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Nieuws Wielenwerkgroep

het bestuur

Bijzondere vogels in het Groote Wielen—gebied in 1991

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan waarnemingen van bijzondere vogels. Dit

gebeurt bijvoorbeeld vla het B.S.P. (Bijzondere Soorten Project) van SOVON en door de activiteiten van

Dutch Blrdlng. Ook in de omgeving van de Groote Wielen worden waarnemingen van deze soorten

verzameld. De meeste bijzondere vogels worden gezien op de 's winters ondergelopen graslanden tussen

de concentraties eenden en steltlopers, heel goed te zien bij 'it Set' aan de Kooiweg te Gytsjerk, of

tussen de grote groepen ganzen, vaak te zien langs de Kooiweg of langs de Canterlandseweg. De

overige waarnemingen zijn van overvliegende vogels en vogels die voor korte tijd, alleen of in een

groepje, In het gebied voedsel zoeken. In 1991 zijn de volgende waarnemingen gedaan:

Purperreiger Ardea purpurea: De enige waarneming is van 6 juli, toen één vogel fouragerend werd

aangetroffen in een greppel in de Blnnemlede.

Ooievaar Ciconia ciconia: Op 3 april vloog één vogel over het gebied en op 21 Juli twee vogels. Een

pleisterende Ooievaar werd op 29 mei waargenomen en gefotografeerd nabij de Gytsjerkster jachthaven.

Sneeuwgans Anser caerulescens: Van deze zeldzame ganzensoort werd op 26 Januari een groep van 7

gezien, waarbij 2 onvolwassen vogels. Op dezelfde dag werden ook 7 Sneeuwganzen waargenomen bij

Nljemirdum. In december 1990 werd in de Noordoostpolder ook een groep van 7 Sneeuwganzen gezien,

waarbij 2 onvolwassen vogels. Mogelijk betreft het dezelfde groep als die bij de Groote Wielen.

Roodhalsgans Branta ruficollis: Op 13 januari werd één vogel gezien tussen de Kol- en Brandganzen. In
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het volgende winterseizoen was dit ook het geval op 11 en 21 december.

Zwarte wouw Milvus migrans: Op 12 april vloog een Zwarte wouw over het Groote Wielen-gebied naar

het noorden. De vogel vloog vrij laag.
Visarend Pandion haliaetus: Een 'winterse' Visarend werd op 17 februari waargenomen in de Binnemiede,

zittend op een hoge paal. Na 10 minuten vloog de vogel weg. De meeste Visarenden worden op doortrek

in Nederland gezien in de perioden april/mei en augustus/oktober.
Snelleken Falco columbarius: Door het onopvallende gedrag en uiterlijk wordt deze kleine valk

waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien. Eén Smelleken ontsnapte in elk geval niet aan de aandacht,

op 19 maart bij Mledum.

Slechtvalk Falco peregrinus: Door de aanwezigheid van vele duizenden prooivogels is het Groote

Wielen-gebied een uitstekend Jachtveld voor de Slechtvalk. De soort is vele malen aangetroffen in de

'winter'periode van november tot in april. De waarnemingen zijn gebundeld in het volgende staatje:

Opvallend is het grote aantal waarnemingen in maart. Daarbij moet wel opgemerkt worden, dat maart

een echte 'vogelmaand' is, waarin vogelaars vaak op pad gaan voor het doen van waarnemingen.

Ijsvogel Alcedo atthis: De kans om een Ijsvogel te zien in het Groote Wlelengebled is het grootst in

het najaar vanaf augustus, vooral op plaatsen waar takken bover het water hangen, van waaraf de

vogels kunnen jagen. Er is één waarneming van 16 november.

Groene specht Picus viridis: Tot onze verbazing vloog er op 12 maart een Groene specht over het

jachthaventje te Gytsjerk in zuldoostelijke richting. Deze standvogel, die in de bosslge streken van

Zuidoost-Frlesland broedt, dwaalt zelden ver van het broedgebied.

Pestvogel Bombicylla garrulus: In het najaar van 1991 vond er een kleine invasie plaats in Nederland.

Voor het Groote Wielen-gebied betekende dit één waarneming op 23 november: 2 vogels op een

rozebottelstruik bij de Wlelhals.

Blauwborst Luscinia svecica: In de eerste week van Juni werd een paartje Blauwborsten tweemaal

alarmerend aangetroffen bij een rietrulgte in de Ryptsjerksterpolder, een mogelijk broedgeval.

In dit overzicht zijn ook waarnemingen verwerkt van andere vogelaars, die we hierbij willen bedanken:

Cees Bil te MCmeln, Philip de Boer en Peter Ferwerda te Leeuwarden en Freek Nijland te Gytsjerk.

Marnlx Oudega, Dr. Wassenbergstr 40, 9061 AM Gytsjerk
Jelle Postma, Giekerkerhoek 34, 9061 AX Gytsjerk

Jan mrt apr nov dec totaal

aantal waarnemingen 1 7 3 2 3 16

aantal vogels 1 9 3 2 3 18


