsleat en de Hege Warren. 
Van 7 soorten werden territoria vastgesteld volgens de WMF-criteria: krakeend (1), wilde 
eend (3), kuifeend (1), scholekster (1), kievit (2), tureluur (1) en gele kwikstaart (1). 
 
Broedvogels Laban (Wytlok) 
In het noordwesten van de Alde Feanen ligt een complex van 93 ha natte graslanden 
(zomerpolders), gedeeltelijk omringd door het Prinses Margriet kanaal en de Folkertssleat. 
Polder Laban is dan ook alleen per boot te bereiken. Het deelgebied wordt al  decennialang 
op weidevogels geïnventariseerd door de Fûgelwacht Warten. Sinds 1998 is het een WMF-
proefvlak dat op naam staat van Fokke de Jong en Hendrikus de Jong. Zij tellen naast de 
weidevogels ook andere soorten. Zo werd dit jaar voor het eerst een territorium van de 
roerdomp vastgesteld. Ook nieuw was de zomertaling. In de grafiek is te zien dat de 
weidevogelbevolking na de opleving van vorig jaar weer een terugval vertoonde. Vooral gele 
kwikstaart en kievit gingen sterk achteruit.  

De kievit had landelijk een zeer slecht jaar. Dit kwam o.a. doordat er in februari nog een 
pittige vorstperiode kwam, waardoor de toen reeds gearriveerde eerste broedvogels 
gedwongen werden weer terug te vliegen naar Frankrijk. Hier kwamen toen naar schatting 
duizenden om door honger.  
 
Van de gele kwikstaart (eveneens een landelijk beeld van achteruitgang) vermoedt SOVON 
dat ook mee kan spelen dat deze vogels door de koele weersomstandigheden minder 
opvallend gedrag vertoonden en daarom minder vaak zijn opgemerkt. Met de scholekster en 
de tureluur gaat het ook niet goed. Op Laban kwamen ze niet tot broeden vorig jaar. 
Daarentegen zijn de krakeend en graspieper op Laban toegenomen. Ook was er weer een 
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grutto met een territorium. In 2012 was de dichtheid aan weidevogels 63 paar (eenden, 
steltlopers en zangvogels samen, zie onderstaande figuur) per 100 ha, wat nog altijd 
behoorlijk hoog is.   
 

 
Figuur: Weidevogelontwikkeling WMF-Laban, 93 ha (Fûgelwacht Warten). 

 
 
Broedvogels Wyldlannen  
De Wyldlannen bestaat uit 194 ha nat grasland. In het voorjaar is in dit vogelreservaat de 
waterhuishoudkundige inrichting verbeterd en het voorjaarspeil verhoogd. Dit had direct 
effect op verschillende weidevogels; meer baltsende watersnippen, meer grutto’s en 
tureluurs in vergelijking met 2011.  
In totaal zijn er 46 vogelsoorten geteld, waarvan ruim 20% op de rode lijst van zeldzame en 
bedreigde soorten staat, te weten: zomertaling, slobeend, kwartelkoning, watersnip, grutto, 
tureluur, veldleeuwerik, boerenzwaluw, gele kwikstaart en spotvogel.  
De top-10 van talrijkste soorten bestaat uit: veldleeuwerik (52), gele kwikstaart (40), kievit 
(31), rietgors (25), wilde eend (21), grutto (17), rietzanger (16), tureluur (14), krakeend (13) 
en kwartel (11).  
 
Ondanks een nog altijd vrij hoge dichtheid aan weidevogels van 104 broedpaar per 100 ha 
en hoge aantallen territoria, is de trend van de weidevogelpopulatie nog steeds neergaand.  
Be de grootste verliezer, de gele kwikstaart (afname met 37 paar), kan de kanttekening 
worden geplaatst dat SOVON vermoedt dat deze soort door het koude voorjaar ook veel 
minder actief is geweest en daarom vermoedelijk soms over het hoofd gezien. De afname 
van de veldleeuwerik (met 22 paar t.o.v. 2011) komt overeen met het landelijke beeld, dat 
zeer zorgelijk is. Opvallend is de afwezigheid van de graspieper in dit grote 
graslandcomplex, terwijl hij in veel graslandgebieden elders juist toeneemt (ook op Laban). 
Deze soort houdt van randstructuren en afwisseling in korte en langere vegetaties.  

De verschillen tussen de zomerpolders Laban en Wyldlannen blijven fascineren. Waarom 
is de broedvogeldichtheid in het laatste gebied 2x zo hoog als die in Laban terwijl de 
gebieden qua vegetatie, vegetatiestructuur en beheer sterk op elkaar lijken? En waarom 
ontbreekt de graspieper op de Wyldlannen terwijl deze soort bijna overal elders juist 
toeneemt? 
Overigens is het ook buiten het broedseizoen niet stil in de Wyldlannen. Een kleine greep uit 
de losse meldingen: zeearend, visarend, slechtvalk, grote gele kwikstaart, goudplevieren, 
kieviten, bonte strandlopers, kemphanen, grote zilverreiger, blauwe reiger en een klapekster. 
Verder overwinteren er grote groepen eenden, waaronder smienten, slobeenden, 
krakeenden, wintertalingen, wilde eenden en pijlstaarten. 
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Broedvogels De Burd  
Een centraal gelegen deel van de Burd wordt in 2013 opnieuw ingericht in het kader van de 
herinrichting Swette-de Burd. Dit deel is om die reden in 2012 al niet meer geïnventariseerd.   
 
Het WMF-plot aan de zuidwestkant van de Burd (Burd-C, 72 ha) zal qua inrichting 
veranderen. Omdat dit plot na de herinrichting, die naar verwachting in 2013 zal worden 
uitgevoerd, opgesplitst zal worden is in 2012 al een kleiner deel geteld en kunnen de 
resultaten van 2012 dus niet meer vergeleken worden met die van voorgaande jaren.  
Naast de vele soorten watervogels en zangvogels (o.a. in het bungalowpark) heeft dit gebied  
ook altijd nog een beperkte weidevogelfunctie. Het was geen goed jaar voor weidevogels 
vertelt Gerrit Jellema. Naast het feit dat er veel minder territoria zijn vastgesteld werden ook 
veel nesten gepredeerd door vos en zwarte kraai en trokken de vogels (mede daarom) weg 
uit het gebied.  
 
Het noordelijke deel van de Burd (WMF-plot Burd-B, 51 ha) staat op naam van Melis 
Kleinhuis voor het WMF. Ook hier zijn de territoria van de weidevogels de laatste jaren 
gestaag afgenomen. Kievit en kuifeend zijn in 2012 niet tot broeden gekomen. Scholekster 
(8), grutto (3) en tureluur (2) zijn nog altijd nog wel vertegenwoordigd. 
 
Broedvogels Eilân Oost 
Helaas komen de WMF-tellingen van dit enkele jaren geleden optimaal voor weidevogels 
ingerichte poldertje niet goed uit de verf. Daarom heeft Fryske Gea-weidevogelcoördinator 
Sip Veenstra hier vorig jaar wat beter gekeken.  
 
De ontwikkelingen in de weidevogelpopulatie lijken gunstig, met o.a. de volgende minimum 
aantallen broedparen (twee tellingen in mei en juni): kievit (34), grutto (25), scholekster (8), 
tureluur (18), watersnip (2), kleine plevier (1), veldleeuwerik (2), graspieper (5), gele 
kwikstaart (4), krakeend (11), op 110 ha.  
In de winter van 2011/2012 werd de polder voor het eerst ingezet als retentiepolder en stond 
dus enige tijd onder water. Waarschijnlijk is het groeiseizoen hier daardoor vertraagd, 
hetgeen de weidevogels meer tijd heeft gegeven hun legsels uit te broeden en de jongen 
groot te brengen. De kleine plevier (1) profiteerde waarschijnlijk van de slikkige 
omstandigheden die ontstonden op de percelen die wat langer onder water bleven staan.  
Predatoren kregen weinig kans aldus Sip. Als er eens een bruine kiekendief overvloog werd 
deze achtervolgd door minstens 30 woedende steltlopers! 
 

Broedvogels Eilân West 

It Fryske Gea zoekt voor het Eilân West, dat enkele jaren geleden als moerasgebied is 
ingericht, een BMP-teller. De komende jaren zal het waterpeil in het deel “wetter en reiden” 
dat hier in 2009/2010 is aangelegd stapsgewijs omhoog worden gebracht naar het streefpeil 
van de boezem (-0,52 m NAP), zodat dit waarschijnlijk rond 2017 wordt bereikt. Door de 
geleidelijke instelling van het streefpeil kan het moeras (riet) hier naar verwachting in 
meegroeien, zodat uiteindelijk geen kale waterplassen ontstaan, maar plassen met brede 
oever- en rietbegroeiingen. Door het volgen van de ontwikkelingen in de 
broedvogelbevolking krijgt de beheerder ook zicht op hoe de vegetatie(structuur) in het 
gebied zich ontwikkelt.  
 
Ook het weidevogelgebied dat op Eilân-west werd ingericht en dat deels eigendom is van 
IFG zou eigenlijk jaarlijks geïnventariseerd moeten worden, mede om het beheer beter te 
kunnen bijsturen. In 2012 stelde Sip Veenstra hier o.a. vast: kievit (8), grutto (4), scholekster 
(3), tureluur (12), wulp (1), veldleeuwerik (12), graspieper (3), gele kwikstaart (6) en krakeend 
(5) en ook hier de kleine plevier (3), waaruit blijkt dat ook zo’n polder nog zeker de moeite 
waard is.  
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PETGATTEN FEANHOOP-OKSEKOP-NOARDERKRITE-KRAANLAN-
BOTMAR-UNLAN FAN JELSMA-KOBBELAN 
 
Dit complex aan grazige en moerassige deelgebieden ligt verspreid ten zuiden van de Alde 
Feanen. 
 
 
Zoogdieren Petgatten de Feanhoop en Noarderkrite 
Bureau Altenburg & Wymenga deed hier onderzoek naar (vleer)muizen. De volgende 
vleermuizen vlogen er vorig jaar rond: watervleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis. 
In 5 raaien met totaal 100 lifetraps in de Noarderkrite en in het westelijke en oostelijke 
petgatencomplex zijn totaal 113 muizen gevangen van 8 verschillende soorten; 
waterspitsmuis, aardmuis, veldmuis, rosse woelmuis, bosmuis, dwergmuis, bosspitsmuis en 
dwergspitsmuis.  
In 2013 zal er nog worden gekeken naar vissen, amfibieën, vlinders en libellen. 
 

 Broedvogeltellers gezocht voor Petgatten de Feanhoop, Oksekop en Noarderkrite 
Voor de bij dit object horende deelgebieden Petgatten (56 ha), Oksekop (7 ha) en 
Noarderkrite (19 ha) zou It Fryske Gea heel graag ook broedvogeltellers vinden die de BMP-
methode kennen en gebruiken. De Petgatten is een moerasgebied waarin zowel oude als 
nieuw gegraven petgaten zijn te vinden. Vanaf dit jaar zal daar lokaal wat extensieve 
ponybeweiding gaan plaatsvinden. Het gebied is gedeeltelijk toegankelijk via een fietspad en 
wandelpad, maar het is ook handig als men de beschikking heeft over een kano, om de natte 
centrale delen goed te onderzoeken.  
Oksekop en Noarderkrite zijn boezemgraslanden met een weidevogelfunctie, m.n. voor de 
zeldzamere soorten zoals wulp en watersnip. In de Noarderkrite zijn in 2012 werkzaamheden 
uitgevoerd die de lokale waterhuishouding moeten verbeteren. Zo zijn de greppels en kop-
akkerbuizen hersteld en uitgebreid, voor een snellere afvoer van het zuurdere regenwater.  
 
Broedvogels Kraanlannen 
Dit gebied ligt ten zuiden van het dorp de Veenhoop. Het is een bijzonder waardevol gebied 
met zeldzame plantensoorten voor moeras en blauwgrasland. Maar ook voor vogels is het 
belangrijk, door de jaren heen hebben er bijna 70 soorten gebroed. Het hele gebied wordt al 
sinds de inrichting in 1990 door Jan Kleefstra op broedvogels geteld. Het noordelijke deel (44 
ha) is een apart WMF-proefvlak (weidevogelproefvlak).  
 
De kokmeeuwkolonie trekt weer aan, in 2010 nog 40 paar, nu 152 broedparen, waarschijnlijk 
doordat It Fryske Gea het waterpeil in de loop van het voorjaar weer wat verder laat 
uitzakken zodat er slikkige randjes ontstaan. Hier profiteerden ook 3 paren visdief en de 
zeldzame geoorde fuut (eveneens 3 paren) van. Voor wie hier ‘rare’ ganzen heeft gezien; er 
waren 3 gemengde paren Canadese x grauwe gans aanwezig (vorig jaar 13).  
 

 

Foto: hybride grote canadese x grauwe 
gans (foto Geert Zijlstra via 
www.members.home.nl) 
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Zoals in de grafiek is af te lezen daalt het totaal aantal territoria van weidevogels nog steeds 
licht. Wel zijn er twee nieuwe soorten bijgekomen, gele kwikstaart en graspieper. 
 

 
Broedvogels WMF-plot Kraanlannen Noard, 44 ha (J. Kleefstra) 

 
Het moerasgedeelte van de kraanlannen (56 ha) werden 38 soorten broedvogels geteld door 
Jan Kleefstra. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontbraken de soorten roerdomp, grote 
canadese gans, slobeend, tafeleend, waterhoen, grote bonte specht, witte kwikstaart en 
matkop. Grauwe gans (10) nam sterk af, waarschijnlijk mede o.i.v. de legselbeperking die 
hier de laatste jaren wordt uitgevoerd. Krakeend (16), wilde eend (46), blauwborst (10) en 
spotvogel (2) nemen gestaag toe in dit gebied.  
 
Waterhuishouding Botmar 
Het Botmar is een geïsoleerd gelegen meertje ten zuiden van Goëngahuizen.  
Enkele jaren geleden is het meertje losgekoppeld van de waterhuishouding van de 
omliggende landbouwgebieden en is geleidelijk een wat natuurlijker waterpeil ingesteld. 
Stowa heeft dit een drietal jaren gemonitoord vanuit het “Kaderrichtlijn Water Innovatieproject 
Flexibel boezempeil”. Hieruit is gebleken dat een natuurlijk verloop hier niet haalbaar is 
vanwege de automatische stuw. Ook bestaat het vermoeden dat er voor de stuw organisch 
materiaal en dus voedingsstoffen ophopen in het meertje. It Fryske Gea laat de plas 
voorlopig vanaf half mei geleidelijk uitzakken tot max. -150 NAP en vanaf september weer 
geleidelijk vollopen tot -130 NAP. De komende jaren zal nauwlettend gevolgd worden of dit 
beheer leidt tot meer waterplanten en oeverbegroeiingen, het doel van de maatregelen.  

Ook voor dit deelgebied is een broedvogelteller gewenst!  
 
Broedvogels Unlân fan Jelsma, Kobbelân en Verbindingszone 
Dit object bestaat uit 2 kleine deelgebiedjes, Unlân fan Jelsma (12 ha bos en 
schraalgrasland) en Kobbelân (18 ha water en riet) die in 2011 met elkaar in vebinding zijn 
gebracht d.m.v. een ecologische verbindingszone waar een aantal petgaten in zijn gegraven.  
Jan Kleefstra inventariseerde de broedvogels in alle drie de deelgebieden.  
 
Soorten die het goed doen in het Unlân zijn buizerd (2), boompieper (2), blauwborst (3), 
spotvogel (6) en kneu (3). Dit jaar was de nachtegaal hier niet aanwezig (in 2011 nog 2 
paar).  
De zwarte stern handhaaft zich goed in het Kobbelân op de daar uitgelegde vlotjes. In 2012 
kwamen 26 paar tot boreden (2011 11 paar). Voor het eerst sinds de start van de tellingen in 
2002 waren territoria van fazant en zomertaling aanwezig. 
 
Op de verbindingszone, die in 2011 werd ingericht en er in het voorjaar van 2012 nog heel 
kaal bij lag, broedde o.a. een kleine plevier zo meldde Jan ons.  
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5. District Súd 
 
 
MANDEFJILD 
 
Het Mandefjild is een verzameling aan bos/ en heideterreinen ten oosten van Bakkeveen en 
ten zuidoosten van Drachten. In totaal is het 236 ha groot.  
 
 
Zoogdieren Mandefjild 
Het lijkt goed te gaan met de eekhoorn. In onder ander de oude bossen van Bakkeveen is 
voor de oplettende kijker deze soort te bewonderen. De das, die tot de familie van de 
marterachtigen behoort, wordt regelmatig gezien. Ook in het Mandefjild heeft deze soort 
inmiddels een mooie grote burcht. Het dier struint ’s nachts wel tot zo’n vier km vanaf zijn 
burcht op zoek naar voedsel. Wie geluk heeft kan in de schemer of nacht dus oog in oog 
komen te staan met dit dier. 
 
Vogels Mandefjild 
Nog altijd heeft It Fryske Gea geen vaste broedvogelteller voor dit gebied, dat makkelijk in 
delen is op te knippen: Bakkefeansterdunen, Heide fan Allardseach, Mandeleien. Het zou 
mooi zijn als zich nog een (in 2012 voor de BMP-methode geslaagde) cursist zou melden 
voor dit gebied.  
Naast broedvogels worden er ook wintergasten en doortrekkers gemeld. Zo is eind 2012 in 
Bakkeveen de zeldzame middelste bonte specht, voor het 2e jaar op rij, gezien in het strook 
bos met oude eiken, grenzend aan de Mandeleien. Tijdens de trekperiode in het voor- en 
najaar vliegen er regelmatig roofvogels over dit bos- en heidegebied. Wanneer het weer, de 
windrichting en de thermiek (opstijgende warme lucht) goed is, kunnen roofvogels kilometers 
hoog zweven. Tegen het einde van de dag, of wanneer er een regenbui aankomt, zakt de 
thermiek in. De roofvogels zakken naar beneden en dit is de uitgelezen kans om ze te 
spotten. Zo zijn in 2012 onder andere rond Bakkeveen rode- en zwarte wouw, visarend, 
boomvalk, blauwe kiekendief en wespendief (ook baltsend) gezien. 
 
Dagvlinders en andere insecten op het Mandefjild 
A. Kerkhof en H. en A. Hoornveld inventariseerden vlinders in de Bakkefeansterdunen en de 
Heide fan Allardseach.  
 
Tabel: Waargenomen vlindersoorten Mandefjild 2012 (A. Kerkhof en fam. Hoornveld) 

Dagvlinders  Dagactieve nachtvlinders 

bont zandoogje klein koolwitje gamma-uil 

boomblauwtje koevinkje gewone heispanner 

bruin zandoogje oranje zandoogje zuringspanner 

citroenvlinder zwartsprietdikkopje zilverstreep 

dagpauwoog   
  
  
  
  
  
  
  

gehakkelde aurelia 

groot dikkopje 

groot koolwitje 

heideblauwtje 

heivlinder 

hooibeestje 

klein geaderd witje 
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De Landelijke Insecten Werkgroep van de KNNV heeft een weekend insecten 
geïnventariseerd in o.a. het het Mandefjild. De groep noteerde ook een flink aantal dag- en 
nachtvlindersoorten. Hierbij werden ook nog andere soorten gevonden dan die Anja Kerkhof 
en de familie Hoornveld noteerden, O.a. de nachtvlinders haarbos, eikentandvlinder, 
meriansborstel, hazelaaruil, kleine beer, zwartkamdwergspanner en naaldboomspanner en 
de dagvlinders zijn onder andere het groentje, eikenpage en icarusblauwtje. 
 
Een aantal hoogtepunten: In de schaapskooi op het Mandefjild is een Tipula nubeculosa, ook 
een soort uit de langpootmuggen familie, gevangen in een malaiseval, een soort “vangtent 
(zie foto). 

  
Foto: voorbeeld insectenvangtent of malaiseval (www.mashut.nl ) 

 
Een aantal bijen, wespen en zweefvliegen die tijdens het weekend werden gevonden zijn 
pendelzweefvlieg, grote narcisvlieg, weidegitje en bessenzweefvlieg. Ook het vosje, grote 
bloedbij, heidehommel, vliegendoder en gewone wegwesp uit de bijen/wespenfamilies zijn 
waargenomen. Tot slot de vermelding van twee soorten loopkevers die werden 
gedetermineerd: de bronzen zandloopkever en de strandzandloopkever. 
E.P. de Boer heeft nog een aantal libellen op Heide fan Allardseach waargenomen: zwarte – 
steenrode en bruinrode heidelibel, grote keizerlibel, grote roodoogjuffer, koraaljuffer en 
watersnuffel. 
 
De Boer deed in 2011 en 2012 voor It Fryske Gea ook onderzoek naar het voorkomen van 
de waardmier van de zeldzame dagvlinder gentiaanblauwtje, die vroeger ook voorkwam op 
het Mandefjild. Hij bezocht op zowel de Bakkefeansterdunen als ook de Heide fan 
Allardseach één groeiplaats van de klokjesgentiaan. Als er rond zo’n groeiplaats nog 
voldoende waardmieren van het gentiaanblauwtje aanwezig zouden zijn, dan zouden de 
omstandigheden voor deze zeldzame soort op zich nog gunstig zijn.  
 
Tabel: bezoekdata, aanwezigheid van waardmieren en aantal klokjesgentianen op de Heide fan 
Allardseach (FaunaX) 

Groeiplaats Bezoekdata Waardmieren 
Bloeistengels 
klokjesgentiaan Opmerking 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012   

Heide 15-aug 14-aug ja nee 65 110 1 nest in 2011 
 
Werd in 2011 op de Heide fan Allardseach nog een nest van één van de waardmiersoorten 
aangetroffen, namelijk de bossteekmier. In 2012 werd deze soort niet teruggevonden. 
Opvallend is ook het grote verschil in aantallen bloeistengels van de klokjesgentiaan tussen 
verschillende jaren. Op de Bakkefeansterdunen werden geen waardmieren gevonden. In 
2012 bloeiden hier 28 klokjesgentianen.  
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DELLEBOERSTERHEIDE, CATSPOELE, DIACONIEVENE 
 
Deze drie gebieden worden samen ook wel de Delleburen genoemd, bestaat uit ca. 240 ha 
prachtige structuurrijke heideterreinen, heischrale graslanden en bos, ten oosten van 
Oldeberkoop, op de zuidflank van de beek de Tjonger.  

 
Figuur: Ligging van de Delleboersterheide, Catspoele en Diaconievene (www.itfryskegea.nl) 

 

Vissen, amfibieën en reptielen van de Catspoele en Diaconievene 
De Catspoele is op 2 augustus met het schepnet bevist door Henk Jager, vanwege een 
eerdere melding van een meervalachtige vis. Er werden tot acht centimeter lange 
kikkervissen van de groene kikker (complex) gevangen, evenals pas van gedaante 
verwisselde groene kikkertjes (mogelijk poelkikker?). Ook zijn er twee volwassen 
bastaardkikkers geschept en meer dan vijftig larven van de kleine watersalamander. 
Laatstgenoemde was nog niet bekend van dit deelgebied. Vissen zijn niet aangetroffen wat 
over het algemeen goed is voor de amfibieën en libellen.   
Als vanouds telde Andries v/d Veen op de Diaconievene en de Catspoele weer de reptielen: 
Eind april zag hij 3 adulte ringslangen in de Diaconievene, maar daarna helaas niet weer.  
Bij de Catspoele werden in augustus 1 adulte adder en 1 adulte levendbarende hagedis 
waargenomen.  
 
Vogels Delleboersterheide 
Delleboersterheide zijn 2 grauwe klauwieren gezien. Hier is ook een zwarte specht gehoord 
en zijn er 2 wielewalen waargenomen.  
De BMP-cursus (Broedvogel Monitoring) die vorig jaar werd georganiseerd heeft nieuwe 
tellers opgeleverd voor dit gebied. It Fryske Gea hoopt daarmee de komende jaren een beter 
beeld te krijgen van de (trends in de) broedvogelbevolking.  
 
Insecten Delleboersterheide 
Peter de Boer van FaunaX keek, net als in het Mandefjild, ook op de Delleboersterheide naar 
het voorkomen van de waardmieren van het zeldzame gentiaanblauwtje. Dit gebied was het 
laatste gebied van It Fryske Gea waar het gentiaanblauwtje nog voorkwam (t/m 2008).  
Van de 6 bekende groeiplaatsen van klokjesgentianen in dit gebied werden er op slechts drie 
inderdaad nog waardmieren aangetroffen (2 nesten en 1 rest in een hagedissenkeutel!). Dit 
zou dus best ook eens één van de oorzaken kunnen zijn geweest voor het verdwijnen van 
het gentiaanblauwtje. In ieder geval is de huidige situatie t.a.v. de aanwezigheid van deze 
waardmieren dusdaning slecht dat herintroductie van het gentiaanblauwtje onverantwoord is.  
Ook hier weer grote verschillen tussen de aantallen bloeistengels van de klokjesgentiaan van  
jaar op jaar, met op de 6 groeiplaatsen samen in 2011 1606 bloeistengels en in 2012 867 
bloeistengels.  
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Karin Uilhoorn telde de populatie gentiaanblauwtjes jarenlang en volgt nu nog altijd de 
aantalsontwikkeling van de klokjesgentiaan in dit en andere gebieden.  
 
Tijdens het weekend van de Landelijke Insecten Werkgroep van de KNNV in mei is op de 
Diakonievene de zeldzame Prionocera subserricornis, een tweevleugelige uit de 
langpootmuggen familie, waargenomen. Verder zijn er nog bruine zandoogjes en 
heideblauwtjes gemeld van de Delleboersterheide.  
 
Paddenstoelen Diaconievene 
Frans Ozinga heeft in september een paddenstoelenexcursie in de Diakonievene begeleid. 
In het noordelijke deel van het gebied werden ruim 40 soorten gevonden, waarvan het 
waterkelkje de zeldzaamste was. 
 
 
SKIEDINGSBOSKJE 
 
Achter het AZC in Drachten ligt een klein bosje van 0,8 hectare. Het bosje bestaat 
hoofdzakelijk uit eiken en berken, maar ook lijsterbes, meidoorn, els en hulst komen er voor.  
 
 
Diverse waarnemingen Skiedingsboskje 
Henk v/d Berg deed vorig jaar diverse waarnemingen in het Skiedingsboskje.  
Adelaarsvaren, brede stekelvaren, braam en rankende helmbloem zijn hier te vinden. Helaas 
werd de zeldzame bospaardestaart vorig jaar niet terug gevonden.  
Qua broedvogels zijn hier de wat algemene soorten te vinden, namelijk: tjiftjaf, fitis, 
winterkoning, roodborst, vink, koolmees, pimpelmees, zwartkop, merel, spreeuw, gaai, 
zwarte Kraai, houtduif en ook roek en buizerd. 
Vos, ree, haas en marterachtigen vinden het bosje ook geschikt om in te schuilen. 
Aan paddestoelen noteerde v/d Berg: draadsteelmycena, melksteelmycena, grote 
bloedsteelmycena, gele berkerussula, rode russula, panteramaniet, kaneelkleurige 
melkzwam, botercolybia, scherpe colybia, grote stinkzwam, aardappelbovist, gewone 
zwavelkop, hertezwam, fopzwam, geweizwam, grijze gaatjeszwam en berkezwam 

 
 
KAPELLEPOLE EN LIPHUSTERHEIDE 
 
Twee kleine heideterreintjes. De eerste gelegen ten zuidoosten van Hemrik, grenzend aan 
een terrein van SBB en bijna 7 ha groot. De tweede gelegen tussen Beetsterzwaag en 
Lippenhuizen, als onderdeel van een veel groter bos en heidegebied aan weerszijden van 
het Ald Djip, IFG-eigendom ruim 6 ha.  
 
 
Libellen Kapellepôle 
Bij de Kapellepôle zijn de volgende soorten libellen aangetroffen door Tom Jager; platbuik, 
viervlek, gewone oeverlibel, azuurwaterjuffer, zwarte heidelibel, gewone pantserjuffer, 
koraaljuffer, viervlek, bruine glazenmaker en grote keizerlibel.  
 
Reptielen Liphústerheide 
Op het reptielenmonitoringstraject Liphústerheide zag Jelle Hofstra tijdens zijn bezoeken 
maximaal 7 levendbarende hagedissen, 7 ringslangen en 3 adders. Deze aantallen zijn weer 
aanmerkelijk hoger dan die in voorgaande jaren, zitten de reptielen in dit gebied in de lift?  
In 2011 werd ook de hazelworm nog waargenomen. 
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LENDEVALLEI 
 
De Lendevallei is een parel van It Fryske Gea in het zuiden van de Provincie, onder 
Wolvega. Aan weerszijden van de beek de Lende beheert hij hier inmiddels bijna 920 ha 
natuurterrein, bestaande uit beekdalgraslandjes met oude meanders, deels verlande 
petgaten met bos, riet en water, afgewisseld met schraalgraslandstripen. Het terreindeel ten 
oosten van de A32 valt onder een herinrichtingsgebied, waar de laatste jaren onder 
aansturing van Dienst Landelijk Gebied al diverse maatregelenm zijn uitgevoerd teneinde de 
(waterhuishoudkundige) omstandigheden voor de natuur te verbeteren. Zo zijn oude 
meanders hersteld en een aantal graslandpolders ontpolderd.   
 
 
Zoogdieren van de Lendevallei 
In de Lendevallei leeft de otter zich inmiddels gevestigd als vaste bewoner. Daarnaast zijn 
ook reeën, hazen, hermelijn en bunzing gezien. Wanneer zou de bever zich in dit gebied 
gaan vestigen? In gebieden in Nederland waar deze soort is geherintroduceerd (o.a. de 
Oostvaardersplassen, het Hunzedal en Zuidlaardermeer) doet de soort het goed, zodat ie 
zijn leefgebied de komende jaren naar verwachting zal proberen uit te breiden.  
 
Vissen van de Lende en de Lendevallei 
Voor het boek “Vissen, amfibienen en reptielen van Stellingwarf”, waar Fryske Gea-
medewerker Henk Jager in zijn vrije tijd druk mee bezig is (en dat naar verwachting in 2013 
verschijnt) hebben schepnetinventarisaties plaatsgevonden en zijn schriftelijke opgaven van 
waarnemingen van vissen opgezocht.  
 
In de rivier de Lende zijn tenminste vijfentwintig vissoorten waargenomen in de afgelopen 
honderd jaar. Sommige waarnemingen zijn toevalstreffers. Vroeger hebben vissers op de 
Lende zelfs wel eens haring in de fuiken gehad. Indertijd mondde de Lende nog uit in de 
Zuiderzee. Harde wind stuwde het zeewater dan in de revier op.  In 1916 ving Gouke Gooijer 
een zalm van tien pond in de Lende. Op dat moment stond de Lende hoog en stroomde heel 
hard. Vroeger ving men hier ook veel kwabaal. De vis trok ’s winters massaal de Lende op 
om te paaien op het langs de rivier gelegen boezemland. In de dertiger jaren was deze vis er 
nog veel. Hierna bijna niet meer. Oorzaak van achteruitgang was het instellen van een laag 
winterpeil. Hierdoor kwamen de boezemlanden niet meer of minder lang onder water te 
staan. Voor zover kon worden nagegaan is er eind jaren tachtig nog een kwabaal in de 
Lendevallei gevangen. Hierna niet meer. Kwabaal kan (in de Friese boezem) ook met de 
hengel worden gevangen, vooral bij het snoekbaarsvissen. Maar men hoort zelden van zo’n 
vangst. Blijkbaar is de vis hier uitgestorven of uiterst zeldzaam. Rivierprik kan niet met de 
hengel worden gevangen, maar is vroeger wel bij uitzondering in fuiken op de Lende 
gevangen. Misschien bezoekt deze vis de Lende  soms nog, maar wordt hij hier niet meer 
gevangen aangezien er geen beroepsvisserij meer is? Zeeprik betrof een verdwaalde vis. 
Grote modderkruiper is geruime  tijd niet meer waargenomen. Mogelijk komt deze vis echter 
meer voor dan wij weten. Het dier blijkt met het schepnet moeilijk te vangen te zijn, vooral 
doordat hij in de modder kruipt. Bij sloten schonen worden er ok wel eens een Grote 
modderkruipers uitgeschept. Achter ronkende slootschoonmakers aanlopen kan dus nieuwe 
vindplakken opleveren. Afgelopen jaren zijn ook de paling en de snoekbaars 
achteruitgegaan. Achteruitgegaan van snoekbaars kan wijzen op een verbeterde 
waterkwaliteit. Snoekbaars is namelijk een soort van troebel water. Zomers is de Lende 
soms glashelder, terwijl deze bij veel neerslag weer erg troebel is.  
 
Bittervoorn 
Het bittervoorntje, een soort die door de Europese Habitatrichtlijn wordt beschermd, blijkt in 
de Lendevallei behoorlijk talrijk te zijn. De soort is namelijk in wel tien watergangen 
gevangen, soms met tientallen tegelijk. Al deze watergangen staan op Lendepeil. Als 
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zodanig zijn ze ook van de Lende uit bereikbaar.  ‘s Zomers verblijft het visje tussen de 
waterplanten. Er zijn zelfs bittervoorntjes gevangen in dicht met krabbenscheer begroeide 
sloten. Zonder zoetwatermossels kan het bittervoorntje niet blijven bestaan. Hier legt deze 
vis haar eitjes in. Meestal betreft het zwanenmossel, maar het kan ook een andere 
zoetwatermossel zijn.  

Machinaal opschonen van sloten kost veel zwanenmossels het leven en is dus ook een 
bedreiging voor de bittervoorn. De schelpen belanden op de kant en worden opengepikt door 
vogels die het weke dier opeten. 
 
Tabel: Waargenomen vissen in en bij het natuurreservaat De Lendevallei.  
●: ná 1999 nog regelmatig waargenomen  
○: ná 1999 slechts sporadisch waargenomen   
▪:  vóór 2000 regelmatig waargenomen, na 1999 niet of zelden. 
□: vóór 2000 slechts sporadisch waargenomen, geen waarnemingen van na 1999 bekend.  
(): Bekend van de boven-Lende, maar niet te midden de Lendevallei. 
 
 Nederlands sloten, 

petgaten 
Lende  Stellingwarfs 

1 Alver . ● Elvertien 

2 Baars ● ● Baors 

 Bermpje . () Beekaolpieper 

3 Bittervoorn ● ● Bittervoorntien 

4 Blankvoorn ● ● Voorn 

5 Brasem  ● ● Braosem  

6 Giebel ○ ○ Wilde gooldvis 

7 Grote modderkruiper ○ . Grote aolpieper 

8 Kleine modderkruiper ● ○ Kleine aolpieper 

9 Karper ○ ○ Karper 

10 Kolblei  ● ● Blei 

11 Kwabaal ▪ ▪ Aolkwabbe 

12 Paling ▪ ▪ Aol 

13 Pos □ ● Snotterpost 

14 Rietvoorn ● ● Rietvoorn 

15 Rivierdonderpad . □ Poddekopvis 

16 Riviergrondel  □ ● Gruneltien 

17 Rivierprik . □ Revierprik 

18 Roofblei . ○ Roofblei 

19 Snoek ● ● Snoek 

20 Snoekbaars . ▪ Snoekbaors 

21 Tiendoornige 
stekelbaars 

● () Stiekelbaosien 

22 Vetje ● ○ Schepnetvissien 

23 Winde  . ● Meun 

24 Zalm . □ Zalm 

25 Zeeprik  □ Zeeprik 

26 Zeelt ● ● Moethond 
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Vetje 
Het Vetje is pas sinds de jaren vijftig van de Lendevallei bekend. Net als het bittervoorn 
verblijft het vetje vaak in (stelsels van) sloten die zijn aangesloten op groot water. Het vetje is 
in de Lendevallei echter talrijker en ruimer verspreid dan de bittervoorn. ‘s Zomers zwemt het 
vetje ook min of meer verspreid tussen de waterplanten. Als in de herfst de waterplanten 
afsterven trekken de vetjes samen. Dan houden ze zich in grote groepen op.  
 
Broedvogels Catspoolder 
Johan Medenblik heeft in 2012 de Catspoolder op broedvogels geïnventariseerd, als nieuw 
BMP-plot. Dit voormalige graslandpoldertje van ca. 44 ha is in 2010 ontpolderd waarbij een 
deel van de voedselrijke grond is afgevoerd en her en der ondieptes zijn aangelegd.  
Er werden 45 broedvogelsoorten waargenomen, waarvan 10 rode lijstsoorten; roerdomp (1), 
slobeend (1), porseleinhoen (3), tureluur (1), visdief (10), koekoek (2), boerenzwaluw (4), 
huiszwaluw (9), matkop (1) en ringmus (3). Merkwaardig was dat halverwege het seizoen de 
visdiefkolonie geheel verdwenen was, mogelijk door predatie, maar de nesten kunnen ook 
zijn weggespoeld door de overvloedige regenval.  
In de rietkragen waren de moerasvogels ook goed vertegenwoordigd met o.a. waterral, 
rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, sprinkhaanzanger, blauwborst, grasmus en 
rietgors. In mei is er eenmaal een zingende grote karekiet gehoord, onvoldoende om er een 
territorium van te kunnen maken. In het natte gebied kunnen de watervogels niet ontbreken: 
krakeend (15), wilde eend (10), dodaars (2), kuifeend (4), meerkoet (13), grauwe gans (10), 
nijlgans (2) en knobbelzwaan (1). 
 
Naast alle broedvogels wordt het gebied ook veel gebruikt als foerageerplek door lepelaars, 
grote zilverreigers, bosruiters en verschillende soorten zwaluwen.  
 
Broedvogels Oolde Stroomdal 
Lies Lockhorst inventariseerde de broedvogels van het Oolde Stroomdal (22 ha) voor de 15e 
keer. De broedvogelbevolking van dit mooie deelgebied van de Lendevallei, dat helemaal 
aan de oostkant ligt rond enkele deels verlande meanders van de Lende, is redelijk stabiel. 
In totaal zijn sinds 1998 42 soorten broedend aangetroffen hier. Soorten die al een aantal 
jaren niet meer zijn vastgesteld zijn havik, waterral, watersnip, holenduif, boompieper, snor 
en staartmees. In 2012 waren wel aanwezig de volgende, deels Rode Lijst- soorten: matkop 
(1), bosrietzanger (6), rietzanger (7), sprinkhaanrietzanger (1), blauwborst (3) en koekoek 
(1).  
 
Insecten in de Lendevallei 
Tom Jager heeft in de Driessenpoolder libellen genoteerd. In mei werd hier de zeer zeldzame 
sierlijke witsnuitlibel ontdekt. Deze soort, die als “verdwenen uit Nederland” te boek staat op 
de rode lijst uit 2011, werd enkele jaren geleden opnieuw ontdekt in de Overijsselse 
Weerribben, maar waarnemingen uit Fryslân waren er nog niet.  
Verder werden hier blauwe breedscheenjuffer (ook nog maar pas in Fryslân ontdekt, het is 
een typische soort van langzaamstromende beken en rivieren met veel waterplanten), 
azuurwaterjuffer, koraaljuffer, noordse witsnuitlibel, de rode lijstsoort gevlekte witsnuitlibel, 
bruine korenbout, gewone oeverlibel, viervlek, glassnijder, smaragdlibel en metaalglanslibel 
waargenomen, een mooie score. Bruine korenbout en glassnijder zijn in 2011 overigens van 
de rode lijst van bedreigde en kwetsbare libellen afgehaald omdat het landelijk gezien goed 
gaat met deze soorten.  
 
Rond de Catspoolder komen ook verschillende sprinkhanen soorten voor. Tom Jager en 
Harma Scholten troffen hier de greppelsprinkhaan, moerassprinkhaan, bruine sprinkhaan en 
het wekkertje aan. 
 
De zilveren maan is in 2010 voor het laatst genoteerd in de Lendevallei. Zou deze kwetsbare 
dagvlinder hier nu definitief verdwenen zijn? 
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SCHAOPEDOBBE 
 
De Schaopedobbe is een 91 ha groot heideterrein dat deel uit maakt van het Natura2000-
gebied Drents Friese Wold. In het gebied bevinden zich meerdere vennen en een kleine 
zandverstuiving. In het kader van de herinrichting Elsloo-Oosterwolde zijn hier de laatste 
jaren een aantal voormalige landbouwpercelen omgevormd naar natuurgebied, door deze te 
plaggen en het oorspronkelijke reliëf (soms met vennen) te herstellen.  
 
 
Vissen en amfibieën in de Zaandvenepoel op de Schaopedobbe 
Op 10 oktober is de Zaandvenepoel, ten zuiden van de Schaopewaskersdobbe met het 
schepnet bevist door Henk Jager. Hierbij zijn bijzondere larven gevangen van de kleine 
watersalamander, waarvan sommige namelijk het formaat hadden van een volwassen 
salamander. De dieren hadden de vorm van een larve compleet met uitwendige kieuwen. 
Blijkbaar waren deze salamanderlarven volwassen geworden zonder van gedaante te zijn 
verwisseld. Het dier moet dan in het water blijven wonen maar verwisselt mogelijk alsnog 
van gedaante. Het woord voor dit verschijnsel is neotomie, wat een zeldzaam verschijnsel is. 
Het wordt wel in verband gebracht met relatief koude en/of zure wateren.   
 
Reptielen Schaopedobbe 
Tijdens zijn insectenonderzoek zag Gerard Bergsma in 2012 maximaal 3 exemplaren van de 
levendbarende hagedis. Andere reptielen zag hij niet.  
Peter de Boer vond een dode adder in het gebied en een ringslang. Deze laatste soort is erg 
bijzonder want al vele jaren niet meer gemeld van hier.  
 
Broedvogels Schaopedobbe 
Vanaf 2013 worden de broedvogels van dit gebied in kaart gebracht door Rudie Huiting, die 
in 2012 meedeed aan de BMP-cursus die door SOVON, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten werd georganiseerd in Zuidoost-Fryslân. It Fryske Gea is blij met de 
nieuwe teller, omdat dit soort gegevens zeer belangrijk zijn voor bijvoorbeeld de 
beheerevaluaties.  
 
“Identities” 
Kunstenaar M. Brandsma heeft in 2011 en 2012 een studie uitgevoerd naar de klapeksters 
die ’s winsters in de Stellingwerven verblijven. Door de verschillende exemplaren te tekenen 
ontdekte hij hoe klapeksters van elkaar zijn te onderscheiden en hoeveel individuën er dus 
aanwezig zijn. In de Stellingwerven bleek het om 32 individuën te gaan, veel meer dan werd 
gedacht. Martin slaagde met o.a. deze studie “cum laude” op de kunstacademie Minerva.  
Hij vulde het project aan met onderzoek naar de verschillende geluiden die klapeksters 
maken en prooidieronderzoek. Ook wat dat laatste betreft blijkt er veel verschil in voorkeur te 
zijn. In 2012 werden voornamelijk mestkevers en muizen in de braakballen aangetroffen. In 
tegenstelling tot maart 2011 zaten er dit jaar geen resten van  levendbarende hagedissen in 
de klauwier-braakballen van de Schaopedobbe.  
 
Insecten Schaopedobbe 
Van Gerard Bergsma kregen we als vanouds de waarnemingen van dagvlinders, libellen en 
andere insectengroepen.  
 
Op de beide dagvlinderroutes waren heideblauwtje (max. 25), kleine vos (max. 15), 
boomblauwtje (max. 11) en atalanta (max. 11) de talrijkste soorten. 
Buiten de beide routes waren ook heide- en graslanddoelsoorten aanwezig waaronder: 
icarusblauwtje (max. 9), kommavlinder (max. 5), oranjetipje (max. 2), bruine vuurvlinder 
(max. 7), bruin zandoogje (max. 18) en heivlinder (max. 16). Verder werd de eikepage 
wederom genoteerd met maximaal 6 exemplaren tijdens één bezoek in augustus.  
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Foto’s: links icarusblauwtje, rechts bruine vuurvlinder (♀) op e Schaopedobbe in 2012 (Gerard 
Bergsma) 

 
Aan sprinkhanen werden o.a. moerassprinkhaan en negertje waargenomen en 
gefotografeerd.  
 

   
Foto’s: links moerassprinkhaan, rechts negertje, beide genomen op de Schaopedobbe in 2012 
(Gerard Bergsma) 

 
Bergsma zag ook de wespspin op de Schaopedobbe. Deze soort heeft zijn 
verspreidingsgebied de laatste jaren flink naar het noorden uitgebreid, waarschijnlijk mede 
onder invloed van natuurontwikkelingsprojecten in combinatie met 
klimaatveranderingsfactoren.   

 
Foto: wespspin op de Schaopedobbe in 2012 (Gerard Bergsma) 
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Het komende seizoen wil Bergsma extra aandacht besteden aan de vele zandloopkevers die 
in het gebied voorkomen. Mogelijk zijn in het verleden waarnemingen van de 
boszandloopkever verward met die van de bronzenzandloopkever (Cicindela hybrida, die ook 
wel oneerbiedig basterdzandloopkever wordt genoemd).   

 
Foto: 2 exemplaren van de bronzen zandloopkever op de Schaopedobbe in 2012 (Gerard 

Bergsma) 

 
Mierenonderzoek FaunaX 
Peter de Boer deed in 2011 en 2012 ook op de Schaopedobbe onderzoek naar het 
voorkomen van de bossteekmier, de belangrijkste waardmier voor het gentiaanblauwtje, op 
de groeiplaatsen van de klokjesgentiaan waar het gentiaanblauwtje haar eitjes op afzet. In 
2012 werden op 2 van de 4 groeiplaatsen inderdaad waardmieren gevonden.  
Het gentiaanblauwtje kwam in dit gebied nog voor tot 1997. De Boer veronderstelt dat de 
zeldzaamheid van de waardmieren heel goed één van de oorzaken kan zijn geweest van het 
verdwijnen van het gentiaanblauwtje.  
 
Overigens maakt Peter ook melding van het opvallend grote aantal heivlinders dat op de 
Schaopedobbe aanwezig was, vooral in 2011. Ook werd in 2011 een exemplaar van de 
zeldzame wolzwever (diptera) gezien. Aan libellen nam hij o.a. de vuurlibel en een 
bandheidelibel waar.  
 
Flora Schaopedobbe 
Johannes Schurer liet ons weten dat de valkruidpopulatie (Arnica) op de Schaopedobbe zich 
de laatste 3 jaar duidelijk vergroot met veel bloeiende planten (>400 in 2012). Dat is 
bijzonder omdat populaties elders vrijwel overal achteruitgaan. De groeiplek op de 
Schoapedobbe is tevens de grootste in Fryslân.  

Heel bijzonder: de eerste twee plantjes valkruid zijn inmiddels ook op de 
natuurontwikkeling (de geplagde graslanden) bij de Schaopedobbe verschenen! 
 
Mossen 
Philip Sollman inventariseerde de blad- en levermossen op de Schaopedobbe. Hij vond 
hierbij tenminste zestig soorten. Van moeilijk te onderscheiden soorten nam hij monsters 
mee naar huis om ze thuis m.b.v. de microscoop te determineren.  
 
Heel bijzonder is de vondst van het bladmos groot klokhoedje. Het betreft de tweede vondst 
in Fryslân. Deze hoort eigenlijk niet thuis in een (over het algemeen wat zuurder) 
heideterrein, maar staat hier op een sterk bekalkte plek, samen met andere kalkindicerende 
soorten, zoals kleidubbeltandmos en oranjesteeltje. Jaren geleden is er, om verzuring van 
het water in de Schaopewaskersdobbe te voorkomen, kalk op de heide naast de dobbe 
gestrooid.  Het was de bedoeling dat de kalk oploste in regenwater en door de bodem naar 
de Schaopewaskersdobbe trok.  Eerder stond hier ook gewoon aloëmos, maar deze werd nu 
niet  teruggevonden.   



74 

 

In verscheidene poelen bleek veel sikkelmos te groeien. Het bleek steeds om geveerd 
sikkelmos (RL: kwetsbaar) te gaan. Deze soort wijst op een stabiel milieutype. Hij lijkt sterk 
op vensikkelmos.  Laatstgenoemde duidt echter storingssituaties aan.   
In het terrein komen verder waardevolle levermossen voor. Jaren terug is hier zelfs groot 
zweepmos ontdekt (RL: ernstig bedreigd). Het echter onbekend of de soort hier nog steeds 
staat. Van gewoon trapmos en bosschoffelmos (RL: kwetsbaar) zijn oude vindplaatsen 
bekend. Deze staan op vochtige met Kraaihei begroeide hellinkjes. Sollman ontdekte ook 
nog violet trapmos en zandschoffelmos (RL: kwetsbaar).  
Het nieuwste natuurontwikkelingsperceel was nog maar amper begroeid. Toch zijn hier al 
egelboterbloem, naaldwaterbies en bosdroogbloem gezien. Ook werden 
pionierslevermossen gevonden, namelijk flesjesmos, gewoon moerasvorkje en geel 
hauwmos (RL: kwetsbaar). Verder stond er klein rimpelmos (RL: kwetsbaar), een 
pioniersbladmos.  
 
 
TSJONGERWALLEN (c.q. Kuunderwallen) 
 
Ten westen van Oosterwolde, langs de Tsjonger heeft it Fryske Gea een aantal stukjes 
(totaal 2,4 ha) oude zand- en leemwallen in beheer. Deze wallen zijn rond 1870 ontstaan 
toen de Tsjonger werd gekanaliseerd en de gravers leemgrond die vrijkwam hier in bulten 
zetten. In de loop van de jaren is hier spontaan bos gaan groeien.  
 
 
Broedvogels Tsjongerwallen 
Tom Jager heeft ook hier 3 bezoeken gebracht, zodat we ook van deze snippertjes gegevens 
hebben. De volgende soorten waren alle bezoeken aanwezig, met tussen haakjes het 
hoogste aantal waargenomen vogels. Wilde eend (8), houtduif (4), koolmees (10), vink (8), 
winterkoning (10), grote bonte specht (2), tjiftjaf (9), witte kwikstaart (2) en merel (4). Ook is 
hier de kleine bonte specht waargenomen. Later in het seizoen lieten onder andere de 
zwartkop, boompieper, kneu en bosrietzanger nog van zich horen. 
 
Flora Tsjongerwallen 
Met zijn plantenwerkgroep Drachten heeft Harry Waltje de flora van deze objectjes 
geïnventariseerd. In totaal stelde de groep hier 156 soorten vast.  
Een zeer bijzondere vondst betreft tweestijlige meidoorns (er staan meerdere struiken). De 
kruising tussen één- en tweestijlige meidoorn staat er ook. Er zijn ook zeldzame rozen 
gevonden, namelijk beklierde heggenroos en schijnhondsroos. Een opvallend dikke hazelaar  
met een stamomtrek van 90 cm trok de aandacht. Jaren geleden stond er ook een in verval 
geraakte wegedoornstruik.  

Het verdient de aanbeveling bijzondere struiken te behouden door deze voldoende vrij te 
stellen. 
 
Een van de bosjes is nog van vóór de kanalisatie. Hier zijn de bosanemoon, dalkruid, 
veelbloemige salomonszegel en lelietje-der-dalen aangestreept. Dit zijn namelijk oud-
bosplanten. Verder is ook nog geschubde mannetjesvaren ontdekt. Langs de wallen liggen 
ook sloten en er zijn plasjes aangelegd. Hier blijken ook kwelplanten te staan, namelijk 
holpijp, naaldwaterbies en waterviolier.  
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STOKERSDOBBE 
 
De Stokersdobbe ligt ten zuiden van Ureterp, langs de Merskenwei. Het natuurgebiedje is 
5,4 hectare groot. De dobbe, feitelijk een pingoruïne, is geheel verland.  
 
 
Broedvogels Stokersdobbe 
T. Jager heeft ook hier 3 bezoeken gebracht om een idee te krijgen van de broedvogels in dit 
gebied. Tijdens alle bezoeken waargenomen (hoogste aantal tussen haakjes) zijn de 
koolmees (2), tjiftjaf (5), vink (2) en winterkoning (3). In mei en juni lieten de grasmus, 
rietgors, zwartkop en tuinfluiter ook van zich horen. 
 
Vlinders en libellen Stokersdobbe 
Naast broedvogels heeft T. Jager hier ook de vlinder geïnventariseerd. Hij heeft oranjetipjes, 
klein geaderde witjes, kleine koolwitjes, zwartsprietdikkopjes, bonte-, bruine- en oranje 
zandoogjes, een 10-tal koevinkjes en een dagpauwoog waargenomen. 
 
Ook zijn er waarnemingen van de Stokersdobbe: lantaartje, variabele- en azuurwaterjuffer, 
vuurjuffer, houtpantserjuffer, bruine glanzenmaker en bloedrode-, steenrode- en zwarte 
heidelibel. 
 
Flora Stokersdobbe 
In dit gebiedje vond de flora-werkgroep Drachten onder aanvoering van Harry Waltje 115 
plantensoorten. Voor zo’n klein reservaat (ca 5 hectare) is dat vrij veel.  
 
Het meest voorkomende vegetatietype is moerasstruweel. Hierin vormt grauwe wilg de 
hoofdmoot. Ook is er sprake van mengvormen tussen grauwe- en geoorde wilg. Zuivere 
geoorde wilg is doorgaans tamelijk zeldzaam. Dit struweel is tamelijk kruidenrijk. Hier 
voorkomende planten zijn onder meer moeraswederik en snavelzegge. In het struweel zijn 
duidelijke verschillen te onderscheiden.  
In een zuidelijk gedeelte is sprake van voedselrijke omstandigheden. De ondergroei bevat 
hier soorten als pluimzegge, hoge cyperzegge en blauw glidkruid. Hier luidt de zwarte els de 
laatste fase van de verlanding zijn. Plaatselijk staat er water ook op de grond. Hierin komen 
op kwelplanten voor, namelijk holpijp en waterviolier. Er is echter ook een voedselarm 
gedeelte. Hier ontstaat uiteindelijk berkenbroek. Hoewel de werkgroep deze niet aanstreepte, 
staat op een verborgen plaats tevens wilde gagel in de ondergroei.        
 
Ongeveer een derde deel van de dobbe bestaat uit rietland dat jaarlijks wordt gemaaid. Van 
de aangestreepte soorten zullen zompzegge, waternavel, kamvaren, moerasviooltje en 
schildereprijs hoofdzakelijk in dit rietland hebben gestaan.  Ook is moerasvaren in de 
Stokersdobbe ontdekt. Deze zou zowel in het rietland als in het moerasstruweel kunnen 
staan. Moerasvaren en kamvaren zijn echter planten van laagveengebied. Het is dus 
bijzonder dat deze in een dobbe op zandgrond staan. 
 
Er blijken ook fraaie planten van vochtig graslanden rond de Stokersdobbe te staan, zoals 
hazenzegge, pinksterbloem, echte koekoeksbloem en zeegroene muur.  
Liggend walstro en schermhavikskruid zijn beide zijn afhankelijk van zeer voedselarme 
grond. Blijkbaar verschraalt het terrein lokaal geleidelijk.    
Enkele pollen van de dubbelloofvaren stonden waarschijnlijk in de oude houtwal die bij dit 
terrein hoort.  

 Behalve geologisch is de Stokersdobbe dus ook botanisch gezien een waardevol terrein! 
 

 



76 

 

KETLIKERSKAR 
 
Tot het Ketlikerskar behoren de deelgebieden gelegen tussen Mildam en Oldeberkoop, aan 
weerszijden van de Tjonger. Grootste gebied betreft het Ketlikerskar en de –heide op de 
noordflank van de beek. In 2012 heeft It Fryske Gea een beheerevaluatie uitgevoerd van dit 
object. Over het algemeen werden de natuurresultaten die It Fryske Gea hier de laatste jaren 
heeft behaald als positief beoordeeld. Wel zijn een aantal verbeterpunten vastgesteld, waar 
de komende jaren aan gewerkt wordt, zoals de ontwikkeling van zomen en overgangen van 
bos naar heide, de verbetering van de waterhuishouding in de beekdalgraslanden en het 
behoud en herstel van eikenhakhoutpercelen en lanen.  
 
In de Meulereed is in 2012 het project “Beekherstel en vismigratie” uitgevoerd in 
samenwerking met Wetterskip en Provincie, waarbij een brede vooroever langs de Tjonger is 
gemaakt, twee meanders van de Tjonger zijn hersteld en een vistrap naar de middenloop 
van de Tjonger is aangelegd. Het essenbosje in de zuidwesthoek van het gebied is 
verwijderd waarmee de openheid van het gebied is vergroot.  
 

 
Foto: uitvoering project beekherstel en vismigratie Meulereed (S. Rintjema) 

 
 
Zoogdieren Ketlikerskar en Meulereed 
Vanuit het Ketlikerskar worden regelmatig reeën, damherten, das en eekhoorn gemeld. 
In mei kwam er een melding binnen van een wit damhert dat in de Tjongervallei rondliep met 
een afrasteringspaaltje en draad aan zijn gewei. Verder is het voorkomen van de 
boommarter in dit bosgebied vorig jaar bevestigd. Ook in het Ketlikerskar werd de bekende 
nestboom van de rosse vleermuizen opnieuw bezocht. 66 exemplaren vlogen in de 
schemering uit deze holle boom om te gaan jagen. 
 
In de Meulereed werd een sloot gedempt voor het herinrichtingsproject. Hier zijn vooraf 
woelratten, veldmuizen en een bosspitsmuis geïnventariseerd, door John Melis.  
 
Reptielen Ketlikerskar en -heide 
Klaas Zoetendal telde op de reptielenmonitoringsroute op de Ketlikerheide 2 levendbarende 
hagedissen, 1 adult en 1 juveniel. De adder is niet waargenomen, terwijl deze in voorgaande 
jaren wel gezien werd. Wel is er een losse waarneming van een adder in het Ketlikerskar 
doorgegeven door René Riemvis tijdens het inventariseren van roofvogels. 
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Reptielen, amfibieën en vissen in de Grote Weren en Vietnam 
Vissen zijn vaak de klos bij het machinaal opschonen van sloten. Dit bleek wel in de Grote 
Weren en Vietnam. Dit natuurreservaat ligt in het dal van de Kuunder. De bodem is er venig 
en vrij nat. Brede sloten scheiden hier lange kavels grasland. Ieder jaar groeit het slootwater 
er nagenoeg dicht. Tot in de sloten groeien dan planten van moeras, terwijl het water 
stampvol waterplanten zit, waaronder veel waterpest en kikkerbeet. Henk Jager heeft hier 
achter een werkende slootschoonmaker aangelopen. Het betrof een grote rupskraan. De 
breedte van de slootbak was ongeveer vijf meter. Ook was deze open met spijlen erin en een 
messenbalk vooronder. In totaal volgde Henk het opschonen zo’n vijf uren, eenmaal vier 
uren en eenmaal een. Hierbij werden tweeënveertig zeelten gevonden, dertien snoeken,  
een grote modderkruiper  en een tiendoornige stekelbaars. Iedere vis werd direct gemeten 
(zie onderstaande tabel) en weer in het water uitgezet. Geen van deze vissen was 
beschadigd. De zeelten waren dik en oogden kerngezond. Vermoedelijk zaten er nog meer 
tussen/onder het hekkelspecie, dat namelijk in een dikke  richel op de kant was gezet. De 
gevonden vissen hadden niet uit zichzelf terug in de sloot kunnen komen, omdat de meesten 
aan de verkeerde kant van de richel terecht waren gekomen en ook begroeiing langs de 
sloot de  vissen ervan weerhield weer terug het water in te springen.  
 
Er werden slechts twee dode zeelten gevonden, waaronder één van 31 cm. Beide waren 
stuk gepikt (niet opgenomen in onderstaande tabel) door ooievaars en/of reigers. Kortom: 
vogels ruimen de uit de sloot getakelde vissen snel op, waardoor men achteraf niet meer kan 
zien hoeveel vis er is gesneuveld.   
 
Tabel: Bij het slootschonen op de wal belandde en direct weer teruggezette vissen in de Grote 
Weren en Vietnam in 2012 (Henk Jager).  

Lengte-klasse 
Geschatte 
leeftijd Aantal 

Zeelt  

6 t/m 10cm 1-2 jaar 3 
11 t/m 15cm 2-3 jaar 11 
16 t/m 20cm 3-4 jaar 17 
21 t/m 25cm 4-5 jaar 11 
26cm t/m 30cm 5-6 jaar 4 
Snoek  

11 t/m 15cm 1 jaar 4 
16 t/m 20cm 1 jaar 5 
21 t/m 25cm 1-2 jaar 3 
26cm t/m 30cm 1-2 jaar 1 
Grote modderkruiper  

15-20cm 3-4 jaar 1 
Tiendoornige stekelbaars  

1 t/m 5cm  ≤ 1 jaar 1 
 
Vissen en amfibieën Meulereed 
I.v.m. de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. het project “beekherstel en vismigratie 
Meulereed” heeft John Melis in een aantal (deels te dempen) sloten de vissen en amfibieën 
geïnventariseerd. De vissen werden uit de te dempen sloten weggevangen en elders (op een 
veilige plek) weer uitgezet. Het betrof:  
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Tabel: aangetroffen vissen en amfibieën in het projectgebied Meulereed in 2012 (John Melis) 
Soort Aantal 
Grote modderkruiper 2 
Snoek 9 
Paling 3 
Zeelt  20+ 
10-doornige stekelbaars Enkele 
Bruine kikker 50+ 
Gewone pad 8 
Bastaardkikker 1 
Poelkikker 30+ 
 
Roofvogels Ketlikerskar 
In het Ketlikerskar waren 8 buizerdnesten bewoond, waarvan er één mislukte. Ook het 
haviknest mislukte. De sperwer daarentegen bracht één jong groot in dit bos.  
Verder waren boomvalk en wespendief aanwezig, maar de nesten van deze soorten zijn niet 
gevonden. Boven de Tsjongerdellen vloog regelmatig een bruine kiekendief, maar er zijn 
geen uitgevlogen jongen waargenomen.  
 
Ongewervelden in de Grote Weren en Vietnam 
De kraan haalde tenminste vijftien soorten macro-invertebraten uit de sloot. Dat zijn 
ongewervelde dieren die met het blote oog te zien zijn.  Sommigen hiervan zijn een prooi 
voor vogels. In de periode dat de sloten worden geschoond, bevat reigerbraaksel vaak veel 
schilden van Grote spinnende waterkever. De laatstgenoemde is zeer talrijk in de sloten 
Grote Weren. Op het hekkelspecie zijn echter geen zwanen- of andere mosselen 
waargenomen. Blijkbaar komen deze hier niet voor.  
 

Advies: Vooral in dicht met waterplanten begroeide komt er bij het opschonen veel vis op 
de kant terecht. Hier zou de vis direct terug moeten worden gezet, evenals eventuele 
zwanenmossels. Op deze manier ziet men meteen ook wat voor vis er zit.  
 
Tabel: In de Grote Weren en Vietnam aangetroffen overige fauna tijdens de 
slootschoonwerkzaamheden in 2012 (Henk Jager) 

1 Geelgerande watertor ◌ 
2 Gewone poelslak ● 
3 Gewone schijfhoorn ● 
4 Grote gerande oeverspin ● 
5 Grote spinnende waterkever ● 
6 Kleine spinnende waterkever ◌ 
7 Levendbarende moerasslak ● 
8 Ovale poelslak ● 
9 Posthoornslak ● 
10 Rugzwemmer ● 
11 Staafwants ● 
12 Tuimelaar ● 
13 Vlokreeft ● 
14 Waterpissenbed ● 
15 Waterschorpioen ◌ 
16 Waterspin ● 
17 Zwemwants ● 
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Broedvogels Tsjongerdellen 
Het WMF-plot Tsjongerdellen noard is ruim 60 ha groot en wordt door Klaas Zoetendal 
geteld. Een 14-tal soorten zijn hier waargenomen. De grutto, wulp en kievit zijn helaas enkele 
jaren geleden verdwenen uit het gebied. Toch broeden er jaarlijks nog watersnippen, 
graspiepers, krakeenden, kuifeenden en meerkoeten. Langs de oevers, in het riet, broeden 
de kleine karekiet, rietzanger en rietgors. 
 

 
Figuur: de aantalsontwikkeling van een aantal kenmerkende beekdalsoorten weidevogels in de 

Tsjongerdellen-Noard (60 ha, WMF-gegevens K. Zoetendal) 

 
Wiebe van Ommen en W. Stoelwinder hebben een nieuw WMF-plot geteld dit jaar dat grenst 
aan het proefvlak van Zoetendal: Tsjongerdellen Noordoost, tot het gemaal. In dit deel is   
behalve nat grasland en waterplantenrijke sloten ook wilgenopslag te vinden. De mannen 
telden 20 broedvogels voor het ruim 25 ha grote gebied. Vogels van grasland en water: 
krakeend (2), wilde eend (3), slobeend (1), kwartel (1), meerkoet (1), watersnip (2), gele 
kwikstaart (1) en graspieper (5). In het riet en struweel waren onder andere blauwborst, 
rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, spotvogel (2), kneu (3) en rietgors te vinden.  
Met deze soorten is er bijna vanzelfsprekend ook een koekoek te horen. 
 
Aan de zuidkant van de Kuunder of Tjonger liggen de Tsjongerdellen-súd, ook wel Oolde 
Kuunder genoemd. Dit WMF-plot (ca. 40 ha) wordt geteld door Freddie de Vries. 29 soorten 
zijn hier vastgesteld. De kritische watersnip had (als enige hier nog broedende steltloper!) 4 
territoria en zit daarmee in de lift. Net als de graspieper die 12 territoria had. Ook was de 
zeldzame kwartelkoning in 2012 weer aanwezig. Krakeend (4), wilde eend (7), slobeend (4) 
en kuifeend (2) illustreren de aanwezigheid van vele waterplantenrijke slootjes in dit 
deelgebied. Langs de oevers waren de rietgors (30), rietzanger (14), kleine karekiet (20) en 
grasmus (12) en blauwborst (3) goed vertegenwoordigd. Ook de rode lijstsoort kneu (3) was 
bovendien aanwezig. 
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Figuur: de aantalsontwikkeling van een aantal kenmerkende beekdalsoorten weidevogels in de 

Tsjongerdellen-Súd (WMF-gegevens F. de Vries) 

 
Het is opmerkelijk dat de veldleeuwerik en de gele kwikstaart nauwelijks aanwezig zijn in 
deze natte, kruidenrijke graslanden aan weerszijden van de Tjonger.   
 
Insecten van Ketlikerskar, -heide, Marijkemuoisdobbe en Tsjongerdellen 
Klaas Zoetendal heeft de dagvlinders van Ketlikerskar en –heide wederom genoteerd.  
In het skar zag hij alleen algemene soorten zoals dagpauwoog, citroenvlinder, atalanta, klein 
geaderd witje en ook oranjetipje, landkaartje en kleine vuurvlinder. Op de Ketlikerheide 
werden 13 soorten waargenomen waaronder typische heidesoorten zoals groentje, 
heideblauwtje en kleine vuurvlinder.  
 
Ten zuidwesten van Mildam ligt het gebiedje Marijkemuoidobbe. Hier zijn het klein geaderd 
witje, klein koolwitje, atalanta en het bont-, bruin- en oranje zandoogje gezien. De dobbe 
telde verder vele variabele waterjuffers, vuurjuffer, azuurwaterjuffer, grote roodoogjuffer, 
viervlek, gewone oeverlibel en bloed- en steenrode heidelibel, zo constateerde Tom Jager. 
 
In 2011 vond Peter de Boer op de Ketlikerheide één nest van de bossteekmier, waardmier 
voor het zeldzame gentiaanblauwtje. Op de heide zijn twee groeiplaatsen van 
klokjesgentianen waar in 2011 samen 39 – en in 2012 samen 26 bloeistengels werden 
geteld. Verder zag E.P. de Boer hier blauwe glazenmaker, zwarte- en bloedrode heidelibel, 
koraaljuffer en watersnuffel. 
 
In de Tsjongerdellen-noard, bij de sloten met krabbenscheer, vliegen verscheidende groene 
glazenmakers rond. Ook de paardenbijter en bruine glazenmaker zijn hier gezien. 
In augustus is ten westen van het Ketlikerskar een tengere grasjuffer waargenomen. Dit is 
een pioniersoort die zich graag voortplant in tijdelijk waterhoudende plassen. 
 
Vegetatie en vis in de verbindingszone langs de Kuunderkade bij Mildam 
Op 25 juni is een bezoek gebracht aan de verbindingszone op en langs de Kuunderkade ten 
zuiden van Mildam. Hier zijn baaien aangelegd tussen de Kuunder of Tjonger en een 
vooroeverdam. Er zitten openingen in deze dam, zodat vissen de baaien in en uit kunnen 
zwemmen.  
 
Regelmatig voorkomende waterplanten waren glanzig fonteinkruid en gele plomp. Beide 
traden tevens vegetatievormend op. Hier en daar bevatte de watervegetatie ook veenwortel, 
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zwanenbloem en kleine  egelskop. Ook zijn er een paar krabbenscheerplanten en noordelijke 
waterlelies gezien.  
 
In ondiep water  en op drassig land stonden ook verscheidene moerasplanten. Ter plaatse 
waardevolle soorten waren mattenbies, kleine lisdodde en riet. Deze planten groeien 
namelijk tot in redelijk diep water. Vissen gebruiken ze daarom wel als ei-afzetplaats. Andere 
veelvoorkomende moerasplanten waren onder meer moerasvergeet-mij-nietje, watermunt, 
waterzuring, pluimzegge, scherpe zegge, moeraszegge en grote lisdodde. De kruising 
tussen grote en kleine lisdodde staat er ook.  
De vooroeverdam was begroeid met fraaie ruigtekruiden, zoals moerasspirea, echte 
valeriaan, poelruit, koninginnenkruid, grote kattenstaart, gewone engelwortel en haagwinde. 
Als zodanig is dit een rijke nectarbron voor insectenleven. Her en der staan ook grauwe 
wilgen.  
 

 Zo’n dam is moeilijk beheerbaar dus kan deze struik de ruigtekruiden op termijn gaan 
verdringen, wat een aandachtpunt is voor de beheerders.     
 
Hoofdgewassen op de Kuunderkade zelf waren gestreepte witbol en engels raaigras. Ook 
stond hier vrij veel rode klaver. Her en der traden ook ridderzuring- en akkerdistelhaarden op. 
Op de voet van deze kade stond echter ook echte koekoeksbloem. Mogelijk is op deze kade 
Kamgrasweide te realiseren.    
 
De ondiepe baaien zijn ook met het schepnet bevist. Er bleken grote scholen jongen 
rietvoorn te verblijven.  Andere hier gevangen vissen zijn vetje, baars en snoek. Bijvangsten 
waren onder meer zwanenmossel, tuimelaar (larve) en spinnende waterkever (larve). Een 
groene kikker was het schepnet te vlug af.   
 
Paddenstoelen Ketlikerskar 
Gosse Haga van werkgroep paddenstoelen Friesland is in het Ketlikerskar geweest om 
paddenstoelen te inventariseren. In februari, juli, september en december zijn er bezoeken 
gebracht. Dit leverde flink wat soorten op: 91. Een kleine greep uit de waarnemingen: 
Bruine bekerzwam, eikentrilzwam, heideknotszwam, gladharig franjekelkje, ruitjesbolvist, 
grofplaatrussula en heksenboter.  
 
 
EASTERSKAR 
 
Het Easterskar is een laagveenmoerasgebied met uitgestrekte rietlanden, soortenrijke 
graslanden, moerasbos en open water. Voor vogels is dit 551 ha grote natuurgebied van 
groot belang. De resultaten van het integrale waterproject Skarlannen dat hier vanaf 2000 is 
uitgevoerd in samenwerking met Wetterskip en Provincie, zal in 2013 worden geëvalueerd 
door betrokkenen.   
 
 
Broedvogels Easterskar 
Op het moment van schrijven zijn de gegevens van het BMP-plot Easterskar helaas nog niet 
beschikbaar vanwege onduidelijkheden in de begrenzing van het proefvlak.  
 
G. Jellema had vorig jaar een zeer bijzondere waarneming in het helofytenfilter aan de 
zuidoostkant van dit gebied. Op 22 juni werd daar een klein waterhoen gehoord en ook op 25 
juni en 6 juli werd het mannetje gehoord. Deze zeldzaamheid kan dus de boeken in als 
broedgeval. In 2013 gaat SOVON weer een gebiedsdekkende broedvogelinventarisatie in dit 
gebied uitvoeren.  
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Verder komen er altijd talrijke losse vogelwaarnemingen uit het Easterskar binnen, mede 
dankzij de daar aanwezige kijkhut “Skiere goes” die bij de waterbuffers aan de westkant van 
het gebied staat: nonnetje, klapekster, houtsnip, waterral, grote zilverreiger, slobeend, 
tafeleend, krakeend, ruigpootbuizerd, bruine kiekendief, dodaars, watersnip, oeverzwaluw, 
gierzwaluw, purperreiger, roerdomp, visarend, lepelaar, zwarte stern, grutto en wielewaal 
werden hier o.a. gezien of gehoord. 
 
Reptielen Easterskar 
Wouter Schothorst is de nieuwe teller van de reptielenmonitoringsroute in het Easterskar. Hij 
zag in april 4 adulte adders op dit traject, maar later het jaar helaas niet weer.   
 
Paddestoelen Easterskar 
Langs de Hege dyk heeft G. Haga o.a. de volgende paddenstoelen aangetroffen: 
roodporiehoutzwam gewoon fluweelpootje, oranjerode schorszwam, waaierkorstzwam, 
gewoon elfenbankje en gele trilzwam.  
 
 
TACONISKBOSK 
 
Ten zuidwesten van Heerenveen ligt het 12 hectare grote bos Taconiskbosk. Het bestaat uit 
behoorlijk oud eiken- en berkenbos met een flink aandeel dikke bomen en dood hout.  
 
 
Broedvogels Taconisbosk 
Tom Jager heeft het bos geïnventariseerd op broedvogels. Er zijn 3 bezoekrondes gemaakt, 
in april, mei en juni. De volgende soorten zijn tijdens alle ronden waargenomen (met tussen 
haakjes hoogste aantal individuën): boomklever (4), boomkruiper (6), grote bonte specht (7), 
havik (1) en zwartkop (11). De appelvink, glanskop en vuurgoudhaantje zijn hier ook 
gehoord. Verder zijn hier wat algemene soorten waargenomen, zoals merel, zanglijster, 
heggenmus en roodborst. 
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6. District West 
 

 
IJSSELMEERKUST TOTAAL 
 
Langs de Friese IJsselmeerkust, tussen Makkum en Lemmer, beheert It Fryske Gea een 7-
tal objecten, van noordwest naar zuidoost achtereenvolgens de Makkumerwaarden, de 
Warkumerwaard, de Bocht fan Molkwar, de Mokkebank, Murnzerklif en Steile bank.   
Een groot deel van de totale oppervlakte bestaat uit water (watervogelrustgebied), met her 
en der zand- en schelpenbanken die nog herinneren aan de tijd van de Zuiderzee.  
Verder vinden we hier uitgestrekte rietvelden, riet- en moerasruigte, wilgenbos en natte 
schraalgraslanden. De gehele Friese IJsselmeerkust, waaronder de Makkumerwaarden, 
maken deel uit van een Europees beschermd Natura2000-gebieden, o.a. vanwege het 
voorkomen van noordse woelmuis, meervleermuis, diverse soorten trekvogels zoals de 
reuzenstern en kust- en moerasbroedvogels zoals visdief en roerdomp.  
 
 
Broedvogels IJsselmeerkust totaal 
SOVON heeft alle broedvogelgegevens van de IJsselmeerkust verzameld en ontbrekende 
delen zelf geïnventariseerd op bijzondere soorten, zodat we een totaaloverzicht kunnen laten 
zien.  
 
Tabel: Totaaloverzicht bijzondere soorten broedvogels hele IJsselmeerkust: 
Makkumerwaarden, Warkumerwaard, Bocht fan Molkwar, Mokkebank, Murnzerklif en Steile 
bank (SOVON) 

Moerasvogels   Weidevogels   Kolonievogels   

Roerdomp 3 Krakeend 39 Blauwe reiger 91 

Bruine kiekendief 8 Scholekster 89 Kluut 56 

Waterral 11 Kievit 182 Kokmeeuw 3051 

Sprinkhaanzanger 24 Kemphaan 1 
Kleine 
mantelmeeuw/Zilvermeeuw 226 

Snor 16 Watersnip 1 Grote mantelmeeuw 2 

Rietzanger 411 Grutto 93 Bontbekplevier 12 

Bosrietzanger 60 Tureluur 72 Visdief 363 

Kleine karekiet 535 Veldleeuwerik 51 Oeverzwaluw 52 

Baardman 30 Graspieper 40   

Rietgors 265 Gele kwikstaart 30     
 
Roerdomp (7), lepelaar (25), bruine kiekendief (25), porseleinhoen (18), bontbekplevier (13, 
kemphaan (20), visdief (3300), snor (40) en rietzanger (990) zijn tevens 
instandhoudingsdoelen (aantallen tussen haakjes) in het  Natura2000-aanwijzing voor de 
gehele IJsselmeerkust (incl. de Hollandse kust en de Veluwerandmeren). De Friese 
IJsselmeerkust draagt dus redelijk bij aan deze instandhoudingsdoelen behalve voor lepelaar 
en porseleinhoen.  
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In alle Fryske Gea-gebieden langs de Friese IJsselmeerkust werden in totaal broedgevallen 
van 19 rode lijstsoorten vogels vastgesteld, namelijk: 
 
Tabel: Totaaloverzicht rode lijstsoorten broedvogels hele IJsselmeerkust (SOVON) 

Rode lijstsoorten       

Roerdomp 3 Visdief 363 

Wintertaling 1 Koekoek 6 

Zomertaling 6 Veldleeuwerik 51 

Slobeend 14 Graspieper 40 

Bruine kiekendief 8 Gele kwikstaart 30 

Bontbekplevier 12 Nachtegaal 2 

Kemphaan 1 Snor 16 

Watersnip 1 Spotvogel 7 

Grutto 93 Kneu 10 

Tureluur 72     
 
Verspreid over dit hoofdstuk geven we nog een nadere toelichting op de natuurresultaten per 
object.  
 
 
MAKKUMERWAARDEN 
 
Zoogdieren Makkumerwaarden 
Bureau Altenburg & Wymenga heeft in opdracht van It Fryske Gea de muizen op de 
Noardwaard weer eens geïnventariseerd. In oktober zijn 140 lifetraps verdeeld over 7 raaien 
uitgezet om muizen levend te vangen. Hier zijn noordse woelmuizen (6) gevangen en 
daarnaast nog 14 waterspitsmuizen, dwergmuizen, bosspitsmuizen en dwergspitsmuizen.  
In totaal werden 126 muizen gevangen en weer losgelaten. 
 
In juli zijn er enkele meervleermuizen waargenomen boven het Makkumerdiep. Ook de 
gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis zijn rondom de begroeiing 
aangetroffen. 
 
Onder het speciale martervriendelijke dak van kijkhut te Kooiwaard huist inmiddels weer een 
boommarter.  
 
Broedvogels Makkumernoardwaard 
Hier volgt een vaste telploeg onder aanvoering van Freerk Kunst al een aantal jaren de 
ontwikkelingen in debroedvogelpopulatie.  
Het telgebied is ca. 230 hectare groot. Er huist o.a. een kolonie blauwe reigers die gestaag 
afneemt in aantal. In het topjaar 2002 werden 170 nesten geteld, tien jaar later in 2012 zijn 
hier nog 91 van over. De vrij pittige winters van de laatste jaren hebben vast mede een rol 
gespeeld bij deze afname.  
De roerdomp was weer trouw aanwezig met 1 territorium en ook de bruine kiekendief was 
met 5 territoria goed vertegenwoordigd. Andere moeras- en rietvogels waren waterral (5), 
rietzanger (110), kleine karekiet (75), baardman (10), rietgors (30), blauwborst (17), 
bosrietzanger (5). Ook de rode lijstsoort nachtegaal was in 2012 weer aanwezig met 2 
territoria, net als de koekoek. Tot slot was er een havik aanwezig in het gebied.  
 
Broedvogels Makkumersúdwaard 
Het telgebied op de súdwaard, dat wordt geteld door een telploeg onder aanvoering van 
Tjerk Andringa is ca. 50 ha groot. Hier werden 34 broedvogelsoorten (alleen de bijzondere 
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soorten) genoteerd. De rode lijstsoorten roerdomp (1), koekoek (1), snor (3) en spotvogel (1) 
waren present. Baardman had 4 territoria, 10 minder in vergelijking met 2009. De rietzanger 
(54), kleine karekiet (70) en rietgors (48) waren juist toegenomen. De bosrietzanger is met 4 
territoria stabiel. Van de grauwe gans werden 19 nesten gevonden.  
 
Broedvogels Piamer geul 
Tussen Makkum en Piaam, ten noorden van de súdwaard, ligt de Piamer geul. Het gebied 
was voor het laatst geïnventariseerd in de periode 2003-2005. In vergelijking met die jaren 
zijn er in 2012 nieuwe soorten bijgekomen, namelijk putter, zwartkop, braamsluiper, kuifeend, 
tafeleend, zomertaling, slobeend, krooneend, bergeend, knobbelzwaan, grauwe gans, grote 
Canadese gans en kolgans. De rietzanger, bosrietzanger en kleine karekiet zijn toegenomen, 
de rietgors is afgenomen. Ook was de baardman met 2 territoria present.  
 
Broedvogels Koaiwaard 
SOVON (Jelle Postma) telde de Koaiwaard (ca. 100 ha) vorig jaar op bijzondere soorten. 
Hiervan werden er 30 vastgesteld waaronder de rode lijstsoorten bruine kiekendief (1), 
zomertaling (1), slobeend (1),  koekoek (1), spotvogel (5) en snor (8).  
De twee broedgevallen van de zeldzame krooneend zijn het vermelden waard en ook de 
wintertaling had een territorium. Struikgewas- en struweelvogels zoals braamsluiper, 
grasmus, blauwborst, tuinfluiter en zwartkop waren goed vertegenwoordigd, evenals de 
kleine karekiet (129), rietzanger (64) en sprinkhaanzanger (18). 

 Werden tijdens de laatste integrale broedvogelkartering in 2004 nog 34 territoria van de 
baardman genoteerd, vorig jaar waren dit er nog slechts twee. Kennelijk is het aandeel oud, 
nat riet sterk geslonken.  
 
Overige vogelwaarnemingen Makkumerwaarden 
H. Spruyt heeft regelmatig bezoeken gebracht aan de Makkumerwaarden. Hier telde hij 
onder andere maximaal 54 krooneenden. Dit aantal is hoger dan voorgaande jaren, maar het 
aantal broedgevallen is afgenomen van 7 naar 2, met in totaal 7 jongen. De rode lijstsoort 
zomertaling is met 2 paren gezien en ook de roerdomp is een aantal keren waargenomen. In 
het winterseizoen is het gebied geliefd bij de grote zaagbek, middelste zaagbek en nonnetje. 
In het voorjaar en zomerseizoen zijn onder andere reuzensterns, lepelaars en grutto’s 
waargenomen. In september zat er een groep van maar liefst 3100 aalscholvers op de 
schelpenbank. In het najaar zijn hier ook blauwe en bruine kiekendief, visarend en 
ruigpootbuizerd gezien.  
Ook de wilde zwaan overwintert bij de Makkumerwaarden. In november zijn er op de 
Súdwaard 55 exemplaren geteld. Bij de kijkhut te Piaam werden in mei zwartkopmeeuw en 
reuzenstern waargenomen. Ook werd hier later in het jaar een jagende visarend gezien. 
 
 

WIKELERBOSK 
 
Het Wikelerbosk, ook wel van Coehoornbos genoemd, ligt zoals de naam al zegt tegen het 
dorp Wikel aan (Friesland – Gaasterland). Het bos is zo’n 11 ha groot en stamt al uit de 17e 
eeuw. In de winter van 2010/2011 heeft er een vrij forse beheersingreep plaatsgevonden.  
Ook dit bos bestaat uit gemengd loofbos (o.a. doorgegroeid eikenhakhout) met een klein 
grasveld in het midden. Ook in dit bos bevindt zich een dassenburcht, terwijl het ook een 
druk bezocht wandelbos betreft. In het zuidelijke deel komen enkele soorten stinzeplanten 
voor.   
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Zoogdieren Wikelerbosk 
In het Wikelerbosk had een kolonie rosse vleermuis zich gevestigd in een daar geplaatste 
vleermuiskast. 
 
Broedvogels Wikelerbosk 
In 2013 zal SOVON de broedvogelbevolking van dit bosje weer eens in kaart brengen. De 
laatste gegevens over deze soortgroep dateren alweer van 2009.  
 
Vegetatie, flora en bosstructuur Wikelerbosk 
Henk Jager bracht ook een kort bezoek aan het Wikelerbosk. Een aantal jaren geleden is 
hier veel hout uitgekapt. Hierdoor schijnt de zon tussen de bomen door. Zonlicht breekt 
humus tot plantenvoedingsstoffen af. In het Wikelerbosk profiteerden vooral de bramen 
hiervan oftewel er is sprake van sterke verbraming.  Dit wijst vaak tevens op een van 
oorsprong vochtige, bijvoorbeeld venige of leemrijke bodem.  De eikenbosvegetatie herstelt 
zich vanzelf wel weer. Gevreesd wordt echter voor de stinzenplanten. Deze staan in een 
voedselrijker gedeelte van het bos. Hier is de boomlaag (Gewone esdoorn) bijna helemaal 
weggekapt. Behalve braam breidt ook grote brandnetel zich hier uit. In dit gedeelte bleken de 
bramen een jaar eerder te zijn afgemaaid, maar ze hadden zich daarna weer snel hersteld. 
Daslook en adderwortel lijken zich nog redelijk te handhaven, maar voorjaars- of 
vingerhelmbloem stond er minder dan voorheen, terwijl de gevulde bosanemoon niet terug te 
vinden was. 
 
Paddenstoelen Wikelerbosk 
Gosse Haga is in september en november in het Wikelerbosk geweest. Een 40-tal soorten 
paddestoelen zijn hier ton gevonden. Hiervan zijn vrij veel soorten (zeer tot vrij) algemeen, 
zoals grote stinkzwam, parelamaniet, gele aardappelbolvist, eikelbekertje en rode boleet. 
Een zeldzamere soort is de bleke oesterzwam. 
 
 

RYSTERBOSK EN MURNZERKLIF 
 
Het object Rysterbosk (165 ha) omvat het oude bos zelf, de Slottún en het Murnzerklif (zie 
ook IJsselmeerkust). Het bos bestaat voor het grootste deel uit loofbomen. Eiken 
overheersen, maar er staat ook grote beuken. Lariks, Douglas spar en grove den komen hier 
ook voor. Over de oude lanen zijn veel wandelpaden. Naast de noordelijke ingang van het 
Rysterbosk bevindt zich de Slottún. Met een laag muurtje wordt aangegeven waar de 
vroegere ‘Huize Rijs’ stond. De slotgracht, vijver en fruitbomen maken de sfeer compleet. 
Met behulp van o.a. alle beschikbare inventarisatiegegevens heeft It Fryske Gea het beheer 
van dit bos het afgelopen jaar geëvalueerd. Vastgesteld is dat het omvormingsbeheer hier 
voldoende is doogevoerd. Bijzondere aandacht zal de jaren nog wel worden besteed aan de 
(niet overal gewenste) opmars van de Amerikaanse vogelkers (zie ook het Fryske Gea-
inventarisatiejaarverslag over 2010) en het herstel en de uitbreiding van heischrale 
vegetaties aan de zuidwestkant van het bos.  
Aan de zuidkant van het bos ligt de Murnzerklif, grenzend aan het IJsselmeer. Het gebied 
dankt zijn naar aan de hoge klifrand die in de tijden van de Zuiderzee is ontstaan door afslag. 
De klifrand is nog redelijk intact.  
 
 
Zoogdieren Rysterbosk 
In het oude Rysterbosk heeft Durk Venema reeën en een vos op een wildcamera vastgelegd. 
Ook struint hier boommarter rond. Voor het eerst sinds tijden is er weer een eekhoorn gezien 
in het bos. Gaat het hier echt om de inheemse rode eekhoorn of is het misschien een 
(ontsnapte) Hudson-eekhoorn?  
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Broedvogels Rysterbosk 
De telgroep onder aanvoering van Yde Kuipers heeft de broedvogels van het Rysterbosk 
wederom geïnventariseerd, waarbij 41 soorten werden geteld.  
In het bos zit al heel lang een blauwe reigerkolonie. Net als de kolonie op de 
Makkumernoardwaard neemt ook deze kolonie steeds verder af. In 2002 waren er nog 85 
nesten, 2012 was een dieptepunt met nog slechts 2 nesten.  
 
Onderstaande figuren geven links respectievelijk de aantalsontwikkeling van een aantal 
soorten waar het slecht mee gaat en rechts van een aantal soorten waar het goed - of weer 
wat beter - mee gaat. De oorzaken verschillen per soort. Sommige soorten hebben te leiden 
gehad van de vermindering van het aandeel naaldbos (zwarte mees, kuifmees), sommige 
soorten ondervinden problemen in hun overwinteringsgebieden in Afrika (wielewaal, 
gekraagde roodstaart, boomvalk) en andere soorten hebben waarschijnlijk te leiden gehad 
van enkele pittige winters (winterkoning, roodborst en blauwe reiger).  
Soorten waar het de laatste jaren juist weer wat beter mee gaat zijn bijvoorbeeld goudhaan, 
koolmees, boomkruiper, houtduif, grote bonte specht, kleine bonte specht, boompieper en 
boomklever. Blijkbaar profiteren zij van de grotere variatie die er in het bos is ontstaan, met 
meer open plekken, meer structuur, vernatting en een toename van het aantal oude (en 
dode) bomen met holtes. Deze bosstandvogels nemen overigens ook landelijk toe.  
 

  
Figuren: Broedvogels van het Rysterbosk (165 ha); links de soorten waar het slecht mee gaat, 
rechts de soorten waar het weer wat beter mee gaat (Y. Kuipers) 

 
Een grote bijzonderheid was het paartje grauwe klauwier dat waarschijnlijk in de naast het 
Rysterbosk gelegen theatertuin broedde. In juli werd het gezin met 2 jongen gezien in de 
Slottún. Na decennialange afwezigheid uit Gaasterland een grote verrassing in het jaar van 
de klauwier. 
 
Broedvogels Murnzerklif 
Ype en Tryntsje Albada hebben de Murnzerklif geïnventariseerd. Het telgebied loopt tot 
kijkhut de Mok aan de oostkant van de Mokkebank en is ca. 8 ha groot. Wat opviel was dat 
de rietgors (16) en rietzanger (19) flink afgenomen zijn en de sprinkhaanzanger zelfs afwezig 
was vorig. De kleine karekiet daarentegen nam toe tot 34 paar. Mogelijk hebben deze 
soorten in hun overwinteringsgebieden problemen ondervonden. De kleine karekiet houdt 
van jong, gemaaid rietland. In totaal zijn er 28 soorten waargenomen. De rode lijstsoorten 
snor (1), koekoek (1) en kneu (1) en ook fuut (6), bosrietzanger (4) en baardman (2) waren 
present. 
Verder zijn op het Murnzerklif in januari 32 grote zilverreigers gezien. In het begin van het 
broedseizoen werden pijlstaarten, wintertalingen, foeragerende lepelaar en kluten, een 
jagende buizerd en bruine kiekendief waargenomen. Op 5 april waren de eerste boeren- en 
huiszwaluwen weer aanwezig.  
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Paddestoelen Rysterbosk 
In juli en september heeft Gosse Haga een deel van het Rysterbosk geïnventariseerd op 
paddestoelen en hier 23 soorten gevonden, waaronder de cantharel, oftewel de (gewone) 
hanekam,  ‘soort van het jaar 2013’. Elke andere soorten; goudgele zwameter, 
adelaarsvarenstreepzwam en fijnplaatrussula.  
 
 

SUDERMARPOLDER 
 
De Sudermarpolder ligt ten zuiden van Stavoren. Het is een open zilt graslandgebied van 82 
hectare. ’s Winters overwinteren hier veel ganzen en andere trekvogels. In de zomer is het 
een goed gebied voor weidevogels. Langs de dijk loopt een brede vaart met rietkragen. 
 
 
Broedvogels Sudermarpolder 
Ype en Tryntsje Albada tellen hier sinds 2008 de weidevogels voor het WMF. Ze noteren bij 
hun eerste en laatste bezoek het waterpeil: 1e bezoek 2,26 NAP, laatste bezoek 2.14 NAP. Er 
is een nieuwe stuw aangelegd om het waterpeil in de Súdermar beter te besturen en het 
gebied natter te kunnen houden. Ondanks het natte land gaat het niet goed met de 
weidevogels. Helemaal als de vergelijking met cijfers van Jos Hooijmeijer uit 1999 wordt 
gemaakt (zie onderstaande figuur): toen nog 73 paar grutto, afgelopen jaar nog 5 .....  
De alarmtellingen laten zien dat er ook niet veel van jonge vogels terecht komt. Dit is al jaren 
gaande en waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van de teloorgang van de populatie hier. 

 De ligging van het gebied, met aan de ene kant de stad Stavoren en aan de andere kant 
de watervlakte van het IJsselmeer met daartussen nog een strook rietruigte, maakt het 
gebied dan ook kwetsbaar voor de invloed van predatoren.  
 

 
Figuur: aantalsontwikkeling belangrijkste broedvogels van de Súdermarpolder (82 ha) 2008-

2012 in vergelijking met gegevens uit 1999 (WMF fam. Albada) 

 
In april werd een kwartel gehoord. Ook waren er veel grauwe ganzen aanwezig (85 op 4 
mei).  
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FLUEZEN EN FUGELHOEKE 
 
Het object Fluezen ligt ten oosten van Koudum. It Fryske Gea heeft hier totaal 279 hectare 
natuurgebied in beheer, verspreidt langs de oevers van de Fluezen, De Holken, Morra en 
Fûgelhoeke. De gebieden bestaan uit open water met eilandjes, boezemlanden, rietzomen 
en wilgenbos.  
 
 
Zoogdieren Fûgelhoeke 
Gedurende het vogelbroedseizoen zijn er in de Fûgelhoeke een hermelijn, hazen en reeën 
waargenomen. 
 
Broedvogels Fluezen 
IFG en SBB hebben SOVON gevraagd om de bijzondere soorten broedvogels van de 
Fluezen in 2012 te karteren. Het betreft o.a. de Fryske Gea-deelgebieden: Bûtlannen de 
Fluezen (incl. Holken en Aldkarre; 46 ha.), Fûgeleilân (2 ha) en Lânseinpolder (16,8 ha).  
 
In de rapportage zijn ook de gegevens van de Morra-Fûgelhoeke (Yde Kuipers) 
meegenomen. Onderstaande kaarten geven een beeld van de verspreiding van 
kenmerkende soorten van moeras- en rietland, natte graslanden en bos, volgens de 
kwalificatie van de Subsidieregeling Natuur- en landschap.  
 

 
Figuur: SNL-broedvogelsoorten voor de beheerpakketten gemaaid riet, moeras en ruigteveld in 

object de Fluezen in 2012 (SOVON) 
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Figuur: SNL-broedvogelsoorten voor de beheerpakketten vochtig schraalland (links) en 
haagbeuken-essenbos (rechts) in object de Fluezen in 2012 (SOVON) 

 
In de Fryske Gea-gebieden zijn 39 soorten geteld, waarvan een hele reeks (15) rode 
lijstsoorten; wintertaling (1), zomertaling (2), slobeend (5), bruine kiekendief (1), 
kwartelkoning (1), bontbekplevier (3), tureluur (2), visdief (1), koekoek (1), graspieper (10), 
gele kwikstaart (6), snor (1) en kneu (7).  
 
Riet- en moerasvogels waren met relatief hoge aantallen aanwezig: rietgors (76), kleine 
karekiet (69), rietzanger (60), bosrietzanger (12) en blauwborst (12). Ook de grauwe gans 
voelt zich hier thuis met in totaal 52 broedparen, waarvan 16 op het 2 ha grote Fûgeleilân. 
Verder waren onder andere de fuut (11), krakeend (19), buizerd (1), waterral (2), kleine 
plevier (2) en baardman (8) aanwezig. 
 
Willem Louwsma houdt de roofvogels in o.a. dit object in de gaten. In de Fluezen heeft een  
bruine kiekendief een nest met 3 jongen grootgebracht, maar helaas is er ook een nest in de 
Fluezen mislukt. Een nest van de bruine kiekendief wordt niet opgezocht en de jongen 
worden niet geringd. Dit is in verband met verstoring voor andere rietbewoners, maar ook 
omdat de looproute naar het nest een spoor achterlaat in het riet waar predatoren (ook 
kwaadwillende personen) gebruik van kunnen maken om de eieren/jongen te pakken.  

 Verschillende paren zijn niet tot broeden gekomen door voedselgebrek (een tekort aan 
muizen) constateert ook Louwsma. 
 
Broedvogels Fûgelhoeke 
Yde Kuipers inventariseerde wederom het meertje de Fûgelhoeke op broedvogels.  
34 soorten stelde hij vast, wat weer 4 soorten meer is dan het gemiddelde van de afgelopen 
12 jaar. Rietvogels waren volop aanwezig: rietzanger (37), kleine karekiet (26) en rietgors 
(30). Ook waren de rode lijstsoorten nachtegaal en snor present, evenals sprinkhaanzanger 
en bosrietzanger. De roerdomp, die hier in 2009 en 2011 tot broeden kwam, sloeg 2012 over. 
In de wintermaanden is er wel een roerdomp waargenomen. Ook de bruine kiekendief was 
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aanwezig, maar dat legsel is mislukt. Watervogels fuut, tafeleend, kuifeend, slobeend en 
krakeend gingen verder achteruit.  

 Een mogelijke oorzaak van achteruitgang van bepaalde soorten is het maaien van het 
riet dat volgens Kuipers vrij rigoureus gebeurd, waardoor er minder dekking en voedsel is in 
het vroege voorjaar. 
 
De gegevens van Yde Kuipers worden meegenomen in de totaalrapportage die SOVON over 
de broedvogels van het object Fluezen en Fûgelhoeke maakt.  
 
 

BOCHT FAN MOLKWAR 
 
Langs de IJsselmeerkust, van Stavoren tot halverwegen Hindelopen is de Bocht fan Molkwar 
te vinden. Het natuurterrein is 271 hectare groot en bestaat uit afgeplagde zandplaten, 
schraalgrasland, riet en ruigten.  
 
 
Broedvogels eilandjes Bocht fan Molkwar 
Langs de kust zijn in 1995 een paar kunstmatige eilandjes gemaakt (3 stuks, samen ca. 3,7 
ha groot). Dit had een bijzondere aantrekking op vogels van de kust. Om verruiging tegen te 
gaan worden de eilandjes af en toe geplagd. in het voorjaar van 2009 is dit voor het laatst 
gebeurd. Ep van Hijum telt jaarlijks de broedvogels op deze eilandjes. 
In totaal zijn sinds 1995 30 verschillende soorten vastgesteld. In 2012 waren 13 soorten 
broedvogels aanwezig, waaronder al weer 8 paar grauwe gans en ook nijlgans, grote 
canadese gans en kuifeend.  
Met de koloniebroeders gaat het ondanks de grote verwachtingen na het plagproject dat in 
2009 werd uitgevoerd nog steeds niet goed hier. Blijkbaar zitten deze soorten toch liever op 
de Kreupel en de Warkumerbûtenwaard.  
 

 
Figuur: aantalsontwikkeling koloniebroedvogels op de eilandjes voor de Bocht fan Molkwar 

(3,7 ha, E. van Hijum e.a.) 
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MOKKEBANK 
 
De Mokkebank is in totaal een 1.499 ha groot natuurterrein bestaande uit een begroeide 
zandplaat, van ca. 52 ha, en de kust + watervogelreservaat daaromheen tot Stavoren. 
Tussen de plaat en de kust ligt een begroeide geul. De Mokkebank ligt ten oosten van 
Laaxum. Het gebied is vanaf de dijk en vanuit de vogelkijkhut te bekijken. 
 
 
Zoogdieren Mokkebank 
In juli zijn op de Mokkebank de volgende vleermuizen waargenomen door medewerkers van 
Altenburg & Wymenga: rosse vleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis.  
Ook werden zijn muizen gevangen met lifetraps. In totaal zijn er 98 muizen gevangen in 100 
lifetraps, verdeeld over 5 raaien. In slechts 1 raai werden aardmuizen aangetroffen. 
Daarnaast zijn er bosmuizen, dwergmuizen, bosspitsmuizen en dwergspitsmuizen en één 
waterspitsmuis gevangen.  
 
Vorig jaar werden op de Mokkebank ook twee zeehonden gespot. Deze dieren, die normaal 
in de Waddenzee leven kunnen zich prima een tijdje redden in zoet water, zolang er maar vis 
is. Helaas sneuvelde één van waarschijnlijk deze dieren op de Afsluitdijk toen deze terug 
wilde gaan naar de Waddenzee.  
 
Vissen Mokkebank 
In juli is de Mokkebank geïnventariseerd op vissen met een schepnet. Gewone soorten als 
blankvoorn, tiendoornige- en driedoornige stekelbaars zijn aangetroffen, maar ook de zwaar 
beschermde bittervoorn.  

 Er werd hier ook naar de rugstreeppad gezocht, maar deze is niet gehoord of gezien. Zijn 
er mensen die deze soort hier nog wel hebben gehoord of gezien? 
 
Vogels Mokkebank 
Futen gebruiken de Mokkebank ook om te ruien na de broedperiode. Er zijn in deze periode 
vaak meer dan tienduizend futen tegelijk aanwezig, een indrukwekkend aantal.   
 
 
WARKUMERWAARD 
 
Ten westen van Workum ligt de Warkumerwaard. het is een open en weids gebied van 145 
ha (landgedeelte Bûtenwaard) en 117 ha binnenwaard. De Warkumerbûtenwaard bestaat uit 
schelpenbanken en zandplaten en is goed te overzien vanaf de uitkijkheuvel. De 
binnendijkse graslanden zijn erg in trek bij weidevogels. 
 
Broedvogels Warkumerbinnenwaard 
Willem Boersma heeft in de Warkumerbinnenwaard weidevogelnesten geteld. In de 
Bijenkamp en op het Gaasterstrân telde hij bergeend (8), wilde eend (1), meerkoet (4), 
scholekster (10), kluut (7), kievit (20), grutto (4), tureluur (15), visdief (1) en gele kwikstaart 
(1). In vergelijking met voorgaande jaren doen de weidevogels het hier nog steeds goed. 
 
SOVON voerde in de Warkumerbinnenwaard een gebiedsdekkende territoriumkartering uit. 
Op bijna 117 ha werden de volgende weidevogelterritoria genoteerd (zie tabel volgende 
pagina). 
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Tabel: weidevogelterritoria op de 117 ha weidevogelreservaat van It Fryske Gea in de 
Warkumerbinnenwaard in 2012 (SOVON)  

Krakeend 6 

Zomertaling 2 

Slobeend 6 

Kuifeend 13 

Scholekster 55 

Kievit 112 

Kemphaan 1 

Watersnip 1 

Grutto 65 

Tureluur 44 

Veldleeuwerik 43 

Graspieper 15 

Gele kwikstaart 14 
 

 Dit zijn ongekend hoge dichtheden voor hedendaagse maatstaven. Het feit dat er in deze 
polder de laatste jaren hoge aantallen brandganzen overwinteren die soms tot ver in mei 
aanwezig blijven maakt het broedhabitat in eerste instantie vooral voor de kievit geschikt.  
Helaas kunnen we geen vergelijking maken met voorgaande jaren omdat de oppervlakte die 
in eigendom is bij It Fryske Gea de laatste jaren sterk toenam (van 66 ha in 2004 tot 117 ha 
in 2012).  
Naast bovengenoemde weidevogels komen er ook nog diverse andere soorten voor zoals 
bergeend (11), kluut (15), bontbekplevier (3), kokmeeuw (10) en visdief (3). 
 
Broedvogels Warkumerbûtenwaard 
Fryske Gea-medewerker Tjerk Kunst telt de bûtenwaard (140 ha) voor het WMF.  
23 soorten zijn vastgesteld. De kokmeeuwenkolonie is na enkele slechtere jaren weer flink 
toegenomen tot rond de 2600 broedparen. Ook de visdief is weer toegenomen van 180 naar 
300 broedparen. Door de jaren heen fluctueerde het aantal weidevogels ontzettend, vooral 
bij kluut (26), kievit (62) en grutto (19) die het vorig jaar goed dede op de bûtenwaard. Dit 
heeft o.a. te maken met de uitwisseling die er is tussen dit buitendijkse gebied en de 
Warkumerbinnenwaard en de invloed van grazende wintergasten zoals brand- en kolgans 
die de laatste jaren steeds langer blijven. De scholekster (25) laat een daling zien, gelijk met 
de landelijke trend.  
Naast deze typische weidevogels zijn ook de zomertaling (2), slobeend (3), krakeend (19), 
kuifeend (23), gele kwikstaart (4), veldleeuwerik (2) en een aantal ganzensoorten, grauwe- 
(4), grote Canadese- (2), brand- (4), en nijlgans (7) tot broeden gekomen hier. 
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STEILE BANK 
 
De Steile bank ligt in zuid Friesland ter hoogte van Oudemirdum tot Lemmer. Het 
landgedeelte is 7 hectare, maar het totale watervogelreservaat heeft een oppervlakte van 
1.843 hectare. Het landgedeelte is een onbegroeide zandplaat. Het water eromheen is 
ondiep. Het gebied is van groot belang bij voor vele vogels.  
 
 
Broedvogels Steile bank 
Voor het eerst inventariseerde SOVON het terrestrische deel van dit gebied op bijzondere 
soorten broedvogels. Er zijn 27 vogelsoorten geteld.  
 
Op de zandplaat voor de kust huisde een kokmeeuwenkolonie van 94 broedparen. Hier zat 
ook 1 broedpaar kleine mantelmeeuw bij en 47 paren visdiefjes.  
Verder waren knobbelzwaan (2), zwarte zwaan (1) en scholekster hier aanwezig. 
Aan de kust bij Lemmer ligt een klein bosje met riet/struweel. Hier werden territoria van 
koekoek, houtduif, baardman, rietzanger, rietgors, kleine karekiet, fuut en buizerd 
vastgesteld. 
 
De reuzenstern gebruikt de Steile bank veelal als rust- en foerageerplaats. Tot maximaal 60 
individuen zijn hier gemeld in augustus.  
 
 
HUITEBUERSTERBÛTENPOLDER 
 
Deze buitendijkse polder is 52 hectare groot en ligt in zuid Gaasterland tussen Oude- en 
Nijemirdum. De polder grenst aan watervogelreservaat Steile bank.  
 
 
Broedvogels Huitebuersterbûtenpolder 
In 2012 zijn hier door SOVON 9 soorten broedvogels geteld; kievit (6), grutto (4), tureluur (2), 
graspieper (13), gele kwikstaart (6) en de riet- en struweel vogels rietzanger, grasmus en 
rietgors. Ook was er een broedpaar grauwe gans aanwezig. 
 
 
BANCOPOLDER 
 
De Bancopolder is een moerasgebied ten westen van de Grutte Brekken. Het gebied is 21 
hectare groot. Het grenst aan het SBB-reservaat de Hege Mieden.  
 
 
Libellen en dagvlinders van de Bancopolder 
Tom Jager heeft een 3-tal bezoeken aan de Bancopolder gebracht  
 
De volgende soorten libellen zijn gezien: azuurwaterjuffer, grote roodoogjuffer, lantaarntje, 
variabele waterjuffer, bruine glazenmaker, vroege glazenmaker, glassnijder, bloedrode- , 
steenrode-, en zwarte heidelibel, rode lijstsoort gevlekte witsnuitlibel, noordse witsnuitlibel, 
gewone oeverlibel, viervlek, smaragdlibel en grote keizerlibel. 
 
De variabele waterjuffer, viervlek en gewone oeverlibel vlogen in spectaculaire aantallen 
rond. Tom schatte het aantal op meer dan 1000 individuen.  
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Aan vlinders waren 7 soorten aanwezig, te weten: groot-, klein-, en klein geaderd witje, 
kleine vuurvlinder, dagpauwoog en atalanta, met over het algemeen magere aantallen, 
behalve van het zwartsprietdikkopje, waarvan meer dan 250 gezien zijn.  
 
 

BLAUHUSTERPUOLLEN 
 
Drie meertjes en een stukje bûtlân ten noordoosten van de Oudegaasterbrekken, daarmee 
verbonden via het Syp Set. Totaal bijna 65 ha groot, waarvan het grootste deel uit open 
water bestaat.  
 
 
Zoogdieren Rietmar en Sipkemar 
In augustus 2012 is er door medewerkers van bureau Altenburg & Wymenga een bezoek 
gebracht aan de grotere wateroppervlakken van de Rietmar en Sipkemar, om vleermuizen te 
inventariseren. Hier zijn meervleermuizen en watervleermuizen aangetroffen. Bij de oevers 
zijn ook nog de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse 
vleermuis waargenomen. 
 
Roofvogels Blauhúster Puollen en Ringwiel 
Lydia Barkema heeft de roofvogels hier in de gaten gehouden. Bij het Syp Set zag ze twee 
jagende bruine kiekendieven, maar kon de broedplaats niet vaststellen. Ten zuiden van de 
Ringwiel is een jonge buizerd uitgevlogen en geringd. De torenvalkkasten waren niet bezet. 
Wel zijn hier prooiresten van verschillende zangvogels gevonden, wat kan duiden op een 
lage muizenstand. ‘Dit kan een reden voor de roofvogels zijn om niet tot broeden over te 
gaan’ vertelt Lydia.  
 
 

MUNTSJEBUORSTERPOLDER EN DE RYP 
 
In de omgeving van de Oudegaasterbrekken beheert It Fryske Gea de graslanden van de 
Mûntsjebuorsterpolder en de Ryp. Deze natuurgebieden zijn samen ca. 75 hectare groot.  
De Mûntsjebuorsterpolder, is een polder op kalkarme zware klei. In het winterseizoen is de 
polder een foerageerplaats voor de kleine rietgans, maar in het voorjaar en zomerseizoen 
komt het natte hooiland volop tot bloei. Kleurrijke planten, zoals als echte koekoekbloem, 
kruipende boterbloem, veldzuring en tweerijige zegge zijn hier dan te vinden. Dit zijn soorten 
van natte/vochtige graslanden. 
Bij het beheer wordt rekening gehouden met weidevogels. Zo wordt alles in het werk gesteld 
om het waterpeil hoog te houden. Worden greppels en sloten open gehouden om 
waterstagnatie, bodemverdichting en de verzuring te voorkomen. Er wordt licht bemest met 
ruwe stalmest, wat het bodemleven stimuleert en verzuring vermindert. Ook wordt rekening 
gehouden met het maaien, wat laat in het broedseizoen en gefaseerd gebeurd.  
 

 
Figuur: Mûntsjebuorsterpolder en de Ryp ten noorden van Oudegaasterbrekken (google-maps) 
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Muizen van de Ryp (en Sypset) 
In november zijn er in de Ryp 4 raaien met totaal 80 lifetraps uitgezet om muizensoorten te 
inventariseren. In totaal zijn er 87 muizen gevangen, waarvan het merendeel dwergmuis 
was. Daarnaast waren er nog bosmuis, bosspitsmuis, dwergspitsmuis en veldmuis aanwezig. 
Helaas geen noordse woelmuizen onder de vangsten, terwijl deze soort wel als 
instandhoudingsdoel geldt voor deze omgeving vanuit Natura2000.  
 
Broedvogels Mûntsjebuorsterpolder 
De Mûntsjebuorsterpolder (41 ha) wordt al 10 jaar achtereen geteld door Jouke van der 
Meulen.  
De aantallen weidevogelterritoria fluctueren nogal. Vanaf 2008 lijkt er een stijgende lijn in te 
zitten, maar 2012 was toch weer iets minder. Zo kwam de gele kwikstaart niet tot broedden. 
Waren kievit (5), tureluur (6) en veldleeuwerik (3) vrij stabiel, de graspieper (5)is iets 
afgenomen. De grutto (14) daarentegen is de laatste jaren weer toegenomen, net als de 
krakeend (12) en de slobeend (3). 
Het gebied heeft potentie voor kritische soorten zoals de watersnip en zomertaling, maar tot 
nu toe hebben ze nog niet jaarlijks een territorium. Ook de scholekster heeft zo nu en dan 
een  territorium maar was in 2012 afwezig.  
  
Broedvogels de Ryp 
De Ryp (33 ha) 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. Met de reeks gegevens die sinds 2003 beschikbaar is, is het effect 
van de maatregel in 2006 goed te zien (zie onderstaande figuren). 
 

  
Figuren: ontwikkeling som territoria water- en moerasvogels (links) en vogels van natte 
graslanden (rechts) sinds 2003. NB in 2006 vond een herinrichting plaats (WMF: J. v.d. Meulen) 

 
Zowel de soorten van nat en structuurrijk rietland, als ook de weidevogelgemeenschap 
hebben duidelijk geprofiteerd van de vernattingsmaatregelen.   
 
Vissen, amfibieën en vegetatie Koarnwerterpolder en Polder de Eenhoorn 
Een deel van de sloten hier was volledig bedekt met eendenkroos. Hier bleek niets te vangen 
te zijn. In andere sloten hadden ondergedoken waterplanten het water opgevuld, waaronder  
grof hoornblad, aarvederkruid en schedefonteinkruid. In deze begroeiingen verbleef vrij veel 
tiendoornige stekelbaars. Ook is hier behoorlijk veel meerkikker gezien, evenals kikkervissen 
van de groene kikkers-groep. In een enkele sloot  kwamen nog open plekjes voor.  Hier 
zwommen blankvoorns in een kringetje.  De vissen waren hier als het ware ingesloten door 
de waterplanten.  
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Voor twee stuwtjes in Polder de Eenhoorn is ook driedoornige stekelbaars vastgesteld. Hier 
was sprake van onbegroeid water. De driedoorns werden er met tientallen tegelijk 
opgeschept. In ondiepe, brakke  sloten wemelde het van de brakwatersteurgarnaal. In deze 
sloten kwamen weinig waterplanten voor.  Hier kunnen dus steltlopers foerageren. In andere 
sloten trad schedefonteinkruid vegetatievormend op. Ook stond hier vrij veel gesteelde 
zannichellia. Laatstgenoemde is een over de bodem kruipende waterplant.   
 
 
MAKKUMERSUDMAR 
 
De Makkumersúdmar is een kruidenrijke meerpolder met een belangrijke weidevogelfunctie 
die ten oosten van Makkum ligt en ten zuiden van de vaart Grutte Sylroede. Hiervan heeft 
IFG sinds een aantal jaren 31 ha in eigendom en beheer.  
 
 
Broedvogels Makkumersúdmar 
Van Harmen de Boer kregen we de resultaten van de weidevogeltelling van de 
Makkumersúdmar. Van dit gebied wordt sinds 2001 ca. 17 ha geïnventariseerd door de 
vogelwacht. Het totale eigendom van IFG in deze polder is 31 ha.  
 

 
Figuur: de aantalsontwikkeling van een aantal graslandvogels in de Makkumersúdmar (17 ha) 
sinds 2001 (Vogelwacht Makkum).  

 
Zoals op veel plaatsen moeten we helaas ook voor dit gebied constateren dat het niet goed 
gaat met de weidevogelbevolking. Scholekster (4), kievit (8) en grutto (9) waren (bijna of 
helemaal) gehalveerd t.o.v. 2011. Alleen de tureluur handhaaft zich goed met 12 territoria. De 
veldleeuwerik werd niet gehoord vorig jaar.  
 

  Gezocht: BMP-tellers voor Aeltsjemar, Warkumermar, Koarwert en Eenhoorn 
Voor de Aeltsjemar (37 ha), Warkumermar (144 ha), Polder Koarnwert  (38 ha) en de 
Eenhoorn (23 ha) zou It Fryske Gea graag in contact komen met mensen die hier de 
broedvogels volgens de territoriummethode willen inventariseren de komende jaren.  
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BUISMANS EINEKOAI PIAAM 
 
Zoogdieren in de Buismans einekoai Piaam  
Eendenkooien bieden behalve voor vogels ook ruimte voor andere dieren. Het zijn geliefde 
plekken, omdat het relatief rustig en stil is in een eendenkooi. Jappie vd Meer heeft tijdens 
zijn bezoeken aan de Buismans Einekoai Piaam meerdere reeën gezien, maar ook een vos 
met 2 jongen.  
 
Broedvogels Buismans Einekoai Piaam 
V/d Meer bracht een aantal bezoekjes aan de eendenkooi bij Piaam tijdens het 
broedseizoen. Hij vond hier veel algemene vogelsoorten zoals pimpel- en koolmezen, 
vinken, roodborst, winterkoning, tjiftjaf, zwartkop en de merel. Natuurlijk waren er ook 
watervogels: krakeend, bergeend, wilde eend, meerkoet en nijlganzen. De oudere bomen 
zijn zeer geschikt voor grote bonte spechten en daarmee ook boomklevers, die dankbaar 
gebruik maken van spechtenholen om in te broeden. Ook de rode lijst soort koekoek liet van 
zich horen. Verder is de kooi in trek bij roofvogels; buizerd, havik, boomvalk en sperwer 
hangen hier regelmatig rond. 
 
Dagvlinders Buismans einekoai Piaam 
In de eendenkooi werden tientallen atalanta’s gezien door J. vd Meer. Ook de dagpauwoog 
was aanwezig. 
 
 
 
 

7. Tot slot 
 
Wij hopen dat u genoten heeft van het lezen over de natuurresultaten in de Fryske Gea-
reservaten vorig jaar. Nu is het weer tijd om nieuwe gegevens te verzamelen! Wij wensen u 
allemaal een natuurrijk 2013 toe met vele mooie waarnemingen (en hopen dat u ons daar 
mede deelgenoot van wilt blijven maken! 
 
 
Namens alle medewerkers van It Fryske Gea 
De Afdeling Natuurkwaliteit, 
Harma Scholten, Henk J. Jager en Sietske Rintjema 
 
 
 
Contactgegevens: 
IT FRYSKE GEA 
Postbus 3 
9244 ZN  BEETSTERZWAAG 
 
Antwoordnummer 50 
9200 XB  DRACHTEN 
 
Harma: M: H.Scholten@itfryskegea.nl   T: 0512-305854 
Henk: M: H.J.Jager@itfryskegea.nl T: 0512-305853 
Sietske: M: S.Rintjema@itfryskegea.nl T: 0512-305852 
 


