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Colofon
Dit jaarverlsag is samengesteld uit het ringonderzoek naar scholeksters in de Noardlike Fryske
Wâlden. Dit ringonderzoek wordt ondersteund vanuit de BFVW, Vogeltrekstation Arnhem en Sovon.
Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijk vogelonderzoek ten behoeve van
kennisontwikkeling, beleid en beheer. Het populatieonderzoek aan individueel gemerkte Scholeksters
is een samenwerkingsverband tussen Sovon, NIOO, IMARES en de Rijksuniversiteit Groningen
Huizenga, J.J., De strânljip yn de Wâlden. Jaaroverzicht van broedvogels en kuikens voorzien van
kleurringcombinaties. 2015/01.
Foto omslag: Broedende scholekster op elzenstam, Rykswei-Zomerweg Noardburgum, 29 mei 2014.
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1. RAS-

Recapture
Adults for Survivale
RAS projecten zijn gericht op her-vangsten van volwassen(adulte) vogels ten behoeve van overleving
binnen een bepaald gebied. De ringgegevens vullen tezamen een database waaruit berekeningen
kunnen worden gemaakt die ons informatie geven over trends, populatieschommelingen, overleving
en leeftijd van de soort. Met deze gegevens kunnen voorspellingen gedaan worden over populatieontwikkeling van de soort. Naast de wetenschappelijke vraagstukken draagt het onderzoek ook bij
aan een betere bescherming en behoud voor bijvoorbeeld beleidsmakers en terreinbeheerders.
Binnen het RAS-project scholekster wordt gewerkt met kleurringcombinaties, waardoor het niet
nodig is om eenmaal gevangen vogels opnieuw te vangen op het nest. Immers een goed afgelezen en
gedocumenteerde vogel staat gelijk aan een gevangen vogel. Tijdens het project wordt gestreefd om
beide oudervogels van een nest te vangen. Van de paren met kleurringen wordt vervolgens het
nestsucces jaarlijks gevolgd en wordt gepoogd de jongen voor het uitvliegen te kleurringen.
Elke aflezing van een vogel met kleurringen is daarom van groot belang voor het RAS-project. In dit
kader is een speciale site ontworpen waarin iedereen afzonderlijk zijn eigen waarnemingen kan
invoeren. Bovendien krijgen melders direct inzage in ringlocatie, vorige zichtwaarnemingen en
vervolgwaarnemingen van andere waarnemers. De site is te raadplegen op www.wadertrack.nl
Uit onderzoek is gebleken dat eenmaal volwassen scholeksters behoorlijke leeftijden kunnen
bereiken, zelfs ouder dan 40 jaar !
Het onderzoek geeft dus pas op lange termijn inzage in de leeftijdsopbouw binnen een populatie. In
dit kader is het ook van belang te weten of en waar eenmaal uitgevlogen jongen een
broedterritorium bezetten. Uit het ringonderzoek weten we dat een scholekster pas
na vier jaar geslachtsrijp is en het dus jaren duurt voor een uitgevlogen jong terugkeert naar zijn of
haar broedgebied. Om een RAS-project succesvol te laten verlopen is het nodig flinke aantallen
vogels te vangen en dit voor een langjarige periode uit te voeren.
Er wordt al decennia onderzoek gedaan naar de scholekster in en rond de Waddenzee. In dat kader
geven de scholeksters met kleurringcombinaties belangrijke informatie over de overwintering en
trekgedrag binnen het Waddenzeegebied en daarbuiten. Inmiddels zijn er circa twintig RASscholekster projecten opgericht die gezamenlijk een database vullen van zo’n 10.000 gemerkte
scholeksters met ruim 90.000 aflezingen. Deze verslaglegging beperkt zich tot de vangsten binnen
één van deze twintig projecten en is een aanzet om onderzoek te stimuleren naar de
populatieontwikkeling binnen de geografische eenheid “de Noardlike Fryske Wâlden”.
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2. Achtergrond

De Scholekster is een beschermde, inheemse diersoort en het is daarom niet toegestaan de vogels te
vangen. Dit kan alleen met een machtiging tot het verrichten van verboden handelingen in het kader
van ring-werk. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft deze
machtigingsovereenkomst afgesloten met het “Vogeltrekstation”. Vogeltrekstation is hét
expertisecentrum op het gebied van vogeltrek en vogeldemografie en regelt de dagelijkse gang van
zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek.
Om een scholekster te mogen vangen dient men te beschikken over een ringvergunning die kan
worden verstrekt door het “Vogeltrekstation”. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden over
onder andere vangmiddelen, welzijn en het betreden van gronden. Daarnaast moet een ringer zijn
bekwaamheid in het vangen en hanteren van vogels aantonen, door het volgen van
certificeringsbijeenkomsten onder leiding van ervaren wetenschappers.
Naast de ringvergunning is het van belang dat er toestemming wordt verkregen tot het betreden van
percelen. Het Vogeltrekstation heeft daarvoor een standaard gebruiksovereenkomst opgesteld voor
het ringen op privé terreinen.
Verder stelt het Vogeltrekstation protocollen op voor materialen, zoals ringmaten en vangmiddelen.
Voor RAS-scholekster is de volgende tabel 1 van toepassing:
Tabel 1 Schema RAS Scholekster Vogeltrekstation

Scholekster

RAS periode:
01 maart - 01 augustus

aankomst in territorium

maart - april

broedperiode

april - juli

aantal legsels

1

1e einddatum

eind april - begin mei

aantal eieren

(1) 2 3 (4)

broedduur

24 - 27 dagen

jongen geboren

eind mei

ring-maat

9 mm

jongen ringen

niet in het nest

bijzonderheden

nestvlieder;
vlieg-vlug na 28-32 dagen

In het verslag wordt per broedterritorium aan de hand van beschikbare veld-data het leg-begin
berekend. Dit leg-begin is een geschatte datum. In de tabellen wordt voor de broedduur een
gestandaardiseerd aantal dagen aangehouden, namelijk vier weken, oftewel 28 dagen. Voor de
broedzorg van de jongen wordt 6 weken aangehouden, oftewel 42 dagen. Dit aantal wijkt af van de
genoemde dagen in tabel 1, maar veel uitgevlogen jongen zijn nog niet zelfstandig na 32 dagen en
blijven langer in het broedterritorium onder de hoede van het ouderpaar.
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3. Biometrie
Naast het ringen van de scholeksters worden een aantal standaard meet- en kleedgegevens
verzameld van de vogel. Deze gegevens zijn van belang voor het vaststellen van de conditie, leeftijd
en geslachtsbepaling van de vogel. Daarnaast bieden de biometrische gegevens inzicht in de
voedselspecialisatie, conditie en leefwijze van de soort. Voor het verzamelen van de biometrie en
data wordt een standaard formulier gebruikt welke is verstrekt door bioloog Kees Oosterbeek.
Biometrische gegevens worden verzameld van de volgende delen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewicht in gram
Vleugel in mm, maximaal gestrekt langs lichaam
Tarsus-teen in mm
Kop-snavel in tiende mm
Snavellengte in tiende mm
Snavelhoogte in tiende mm
Punt dikte snavel in tiende mm
Punt hoogte snavel in tiende mm
Snavel-asymmetrie in tiende mm
Sternum in tiende mm

Verder worden kleurscores genoteerd van:
•
•
•

Oogkleur, bij broedvogels fel rood
Pootkleur, bij broedvogels fel roze
Rug-kleur, bruinige veren/flets zwart/fel zwart

Van de snavelpunt wordt vorm genoteerd:
•

Punt /Puntbeitel/Beitel/Hamer

Tekening uit de handleiding Scholekstervangsten, Bruno Ens
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Hieronder een aantal foto’s van de in het veld te verzamelen gegevens en biometrie.

Foto, Links scholekster op een digitale weegschaal na vangst op nest. Rechts het meten van de
kop-snavellengte met een schuifmaat.(Foto Peter Das)

Foto, Links twee gevangen broedvogels met duidelijk verschil in rug-kleur.
Rechts het plaatsen van de vangkooi op het nest.(Foto’s Peter Das)

4. Vangstmethode
Voor het vangen van scholeksters zijn nestvangsten een goede methode. De scholekster is veelal niet
gevoelig voor de aanwezigheid van mensen en is relatief gemakkelijk te vangen op het nest. De vang
tijd van broedvogels varieert van ca. 5 tot 45 minuten. Ook zijn de nesten vaak vrij eenvoudig te
vinden, waardoor de aanwezigheid in het broedterritorium en daarmee de verstoring tot een
minimum beperkt blijft.
Om zorgvuldig de legsels te beschermen wordt voorgeschreven om tijdens het vangen de eieren te
verwisselen door kunsteieren.
Bij het vangen van de adulte scholeksters worden de broedvogels gevangen op het nest met een
kooi. Deze kooi wordt boven het nest geplaatst met een struikeldraad. Wanneer de vogel het nest
betreedt dan trekt de broedvogel via een struikeldraadje de kooi om zich heen.
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5. Onderzoeksgebied

In 2007 zijn de eerste RAS-projecten (Ljip )in Fryslân benadert om in samenwerking met de BFVW,
Sovon en Vogeltrekstation Arnhem de scholeksters binnen RAS-Ljip te vangen en te voorzien van
kleurringen. Dit was binnen Fryslân een uitbreiding op het onderzoek naar scholeksters naast lopend
onderzoek op Schiermonnikoog en Ameland. Vanaf 2008 zijn kleurring-projecten gestart bij Franeker,
Dokkum, de Trynwâlden, Augsbuurt en Surhuisterveen. Binnen het in kaart 1 weergegeven
onderzoeksgebied is een projectgroep RAS-scholekster in oprichting voor een goede samenwerking
en afstemming van onderzoek en ring-activiteiten aangaande scholeksters. Het gebied omvat de
gehele Noardlike Fryske Wâlden gelegen tussen de lijn Leeuwarden-Dokkum-SurhuisterveenDrachten.

Kaart 1, Uitsnede van topografische inventarisatieatlas. Weergave van onderzoeksgebied
(gestandaardiseerd) per atlasblok(5x5km)1
1

, Elk atlasblok bestaat uit een verdeling van 25 kilometerhokken/uurhokken(1x1km). Een uurhok is 1
km2, oftewel 100 ha en op de kaart aangegeven als vierkant grid. Totale oppervlakte van het
onderzoeksgebied bedraagt 20 atlasblokken met een gezamenlijke oppervlakte van maar liefst
50.000 hectare.

7

De Strânljip Yn de Wâlden
Vanwege de afwijkende geografische eenheid ten opzichte van de Waddenzee is het waardevol om
verschillen in populatie-ontwikkeling verder te onderzoeken en te vergelijken met die van de
Waddenzee. Immers de natuurlijke habitats zoals open duin, strand en kwelders ontbreken in de
Wâlden. Misschien is het dynamische kustlandschap dat sterk aan verandering onderhevig is er wel
de oorzaak van dat scholeksters in tegenstelling tot andere weidevogelsoorten zich soms op de
meest uiteenlopende locaties vestigen en zich daar staande weten te houden. Die verandering staat
in de Wâlden al eeuwen onder leiding van de mensheid en kan worden gekarakteriseerd in een zestal
types, weergegeven in onderstaande taartdiagram. Deze habitat-types zijn per atlasblok berekend in
hectares en vermenigvuldigd met de vastgestelde dichtheid, in broedpaar per 100 hectare. Op basis
van deze habitat-types kan een schatting worden gedaan voor het totale aantal broedparen per
atlasblok en habitat-type. De hoogste dichtheden zijn vastgesteld op mais en extensief grasland,
maar op basis van de vastgestelde oppervlakte per habitattypes is berekend dat veruit de meeste
scholeksters in de Wâlden broeden in intensief grasland. Het gaat hier om meer dan 60% van alle
broedparen. De gemiddelde dichtheid per 100 hectare is voor de Wâlden geschat op 3,07 paar per
uur-hok van 100 hectare. De hoogste dichtheden zijn vastgesteld op mais-akkers en extensief
grasland, maar door de grote oppervlakte intensief grasland is het waarschijnlijker dat het
broedsucces op het intensieve grasland in hoge mate de populatie-ontwikkeling in de Wâlden
bepaald. Dit betekent dat het beschermen van de legsels door de nazorger in intensief grasland van
aanmerkelijk belang is. Immers valt de maaidatum van intensief grasland(vanaf begin mei) volledig
binnen de broedperiode van de scholekster. Per atlasblok is een schatting gemaakt van het totaal
aantal broedparen. De laagste schatting is vastgesteld voor de atlasblokken met grote meren en
moerassen, zoals de Burgumermar en de Groote Wielen. In Atlasblok 11-13 Earnewâld-Siegerswâld
komt de schatting zelfs onder de 60 paar uit ! De hoogste dichtheden zijn vastgesteld in het
noordoosten op de overgang naar de zeeklei-polders met een schatting van meer dan 130 paren in
atlasblok 06-36, Kollum-Augsbuurt.

Intensief gras(58%)
Extensief gras(12%)
Mais(6%)
Bebouwing(10%)
Moeras/water(10%)
Bos(4%)

Figuur 1 ,Taartdiagram. Weergegeven is het aandeel hectares per habitat-type berekend over
de Noardlike Fryske Wâlden, totaal 25.000 hectare.
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6. Resultaat

Binnen de Noardlike Fyske Wâlden zijn sinds 2008 391 scholeksters voorzien van kleurringen,
waarvan per 1 januari minimaal 250 in leven zijn . Daarnaast zijn er ook nog diverse broedvogels
reeds voorzien van een metalen of aluminimum ring die bij een her-vangst een grote bijdrage kunnen
leveren aan het onderzoek. Er zijn nog te weinig gegevens voor het berekenen van trends, maar het
is duidelijk dat de sterfte bij de adulte broedvogels laag is en de sterfte onder de jongen juist erg
hoog is. Van de 63 met kleurringen geringde kuikens(leeftijd ouder dan drie weken) is 16% dood
terug gemeld. Bij adulte broedvogels, waar de trefkans voor een doodvondst op een aantal van 330
vogels vijfmaal hoger is, is vastgesteld dat het percentage dood gevonden vogels juist aanzienlijk
lager is, slechts 2 % !
In 2014 werden in totaal binnen het onderzoeksgebied “Noardlike Fryske Wâlden”, 126 scholeksters
nieuw geringd, evenveel als in 2013(126). Het ging in 2014 om 102(90) gevangen adulte broedvogels,
waarvan 5 al een aluminimum of metalen ring droegen. Daarnaast werden 24(36) pullen voorzien
van een kleurringcombinatie. Vier kuikens werden geringd met metaal.
250
4
Aantal scholeksters
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1
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Dood teruggemeld
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76
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52

53
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Levend gezien
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Jaar van terugmelding
Figuur 2, Totaal verzicht van adulte scholeksters(broedvogel met kleurringen) uit de Wâlden.

Uit figuur 2 is een overzicht gepresenteerd van terugmeldingen per jaarklasse. De geringde vogels uit
2014(n=102) zijn hierin niet opgenomen. Circa 40% van het totaal wordt jaarlijks niet terug gemeld.
Deels heeft dit betrekking op sterfte, maar wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door het
ontbreken van aflezingen op de onbekend broedlocaties en onbekende en moeilijk toegankelijke
overwinteringsplekken in de Waddenzee. Dit waarnemerseffect kan sterk beïnvloed worden door
een hogere afleesinspanning op bijvoorbeeld de nog onbekende slaapplaatsen in de Wâlden.
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Figuur 3, Jaarlijkse overleving van adulte broedvogels. Voor elk jaar van ringen in een aparte kolom.

In figuur 3 is goed de jaarlijkse afname te zien, die grotendeels te verklaren is door sterfte. Van de in
2008 geringde 28 adulte broedvogels zijn er in 2014 nog twee afgelezen. De hoogste overlevingsscore is niet vastgesteld in het daaropvolgende jaar, maar juist een jaar later. Dit is duidelijk een
waarnemerseffect van vogels die niet teruggevonden zijn. Het is nog te vroeg om iets over de sterfte
van de adulte scholeksters te concluderen, maar het is zeker dat het sterfte-percentage onder adulte
vogels laag is. De hoogste jaarlijkse overwinteringspercentages zijn vastgesteld in 2010 toen 95%
werd terug gemeld na de winter (berekend over de adulten uit de jaarklasse 2008). Ook in 2014 werd
94% terug gemeld na de winter(berekend van adulten uit de jaarklasse 2012). Van de 90 adulte
broedvogels geringd in 2013 werd 84% in het volgende jaar terug gemeld, zie figuur 3, n=76.
Voor het berekenen van de overleving van juveniele vogels zijn nog veel te weinig gegevens. Ook is
de trefkans op een aflezing veel lager, omdat uitgevlogen jongen waarschijnlijk direct naar het wad
vliegen en enkele jaren zwerfgedrag vertonen op zoek naar geschikt leefgebied. Het is ook niet
bekend of uitgevlogen jongen slaapplaatsen bezoeken. Veel jonge vogels keren bovendien pas na
enkele jaren terug naar de broedgebieden. Van de 63 geringde jongen met kleurringen, ouder dan 21
dagen is 19% levend terug gemeld na uitvliegen en 16% is dood terug gemeld. De sterfte-score is laag
omdat van de meeste vogels niets wordt teruggevonden. Als we de score vergelijken met de adulten
dan blijkt die sterfte-score juist hoog te zijn, want slechts 3,5 % van de geringde adulten(n=228) is
dood terug gemeld.
In tabel 2, op pagina 11 zijn de aantallen adulte scholeksters per atlasblok weergegeven. In deze
tabel zijn ook de nestvangsten van Peter Das, Derrick Hiemstra en Martin Sikkema opgenomen.
In tabel 3, op pagina 12 wordt een overzicht gepresenteerd van de gevangen jongen/pullen per
atlasblok. Ook in deze tabel zijn de vangsten van Derrick Hiemstra en Martin Sikkema opgenomen.
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Tabel 2 Vangsten adulte scholeksters 2014

Atlasblok
5x5 km
Burdaard-Oentsjerk
Readtsjerk-Eeltsjemar
Damwâld –Westerein
Westergeest
Kollumersweach
Kollum-Augsbuurt
Gytsjerk-De Wielen
Hurdegaryp
Feanwâldsterwal
Noardburgum
Twijzelerheide
Twijzelermieden
Polder Rohel
Surhuizumermieden
Lytse Geast
Suwâldsterfjild
Wijde Ee-Suwâld(East)
GarypperwarrenBurgum(West)
Burgummermar-Sumar
Eastermar-Droegeham
Surhuisterfean-Kortwoude
Wergea-Alde Feanen
Earnewâld-Siegerswâld
Aldegea-De Tike
Rottevalle-Opeinde
Drachtstercompagnie
Totaal

A

B C D

1

2

23
1

1

11

3

1
2

28
1
25

1

2

8

13

13
3

1

25
6

6

1

6

13

1

6
1
5

?

8
0
1

101

1

37

1

10
1
16

1

9

10
3
4

5 183

Kolom A: Nieuw geringde adulte scholeksters met kleurringcombinatie per atlasblok.
Kolom B: Her-vangsten van reeds gekleurringde scholeksters.
Kolom C: Her-vangsten van adulte scholekster met een metalen of aluminimum ring. Deze vogels zijn
in 2014 voorzien van een nieuwe kleurringcombinatie en derhalve ook opgenomen in kolom A.
Kolom D: Totaal aantal geringde scholeksters met kleurringcombinatie in 2013 en 2014.
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Tabel 3 Vangsten pullen scholekster 2014

Atlasblok
5x5 km
Burdaard-Oentsjerk
Readtsjerk-Eeltsjemar
Damwâld –Westerein
Westergeest
Kollumersweach
Kollum-Augsbuurt
Gytsjerk-De Wielen
Hurdegaryp
Feanwâldsterwal
Noardburgum
Twijzelerheide
Twijzelermieden
Polder Rohel
Surhuizumermieden
Lytse Geast
Suwâldsterfjild
Wijde Ee-Suwâld(East)
GarypperwarrenBurgum(West)
Burgummermar-Sumar
Eastermar-Droegeham
Surhuisterfean-Kortwoude
Wergea-Alde Feanen
Earnewâld-Siegerswâld
Aldegea-De Tike
Rottevalle-Opeinde
Drachtstercompagnie
Totaal

D

E

F

2
3
3

17

1

3

2

7

3

4
2

2

2 1

6

8

? 13
1
1

24 4 53

Kolom D: Nieuw geringde pullen met kleurringcombinatie in 2014.
Tarsus-teenlengte > 82 mm
Kolom E: Geringde pullen met metaal in 2014.(?, gegevens niet beschikbaar)
Tarsus-teenlengte < 82 mm
Kolom F: Totaal aantal geringde scholekster-pullen met kleurringcombinatie in 2013 en 2014.
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Van 102 nesten werd de legsel-grootte vastgesteld. Van 88 nesten kon het geschatte leg-begin
worden vastgesteld met een ruime marge van +/- twee dagen.
40
35
30
25
20

2013

15

2014

10
5
0

Figuur 4, Berekend leg-begin per decade (2013,n=71. 2014, n=104). n=aantal broedpaar.

In figuur 4 is het optimum van de leg-piek, eind-april, begin mei direct waarneembaar. De stijging van
de aantallen eind-mei, begin juni wordt veroorzaakt door na-legsels.
Van 14 nesten kon niet het leg-begin worden vastgesteld. De gemiddelde legsel-grootte was in 2014
met 2,8 ei per legsel (n=102) lager als in 2013 toen 2,93 ei per legsel(n=74) werd berekend. Deze
afname is zelfs groter als we de na-legsels buiten beschouwing laten. In 2014 werd 2,82 ei(n=78) per
legsel berekend tegen 3,1 ei(n=59) voor legsels van voor 1 juni.
De legsel-grootte na 1 juni was aanzienlijk beter dan 2013. In 2014 werd een gemiddelde van 2,6
ei(n=10) per na-legsel berekend tegen 2,18 ei per legsel (n=11) in 2013. Dit is opvallend en de indruk
bestaat bovendien dat het broedsucces van de na-legsels in 2014 hoger was dan de eerste broedsels
in 2014.
Opvallend in 2014 is het grootte aantal legsels tussen 10 en april 30 april. In figuur 4 is dat goed te
zien. Hoewel de optima van beide curves samenvallen eind april zit er een groot verschil in de
mediaan. Deze valt in 2014 ruim voor 30 april met 70% van de gevonden legsel voor 10 mei. In 2013
ligt dit percentage op 46% met een mediaan van rond half mei. Het verschil laat zich goed verklaren
door de weersomstandigheden. De zachte winter en het warme voorjaar in 2014 zorgden voor een
vroege terugkomst van de broedparen en massale ei-leg in april. 2013 was juist een uitzonderlijk
koud voorjaar, waardoor de ei-leg later en meer gespreid op gang kwam. In de grafiek is goed de legpiek van na-legsels te zien voor 2014, deze wordt vooral veroorzaakt door het vrijwel ontbreken van
nieuw gevonden legsels tussen 10 en 20 mei 2014.
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Figuur 5, Aantal eieren in nest per week, n=286

In figuur 5 is het verlies van eieren weergegeven per weekkolom. Opvallend is de lagere overleving
van de legsels in de eerste drie weken. In 2014 was minimaal 62% van de eieren nog aanwezig,
terwijl dit in 2013 op 96% lag. Waarschijnlijk is een hogere predatiedruk hier debet aan. Vastgestelde
verlies-oorzaken van eieren waren predatie(20), het vertrappen door vee (1) en werkzaamheden(9).
Een deel van de legsels kon niet worden gevolgd, zie figuur 3/onbekend. Het ging hier om bijna 50 %,
aanmerkelijk meer als de kleine 20 % van 2013. Het bevestigd het beeld dat een aanzienlijk groter
deel van eieren is verloren gegaan dan in 2013. In de laatste week neemt het verlies van de legsels
toe tot minimaal 21 %( 9,2% ) en maximaal 70%(29%) van het totaal aantal eieren. Ondanks de grote
onzekerheid van het verlies is het opvallend dat het maximale verlies in 2014 wel oplopen kan tot
70%. Naast een waarnemingseffect kan wel duidelijk geconcludeerd worden dat het verlies onder de
legsels in 2014 veel groter was dan in 2013.
Niet in figuur 5 opgenomen is het uitkomstpercentage van de legsels. Dit is wel berekend, helaas
met een grote onzekerheid. Het uitkomst percentage lag ergens tussen de 30(48,8) en de 70(80)
procent. Als verlies-oorzaken werden vastgesteld:
•
•
•
•

Onbekend 12 %
Predatie 7 % (2013 5 %)
Nest niet uitgekomen 4 % (2013 7 %)
Werkzaamheden 3 % (2013 2 %)

De gemiddelde legselgrootte van de niet uitgekomen nesten was 2,4 ei (2013,2,66 ei) per legsel.
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Van 43 uitgekomen legsels werden in totaal minimaal 109 jongen vastgesteld.
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Figuur 6, Kuiken-overleving tot uitvliegen, n=109

In figuur 6 zijn de waargenomen levende kuikens per weekkolom in geel weergegeven. In de laatste
kolom gaat het om uitgevlogen juveniele vogels. De mate van onzekerheid neemt toe naarmate de
jongen ouder worden. Dit wordt veroorzaakt door het minimaal aantal bezoeken, waarbij het erg
lastig is om met zekerheid vast te stellen of de jongen daadwerkelijk dood zijn, ook als ze niet meer in
het territorium aanwezig zijn. Immers kunnen paren met hun jongen zich verplaatsen en het
broedterritorium verlaten. Vanaf week vier kunnen jongen ook al zelfstandig voedsel zoeken of vanaf
week vijf zelfs uitvliegen. Toch moet rekening gehouden worden met aanzienlijke verliezen onder de
kuikens, maar dat is uit de verzamelde gegevens moeilijk op te maken vanwege de grootte
onzekerheid.
De maximale kuikenoverleving van de 102 gevolgde nesten is 0,745 jong per paar, aanzienlijk slechter
als in 2013 toen de maximale kuikenoverleving is berekend op 1,013 jong per paar. De minimale
vastgestelde kuiken overleving voor 2014 is 0,098 jong per paar tegen 0,108 jong per paar in 2013.
Deze laatste berekening is gebaseerd op de in het veld waargenomen uitgevlogen jongen en het is
opvallend dat hier geen aanzienlijk verschil is geconstateerd. Er kan dan ook worden gesteld dat de
werkelijke waarde veel dichter bij de minimale overleving van 0,1 jong per paar ligt en dat is zeer
laag. Het is echter onduidelijk of het werkelijke broedsucces te laag is om de deelpopulatie in de
Wâlden in stand te houden, want daar zijn de gegevens te onzeker en te onbetrouwbaar voor. Wel is
het opvallend dat in 2014 drie broedvogels zijn gevangen in de Wâlden die eerder als kuiken waren
geringd. Daarvan waren twee geringd in de Wâlden en de derde was een broedvogel die werd
geringd in Donkerbroek. Daarmee is wel aangetoond dat de deelpopulatie wordt aangevuld door
uitgevlogen jongen uit het eigen gebied en binnenland.
De verliezen onder de jongen zijn waarschijnlijk groot en constant(zie figuur 6/dood). Als oorzaken
werden vastgesteld, predatie(12), maaien en verzwakt door groeiachterstand. Opvallend is dat ook
bij de predatie nauwelijks verschil is ten opzichte van vorig jaar. Met 11 %(2013,10,75%) is predatie
de meest vastgestelde oorzaak van kuikenverlies. De jonge kuikens zijn een prooi voor een breed
spectrum aan roofdieren, waaronder ook zwarte kraai. Verder is meerdere malen predatie
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vastgesteld door de huiskat, zelfs tot in week 5 wanneer de jongen nog niet goed kunnen vliegen en
vaak nog worden gevoerd door de ouders in het nest-territorium.

7. Overzicht nestvangsten per Atlasblok
Atlasblok 06-34

Damwâld – De Westerein

Kaart 2. Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster ,Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
Gele stip = vang-locatie kuiken(pul) scholekster, Zwarte stip = broedterritorium 2014
Bruine stip = broedterritorium 2013.
In het atlasblok werden 24 adulte vogels nieuw geringd, waarvan twee al een metalen ring droegen.
Van de vijf in 2013 geringde adulte vogels werden drie opnieuw teruggezien in het broedgebied. De
gemiddelde legsel-grootte bedroeg in 2014 2,96 ei per nest(n=24). Dat is behoorlijk lager als 2013
toen een gemiddelde legsel-grootte van 3,4 ei per nest(n=17) is vastgesteld. Mogelijk is de afname
verklaarbaar door een hoog aandeel gevonden na-legsels in 2014. Er werden in 2014 ook twee pullen
met kleurringen geringd. Van drie jongen werd daadwerkelijk uitvliegen vastgesteld.
Het grootste deel van het atlasblok is in gebruik als grasland(> 1500 ha), hiervan is ruim 1000 hectare
intensief-agrarisch en circa 450 hectare extensief-agrarisch in gebruik. In extensief grasland met
weidevogelbeheer worden waarschijnlijk ook de hoogste dichtheden bereikt, met gemiddeld 7 paar
per 100 hectare. Een klein deel is in gebruik als akker-maïsland(ca. 200 ha), maar hier broeden wel
hoge dichtheden scholeksters. De kale akkers in het voorjaar zijn onweerstaanbaar voor de
kustvogels. Circa 500 hectare is bebouwd. In de habitat van bos(ca.150 ha) en moeras-water(ca.200
ha) zijn nagenoeg geen broedvogels aanwezig. Het onderscheid in broedhabitat is van belang om een
reële schatting van de aanwezige broedpopulatie te maken in het atlasblok. Uitgaande van de
beschikbare broedgegevens in relatie tot geconstateerde dichtheden per habitattype is de
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broedpopulatie in dit atlasblok circa 85(-97) broedpaar. De gemiddelde berekende dichtheid per 100
hectare voor 2014 bedraagt 3,34 paar per uur-hok van 100 hectare. De enige bekende soos bevindt
zich in het km-hok 06-34-34, met een maximum van 199 vogels op 5 maart 2014.
06-34-12
Habitat: kinderboerderij-camping
Bodem: Veen
Perceelgebruik: intensieve beweiding met o.a. geiten en schapen
Eigenaar/gebruiker: Familie de Jong
Nestlokatie: Damwâld, Botniahiem
Oudervogels: Oudervogel 1,RG-YTBJ, hervangst op 29 april 2014, nestvangst. Aluminium ring
verwijderd en vervangen door metaal, Oudervogel 2 on-geringd. RG-YTBJ is op 28-11-2014
afgelezen op de hoogwatervluchtplaats de Oude Steiger, Nes Ameland.
Pullen:
Pul 1, RY-CPLY, gevangen en geringd op 10 juni 2014.
Pul 2, RY-CPLH, gevangen en geringd op 10 juni 2014.
Pul 3, on-geringd.

Foto, RG-YTBJ, adult en de twee pullen RY-CPLJ en RY-CPLH. Let op grijze poten van pullen.
Leg-begin: rond 22 april
Legsel: 3 eieren
Tabel 1 , Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

22-4
29-42
6-5
13-5

24-41

1, drie-legsel mededeling Alwin Helmus

19-5

2, nestvangst RG-YTBJ

Tabel 2, Kuikenfase

Wk1 20-5
Wk2 27-51
Wk3
Wk4 10-62

1, pullen 1 week oud, mededeling Alwin Helmus
2, pullen RY-CPLJ en RY-CPLH geringd
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Foto, Jornt Hendriks(links) en Alwin Helmus(rechts) met beide jongen. Op achtergrond broedlocatie.

Foto , RY-CPLJ, Nick-name ”Jornt”, hier rechts op de foto werd op 1 en 23 augustus 2014 afgelezen op
de hoogwatervluchtplaats aan het wad bij it Skoar,Ternaard.
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Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: bemest hooiland
Eigenaar/gebruiker: Familie de Jong
Nestlokatie: Damwâld, Botniahiem
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 29 april 2014, RG-YTBL. Oudervogel 2,
metalen ring reeds aanwezig.

Foto, RG-YTBL met medewerker Alwin Helmus, op achtergrond museum de Sûkerei en 2-legsel in
grasland.
Leg-begin: rond 22 april
Legsel: 2 eieren, mislukt
06-34-24
Habitat: grasland
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: grasland
Eigenaar/gebruiker: Dijkstra
Nestlokatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 17 juni 2014, LG-LCBQ. Oudervogel 2
onbekend.
Leg-begin: Onbekend
Legsel: 1 ei

Foto, Detail ringcombinatie en Hein Vogt, nazorger Fûgelwacht De Westereen met LG-LCBQ(vrouw).
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Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: plas-dras, weidevogelgrasland
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlokatie: Zwagermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-LCBT(man), nestvangst en nieuw geringd op 19 juni 2014.
Oudervogel 2, LG-LCBZ(vrouw), hervangst op 19 juni 2014, nestvangst. Metalen ring aanwezig.

Foto, Detail ring-combinatie LG-LCBT(man) en LG-LCBZ(vrouw).
Leg-begin: rond 30 mei
Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 3, Broedduur

Wk1 30-5
Wk2
Wk3
Wk4
1, nestvangst

5-6
19-61
26-61

2, nest uit op 03/07/2014
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Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: plas-dras, weidevogelgrasland
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlokatie: Zwagermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-LCBS(man), nestvangst en nieuw geringd op 19 juni 2014.
Oudervogel 2, LG-LCBY(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 19 juni 2014.

Foto. Detail ringcombinatie LG-LCBS en LG-LSBY.
Leg-begin: rond 30 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 4, Broedduur

Wk1 30-5
Wk2
Wk3
Wk4
1, nestvangst

5-6
19-61
26-61

2, nest uit op 03/07/2014
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06-34-25

Habitat: grasland-niet bemest
Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland, met voor-beweiding, runderen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlokatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 20 april 2014, RG-YTBC. Oudervogel 2
ongeringd.

Foto. Detail ringcombinatie RG-YTBC en vier-legsel tussen veldzuring(Rumex acetosa).
Tabel 5, Broedduur

Wk1 14-4
Wk2
Wk3
Wk4 5-51

24-42

20-41

1, nestvangst RG-YTBC
2, broedend

Leg-begin: rond 14 april
Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
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Habitat: grasland-niet bemest
Bodem: Veen
Perceelgebruik: grasland, met voor-beweiding, runderen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlokatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 5 mei 2014, RY-WYCB. Oudervogel 2
onbekend.

Tabel 6, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

1, nestvangst RY-WYCB

5-51
26-52

2, RY-WYCB paalzittend en (schijn)poetsend in broedterritorium

Leg-begin: rond 29 april
Legsel: 4 eieren

Foto, Detail ringcombinatie RY-WYCB en detail kop-snavel. Let op nek-kuif.
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Habitat: grasland-niet bemest
Bodem: veen
Perceelgebruik: hooiland, na-beweiding met schapen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlokatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, nieuw geringd op 19 april 2014, nestvangst. RG-YTBA. Oudervogel 2
ongeringd.

Foto. Detail ringcombinatie RG-YTBA en drie-legsel in nat schraalland met op achtergrond
voorjaarsbloei van dotterbloem(Caltha palustris).
Leg-begin: rond 13 april
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 7 , Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

24-4

2

19-41

1, nestvangst
2, broedend
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06-34-34

Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: hooiland, bemesting met drijfmest
Eigenaar/gebruiker: Tom de Jong
Nestlokatie: 198,9/587,6, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-CELY(2013),vrouw.
Oudervogel 2, RG-YYGN, man, nestvangst en nieuw geringd op 26 mei 2014.

Tabel 8, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

19-51
26-52

1, broedend
2, nestvangst

Leg-begin: rond 10 mei, na-legsel
Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend
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Habitat: akker
Bodem: veen
Perceelgebruik: mais
Eigenaar/gebruiker: Tom de Jong
Nestlokatie: 198,8/587,3, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YYGL, nestvangst en nieuw geringd op 26 mei 2014. Oudervogel 2
onbekend. Mogelijk is RB-WBCJ de partner die in 2013 op deze locatie is gevangen, maar RB-WBCJ is
na 20 juli 2013 niet weer afgelezen.

Foto. Detail ringcombinatie RG-YYGL en drie-legsel op mais-akker.
Leg-begin: rond 10 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: bemesting, voorweide schapen
Eigenaar/gebruiker: Kamminga
Nestlokatie: 198,3/587,0, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 6 mei 2014. RY-WYCH, Oudervogel 2
onbekend.
Leg-begin: rond 29 april
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Foto, Hendrik Koster samen met RY-WYCH, nickname “Hendrik” in broedgebied Zwagermieden.

06-34-44
Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: kamgrasweide met schapenbeweiding, naweide
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlokatie: 199,1/586,7, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1,RG-GAOT, vrouw, hervangst op 31 mei 2013, nestvangst. Metalen ring
aanwezig. Geringd als adult op 24 maart 2002 door C.Bil.
Oudervogel 2, LG-CJYH, man, hervangst op 7 juni 2013, nestvangst. Aluminimum ring verwijderd en
vervangen door metaal. Geringd als adult op 15 april 2002 door C.Bil
Beide vogels werden op 6 maart 2014 waargenomen op de soos, langs de dijk van de Zwemmer.
Beide vogels zijn ouder dan 15 jaar en helaas is het onduidelijk gebleven of het paar een
broedterritorium heeft bezet.

Foto. RG-GAOT, links en LG-CJYH, rechts, Nick-name ”Herman”, samen op de soos, 6 maart 2014.
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Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland met bemesting en schapenbeweiding
Eigenaar/gebruiker: Kamminga
Nestlokatie: 198,3/586,6, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 6 mei 2014. RY-WYCC, Oudervogel 2
onbekend
Leg-begin: rond 29 april
Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend

Foto, Detail ringcombinatie RY-WYCC, kop-snavel en samen met nazorger, Frits de Ruiter.

06-34-52
Habitat: kale grond op kaalkap
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: braak ten behoeve van wegenaanleg
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/Provincie-Centrale as
Oudervogels: Oudervogel 1 nestvangst en nieuw geringd op 11 juni 2014, LG-LCBN. Oudervogel 2
onbekend.

Foto. Detail ringcombinatie LG-LCBN en rechts kaalkap loofbosje langs de Rûnwei-N356 ten behoeve
van de centrale as. Geheel rechtsonder drie-legsel.
Leg-begin: rond 5 juni
Legsel: 3 eieren, mislukt
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06-34-54

Habitat: grasland met bemesting
Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland met schapenbeweiding, voor beweiding
Eigenaar/gebruiker:
Oudervogels: Oudervogel 1 nestvangst en nieuw geringd op 28 april 2014, RG-YTBE. Oudervogel 2
onbekend

Foto. Detail ringcombinatie LG-YTBE en vier-legsel in grasland met zachte witbol(Holcus mollis).
Let op achtergrond met nieuwbouwwijk Zwaagwesteinde rechtsboven op de foto.
Leg-begin: rond 15 april
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend

Foto, Nazorger Fûgelwacht De Westereen, Hein Vogt samen met RG-YTBE.
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Habitat: Kale grond, kaalkap ruigte
Bodem: zand
Perceelgebruik: braak
Eigenaar/gebruiker: Voetbalvereniging Zwaagwesteinde
Oudervogels: Oudervogel 1 nestvangst en nieuw geringd op 14 mei 2014, RY-WQCA. Her-vangst op 6
juni 2014 op na-legsel.
Oudervogel 2 on-geringd.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCA en rechts vier-legsel op braakliggende kavel, sportpark.
Tabel 9, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

20-4
27-4
4-5
11-5

1, nestvangst

14-51

17-5

Leg-begin: rond 20 april
Legsel: 4 eieren, mislukt
Tabel 10, Broedduur

Wk1 31-5
Wk2
Wk3
Wk4

17-62

6-61
12-6
19-6

1, her-vangst RY-WQCA
2, broedend

Leg-begin: rond 31 mei
Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend
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Habitat: Grondverzet locatie
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: Grondprofiel ten behoeve van wielerbaan
Eigenaar/gebruiker: Sportpark De Westereen
Nestlokatie: De Oasterwei, De Westereen
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-LCBH, nestvangst en nieuw geringd op 6 juni 2014. Oudervogel 2 ongeringd.

Foto, Detail ringcombinatie LG-LCBH en drie-legsel op aangelegde zandheuvel, nieuwe wielerbaan.
Leg-begin: rond 30 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Habitat: Grondverzet locatie
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Grondprofiel ten behoeve van Skeelerbaan
Eigenaar/gebruiker: Sportpark De Westereen
Nestlokatie: De Oasterwei, De Westereen
Oudervogels: Zie ook 06-34-55
Oudervogel 1, RY-WQCJ, vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 19 mei 2014, locatie 06-34-55.
Oudervogel 2, LG-LCBK, man, nestvangst op na-legsel en nieuw geringd op 6 juni 2014.

Foto, Twee-legsel op zandprofiel, rechts LG-LCBK, man, let op glanzend zwarte mantel en nek-kuif
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06-34-55

Habitat: akker, na-legsel op kale, brake grond
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid, na-legsel op braak terrein
Eigenaar/gebruiker: Brandsma(Mts.)
Nestlokatie: De Oasterwei, De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, RY-WQCJ, vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 19 mei 2014.
Oudervogel 2, LG-LCBK, man, nestvangst en nieuw geringd op 6 juni 2014.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCJ, vrouw en LG-LCBK, man
Leg-begin: Eerste legsel rond 10 mei, Na-legsel rond 30 mei
Eerste legsel: 3 eieren, mislukt
Na-legsel: 2 eieren, mislukt
Opmerkelijk was de waarneming van het vrouwtje RY-WQCJ in een ander broedterritorium op 2 juli
2014 langs de Rykswei, Opperkoaten, atlasblok 6-45-31, ca. 4 kilomter vanaf de broedlokatie ! Er
werd waargenomen dat het geringde paar RG-GAOE/RG-YYGP het vrouwtje verjaagde tijdens ta-piet
ceremonies, waarbij de vogels elkaar lopend achtervolgen en luid ta-piet roepend begroeten.
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Habitat: akker
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Brandsma(Mts.)
Nestlokatie: De Oasterwei, De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-BJWZ(man),nestvangst en nieuw geringd op 6 juni 2014.
Oudervogel 2, LG-LCBE(vrouw),nestvangst en nieuw geringd op 6 juni 2014.

Detail ringcombinatie RG-BJWZ, man en LG-LCBE, vrouw.
Leg-begin: rond 25 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Habitat: akker
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Brandsma(Mts.)
Nestlokatie: De Oasterwei, De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, RY-CKYP, nestvangst en nieuw geringd op 6 juni 2014. Oudervogel 2, ongeringd.

Foto, Detail ringcombinatie RY-CKYP
Leg-begin: rond 25 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Atlasblok 06-35 Westergeast-Kollumersweach

Kaart 3. Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Gele stip = vang-locatie kuiken(pul) scholekster, Zwarte
stip = broedterritorium 2014
In het atlasblok werden 1 adult en 3 jongen geringd met kleurcombinaties. De gemiddelde
legselgrootte bedraagt 2 ei(n=2), maar is onbetrouwbaar door de kleine steekproef.
Binnen het atlasblok is geen goed beeld van de aantallen broedparen, maar rond WestergeestWijgeest zullen de hoogste dichtheden voorkomen. Daar bevinden zich graslanden met
weidevogelbeheer. Door onderscheid te maken in verschillende habitat-typen is toch een schatting
te maken van de aanwezige broedende scholeksters. De schatting komt dan uit op een aanwezigheid
van 85-100 broedpaar in 2014 met een gemiddelde dichtheid van 3,28 paar per uur-hok van 100
hectare.
De enige bekende soos bevindt zich in het uiterste noordwesten van het atlasblok in uur-hok 06-3511. De soos bevind zich hier in de plas-dras aan de boezem van de vaart en de Zwemmer. Op 2 april
2014 werden hier 11 vogels gezien. Er is geen beeld van de maximum aantallen en het is bovendien
goed mogelijk dat zich rond Westergeest nog een soos bevindt.
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06-35-11

Habitat: grasland, niet bemest
Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland met beweiding, naweide
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlokatie: 198,1/586,6, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1 nieuw geringd op 19 april 2014. RG-YTBB. Oudervogel 2 onbekend

Foto, Detail ringcombinatie RG-YTBB en rechts detail kop-snavel.
Tabel 11, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

24-4

3

18-41 19-42

1, 1 ei,

2, nestvangst,
3, broedend

Leg-begin: rond 15 april, Legsel: 1 ei, vervolg onbekend

Foto, RG-YTBB, alarmerend bij nest op 24 april tijdens bezoek van kauwtjes in het grasland.
Let op vegetatie met dominantie van geknikte vossenstaart(Alopecurus geniculatus).
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06-35-44

Habitat: Bebouwing, dak
Bodem: grind
Perceelgebruik: niet van toepassing
Eigenaar/gebruiker: Fogelsangstate
Nestlokatie: Veenklooster
Oudervogels: Onbekend
Pullen: Handvangst en nieuw geringd op 30 mei 2014, RY-CKYC, RY-CKYE, RY-CKYH

Foto. De drie pullen van Fogelsanghstate, RY-CKYC, RY-CKYE, RY-CKYH, vierde foto van links,
bewoner Jan Bosma met op de achtergrond de gebouwen van Fogelsangstate.
Leg-begin: rond 12 april
Legsel: 3 eieren

Foto, Sil met donsjong met op de achtergrond broedlocatie, rechts gespreide vleugel met al
uitgroeiende handvleugelpennen. Leeftijd ca. 3 weken oud(19-21 dagen).
Tabel 12, Kuikenfase

Wk1 10-5
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6

30-51

1, ringdatum kuikens
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Atlasblok 06-36 Kollum-Augsbuurt

Kaart 4. Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster,
Gele stip = vang-locatie juveniele scholekster. Licht-paarse stip = territoria met geringde partner.
Donker-paarse stip = territoria geringd paar. Zwarte stip = vastgesteld territorium scholekster 2014.
In 2014 is van 19 nesten de legselgrootte bepaald met een gemiddelde van 2,32 ei per nest. Dit is
gemiddeld bijna 1 ei per nest minder dan in 2013, 3,26 ei (n=20)! Er werden geen vier-legsels
gevonden in tegenstelling tot 2013 toen er 8 vier-legsels werden vastgesteld. De verminderde ei-leg
laat zich niet verklaren door het aandeel na-legsels. Waarschijnlijk speelt de vastgestelde hoge
predatie op de legsels hier een rol, maar mogelijk ook de conditie en voedselomstandigheden. Van
de nesten konden geen kuikens worden geringd. Opmerkelijk, want in 2013 werden hier 11 kuikens
geringd met kleurringen. Pas op 4 augustus zag Anto de eerste en enige twee forse kuikens van het
broedseizoen. Mogelijk heeft de droge zomer ook een factor gespeeld, waardoor het voor de ouders
moeilijk voedsel zoeken is in de bikkelharde kleigrond.
Binnen het atlasblok is ruim vier-vijfde deel in agrarisch gebruik. Daarnaast verandert het typische
smûke besloten landschap hier in een open landschap op zware, vruchtbare kleigrond. De
dichtheden per 100 hectare zijn dan ook ruimer met naar schatting gemiddeld 5,22 paar per 100
hectare. Op basis van de aanwezige habitat-types broeden er naar schatting 130-150 paren in het
atlasblok. Het is nog steeds onduidelijk waar de scholeksters van Augsbuurt slapen. Langs de vaart
ten noorden van de boerderij in Augsbuurt is wel een soos aanwezig, maar die wordt niet als
slaapplaats bezet. Mogelijk vliegen de vogels naar het natuurgebied Sjouk Mouisgat net ten noorden
Van Kollum of nog verder richting Ezumakeeg. Het zou erg waardevol zijn deze slaapplaats te vinden,
omdat hier vaak beter als in de graslanden, geringde vogels kunnen worden afgelezen en er nog wel
eens een dood gewaande scholekster kan opduiken.
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06-36-21

Habitat: urbaan
Bodem: grind
Perceelgebruik: dak
Eigenaar/gebruiker: Meckema State-Zorggroep Noorderbreedte
Nestlokatie: Kollum
Oudervogels: On-geringd
Pullen: Pul 1, RY-CPLP is gevangen en geringd op 2 juli 2014. Op basis van de biometrie was het jong
circa 14 dagen oud tijdens het ringen. Het jong is op 9 juli en waarschijnlijk op de middag
gedood(alarmerende ouders gehoord door Sas Kingma) en die avond met afgebeten kop
teruggevonden door portier Wietse Bron. Mogelijk heeft het jong die dag het dak verlaten tijdens zijn
eerste oefenvlucht en is vervolgens op de grond gepakt door een huiskat. De afgebeten kop en met
name het tijdstip van predatie op klaarlichte dag sluiten andere zoogdieren, zoals steenmarter en vos
vrijwel zeker uit.
Leg-begin: rond 21 mei, mogelijk na-legsel
Legsel: Onbekend

Foto. Detal ringcombinatie pul RY-CPLP en Sas Kingma met pul. Rechts detail kop-snavel pul van
circa 14 dagen oud.
06-36-23
Habitat: akker, vers ingezaaid
Bodem: klei
Perceelgebruik: mais
Eigenaar/gebruiker: Mts. P.Agema
Nestlokatie: Hesseweg, Augsbuurt
Oudervogel 1, RG-YYGY, nestvangst en nieuw geringd op 20 mei 2014.Oudervogel 2, onbekend.

Foto, Detail ringcombinatie RG-YYGY, detail kop-snavel en 1-legsel op mais-akker.
Leg-begin: rond 15 mei, mogelijk na-legsel
Legsel: 1 ei.
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06-36-32

Habitat: grasland, bemest
Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding met runderen en bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: Augsbuurt
Oudervogels: Beide on-geringd
Pullen: Pul 1, RY-CPLQ en Pul 2, RY-CPLY beide gevangen en geringd op 4 augustus 2014, Augsbuurt

Foto, Detail ringcombinatie Pul 1, RY-CPLQ en Pul 2, RY-CPLY.
Leg-begin: rond 14 juni, Legsel: onbekend
Na afleiding van de gemeten biometrie op de groeicurves(Kersten en Brennikmeijer,1995) zijn beide
kuikens zo’n 24-25 dagen oud. Teruggerekend is het paar dus rond 14 juni begonnen met broeden en
dat is laat voor scholeksters in de Wâlden, maar was in 2014 zeker niet uitzonderlijk. Wat na
vergelijking met de notitie groei van scholekster kuikens (Bruno J. Ens, 2014) direct opvalt zijn de lage
gewichten van deze kuikens ten opzichte van hun verwachte leeftijd en groei. Uit de gewichtentabel
als functie van de snavellengte(Beintema 1994) wordt dit nog eens bevestigd. Beide jongen zitten
namelijk allebei ruim 40 gram onder het standaardgewicht van 250-260 gram(n=100). Het is dus
maar zeer de vraag of deze kuikens het hebben gered. Het geval ondersteunt het vermoeden dat de
scholeksters waarschijnlijk moeite hebben gehad om voldoende voedsel voor hun kuikens te scoren
tijdens de langdurige droge periode op de bikkelharde kleigrond.

Foto, Zoon Sil met pas geringd kuiken in Augsbuurt. Rechts detail kop-snavel pul 2, RY-CPLY.
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Habitat: grasland, bemest
Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding met runderen en bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: Augsbuurt
Oudervogels:
Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 20 mei 2014, RY-WQCN, waarschijnlijk vrouw.
Oudervogel 2, hervangst op 20 mei 2014, LB-YSBK(2013), waarschijnlijk man.

Foto. Detail ringcombinatie, RY-WQCN en LB0YSBK. Rechts drie-legsel grasland.
Leg-begin: rond 1 mei
Legsel: 3 eieren, 2 eieren uit, vervolg onbekend
Opmerkelijk was de nestvangst van LB-YSBK op het nest in Augsbuurt, met een nieuwe partner en in
een nieuw broedterritorium. LB-YSBK werd vorig jaar namelijk op 26 mei 2013 door Derick Hiemstra
middels nestvangst geringd bij de ijsbaan in Surhuisterveen. Het vorige broedterritorium lag dus zo’n
11 kilometer zuidelijker in de Wâlden, in atlasblok 06-56-32. LB-YSBK was in elk geval vanaf 2011
gepaard met LB-GNOC(2001) en zij werd alweer op 1 maart 2014 waargenomen in Surhuisterveen.
Na 2 april 2014 is LB-GNOC hier ook waargenomen met een nieuwe on-geringde partner door Derick.
Haar vorige partner LB-YSBK werd in 2014 niet afgelezen in het oude broedterritorium in
Surhuisterveen, ondanks regelmatige bezoeken van Derick. Het lijkt er dus sterk op dat een
scheiding tussen LB-YSBK en LB-GNOC al voor het nieuwe broedseizoen heeft plaatsgevonden.

Foto, LB-GNOC, op jacht naar emelten op 1 maart 2014 Surhuisterveen.
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Habitat: grasland, bemest
Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding met runderen en bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: Augsbuurt
Oudervogels:
Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 20 mei 2014, RY-WQCL.
Oudervogel 2, on-geringd.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCL, rechts in kort beweid grasland, 20 mei 2014.
Leg-begin: rond 1 mei
Legsel: 3 eieren, niet uit, gepredeerd.
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Bemesting met voorweide(schapen)
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 206,6/587,4, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELC(2011), man, Oudervogel 2 RG-CELB(2011),vrouw
Broedend tussen 3 en 31 mei, legsel en vervolg onbekend.

Foto. Links RG-CELB op 12 april 2014 en rechts partner LG-CELC op 6 april 2014 in broedterritorium.

41

De Strânljip Yn de Wâlden

Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Bemesting met voorweide
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 206,7/587,3, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-CPYB(2010),vrouw, Oudervogel 2 RG-BAWK(2009), man.
Broedend tussen 15 en 31 mei, legsel en vervolg onbekend.

Foto, LG-CPYB op 12 april 2014 en partner RG-BAWK op 6 april 2014 wakend inbroedterritorium.
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding koeien met bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 206,7/587,4, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1,LB-BQOP(2013), man.
Oudervogel 2, RY-WQCK, vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 20 mei 2014.

Foto, Detail ringcombinatie LB-BQOP en partner RY-WQCK, rechts broedend onder nestbeschermer.
Leg-begin: rond 1 mei
Legsel: 2 eieren
Tabel 4, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

3-51
20-52

1, nestvondst 2 eieren

28-53

2, nestvangst RY-WQCP
3, nest uit, eischilfers in nestkom op 31-5-2014
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Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding koeien met bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 206,7/587,4, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1,RG-YCCP(2013),man?, Oudervogel 2, onbekend
Leg-begin: rond 30 april, Legsel: 1 ei, mislukt

Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland met bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 206,8/587,4, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BQOH Oudervogel 2 onbekend.
Leg-begin: rond 25 mei
Legsel: 2 eieren, nest gepredeerd, vermoedelijk zwarte kraai
06-36-33
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: bemesting met voorweide(koeien)
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 206,8/587,3, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-BAWS(2011), man, Oudervogel 2,RY-LJRN(2012),vrouw

Foto, Links, RG-BAWS, man, is vanaf 2013 de nieuwe partner van RY-LJRN. Augsbuurt 12 april 2014.
De vorige partner RG-CPYT(2011) is dood.
Leg-begin: rond 1 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Bemesting en schapen/runderen-beweiding
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 206,7/587,3, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1 RG-BJWC (2013),man, Oudervogel 2 LG-CPYN(2010),vrouw

Foto, Links, RG-BJWC en partner LG-CPYN waakzaam in broedterritorium Augsbuurt, april 2014
Van dit paar zijn geen nestgegevens bekend uit het broedterritorium en mogelijk heeft het paar
gebroed op een kuil-bult tegenover de boerderij van Anto.
Habitat: akker
Bodem: klei
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: P.Agema(Mts.)
Nestlokatie: Zevenhuisterweg, Augsbuurt
Oudervogels:
Oudervogel 1, RY-WQCB(man), nestvangst en nieuw geringd op 17 mei 2014.
Oudervogel 2, RG-YYGZ(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2014.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCB en RG-YYGZ, rechts drie-legsel op 17 mei 2014.
Leg-begin: rond 14 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Habitat: akker
Bodem: klei
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: P.Agema(Mts.)
Nestlokatie: Hesseweg, Augsbuurt
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-LCBB(man),nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2014.
Oudervogel 2, RG-YYGT(vrouw) ,nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2014.

Foto, Detail ringcombinatie LG-LCBB en RG-YYGT, rechts drie-legsel op mais-akker.
Leg-begin: rond 7 mei
Legsel: 3 eieren, mislukt
Habitat: grasland
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 207,4/587,3, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELN(2013),man, LB-BQON(2013), vrouw
Dit paar heeft gebroed op hetzelfde perceel als in 2013, maar er zijn geen nestgegevens verzameld.

Foto, Links RG-CELN en rechts partner LB-BQON op 12 april 2014 in broedterritorium, Augsbuurt.
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Habitat: grasland
Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding runderen met bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BQOB(2012), man
Oudervogel 2, RG-CELA(2011), vrouw, her-vangst op 20 mei 2014

Foto, Detail ringcombinatie LB-BQOB en RG-CELA. Let op goede staat van de ringen uit 2011.
Leg-begin: rond 30 april, Legsel: 3 eieren, mislukt
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland met bemesting
Eigenaar/gebruiker:
Nestlokatie: 207,6/587,2, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-CPLA, nestvangst en nieuw geringd op 19 juni 2014.

Foto, Detail ringcombinatie RY-CPLA, rechts twee-legsel op 10 juni 2014.
Let op nestbekleding met veel stro!
Leg-begin: rond 3 juni
Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
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Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland met bemesting
Eigenaar/gebruiker:
Nestlokatie: 207,6/587,1, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BQOE(2013), Oudervogel 2 onbekend.

Leg-begin: rond 10 juni
Legsel: 2 eieren, mislukt
06-36-42
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Drijfmest, voorweiden melkkoeien
Eigenaar-gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,8/586,9, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1 , RY-OTBJ(2009) ,Oudervogel 2, RY-BJOA(2008)
Het paar was al op 8 maart aanwezig in het broedterritorium. Er zijn geen nestbezoeken gedaan. Het
paar heeft tweemaal een broedpoging gedaan zonder succes.
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Drijfmest, voorweiden melkkoeien
Eigenaar-gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,9/586,8, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 3 mei 2014, RB-WBCY
Oudervogel 2, (mogelijk) LB-BQOL

Foto, Detail ringcombinatie RB-WBCY en rechts detail afwijkende snavelpunt met groeven.
Leg-begin: rond 27 april
Legsel: 2 eieren, gepredeerd in de eifase
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06-36-43
Habitat: grasland
Bodem: klei
Perceelgebruik: drijfmest, voorweiden melkkoeien
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 206,9/586,9, Augsbuurt
Oudervogels:
Oudervogel 1, LB-BQOK, (2013), man
Oudervogel 2, RY-WQCQ, vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 20 mei 2014.

Foto, Detail ringcombinatie LB-BQOK en RY-WQCQ, links nestlocatie met looproutes naar
het nest. Let op hoge graslengte(ca.50 cm.) op 20 mei 2014.
Leg-begin: rond 10 mei
Legsel: 2 eieren, mislukt, gepredeerd
Tijdens het voorjaar waren rond deze nestlocatie 7 paren aanwezig, blijkbaar een gewilde locatie !
Uiteindelijk vestigden zich hier vier paren met een nest. De andere vogels werden verjaagd, waarbij
waarschijnlijk RG-BJWK(2013) het leven heeft gelaten. RG-BJWK is op 31 mei dood gevonden in het
nest-territorium van RY-WQCQ/LB-BQOK. Waarschijnlijk is de vogel gestorven aan uitputting en
heftig territoriaal conflict met LB-BQOK. Het is onduidelijk gebleven of de vogel gepaard was.

Foto, RG-BJWK (middelste scholekster) zwaar in conflict met paar RY-WQCQ(linksachter, toen nog ongeringd). Rechts LB-BQOK met bloedspatten op linker onder-vleugel, Augsbuurt, 12 april 2014.
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Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: drijfmest
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 207,2/586,9, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1 LB-BQOA, Oudervogel 2 on-geringd.

Foto, Links twee-legsel op slootkant, 20 mei 2014, Augsbuurt. Rechts detail van het gepredeerde ei
met bijtmerk van de predator. Gemeten afstand tussen hoektanden op foto komt alleen overeen
met vrouwtje bunzing(Mustela putorius), inclusief fret.
Leg-begin: rond 5 mei, Legsel: 2 eieren, gepredeerd door bunzing
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Bemesting en beweiding melkvee
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 207/586,9, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-BJWJ Oudervogel 2 on-geringd.
Het paar was al aanwezig op 8 maart 2014 in het broedterritorium. Mogelijk is dit paar verjaagd door
andere paren, maar heeft het wel een nest in de omgeving gehad. Nestgegevens ontbreken.

Foto, Paar tijdens ta-piet-ceremonie in territoriaal-conflict op 12 april 2014, Augsbuurt.
Geheel rechts indringer met links zwarte marker(left black), waarschijnlijk LB-BQOK.
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Habitat: grasland
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland.
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 207,2/586,8, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BQOJ(2013). Oudervogel 2 on-geringd.

Foto. LB-BQOJ keerde in 2014 nog eenmaal terug en zat al op 8 maart 2014 in het broedterritorium.
Zeer waarschijnlijk heeft LB-BQOJ wel een broedsel gehad, maar nestgegevens ontbreken.
Op 27 juli 2014 is de vogel dood gevonden op het wad, it Skoar, Ternaard door Jaap Swarts en
gemeld via Date Lutterop bij het Vogeltrekstation.
Habitat: grasland
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland met plas-dras
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlokatie: 207,4/587,1, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1,LB-BQOC(2013),her-vangst op 17 mei 2014, Oudervogel 2 onbekend.

Foto. Detail ringcombinatie LB-BQOC. Let op zwarte Q is op de kop aangebracht. Rechts drie-legsel ,
midden-foto met looproutes van broedende vogel naar nest in karakteristiek hooiland met veel
veldzuring, madeliefje, scherpe boterbloem, pinksterbloem en zachte dravik.
Leg-begin: rond 26 april, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
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Atlasblok 06-43

Hurdegaryp-Feanwâldsterwal

Kaart 5, Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2014.
Oranje stip = vanglokatie adulte scholekster , Zwarte stip = broedterritorium 2014
In 2014 werd net als in 2013 één adulte scholekster gevangen op een twee-legsel. Ondanks de
beperkte gegevens van beschikbare broedterritoria is het toch mogelijk een voorzichtige schatting te
maken van het aantal broedvogels in het atlasblok. Zo’n drie-vijfde deel is als grasland in gebruik,
maar ruim een vijfde deel van het gebied is onderdeel van het natuurnetwerk de natte as en is
ingericht als moerasgebied. Rietmoerassen en open water bieden nauwelijks geschikt leefgebied
voor de scholeksters, waardoor ook de totale aantallen in dit atlasblok lager zijn. Relatief hoge
dichtheden van gemiddeld 5 paar per 100 hectare worden gehaald in weidevogelpolders met hoge
waterstanden. In de droge intensieve raaigrasgebieden komen de dichtheden niet veel hoger dan 3
paar per 100 hectare. Uit de berekende dichtheden ten opzichte van aanwezige habitat-types
broeden er naar schatting nog 66-75 paren met een gemiddelde dichtheid van 2,62 paar per uur-hok.
In een deel van de uur-hokken ten oosten van Ryptsjerk zijn vogels in het verleden gevangen en
voorzien van kleurringcombinaties door de ringafdeling Trynwâlden. Deze gegevens zijn niet
opgenomen in dit jaarverslag. Er is een soos bekend uit de omgeving van de Bouwepet 06-43-22.
RG-GAOL die vorig jaar is gevangen op een mais-perceel in uur-hok 06-43-35 bezocht op 21 juni 2014
de slaapplaats “diepegat” bij Suwâld. Helaas is niet vastgesteld of deze vogel in 2014 heeft gebroed.
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06-43-35

Habitat: Grasland, bemest
Bodem: Zand/Veen
Perceelgebruik: beweiding met schapen
Eigenaar/gebruiker: Daniël Jager
Nestlocatie: Woudweg, Feanwâldsterwal
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WQCS nestvangst en nieuw geringd op 21 mei 2014. Oudervogel 2
ongeringd.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCS, rechts boer Daniël Jager, op voorgrond RY-WQCS.
Leg-begin: rond 5 mei, Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend

Foto, Een typisch agrarisch Wâld-perceel. Kleine kavel omzoomd met elzensingel.
Bemest hooiland met schapen en twee-legsel. Feanwâldsterwal 21 mei 2014.
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Atlasblok 06-44 Noardburgum-Twijzelerheide

Kaart 6. Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster,
Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
Gele stip = vang-locatie pul, Zwarte stip = vastgesteld territorium 2014
In 2014 werden 8 adulte vogels gevangen op het nest en werd 1 vlieg-vlug pul gekleurringd van een
on-geringd paar. In Twijzelerheide werd bovendien een paar waargenomen met vier uitgevlogen
jongen ! De gemiddelde legselgrootte bedroeg 3,3 ei per nest(n=9), aanzienlijk beter dan 2013, met
een gemiddelde van 2,3 ei per nest(n=4).
Het atlas-blok bestaat grotendeels uit een besloten landschapstype met bossingels en bosjes.
Bovendien is begin jaren ’90 bos aangeplant rond Noardburgum. Aaneengesloten bos is ongeschikt
als broedgebied. In de bebouwde en met bosjes bezette uur-hokken bedraagt de dichtheid niet meer
dan 2 paar per 100 hectare. Opvallend is dat de Ecologische verbindingszone langs de Zwemmer ook
vrijwel scholekster-loos is geworden. Hier zijn de hooilanden vervangen door robuuste natte
moeraszones met rietland. Ook de boezempolder “De Broek” bij het Burgumermar verloor recent 10
territoria. Helaas is niet bekend of deze paren zich elders hebben gevestigd. In meer open agrarische
delen met mais-teelt worden dichtheden van zo’n 3 paar per 100 hectare nog gehaald. Hogere
dichtheden zijn vastgesteld rond Sweagerbosch en Twizelerheide met een dichtheid van zo’n 6 paar
per 100 hectare. Opvallend, want deze intensieve gras- en maispercelen zijn kleinschalig en begrenst
met zware eikenwallen. Niet een open landschap en je zou hier niet direct hoge dichtheden
verwachten, maar het gebied is goed bezet. Door het nog kleinschalige en vrij extensieve gebruik is
het mogelijk ook succesvoller. Er is ook vastgesteld dat hier jongen uitvliegen. Uitgaande van deze
dichtheden in relatie tot het vastgestelde habitat-type wordt de totale broedpopulatie van het
atlasblok geschat op nog hooguit 70 broedpaar. Bij Kûkherne aan de Zwemmer in uurhok 06-44-23 is
een soos bekend die in het voorjaar een aantal maal is bezocht. Op 24 maart werd het hoogste
aantal geteld, namelijk 71 scholeksters. Waarschijnlijk wordt deze locatie ook als slaapplaats
gebruikt.
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06-44-12

Habitat: kale grond op kaalkap
Bodem: Veen-Zand
Perceelgebruik: braak ten behoeve van wegenaanleg
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/Provincie-Centrale as
Oudervogels:
Oudervogel 1 nestvangst en nieuw geringd op 11 juni 2014, RY-CKYS.
Oudervogel 2 onbekend.

Foto, Detail ringcombinatie RY-CKYS, midden nestlocatie met
drie-legsel op kaalkap ten behoeve van de centrale as, geheel rechts
Leg-begin: rond 5 juni, waarschijnlijk na-legsel
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Tabel 5, Broedduur

Wk1 5-6
Wk2
Wk3
Wk4 26-63

11-61
18-62

1, nestvangst
2,broedend

3,op slaapplaats afgelezen

Foto, Detail drie-legsel op kale bosgrond met opslag van braam, eik en riet en witbol.
Rechts RY-CKYS op de slaapplaats in natuurontwikkelingsgebied “Oer de Wiel” op 26 juni 2014.
54

De Strânljip Yn de Wâlden
06-44-13

Habitat: Grasland
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Hooiland
Eigenaar/gebruiker: B. van der Kooi
Nestlokatie: Kûkherne
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-CKYQ, nestvangst en nieuw geringd op 8 juni 2014. Oudervogel 2
ongeringd.

Foto, Detail ringcombinatie RY-CKYQ en detail drie-legsel tussen ruige zegge(Carex hirta).
Leg-begin: rond 1 juni
Legsel: 3 eieren, na-legsel, mislukt

Foto, Drie-legsel in extensief grasland, Kûkherne
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06-44-24

Habitat: Bebouwd erf
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Paardenbak
Eigenaar/gebruiker: Veenstra
Nestlocatie: Readpaed, Twijzelerheide
Oudervogels:
Oudervogel 1, RY-CPLK(man), nestvangst, nieuw geringd op 1 juli 2014.
Oudervogel 2, LG-GBWA(vrouw), nestvangst, nieuw geringd op 1 juli 2014.

Foto, Detail ringcombinatie RY-CPLK(man) en LG-GBWA(vrouw). Dit vrouwtje wordt vanaf 16
november afgelezen aan de noordkust van Frankrijk.
Leg-begin: rond 4 juni
Legsel: 4 eieren, na-legsel, nest uit, vervolg onbekend

Foto, Sil met RY-CPLK en broer Jente met LG-GBWA assisteren bij het ringen. De familie heeft
al jaren het broedpaar op hun erf, dit jaar in de paardenbak van zand.
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Foto. Kaart met posities van LG-GBWA, rechts detail Saint-Pair-sur-Mer / Le Thar, Frankrijk

Foto, LG-GBWA rustend langs de Franse kust op 12 november 2014, Patrick Desgue
LG-GBWA blijkt een nogal afwijkend overwinteringsgebied te hebben en laat mogelijk de Waddenzee
geheel links liggen als zij haar broedgebied verlaat. De vogel wordt op 15 oktober afgelezen in een
baai aan de kust van Saint-Pair-sur-Mer / Le Thar, Frankrijk door Patrick Desgue. Vervolgens wordt zij
tot in elk geval 7 januari 2015 daar nog gezien. De vogel foerageert hier op kokkels en bij hoogwater
verzamelen zich hier zo’n 200 exemplaren. Ook zit er nog een andere Hollander op deze plek, geringd
als RY-CNYS op de Maasvlakte.
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06-44-25

Habitat: Bebouwd
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Onbekend, mogelijk dakbroeder
Eigenaar/gebruiker: Onbekend
Nestlocatie: Bjirkewei, Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1 VT-5.345.556 is geringd als adult op 23 maart 2002 door C.Bil ,
Oudervogel 2 ongeringd.

Foto, Oudervogel 1 met metalen ring foeragerend op grasland in bebouwde kom Twijzelerheide.
06-44-35
Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: H.Kamstra
Nestlocatie: 199,1/582,6,
Wyldpaed-West, Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1 RG-GAON Oudervogel 2 onbekend.
Deze vogel werd afgelezen van 10 maart tot 02 april 2014 op de soos bij Kûkherne, Noardburgum en
werd niet afgelezen in een broedterritorium.
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Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Drijfmest
Eigenaar/gebruiker: H.Kamstra
Nestlocatie: 199,1/582,6,
Wyldpaed-West,Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1 ,LY-LYBL Oudervogel 2 onbekend
Deze vogel werd ook tweemaal afgelezen van 24 maart tot 02 april 2014 op de soos bij Kûkherne,
Noeardburgum. Op 2 juni 2014 werd de vogel foeragerend gezien in een grasland bij het
broedterritorium van 2013.

Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: H.Kamstra
Nestlokatie: 199,3/582,3, Rykswei,Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1 RY-WQCT(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 21 mei 2014.
Oudervogel 2 ongeringd.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCT, rechts oudervogel broedend op nest in maisakker.
Leg-begin: rond 9 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Tabel 6, Broedduur

Wk1 9-5
Wk2
Wk3
Wk4
1, Nestvangst

26-5
2-63

2

21-51

2, Paar agressief buizerd verjagend bij nest
3, Broedend
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Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: H.Kamstra
Nestlokatie: 199,9/582,4, Rykswei,Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YYGB nestvangst en nieuw geringd op 21 mei 2014.Oudervogel 2
onbekend.
Opmerking: Dit paar heeft het broedterritorium overgenomen van RG-GAOE.
RG-GAOE bezette in 2013 deze nestlocatie, maar haar partner werd doodgereden op de Ryswei N355
tijdens een voedselvlucht. RG-GAOE werd dit jaar zelf waargenomen met een nieuwe partner RGYYGP, in een ander broedterritorium aan de Ryskwei N355, zie 06-45-31.

Foto, Detail ringcombinatie RG-YYGB en rechts broedende oudervogel op maisakker, 26mei 2014.
Leg-begin: rond 2 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 7, Broedduur

Wk1 3-52
Wk2
Wk3
Wk4
1, Nestvangst

26-5

2

21-51

30-52

2, Broedend
3, Paar in broedterritorium

Op 31 mei werd de vogel op het nest waargenomen en op 2 juni was het paar nog aanwezig in het
nestterritorium.
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06-44-43

Habitat: Grasland, Erf
Bodem: Zand
Perceelgebruik: beweiding met paarden
Eigenaar/gebruiker: Meindert Terpstra
Nestlokatie: op boomstam, Noardburgum
Oudervogels: On-geringd, zie foto broedende oudervogel op omslag.
Pullen: Pul 1, RY-CPLT, handvangst en nieuw geringd op 25 juni 2014. Vergeleken met de groeicurves
uit(Kersten en Brennikmeijer,1995) is het jong een zeer snelle groeier met een goed gemeten
gewicht(340 gram), uitvliegleeftijd 27-30 dagen.

Foto, Detail ringcombinatie en Meindert Terpstra met pul RY-CPLT, nickname “Terpstra”. Derde foto
van links pul RY-CPLT op het wad bij it Skoar, Wierum op 1 augustus 2014 !
Tabel 8, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

4-5
11-5
18-5
25-5

29-51

1, broedend

31-5

Tabel 9, Kuikenfase

Wk 1 1-6
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6

3-61

11-6

2

25-63

7-6
14-6
21-6
28-6

1, paar met drie pullen
2, paar met minstens 1 pul
3, vliegvlug pul geringd met RY-CPLT

Leg-begin: rond 4 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, 1 jong uitgevlogen
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06-44-51

Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Harry Elzinga
Nestlokatie: 195,9/580,4, Burgum
Oudervogels: Oudervogel 1,RG-GAOS (M), Oudervogel 2, LY-LYBA(V)
Opmerking: Dit paar werd op 16 maart gezien op de slaapplaats/soos bij Klein-Zwitserland aan de
Burgumermar. Er zijn geen aanwijzingen voor broeden en alleen het vrouwtje LY-LYBA werd
foeragerend waargenomen in het broedterritorium van 2013 op 13 mei 2014. Het is wel goed
mogelijk dat het paar heeft gebroed, want op 22 juni wordt het paar afgelezen op de slaapplaats van
“diepegat”, Suwâld.
06-44-54
Habitat: Bedrijventerrein
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Electriciteitscentrale
Eigenaar/gebruiker: Electrabel
Nestlocatie: Kuikhornstervaart,Burgumermar
Oudervogels:
Oudervogel 1, LB-BTOC(man), nestvangst, nieuw geringd op 30 mei 2014.
Oudervogel 2, LB-BTOB(vrouw), nestvangst, nieuw geringd op 30 mei 2014.

Foto, Detail ringcombinatie LB-BTOC(man) en LB-BTOB(vrouw).
Leg-begin: rond 5 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Atlasblok 06-45 Twijzeler Mieden

Kaart 7, Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
Paarse stip = vang-locatie broedpaar 2013, Zwarte stip = vastgesteld territorium 2014
Er werden in 2014 13 broedvogels op het nest gevangen en in totaal zijn nu van 9 paren de beide
oudervogels voorzien van kleurringen. Er werden twee jongen geringd met kleurcombinaties en van
twee andere paren werd vastgesteld dat een jong is uitgevlogen. Van 14 broedparen is de
legselgrootte bepaald. Gemiddeld 2,7 ei per nest(=14), iets hoger als in 2013, 2,4 ei per nest(n=12).
De enige bekende slaapplaats bevindt zich in het moeras van de Twijzelermieden in uurhok 06-4525. Op 8 juni werden hier 22 vogels geteld, waarschijnlijk allemaal lokale broedvogels van de
Twijzelermieden.
Het atlasblok bestaat grotendeels uit langgerekte kavels in agrarisch gebruik omzoomd met
zandwallen, veelal dicht begroeid met zware zomereiken. Deze kavels liggen hier in een sterk
besloten landschap, karakteristiek voor zandgronden binnen de Noardlike Fryske Wâlden. De
dichtheden zijn hier ondanks het besloten karakter gemiddeld zo’n 3 paar per 100 hectare. Andere
weidevogels, zoals de kievit, grutto en tureluur komen in dit habitat-type niet (meer) voor. In het
oostelijk deel ligt het open klei op veengebied “De Mieden”. Dit zeer nat en open kwelgebied trekt
veel weide- en moerasvogels aan en de scholeksters broeden hier in hogere dichtheden van zo’n 5
paar per 100 hectare.Uitgaande van de vastgestelde habitat-types broeden naar schatting 75 paren
in het atlasblok.
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06-45-11

Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: H.Kamstra
Nestlokatie: 200,7/584,7,
Wyldpaed-Oast,Spoarbuorren
Oudervogel 1 LY-LYBN(2013).
Oudervogel 2: on-geringd.
Leg-begin: Rond 12 april ! Na-legsel
Legsel: Eerste broedsel onbekend. Na-legsel 2 eieren.
Tabel 37, Broedduur

Wk1 12-4
Wk2 19-4
Wk3 26-4
Wk4 3-5

28-41

1,broedend

9-52

2,nest uit

Tabel 37, Broedduur

Wk1 21-5
Wk2 28-5
Wk3
6-61
Wk4
12-61

3-61

1, broedend

Het ouderpaar bezette het hetzelfde broedterritorium als in 2013 en werd al op 24 maart 2014 in het
broedterritorium waargenomen. Het vroege leg-begin is vermoedelijk het gevolg van de zachte
winter. Het eerste legsel is wel uitgekomen, maar waarschijnlijk zijn de jongen al vrij snel gesneuveld
getuige het na-legsel van 21 mei. Het is niet waarschijnlijk dat dit na-legsel succesvol is geweest. In
augustus werd LY-LYBN afgelezen op het wad bij it Skoar, Ternaard.

Foto, Broedhabitat langs Swaddeloantjse, Midden nalegsel op mais, 3 juni 2014. Geheel rechts
LY-LYBN met kuiken op 12 mei 2014.
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Habitat: boerderij-erf
Bodem: Zand
Perceelgebruik: kuil-bult
Eigenaar/gebruiker: Sije van der Ploeg
Nestlocatie: 200,5/584,4, Wyldpaed-Oast
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-RTOC(2013), her-vangst op 1 juli 2014. Oudervogel 2 on-geringd.

Foto, Drie-legsel op de kuilbult achter de melkstal. Rechts LY-RTOC was zeer tam !
Leg-begin: rond 5 juni
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 10, Broedduur

Wk1 5-6
Wk2
Wk3
Wk4

2, her-vangst LY-RTOC

1-72

11-6
18-6
25-6
2-7

Habitat: akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: mais
Eigenaar/gebruiker: Sije van der Ploeg
Nestlocatie: 200,4/584,3, Wyldpaed-Oast
Oudervogels:
Oudervogel 1,LB-BTOA (2013), man
Oudervogel 2, LG-CJYC (2013), vrouw
Op 2 april is LB-BTOA aanwezig op de soos bij Kûkherne en op 23 april wordt LB-BTOA met een
nieuwe on-geringde partner waargenomen in het broedterritorium ! Er zijn nog
vervolgwaarnemingen in het broedterritorium op 2, 3 en 12 juni, waarbij op 3 juni de on-geringde
partner aan het kuildraaien wordt waargenomen op een grasperceel. Het is niet aannemelijk dat van
dit paar jongen zijn uitgevlogen. Mogelijk is LG-CJYC gestorven in de afgelopen winter.
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06-45-13

Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Mts. Broersma
Nestlocatie: 202,2/584
De Wedze, Twijzel
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-BJWQ(2013), her-vangst op 22mei 2014. Oudervogel 2 onbekend.
Leg-begin: onbekend
Legsel: 3 eieren
Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Familie Kloosterman
Nestlokatie: 204,3/584,9
It West, Buitenpost
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBK(2013),man
Oudervogel 2, RG-GAOQ(2013), vrouw
Beide vogels zijn in het broedterritorium waargenomen en tussen 23 mei en 2 juni zat het paar nog
te broeden. Er is helaas geen informatie over het legsel en broedsucces verzameld.
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: jaar-rond beweiding rundvee
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 204,2/584,4, Twijzelermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-CJYS(2013), man
Oudervogel 2, RG-BJWA(2013),vrouw
LG-CJYS werd op 11 maart 2014 waargenomen op de soos onder Buitenpost dicht bij het
broedgebied. Op 23 maart werd het paar waargenomen in het zelfde broedterritorium als 2013. Het
paar werd op 3 juni 2014 alarmerend gezien in het broedterritorium en LG-CJYS werd hier voor het
laatst waargenomen op 1 juli 2014. Het is dus aannemelijk dat het paar een nest met eieren, jongen
en/of een na-legsel heeft gehad, maar dat is helaas niet goed vastgesteld in het veld. Ondanks de
regelmatige bezoeken zijn ook geen grote jongen waargenomen en aangenomen kan worden dat er
geen jongen uitgevlogen zijn.
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6-45-21

Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlokatie: Twijzelerheide, Wyldpaed-Oast
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-LCBC,man, nestvangst en nieuw geringd op 29 mei 2014.
Oudervogel 2, RY-CKYB,vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 29 mei 2014.

Foto, Detail ringcombinatie LG-LCBC en RY-CKYB. Rechts drie-legsel op mais. Let op kaal nest
met prent van zoogdier, waarschijnlijk hond net boven het nest !
Leg-begin: Onbekend, op 2 juni nog broedend
Legsel: 3 eieren
6-45-24
Habitat: grasland
Bodem: Veen, (Klei op veen)
Perceelgebruik: jaar-rond beweiding Schotse Hooglander en Exmoore pony’s
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 204,2/584,4, Twijzelermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-LCBA,man, nestvangst, nieuw geringd op 5 mei 2014
Oudervogel 2, RY-WYCA,vrouw, nestvangst, nieuw geringd op 5 mei 2014

Foto.Detail ringcombinatie LG-LCBA en RY-WYCA, rechts drie-legsel op intensief beweid schraalland.
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Leg-begin: rond 25 april
Legsel: 3 eieren, niet uit
Tabel 11, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

25-4
2-5
9-5
16-5

5-51

1, nestvangst broedpaar RG-LCBA/RY-WYCA

22-52

2, geen activiteit/geen nest

Habitat: grasland
Bodem: Veen, (Klei op veen)
Perceelgebruik: vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Mts. B. van der Wal
Nestlocatie: Twijzelermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-YYGQ, man, nestvangst, nieuw geringd op 26 mei 2014.
Oudervogel 2, RY-CKYA, vrouw, nestvangst, nieuw geringd op 26 mei 2014.

Foto, Detail ringcombinatie RG-YYGQ en RY-CKYA, rechts vier-legsel op gekilverde
akker, let op gespaard legsel tijdens werkzaamheden !
Leg-begin: onbekend
Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend
6-45-25
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: op bult bagger- grond, on-bemest grasland met voorweiden, schaap/rund.
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: Alde Dyk, Twijzelermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-YYGC, man, nestvangst en nieuw geringd op 22 mei 2014.
Oudervogel 2, RY-WQCY, vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 22 mei 2014.
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Foto, Detail ringcombinatie RG-YYGA en RY-WQCY, rechts-inzet twee-legsel op baggerbult,
Twijzelermieden 22 mei 2014.
Leg-begin: onbekend
Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: op baggerslib uit sloot, on-bemest grasland met voorweiden, schaap/rund.
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: Alde Dyk, Twijzelermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WQCZ, nestvangst en nieuw geringd op 22 mei 2014. Oudervogel 2
onbekend.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCZ en rechts het twee-legsel op kale slootbagger,
Twijzelermieden 22 mei 2014.
Leg-begin: onbekend
Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
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6-45-31

Habitat: Boerderij-erf
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Bemesting en beweiding met schapen.
Eigenaar/gebruiker: H.Hiemstra
Nestlocatie: 200,6/582,4, Opperkoaten
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-GAOE(2013), vrouw. Deze vogel zat in 2013 in een ander
broedterritorium aan de Ryskwei en verloor haar partner die werd doodgereden in het verkeer
tijdens een voedselvlucht naar de jongen. Oudervogel 2, RG-YYGP, man, nestvangst en nieuw
geringd op 26 mei 2014. Op 2 juli is het paar nog aanwezig in het nestperceel, maar de jongen
worden niet waargenomen. Die avond is het paar op dit perceel in conflict met een andere
scholekster RY-WQCJ, in 2014 geringd op het nest aan de Oasterwei, Zwaagwesteinde , zie atlasblok
06-44-55, op een afstand van circa 3 kilometer!
Pullen: Pul 1, RY-CKYZ en Pul 2 LG-LCBP gevangen en geringd op 14 juni 2014.

Foto, Detail ringcombinaties, RG-GAOE en RG-YYGP en pullen RY-CKYZ en LG-LCBP.
Leg-begin: 25 april, Legsel: 3 eieren
Tabel 12, Broedduur

Wk1 28-41
Wk2
Wk3
Wk4

25-52

1, Eerste ei op 25 april, mededeling H.Hiemstra
2, Jongen in nest op 26-5

Tabel 13, Kuikenfase

Wk 1
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6

30-51
14-62
28-63

1-6
8-6
15-6
23-6
30-6

1, paar met drie pullen
2, twee pullen gekleurringd
3, ouderpaar zonder jongen in broedterritorium
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6-45-35

Habitat: graszode kade-dijk
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Kade
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 204,4/582,8, Twijzelermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-CJYN(2013)
Oudervogel 2, linksboven metaal.
Leg-begin: rond 13 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit
Tabel 14, Broedduur

Wk1 13-5
Wk2 20-5
Wk3 27-5
Wk4

1, nest uit, ei-schilfers in nestkom

2-6
9-61

Habitat: grasland, grote vossenstaart-pitrus
Bodem: Veen
Perceelgebruik: plas-dras
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 204,5/582,9, Twijzelermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, RY-CPLN, man, nestvangst en nieuw geringd op 30 juni 2014.
Oudervogel 2, LY-LYBH(2013), vrouw

Foto, Detail ringcombinaties, RY-CPLN, nickname “Nicolai” en LY-LYBH(2013).
Leg-begin: rond 15 juni, na-legsel
Legsel: 1 ei, vervolg onbekend
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Foto. Nest met één ei op de plas-dras Twijzelermieden. Rechts adulte man RY-CPLN, nickname
“Nicolai”, let op nek-kuif en glanzend zwarte mantel.
06-45-52
Habitat: schelpenverharding
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Fietsenrek Voetbalvereniging
Eigenaar/gebruiker: Sportclub Kootstertille
Nestlocatie: 201,9/580,8, Kootstertille
Oudervogels:
Oudervogel 1, RY-CKYN, man, nestvangst en nieuw geringd op 2 juni 2014.
Oudervogel 2, RG-GAOK(2013), vrouw.
Leg-begin: 27 mei, Legsel: 3 eieren

Foto. Detail ringcombinatie RY-CKYN en RG-GAOK(2013). Rechts drie-legsel. Let op bekleding nest !
Tabel 15, Broedduur

Wk1 27-5
Wk2
Wk3
Wk4

10-62

1, nestvangst RY-CKYN

2-61
7-6
14-6
21-63

2, broedend op twee-legsel
3, nest uit jongen gepredeerd
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06-46 Polder Rohel – Surhuizumer Mieden

Kaart 8. Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
Zwarte stip = vastgesteld territorium 2014
In 2014 werden net als 2013 drie adulte broedvogels gevangen en voorzien van kleurringen. De
gemiddelde legselgrootte bedroeg 3,5 ei per nest(n=2). In de uur-hokken rond Stynsgea-Surhuzum
zijn diverse scholeksters gevangen door Derrick Hiemstra. Deze gegevens zijn niet in het overzicht
meegenomen. Er zijn twee slaapplaatsen bekend. Onder Buitenpost in uur-hok 06-46-11 ligt een soos
waar in het voorjaar enkele tientallen vogels aanwezig zijn. Op 15 maart werden er 64 scholeksters
geteld. Via Gertie Papenburg kreeg ik de volgende informatie binnen over deze soos net onder
Buitenpost. “Er zijn twee dingen die ik zeker weet: 1. de soos is er sedert ik hem in 1983 waarnam
elk jaar geweest, dat heeft niet ook maar één keer gemist; 2. de aantallen scholeksters lagen altijd
tussen ‘in de veertig’ en ‘in de tachtig’. Maar ik heb die aantallen nooit vastgelegd.” Een andere
slaapplaats/soos bevind zich op de zuid-kade van het Prs. Margrietkanaal in uur-hok 06-46-24. Op
deze soos werden op 27 maart 110 scholeksters geteld. Het atlasblok ten oosten van de N358 grenst
aan het open kleilandschap en er is maar weinig bebouwing. Grotendeels bestaat het gebied uit
graslanden met een agrarisch gebruik. De lage, natte, venige delen zijn grotendeels in eigendom van
Staatsbosbeheer en staan bekend als het natuurgebied “De Mieden”, waaronder de polder Rohel en
de Surhuizumermieden vallen. Rond Stynsgea en Surhuzum liggen de hogere delen in een meer
besloten landschap met elzensingels en eikenwallen. In extensief open grasland-gebied is een
dichtheid van circa 5 paar per 100 hectare vastgesteld. Uitgaande van de aanwezige habitat-types
broeden er naar schatting 3,18 paar per kilometerhok en dat is zo’n 80 paren voor het hele atlasblok.
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06-46-24

Habitat: grasland, grote vossenstaart
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Hooiland met voorweide, koeien
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 208,8/583,5, Surhuizumermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BQOQ(2013), Oudervogel 2, onbekend
Er zijn geen nestgegevens van dit paar bekend, maar de vogel is tijdens broedvogelkartering
waargenomen door Arno Paulus. Op 23 juni 2014 was de vogel nog wakend(paal zitten) aanwezig in
het nestterritorium. Het is goed mogelijk dat het paar succesvol jongen heeft grootgebracht.
Habitat: grasberm, onverharde weg
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Ontsluiting gemaal
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 208,9/583,2, Surhuizumermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELQ(2013)
Ook van deze broedvogel ontbreken nestgegevens. Wel is zeker dat de vogel terugkeerde naar zijn
broedterritorium, want Wiebe Kaspersma zag de vogel op de plas-dras aan de Heawei, dichtbij het
territorium uit 2013.
06-46-34
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: voorweide, runderen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: Surhuizumermieden, Broeksterpetten
Oudervogels: Oudervogel 1 RG-YYGS, nestvangst en nieuw geringd op 23 mei 2014.

Foto. Detail ringcombinatie RG-YYGS, nickname “Sil”, rechts zoon Sil met RG-YYGS.
Legbegin: > 20 mei, broedend op 2 juni 2014.
Legsel: 3 eieren en 1 kievitsei !
74

De Strânljip Yn de Wâlden
06-46-52

Habitat: Grasland
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Beweiding met schapen en bemesting
Eigenaar/gebruiker: Tamme
Nestlocatie: Legeloane, Augustinusga
Oudervogels:
Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 11 juni 2014, RY-CPLL(man).
Oudervogel 2, nestvangst en nieuw geringd op 11 juni 2014, LG-LBBL(vrouw).

Foto. RY-CPLL, LG-LCBL en Lammert Paulus met RY-CPLL, nickname “Lammert”.
Legbegin: rond 2 juni
Legsel: 4 eieren, mislukt
Het broedpaar heeft het nest verlaten nadat de broedvogels rond 20 juni werden aangevallen door
een buizerd. Het is zeker dat daarbij één van de broedvogels verwond is geraakt.

Foto. Links vier-legsel met speciale nestbeschermer voor beweiding
met schapen. Rechts, zelfde legsel, let op looproute van oudervogel !
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Atlasblok 06-52

Lytse Geast - Suwâldsterfjild

Kaart 9. Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
Gele stip = vanglocatie pul, Zwarte stip = vastgesteld territorium 2014
In 2014 zijn 6 adulte broedvogels en drie pullen gevangen en geringd met een kleurring combinatie.
De gemiddelde legselgrootte bedroeg 2,6 ei per nest(n=5). Er is wel een grote slaapplaats bekend,
maar deze is moeilijk te bereiken en ligt aan het kanaal in uur-hok 06-52-45. Er zijn geen tellingen
bekend, maar waarschijnlijk gaat het om meer dan 200 vogels. Binnen het atlasblok bevinden zich
lokaal nog hoge dichtheden van broedende scholeksters, met name in het Suwâldsterfjild waar
boeren aan een actief weidevogelbeheer doen. Het is hierdoor lastig om een berekening te maken
van de dichtheid in het habitat-type intensief grasland, die meer dan de helft van het atlasblok
oppervlak omvat. Van de overige habitat-types ontbreken gegevens van het bedrijventerrein De
Hemrik en de jachthaven van Zuiderburen in de rook van Leeuwarden. Een voorzichtige schatting van
het aantal broedvogels komt uit op 75 tot 125 paren, mogelijk hoger.
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06-52-35
Habitat: Grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Bemesting en beweiding
Eigenaar/gebruiker: Pieter Antonides
Nestlocatie: Aldemiede, Suwâld
Oudervogels: Onbekend
Pullen: Pul 1, RY-CPLC en Pul 2, RY-CPLE, handvangsten en nieuw geringd op 24 juni 2014.

Foto, Detail ringcombinaties pullen, RY-CPLC en RY-CPLE, rechts-vooraan RY-CPLE op het wad bij it
Skoar, 1 augustus 2014. Let op enorme tumor op het rechter loopbeen !
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) heeft pul 1, RY-CPLC een sterk
afwijkend gewicht. Het gewicht zit wel 75 gram boven de standaard, mogelijk is dit een meetfout. Dit
jong wordt op 24 juli in het broedterritorium dood(onvers) gevonden. Uit de biometrie blijkt dat het
pul volledig volgroeid en dus na uitvliegen is gestorven. Pul 2,RY-CPLE zit net onder het
standaardgewicht en wordt op 1 en 7 augustus afgelezen op het wad bij it Skoar. Dit pul heeft
enorme tumoren op de tibia en de kans is klein dat deze vogel hiermee kan overleven.
Habitat: Grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Bemesting en beweiding
Eigenaar/gebruiker: Theo Kooi
Nestlocatie: Aldemiede, Suwâld
Oudervogels: Onbekend. Pullen: Pul 1, RY-CPLB, handvangst en nieuw geringd op 24 juni 2014.
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Foto, Detail ringcombinatie pul, RY-CPLB, rechts detail kop-snavel.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais-braak
Eigenaar/gebruiker: Pieter Antonides
Nestlocatie: Aldemiede, Suwâld
Oudervogels:
Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 10 mei 2014, RY-WYCQ(man).
Oudervogel 2, nestvangst en nieuw geringd op 19 mei 2014, RG-YYGA(vrouw).

Foto, Detail ringcombinatie RY-WYCQ en twee-legsel op braak mais-land, Aldemiede 10 mei 2014.
Legbegin: rond 29 april, nest uit
Legsel: 2 eieren, minimaal 1 jong vliegvlug
Tabel 16, Broedduur

Wk1 29-4
Wk2
Wk3
Wk4

10-51

19-52
26-5

1, nestvangst RY-WYCQ
2, hervangst RY-WYCQ en nestvangst RG-YYGA

Tabel 17, Kuikenfase

Wk 1
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6

27-5
3-6
14-061
28-62

24-62

1, RY-WYCQ met twee pullen

2, 1 vliegvlug pul met alarmerende ouders
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Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais-braak
Eigenaar/gebruiker: Pieter Antonides
Nestlocatie: Alde Miede, Suwâld
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 19 mei 2014, RY-WQCH. Her-vangst op
28 juni 2014.
Oudervogel 2 onbekend.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCH en detail kop-snavel.
Leg-begin: rond 12 mei
Legsel: 3 eieren, na-legsel 3 eieren
Tabel 18, Broedduur

Wk1 15-5
Wk2
Wk3
Wk4

24-5

1, nestvangst RY-WQCH

2

19-52

21-5
28-5
4-6
11-6

2, broedend op drie-legsel

Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Grasland
Eigenaar/gebruiker: Pieter Antonides
Nestlocatie: Alde Miede, Suwâld
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 19 mei 2014, RY-WQCE. Oudervogel 2
onbekend
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Foto, Detail ringcombinatie RY-WQCE, rechts drie-legsel in slootkant tussen bloeiende zachte
witbol(Holcus mollis), hondsdraf(Glechoma hederacea) en gewone hoornbloem(Cerastium fontanum).
Legbegin: rond 12 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Tabel 19, Broedduur

Wk1 15-5
Wk2
Wk3
Wk4

24-52

19-51

1, nestvangst RY-WQCE
2, hervangst RY-WQCE

Habitat: Akker, Bodem: Veen, Perceelgebruik: Mais-braak
Eigenaar/gebruiker: Pieter Antonides
Nestlocatie: Alde Miede, Suwâld
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 24 mei 2014, RG-YYGJ. Oudervogel 2
onbekend

Foto, Detail ringcombinatie RG-YYGJ, rechts drie-legsel op braak mais-land, 24 mei 2014.
Legbegin: rond 12 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Foto, RG-YYGJ rustend op het wad bij hoogwater, 1 augustus 2014, It Skoar.
06-52-45
Habitat: Grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Raaigras met intensieve bemesting
Eigenaar/gebruiker: Mts.Tjalma
Nestlocatie: Aldemiede, Suwâld
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 24 mei 2014, RG-YYGK. Oudervogel 2
onbekend

Foto, Detail ringcombinatie RG-YYGK, rechts detail kop-snavel.
Legbegin: Onbekend
Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
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Atlasblok 06-53

Wijde Ee-Suwâld(East)-Garypperwarren-Burgum(West)

Kaart 10. Onvolledig beeld van scholekster territoria in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Rode stip = vang-locatie broedpaar,
Paarse stip = vanglocatie 2013, Zwarte stip =territorium scholekster
In 2014 werden 13 adulte scholeksters geringd met kleurcombinaties(2013 24 adulten). Daarnaast
zijn twee kuikens geringd met een metalen ring. Opmerkelijk was de vangst van een adulte
broedvogel met metaal. Deze vogel was hier als kuiken in 2010 geringd en dit was gezien de jonge
leeftijd waarschijnlijk de eerste broedpoging. Ook is dit de eerste aanwijzing van een kuiken uit de
eigen deelpopulatie van de Wâlden die zich als broedvogel heeft kunnen vestigen. De gemiddelde
legselgrootte bedroeg 3,06 ei per nest(n=16), nagenoeg even groot als 2013, 3,05 ei per nest.
Het atlasblok bestaat grotendeels uit open agrarisch landschap op vrij voedselrijke venige tot kleiige
zandgronden. In de op weidevogelbeheer ingerichte terreinen loopt de dichtheid op tot zo’n 10 paar
per uur-hok(100 ha). Ook de aanwezigheid van mais-percelen dragen bij aan hogere dichtheden,
maar mogelijk is dit een waarnemerseffect vanwege de goede zichtbaarheid van broedende
scholeksters in mais ten opzichte van grasland. Het is lastig om een betrouwbare schatting te doen
voor de graslanden in agrarisch gebruik. Percelen met een weidevogelbeheer kunnen wel dichtheden
bereiken van 10 paar per 100 hectare. Op basis van de beschikbare habitat-types zijn er zo’n 90 tot
150 broedparen in het atlasblok aanwezig.
In uur-hok 06-53-33 is een bekende slaapplaats aanwezig die vanaf maart tot het einde van het
broedseizoen bezet blijft. Van deze slaapplaats, bekend als ‘diepegat ‘ zijn telgegevens beschikbaar.
De slaapplaats op de voormalige zandwinning staat onder druk, vanwege de verminderde
beschikbare ruimte.(Zie dalende trend van de maximum getelde aantallen, hieronder!) Door
verruiging en erosie vanuit het kanaal is er nog maar weinig open en kaal zand waarop de
scholeksters zich onbedreigd voelen. Vanwege de goede mogelijkheid om kleurringen af te lezen is
aan de eigenaar Van Oord toestemming gevraagd de opslag van ruigte en wilgen te mogen maaien.
Na deze toestemming is de locatie gemaaid. Een deel van de scholeksters overnachtte in 2014 op de
aanwezige zuigerbuizen in het kanaal. Bij mooi weer vindt veel menselijke verstoring plaats en
daardoor wijken vogels soms uit naar de steenbestorting aan de overzijde van het kanaal in uur-hok
06-53-34. Mogelijk wijken ook scholeksters uit richting het Schalkdiep ten westen van Suwâld in uurhok 06-52-45. Maxima van de tellingen op de slaapplats ’diepegat’zijn:
• 3 juli 2011, 365 exemplaren
• 13 april 2012 300 exemplaren
• 8 april 2013 265 exemplaren
• 16 juni 2014 226 exemplaren
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06-53-12

Habitat: Akker
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Venema
Nestlocatie: 191,2/579,5, Sûderein, Tytjerk
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BQOY(2013),man
Oudervogel 2, LG-CJYA(2013),vrouw
Van dit paar is geen territorium vastgesteld. Beide vogels zijn ook niet waargenomen in de Wâlden in
2014. RG-CJYA dook vanaf 1 augustus 2014, dus na het broedseizoen op in Wieringen en lijkt daar
ook te overwinteren, aangezien de vele aflezingen van Wim Tijsen aldaar. Het mannetje LB-BQOY is
vanaf zijn ringdatum 5 juni 2013 niet één keer afgelezen.
Habitat: Akker
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Venema
Nestlocatie: 191,3/579,4, Sûderein, Tytjerk
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-CJYB Oudervogel 2 onbekend.
Deze vogel is eenmaal in het broedterritorium afgelezen door Wybe Kaspersma op 12 mei 2013. Er
zijn geen nestgegevens bekend.
Habitat: Grasland
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Raaigras met bemesting
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Sûderein, Tytjerk
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELS(2013), man
Oudervogel 2, RG-CELZ(2013), vrouw
Leg-begin: rond 15 mei, waarschijnlijk na-legsel, Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
Op 5 juni wordt RG-CELS waargenomen in het broedterritorium door Age Hulder. Mogelijk zijn dan
jongen aanwezig. Opvallend is dat het paar vanaf 15 juni gezamenlijk de slaapplaats bezoekt aan de
Wijde Ee, diepegat. Dit is een sterke indicatie dat het paar op dat moment de jongen is kwijtgeraakt.

Foto. Twee-legsel in grasland. Let op deels ongetekend ei.
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Habitat: Akker
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Schevel
Nestlocatie: 191,4/579,6, Sûderein, Tytjerk
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELT(2013),man
Oudervogel 2, LB-BQOZ(2013),vrouw
Pullen: Op 31 mei worden twee donsjongen(van ca. 14 dagen oud) geringd met een metalen ring. Uit
een vergelijking met de standaard-gewichten(Beintema 1994) is een goede conditie af te leiden. De
vogels zitten ruim boven de standaard-gewichten en krijgen dus voldoende voedsel van de ouders .

Leg-begin: rond 20 april
Legsel: nest uit, vervolg onbekend
Tabel 20 Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

20-4
27-4
4-5
11-5

17-5

Tabel 21, Kuikenfase

Wk 1
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6

24-51
31-52

1, minimaal 1 kuiken gezien door Wybe Kaspersma
2, twee donsjongen geringd
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06-53-13

Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Veen
Perceelgebruik: grasland, intensief bemest
Eigenaar/gebruiker: Teunis de Jong
Nestlocatie: 192,3/578,3, De Warren,
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBB Oudervogel 2 onbekend.
Deze vogel is vanaf 5 maart regelmatig waargenomen op de slaapplaats bij ‘Diepegat’en het is
waarschijnlijk dat de vogel wederom zijn nestterritorium heeft bezet in polder De Warren, maar er
zijn geen nestgegevens verzameld.
06-53-14
Habitat: Akkerland
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Teunis Pietersma
Nestlocatie: 193,5/579,6 Langelaan, Burgum
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBC Oudervogel 2 onbekend.
Ook deze vogel is vanaf 9 maart regelmatig waargenomen op de slaapplaats bij ‘Diepegat’ en het is
waarschijnlijk dat de vogel wederom zijn nestterritorium heeft bezet aan de Lange laan, maar er zijn
geen nestgegevens verzameld.
06-53-23
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Veen
Perceelgebruik: grasland, intensief bemest
Eigenaar/gebruiker: Teunis de Jong
Nestlocatie: De Warren
Oudervogel 1, RY-CKYK(man), nestvangst en nieuw geringd op 31 mei 2014.
Oudervogel 2, RY-CKYL(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 31 mei 2014.

Foto, Detail ringcombinatie RY-CKYK en RY-CKYL, “nickname Laura”. Rechts RYCKYK. Let op zwart
glanzend prachtkleed van adulte man.
Leg-begin: Onbekend, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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06-53-24

Habitat: Akkerland
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Rinze van der Meer
Nestlocatie: Monnikenweg, Burgum
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 11 mei 2014, RY-WYCT. Oudervogel 2
onbekend.

Foto, Detail ringcombinatie RY-WYCT, rechts detail kop-snavel, op achtergrond nest-territorium
op kale mais-akker.
Leg-begin: rond 4 mei, Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
Tabel 22 Broedduur

Wk1
Wk2 11-51
Wk3
Wk4

23-52

1,nestvangst
2,broedend

Habitat: Akkerland
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Rinze van der Meer
Nestlocatie: Monnikenweg, Burgum
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-GAOC(2013)
RG-GAOC is vanaf 5 maart tot 13 april 2014 waargenomen op de slaapplaats bij ‘Diepegat’ en het is
onduidelijk of de vogel een broedterritorium heeft gehad. Omdat de vogel in 2013 binnen 1000
meter van de slaapplaats zijn nestterritorium had is het opmerkelijk dat de vogel niet vaker is
afgelezen. Hierdoor lijkt het onwaarschijnlijk dat deze vogel in het hetzelfde territorium heeft
gebroed, maar het blijft speculeren. Mogelijk is het territorium verlaten of is de vogel (ge)dood.
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06-53-25

Habitat: grasland met bemesting
Bodem: Zand-veen
Perceelgebruik: voor-beweiding met melkvee
Eigenaar/gebruiker: T. de Jong
Nestlocatie: Berchhiem
Oudervogels: Oudervogel 1,RB-WBCQ, nieuw geringd op 25 april 2014, oudervogel 2 onbekend

Foto, Detail ringcombinatie RB-WBCQ, rechts detail kop-snavel.
Leg-begin: rond 14 april
Legsel: 4 eieren, nest niet uit, na-legsel mislukt
06-53-31
Habitat: Grasland, vers ingezaaid
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: gaslokatie
Eigenaar/gebruiker:
Nestlokatie: 190,9/577,9, Suwâld
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-GAOA(2013).Oudervogel 2 ongeringd.
RG-GAOA keerde in 2014 terug in hetzelfde nestterritorium.
Leg-begin: rond 20 april, Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Nestlocatie: 190,7/577,3, Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELP(2013), man
Oudervogel 2, LY-RTOB(2013), vrouw
RG-CELP is in het broedterritorium aan de Daniël Bouweswei, Suwâld tussen 30 maart en 8 mei
diverse keren afgelezen. Op 28 juni was de vogel aanwezig op de slaapplaats, diepegat.
De partner LY-RTOB is begin april afgelezen in het broedterritorium en werd al vanaf 16 juni
regelmatig op de slaapplaats waargenomen. Het is aannemelijk dat het paar tweemaal een legsel
heeft gehad, maar nestvondsten en waarnemingen van pullen bleven uit.
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Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Nestlocatie: 190,7/577,2, Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBY(2013) Oudervogel 2 on-geringd.
Deze vogel is bij de Monnikenweg onder de haven van Suwâld afgelezen door Wybe Kaspersma op
30 maart 2014. De vogel foerageerde in grasland met een on-geringde partner. Er zijn geen verdere
broedgegevens bekend, maar de vogel is wel regelmatig tot eind juni afgelezen op de slaapplaats bij
‘diepegat’ en het is waarschijnlijk dat de vogel een broedpoging heeft gedaan.
06-53-35
Habitat: grasland met bemesting
Bodem: Zand-veen
Perceelgebruik: voor-beweiding met melkvee
Eigenaar/gebruiker: T. de Jong
Nestlocatie: Berchhiem
Oudervogels: Oudervogel 1,RG-YTBK, nieuw geringd op 25 april 2014, oudervogel 2 onbekend

Foto, Detail ringcombinatie RG-YTBK, rechts detail kop-snavel.
Leg-begin: rond 14 april
Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 23 Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

14-4
21-4
28-4
5-5

25-41

1, nestvangst

11-52

2, nest uit, mondelinge mededeling Age Hulder
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Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Stinswei, Garyp
Oudervogel 1, RY-WYCP, nestvangst, nieuw geringd op 10 mei 2014.Oudervogel 2 onbekend.

Foto, Detail RY-WYCP, rechts detail nek en mantel. Let op kuif en zwart glanzend kleed!
Leg-begin: rond 4 mei, Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Stinswei, Garyp
Oudervogel 1, RY-WYCS, nestvangst, nieuw geringd op 10 mei 2014.Oudervogel 2 onbekend.

Foto, Detail ring-combinatie RY-WYCS, rechts kop-snavel. Let op snavelpunt, punt-beitelvorm.
Leg-begin: rond 4 mei, Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
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06-53-41

Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Nestlocatie: Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBQ(2013), hervangst op 23 mei 2014,. Oudervogel 2 onbekend.

Foto, Detail ring-combinatie LY-LYBQ, rechts kop-snavel. Let op snavelpunt met punt-vorm.
Leg-begin: Onbekend, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Nestlocatie: Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YYGH, her-vangst op nest. Aluminimum ring verwijderd en vervangen
door metaal. De vogel was binnen een kilometer geringd als nest-jong op 6 juni 2010 door C.Bil en
het gaat hier voor zover mij bekend om het eerste kuiken dat als broedvogel is terug gevangen
binnen het kleurringproject in de Noardlike Fryske Wâlden. Mogelijk is dit pas het eerste jaar dat de
vogel een nest had, want het gaat hier om een slechts vier jaar oude scholekster. Van scholeksters is
bekend dat deze pas na het derde kalenderjaar in staat zijn een broedterritorium bezetten.
Oudervogel 2, onbekend.
Leg-begin: Onbekend, Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend
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Foto, Detail ringcombinatie, RG-YYGH, 4e kalenderjaar. Rechts assistent-ringer Wybe Kaspersma.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Nestlocatie: Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YYGE, nestvangst en nieuw geringd op 23 mei 2014,. Oudervogel 2
onbekend.
Leg-begin: Onbekend, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend

Foto, Detail ring-combinatie RG-YYGE, rechts detail-kopsnavel op bedrijf Van der Meulen.
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Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Tjalma(Mts.)
Nestlocatie: Nijedjip, Suwâldsterfjild
Oudervogels:
Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 19 mei 2014, RY-WQCC. Oudervogel 2 onbekend.

Foto, Detail ring-combinatie RY-WQCC, rechts één-legsel op kale mais-akker.
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 1 ei, mislukt
Tabel 24, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

1,nestvangst

23-5

2

24-5

3

19-51

2,broedend
3,nest leeg

Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: 190,5/576,4, Suwâldsterfjild
Oudervogels:
Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 7 mei 2014, RY-WYCE. Oudervogel 2 onbekend.
Leg-begin: rond 1 mei
Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend
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Foto, Detail ring-combinatie RY-WYCE, rechts RY-WYCE op 9 mei 2014 in het broedterritorium.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: 190,6/576,5, Suwâldsterfjild
Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 7 mei 2014, RY-WYCJ. Oudervogel 2 onbekend.

Foto, Detail ring-combinatie RY-WYCJ, rechts na-zorger Age Hulder met RY-WYCJ.
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Tabel 25, Broedduur

Wk1 1-1
Wk2
Wk3
19-52
Wk4

7-71

1, nestvangst
2,hervangst
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Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: 190,7/576,4, Suwâldsterfjild
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-GAOZ( 2013), man
Oudervogel 2, RY-WYCK ,vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 7 mei 2014.
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend

Foto, Detail ringcombinaties RG-GAOZ, man en vrouw uiterst rechts RY-WYCK. Let op bruine mantel !
06-53-42
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Hotze Bakker
Nestlocatie: 191,1/576,3, Suwâldsterfjild
Oudervogel 1, RG-GAOY(2013), man, is op 28 januari 2014 dood gevonden in op Schiermonnikoog.
Oudervogel 2, LY-LYBS(2013) wordt vanaf 24 mei 2014 in het broedterritorium waargenomen met
een nieuwe on-geringde partner, maar het blijft onduidelijk of het paar een legsel heeft gehad.

Foto, LY-LYBS op de slaapplaats ‘diepegat’, de vogel is goed te herkennen aan
zijn gebogen YBS-snavel !
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06-53-43

Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: bemest hooiland
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: 192,3/576,8, Monnikenweg-Suwâld.
Oudervogel 1, LY-LYBT (2013)
Oudervogel 2, ongeringd
LY-LYBT wordt vanaf 4 maart 2014 tot 7 juli 2014 regelmatig gespot op de slaapplaats ’diepegat ’. Op
26 april wordt paring waargenomen in het territorium. De vogel heeft met zekerheid gebroed in
grasland, maar er zijn geen nestgegevens bekend.
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Bemesting
Eigenaar/gebruiker: Sipma
Nestlocatie: 193,9/576,9, Stinswei, Garyp
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-BJWB(2013), man ‘Bareld’, Oudervogel 2, LG-CJYK(2013), vrouw.
‘Bareld’ wordt alweer op 19 februari 2014 teruggezien op de slaapplaats bij ‘diepegat’, maar
waarnemingen na 13 april 2014 ontbreken. De partner wordt hier voor het laatst op 28 juni 2014
gemeld en het is aannemelijk dat het paar ergens een broedterritorium heeft gehad.
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Bemesting
Eigenaar/gebruiker: Sipma
Nestlocatie: 193,9/576,5, Stinswei, Garyp
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-CJYE(2013), Oudervogel 2 ongeringd.
LG-CJYE bezet in 2014 wederom een broedterritorium in de Garypsterwarren. Er zijn geen
nestgegevens bekend, maar een waarneming van 16 juli 2014 in het broedterritorium duidt er
wellicht op dat er mogelijk jongen zijn. Helaas kan dit niet bevestigd worden door een waarneming.
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Bemesting en beweiding melkvee
Eigenaar/gebruiker: Sipma
Nestlocatie: 193,9/576,1, Eendrachtsweg, Garyp
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-YJCJ Oudervogel 2 onbekend.
LG-YJCJ ‘Jens’, wordt van 7 maart 2014 tot 5 mei 2014 afgelezen op de slaapplaats ‘diepegat’. Het
blijft onduidelijk waar de vogel zijn broedterritorium heeft gehad in 2014.
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Atlasblok 06-54 Burgumermar-Sumar

Kaart 11. Onvolledig beeld van broedterritoria scholekster in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Rode stip = vang-locatie broedpaar
Gele stip = vang-locatie pul, Zwarte stip = territorium 2014.
In 2014 zijn 6 adulte broedvogels gevangen en voorzien van kleurring-combinaties. Ook zijn twee
pullen door Martin Sikkema gevangen en geringd met kleurringen. De legselgrootte bedroeg
gemiddeld 3 ei per nest(n=8), hoger als 2013 met 2,5 ei per nest(n=4).
Er zijn geen slaapplaatsen bekend. In uurhok 06-54-24 is in het voorjaar een soos met een tiental
vogels waargenomen met een maximum van 52 vogels op 16 maart 2014.
Binnen het atlasblok is het grote Burgumermar vrijwel ongeschikt als broedhabitat, met uitzondering
van enkele kale open kades. De oeverzone is vaak bekleed met riet-ruigte en delen van voormalig
boezemland zijn ook verruigd tot moerasbos. Recent is de afname van de scholekster als gevolg van
een veranderend habitat-type goed merkbaar met het vrijwel verdwijnen als broedvogel uit
boezempolders dicht tegen het meer aan. Op de zandgronden rond Sumar is het landschap ook
besloten met brede eikensingels. Eveneens zijn de dichtheden laag en er wordt met name gebroed
op mais-percelen. Bebouwing en aangebouwde bedrijventerreinen lijken in eerste instantie weinig te
bieden voor een weidevogel, maar de scholekster heeft zich hier nadrukkelijk gevestigd op de grote,
open brede daken van bedrijfsgebouwen. Het lijkt erop dat het uitkomstpercentage van de eieren
hier hoog is en er worden veel paren met jongen gezien. Wel is geconstateerd dat de ouders met
kuikens aan andere gevaren worden blootgesteld, zoals predatie door huiskat en hond. Ook worden
kuikens en ouders overreden in het drukke verkeer. Op basis van de aanwezige habitat-types kan de
populatie binnen het atlasblok geschat worden op 70 tot 75 broedvogels.
96

De Strânljip Yn de Wâlden
06-54-11

Habitat: urbaan, woningbouw
Bodem: grind
Perceelgebruik: dak
Eigenaar/gebruiker: Pruis
Nestlocatie: 196,1/579,5 kerklaan Burgum
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBZ(2013), vrouw
Oudervogel 2, RB-WBCZ, man, nestvangst en nieuw geringd op 4 mei 2014 .
Pullen: Op 29 mei werd een kuiken van dit paar geringd met metaal en werd die avond voor het
laatst waargenomen. Het kuiken is gepredeerd, waarschijnlijk door een kat of zwarte kraai.
Leg-begin: 20 april en na-legsel rond 12 juni
Legsel: Eerste broedsel 3 eieren, nest uit, mislukt. Na-legsel mislukt.

Foto, Detail ring-combinaties LY-LYBZ en RB-WBCZ, rechts buurtbewoners die enthousiast
toekijken bij het loslaten van ‘dakbroeder’ RB-WBCZ door Sil.
Tabel 26, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

17-4
24-4
1-51
8-5

1, nestvangst RB-WBCZ

14-5

Tabel 27, Kuikenfase

Wk 1 15-5
Wk 2 22-52 23-51
Wk 3 29-53
Wk 4
Wk 5
Wk 6

18-51
8-64

26-51 27-52 28-53
2-64

1, voedselvlucht, 2, paar met 2 pullen, 3, paar met 1 pul, 5, paar zonder pul

Uit vergelijking van de groeicurves(Kersten en Brennikmeijer,1995) was het kuiken zo’n 15 dagen oud
en zat hij 25 gram onder het standaard-gewicht(n=60) als functie van de snavellengte. Wellicht was
het kuiken in slechte conditie en was daardoor een makkelijke prooi voor roofdieren.
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06-54-12

Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Sjouke Hoekstra
Nestlocatie: 196,8/579,7, Noardermar
Oudervogels:
Oudervogel 1, LY-RTOE(2013), man.
Oudervogel 2, RY-CKYJ ,vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 30 mei 2014.
Leg-begin: Onbekend
Legsel: 1 ei, vervolg onbekend

Foto, Detail ring-combinaties LY-RTOE, man en RY-CKYJ, rechts één-legsel op 30 mei 2014.
06-54-22
Habitat: urbaan, woningbouw
Bodem: grind
Perceelgebruik: dak
Eigenaar/gebruiker: Johanna Westerdijk
Nestlocatie: Burgum
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 10 mei 2014, LG-LCBJ, nickname
“Johanna” .
Leg-begin: Onbekend, Legsel: 3 eieren, nest uit, jong gepredeerd door kat

LG-LCBJ nichname “Johanna” samen met Johanna Westerdijk en Wiebe Kaspersma, uiterst rechts de
nestlokatie met vangkooi en het drielegsel(foto-inzet).
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06-54-23

Habitat: Akkerland
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Sjouke Hoekstra
Nestlocatie: 197,1/578,9, Noardermar
Oudervogels:
Oudervogel 1, LB-BQOT(vrouw), 2013.
Oudervogel 2, RY-CPLS(man), nestvangst en nieuw geringd op 30 mei 2014.

Links LB-BQOT(2013), midden RY-CPLS en rechts Pieterjan Sjoerdsma met RY-CPLS,
nickname “Pieter”, Noardermar 30 mei 2014.
Leg-begin: Onbekend, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Habitat: Halfnatuurlijk nat grasland
Bodem: Zand/Veen
Perceelgebruik: Hooiland
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 197,4/578,8, Soestpolder
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-RTOL Oudervogel 2 ongeringd.
Van dit paar is geen nest gevonden. LY-RTOL was al op 16 maart aanwezig op de steigers van
Camping Klein Zwitserland aan het Burgumermar. Daarna is LY-RTOL nog waargenomen in het
broedterritorium op 23 april en 7 mei. Het is aannemelijk dat het paar wel een broedpoging heeft
gedaan, maar dat het nest gepredeerd is. In de Soestpolder werden vrijwel alle legsel van
weidevogels al vroeg gepredeerd.

99

De Strânljip Yn de Wâlden

06-54-41

Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Garyperhoeke, Sumar
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 9 mei 2014, RY-WYCN. Oudervogel 2
onbekend.

Foto, Detail ring-combinatie RY-WYCN, rechts één-legsel, 3 mei, op kale akkergrond.
Leg-begin: rond 2 mei
Legsel: 3 eieren,
Tabel 28, Broedduur

Wk1
3-51
2
Wk2 9-5
Wk3
Wk4
24-53

14-53
21-53

1, 1 legsel, 2, nestvangst op 3 legsel, 3, broedend
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Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Garyperhoeke, Sumar
Oudervogels:
Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 9 mei 2014, RY-WYCL.
Oudervogel 2 onbekend.

Foto, Detail ring-combinatie RY-WYCL, rechts drie-legsel op kale akker, 9 mei 2014.
Op achtergrond bosstrook om bedrijventerrein Rendac, Sumar.
Leg-begin: rond 27 april
Legsel: 4 eieren,
Tabel 29, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

1, 4 legsel

9-5
21-53

2

3-51
24-53

2, nestvangst op 3 legsel
3,broedend
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Atlasblok 06-55

Eastermar-Droegeham

Kaart 12. Onvolledig beeld van broedterritoria scholekster in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Zwarte stip = territorium 2014.
Er is slechts één adulte broedvogel gevangen en geringd met kleurringen in dit atlasblok. Er zijn
weinig gegevens beschikbaar van broedparen, waardoor het moeilijk is om een betrouwbare
schatting te maken van de aantallen in het atlasblok. Op basis van de beschikbare gegevens van de
habitat-types en territoria is het toch mogelijk om een poging te doen. De meeste territoria bevinden
zich in het oostelijk deel, waar kleinschalige bebouwing in een agrarisch landschap afwisselt met
dorpskernen en bedrijventerrein. In het westelijk deel is het erg lastig om iets van de aantallen te
zeggen, vanwege de hoge dichtheid aan houtwallen is het gebied moeizaam te inventariseren en
lijken grote delen ongeschikt. Toch is er een enorme hoeveelheid aan mais-akkers die grote
aantrekkingskracht hebben op de broedvogels. Op basis van de vastgestelde habitat-types broeden
naar schatting 75 paren in het atlasblok. Er zijn geen slaapplaatsen bekend, maar mogelijk bevindt
zich een soos/slaapplaats bij de zandputten van Schuilenburg in uur-hok 06-55-12.
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06-55-14

Habitat: Urbaan, dorp
Bodem: Grind
Perceelgebruik: Dak
Eigenaar/gebruiker: Richard Azier
Nestlocatie: De Buorren, Droegeham
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 13 mei 2014, RY-WYCY. Oudervogel 2
on-geringd.

Foto, Detail ring-combinatie RY-WYCY, rechts nazorger Richard Azier met dakbroeder RY-WYCY.
Leg-begin: 5 mei, Legsel: 4 eieren, nest uit
Op vrijdag 6 juni zijn de vier pullen naar het weiland overgezet door bewoner Richard Azier.
Tabel 30, Broedduur

Wk1 3-51
Wk2
Wk3
Wk4

13-52

1, één-legsel en 2, nestvangst

Foto, Vier-legsel op dak van de Spar, Drogeham, 13 mei 2014, rechts detail legsel, let op tekening !
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Atlasblok 11-13

Earnewâld-Siegerswâld

Kaart 13. Onvolledig beeld van broedterritoria scholekster in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster,
Rode stip = vanglocatie broedpaar
Zwarte stip = territorium 2014.
In 2014 zijn door Martin Sikkema en Wybe Kaspersma 8 adulte broedvogels gevangen op de maisakkers rond de Panhuyspoel, Siegerswoude.
Bij de zandafgraving ‘Panhuyspoel’ in Sigerswâld, uurhok 11-13-24 is een bekende slaapplaats, maar
telgegevens zijn niet bekend. Verder is er een kleine slaapplaats van circa 15 tot 30 scholeksters
bezet in de Jan Durkspolder, uurhok 11-13-54.
Het atlasblok bestaat hoofdzakelijk uit venige gronden en is grotendeels in agrarisch gebruik, met
uitzondering van het Nationaal Park de ‘Alde Feanen’ bij Earnewâld. Binnen dit natuurgebied zijn
grote delen ongeschikt als broedhabitat door aanwezigheid van riet-ruigte en moerasbos. Aan de
randen zijn wel territoria bekend in bebouwd gebied en op botanisch grasland. De dichtheden zijn er
waarschijnlijk laag, circa 0,5 paar per 100 hectare. Opmerkelijk is dan ook dat een broedpaar in een
nat natuur-ontwikkelings-gebied ‘De Lytse Mar’ van it Fryske Gea een jong wist groot te brengen uit
een na-legsel. Het on-geringde vliegvlugge pul werd op 12 augustus 2013 nog gevoerd in het nestterritorium Hogere dichtheden zijn geconstateerd in het open agrarische gebied op mais-akkers en
hooilanden met weidevogelbeheer. Op basis van de aanwezige habitat-types bedraagt het totaal
aantal broedpaar binnen het atlasblok hooguit 60 paar.

104

De Strânljip Yn de Wâlden

11-13-13

Habitat: Akkerland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Jacobi
Nestlocatie: 192,7/574,1, Feantersdyk, Siegerswâld
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBJ is op 30 mei 2013 in het broedgebied als verkeersslachtoffer
gemeld. Oudervogel 2 onbekend.
11-13-33
Habitat: Urbaan
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Op ponton-boot in jachthaven
Eigenaar/gebruiker: B.Westerdijk
Nestlocatie: 192,5/572,2, Earnewâld
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-WBCK Oudervogel 2 onbekend.
Leg-begin: rond 30 april, Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
11-13-54
Habitat: Moeras
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Ondergelopen pitrus-land
Eigenaar/gebruiker: it Fryske Gea
Nestlocatie: Lytse mar, Earnewâld
Oudervogels: On-geringd
Pullen: Op 12 augustus wordt één vlieg-vlug pul waargenomen, zie foto.
Leg-begin: rond 6 juni.

Foto, Oudervogel(links) met vlieg-vlug pul(rechts) op 12 augustus 2014, Lytse Mar. Let op verschil in
kleur van de iris, oudervogel intensief rood en pul met donkere iris en zwakke lichte oog-ring.
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Atlasblok 11-14

Aldegea-De Tike

Er werden geen broedvogels gevangen. Er zijn bovendien geen gegevens bekend van slaapplaatsen
binnen het atlasblok. Grote delen van het atlasblok bestaan uit een half-open tot open landschap op
een zandige tot venige bodem. Het gebied wordt doorsneden door de snelweg de Wâldwei A7 en is
verder een intensief agrarisch landschap met veel singels en bosjes. Het gebied heeft grote droge
zandige delen met een agrarisch gebruik en is hierdoor droogte gevoeliger en weinig geschikt voor
andere weidevogelsoorten. Waarschijnlijk zijn de dichtheden van de scholekster het hoogst in de
open gebieden met mais-teelt. Op basis van de aanwezige habitat-types bestaat de populatie uit
circa 80 paren, maar mogelijk lager door een overschatting van de aantallen op de hogere
zandgrond.

11-14-23
Habitat: braak land
Bodem: Zand
Perceelgebruik: sloopterrein erf Eigenaar/gebruiker: Provincie Fryslân project centrale as
Nestlocatie: 197,4/573,8, Nyegaesterhoeke
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-BJWL(2013), man
Oudervogel 2, RG-BJWN(2013),vrouw
Al op 2 maart was één van de beide geringde vogels aanwezig in het broedterritorium. Helaas lukte
het niet om de code af te lezen in het veld. Vanaf 30 maart tot 5 juni was het paar aanwezig in het
nestterritorium en het is aannemelijk dat het paar minstens één legsel heeft gehad. Helaas
ontbreken de gegevens van het broedsucces, maar het is niet waarschijnlijk dat eventuele jongen zijn
uitgevlogen.

Foto, Links RG-BJWL, man en rechts RG-BJWN, vrouw, badend in nest-territorium op 30 maart 2014.
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Atlasblok 11-15

Rottevalle-Opeinde

Kaart 14. Onvolledig beeld van broedterritoria scholekster in 2014.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
Paarde stip = vang-locatie 2013, Zwarte stip = territorium 2014.
Er is in 2014 één adulte broedvogel gevangen. Twee pullen werden voorzien van kleurringen en één
kuiken werd geringd met metaal.
Er zijn geen gegevens bekend van slaapplaatsen binnen het atlasblok, maar mogelijk overnachten
vogels op de steigers van de eilanden in de Leijen.
Het atlasblok wordt doorsneden door de Wâldwei(A7) en de N369. Verder bestaat het blok
grotendeels uit een typische veenontginnings-structuur op zandgronden.
Deze voormalige (hoog)veengronden zijn ingericht voor agrarisch gebruik en de dichtheden zijn er
naar verwachting laag. Dit geldt ook voor de Leien, waar geschikt broedhabitat vrijwel afwezig is.
Hogere dichtheden worden geconstateerd in de open boezemlanden van de polder tussen De Pein
en de Leien en rond kleinschalige kavels rond de dorpjes Rottevalle en De Pein. Het zuidelijk deel van
het atlasblok is dichtbebouwd door de woonplaats Drachten waar geschikte broedlocaties liggen op
de bedrijventerreinen. Op basis van de vastgestelde habitat-types ligt het aantal broedpaar
waarschijnlijk onder de 75 paar.
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11-15-12

Habitat: Urbaan, dagrecreatieterrein
Bodem: Zand-Veen
Perceelgebruik: Dak, met gras bekleding
Eigenaar/gebruiker: Pier Hager
Nestlocatie: Paviljoen de Leien, Rottevalle
Oudervogels: Oudervogel 1, nestvangst en nieuw geringd op 14 mei 2014, RY-WQCP
Pullen: Het eerste pul is na het verlaten van het nest op zwart dakleer terechtgekomen en daar
waarschijnlijk door oververhitting en uitputting gestorven. Het andere pul is na 14 dagen geringd met
metaal en is waarschijnlijk in de derde week verdwenen, omdat geen activiteit meer is waargenomen
van de oudervogels.

Foto, detail ringcombinatie RY-WQCP,”Pierke”, met dak-legsel en donsjong van ca. 14 dagen oud.
Leg-begin: 10 mei
Legsel: 2 ei, nest uit
Tabel 31, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

10-5
17-5
24-5
31-5

1, nestvangst RY-WQCP

14-51

6-6

Tabel 32, Kuikenfase

Wk 1 7-6
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6

12-61 13-6
20-62

1, 1 dood pul

2, pul geringd met metaal

Na 20 juni is het paar niet meer waargenomen en het is vrij zeker dat het kuiken verloren is gegaan.
Het geringde kuiken zat onder de standaard-gewichten tabel als functie van de snavellengte van
Beintema(1994).
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11-15-23

Habitat: grasland
Bodem: Zand-Veen
Perceelgebruik: beweiding schapen
Eigenaar/gebruiker: L. de Hoek
Nestlocatie: 202,7/573,7, Rottevalle
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-GAOJ(2013),man
Oudervogel 2, LY-LYBE(2013),vrouw
Leg-begin: Onbekend, Legsel: Onbekend

Foto, RG-GAOJ, nickname “Jorrit”, territoriale man in broedterritorium. Let op opgezette kruin en
nekbevedering.
Het paar werd op 17 april waargenomen in het broedterritorium. Op 20 juni werd RG-GAOJ nog
wakend waargenomen, maar er zijn geen jongen waargenomen.
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Habitat: grasland
Bodem: Zand-Veen
Perceelgebruik: beweiding paard
Eigenaar/gebruiker: L. de Hoek
Nestlocatie: 202,8/573,8, Rottevalle
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-GAOH(2013).Oudervogel 2 onbekend.
Pullen: Pul 1, RY-CKYT en Pul 2, RY-CKYY gevangen en geringd op 14 juni 2014.
In vergelijking van de gemeten snavellengte tot de standaard-gewichten tabel(Beintema 1994) was
het gemeten gewicht normaal.

Foto, Detail Pul1, RY-CKYT en Pul2, RY-CKYY, rechts detail kop-snavel van de pullen met een leeftijd
van ca.20 dagen. Let op de uitgroei van de handpennen in de bloedspoelen van de vleugel !
Leg-begin: rond 28 april
Legsel: 2 of meer.
Tabel 33 Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

28-4
5-5
12-5
19-5

14-51

1, broedend

25-5

Tabel 34, Kuikenfase

Wk 1 26-5
Wk 2 2-6
Wk 3 9-6
Wk 4
Wk 5
Wk 6

12-61

20-6

2

14-61

1, paar met twee donspullen
2, paar met minimaal 1 pul
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8. Slaapplaatsen

Het is aan te bevelen slaapplaatsen actiever te tellen op aantallen. Door het stimuleren van
(simultaan) tellingen op de slaapplaatsen kan veel extra en waardevolle informatie worden
verzameld over de deelpopulatie in de Wâlden. Uit de maxima op de slaapplaatsen kan bij een goede
teldekking een vergelijking gemaakt worden met de geschatte broedpopulatie. Voor de slaapplaats
‘diepegat’, bij Suwâld is vastgesteld dat die slaapplaats vooral door broedvogels wordt bezet. Eerder
werd aangenomen dat deze slaap- en verzamelplaatsen vooral worden bezet door onvolwassen
vogels en niet-broedvogels. Dit wordt sterk ontkracht door de aflezingen van broedvogels op de
slaapplaatsen tijdens het gehele broedseizoen. Het vermoeden is dat de aantallen op de
slaapplaatsen dus een goed beeld kunnen geven van de broedpopulatie in de Wâlden en dus niet
moeten worden beschouwd als reserve-vogels, zoals dat op sommige locaties in de Waddenzee is
vastgesteld. Tellingen kunnen dit in de toekomst verduidelijken, omdat inmiddels een aanzienlijk
deel van de broedpopulatie is geringd met kleurringen(ruim 10 %). Slaapplaatsen zijn bovendien
veruit de beste locaties voor het aflezen van scholeksters met kleurringen. Daarnaast kunnen goede
tellingen inzicht geven in de aanwezigheid van onvolwassen of ongepaarde scholeksters. Mogelijk
kan het ook informatie geven over het aantal daadwerkelijk uitgevlogen kuikens in de nazomer, maar
dit is niet erg waarschijnlijk. Tot op heden worden nauwelijks uitgevlogen jongen gezien op de
slaapplaatsen en ook zijn er geen aflezingen van geringde juvenielen geweest op de slaapplaatsen in
de Wâlden. Het vermoeden is dat de uitgevlogen jongen vrijwel direct naar de Waddenzee gaan,
omdat daar wel geringde jongen worden afgelezen die geringd zijn in de Wâlden. Op dit moment is
er nog geen goed totaal-beeld van alle aanwezige slaapplaatsen en er ontbreken aantallen van
belangrijke slaapplaatsen zoals de Panhuyspoel, Strandheem en Schalkdiep. De som van getelde
maxima op de getelde slaapplaatsen bedraagt zo’n 1500 scholeksters. Tot op heden hebben alle
afgelezen scholeksters op de slaapplaatsen betrekking op broedvogels uit de Wâlden. Er zijn wel
vogels afgelezen die in de Waddenzee werden gevangen of zelfs aan de Engelse zuidkust, maar dit
betreft alle wintervangsten van broedvogels uit de Wâlden. Mogelijk vindt ook enige doortrek plaats
van scholeksters die vanuit de wintergebieden dieper het binnenland in trekken naar hun
broedgebieden, maar het is maar zeer de vraag of deze vogels ook de slaapplaatsen gebruiken voor
deze korte trekafstand. Voor al deze antwoorden is meer telwerk op de slaapplaatsen gewenst !
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9. Discussie

In het weidevogelmeetnet Friesland worden de aantallen van broedende scholeksters nauwlettend
gevolgd. Vanaf de start in het basisjaar 1996 is de scholeksterpopulatie binnen de proefvlakken ruim
gehalveerd in 15 jaar tijd ! De grootste afnames vonden plaats tussen 1997-1998(20%) en tussen
2006-2007(14%). De dichtheden binnen de proefvlakken zijn vergeleken met de Noardlike Fryske
Wâlden vrij hoog te noemen voor het binnendijkse Fryslân, in 2011 gemiddeld1 ruim 10 paar op 100
ha.1(Gemiddelde berekend uit WMF 2011, 1184 territoria,11.306 hectare,163 proefvlakken)
De vrij hoge dichtheden zijn representatief voor graslanden en agrarisch gebied met beheervormen
en worden (vrijwel) niet verklaard door buitendijkse proefvlakken, omdat er geen buitendijkse
proefvlakken in het meetnet opgenomen zijn.(Postma J., Jager K.& Oomen D.2012.
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2011. Sovon-rapport 2012-46. Sovon Vogelonderzoek
Nederland, Nijmegen.
Een belangrijk onderdeel naast het ringonderzoek is de schatting van de broedpopulatie scholeksters
binnen het onderzoeksgebied de Noardlike Fryske Wâlden(zie kaart 1). Daarbij wordt onderscheid
gemaakt van de volgende habitat-typen; grasland(extensief agrarisch), grasland(intensief agrarisch),
akkers(mais), bebouwing, moeras-water en bos. Binnen deze gekozen habitats is op basis van
vastgestelde dichtheden per 100 hectare goed mogelijk om de broedpopulatie te berekenen.
Bovendien is per atlasblok rekening gehouden met de vastgestelde dichtheden tijdens inventarisaties
door Staatsbosbeheer vrijwilligers en de lokale Vogelwachten. Uit de schatting blijkt dat in het
noordelijk gebied op de overgang naar de zeeklei-bodem veel hogere dichtheden aanwezig zijn, tot
wel 5 tot 10 maal zo hoog als op zandgrond. De berekende dichtheid in het noordoosten is geschat
op zo’n 130 paar per atlasblok. In de zuidelijke delen nemen de broeddichtheden en aantallen sterk
af evenals in de grote robuuste natuurgebieden met veel water en moerasbos, zoals de Alde Feanen
en de Grutte Wielen. Hier broeden naar schatting zo’n 65 paar per atlasblok. Binnen het
onderzoeksgebied van 20 atlasblokken(totaal 50.000 hectare) wordt de deelpopulatie van de
Noardlike Fryske Wâlden nu geschat op zo’n 1500-2000 broedpaar voor 2014.(In 2013 werd nog een
schatting berekend van 4000-5000 paren). De schatting ligt in lijn met de berekende aantallen van
het weidevogelbeheer bij de agrarische natuurvereniging De Noardlike Fryske Wâlden.
Het is zinvol om te onderzoeken welke verschillen er zijn te constateren in verschuivingen van
broedsucces en broedterritoria binnen de Wâlden nu de scholekster landelijk in een neerwaartse
spiraal is geraakt en inmiddels op de oranje lijst is gezet. Door zijn enorme, recente afname als
broedvogel wordt de broedpopulatie bijna bedreigd met uitsterven. In de Noardlike Fryske Wâlden
gaat het om circa 2% van de landelijke broedpopulatie.
Voor komend seizoen is het van belang om een goede uitwisseling van nestgegevens te organiseren.
Het gaat dan met name om de eerste vinddatum van het legsel en het vaststellen of de legsels zijn
uitgekomen. Deze gegevens zijn van belang om het broedsucces en verliesoorzaken goed te kunnen
volgen. Hiervoor is een nauwere samenwerking met lokale nazorgers van de plaatselijke
vogelbeschermingswachten van de BFVW gewenst.
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