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Waterwild op de Houtwielen

Het terrein bestaat uit weiland met dras-

sige kanten en wordt beweid door koeien.

Als broedvogels komen er voor: grutto’s,

kieviten, scholeksters, watersnippen, kemp-

hanen en tureluurs. Daarnaast rietgorzen,

kleine karekieten, rietzangers, graspiepers,

gele en witte kwikstaarten en niet te ver-

geten torenvalken, de bruine kiekendief en

de sperwer.

De Houtwielen is, mede door de twee daar

aanwezige eendenkooien en door het feit

dat een deel lange tijd onder water staat,

van grote betekenis voor het pleisterende

waterwild.

Naast broedvogels, zoals meerkoet, water-

hoen en fuut komen hier vooral eend-ach-

tigen voor; smienten vormen dan de meer-

derheid.Enkele voorbeeldenkunnendittoe-

lichten: 28 Februari 1953 ± 6000 exem-

plaren, waarvan driekwart smienten; 28

November 1953 1500 a 2000 exemplaren:

20 Maart 1954 ± 15.000 exemplaren,

waarvan driekwart smienten. Het opvlie-

gen van al die smienten is een zeldzaam

boeiend schouwspel, vooral wanneer de

zon ondergaat!

Behalve smienten worden in deze tijd ge-

kegeld aangetroffen: pijlstaarten, brildui-

kers, kuifeenden, toppereenden en wilde

eenden. Deze laatste soort broedt hier even-

eens: over het broeden van kuifeenden,

winter- en zomertalingen is niets met zeker-

heid bekend, alhoewel in het voorjaar regel-

matig paartjes van deze eend-achtigcn

worden gesignaleerd, doch dit kunnen wel

gepaarde eenden zijn op weg naar het

Noorden. Deze opmerking geldt eveneens

voor de slobeenden. Op 5 April 1951 wer-

den twee bergeenden waargenomen. Tus-

sen al deze eend-achtigen in komen ge-

regeld meerkoeten en zaagbekken voor,

waarvan alleen de grote zaagbek met zeker-

heid is waargenomen.

Van de gansachtigen is tot nu toe alleen de

grauwe gans gezien op 28 November 1953.

Wanneer het vriest en ook de laag gelegen

gedeelten onder water staan, komen de

zwanen, zowel kleine als wilde zwaan.

Gezien het voorkomen van het aantal en

de verschillende soorten waterwild mogen

we wel constateren, dat we te doen hebben

met een belangrijke pleisterplaats voor

menige trekvogel. Vanwege het I.T.B.O.N.

wordt dit excursieterrcin door ons op wa-

terwild geteld en ook dit seizoen zal weer

menige interessante waarneming te no-

teren zijn.
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Eén van de excursieterreinen rondom

Leeuwarden is wel de Grote- en Hout-

wielen, gelegen ten Noorden van de straat-

weg Leeuwarden-Groningen. Dit plassen-

gebied, waar ’s zomers gekampeerd wordt

en in het seizoen gevist, is niet alleen als

recreatie-oord van groot belang, doch ook

de vogelliefhebber kan hier menig goede en

interessante waarneming doen.

In dit artikel willen we trachten een indruk

te geven van de vogelrijkdom van de Hout-

wielen en hierbij vooral de aandacht vesti-

gen op het in de herfst en in het winter-

seizoen voorkomende waterwild.


