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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

Fugelferbân

OPROEP VOOR SLAAPPLAATSTELLINGEN KEMPHANEN & FRIENDS,

VOORJAAR 1997

Kemphaan

overige steltlopers

Hoewel het bij dit onderzoek is begonnen om de kemphanen,

lijkt het de moeite waard om als je er toch bent, telkens ook de

overige in groepen slapende steltlopers op de slaapplaatsen
te tellen. Het gaat daarbij om de soorten Wulp, Regenwulp,

Scholekster en Grutto. Voor de Regenwulp is het weekend

van 25-27 april van apart belang (zie hiernaast). Doe het ech-

ter alleen als de kemphanentelling niet in het gedrang komt.

Slaaptrektelling Regenwulpen waddenkust, 26 april

De Wadvogelwerkgroep FFF houdt op 26 april een

telling van de aantallen pleisterende Regenwulpen op

de slaapplaatsen aan de Friese waddenkust. Wie daar-

aan wil meedoen kan zich opgeven bij Robert Kuipers

(0519-561809) of Gerrit Krottje, Annie Westlandstraat

27 3A, 8923 BC Leeuwarden.

Het lijkt erop dat de slaapplaatsen van de Regenwulp
sinds de jaren zeventig naar het noorden zijn verplaatst

van het Drents Plateau naar midden-Friesland naar de

waddenkust. Het zou mooi zijn als we de telling van de

Wadvogelwerkgroep zouden kunnen vergelijken met

die van overig Friesland in datzelfde telweekend.

Eddy Wymenga, Veenhout 11, 9269 VL Veenwouden,tel. 0511-475753

In het voorjaar van 1995 is in Friesland een telling van slaapplaatsen van Kemphanen gehouden. De resultaten waren boven

verwachting. Er werden in twee weekenden in april meer dan 40.000 Hoantsjes geteld. Uit de telling werd duidelijK dat,

terwijl de broedpopulatie hooguit nog enkele honderden vrouwtjes bedraagt, Friesland nog steeds erg belangrijk is voor

doortrekkende Kemphanen. We weten echter niet wat tegelijkertijd door andere Europese landen trekt. Daarom wordt in het

voorjaar van 1997 wederom een telling georganiseerd. Buiten Friesland en Nederland wordt gelijktijdig geteld in een aantal

andere belangrijke Kemphaan-landen(Italië, Denemarken, Frankrijk en West-Duitsland).

De slaapplaatsen worden geteld in de weekenden van 28-30

maart, 11-13 april, 25-27 april en 9-11 mei 1997 (avondtel-

lingen). De belangrijkste slaapplaatsen worden geteld door de

tellers die ook in 1995 meewerkten, maar extra hulp is wel-

kom. Wie daarom mee wil doen en/of niet getelde slaapplaat-
sen kent, kan zich melden bij Eddy Wymenga (zie onder voor

adres en telefoon). Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.



Twirre 7, 1996, 4 16

Ferbân foaroare bisten

Een ieder die geïnteresseerd is in de om ons heen in het wild levende zoogdieren is welkom op een avond in Burgum over de

verschillende zoogdieronderzoeken die momenteel op landelijke schaal plaatsvinden of reeds afgerond zijn. Voor een deel

wordt aan deze zogenaamde zoogdiermonitoringprojecten ook in Friesland meegewerkt. In het bijzonder nodigen we hierbij

mensen uit die nu of in de toekomst aan een of meerdere projecten willen meewerken.

Al deze onderzoeken hebben tot doel om meer over het gedrag, voorkomen en levenswijze van deze diergroep te weten te

komen. De onderzoeken zijn van belang om de dieren beter te beschermen of (indien op goed gefundeerdegronden noodzake-

lijk), zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden. Mogelijk ook kan juist, door een beter verkregen inzicht door de verzamelde

gegevens, bestrijding achterwege blijven.
Marten Zijlstra

Plantenferbân

Op vrijdagavond 28 maart is de gebruikelijke Startavond van het Plantenferban De avond vindt plaats in hotel

Goerres te Akkrum en begint om 19.30 u. Een ieder is van harte welkom. Tot dan!

Wiebe Nijlunsing

vleermuizen *Wintertellingen bij vleermuizen.

*Kolonietellingen bij vleermuizen in zomer-

verblijven

'Tellingen roepende mannetjes

'PTT-routes vleermuizen

overige zoogdieren 'Eekhoornnestenproject

'Braakballenproject
'Marter inventarisatie

reeds afgesloten 'Vleermuisatlasproj eet toekomstige projecten 'Zoogdiersporen

projecten 'Atlasprojectzoogdieren

'Verspreidingsonderzoek van kleine zoog-

dieren aan de hand van braakballen

'Onderzoek naar de noordse woelmuis, de

waters pits muis en de dwergmuis in moeras-

gebieden in Friesland

'Nestkasten

'Verkeersslachtoffers


