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Nieuws Wielenwerkgroep

20 jaar Wielenwerkgroep

Natuurlijk laten we dit jubileumjaar niet ongemerkt voorbijgaan. Zo omstreeks de eerste helft van september zullenwe ons een dag

lang presenteren, mogelijk samen met andere natuurorganisaties. In de volgendeTwirre meer daarover.

Dick Goslinga

Watervogel- en Roofvogeltelgroep

Sinds september 1997 is een groep vogelaars gestart met het doen van watervogeltellingen in de natte natuurgebiedenvanaf de

Murk bij Gytsjerk tot het Houtwiel bij Broeksterwoude. Het gaatom volgende gebieden: Binnemiedeen Weeshuispolder, Groote en

Kleine Wielen, Ryptsjerksterpolder, Bouwepet, Ottema Wiersma reservaat .Sippenfennen en het Houtwiel.

Het is een initiatiefvan de Wielenwerkgroep. De respons was enthousiast. Niet alleen Wielenwerkgroepleden doen mee, maar ook

diverse leden van de vogelwachten Trynwalden, Burgum, Rinsumageest en Ryptsjerk. Totaalzijn er nu 24 deelnemers.

Gewerkt wordt in groepjes van drie tot vier tellers. Elke groep heeft zijn eigen telgebied. Er zijn totaal 6 telgebieden. Er wordt één

keer per twee maanden geteld. Het begrip watervogels wordt ruim opgevat: Ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen enzovoorts..

Daarnaast worden ook roofvogels geteld. Er wordt gebruik gemaakt van SOVON-telformulieren. De tellingen vinden plaats in de

maanden september, november, januari, maart en april. De terreinbeherendeorganisaties en SOVON hebben positief gereageerd.

Met deze telgroep kunnen we een zinvolle bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis van pleisterende watervogels in onze

omgeving.

Op deze schaal zijn tellingen in onze omgeving nog niet eerder verricht. De tellingen zijn daarom zo interessant omdat de

telgebieden onderdeel vormen van de 'natte as' van de Ecologische Hoodstructuur van Leeuwarden tot het Lauwersmeer.

Uiteraard heeft de tellingen alleen zin als we dit een aantal jaren blijven doen.

Mochten er nog vogelaars zijn die zich bij de telgroep willen aansluiten en een beetje thuis zijn in het telwerk, neem dan even

contact op met ondergetekende.

Dick Goslinga (058-2563081)

Dit jaar is voor de Wielenwerkgroep weer een jubileumjaar. De Wielenwerkgroep bestaat 20 jaar. Er is al heel wat gebeurd in al die

jaren. Met enige regelmaat werd actie gevoerd of ondernomen, zodra we lucht kregen van plannen en ontwikkelingen voor natuur

en landschap ten noordoosten van Leeuwarden. Veel tijd en energie werd gestoken in veldwerk: het inventariseren wat er zoal

”leeft en bloeit en ons altijd weer boeit” (citaat).

Dat leverde genoeg informatie om steeds weer aan de bel te trekken en met cijfers en gegevens onze stellingnames te onderbou-

wen. Vooral het veldwerk ligt ons na aan het hart en daar zullen we mee door blijven gaan. Want alleen dan kunnen we verande-

ringen in de natuur om ons heen tijdig signaleren. Laten we hopen dat de komende jaren vooral positieve veranderingen kunnen

vaststellen.


