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Nieuws Wielenwerkgroep

presentatie rapport ’Broedvogels van de Binnemiede 1975-1991’

Freek Nljland

Excursie naar het Ottema-Wiersma reservaat en de Sippenfennen op 6 juni jl.

Een stuk of 12 vroege vogels streken neer bij café de Viersprong in Gytsjerk en werden verwelkomd

door Freek Nijland namens de Wlelenwerkgroep. Per flets begaf de groep zich richting Ottema-Wlersma

reservaat te Hurdegaryp voor een rondleiding door dit gebied en aansluitend de Slppenfennen, beide in

beheer bij It Fryske Gea.

Vla een smal, soms drassig, soms deinend pad, langs moerasbos, braamstruweel eh tussen hoge

rietkragen door werd al speurend en luisterend een tipje van de vogelrijkdom van het Ottema-Wlersma

reservaat getoond. We hoorden vogels als de rietzanger. kleine kareklet, zwartkop, merel en

winterkoning en zagen krakeenden, slobeenden en de prooioverdracht van bruine kiekendieven.

Verrassend was de dlstelvlinder, die door ons werd opgeschrikt. Afkomstig uit veel zuidelijker

streken, had het beest waarschijnlijk meer dan duizend km vliegen achter de rug. Ook de plantengroei,
de basis van veel dierenleven werd niet vergeten. We zagen wederik, kale Jonker, blauw glldkruld en

melkeppe. Een hier en daar vrij dik pakket sponzig veenmos boven op het laagveen duidde op de eerste

tekenen van beginnende hoogveenvorming. Interessant waren de moerasviooltjes, waar de rupsen van de

zilveren maan, een zeldzame parelmoervllnder, van eten.

Per roeischouw werden we in groepjes overgezet van het Ottema-Wlersma reservaat naar de

Slppenfennen, een heel ander gebied wat betreft structuur en plantengroei. Bij het aan wal stappen

zagen we een stuk of tien dode muskusratten op de walkant, die daar zomaar waren neergegooid. Je

schudt meewarig je hoofd over zoveel botheid en onbenul. Gelukkig waren er ook leuke ontmoetingen,

o.a. enkele bruine kiekendieven en een alarmerend paapje, dat zich geduldig liet bekijken. Hiermee werd

een wens van de excursielelder vervuld. De broedende paapjes in de Slppenfennen behoren tot de

zeldzaamheden van de Friese vogelwereld bulten de eilanden.

Teruggekomen bij de oversteek wachtte ons een

harig en hoornig welkomstcomité. De gehele kudde

schotse hooglanders was present bij de

drinkplaats, alsof ze iets goed te maken hadden.

Want ze hadden zich nog niet laten zien. Terwijl

sommigen van ons aarzelend langs de bijna

binnen handbereik staande dieren schuifelden,
lieten anderen de kans niet voorbij gaan om

enkele mooie close up plaatjes te nemen. Een

mooi en imposant afscheid van de Slppenfennen.

Op de terugweg naar de fietsen langs het

Ottema-Wlersma reservaat zagen we in de berm

nog enkele dagvlinders, waaronder de

citroenvlinder, dagpauwoog, groot dikkopje en

enkele witjes. Al met al zeker de moeite van het

vroege opstaan waard.

Dick Gosllnga

Op maandagochtend 29 juni heeft de Wielenwerkgroep het rapport ’Broedvogels van de

Binnemiede/Weeshuispolder 1975-1991’ aangeboden aan Henk Kroes, directeur van It Fryske Gea. Het

rapport beschrijft de ontwikkeling van de broedvogelbevolking van dit prachtige halfnatuurlijke

veengraslandgebied ten zuiden van Gytsjerk bij de Groote Wielen tussen 1975 en 1991. Uit de

resultaten blijkt dat in 1991 in de graslanden en oeverzônes totaal 24 soorten vogels hebben gebroed,

waarbij in Nederland bedreigde graslandvogels als Watersnip, Zomertaling en Kemphaan. Op 182 ha

geïentariseerd gebied zijn 595 broedterritoria vastgesteld, waarbij zeer grote aantallen Scholeksters

(173), Tureluurs (47) en Veldleeuweriken (85). Helaas is de Gele kwikstaart als broedvogel verdwenen.

Het is niet uitgesloten, dat de soort die nog wel in de Ryptsjerksterpolder broedt, weer terugkeert

als broedvogel, wanneer de Kondyken (2 ha bij de doorgang Sierdswiel/Houtwielen) wordt ontpolderd.

Tijdens de presentatie werden suggesties gedaan over het beheer van het prachtige weidevogelgebied

en werd een oproep gedaan om in Friesland te komen tot een discussie over het behoud van

weidevogelreservaten in Friesland.

U kunt het op chique milieuvriendelijk (chloorvrij) papier gedrukte en goed uitgevoerde rapport met

prachtige fotos afhalen voor f 5,- bij Dick Goslinga, U. van Houtenstrjitte 86 te Gytsjerk of het

bestellen (zie rubriek ’nieuwe uitgaven’).
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