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Nieuws wielenwerkgroep

Bijzondere vogels in het Groote Wielengebied in 1992

Flamingo Phoenicopterus chilensis/ruber Eén flamingo veroorzaakte op 30 maart nogal wat

opschudding onder de pleisterende eenden en steltlopers in de Ryptsjerkerpolder. Massaal vluchten de

vogels weg voor de exotische 'steltloper'. Door het ontbreken van enig optisch instrumentarium kon de

ondersoort van de flamingo niet worden vastgesteld. De Zuidamerlkaanse ondersoorten P. ruber ruber

en P. chilensis worden meestal in Nederland gezien. Het betreft dan ontsnapte vogels. De Europese

flamingo P. ruber roseus heeft als dichtstbijzijnde broedplaats de Camargue in 2uld-Frankrijk.

Dwerggans Anser erythropus In tegenstelling tot de vorige soort is de Dwerggans heel wat minder

gemakkelijk te ontdekken. Door kenmerken als grootte, donkere kop, gele oogring en een grote witte kol

valt hij nog het meeste op in een groep kolganzen. Op 27 november zat een ongeringde Dwerggans langs

de Glekerkerhoek in een groep Kol- en Brandganzen.

Canadese gans Branta canadensis Twee keer werd er een paartje waargenomen. De eerste waarneming

was op 7 maart in de Ryptsjerkerpolder. De tweede was precies 10 dagen later in de Weeshuispolder.

Ook bij deze soort zijn het mogelijk ontsnapte vogels.

Roodhalsgans Branta ruficollis Roodhalsganzen in Nederland zijn vrij vaak wilde vogels. Eén

exemplaar van deze uniek getekende ganzesoort werd gezien in de Blnnemlede op 29 november.

Nijlgans Alopochen aegyptiacus De NIJlgans is nog het talrijkst vertegenwoordigd in West- en

Midden-Nederland, maar de verwachting is dat de vogel zich langzaam over de andere delen van het

land zal verspreiden. In Friesland broeden ook Nijlganzen. Bijvoorbeeld in het Ottema-Wlersma

reservaat. In de Ryptsjerkerpolder heeft de soort zich ook laten zien. Het gaat hier om twee vogels

op 3 mei.

Visarend Pandion haliaetus Ook in 1992 is er

weer een waarneming van de Visarend (in 1991 ook

al). Dit keer op 23 september bij de Groote Wielen.

September is in Nederland de beste maand om

Visarenden te zien.

Roodpootvalk Falco vespertinus Op 7 Juni

werden twee Roodpootvalken opgemerkt in de

Ryptsjerkerpolder: één vrouwtje en één mannetje).

De volgende dag werd alleen één vrouwtje gezien.

Er was in het voorjaar van 1992 sprake van een

invasie van deze vogelsoort in Nederland, die

waarschijnlijk veroorzaakt werd door de

aanhoudende oostenwind in de maanden mei en juni.

Slechtvalk Falco peregrinus Zoals wij al eerder

hebben vermeld is het aantal waarnemingen van de

Slechtvalk vergeleken met 1991 aanzienlijk minder

groot dan in 1992. Er waren 7 waarnemingen,

tegenover 16 in 1991. Twee waarnemingen werden

gedaan in februari, één in april en vier in november. Het betrof telkens maar één vogel.

Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus Dit steltlopertJe dat meestal opvalt door zijn karakteristieke

manier van fourageren, wordt in Friesland af en toe gezien, het meest op plaatsen als het

Lauwersmeer, de Waddeneilanden en langs de IJsselmeerkust. Augustus en september zijn zo'n beetje de

beste maanden. In de Ryptsjerkerpolder werd op 31 juli één vogel aangetroffen, voedselzoekend in een

slikklg poeltje tesamen met 7 Witgatjes, 2 Bosruiters, 3 Watersnippen en 1 Witte kwikstaart. Het was

een zeer droge zomer, zodat in de wijde omgeving de meeste poeltjes en plassen waren uitgedroogd.

Omdat alleen onze eigen waarnemingen een te onvolledig beeld zouden geven, hebben wij ook

waarnemingen van andere vogelaars gebruikt. Onze dank gaat uit naar Freek NIJland, Peter Ferwerda,

Jaap Oldenbroek, Jurgen Scholten en Henk Jager.

Marnlx Oudega, Dr. Wassenberghstr. 40, 9061 AM Gytsjerk; Jelle Postma, Glekerkerhoek 34, 9061 AX

Gytsjerk.

Net als voor 1991 proberen wij ook voor 1992 een beeld te geven van de zeldzame vogels die in het

Groote Wielengebied werden waargenomen. Met het Groote Wielengebied bedoelen wij de Wielen ten

noorden van de rijksweg E-10 en de daaromheenliggende polders.

Helaas is het aantal waarnemingen aanmerkelijk kleiner dan in het vorige overzicht (Twirre 3(4):11-

12). In 1991 en 1992 waren dat er respectievelijk 30 en 17. Dit komt vooral door het veel kleinere

aantal waargenomen slechtvalken. Of dat nu komt door een ’slecht’ slechtvalkenjaar of een minder grote

activiteit van vogelaars, blijft onbekend.
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waterschapsverkiezingen

De afgelopen maanden heeft de Wlelenwerkgroep zich met andere organisaties en personen ingespannen

voor de bestuursverkiezingen voor het waterschap de Wélden en waterschap Friesland. Het werk van de

waterschappen is van grote invloed op het functioneren van natuur en milieu in onze omgeving. In

waterschap de Wélden waren vijf kandidaten gesteld, één per district. Eén kandidaat, Klaas Tolsma uit

Hurdegaryp, is gekozen. We wensen hem de komende jaren sterkte in zijn belangrijke werk. Helaas heeft

Louis Dijkstra het niet gered. Hoewel hij meer stemmen verzamelde dan vier Jaar geleden, toen hij wel

werd gekozen, werd hij ditmaal verslagen door B. Knossen uit Oentsjerk, een agrarische kandidaat. Een

gevoelige slag voor natuur en milieu in onze omgeving. Onze kandidaat Jan van der Wal uit Sumar

eindigde met een gelijk aantal stemmen als de vroegere wethouder Yde Haakma van Tytsjerksteradlel. Na

loting verloor hij helaas. Gewoon pech. Garda Meerdlnk uit Veenwouden en Hessel Groenewoud te

Damwoude eindigden als 2e en 3e in hun district en redden het niet. Onze kandidaat voor waterschap

Friesland, Arjen Bllijam uit Hurdegaryp, Is wel gekozen. Onze acties in waterschap de Wélden hebben

hem veel stemmen opgeleverd. Een leder die heeft meegewerkt, bedankt!

Freek Nijland

verhoging van de contributie

Met Ingang van 1994 wordt de contributie voor de (steun)leden van de Wlelenwerkgroep met 5 gulden

verhoogd. Vanaf de oprichting in 1978 is de (mlnlmum)contrlbutle f 10,- geweest. We hebben zo lang

mogelijk geprobeerd om het hiermee te rooien. Dat lukt nu zo langzamerhand niet meer, ondanks de

extra giften. Met de nieuwe (minimum)contrlbutie van f 15,- zijn we toch nog altijd één van de

'goedkoopste' organisaties. Dat kan ook, omdat ons werk berust op vrijwillige inzet van mensen. Wij

hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze verhoging. Wij gaan gemotiveerd door met ons werk.

Dick Gosllnga, penningmeester

Knokken voor knotten

Zondagochtend 6 november hadden zich 10

vrijwilligers verzameld bij het Ottema-Wiersma

reservaat. In het kader van de landelijke actie

'Knokken voor Knotten' werden nieuwe wilgen

aangeplant bij het fietspad langs het Ottema-

Wiersma reservaat. Vrijwilligers van de

Stichting Instandhouding Landschapselementen
Friesland (SILF) waren druk in de weer met het

graven van plantgaten of het snoeien van enkele

nog aanwezige knotwilgen. Het zal nog vele Jaren

duren voor de nieuwe aanplant ook aan snoeien

toe is. Laten we hopen dat tegen die tijd de

Steenuil, Holenduif of Geknaagde roodstaart van

deze karakteristieke bomen gebruik kunnen maken.

Dick Gosllnga

SILF-vrijwilligers planten wilgen bij het

Ottema-Wiersma reservaat
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