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Colofon
Dit jaarverlsag is samengesteld uit het ringonderzoek naar scholeksters in het Nationaal Landschap
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. 2016/02.
Foto omslag: Vrouwtje scholekster RG-CELJ in broedterritorium Augsbuurt op 28 mei 2015.
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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 leeftijden binnen de soort. Met deze gegevens kunnen voorspellingen gedaan worden over
populatie-ontwikkeling van de soort. Naast de wetenschappelijke vraagstukken draagt het onderzoek
ook bij aan een betere bescherming en behoud voor bijvoorbeeld beleidsmakers, beheerders en
grondeigenaren.
Binnen het RAS-project scholekster wordt gewerkt met kleurringcombinaties, waardoor een eenmaal
gevangen vogel kan worden gevolgd door middel van aflezingen van de combinaties. Tijdens het
project wordt nagestreefd om het broedpaar van een nest te vangen. Van 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 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 met name 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 zich vestigen als broedvogel. Uit het ringonderzoek weten we dat een
scholekster 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”.
Een zeer belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking tussen ringers en de lokale
nazorg van de BFVW, grondgebruikers en eigenaren. Het succes van het project is afhankelijk van een
breed gedragen draagvlak voor het onderzoek, toestemming tot betreding van gronden en
bescherming van de broedparen. Het geven van voorlichting over het onderzoek in de Noardlike
Fryske Wâlden is daarbij van belang. In dit kader wordt vanaf 2013 jaarlijks van de ringvangsten en
resultaten verlag gedaan.

4

De Strânljip Yn ‘e Wâlden

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
machtigings-overeenkomst 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 certificerings-bijeenkomsten
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 RASscholekster 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 binnen de
Noardlike Fryske Wâlden is zwart omkaderd(gestandaardiseerd) per atlasblok(5x5km)1. Kaart
bewerkt door Jeroen Nienhuis, Sovon met alle vangsten van ringgroep Fryske Wâlden tot 2015.
Bron: Wadertrack-Sovon.
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.
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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 habitat 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 nazorg 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 50.000 hectare.
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6. Resultaat

Binnen de Noardlike Fyske Wâlden zijn sinds 2008 512 scholeksters voorzien van kleurringen,
waarvan per 1 januari minimaal 312 in leven zijn. Daarnaast zijn er ook nog diverse broedvogels
reeds voorzien van een metalen 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. In 2015
werden in totaal binnen het onderzoeksgebied “Noardlike Fryske Wâlden”, 117 scholeksters nieuw
geringd, iets minder als 2014(n=128) en 2013(n=126). Het ging in 2015 om 77 gevangen adulte
broedvogels. Aanzienlijk minder als in 2014(n=102) en te verklaren door het niet vangen in de
Trynwâlden en het Suwâldsterfjild. Daarnaast werden in 2015 40 pullen(2014 n=26) voorzien van
een kleurringcombinatie. Nog niet eerder werden zoveel jongen geringd met een
kleurringcombinatie in het onderzoeksgebied.

Jaarlijkse overleving broedvogels
Percentage levend afgelezen broedvogels

100%
90%
80%

2008(n=28)

70%

2009(n=34)

60%

2010(n=40)

50%

2011(n=14)

40%

2012(n=21)

30%

2013(n=90)

20%

2014(n=102)

10%

Lineair (2008(n=28))

0%
1

3

5

7

Periode 2009-2016

Figuur 2, Totaaloverzicht overleving van gekleurringde adulte scholeksters(broedvogels) in de Wâlden.

In figuur 2 is in een spreidingsdiagram de jaarlijkse overleving gepresenteerd. De geringde vogels uit
2015(n=77) zijn hierin uiteraard nog niet opgenomen. Als peildatum is in 2015, 1 februari genomen.
Aflezingen van broedvogels na deze datum worden meegeteld als overwinteraar. De overleving is
berekend aan de hand van aflezingen en zal in werkelijkheid hoger liggen doordat sommige
broedvogels niet worden afgelezen of zich hebben verplaatst. Desondanks is de overleving hoog,
gemiddeld 80 %. In 2014 lag dit percentage zelfs boven de 90 % voor de ringjaren 2009,2010, 2012
en 2013. Een negatieve uitschieter is vastgesteld voor het eerste overlevingsjaar van ringjaar 2009
met een overwinteringspercentage van slechts 53 %. Deze lage afwijkende score is waarschijnlijk het
gevolg van het hoge aandeel geringde vogels uit de Giekerkerpolder. Hier worden namelijk de
broedvogels niet afgelezen en zijn slaapplaatsen afgelegen en slecht bereikbaar.
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Overleving kuikens met kleurringen
120
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Aantal kuikens

100
80

geringd als pul

64
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60
40

36

40

23
20
0

3 31
2010

13
44
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26
15
8
4
2014

uitgevlogen

41

30
21
10 9
1
2015

10

dood gemeld
levend in 2015

totaal

Ringjaar kuikens
Figuur 3, Totaaloverzicht van de overleving van jonge scholeksters(pullen met kleurringen) in de Wâlden.

In figuur 3 zijn de vier jaarklassen aangegeven waarin kuikens zijn geringd met
kleurringcombinaties(n=105). Van 39 % is daadwerkelijk vastgesteld dat de jongen zijn uitgevlogen.
Het betreft aflezingen van vliegende jongen buiten het nestterritorium. Van deze uitgevlogen
jongen(n=41) is 24 % reeds dood gemeld(n=10) en is 51 % in 2015 levend afgelezen(n=21). Het is nog
te vroeg om daadwerkelijk iets te zeggen van de overleving, maar we kunnen wel iets zeggen over de
doodsoorzaak van de 10 dood gemelde juveniele kuikens;
•
•
•
•
•

Predatie 40 %
Verkeerslachtoffer 20 %
Uitputting 20 %
Afschot Frankrijk 10 %
Prikkeldraad 10 %

Het is nog veel te vroeg om al conclusies uit bovenstaande tabel te halen, maar het is wel duidelijk
dat als de jonge scholeksters uitvliegen er nog vele gevaren hun pad kruisen. De waargenomen
overleving van de kuikens is al erg laag en het is bovendien niet altijd eenvoudig de ouderparen met
jongen te volgen. Het verlies onder de kuikens is heel erg hoog en omdat de jongen pas vanaf 21
dagen worden voorzien van kleurringen mondt het op gepaste afstand volgen van de broedsels
dikwijls uit op een teleurstelling. Het ringen van juveniele scholeksters blijft dan ook een zeer
bijzondere aangelegenheid. Voor de terugkeer van jonge scholeksters met kleurringen als
broedvogel is het nog iets te vroeg. Wel werd een jonge vogel op 17 mei 2015 gezien op een soos
langs het Ps. Margrietkanaal te Burgum. Dit jong werd als pul geringd door Derick Hiemstra op 11 juli
2013 in Surhuisterveen(RG-WPCJ). Scholeksters broeden pas vanaf hun vierde kalenderjaar en
mogelijk lukt het deze vogel een partner te vinden en een territorium te bezetten in 2016.
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In tabel 2, zijn de aantallen adulte scholeksters per atlasblok weergegeven. In kolom A zijn voor 2015
ook de nestvangsten van Derrick Hiemstra opgenomen. Bovendien zijn de vangsten uit het atlasblok
Kornhorn(Gr.) 06-57, toegevoegd welke net buiten de Fryske Wâlden vallen.
Tabel 2 Overzicht nestvangsten adulte scholeksters in de Noardlike Fryske Wâlden.

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
Kornhorn(Gr.)
Wergea-Alde Feanen
Earnewâld-Siegerswâld
Aldegea-De Tike
Rottevalle-Opeinde
Drachtstercompagnie
Totaal

A
B
C
2015 2015 2015

1
23
7

4

3

2

5

D
2013-2015
1
1
51
8
28

2

4

2

15

8
3

2

33
9
6

5
5
3
5
5

42
1

3
2

1

77

10

15
4
21

10
6
6

5

260

Kolom A: Nieuw geringde adulte scholeksters met kleurringcombinatie per atlasblok in 2015.
Kolom B: Her-vangsten van reeds gekleurringde scholeksters in 2015.
Kolom C: Her-vangsten van adulte scholekster met een metalen of aluminimum ring in 2015. Deze
vogels zijn in 2015 voorzien van een kleurringcombinatie en derhalve ook opgenomen in kolom A.
Kolom D: Totaal aantal geringde scholeksters met kleurringcombinatie in 2013 - 2015.
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In tabel 3, wordt een overzicht gepresenteerd van de gevangen jongen/pullen per atlasblok. Ook in
deze tabel zijn de vangsten van Derrick Hiemstra opgenomen. Bovendien zijn de vangsten uit het
atlasblok Kornhorn(Gr.) 06-57, toegevoegd welke net buiten de Fryske Wâlden vallen.
Tabel 3 Overzicht handvangsten pullen scholekster in de Noardlike Fryske Wâlden.

Atlasblok
5x5 km

E
F
G
2015 2015 2013-2015

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
Kornhorn(Gr.)
Wergea-Alde Feanen
Earnewâld-Siegerswâld
Aldegea-De Tike
Rottevalle-Opeinde
Drachtstercompagnie
Totaal

7

1

9

5

2

22

4
5

7
1
1

12
4
2

7

13

3
3

16

1
6

40

5

86

Kolom E: Nieuw geringde pullen met kleurringcombinatie in 2015.
Tarsus-teenlengte > 82 mm
Kolom F: Geringde pullen met metaal in 2015.
Tarsus-teenlengte < 82 mm
Kolom G: Totaal aantal geringde scholekster-pullen met kleurringcombinatie in 2013 - 2015.
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Van 137 nesten werd de legsel-grootte vastgesteld. Van 194 nesten kon het geschatte leg-begin
worden vastgesteld met een ruime marge van +/- twee dagen.

70
60
50
40

2013

30

2014
2015

20
10
0

Figuur 4, Berekend leg-begin per decade (2013,n=71. 2014, n=104, 2015, n=194). n=aantal legsels.

In figuur 4 is het optimum van de leg-piek rond 1 mei direct waarneembaar voor alle drie jaren is die
zelfs gelijk. Verder is het opvallend dat er zowel in 2014 en 2015 veel meer legsels zijn geproduceerd
in april. In 2015 waren zelfs drie broedgevallen waarbij de ei-leg al ruim voor 10 april is begonnen.
Verder is het uitblijven van een na-legsel piek in 2015 een opvallend detail en laat zich moeilijk
verklaren. Het lijkt erop dat de na-legsels binnen een vroegere en meer gespreide periode tussen 10
mei en 1 juni zijn geproduceerd.
De gemiddelde legsel-grootte was met 3,07 ei per legsel(n=137) iets hoger als in 2014, 2,8 ei per
legsel (n=102) en 2013 toen 2,93 ei per legsel(n=74) werd berekend. Het bepalen van de
legselgrootte wordt mogelijk sterk beïnvloed door predatie van het eerste ei. Toch is uit de
legselgrootte een goede statistische analyse te halen, doordat de meting jaarlijks op dezelfde wijze
wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn het produceren van vier-legsels mogelijk een goede indicator voor
de voedselomstandigheden van het broedhabitat en de conditie van de oudervogels. Het is in dit
perspectief opmerkelijk dat het aantal vier-legsels in 2013(27%) en 2015(34%) hoger is geweest dan
in 2014(22%).
De gemiddelde legsel-grootte na 1 juni is berekend op 3,08 ei (n=13) en is hoger als in voorgaande
jaren. 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. Het broedseizoen kwam in vergelijking met andere jaren min of meer goed overeen
met 2014 en door het opnieuw uitblijven van winter was de start van de ei-leg in beide jaren vroeg,
maar in 2015 meer gespreid in mei. In 2014 werd 70% van de gevonden legsel voor 10 mei gelegd,
terwijl dit in 2015 met 60% duidelijk lager was. Het lijkt erop dat een deel van de populatie heel
vroeg is begonnen en een ander deel juist later. De oorzaken daarvan laten zich veel moeilijker
verklaren. In dit verband is het goed om te kijken of er een verband is te leggen tussen het leg-begin
en de gewichten van de oudervogels.
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Het is heel lastig om de nesten van scholeksters goed te volgen. Voor nesten op daken en in snel
groeiende graslanden is dit soms zelfs onmogelijk. Bovendien wordt het bezoeken van nesten
ontraden en dient uiteraard zo beperkt mogelijk te blijven. In 2015 was door het aanhoudende droge
en koele weer de groei van het gewas zichtbaar vertraagd en konden vooral mais-legsels tot 10 juni
vanaf de openbare weg prima gevolgd worden ! Hierdoor konden de broedende scholeksters van
afstand worden geobserveerd zonder tijdelijke verstoring. Dankzij die omstandigheden was het in
2015 beter mogelijk om een betrouwbaarder uitkomstpercentage te meten, zoals weergegeven in
onderstaande tabel.
Uitkomstpercentage(%) 2013

2014

2015

Minimaal
Maximaal

30
70

62
79

49
80

Tabel 2, Berekende uitkomstpercentages gevonden legsels, in eieren(n=421)

Uit bovenstaande is wel te concluderen dat het uitkomstpercentage ten opzichte van vorig jaar
aanzienlijk hoger ligt.

Foto. Uitgekomen drie-legsel van paar LG-CPYB/RG-BAWK op 28 mei 2015, Augsbuurt. Let op witte eischilfers op bodem nest-kom, karakteristiek voor succesvol uitgekomen legsel.
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Gevolgde broedsels in 2015 (n= eieren per week)
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Figuur 5, Aantal eieren in nest per week, totaal 2015, n=421

In figuur 5 is het verlies van eieren weergegeven per weekkolom. In 2015 was de overleving van de
legsels tot de derde week veel hoger en met 96 % nagenoeg gelijk aan 2013. In 2014 was dit
percentage nog maar 62%. Voor een aantal nesten kon niet de exacte verliesweek worden
vastgesteld. Voor de berekende verliesoorzaken is het aantal totaal gevolgde nesten dan ook hoger,
n= 448 eieren. De belangrijkste vastgestelde verlies-oorzaken van eieren waren predatie(59) en mens
gerelateerde werkzaamheden(inclusief in-scharing met vee en verstoringen(49)).
In onderstaand overzicht wordt een verdere uitwerking van de verlies-oorzaken gepresenteerd over
het totaal aantal gevolgde nesten met eieren(n=448);
Predatie(13%). Van de opgevreten eieren(n=59) ging ruim 70% verloren in week 2-3. Opmerkelijk is
verder dat bij een derde deel werd vastgesteld dat het ging om zoogdieren(o.a. bunzing, hermelijn en
vos). In werkelijkheid is dit aandeel nog hoger geweest. Ook de zwarte kraai is een vastgestelde
eierdief, maar dit is moeilijker te meten, omdat de eieren vaak verder worden meegenomen.
Werkzaamheden(11%). De meeste legsels gingen verloren door maaiwerkzaamheden(37%). Verder
ging het om wegenbouw(25%), verstoring(15%) en vertrapping door vee(15%). Twee legsels werden
vernield door hangjeugd(verveling) !
Onbekend(5%). Van deze verloren eieren kon geen exacte verlies-oorzaak worden vastgesteld.
Niet uit, gjold(2%). Vrijwel alle nesten werden zonder verlies uitgebroed. Slechts bij één drie-legsel
werd vastgesteld dat de eieren niet uitkwamen en tweemaal betrof het een één-legsel. Een ander
legsel was verplaatst voor werkzaamheden en hierdoor raakten de eieren beschadigd en onderkoelt.
Bij twee legsels kwamen wel eieren uit, maar niet het gehele legsel. De gemiddelde legselgrootte van
de niet uitgekomen nesten was 2,2 ei per legsel, iets lager als 2014, 2,4 ei en 2013,2,66 ei per legsel.
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Van 137 gevolgde legsels werden in 2015 van 112 nesten 323 jongen vastgesteld.

Kuikenoverleving scholeksters 2015
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Figuur 6, Kuiken-overleving tot uitvliegen in 2015, n=323 kuikens

In figuur 6 zijn alle kuikens per weekkolom in oranje weergegeven. In de laatste week(kolom 6) gaat
het om reeds uitgevlogen juveniele vogels. Vanaf de vierde week(kolom 4) kunnen jongen ook al
zelfstandig voedsel zoeken of vanaf week vijf(kolom 5) zelfs uitvliegen. Van de gevolgde jongen is in
de eerste twee weken de uitval het grootst, maar door de grote onzekerheid(grijze balk) zijn deze
gegevens nog weinig betrouwbaar. Vanaf de derde week(kolom 3) blijven de aantallen vrij stabiel(4050 jongen) en dat is wellicht een goede indicatie voor een hogere overleving van de jongen.

Foto. Scholeksterkuiken drukkend in nest-kom op dag 1, na uitkomen ei.
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Gemeten broedsucces 2013, 2014 en 2015
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Broedsucces 2013(n=74), 2014(n=102) en 2015(n=137)

Figuur 7, Broedsucces van scholeksters per paar in met n= aantal gevolgde legsels.

De gemeten kuikenoverleving van de 137 gevolgede nesten in 2015 wijkt sterk af van 2013 en 2014,
zoals goed is te zien is in figuur 7. Op basis van de gegevens was 2015 voor de scholekster veruit het
beste broedseizoen van de afgelopen jaren voor de scholekster in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit is
in tegenstelling met 2013 en 2014. Die beide jaren worden als matig broedsucces geclassificeerd.
Indeling broedsucces, naar Bruno Ens, Sovon(2015);
Slecht: minder dan 0,1 vlieg-vlug jong per paar (maximaal 1 jong per 10 broedparen)
Matig: 0,1 – 0,25 vlieg-vlug jong per paar (minimaal 1 jong per 10 broedparen, maximaal 1 jong per 4
broedparen)
Goed: 0,25 – 0,5 vlieg-vlug jong per paar (minimaal 1 jong per 4 broedparen, maximaal 1 jong per 2
broedparen)
Super: meer dan 0,5 vlieg-vlug jong per paar (minimaal 1 jong per 2 broedparen)

Foto. Bedelend vrijwel vlieg-vlug jong met oudervogel, begin juli.
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Van 79 kuikens kon worden vastgesteld in welke week de jongen verloren zijn gegaan. Het
kuikenverlies werd het vaakst toegeschreven aan predatie, maar heeft maar betrekking op een kleine
steekproef(<30 paren).

Predatie(54%). Er werden vier soorten kuikenrovers genoteerd; zwarte kraai, buizerd, gaai en kat.
Omdat het hier vooral gaat om zichtwaarnemingen overdag is dit soortspectrum in werkelijkheid veel
breder. Zie bijvoorbeeld ook de toelichting bij predatie van eieren op de vorige pagina. Opvallend is
verder dat bijna 60 % van het kuikenverlies door predatie in week twee plaats heeft gevonden.
Onbekend(32%). Van 25 kuikens werd wel de verliesweek genoteerd, maar was niet bekend onder
welke omstandigheden. Het blijft speculatief, maar aannemelijk dat deze kuikens grotendeels
werden gepredeerd.
Verzwakt(6%). Vijf kuikens hadden duidelijk tekenen van verzwakking en/of een laag gewicht.
Opvallend was dat al deze kuikens verdwenen in week vier, de laatste week voor het uitvliegen. In
Burum werden twee volledig volgroeide jongen dood gevonden op een grind-dak. Waarschijnlijk
werden deze jongen gedood door oververhitting en voedselgebrek. Twee andere kuikens raakten
gewond als gevolg van een sprong van een hoog dak. Het is aannemelijk dat met name verzwakte
kuikens ook ten prooi vallen aan predatie.
Verkeer(4%). Drie kuikens werden als verkeersslachtoffer genoteerd in week 5. Elk jaar komen
uitgevlogen kuikens om het leven als ze door de ouders worden meegenomen naar de grasbermen
langs wegen in het broedterritorium.
Maaien(3%). Twee kuikens werden dood gemaaid in week 1. Het werkelijke aantal zal aanmerkelijk
hoger zijn. Waarschijnlijk wordt het doodmaaien van kuikens in graslanden enorm onderschat. Vanaf
half juni worden vrijwel alle uitgestelde graslanden gemaaid en dan zijn er nog geen vlieg-vlugge
jongen. Het is heel erg lastig om in grotere graslanden de kuikens te beschermen tijdens maaiactiviteiten. De kuikens zijn dan alleen beschermd in sloten, brede greppels en plas-dras gebieden
met een nog latere maaidatum.

Foto. Predatie door zoogdieren als de vos komt frequent voor, maar is zeer moeilijk vast te stellen.
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Van 39 uitgevlogen jongen is vastgesteld in welk landschapstype gebroed is. Dit geeft ons namelijk
bruikbare informatie over welk landschapstype en beheer het meest succesvol zijn. Vanwege de
enorme variatie in nestkeuze is dit van belang voor een betere bescherming van broedende
scholeksters. Voor de indeling van landschapstypes is gekozen voor bijlage 2. Codering
landschapstypes uit de handleiding RASa. Succesvolle broedgevallen vonden plaats in drie
hoofdtypes; moeras (C, (10%)), bouwland (E,(39 %)) en bebouwing(F, (51%)). In onderstaand
overzicht is per habitattype een toelichting te raadplegen.
Tabel 3, Overzicht uitgevlogen jongen per landschapstype

Coderinga

Omschrijvinga

C8
E1

Ander open moeras
Bemest grasland

E2

On-bemest grasland

F2
F3

Voorstad
Platteland

a

Toelichting
Natuurgebied
Inscharen melkvee met
nestbescherming
Voorweide schapen
Hooiland, na-weide
Dak-broeders
Grondnest op erf

Aantal uitgevlogen
jongen
4
6
3
6
12
8

a

Hoogen, D. van, Coehoorn, P., Jeugd, H.van der, 2013. RAS-Handleiding, Retrapping Adults for
Survival. Vogeltrekstation, Wageningen. 58 pp
Wat direct opvalt in bovenstaand overzicht zijn de in verhouding hoge aantallen uitgevlogen jongen
in habitat-type F, van dak-broedende scholeksters en grondnesten op boerderijen en woonerven.
Dichtbij menselijke aanwezigheid is dus wel degelijk een goed opgroeigebied voor kuikens te vinden.
Kleinschaligheid en mogelijk verminderde predatiedruk lijken daarbij vooralsnog de beste sleutels.
Verder vormt het type E ook een belangrijk habitat in zowel bemeste als on-bemeste graslanden. De
uitgevlogen jongen van bemest grasland werden allemaal groot op de boerderij van Anto Beets in
Augsbuurt. De legsels werden hier goed beschermt tegen vertrapping met nestbeschermers en de
kuikens hadden er vervolgens een goed opgroeigebied en bescherming tussen de melkkoeien.
Daarnaast zijn met name extensieve, kleinschalige graslanden met een uitgestelde maaidatum
karakteristiek als opgroeigebied in de Wâlden. Opvallend is dat er van de vele mais-legsels geen
enkel positief resultaat is te melden, terwijl het uitkomstpercentage van de eieren hier wel heel hoog
is. Ook in het habitat-type C komen enkele jongen groot. Het gaat hier om zeer natte half-natuurlijke
graslanden en open moeras(plas-dras)in natuurgebieden ver van menselijke bewoning. Omdat het
natte gebied veel lastiger toegankelijk is voor met name zoogdieren zal de predatiedruk er geringer
zijn. Een andere belangrijkere factor is waarschijnlijk de uitgestelde maaidatum van deze graslanden.
Als er al gemaaid wordt dan is dat vaak pas mogelijk vanaf begin juli net na de fladderperiode van de
jonge scholeksters. Er zijn nu nog geen jongen met kleurringen teruggekeerd als broedvogel, maar
wel zijn er een aantal broedvogels op het nest gevangen die als kuiken werden geringd met metaal.
In totaal gaat het om terug-vangsten van 7 kuikens die nu als broedvogel kleurringen dragen. Vijf
kuikens vestigden zich binnen een kilometer van hun geboorteplaats in de Wâlden(Suwâld(2),
Siegerswâld, Surhusterfean en Oentsjerk). Twee kuikens vestigden zich in de directe omgeving
binnen 5 kilometer(Broeksterwâld en Zandhorst). Slechts eenmaal kwam een nestjong van buiten de
Noardlike Fryske Wâlden. Dit jong werd geringd in Hoornsterzwaag en vestigde zich in Surhusterfean.
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7. Overzicht nestvangsten per Atlasblok

Atlasblok 06-33

Readtsjerk– Eeltjemar

Er werden nog niet eerder vogels gevangen in dit atlasblok. Het gebied is een open veen op klei
landschap met een grote oppervlakte aan intensief bemest agrarisch grasland met daarin enkele
polders met weidevogelbeheer. Kenmerkend is de Eeltjemar die ontstaan is door actieve
zandwinning. Hier is ook een slaapplaats aan de noordwestzijde(maximaal 40 geteld in 2015). In de
zuidoosthoek van het blok liggen grotere moerassen met natuurontwikkeling. Ook hier is een kleine
soos, de Klynsdobbe(maximaal 12 geteld in 2015). Op basis van de aanwezige landschapstypes
broeden er nu naar schatting zo’n 75 broedparen scholeksters.
06-33-11


Foto. Links detail ringcombinatie LG-GBWB, midden vier-legsel in berm Fjildwei.
Rechts Gert-Jan de Vries met LG-GBWB.
Habitat: grasland-niet bemest
Bodem: Knip(veen)-klei
Perceelgebruik: berm, Fjildwei N361
Eigenaar/gebruiker: Provincie Fryslân
Nestlocatie: boven Eeltjemar
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-GBWB, nestvangst en nieuw geringd op 28 april 2015. Oudervogel 2,
on-geringd.
Leg-begin: rond 15 april, Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Al op 17 april meldt Gert-Jan de Vries twee vier-legsels in de berm van de 100 km-weg langs de
N361 tussen Aldtsjerk en Dokkum, precies op de overgang van de Noardlike Fryske Wâlden naar het
open zeekleigebied. Op 28 april wordt van 1 nest een oudervogel gevangen en geringd. Helaas wordt
LG-GBWB op 11 mei gevonden als verkeersslachtoffer. Deze ogenschijnlijk veilige bloemrijke berm is
dus een ecologische val voor de aanwezige broedvogels. Wel stelt Gert-Jan vast op 12 mei dat de ongeringde partner van LG-GBWB het broedsel heeft uitgebroed en met de vier kuikens de
raaigrasvelden intrekt. Verdere informatie ontbreekt.
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Atlasblok 06-34

Damwâld – De Westerein

Kaart 2. Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2015.Oranje stip = vang-locatie adulte
scholekster 2015,Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster 2015, Zwarte stip = broedterritorium
2015, Grijze stip = broedterritorium 2013-2014.
In het atlasblok werden 23(24) adulte vogels nieuw geringd, waarvan 5(2) al een metalen ring
droegen. Vier vogels werden terug gevangen op het nest. De gemiddelde legsel-grootte bedroeg in
2015 3,06 ei per nest(n=32). Dat is iets hoger als 2014, 2,96(n=24), maar beduidend lager als 2013 3,4
ei per nest(n=17). Er werden in 2015 zeven pullen met kleurringen geringd en 1 met metaal.
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
broedpopulatie in dit atlasblok circa 100-120 broedpaar. Langs de zwemmer in de Zwagermieden
zijn twee grote sozen bekend, waarvan de ene zich in atlasblok 06-35 bevindt. Op 11 maart werden
hier 305 exemplaren simultaan geteld.
22

De Strânljip Yn ‘e Wâlden
06-34-12


Foto. Detail ringcombinatie Pul 1, RB-WSCH en Pul 2, RB-WSCJ.
Habitat: Urbaan, dorp
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Onbekend
Eigenaar/gebruiker: Familie de Jong
Nestlocatie: Damwâld, Botniahiem
Oudervogels: Onbekend
Pullen: Pul 1, RB-WSCH, nick-named “Hein”en Pul 2, RB-WSCJ, nick-named “Jeffrey”.
Leg-begin: rond
Legsel: Onbekend, 2 pullen
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) blijkt dat RB-WSCH 25 gram
boven de standaard zit. RB-WSCJ zit zo’n 10 gram onder het standaardgewicht. Opmerkelijk is dat RBWSCJ wel het grootste en zwaarste jong is uit het nest. Mogelijk speelt dan ook het geslacht een rol
in de biometrie van de kuikens en is RB-WSCJ wellicht een vrouwtje ?. Op basis van de
groeicurves(Kersten en Brennikmeijer 1995) wordt de leeftijd van de pullen geschat op 17 dagen.


Foto. Links detail ringcombinatie RG-YTBL en midden RB-OJCH.
Rechts, gemarkeerd twee-legsel met op de achtergrond museum De Sûkerei.
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Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: bemest hooiland
Eigenaar/gebruiker: Familie de Jong
Nestlocatie: Damwâld, Botniahiem
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YTBL, 2014.
Oudervogel 2. Geringd als adult op 15 april 2002 in de Zwagermieden door C.Bil. Her-vangst op 16
mei 2015, nestvangst. Aluminium ring verwijderd en vervangen door metaal en kleurringcombinatie
RB-OJCH.
Leg-begin: rond 2 mei, Legsel: 2 eieren, mislukt


Foto, Detail ringcombinatie, RG-YTBJ. Let op verdikte rechter tarsus. Vermoedelijk breuk.
Habitat: kinderboerderij-camping
Bodem: Veen
Perceelgebruik: intensieve beweiding met o.a. geiten en schapen
Eigenaar/gebruiker: Familie de Jong
Nestlocatie: Damwâld, Botniahiem
Oudervogels: Oudervogel 1,RG-YTBJ, 2001, her-vangst op 16 mei 2015. Oudervogel 2 on-geringd.
Leg-begin: rond 25 april, Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
06-34-24
Habitat: grasland
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: grasland
Eigenaar/gebruiker: Dijkstra
Nestlocatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-LCBQ, 2014. Oudervogel 2 onbekend.
LG-LCBQ werd alleen op 14 maart afgelezen bij de soos aan de Zwemmer, Zwagermieden.
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Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: plas-dras, weidevogelgrasland
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: Zwagermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-LCBT(man), 2014. Nieuwe partner in 2015 waarschijnlijk LG-LCBS,2014.
Oudervogel 2, LG-LCBZ(vrouw), geringd als pul in 1998.
Leg-begin: rond 28 april, Legsel: Onbekend, 1 jong uitgevlogen
Het paar wordt op 17 juni alarmerend waargenomen in het nestterritorium. Aanwezige jongen
worden niet opgemerkt. Op 30 juni wordt hetzelfde paar gezien met een vlieg-vlug jong, net te laat
om te kunnen vangen.
Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: plas-dras, weidevogelgrasland
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: Zwagermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-LCBS(man), 2014. Oudervogel 2, LG-LCBY(vrouw), 2014.
Op 17 juni wordt LG-LCBS alarmerend waargenomen in het nestterritorium, waarschijnlijk gepaard
met LG-LCBZ. Waarnemingen van LG-LCBY ontbreken, maar er is wel een melding van de vogel na het
broedseizoen op het Groninger wad.
06-34-25


Foto. Links detail ringcombinatie RB-WSCQ. Midden staart RB-WSCQ met T-5 nieuw en groeiend.
Geheel rechts detail kop-snavel RB-WSCQ.
Habitat: grasland, erf
Bodem: Veen
Perceelgebruik: grasland, paardenweide
Eigenaar/gebruiker: Filipo
Nestlocatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-WSCQ, nestvangst en nieuw geringd op 14 juni 2015. Oudervogel 2,
on-geringd.
Leg-begin: rond 1 juni, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Foto. Detail ringcombinatie RB-OJCC, rechts wakend in nestterritorium 31 mei 2015.
Habitat: grasland-niet bemest
Bodem: Veen
Perceelgebruik: grasland, met voor-beweiding, runderen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-OJCC, nestvangst en nieuw geringd op 8 mei 2015. Oudervogel 2, ongeringd.
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 4 eieren, mislukt, Na-legsel: onbekend
Opmerkelijk was bij het eerste nestbezoek op 8 mei dat er twee koude eieren op enkele meters van
het nest lagen. De eieren waren niet beschadigd. De oudervogel zat dus op twee eieren te broeden.
De koude eieren zijn niet teruggelegd in het nest. Het legsel is in de derde of vierde week verdwenen.
Vervolgens is op 26 mei het paar verwikkelt in een naburig territoriaal conflict in het nestterritorium
van RB-WSCQ(zie vorige pagina) . Op 31 mei en 1 juni wordt echter opnieuw het oude nestterritorium bewaakt door RB-OJCC. Op 17 juni wordt een broedende vogel vanaf de weg
waargenomen, maar enkele dagen later is ook dit legsel verdwenen.
Tabel 4, Broedduur

Wk1
Wk2 8-52
Wk3
Wk4

19-53
26-54

1, broedend

2, nestvangst RB-OJCC
3, paar in nestterritorium
4, territoriaal conflict
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Foto, Detail ringcombinatie RY-WYCB, man en partner LG-GBWL, vrouw.
Habitat: grasland-niet bemest
Bodem: Veen
Perceelgebruik: grasland, met voor-beweiding, runderen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WYCB (man),2014.
Oudervogel 2, LG-GBWL(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 8 mei 2015.
RY-WYCB wordt op 8 maart 2015 afgelezen nabij de soos in de Zwagermieden. Op 8 april 2015 wordt
RY-WYCB in het nestterritorium afgelezen met zijn partner, kuil draaiend en parend.
Tabel 5, Broedduur

Wk1 15-4
Wk2
Wk3
Wk4
8-51

1, Nestvangst

13-52

2, Paar niet op nest

Leg-begin: rond 15 april
Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Na-legsel: rond 27 mei, mislukt
Op 14 juni wordt LG-GBWL voor het laatst gezien in het broed-territorium. Het paar heeft op 31 mei
een na-legsel, maar dit nest wordt maar kort bezet. RY-WYCB wordt op 30 juni nog waargenomen in
het broed-territorium en een dag later wordt de partner LG-GBWL afgelezen op het wad, bij it Skoar,
Ternaard.
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Foto. Links detail ringcombinatie RG-LYGE. Midden drie-legsel in hooiland
met veldzuring(Rumex acetosa), uiterst rechts detail kop-snavel RG-LYGE.
Habitat: grasland-niet bemest
Bodem: Veen
Perceelgebruik: hooiland
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-LYGE, nestvangst en nieuw geringd op 26 mei 2015. Oudervogel 2,
onbekend.
Leg-begin: rond 5 mei, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend.
Op 1 juli wordt RG-LYGE weer afgelezen op het wad bij it Skoar, Ternaard.

Foto. Detail drie-legsel in hooiland.
Let op forse gekrulde bladeren van krulzuring(Rumex crispus) over de linker nestrand.
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Foto. Links detail ring-combinatie RB-OJCA. Let op verwijderde aluminium ring.
Rechts kop-snavel RB-OJCA, korte, hoge snavel en laag gewicht(499 gram.) indiceren man.
Habitat: droog grasland-stalmest
Bodem: Veen
Perceelgebruik: grasland, met beweiding
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1. Geringd als adult op 14 april 2002 in de Zwagermieden door C.Bil, hervangst op 4 mei 2015,nestvangst. Aluminium ring verwijderd en vervangen door metaal en
kleurringcombinatie RB-OJCA. Oudervogel 2, on-geringd.
Leg-begin: rond 27 april
Legsel: 4 eieren, mislukt, gepredeerd. Na-legsel in nabijgelegen hooiland
Tabel 6, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3 13-52
Wk4

4-51
15-53
1, nestvangst
2, broedend

3, paar buiten nestterritorium, nest leeg

De vogel bezet waarschijnlijk vanaf half mei een nieuw broedterritorium en Yde van der Heide ziet
het paar baltsen op 1 juni in het nieuwe territorium. Vervolgwaarnemingen ontbreken.
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Foto. Detail ringcombinatie, RG-CELY en RG-YYGN. Rechts RG-YYGN in de soos op 14 maart 2015.
Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: hooiland, bemesting met drijfmest
Eigenaar/gebruiker: Tom de Jong
Nestlocatie: Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELY(vrouw), 2013. Oudervogel 2, RG-YYGN(man), 2014.
Beide oudervogels werden op 14 maart afgelezen bij de soos langs de Zwemmer-Zwagermieden.


Foto. Detail ringcombinatie RG-YYGL en RB-WSCC. Rechts Jeffrey met RB-WSCC in broedterritorium.
Habitat: akker, Bodem: veen, Perceelgebruik: mais
Eigenaar/gebruiker: Tom de Jong
Nestlokatie: , Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YYGL, 2014.
Oudervogel 2, Geringd op 7 september 1993 als eerste kalenderjaar door K.Koopman. Her-vangst op
1 juni 2015. Aluminium ring verwijderd en vervangen door metaal en kleurringcombinatie, RB-WSCC.
Vanaf 4 mei wordt opnieuw hetzelfde nest-territorium bezet als in 2014.
Leg-begin: rond 20 mei, Legsel: 1 ei, vervolg onbekend
Tabel 7, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

29-51

1-62
14-61

1, broedend, 2, nestvangst RB-WSCC
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Foto. Links detail ring-combinatie LG-GBWQ. Rechts Martijn Boersma op gastbezoek in De
Zwagermieden met de nazorgers van Fûgelwacht De Westereen en LG-GBWQ in de hand.
Habitat: grasland, zonder bemesting
Bodem: veen
Perceelgebruik: inscharing rundvee
Eigenaar/gebruik: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, Geringd op 18 april 2002, > 3e kalenderjaar door C.Bil. Her-vangst op 15
mei 2015. Aluminimum ring verwijderd en vervangen door metaal en kleurringcombinatie LG-GBWQ.
Oudervogel 2, onbekend.
Leg-begin: rond 1 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
06-34-35
Habitat: grasland-bemest
Bodem: veen
Perceelgebruik: beweiding met paarden
Eigenaar/gebruiker: I.Hietkamp
Nestlokatie: Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YTBA, 2014. Oudervogel 2 on-geringd.
RG-YTBA wordt op 14 maart 2015 afgelezen op de soos langs de Zwemmer, Zwagermieden. Op 24
mei wordt de vogel ook afgelezen in zijn oude nestterritorium, maar op 5 mei zit RG-YTBA in een
nieuw nestterritorium, circa 750 meter zuidelijker als het territorium uit 2014. Op die datum was de
vogel verwikkelt in een territoriaal trio-conflict. Er is later geen nest gevonden, maar het is
aannemelijk dat RG-YTBA er wel een broedpoging heeft ondernomen. Dit wordt nog eens bevestigd
als op 29 mei de vogel paart in het nieuwe nestterritorium met een on-geringde partner.
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Foto. Links detail ringcombinatie RB-OJCQ, man. Rechts kop-snavel profiel RB-OJCQ.
Habitat: kaal grasland-ingezaaid op voormalig mais-akker
Bodem: veen
Perceelgebruik: intensief gras
Eigenaar/gebruiker: onbekend
Nestlocatie: Jan Aukeswei, Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-OJCQ(man), nestvangst en nieuw geringd op 26 mei 2015.
Oudervogel 2, onbekend
Leg-begin: rond 18 mei, Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend


Foto. Links detail ringcombinatie RY-LYGC, rechts nest-territorium, vers ingezaaid gras op maisakker.
Habitat: kaal grasland-ingezaaid op voormalig mais-akker, Bodem: veen
Perceelgebruik: intensief gras
Eigenaar/gebruiker: onbekend, Nestlocatie: Jan Aukeswei, Zwagermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-LYGC(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 26 mei 2015.
Oudervogel 2, onbekend
Leg-begin: rond 18 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Foto. Links detail ringcombinatie RG-LYGB. Rechts drie-legsel in bloemrijke weide.
Habitat: grasland, Bodem: veen
Perceelgebruik: kamgrasweide, na-weide schapen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer, Nestlocatie: Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1. Geringd op 30 juni 2009 als nestjong bij de Zandhorst, Dantumadiel door
C.Bil . Her-vangst op 22 mei 2015, nestvangst, aluminimum ring verwijderd en ringcombinatie RGLYGB toegevoegd. Oudervogel 2, onbekend
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend


Foto. Links verlaten legsel. Midden LY-LYBP, dood nabij nest. Rechts aangevreten schedel LY-LYBP.
Op 8 mei ontbreekt er een ei uit het nest. LY-LYBP is tussen 16 en 20 mei gedood door een hermelijn
of andere marterachtige. Mogelijk is dit gebeurd tijdens het verdedigen van het legsel.
Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: on-bemest grasland, naweide
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBP, 2013. Dood aangetroffen bij nest op 22 mei 2015.
Leg-begin: 5 mei, Legsel: 4 eieren, mislukt
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Foto. Links detail ringcombinatie LG-CJYH. Midden nest-territorium op 8 mei 2015. Rechts detail drielegsel op 22 mei 2015. Let op beklede nest-kom van oude stengels pitrus(Juncus effusus).
Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: on-bemest grasland, na-weide
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 199,1/586,7, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-CJYH(man), 2002. Her-vangst op 22 mei 2015, nestvangst.
Oudervogel 2, RG-GAOT(vrouw), 2002.
LG-CJYH werd teruggezien in de Zwagermieden op 7 maart. Het is niet zeker of de partner in 2015
terugkeerde in het broedterritorium, maar dat is wel waarschijnlijk, want LG-GAOT werd op 20
september 2015 afgelezen op de hoogwatervluchtplaats in Harlingen door Age Hulder en Sipke Booi.
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Habitat: grasland
Bodem: veen
Perceelgebruik: bemest grasland met schapenbeweiding
Eigenaar/gebruiker: Kamminga
Nestlocatie: 198,3/586,6, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WYCC(2014). Oudervogel 2 onbekend
Op 14 en 23 maart wordt RY-WYCC afgelezen op de soos langs de Zwemmer in het broedgebied.
Helaas zijn er geen aflezingen in het nest-territorium.
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Foto. Detail ringcombinatie, RB-OJCT, man en RG-LYGJ, vrouw.
Habitat: akker, vers ingezaaid
Bodem: zand-veen
Perceelgebruik: mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, RB-OJCT(man), nestvangst en nieuw geringd op 26 mei 2015.
Oudervogel 2, RG-LYGJ(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 26 mei 2015.
Leg-begin: rond 14 mei
Legsel: 2 eieren, nest uit, vervolg onbekend.
Tabel 8, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3 29-52
Wk4

31-52 1-62
8-62

26-51

1, nestvangst RB-OJCT en RG-LYGJ

11-63

2,broedend
3,oudervogel op nestkuikens

Foto. Detail kop-snavel, links RB-OJCT, man en rechts RG-LYGJ, vrouw. Let op kleurverschillen !
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Habitat: grasland met bemesting, Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland met schapenbeweiding, voor-weide
Nestlocatie: De Westereen
Oudervogels: Oudervogel 1 RG-YTBE, 2014. Oudervogel 2 onbekend
Leg-begin: onbekend, Legsel: 2 eieren, nest gepredeerd
De vogel wordt alleen op 23 maart afgelezen op de soos aan de Miedloane, Zwagermieden.

Habitat: Dak, sportcomplex ,
Bodem: zand
Perceelgebruik: Sedum-dak
Nestlocatie: De Westereen
Eigenaar/gebruiker: Sportvereniging Zwaagwesteinde
Oudervogels: Beide on-geringd
Leg-begin: 3 mei, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Waarschijnlijk zijn de jongen in de tweede week gepredeerd en heeft het paar daarna opnieuw een
na-legsel geproduceerd in een nest op het dak boven de sportkantine. Dit is echter niet met
zekerheid vastgesteld. Het ouderpaar is namelijk on-geringd en er was geen mogelijkheid het paar op
het dak te vangen.


Foto. Detail ringcombinatie kuikens LG-WCCP, LG-WCCQ en LG-WCCS.
Habitat: Dak, Apotheek
Bodem: zand
Perceelgebruik: Grind-dak
Nestlocatie: De Westereen
Oudervogels: Beide on-geringd
Leg-begin: 25 april
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) blijkt dat de jongen qua
gewicht zo’n 10 tot 25 gram boven de standaard zitten, ruim binnen de standaard-afwijking. Uit de
groeicurve(Kersten en Brennikmeijer 1995) kan verder worden afgeleid dat de kuikens tijdens het
ringen zo’n 20 dagen oud zijn.
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Habitat: Gazon, Bodem: zand
Perceelgebruik: Skeelerbaan
Eigenaar/gebruiker: Sportvereniging Zwaagwesteinde
Oudervogels: Oudervogel 1 ,RY-WQCA, 2014. Oudervogel 2 on-geringd.
Leg-begin: rond 10 mei, Legsel: 4 eieren, mislukt
Na-legsel: 2 juni, Legsel: 4 eieren, nest uit
Al op 26 februari werd RY-WQCA teruggezien op de broedlocatie door IJde van der Heide. Het paar
broedde tweemaal op een vier-legsel midden op de nieuwe skeelerbaan. Het tweede broedsel kwam
uit en tot in de tweede week werd het paar met twee jongen gevolgd door Heinrich Vogt.


Foto. Detail ringcombinatie LG-GBWY, man en RB-OJCL, vrouw.
Habitat: grasland met bemesting
Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland met schapenbeweiding
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-GBWY(man), nestvangst en nieuw geringd op 21 mei 2015.
Oudervogel 2, RB-OJCL(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 21 mei 2015.
Leg-begin: rond 20 april, Legsel: 4 eieren, nest uit
Op 21 mei worden beide ouders gevangen op het nest. Op 26 mei wordt het paar aan de overzijde
van de weg in de berm waargenomen met twee kleine pullen. Zeer waarschijnlijk zijn deze jongen
snel gepredeerd. Op 11 juni wordt het paar waargenomen in het naastgelegen mais-perceel. Het
paar is dan druk in gesprek met drie on-geringde scholeksters wat wijst op nieuw territoriaal gedrag.
Tabel 9, Kuikenfase

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

1-62

26-51

1, ouders met twee pullen
2, ouders alarmerend
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Foto. Detail ringcombinatie LG-GBWK. Rechts, broed-habitat met drie-legsel in diepe nest-kom.
Habitat: grasland met bemesting
Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland met schapenbeweiding
Eigenaar/gebruiker: B. van der Kooi
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-GBWK, nestvangst en nieuw geringd op 7 mei 2015. Oudervogel 2 ongeringd.
Leg-begin: rond 26 april
Legsel: 3 eieren, nest uit, 1 jong, vervolg onbekend
Tabel 10, Broedduur

Wk1 27-4 28-41
30-41
Wk2
6-51 7-52 8-51
Wk3
Wk4
1, broedende vogel

3-5
10-5
17-5
24-5

2, nestvangst LG-GBWK

Tabel 11, Kuikenfase

Wk1 25-51
Wk2
Wk3
Wk4

4-61

6-61

1, 1 jong

Waarschijnlijk is het jong in week 2 gepredeerd en is er geen na-legsel geweest, want op 1 juli wordt
LG-GBWK al afgelezen op het wad bij it Skoar, Ternaard.
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Foto. Detail ringcombinaties: oudervogel 1, LB-OJCP en pullen RB-BBWS, RG-CZLB.
Habitat: grasland met bemesting
Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland met schapenbeweiding
Eigenaar/gebruiker: B. van der Kooi
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-OJCP, nestvangst op 26 mei 2015. Oudervogel 2 on-geringd.
Pullen:
Pul 1, handvangst en nieuw geringd op 27 juni 2015, met metaal VT-5.503.943.
Pul 2, handvangst en nieuw geringd op 27 juni 2015, RB-BBWS.
Pul 3, handvangst en nieuw geringd op 27 juni 2015, RG-CZLB.
Leg-begin: rond 11 mei
Legsel: 4 eieren, nest uit
Tabel 12, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

21-51

31-5

26-52

1

8-61

1, broedende vogel
2, nestvangst RB-OJCP

Tabel 13, Kuikenfase

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

18-6

14-61

1

27-62
1, drie pullen

2, handvangst pullen RB-BBWS, RG-CZLB en metaal 5.503.943

Uit de vastgestelde uitkomstdatum kan worden afgeleid dat de pullen ca. 18 dagen oud zijn tijdens
het ringen. Dit komt overeen met de vleugellengtes uit de groeicurves(Kersten en Brennikmeijer
1995). Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) is af te leiden dat er
opmerkelijke verschillen zijn. Pul 1 is ruim 100 gram onder het standaard-gewicht en ver buiten de
standaard-afwijking en dus met een afwijkende groeiachterstand. Dit jong is om die reden ook niet
voorzien van een kleurringcombinatie. De beide andere jongen zaten ruim boven het standaardgewicht , RB-BBWS ruim 30 gram en RG-CZLB 18 gram. Vervolgwaarnemingen ontbreken.
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Habitat: akker
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Brandsma(Mts.)
Nestlocatie: De Oasterwei, De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, RY-WQCJ(vrouw) , 2014.
Oudervogel 2, LG-LCBK(man), 2014.
De man wordt op 8 april solitair waargenomen in een grasland nabij de soos aan de Petsleatwei in de
Zwagermieden. De vogel is gewond en hipt mank aan de linker-poot en heeft ook een lamme
linkervleugel. Mogelijk is de vogel ontsnapt aan een predator of is de vogel toegetakeld in een
territoriaal conflict.


Foto. Detail ringcombinatie RB-OJCJ en LG-LCBE. Rechts twee-legsel op droge zandige mais-akker.
Habitat: akker
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Brandsma(Mts.)
Nestlocatie: De Boskreed, De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, RB-OJCJ(man), nestvangst en nieuw geringd op 21 mei 2015.
Oudervogel 2, LG-LCBE(vrouw), 2014.
LG-LCBE werd op 23 maart afgelezen op de nabij gelegen soos aan de Broeksleane in de
Zwagermieden. LG-LCBE(vrouw) bezette in 2014 nog een nest met RG-BJWZ(man). Beide ouders
keerden in 2015 terug in hetzelfde nestterritorium, maar met een andere on-geringde partner !
Beide nieuwe partners konden worden gevangen. Op 13 juni wordt het paar waargenomen met twee
pullen van enkele dagen oud in het nestterritorium op het mais-perceel.
Leg-begin: rond 14 mei, Legsel: 2 eieren, nest uit

40

De Strânljip Yn ‘e Wâlden


Foto. Detail ringcombinatie RG-BJWZ, man en RB-OJCK, vrouw. Rechts twee-legsel, Boskreed.
Habitat: akker
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Brandsma(Mts.)
Nestlocatie: De Boskreed, De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-BJWZ(man), 2014. Her-vangst op 21 mei 2015.
Oudervogel 2, RB-OJCK(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 21 mei 2015.
Opmerkelijk is dat er hier sprake is van een echtscheiding in hetzelfde nestterritorium. Zowel de man,
RG-BJWZ als de vrouw en partner uit 2014,LG-LCBE(vrouw) hadden een nest met een andere ongeringde partner ! Beide nieuwe partners konden worden gevangen.
Leg-begin: rond 27 april
Legsel: 2 eieren, nest uit

Foto. Links detail kop-snavel RB-OJCK en rechts rug-kleur in broedkleed, glanzend bruinzwart.
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Foto. Links detail ringcombinatie LG-WCCA. Rechts vier-legsel op mais-akker 29 mei 2015.
Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Mts. Brandsma
Nestlocatie: De Oasterwei-Noard, De Westereen/Kollumerzwaag
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-WCCA, nestvangst en nieuw geringd op 29 mei 2015.
Leg-begin: rond 19 mei, waarschijnlijk na-legsel
Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Op 1 juli wordt LG-WCCA gespot en gefotografeerd op de hoogwatervluchtplaats bij it Skoar,
Ternaard-Waddenzee. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het paar geen jongen heeft kunnen
grootbrengen.
Tabel 14, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

29-51
1, Nestvangst LG-WCCA
2, Broedend
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Foto, Links detail ringcombinatiet RB-WSCE. Rechts detail kop-snavel RB-WSCE.
Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Mts. Brandsma
Nestlocatie: De Oasterwei, De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, Geringd met staal op 16 maart 1999, door C.Bil, > 3 kalenderjaar. Her-vangst op 8 juni
2015, nestvangst en ringcombinatie RB-WSCE, toegevoegd.
Oudervogel 2, on-geringd.
Tabel 15, Broedduur

Wk1 1-61
Wk2 8-62
Wk3 15-64
Wk4

11-63

1, broedende vogel

2, nestvangst RB-WSCE
3, geen activiteit bij nest
4, paar foeragerend in paardenweide

Leg-begin: 1 juni
Legsel: 2 eieren, mislukt
Pas vanaf 20 mei bezet het paar een nieuw territorium en op 29 mei wordt veel paring-activiteit
waargenomen. Het is opmerkelijk dat deze vogels zich in dit al druk bezette gebied vestigden.
Mogelijk werd deze ruimte pas gegund nadat de overige territoria reeds jongen hadden. Gezien de
late start is het ook mogelijk dat het paar eerst op een andere locatie gebroed heeft.
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Foto, Detail ringcombinatie LG-LCBH, man en RB-OJCB, vrouw. Geheel rechts broedhabitat met
gemarkeerd drie-legsel. Let op zaai-voren met gespaard nest tijdens het inzaaien van mais!
Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Mts. Brandsma
Nestlocatie: De Oasterwei, De Westereen
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-LCBH(man), 2014.
Oudervogel 2, RB-OJCB(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 7 mei 2015.
Op 14 maart wordt LG-LCBH afgelezen op de soos langs de Zwemmer en vanaf 9 april wordt het paar
ook gespot in het nest-territorium.
Leg-begin: 22 april
Legsel: 3 eieren, nest uit
Tabel 16, Broedduur

Wk1 22-4
Wk2
Wk3 6-51 7-52 8-51
Wk4

1, broedende vogel

21-51 22-53

2,nestvangst RB-OJCB
3, paar met 3 pullen

Op 1 juni wordt het paar alarmerend waargenomen in het nestterritorium. Op 2 juni neemt Yde van
der Heide 3 jongen waar. Op 8 en 14 juni wordt het paar nog foeragerend waargenomen in het
nestterritorium, maar helaas worden geen jongen waargenomen.
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Foto. Links detail ringcombinatie RG-LYGH, vrouw. Rechts vier-legsel op mais-akker 26 mei 2015.
Habitat: akker
Bodem: veen-zand
Perceelgebruik: mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Brandsma(Mts.)
Nestlocatie: Roazeloane, De Westereen
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-LYGH, nestvangst en nieuw geringd op 26 mei 2015.
Leg-begin: 16 mei
Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 17, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

26-5
8-61

2

1,Broedend

21-51
11-61

2,Nestvangst RG-LYGH

Foto. Links detail vier-legsel. Rechts detail kop-snavel. Let op relatief korte en hoge snavel en lange
kuif langs achterhoofd.
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Atlasblok 06-35

Westergeast-Kollumersweach

Kaart 3. Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster 2015, Rode stip= vang-locatie broedpaar scholekster,
Zwarte stip = broedterritorium 2015, Grijze stip = broedterritorium 2013-2015.
In het atlasblok werden 7 adulten en 5 jongen geringd met kleurringcombinaties. Twee kuikens
werden met metaal geringd. De gemiddelde legselgrootte in 2015 is berekend op 2,89 ei per nest
(n=9). Binnen het atlasblok is nog geen goed beeld van de aantallen broedparen, maar rond
Westergeest-Wijgeest zullen de hoogste dichtheden voorkomen. Daar bevinden zich graslanden met
weidevogelbeheer en worden dichtheden van wel 10 paar per 100 hectare bereikt ! Ook op
maispercelen zitten deze hoge dichtheden met scholeksterparen. Door onderscheid te maken in
verschillende habitat-typen is daarom een schatting te maken van de aanwezige broedende
scholeksters. De schatting komt voor 2015 uit op een aanwezigheid van circa 100 broedparen.
De enige bekende soos bevindt zich in het uiterste noordwesten van het atlasblok in uur-hok 06-3511. De soos bevindt zich hier in de plas-dras aan de boezem van de vaart en de Zwemmer. Op 11
maart werden hier 160 scholeksters gezien.
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Foto, Detail ringcombinatie oudervogels LG-GBWH en RG-LYGQ. Geheel rechts het vier-legsel.
Habitat: grasland, niet bemest
Bodem: veen
Perceelgebruik: hooiland
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: Zwagermieden-West
Oudervogels:
Oudervogel 1,LG-GBWH, nestvangst en nieuw geringd op 5 mei 2015.
Oudervogel 2,RG-LYGQ, nest vangst en nieuw geringd op 28 mei 2015.
Tabel 18, Broedduur

Wk1
Wk2 8-52
Wk3
Wk4

5-51 6-52 7-52
12-52 13-52
1, nestvangst LG-GBWH

28-52

2, broedend
3, nestvangst RG-LYGQ

Leg-begin: rond 1 mei
Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend
De partner RG-LYGQ werd op 28 mei gevangen op het nest. Opmerkelijk was dat de vogel broedde
op een één-legsel. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar het is vrij onwaarschijnlijk dat de
andere drie eieren op dat moment al uit waren.
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Foto, Detail ringcombinatie oudervogels RG-YTBB, man en RY-CPLZ, vrouw.
Habitat: grasland, niet bemest
Bodem: veen
Perceelgebruik: grasland met beweiding, naweide
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien
Nestlocatie: 198,1/586,6, Zwagermieden-Zuid
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-YTBB(man), 2014. Op 23 augustus 2015 is RG-YTBB dood gevonden op het Balg bij
Schiermonnikoog, verzwakt door een ontstoken botbreuk in het gewricht tussen tibia en de tarsus.
De vogel liep al mank in het nestterritorium in mei 2015.
Oudervogel 2 nestvangst en nieuw geringd op 1 mei 2015, RY-CPLZ, vrouw.
Tabel 19, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

2

2

5-5
6-5
7-5
12-52 13-51

2

1, nestvangst RY-CPLZ
2, broedend

Leg-begin: rond 27 april
Legsel: 3 eieren, nest uit
Tabel 20, Kuikenfase

Wk 1 17-51
Wk 2
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6

1, paar met twee pullen
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Foto, Detail ringcombinatie LG-GBWJ, nick-named “Jelmer”.
Rechts stagiaire toezicht Jelmer Schippers en LG-GBWJ..
Habitat: grasland, niet bemest
Bodem: veen
Perceelgebruik: kade met beweiding-runderen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ANV Kollumergrien-B. van der Kooi
Nestlocatie: Zwagermieden-Zuid
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-GBWJ, nestvangst en nieuw geringd op 7 mei 2015, nick-named
“Jelmer”. Oudervogel 2, onbekend.
Tabel 21, Broedduur

Wk1 1-51
Wk2 8-52
Wk3
Wk4

5-51 6-51 7-52
12-51 13-51
1, broedend

28-53

2, nestvangst LG-GBWJ
3, eieren aangepikt

Leg-begin: rond 29 april
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend

Foto. Links open broedhabitat Zwagermieden met rechts detail drie-legsel in rijk beklede nest-kom.
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Foto. Links detail ringcombinatie RB-WSCS, rechts één-legsel in schapenweide.
Let op dominantie van zachte witbol(Holcus mollis).
Habitat: Grasland met bemesting
Bodem: zand
Perceelgebruik: beweiding met schapen
Eigenaar/gebruiker: I.Hietkamp
Nestlocatie: Wyldpaed-spoarbourren
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-WSCS, nestvangst en nieuw geringd op 15 juni 2015.
Leg-begin: 23 mei, Legsel: 1 ei, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 22, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

31-51
14-61 15-62
1, broedend

2, nestvangst RB-WSCS

Foto. Detail kop-snavel RB-WSCS en rechts detail rug-mantel bruin-zwart.
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Foto. Links detail ringcombinatie RB-WSCZ. Midden detail staartpennen,T 7, 9-11 groeiend.
Geheel rechts detail kop-snavel RB-WSCZ.
Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: zand
Perceelgebruik: mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Wyldpaed-spoarbourren
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-WSCZ, nestvangst en nieuw geringd op 20 juni 2015.
Leg-begin: 17 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend


Foto. Links detail ringcombinatie RG-LYGP. Midden gespaard drie-legsel in nest-territorium.
Uiterst rechts detail kop-snavel RG-LYGP, vrouw. Let op lange smalle oranje snavel !
Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: zand
Perceelgebruik: Aardappels-Wâldgieltsjes
Eigenaar/gebruiker: Kloosterman
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-LYGP(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 28 mei 2015.
Leg-begin: rond 7 mei
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Atlasblok 06-36

Kollum-Augsbuurt

Kaart 4. Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster,
Zwarte stip = vastgesteld territorium scholekster 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2015.
Er werden in 2015 vijf adulte scholeksters geringd met kleurringen en daarnaast werden twee vogels
terug gevangen op het nest. In 2015 is een gemiddelde legselgrootte vastgesteld van 2,81 ei per nest
(n=16). Aanmerkelijk hoger als 2014 met een gemiddelde van 2,32 ei per nest(n=19), maar juist lager
als 2013, 3,26 ei (n=20). Er werden 7 kuikens geringd, waarvan vijf met een kleurring-combinatie.
Binnen het atlas-blok is ruim vier-vijfde deel in agrarisch gebruik. Daarnaast verandert het typische
smûke besloten landschap van de Wâlden hier in een open landschap op zware, vruchtbare
zeekleigrond, een habitat waar scholeksters zich prima thuis voelen. Op basis van de aanwezige
habitat-types broeden er naar schatting 150 paren in het atlasblok. Er zijn twee belangrijke sozen
aanwezig in het noorden van het atlasblok. In het Sjouk Mouisgat net boven Kollum in atlasblok 0636-11 werden op 16 maart 122 scholeksters waargenomen. De andere bevindt zich net ten noorden
van Burum in De Gruyts in atlasblok 06-35-15. Hier werden op 7 maart 130 exemplaren
waargenomen.
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Habitat: akker, vers ingezaaid
Bodem: klei
Perceelgebruik: mais
Eigenaar/gebruiker: Mts. P.Agema
Nestlocatie: Hesseweg, Augsbuurt
Oudervogel 1, RG-YYGY,2014.Oudervogel 2, onbekend.
Deze vogel is alleen op 8 februari afgelezen op de hoogwatervluchtplaats bij Zurich.
06-36-25


Foto. Links detail ringcombinatie RG-CZLN, Midden Eddie Douma met pul, RG-CZLN.
Uiterst rechts, twee dode nestkuikens(zeer on-vers), volledig uitgedroogd, ca. 25 dagen oud.
Habitat: urbaan
Bodem: grind
Perceelgebruik: dak
Eigenaar/gebruiker: Immarsat
Nestlocatie: Burum
Oudervogels: Beide onbekend.
Pullen: Pul 1, RG-CZLN, handvangst en geringd op 31 juli 2015.
Leg-begin: rond 2 juni
Legsel: 3 eieren, nest uit, waarschijnlijk 1 jong vlieg-vlug
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) is opgemaakt dat het jong qua
gewicht zo’n 45 gram boven de standaard zit, nog net binnen de standaard-afwijking. Uit de
groeicurve(Kersten en Brennikmeijer 1995) is opgemaakt dat het jong circa 29-30 dagen oud moet
zijn geweest. Het is aannemelijk dat het jong daadwerkelijk is uitgevlogen, omdat het jong eigenlijk al
kon vliegen ! Zeer opmerkelijk was de vondst van twee dode nestjongen op het dak. Waarschijnlijk
zijn deze kuikens gestorven aan oververhitting, mogelijk in combinatie met voedselgebrek. Droogte
en zon kunnen voor zeer extreme omstandigheden zorgen op de open daken. Gebrek aan schaduw
en water kunnen de jongen snel doen verzwakken. Bovendien kunnen de voedselrijke graslanden op
de kleigronden bij aanhoudende droogte zeer snel veranderen in een keiharde bodem, waardoor
jongen en oudervogels vrijwel geen voedsel meer kunnen vinden.
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Habitat: grasland, bemest
Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding met runderen en bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets, Nestlocatie: Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WQCN, 2014. Oudervogel 2, LB-YSBK, 2013.
Beide oudervogels werden in tegenstelling tot 2014 niet gezien in het nestterritorium te Augsbuurt.
LB-YSBK bezette in 2013 nog een nestterritorium met LB-GNOC(2001) te Surhuisterveen. LB-GNOC
broedde zowel in 2014 als 2015 in Surhuisterveen met een on-geringde partner.
Habitat: grasland, bemest
Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding met runderen en bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets, Nestlocatie: Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WQCL, 2014. Oudervogel 2, on-geringd.
Het paar bezette ook in 2015 weer het nestterritorium en het is aannemelijk dat er ook een broedsel
is geweest. Het is niet duidelijk of het paar succesvol is geweest, maar waarschijnlijk is dit niet gelukt,
omdat RY-WQCL na 2 mei niet meer is waargenomen in het broedterritorium.
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Bemesting met voorweide(schapen)
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets, Nestlocatie: Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELC(man), 2011, Oudervogel 2 RG-CELB(vrouw),2003.
Op 22 maart wordt het paar afgelezen in het broedterritorium. Alleen op 2 mei is er nog een
waarneming gedaan van RG-CELB in het broedterritorium.
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend.

Foto. RG-CELB op 22 maart 2015 in broedterritorium, Augsbuurt
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Foto. Links detail ringcombinatie Pul 1, LG-WCCY. Rechts Pul 2, LG-WCCZ.
Habitat: grasland, Engels raaigras, Bodem: klei
Perceelgebruik: beweiding koeien met bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,7/587,4, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1,LB-BQOP(man),2013. Oudervogel 2, RG-CELJ(vrouw), 2013.
Pullen: Pul 1, LG-WCCY, handvangst en geringd op 12 juni 2015. Pul 2, LG-WCCZ, handvangst en
geringd op 12 juni 2015.
In 2014 bezette LB-BQOP een nest-territorium met RY-WQCK(2014), maar dit vrouwtje keerde niet
terug en werd alleen gemeld door Tom Voortman op 29 juli 2014, op de Vogelpolle bij Ameland. In
dit verband is het opmerkelijk dat de nieuwe partner RG-CELJ ook al in 2013 ditzelfde nestterritorium bezette met een onbekende partner, mogelijk LB-BQOP ! In het volgende jaar, 2014 werd
RG-CELJ het gehele jaar niet waargenomen, ook niet in het broedterritorium. Het heeft er dus alle
schijn van dat RG-CELJ en LB-BQOP in 2015 weer zijn herenigd. Maar waar RG-CELJ in 2014 is
geweest blijft een raadsel.
Leg-begin: rond 24 april, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Uit de nestgegevens is opgemaakt dat de kuikens circa 21 dagen oud waren tijdens het ringen, de
groeicurves(Kersten en Brennikmeijer 1995) bevestigen dit. Uit de gewichtentabel als functie van de
snavellengte(Beintema 1994) is opgemaakt dat de jongen qua gewicht zo’n 6 tot 18 gram boven de
standaard zitten, ruim binnen de standaardafwijking. Helaas zijn er geen vervolgwaarnemingen.

Foto, Ouderpaar wakend in nest-territorium op 23 mei 2015, Augsbuurt.
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Foto. Links drie-legsel in nest-territorium. Rechts drukkende kuikens bovenop kuilbult op 28 mei !
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Bemesting met voorweide
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,7/587,3, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-CPYB(vrouw),2010. Oudervogel 2 RG-BAWK(man),2009.
Pullen: Pul 1, handvangst en geringd met metaal VT-5503967 op 28 mei 2015.
Pul 2, handvangst en geringd met metaal VT-5503968 op 28 mei 2015.
Leg-begin: rond 20 april
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend.
Opmerkelijk was de ontdekking van twee kuikens bovenop de kuilbult van de boerderij. Mogelijk
zochten de kuikens een schuilplek tegen grondpredatoren of gebruikten ze de warmte van het
zwarte plastic. Helaas werden de beide jongen bij vervolgbezoeken niet meer teruggezien.
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) is op te maken dat de jongen
qua gewicht zo’n 16 tot 27 gram boven het standaard-gewicht zaten, ruim binnen de standaardafwijking. Uit de groeicurve(Kersten en Brennikmeijer 1995) is ook opgemaakt dat de kuikens circa 10
dagen oud waren tijdens het ringen.

Foto. Links LG-CPYB poetsend op 22 maart 2015. Rechts RG-BAWK wakend op kuilbult,28 mei.
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Foto. Links detail ringcombinatie RG-YCCP, man en rechts RG-LYGT, vrouw.
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: voorweiden melkkoeien en bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: Augsbuurt
Oudervogels:
Oudervogel 1,RG-YCCP(man), 2010, her-vangst op 23 mei 2015.
Oudervogel 2,RG-LYGT(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 28 mei 2015.
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend

Foto. Detail kop-snavel, man RG-YCCP. Let op zwart voorhoofd met relatief korte oranje snavel.
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Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland met bemesting
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 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


Foto. Links detail ringcombinatie RG-LYGS en rechts nest-territorium. Let ook op nestbeschermer !
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: bemesting en voorweide(melkkoeien)
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,8/587,3, Augsbuurt
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-LYGS, nestvangst en nieuw geringd op 28 mei 2015.
Oudervogel 2, RG-????, kleurcombinatie niet volledig afgelezen.
Leg-begin: rond 7 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, minimaal 1 jong uitgevlogen.
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: bemesting met voorweide(koeien)
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,8/587,3, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-BAWS(man), 2011, Oudervogel 2,RY-LJRN(vrouw),2012.
Leg-begin: rond 2 mei
Legsel: 1 ei, niet uit
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Foto. Links detail ringcombinatie LG-WCN. Midden LG-WCCN, vrouw en rechts RY-BJOQ, man,
alarmerend in nest-territorium op 12 juni 2015. Let op bruinzwarte mantel van LG-WCCN !
Habitat: grasland, Engels raaigras
Bodem: klei
Perceelgebruik: bemesting met voorweide(koeien)
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,8/587,3, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-BJOQ(man),2008.
Oudervogel 2, LG-WCCN, vrouw, nestvangst en nieuw geringd op 10 juni 2015
Leg-begin: rond 14 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Bemesting en schapen/runderen-beweiding
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,7/587,3, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1 RG-BJWC (man),2013. Oudervogel 2 LG-CPYN(vrouw),2010.
Het paar bezette in 2015 weer een nestterritorium in Augsbuurt.
Leg-begin: rond 11 mei, nest uit, vervolg onbekend
Habitat: hooiland
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland met plas-dras
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELN(man), 2013. Her-vangst op 12 juni 2015.
LB-BQON(vrouw), 2013.
Leg-begin: rond 1 juni
Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
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Foto. Detail ringcombinatie Pul1, LG-WCCL en Pul 2, LG-WCCT.
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: Drijfmest, voorweiden melkkoeien en hooiland(kuil)
Eigenaar-gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 206,8/586,9, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1 , RY-OTBJ(2009) ,Oudervogel 2, RY-BJOA(2008)
Pullen: Pullen 1-2, LG-WCCL en LG-WCCT, handvangsten en geringd op 10 juni 2015.
Het paar werd op 22 maart teruggezien in het bekende nestterritorium. Op 23 mei werd het paar
met twee kleine kuikens gezien in het gemaaide hooiland. Beide kuikens werden later voorzien van
kleurringcombinaties.
Leg-begin: rond 22 april
Legsel: 4 eieren, 1 ei gjold en een dood kuiken in nest. Waarschijnlijk zijn de twee jongen uitgevlogen.
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) is opgemaakt dat de jongen
qua gewicht zo’n 23 tot 27 gram boven de standaard zitten, binnen de standaard-afwijking. Uit de
groeicurve(Kersten en Brennikmeijer 1995) is opgemaakt dat de kuikens circa 25-27 dagen oud
waren tijdens het ringen. Het is aannemelijk dat beide jongen zijn uitgevlogen, maar er zijn helaas
geen vervolgwaarnemingen.

Foto. Oudervogel met jong kuiken in gemaaid nestterritorium, 23 mei 2015.
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Habitat: grasland
Bodem: klei
Perceelgebruik: hooiland
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BQOK(man), 2013.
Oudervogel 2, RY-WQCQ(vrouw), 2014. Nieuwe partner in 2015, on-geringd.
LB-BQOK bezette in 2015 opnieuw een nestterritorium met een nieuwe on-geringde partner. Het
legsel is uitgekomen, maar over het verdere verloop van de kuikens is niets bekend.
Habitat: Grasland, Engels raaigras
Bodem: Klei
Perceelgebruik: drijfmest
Eigenaar/gebruiker: Anto Beets
Nestlocatie: 207,2/586,9, Augsbuurt
Oudervogels: Oudervogel 1 LB-BQOA, 2012. Oudervogel 2 on-geringd.
Leg-begin: rond 8 mei, Legsel: 2 eieren, nest uit.
Het paar werd met een jong kuiken gezien op 12 juni. Ondanks vervolgbezoeken op 26 en 28 juni
werd het jong niet teruggevonden. Mogelijk is het jong toch uitgevlogen, want de oudervogels waren
nog luid alarmerend aanwezig op genoemde data.

Foto. Zicht op Kollum vanaf boerderij Augsbuurt 18 april 2015.
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Atlasblok 06-43

Hurdegaryp-Feanwâldsterwal

Kaart 5, Onvolledig beeld van broedterritoria Scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster 2015,
Zwarte stip = broedterritorium 2015, Grijze stip = broedterritorium 2013-2014.
In 2015 werden twee adulte scholeksters gevangen op een nest in Feanwâldsterwal. Zo’n drie-vijfde
deel van het atlasblok is als grasland in gebruik en een vijfde deel is ingericht als moerasgebied.
Rietmoerassen, moerasbos en open water bieden nauwelijks geschikt leefgebied voor de
scholeksters, waardoor de totale aantallen in dit atlasblok lager zullen zijn. Relatief hoge dichtheden
van gemiddeld 5 paar per 100 hectare worden wel gehaald in de 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 75 paren in het atlasblok. Van de bekende soos van de Bouwepet 0643-22 kwamen geen gegevens binnen uit 2015. Verder is een eenmalige waarneming van Jeroen
Breidenbach vermeldenswaard, want hij zag in het nieuwe natte natuurgebied Oer de Wiel 06-43-13
op 7 maart, 138 exemplaren opvliegen vanuit een plas-dras, waarschijnlijk dezelfde vogels als van de
slaapplaats op de nabijgelegen Klynsdobbe.
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Habitat: Grasland, bemest, Bodem: Zand/Veen
Perceelgebruik: beweiding met schapen, Eigenaar/gebruiker: Daniël Jager
Nestlocatie: Woudweg, Feanwâldsterwal
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WQCS(2014). Oudervogel 2 on-geringd.
Op 25 maart werd het paar teruggezien in het nestterritorium en op 5 mei en 27 mei werd het paar
er ook foeragerend waargenomen. Nestgegevens ontbreken.


Foto. Detail ringcombinatie RB-OJCY, man en RG-LYGK, vrouw.
Habitat: Kampje, grasland, Bodem: Zand/Veen
Perceelgebruik: beweiding met schapen en tamme eenden
Eigenaar/gebruiker: Sybren Ytsma, Nestlocatie: Woudweg, Feanwâldsterwal
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-OJCY(man), nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2015.
Oudervogel 2, RG-LYGK(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2015.
Leg-begin: rond 10 mei, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 23, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

12-5
19-5
26-5 27-52
2-6

16-51
8-63

1, broedend

2, nestvangst RB-OJCY/RG-LYGK
3,ouderpaar met jongen

Tabel 24, Kuikenfase

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

11-61

14-62

1, alarmerende ouders

2, paar foeragerend in nestterritorium
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Noardburgum-Twijzelerheide

Kaart 6. Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster 2015, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
2015, Zwarte stip = vastgesteld territorium 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2013-2014.
In 2015 werden twee adulte vogels gevangen op het nest en werden vier pullen gekleurringd. De
gemiddelde legselgrootte bedroeg in 2015 3,25 ei per nest(n=8), dichtbij 2014 3,3 ei per nest(n=9) en
aanzienlijk beter als in 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. 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 5 paar per 100 hectare.
Opmerkelijk zijn ook de hogere broedresultaten van paren op de kleine erfpercelen met extensief
gebruik, zoals beweiding en hooiwinning. Uitgaande van deze dichtheden in relatie tot het habitattype wordt de broedpopulatie van het atlasblok geschat op 55-65 broedpaar. De soos bij Kûkherne
aan de Zwemmer in uurhok 06-44-23 was in het voorjaar bezet met maximaal 66 exemplaren op 14
april.
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Habitat: kale grond op kaalkap, Bodem: Veen-Zand
Perceelgebruik: braak ten behoeve van wegenaanleg
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/Provincie-Centrale as
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-CKYS, 2014.
Oudervogel 2, LY-LQRT, wintervangst door VRS OYC SOVON op 5 maart 2003, wad bij Wierum.
Vanaf 3 maart was RY-CKYS terug, dichtbij de soos van Kûkherne. Verassend genoeg was de vogel
gepaard met een geringde vogel, LY-LQRT. Helaas werd het paar niet meer waargenomen na 17
maart en blijft het onduidelijk of de vogels in 2015 een nest-territorium hebben bezet.
06-44-14


Foto. Detail ringcombinatie pullen RG-LYGY en RG-LYGZ. Geheel rechts, beide jongen tijdens hun
eerste vluchten op 15 juni 2015 in het broedterritorium.
Habitat: Bebouwd woonerf, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Eendenvijver
Eigenaar/gebruiker: Familie Veenstra, Nestlocatie: Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1 on-geringd , Oudervogel 2 on-geringd.
Pullen: Pullen 1-2, RG-LYGY en RG-LYGYZ handvangsten en nieuw geringd op 29 mei 2015.
Dit paar werd al op 16 februari teruggezien in het nestterritorium. In 2014 vlogen in dit
nestterritorium zelfs vier jongen uit. In 2015 werden twee jongen vlieg-vlug.
Leg-begin: rond 6 april !
Legsel: 3 eieren, nest uit, twee jongen uitgevlogen
Tabel 25, Kuikenfase

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

7-51
21-52

11-52
29-53

7-62
15-64

1, drie jongen 2, twee jongen

3, handvangst pullen RG-LYGY en RG-LYGZ
4, twee pullen vlieg-vlug
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Op 24 juni worden de beide uitgevlogen jongen opnieuw waargenomen in het nestterritorium samen
met het ouderpaar. De bewoner deelt mede dat de vogels ruim een week afwezig waren.
Waarschijnlijk zijn de jongen met het ouderpaar tijdelijk weggetrokken naar een voedselgebied
vanwege een langdurig droge periode. Opmerkelijk genoeg keerde het gezin toch weer terug naar
het nestterritorium.
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) blijkt dat de beide jongen 40
gram boven de standaard zitten. Een zeer puik gewicht en nog net binnen de standaard- afwijking.
Op basis van de groeicurves(Kersten en Brennikmeijer 1995) wordt de leeftijd van de pullen tijdens
het ringen geschat op minstens 25 dagen oud.
06-44-21


Foto. Detail ringcombinatie pullen LG-WCCH en LG-WCCJ. Rechts Castelijn met pul LG-WCCH.
Habitat: Erf, bebouwde straat aan paardenweide
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Dak-broeder, garage
Eigenaar/gebruiker: Arend Castelijn
Nestlocatie: Feitensloane 56, Feanwâlden
Oudervogels: On-geringd
Pullen:
Pul 1, LG-WCCH, handvangst en nieuw geringd op 1 juni 2015.
Pul 2, LG-WCCJ, handvangst en nieuw geringd op 1 juni 2015.
Leg-begin: rond 11 april
Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend.
Uit vergelijking met de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) zit het oudste
jong ruim 50 gram onder de vastgestelde mediaan en net buiten de standaardfout. Wellicht een
duidelijke indicatie dat de jongen niet voldoende voedsel krijgen en een groeiachterstand hebben.
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Habitat: Grasland
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Hooiland
Eigenaar/gebruiker: B. van der Kooi
Nestlokatie: Kûkherne
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-CKYQ, 2014. Oudervogel 2 on-geringd.
Leg-begin: 22 april
Legsel: Onbekend. Twee jongen vlieg-vlug
Op 8 maart foerageert de vogel in de soos bij de Zwemmer, Zwagermieden. Daarna wordt de vogel
geregeld afgelezen op de soos van Kûkherne op een steenworp afstand van het broedterritorium. Op
21 april wordt ook paring waargenomen. Vanaf 23 april zit de vogel te broeden. Lang blijft
onduidelijk hoe het broedsucces verloopt, maar op 24 juni wordt het paar toch waargenomen samen
met twee vlieg-vlugge jongen !
Habitat: Bebouwd erf
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Paardenbak
Eigenaar/gebruiker: Veenstra
Nestlocatie: Readpaed, Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-CPLK(man), 2014. Oudervogel 2, LG-GBWA(vrouw), 2014.
Het paar bezette net als in 2014 hetzelfde nestterritorium. Vanaf 11 november werd LG-GBWA
opnieuw gemeld op zijn overwinteringsstek langs de Franse westkust nabij Saint-Pair-Su-Mer.
06-44-35
Habitat: Bebouwd erf
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Boerderij
Eigenaar/gebruiker: H.Kamstra
Nestlocatie: Wyldpaed-West, Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-GAON, 2013. Oudervogel 2 onbekend.
RG-GAON wordt vanaf begin maart teruggezien op verschillende soosjes in het broedgebied. Op 28
april wordt de vogel foeragerend waargenomen in het nestterritorium en op 17 mei wordt de vogel
luidt alarmerend waargenomen op de melkstal. Bij navraag blijkt dat de vogel zit te broeden in de
dakgoot van het woongedeelte. In 2014 broedde de vogel ook al op het boerenerf. De vogel werd in
2013 nog gevangen op een nabijgelegen mais-perceel.
Habitat: Grasland, Engels raaigras, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Drijfmest, Eigenaar/gebruiker: H.Kamstra
Nestlocatie: Wyldpaed-West,Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBL, 2013. Oudervogel 2 onbekend
LY-LYBL wordt vanaf 14 maart regelmatig gezien op de soos langs de Kuikhornstervaart. Helaas zijn er
geen waarnemingen bekend uit een nestterritorium.
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Foto. Links detail ringcombinatie RB-WSCT. Midden, Hein Vogt vervangt het legsel met kunst-eieren
tijdens niet succesvolle vangpopging op 27 mei 2015. Geheel rechts het drie-legsel met uitkomend ei
en pullen. Let op grootte-verschil van beide kuikens ! Kleinste kuiken nog niet droog.
Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: H.Kamsma
Nestlocatie: Wyldpaed-west,Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-WSCT, nestvangst en nieuw geringd op 16 juni 2015.
Leg-begin: rond 16 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: H.Kamsma
Nestlocatie: 199,9/582,4, Rykswei,Twijzelerheide
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YYGB, 2014.Oudervogel 2, RY-WQCT, 2014.
Beide oudervogels hadden vorig jaar een on-geringde partner. RY-WQCT komt van een mais-perceel
zo’n 600 meter westelijk van het nestterritorium van RG-YYGB. Op 4 mei werd voor het eerst een
paar waargenomen op het mais-perceel. Het paar had een drie-legsel, maar deze is in de tweede
week in de nacht van 14 op 15 mei gepredeerd. Er zijn geen aanwijzingen van een vervolg-legsel in
het bekende nest-territorium.
Leg-begin: rond 6 mei
Legsel: 3 eieren, mislukt, legsel gepredeerd.
Tabel 26, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

15-5

2

9-51 10-51 11-51 12-51

1, Broedend
2, Geen activiteit
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Foto. Detail ringcombinatie LG-GBWP, rechterfoto, twee-legsel op grondwal, zie pijl rechts.
Habitat: Grasland, extensief, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Hooiland met nieuw gegraven sloot, na-legsel op braak bouwterrein
Eigenaar/gebruiker: Boonstra steenhandel
Nestlocatie: Op zandrug van nieuw gegraven sloot, Noardburgum. Het na-legsel werd gelegd op het
terrein aan de andere zijde van de Rykswei. Daarbij werd het nestterritorium van een on-geringd
paar ingenomen. De legselgrootte kon niet worden bepaald, omdat het nest al in de eerste week is
verdwenen.
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-GBWP, nestvangst en nieuw geringd op 12 mei 2015. Oudervogel 2,
on-geringd.
Leg-begin: rond 5 mei, Legsel: 2 eieren, mislukt, gepredeerd, Na-legsel: mislukt in ei-fase
Tabel 27, Broedduur

11-51

Wk1
Wk2 12-52
Wk3 19-53
Wk4

1,broedend 2,nestvangst LG-GBWP 3, nest leeg

06-44-51
Habitat: Akker, vers ingezaaid, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, Eigenaar: Harry Elzinga, Nestlokatie: Zomerweg, Burgum
Oudervogels: Oudervogel 1,RG-GAOS (man), 2013. Oudervogel 2, LY-LYBA(vrouw), 2013.
Evenals in 2014 is het onduidelijk of en waar het paar gebroed heeft. Waarschijnlijk broedt het paar
nog in hetzelfde nestterritorium als 2013, maar is het opgeschoven naar nabijgelegen grasland. Het
paar wordt alleen onregelmatig waargenomen in het nestterritorium.
06-44-54
Habitat: Bedrijventerrein, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Electriciteitscentrale, Eigenaar/gebruiker: Electrabel
Nestlocatie: Kuikhornstervaart,Burgumermar
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BTOC(man), 2014. Oudervogel 2, LB-BTOB(vrouw), 2014.
Het paar was terug in het nestterritorium op 5 maart en het legsel werd gepredeerd.
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Atlasblok 06-45

Twijzeler Mieden

Kaart 7,Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.Oranje stip = vang-locatie adulte
scholekster 2015, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster 2015, Zwarte stip = vastgesteld
territorium 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2013-2014.
Er werden in 2015 10 broedvogels op het nest gevangen, twee her-vangsten en acht werden
voorzien van kleurringen. Er werden vijf jongen geringd met kleurcombinaties. De gemiddelde
legselgrootte in 2015 bedroeg 3,13 ei per nest(n=19) en was hoger als voorgaande jaren, 2014
gemiddeld 2,7 ei per nest(=14) en 2013, 2,4 ei per nest(n=12). Vroeg in het voorjaar werd een nieuwe
slaapplaats ontdekt in km-hok 06-55-12 op de industriehaven van Kootstertille aan het Prs. Margrietkanaal. Hier werden flink wat kleurringen afgelezen van broedvogels uit de Twijzelermieden. Een
andere belangrijke soos bevindt zich in Buitenpost in km-hok 06-46-11. De enige bekende slaapplaats
van het atlasblok bevindt zich midden in het open moerasdeel van de Twijzelermieden in
km-hok 06-45-25. Op 10 juli werden hier 48 vogels geteld, vrijwel zeker lokale broedvogels van de
Twijzelermieden en directe omgeving.
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 nog 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. Een deel van het moerasgebied is echter beplant met bos en hierdoor
ongeschikt als broedgebied. Uitgaande van de vastgestelde habitat-types broeden er naar schatting
niet meer dan 70-75 paren in het atlasblok.
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Foto. Detail ringcombinatie RG-LYGN, rechts detail kop-snavel. Let op kuif langs achterhoofd.
Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: S. van der Ploeg
Nestlocatie: Wyldpaed-Oast
Oudervogel 1: LB-BTOA, 2013.
Oudervogel 2: RG-LYGN, nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2015.
Vanaf 8 maart wordt LB-BTOA regelmatig waargenomen in de soos langs de ZwemmerZwagermieden. Vanaf 11 mei zijn er ook waarnemingen in het nestterritorium. De partner LG-CJYC
uit het nestterritorium van 2013 wordt evenals in 2014 niet meer waargenomen. De nieuwe ongeringde partner wordt op 27 mei gevangen en voorzien van kleurringen. Op 7 juli foerageert en
alarmeert het paar nabij het nestterritorium zonder jongen. Gezien de datum is het denkbaar dat er
toch jongen zijn grootgebracht.
Leg-begin: rond 13 mei
Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 28, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3 27-51
Wk4

7-62

1,nestvangst RG-LYGN
2,broedend
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Foto. Detail ringcombinatie LG-GBWN, rechterfoto’s drie-legsel op mais-akker.
Habitat: Akker, Bodem: Zand, Perceelgebruik: Mais
Nestlocatie: 200,7/584,7,Wyldpaed-Oast,Spoarbuorren
Oudervogel 1: LG-GBWN, nestvangst en nieuw geringd op 11 mei 2015. Oudervogel 2: On-geringd.
Leg-begin: Rond 5 mei, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend. Na-legsel: Rond 20 juni.
Tabel 29, Broedduur

11-51

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

27-52

21-52

1,nestvangst LG-GBWN
2,broedend

Op 15 juni wordt LG-GBWN in het nestterritorium gezien, maar jongen worden niet opgemerkt. Op
24 juni alarmeert de oudervogel op dezelfde locatie, maar opnieuw is er geen duidelijkheid over
aanwezigheid van jongen.
Habitat: Akker, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, Nest-lokatie: Wyldpaed-Oast,Spoarbuorren
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBN, 2013.Oudervogel 2, on-geringd.
Leg-begin: Rond 27 april, Legsel: 1 ei, nest uit.
Tabel 30, Broedduur

1-51

Wk1
Wk2
6-51 7-51
Wk3
Wk4 19-51
21-51

4-51
9-51

11-51

1,broedend 2,nest uit

Tabel 31, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

27-51

29-51

31-51
7-62

1, één kuiken 2, geen activiteit

Het ouderpaar bezette het hetzelfde broedterritorium als in 2013 en 2014. Evenals vorig jaar had het
paar een jong. Ook dit jong was al vanaf de tweede week niet meer aanwezig en is waarschijnlijk
gepredeerd.
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Foto. Detail ringcombinatie RB-OJCE, rechts drie-legsel in braakliggende paardenbak.
Habitat: boerderij-erf
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Paardenbak, Eigenaar/gebruiker: Familie van Eerden
Nestlocatie: 200/584,Wyldpaed-Oast
Oudervogel 1 RB-OJCE, nestvangst en nieuw geringd op 9 mei 2015. Oudervogel 2: on-geringd.
Leg-begin: Rond 20 april, Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
De vogel wordt half augustus afgelezen op het wad bij Peasens.


Foto. Links detail ringcombinatie LY-RTOC, rechts detail kop-snavel.
Habitat: boerderij-erf
Bodem: Zand
Perceelgebruik: kuil-bult, Eigenaar/gebruiker: Sije van der Ploeg
Nestlocatie: Wyldpaed-Oast
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-RTOC, 2013, her-vangst op 20 juni 2015. Oudervogel 2 on-geringd.
Leg-begin: rond 20 mei, waarschijnlijk een vervolg-legsel, Legsel: 4 eieren, nest niet uit, gjold
Op 7 mei wordt één van de oudervogels gezien in het nestterritorium op de kuilbult van Familie van
der Ploeg. Op 27 mei wordt een vier-legsel gevonden. Op 20 juni zit de vogel nog te broeden op 3
eieren, waarvan 1 aangepikt en een ander beschadigd is. Het nest is dan enkele meters verplaatst in
verband met het gebruik van de kuilbult. Opmerkelijk is dat deze nest-locatie ook in 2014 in gebruik
werd genomen. In 2013 broedde de vogel op een grondbult in de voortuin.
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Foto. Detail ringcombinatie Pul 1,RB-BBWA, Pul 2, RB-BBWB en detail kop-snavel Pul 3, RB-BBWC.
Habitat: Eilandje in pingo-poel, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Natuur-poel, Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer, Nestlocatie: De Wedze, Twijzel
Oudervogels: Beide on-geringd
Pullen 1-3: RB-BBWA, RB-BBWB en RB-BBWC, handvangsten en nieuw geringd op 19 juni 2015.
Leg-begin: 24 april, Legsel: minimaal 3 eieren, nest uit. Minimaal twee pullen vlieg-vlug.
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) komen opmerkelijke
verschillen. Zo blijkt Pul 1, RB-BBWA ruim 50 gram onder het standaard-gewicht te zitten, een
duidelijke aanwijzing voor een te laag gewicht. Dit jong wordt na 23 juni ook niet meer met zekerheid
waargenomen. Pul 2, RB-BBWB zit zo’n 20 gram onder het standaard- gewicht, maar ruim binnen de
standaard- afwijking en wordt nog waargenomen op 30 juni en 7 juli in het nestterritorium. Op 7 juli
kan het jong ook al vliegen. Pul 3, RB-BBWC heeft conform de gewichtentabel als functie van de
snavellengte(Beintema 1994) de beste papieren. Dit jong zit ruim 15 gram boven het standaardgewicht. Het is intrigerend dat juist Pul 3, RB-BBWC vanaf 2 augustus wordt afgelezen langs het
Friese wad door vijf verschillende waarnemers op vier verschillende data.

Foto. Pieter Bouma, medewerker Staatsbosbeheer samen met de drie pullen.
Rechts RB-BBWB op 7 juli 2015.
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Foto. Detail ringcombinatie RG-BJWQ, man en RB-WSCA, vrouw, 27 mei 2015.
Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Mts. Broersma
Nestlocatie: De Wedze, Twijzel
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-BJWQ(man), 2013, her-vangst in 2014 en op 27mei 2015.
Oudervogel 2, RB-WSCA(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2015.
RG-BJWQ werd al op 28 februari afgelezen op de slaapplaats Westkern-Kootstertille. De vogel
broedde een legsel uit in zijn vertrouwde nest-territorium. Waarschijnlijk heeft het paar jongen
gekregen, maar dat kon niet worden bevestigd met zichtwaarnemingen. Op 8 juni werd het paar
baltsend waargenomen samen met een buurpaar. Waarschijnlijk waren er toen al geen jongen meer
aanwezig. Daarna wordt RB-WSCA nog foeragerend waargenomen in het nestterritorium op 15 juni,
zonder haar partner of jongen. Op 7 juli wordt RG-BJWQ waargenomen bij de Bootsma’s poel net
buiten het nestterritorium.
Leg-begin: rond 20 april, mislukt door landbouwwerkzaamheden.
Legsel: Onbekend
Na-legsel, begin: rond 9 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Tabel 32, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

18-51 19-51
2-6

1

27-52

1, broedend

2,nestvangst RG-BJWQ en RB-WSCA
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06-45-14


Foto. Links detail ringcombinatie RG-CZLA.
Rechts Annemarie, stagiaire toezicht met pul, RG-CZLA, nick-named “Cola”.
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: hooiland met bemesting en na-weide schapen
Nestlocatie: Papierreed, Twijzelermieden
Oudervogels: On-geringd
Pullen: Pul 1, RG-CZLC, nickname “Cola”, handvangst en nieuw geringd op 29 juni 2015.
Leg-begin: rond 4 mei
Legsel: 3 eieren, nest uit, 1 jong vlieg-vlug
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) heeft het jong exact het
mediane(standaard) gewicht. Het jong is op 23 juli nog aanwezig in het nestterritorium met zijn
ouders. Op 16 oktober spot Kees Oosterbeek de juveniele vogel op de kwelders van
Schiermonnikoog.
06-45-15
Habitat: Akker, vers ingezaaid
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Familie Kloosterman
Nestlocatie: 204,3/584,9
It West, Buitenpost
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBK(man), 2013.
Oudervogel 2, RG-GAOQ(vrouw), 2013.
Beide oudervogels keerden terug en werden half maart gezien op de soos van Buitenpost. RG-GAOQ
werd al vanaf 27 februari afgelezen op de slaapplaats in Kootstertille. Mogelijk heeft het paar weer
hetzelfde nestterritorium bezet. Het mais-perceel lag overigens dit jaar het gehele broedseizoen
braak. Helaas zijn er geen aflezingen bekend uit een nestterritorium in 2015.
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Foto. Links detail ringcombinatie Pul 2, RB-BBWT, nick-named “Thimo”.
Rechts, stagiaire Thimo Koster met Pul 2 “Thimo” in nestterritorium.
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: hooiland met bemesting en na-weide schapen
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Papierreed, Twijzelermieden
Oudervogels: On-geringd
Pullen:
Pul 1, VT-5.503.927, handvangst en nieuw geringd met staal op 18 juni 2015.
Pul 2, RB-BBWT, handvangst en nieuw geringd op 29 juni 2015.
In vergelijking met de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) zit Pul 1
tijdens het ringen 15 gram onder de standaard, maar ruim binnen de standaard-afwijking. Pul 2, RBBBWT zit ruim 30 gram boven de standaard en is dus op een prima gewicht. Opmerkelijk is dat RBBBWT een beschadiging heeft aan de bloedspoelen van de linkervleugel, mogelijk hongermaliën.

Foto. Detail linkervleugel Pul 2, RB-BBWT, zie rechts voor beschadiging.
Het blijft onduidelijk hoe het verdere verloop gaat van beide jongen. Op 7 juli is het paar nog luid
alarmerend aanwezig , maar jongen worden niet gespot ! Op 7 augustus wordt Pul 2, RB-BBWT
afgelezen op het wad bij it Skoar, Ternaard.
Leg-begin: rond 4 mei
Legsel: Onbekend, > 2 eieren, minimaal 1 jong vlieg-vlug
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Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: jaar-rond beweiding rundvee
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 204,2/584,4, Twijzelermieden
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-CJYS(man), 2013. Oudervogel 2, RG-BJWA(vrouw), 2013.
Vanaf 27 februari werd het paar terug gemeld op de slaapplaats in Kootstertille en vanaf half maart
werd het paar gezien in de soos bij Buitenpost. Het paar bezette net als in 2013 en 2014 hetzelfde
nestterritorium, maar werd alleen op 13 mei afgelezen. Nestgegevens konden niet worden
verzameld. Op 1 augustus werd LG-CLYS weer op het wad afgelezen bij het ’t Skoar-Ternaard.
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), 2014. Oudervogel 2, RY-WYCA(vrouw), 2014.
Het paar wordt al op 28 februari afgelezen op de slaapplaats aan het kanaal op bedrijventerrein
Westkern-Kootstertille. Op 24 maart bezet het paar hetzelfde nestterritorium als in 2014 in de
Twijzelermieden. Helaas konden er geen nestgegevens worden verzameld, maar het is zeer
aannemelijk dat het paar weer gebroed heeft, want op 13 mei wordt het paar opnieuw in het
nestterritorium afgelezen.
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),2014. Oudervogel 2, RY-CKYA, (vrouw),2014.
RG-YYGQ wordt al op 28 februari teruggezien op de slaapplaats aan het Prs. Margrietkanaal,
Kootstertille. De partner wordt niet afgelezen en het is ook niet bekend of er gebroed is.
6-45-25
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, 2014. Oudervogel 2 onbekend
RY-WQCZ wordt op 12 maart foeragerend waargenomen in het broedterritorium onder Buitenpost.
Het is aannemelijk dat er ook daadwerkelijk gebroed is, maar de vogel wordt alleen nog afgelezen op
de soos op 13 maart.
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Foto. Detail ringcombinatie LG-GBWZ. Rechts LG-GBWZ met bruin-zwarte mantel. Let ook op
bruine bevedering op kruin !
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Jaarrondbegrazing met runderen en paarden
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 204,4/582,8, Twijzelermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-GBWZ, nestvangst en nieuw geringd op 22 mei 2015.
Leg-begin: 10 mei
Legsel: 3 eieren, mislukt in de ei-fase
Tabel 4, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

13-51 14-52
21-52 22-53
1,twee-legsel
2,drie-legsel
3, nestvangst

Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Grasland, hooiland met stalmest
Eigenaar/gebruiker: Provincie Fryslân/ Mts. Marinus
Nestlocatie: Alde Dyk, Twijzelermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-WBCC, 2013. Oudervogel 2 on-geringd.
Leg-begin: rond 2 mei
Legsel: Onbekend
Waarschijnlijk heeft het paar een legsel uitgebroed en zijn de jongen gepredeerd of uitgemaaid in de
derde week. Op 24 juni wordt het paar voor het laatst waargenomen in het nestterritorium.
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Habitat: Nat grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Hooiland met naweide-schapen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer, Nestlocatie: Twijzelermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-CJYN, 2013. Oudervogel 2, linksboven metaal.
Op 28 februari wordt de vogel afgelezen op de slaapplaats Westkern-Kootstertille en vanaf 6 maart
wordt de vogel gezien in het broedterritorium in de Twijzelermieden. Op 8 juni wordt in het
nestterritorium een alarmerend paar waargenomen die gezamenlijk en agressief een havik vrouwtje
verjagen. Op 23 juni is het paar nog aanwezig in het nestterritorium, maar er worden geen jongen
waargenomen.


Foto. Detail ringcombinatie LG-GBWS. Rechts Marjolein de Bruin met LG-GBWS “Sonrisa”.
Habitat: Nat grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Hooiland met naweide-schapen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ Van der Meulen
Nestlocatie: 204,4/582,8, Twijzelermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-GBWS, nestvangst en nieuw geringd op 1 mei 2015, nick-named
“Sonrisa”.
Oudervogel 2, Onbekend.
Leg-begin: 28 april
Legsel: 2 eieren, gepredeerd
Tabel 5, Broedduur

Wk1
Wk2 6-52
Wk3
Wk4

1-51

10-53

1, nestvangst LG-GBWS
2 ,broedend
3,nest gepredeerd
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Foto. Links detail ringcombinatie RG-LYGA, nickname “Anna”.
Rechts RG-LYGA, ”Anna” samen met stagiaire toezicht Anna Vriesema.
Habitat: Nat grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Hooiland met naweide-schapen
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer/ Van der Meulen
Nestlocatie: 204,4/582,8, Twijzelermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-LYGA, nestvangst en nieuw geringd op 6 mei 2015, nickname “Anne”.
Oudervogel 2, Onbekend.
Leg-begin: 27 april
Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend. Op 23 juni wordt de vogel nog foeragerend waargenomen in het
nestterritorium.
Tabel 6, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

6-51

10-52

1, nestvangst RG-LYGA 2 ,broedend

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-YYGP(man), 2014. Oudervogel 2, on-geringd.
Leg-begin: 6 mei, Legsel: 3 eieren, nest uit, jongen gepredeerd
Vanaf 3 mei wordt een paar waargenomen in het nestterritorium. Opmerkelijk is dat het paar
opnieuw van partner is gewisseld. RG-YYGP paart op 16 juni met een on-geringde partner. Het
vrouwtje van 2014 geringd als RG-GAOE wordt ook niet waargenomen tijdens het broedseizoen en is
mogelijk dood.
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6-45-35

Habitat: grasland, grote vossenstaart-pitrus
Bodem: Veen, Perceelgebruik: plas-dras
Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer, Nestlocatie: Twijzelermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-CPLN(man), 2014. Oudervogel 2, LY-LYBH(vrouw), 2013.
Leg-begin: 21 april
Legsel: 4 eieren, nest gepredeerd
Tabel 7, Broedduur

Wk1 22-41
Wk2
2-51
Wk3
7-51 8-51
10-52
Wk4
1, broedend 2,alarmerend paar, leeg nest



Foto. Detail ringcombinatie LG-GBWC. Midden kop-snavel LG-GBWC. Let op zeer lichte oranje
snavel en vage keelband. Rechts, drie-legsel in stronest van nestterritorium.
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: hooiland met stalmest, Eigenaar/gebruiker: Provincie Fryslân, J.Marinus
Nestlocatie: Twijzelermieden, Alde Dyk
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-GBWC, nestvangst en nieuw geringd op 2 mei 2015. Oudervogel 2,
on-geringd.
Leg-begin: rond 27 april, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
06-45-52
Habitat: schelpenverharding, sportvelden, Bodem: Zand
Nest-locatie: Kootstertille
Perceelgebruik: Fietsenrek Voetbalvereniging, Eigenaar/gebruiker: Sportclub Kootstertille
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-CKYN(man), 2014. Oudervogel 2, RG-GAOK(vrouw), 2013.
Beide vogels worden vanaf 28 februari afgelezen op de slaapplaats langs het Ps. Margrietkanaal,
Kootstertille, slechts een paar honderd meter van het nestterritorium. In 2015 wordt dit
nestterritorium echter niet bezet en mogelijk heeft het paar een andere nestlocatie gevonden.
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06-46 Polder Rohel – Surhuizumer Mieden

Kaart 8, Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster 2015,
Zwarte stip = vastgesteld territorium 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2013-2014.
In 2015 werden weer drie adulte broedvogels gevangen en voorzien van kleurringen. De gemiddelde
legselgrootte bedroeg in 2015 2,75 (n=4) en was lager als 2014 met 3,5 ei per nest(n=2). 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 5 maart werden er 30 scholeksters geteld. Een andere
slaapplaats/soos bevindt zich op de zuid-kade van het Prs. Margrietkanaal in uur-hok 06-46-24. Op
deze soos werden op 4 maart 131 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 80 paren in het
atlasblok.
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06-46-24

Habitat: grasland, grote vossenstaart
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Hooiland met voorweide, koeien, Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: Surhuizumermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-BQOQ, 2013. Oudervogel 2, onbekend
Er zijn geen nestgegevens van dit paar bekend, maar de vogel is vanaf 3 april meerdere malen
waargenomen door Arno Paulus in het nestterritorium tijdens broedvogelkarteringen.
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
vertrouwde nestterritorium, waar de vogel vanaf 12 maart regelmatig is afgelezen.
06-46-32


Foto. Detail kop-snavel RB-OJCS, nick-named “Sandra”, rechts nest-territorium met vier-legsel.
Habitat: grasland
Bodem: Veen
Perceelgebruik: voorweide, schapen, Eigenaar/gebruiker: Provincie/E.Pilat
Nestlocatie: Polder Reahel
Oudervogels: Oudervogel 1 RB-OJCS, nestvangst en nieuw geringd op 10 mei 2015.
Legbegin: Rond 1 mei, Legsel: 4 eieren, mislukt, waarschijnlijk vertrapt door schapen.
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06-46-33


Foto. Detail ringcombinatie RG-CZLA, man en RB-BBWQ, vrouw.
Habitat: grasland, boeren-erf, Bodem: Veen
Perceelgebruik: maaien, beweiden, Eigenaar/gebruiker: Mts. Van der Boom
Nestlocatie: Surhuizumermieden
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CZLA(man), nestvangst en nieuw geringd op 24 juni 2015.
Oudervogel 1, RB-BBWQ(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 24 juni 2015.
Legbegin: rond 26 mei, Legsel: 1 ei, nest uit, vervolg onbekend
06-46-34
Habitat: grasland, Bodem: Veen
Perceelgebruik: voorweide, runderen, Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: Surhuizumermieden, Broeksterpetten
Oudervogels: Oudervogel 1 RG-YYGS(2014). De vogel is de linker ring met code Yellow Y verloren. De
ring is vorig jaar bij het aanleggen te ver geopend waardoor breuk kan ontstaan.
Oudervogel 2, on-geringd.
Tabel 37 Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

15-5

11-51

1

24-52

1, broedend 2 ,nest gepredeerd

Leg-begin: rond 5 mei, Legsel: 3 eieren, mislukt. Na-legsel, begin: rond 10 juni
De vogel wordt vanaf 10 maart gezien in zijn nestterritorium. Op 24 mei is het nest leeg zonder eischilfertjes en ook op 7 juni wordt het paar waargenomen zonder jongen. Op 1 juli is de vogel
alarmerend gezien in het nestterritorium, maar verdere gegevens over het broedsucces ontbreken.
06-46-52
Habitat: Grasland, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Beweiding met schapen en bemesting, Eigenaar/gebruiker: Tamme
Nestlocatie: Legeloane, Augustinusga
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-CPLL(man), 2014. Oudervogel 2, LG-LCBL(vrouw), 2014.
Beide vogels worden alleen gezien op een soos bij Harkema op 21 maart 2015.
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Atlasblok 06-53

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

Kaart 9, Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster 2015, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
2015, Zwarte stip = vastgesteld territorium 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2013-2014.
In 2015 werden 5 adulte scholeksters geringd met kleurcombinaties. Er werden geen kuikens
geringd. In 2015 werden slechts vijf legselgroottes bepaald met een gemiddelde van 3 ei per nest,
maar vrijwel gelijk aan voorgaande jaren, 2014 met 3,06 ei per nest(n=16) en 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. Op basis van de beschikbare habitat-types zijn er zo’n 100
tot 130 broedparen in het atlasblok aanwezig.
In uur-hok 06-53-33 is een bekende slaapplaats aanwezig, bekend als ‘diepegat ‘. Door afslag en
verruiging is de slaapplaats in 2015 ongeschikt geworden. Wel gebruikten de vogels nog een
oeverzone als badplaats en soos. Hier werden veel ringen afgelezen, waaronder een jonge Belg en
een Brit, maar de aantallen bleven duidelijk achter ten opzichte van de vorige jaren. Alleen in begin
2015 werden nog forse aantallen geteld met maximaal 270 op 24 maart. De meeste scholeksters
verblijven nu op de slaapplaats aan het Schalkdiep ten westen van Suwâld in km-hok 06-52-45 met
op 27 februari al 262 exemplaren. Ook zitten er vogels op een nieuw ontdekte soos op de loswal
langs de Meersloot, Stoekveld in km-hok 11-13-13, met op 3 maart zo’n 60 scholeksters.
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06-53-12

Habitat: Grasland, Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Raaigras met bemesting
Nestlocatie: Sûderein, Tytjerk
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELS(man), 2013. Oudervogel 2, RG-CELZ(vrouw), 2013.
Waarnemingen uit het nestterritorium ontbreken. Opvallend is dat RG-CELZ alleen tussen 17 mei en
23 mei regelmatig wordt afgelezen op de soos van diepegat, Suwâld. De partner RG-CELS is na 21 juni
2014 niet meer waargenomen.

Foto. RG-CELZ rustend op de badplaats “diepegat” Suwâld, 19 mei 2015.
Habitat: Akker, Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais, Eigenaar/gebruiker: Schevel
Nestlocatie: 191,4/579,6, Sûderein, Tytjerk
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELT(man), 2013. Oudervogel 2, LB-BQOZ(vrouw), 2013.
LB-BQOZ wordt al op 16 januari gespot door Age Hulder op een soos net ten oosten van Leeuwarden.
Het paar wordt in 2015 niet gezien in het nestterritorium, maar wel regelmatig op de slaapplaats,
diepegat bij Suwâld.
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 , 2013. Oudervogel 2 onbekend.
Deze vogel wordt net als in 2014 vanaf 5 maart regelmatig waargenomen op de slaapplaats bij
‘Diepegat’en het is waarschijnlijk dat de vogel wederom zijn nestterritorium heeft bezet.
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06-53-14


Foto. Detail ringcombinatie RG-LYGL, man, en RB-OJCZ, vrouw.
Habitat: Akkerland
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Teunis Pietersma
Nestlocatie: 193,5/579,6 Langelaan, Burgum
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-LYGL(man), nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2015.
Oudervogel 2, RB-OJCZ(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 27 mei 2015.
Leg-begin: rond 28 april
Legsel: 3 eieren, nest uit, na-legsel rond 15 juni
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), 2014.
Oudervogel 2, RY-CKYL(vrouw), 2014.
Op 13 februari 2015 werd RY-CKYL afgelezen op de Hollumerkwelder onder Ameland door Jan de
Jong. Op 27 februari werd RY-CKYL, nick-named “Laura” alweer gespot op de soos in het broedgebied
aan het Schalkdiep, Suwâld. Er zijn geen aflezingen gedaan in het nestterritorium en helaas is niets
bekend over het broedresultaat. “Laura”werd voor het laatst gezien in het broedgebied op 19 mei.
De partner RY-CKYK werd alleen in het broedgebied afgelezen tussen 9 maart en 3 april. Vanaf 9
september werd “Laura” gespot op het wad onder Oost-Ameland.
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Foto, Detail ringcombinatie LG-GBWT(man). Rechts detail kop-snavel. Let op korte kuif in achter-nek !
Habitat: Akkerland
Bodem: Veen/Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Eigenaar/gebruiker: Gaatze de Vries
Nestlocatie: Monnikenweg, Burgum
Oudervogels: Oudervogel, RY-WYCT(vrouw), 2014.
Oudervogel 2, LG-GBWT(man), nestvangst en nieuw geringd op 17 mei 2015.
Leg-begin: rond 3 mei, Legsel: 4 eieren, nest uit
Tabel 38 Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3 18-52 19-52
Wk4

23-5

2

17-51
24-52

1,nestvangst
2,broedend

Op 2 juni wordt het paar alarmerend waargenomen samen met aanwezige zwarte kraaien. IJde van
der Heide stelt op 14 juni vast dat er nog zeker twee jongen aanwezig zijn. Op 24 juni wordt het paar
zwak alarmerend waargenomen bij de fierljepsteigers net buiten het nest-territorium. Er worden dan
geen jongen ontdekt.
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Habitat: grasland met bemesting
Bodem: Zand-veen
Perceelgebruik: voor-beweiding met melkvee, vanaf 2015 bouwterrein centrale as
Eigenaar/gebruiker: T. de Jong
Nestlocatie: Berchhiem
Oudervogels: Oudervogel 1,RB-WBCQ, nieuw geringd op 25 april 2014, oudervogel 2 onbekend
Het paar wordt vanaf 11 april regelmatig waargenomen in het oude nestterritorium. Half mei is het
paar nog aanwezig. RB-WBCQ wordt ook op 6 juli waargenomen, foeragerend op emelten in een
kurkdroog grasland bij Sûdermar,( ruim 3 kilometer buiten het nestterritorium).
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.
Tussen 2 maart en 16 mei wordt RG-GAOA regelmatig afgelezen op de slaapplaatsen van Schalkdiep
en “diepegat” aan het Prs. Margrietkanaal boven Suwâld.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Nestlocatie: 190,7/577,3, Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-CELP(man), 2013.
Oudervogel 2, LY-RTOB(vrouw), 2013.
Waarnemingen uit het nestterritorium ontbreken, maar het paar werd tussen 2 maart en 24 mei
regelmatig afgelezen op de slaapplaatsen van Schalkdiep en “diepegat” aan het Prs. Margrietkanaal
boven Suwâld.
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.
LY-LYBY wordt al op 27 februari afgelezen door Age Hulder op de slaapplaats bij het Schalkdiep,
Suwâld. Op 14 juli wordt de vogel vers dood gemeld in het nestterritorium van 2014. Gezien deze
datum is het waarschijnlijk dat er jongen zijn geweest, maar dit kan niet worden achterhaald.
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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
Vanaf 13 april is het paar terug in het broedterritorium. Het paar wordt gevolgd door Roosma en op
9 juni wordt het paar met jongen waargenomen.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Stinswei, Garyp
Oudervogel 1, RY-WYCP, 2014.Oudervogel 2 on-geringd.
Leg-begin: rond 26 april , Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Stinswei, Garyp
Oudervogel 1, RY-WYCS, 2014.Oudervogel 2 onbekend.
Leg-begin: rond 16 mei, Legsel: Onbekend
06-53-41
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Nestlocatie: Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBQ, 2013. Oudervogel 2 onbekend.
Tussen 6 maart en 19 mei wordt LY-LYBQ regelmatig afgelezen op de slaapplaatsen van Schalkdiep en
“diepegat” aan het Ps. Margrietkanaal boven Suwâld.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker: Van der Meulen
Nestlocatie: Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-YYGH, 2010. Oudervogel 2, onbekend.
RG-YYGH wordt alleen door Wiebe Kasersma op 2 en 6 maart afgelezen op de slaapplaats aan het
Schalkdiep bij Suwâld.
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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.
RG-YYGE wordt tussen 27 februari en 15 maart regelmatig afgelezen op de slaapplaats aan het
Schalkdiep bij Suwâld.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Suwâldsterfjild
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WYCE, 2014. Oudervogel 2 onbekend.
RY-WYCE wordt alleen op de slaapplaats afgelezen bij het Schalkdiep op 2 maart en bij diepegat,
Suwâld op 24 maart.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Suwâldsterfjild
Oudervogel 1, RY-WYCJ, 2014. Oudervogel 2 onbekend.
RY-WYCJ wordt alleen op 7 maart afgelezen op de slaapplaats aan het Prs. Margrietkanaal bij Garyp.
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: 190,7/576,4, Suwâldsterfjild
Oudervogels:
Oudervogel 1, RG-GAOZ(man), 2013. Oudervogel 2, RY-WYCK( vrouw), 2014.
Het paar keert vroeg terug en op 2 maart zijn beide vogels al afgelezen op de slaapplaats aan het
Schalkdiep bij Suwâld. Op 24 mei worden beide oudervogels weer waargenomen op de slaapplaats
bij diepegat, Suwâld . Daarna ontbreken vervolg waarnemingen.
06-53-42
Habitat: Akker
Bodem: Veen
Perceelgebruik: Mais
Eigenaar/gebruiker:
Nestlocatie: Monnikenweg, Suwâld
Oudervogel 1, LY-LYBS, 2013.
Oudervogel 2, on-geringd.
LY-LYBS wordt op 17 maart afgelezen in het nestterritorium door Sipke Booi.
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Habitat: grasland, Bodem: Veen
Perceelgebruik: bemest hooiland
Nestlocatie: Monnikenweg-Suwâld.
Oudervogel 1, LY-LYBT, 2013. Oudervogel 2, on-geringd
LY-LYBT wordt tussen 2 maart en 24 mei 2014 regelmatig gespot op de slaapplaatsen ’diepegat ’ en
‘schalkdiep’ bij Suwâld.
Habitat: grasland, Engels raaigras, Bodem: Veen
Perceelgebruik: Bemesting , Eigenaar/gebruiker: Sipma
Nestlocatie: Stinswei, Garyp
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-(BJ)WB(man),”‘Bareld”, 2013. Oudervogel 2, LG-CJYK(vrouw), 2013.
RG-BJWB wordt op 9 februari nog door Age Hulder afgelezen op het wad bij it Skoar. Op 17 en 18 mei
wordt RG-(BJ)WB afgelezen, maar blijkt dat de linker kleurring is verloren. Dit kan door breuk in de
kleurringen als deze te ver wordt opengebogen bij het aanbrengen . Andere vogels kunnen worden
uitgesloten doordat de stalen ring wordt afgelezen. LG-CJYK wordt vanaf 27 februari regelmatig
afgelezen op andere slaapplaatsen, waaronder de Fonejacht en Panhuyspoel.
Habitat: grasland, Engels raaigras, Bodem: Veen
Perceelgebruik: Bemesting, Eigenaar/gebruiker: Sipma
Nestlocatie: Stinswei, Garyp
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-CJYE, 2013. Oudervogel 2 ongeringd.
LG-CJYE wordt tussen 6 maart en 8 april 2015 regelmatig gespot op de slaapplaatsen rond Suwâld
dichtbij het (oude) nestterritorium.
06-53-53


Foto. Detail ringcombinatie LG-GBWE en RY-BJOL. Rechts twee-legsel tussen aanplant sparren.
Habitat: Jonge aanplant
Bodem: Zand
Perceelgebruik: boomkwekerij, kerstbomen, Eigenaar/gebruiker: Van der Meer
Nestlocatie: Stûkenwei, Garyp
Oudervogels:
Oudervogel 1,LG-GBWE(man), nestvangst en nieuw geringd op 3 mei 2015.
Oudervogel 2,RY-BJOL(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 3 mei 2015.
Leg-begin: rond 20 april, Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
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Burgumermar-Sumar

Kaart 10, Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster 2015, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
2015, Zwarte stip = vastgesteld territorium 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2013-2014.
In 2015 zijn 5 adulte broedvogels gevangen en voorzien van kleurring-combinaties. Er werden ook 7
pullen gevangen en geringd met kleurringen. De legselgrootte bedroeg in 2015 gemiddeld 3 ei per
nest(n=6), gelijk aan 2014 en hoger als 2013 met 2,5 ei per nest(n=4).
Op de aanlegsteigers van recreatiepark Klein Zwitserland in km-hok 06-54-24 is in het voorjaar een
soos aanwezig, hier werden op 31 maart 76 scholeksters waargenomen.
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 hier laag en wordt er met voorkeur
gebroed op de kale mais-percelen. Bebouwing en aangebouwde bedrijventerreinen lijken in eerste
instantie weinig te bieden voor een weidevogel, maar de scholekster heeft zich daar juist
nadrukkelijk gevestigd op de grote, open brede daken van bedrijfsgebouwen. Het lijkt erop dat het
uitkomstpercentage van deze nesten ook hoger is en er worden veel paren met jongen gezien. Wel
worden deze ouders met kuikens aan andere gevaren blootgesteld, zoals predatie door huiskat en
hond. Ook worden kuikens en ouders vaker overreden in het drukke verkeer op bedrijventerreinen.
Op basis van de aanwezige habitat-types kan de populatie binnen het atlasblok geschat worden op
circa 70-75 broedvogels.
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Foto. Van links naar rechts, detail ringcombinatie en oudervogel RB-WBCZ.
Dak-legsel en uiterst rechts pul LB-YERK.
Habitat: urbaan, woningbouw, Bodem: grind-dak
Perceelgebruik: dak, Eigenaar/gebruiker: Pruis, Nestlocatie: Nijboerstrjitte, Burgum
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-LYBZ(vrouw), 2013 en partner in 2013 en 2014. Nieuwe partner in
2015 on-geringd. Oudervogel 2, RB-WBCZ, 2014, her-vangst op 13 mei 2015.
Pullen: LB-YERK, handvangst en nieuw geringd op 15 juni 2015.
Op 7 maart wordt RB-WBCZ afgelezen aan de Wijde Ee vanaf de Stinswei. De vogel bezoekt ook de
soos aan het Burgumermar. Opvallend is dat de partner LY-LYBZ dit voorjaar niet in zijn
broedterritorium wordt gezien. Vanaf 8 april is RB-WBCZ vrijwel permanent aanwezig op de
graslandjes aan de Kloosterlaan met een nieuwe on-geringde partner. Op 16 april wordt
waargenomen dat het paar dezelfde nestplaats bezoekt als in 2014. Dit betreft een grind-dak aan de
rand van Burgum. Op 13 mei is het RB-WBCZ die onder de kooi kruipt. Opvallend is het erg lage
gewicht van de broedvogel, slechts 455 gram. Op 15 juni wordt het enige jong geringd. Vanaf 16 juni
tot 10 juli is het paar vrijwel dagelijks waargenomen in het broedterritorium, maar zonder teken van
het jong. Aangenomen wordt dat het jong snel is gepredeerd. Uit de gewichtentabel als functie van
de snavellengte(Beintema 1994) blijkt het kuikengewicht tijdens het ringen 20 gram beneden de
standaard te liggen. Ook in 2014 is vastgesteld dat het gewicht van het kuiken ruim onder de
standaard zit.
Leg-begin: rond 27 april, Legsel: 2 eieren, nest uit. Jongen gepredeerd.
Tabel 8, Broedduur

Wk1 27-4
Wk2 4-51
7-51
Wk3 12-51 13-52
Wk4

1-51
9-51

11-51

1, broedend 2,her-vangst RB-WBCZ

Tabel 9, Kuikenfase

Wk 1
Wk 2
Wk 3 15-61 16-62
Wk 4
Wk 5
29-62
Wk 6

18-62

20-62
26-62

1, ouders met 1 jong 2, paar zonder jong
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Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, Eigenaar/gebruiker: Sjouke Hoekstra
Nestlocatie: Noardermar
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-RTOE(man), 2013. Oudervogel 2, RY-CKYJ(vrouw), 2014.
Het paar werd alleen op 16 juni broedend waargenomen in het nestterritorium.
06-54-22


Foto. Detail ringcombinatie LB-YERQ, pul. Midden LB-YERQ, let op handvleugel en staartpennen !
Uiterst rechts kop-snavel LB-YERQ, 26-28 dagen oud.
Habitat: bedrijventerrein
Bodem: beton
Perceelgebruik: dak, gaswinning-terrein, Nestlocatie: Noardermar
Oudervogels: Beide on-geringd
Pul: LB-YERQ, handvangst en nieuw geringd op 22 juni 2015.
Leg-begin: rond 28 april, Legsel: Onbekend, waarschijnlijk 1 jong vlieg-vlug
Op 16 juni worden alarmerende ouders waargenomen en op 22 juni wordt een bijna vlieg-vlug jong
van circa 27 dagen oud geringd. Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema
1994) blijkt dat het jong qua gewicht 25 gram boven de standaard zit, ruim binnen de
standaardafwijking en in prima conditie.
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), 2014.
Het paar keert terug op de nabijgelegen sozen, maar gegevens uit het nestterritorium ontbreken.
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Habitat: Half-natuurlijk nat grasland
Bodem: Zand/Veen
Perceelgebruik: Hooiland, Eigenaar/gebruiker: Staatsbosbeheer
Nestlocatie: 197,4/578,8, Soestpolder
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-RTOL Oudervogel 2 on-geringd.

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. Vanaf 22 september wordt de vogel door Dick Veenendaal gemeld
op het wad van de Emmapolder, Groningen.
06-54-41


Foto, RY-WYCN op de soos, diepegat, Suwâld, 17 mei 2015
Habitat: Akker
Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid, Nestlocatie: Garyperhoeke, Sumar
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WYCN, 2014,. Oudervogel 2 onbekend.
Vanaf 9 maart tot 17 mei wordt RY-WYCN regelmatig afgelezen op de soos van diepegat, Suwâld.
Tussen 15 april en 15 mei ontbreken echter waarnemingen en waarschijnlijk is er in die periode een
legsel geweest. Het nestterritorium kon niet worden bezocht en veranderde van mais-veld in 2014
tot een reusachtige bouwput ten behoeve van het project de centrale as.
Habitat: Akker, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid
Nestlocatie: Garyperhoeke, Sumar
Oudervogels: Oudervogel 1, RY-WYCL, 2014,. Oudervogel 2 onbekend.
Vanaf 12 maart tot 17 mei wordt RY-WYCL regelmatig gespot op de soos van diepegat, Suwâld.
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Foto. Detail ringcombinaties van links naar rechts LG-WCCB en pullen RB-BBWK en RB-BBWL.
Habitat: Nieuw grasland
Bodem: Zand
Perceelgebruik: vers ingezaaid gras
Nestlocatie: Harstewei, Sumar
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-WCCB, nestvangst en nieuw geringd op 30 mei 2015.
Oudervogel 2 onbekend.
Pullen: Pullen 1-2, RB-BBWK en RB-BBWL handvangsten en geringd op 21 juni 2015.
Leg-begin: rond 3 mei
Legsel: 2 eieren, nest uit, vervolg onbekend
Uit de vastgestelde uitkomstdatum kan worden afgeleid dat de pullen ca. 20 dagen oud zijn tijdens
het ringen. Dit komt overeen met groeicurves(Kersten en Brennikmeijer 1995). Uit de
gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) is op te maken dat de jongen dicht bij
het vastgestelde standaard- gewicht zitten. Helaas zijn er geen vervolg waarnemingen gedaan en het
blijft onduidelijk of de jongen daadwerkelijk zijn uitgevlogen.
Tabel 10, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

13-51
1, broedend
2,nestvangst LG-WCCB
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Foto. Links LY-CQLN, man in nestterritorium en rechts detail ringcombinatie vrouw LG-WCCC.
Habitat: Akker, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid, Eigenaar/gebruiker: H. de Vries
Nestlocatie: Boskwei, Sumarderheide
Oudervogels: Oudervogel 1, LY-CQLN(man), 2002.
Oudervogel 2, LG-WCCB( vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 30 mei 2015.
Pullen: Pullen 1-3, RB-BBWE, RB-BBWH en RB-BBWJ handvangsten en geringd op 21 juni 2015.
Leg-begin: rond 1 mei, Legsel: 4 eieren, 3 eieren uit, vervolg onbekend

Foto. Detail ringcombinaties Pul 1-3; RB-BBWE, RB-BBWH en RB-BBWJ
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) blijkt dat twee jongen net
boven het standaard- gewicht zitten, maar RB-BBWJ heeft een duidelijke groeiachterstand van zo’n
30 gram ten opzichte van de standaard(n=38), maar nog wel binnen de standaardfout van 47 gram.
Uit de vastgestelde uitkomstdatum kan worden afgeleid dat de pullen ca. 22 dagen oud zijn tijdens
het ringen. Dit komt overeen met groeicurves(Kersten en Brennikmeijer 1995).
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06-54-54


Foto. Detail ringcombinatie LG-WCCK, man en RB-WSCL, vrouw.
Habitat: Akker, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid, Eigenaar/gebruiker: Mts. Anne Havinga
Nestlocatie: Mienskerwei, De Tike
Oudervogels:
Oudervogel 1, LG-WCCK(man), nestvangst en nieuw geringd op 9 juni 2015.
Oudervogel 2, RB-WSCL(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 9 juni 2015.
Leg-begin: rond 28 mei, waarschijnlijk na-legsel, Legsel: 1 ei, nest uit, vervolg onbekend


Foto. Links detail ringcombinatie RB-WSCK, rechts drie-legsel op mais-akker 9 juni 2015.
Habitat: Akker, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid, Eigenaar/gebruiker: Mts. Anne Havinga
Nestlocatie: Mienskerwei, De Tike
Oudervogels:
Oudervogel 1, RB-WSCK, nestvangst en nieuw geringd op 9 juni 2015. Oudervogel 2 onbekend.
Leg-begin: rond 1 juni, waarschijnlijk na-legsel, Legsel: 3 eieren, mislukt.
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Atlasblok 06-55

Eastermar-Droegeham

Kaart 11, Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster 2015, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
2015, Zwarte stip = vastgesteld territorium 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2013-2014.
De gemiddelde legselgrootte bedroeg 3,5 ei per nest(n=4). Deze (vrij) hoge score wordt een beetje
ontkracht door het lage aantal verzamelde gegevens.
Er werden in 2015 drie adulte broedvogels gevangen en geringd met kleurringen. Er zijn weinig
gegevens beschikbaar van broedparen, waardoor het moeilijk is om een betrouwbare schatting te
maken voor dit atlasblok. Op basis van de beschikbare gegevens van de habitat-types en territoria is
het toch mogelijk om een inschatting te maken. 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 veel lastiger om iets van de aantallen te zeggen. Daar is
door aanwezigheid van een hoge dichtheid aan houtwallen het gebied moeizaam te inventariseren
en lijken grote delen op het eerste gezicht ongeschikt. Maar mogelijk hebben de vele mais-akkers
hier juist een sterke aantrekkingskracht op de scholeksters. Op basis van de vastgestelde habitattypes broeden er naar schatting wel 75-80 paren in het atlasblok. Er is nu ook een soos bekend,
gelegen op de kade aan de noordzijde van het Prs. Margrietkanaal in km-hok 06-55-12. Hier werden
op 28 februari 175 scholeksters geteld.
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06-55-43


Foto. Detail ringcombinatie LB-YERA, man en RB-WSCN, vrouw. Rechts vier-legsel op mais-akker.
Habitat: Akker, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid, Eigenaar/gebruiker: Sjouke Veenstra
Nestlocatie: Achttienenweg, Heechsân
Oudervogels: Oudervogel 1, LB-YERA(man), nestvangst en nieuw geringd op 13 juni 2015.
Oudervogel 2, RB-WSCN(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 13 juni 2015.
Leg-begin: rond 22 mei, Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend.
Het paar wordt alleen nog op 20 juni foeragerend waargenomen in het nestterritorium.
06-55-44


Foto. Detail ringcombinatie RB-WSCP. Midden nest-territorium. Rechts detail drie-legsel.
Habitat: Akker, Bodem: Zand
Perceelgebruik: Mais, vers ingezaaid, Eigenaar/gebruiker: Mts.Hollema
Nest-locatie: Seadwei, Harmsherne
Oudervogels:
Oudervogel 1, RB-WSCP, nestvangst en nieuw geringd op 13 juni 2015. Oudervogel 2, onbekend.
Leg-begin: rond 22 mei, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend.
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Atlasblok 06-56

Surhûsterfean

Kaart 12, Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster,
Zwarte stip = vastgesteld territorium 2015.
Er werden vijf adulte scholeksters geringd met kleurringen. Daarnaast werden drie jongen geringd
met een kleurring-combinatie. Vanaf 2010 worden in met name de omgeving Surhuisterveen en
Opende alle scholeksters gevolgd en geringd door Derrick Hiemstra. Dankzij zijn verzamelde
legselgegevens is een gemiddelde legselgrootte berekend van 3,4 ei per nest(n=15). Dit is een hoge
score en wordt veroorzaakt door de vele vier-legsels.
Binnen het atlasblok is drie-vijfde deel in gebruik als bemest grasland. De hoogste dichtheden zijn te
verwachten op mais-percelen en extensieve graslanden. Ruim een vijfde deel is bebouwd en daar
bevinden zich waarschijnlijk de betere territoria. Het aandeel dak-broedende scholeksters is hoog en
zoals de kaart laat zien kunnen de dichtheden aan de randen van de dorpen oplopen tot wel 8 paar
per km-hok. Er zijn verder weinig gegevens van de dichtheden rond Boelenslaan, Harkema en
Surhuizum. Op basis van de vastgestelde habitat-types wordt het aantal broedpaar in het atlasblok
geschat op 90 paren.
Er bevindt zich een soos bij een poel aan de Homear, Harkema in km-hok 06-56-21. Hier werden op
21 maart 75 exemplaren geteld. De meeste scholeksters uit het atlasblok worden echter afgelezen op
de slaapplaats van de zandwinning Strandheem in atlasblok 11-16-24. Hier werden op 3 maart 160
scholeksters geteld.

103

De Strânljip Yn ‘e Wâlden

Atlasblok 11-14

Aldegea-De Tike

Kaart 13, Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster 2015, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster,
Zwarte stip = vastgesteld territorium 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2013-2014.
Er werden drie broedvogels op het nest gevangen en voorzien van kleurringen. 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 bestaat grotendeels uit bemeste graslanden
omzoomd met veel singels en bosjes. Het gebied heeft grote droge zandige delen met een agrarisch
gebruik en is hierdoor extra gevoelig voor droogte 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 maximaal
75-80 paren, met kans op een overschatting van de aantallen op de hogere zandgronden.
11-14-23
Habitat: braak land, Bodem: Zand
Perceelgebruik: sloopterrein erf , Eigenaar: Provincie Fryslân project centrale as
Nestlocatie: 197,4/573,8, Nyegaesterhoeke
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-BJWL(man), 2013. Oudervogel 2, RG-BJWN(vrouw), 2013.
Vanaf 23 maart wordt het paar afgelezen in het nest-territorium. Begin mei heeft het paar een nest,
maar door werkzaamheden aan de nieuwe snelweg, de centrale as komt hier niet veel van terecht.
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Foto. Links detail ringcombinatie RB-WSCY. Midden, detail staartpennen, T5 groeiend, T6-7 vers.
Uiterst rechts, twee-legsel in nest-territorium op vers gemaaid grasland. Let op hoogte her-groei !
Habitat: grasland, intensief, Bodem: Zand
Perceelgebruik: vers gemaaid raaigrasland met bemesting, Nestlocatie: Nyegaesterhoeke
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-WSCY, nestvangst en nieuw geringd op 18 juni 2015.
Oudervogel 2, onbekend
Leg-begin: rond 5 juni, waarschijnlijk na-legsel, Legsel: 2 eieren, vervolg onbekend
Opmerkelijk is de vestiging van een laat legsel op vers gemaaid grasland. Bij toeval werd dit nest
ontdekt door Hein Vogt. Veelal zijn dergelijke legsels op dit type graslanden onvindbaar door de
snelle her-groei en de lage dichtheden op grote percelen.
11-14-35


Foto. Detail kop-snavel, links LG-WCCE, man en rechts RB-WSCB, vrouw. Let op kleurverschil !
Habitat: Erf, kaal zand, Bodem: Zand
Perceelgebruik: paardenbak, Eigenaar/gebruiker: W.Sytsema
Nestlocatie: Kommisjewei, De Pein
Oudervogels: Oudervogel 1, LG-WCCE( man), nestvangst en nieuw geringd op 30 mei 2015.
Oudervogel 2, RB-WSCB(vrouw), nestvangst en nieuw geringd op 30 mei 2015.
Leg-begin: 6 mei, Legsel: 4 eieren, vervolg onbekend.
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Atlasblok 11-15

Rottevalle-Opeinde

Kaart 14, Onvolledig beeld van broedterritoria scholeksters in 2015.
Oranje stip = vang-locatie adulte scholekster 2015, Rode stip = vang-locatie broedpaar scholekster
2015, Zwarte stip = vastgesteld territorium 2015, Grijze stip = vastgesteld territorium 2013-2014.
Er werden drie adulte broedvogels gevangen op het nest. Twee werden voorzien van kleurringen en
de derde betrof een terug-vangst. In 2015 werd een hoge gemiddelde legselgrootte berekend van 3,6
ei per nest(n=8).
Er zijn geen gegevens bekend van slaapplaatsen binnen het atlasblok, maar mogelijk overnachten
vogels op de steigers van de eilanden in de Leijen. Ook is het goed mogelijk dat een deel van de
scholeksters verblijft in De Haven aan de noordwestzijde van Drachten net buiten het atlasblok.
Het atlasblok wordt doorsneden door de Wâldwei(A7) en de N369. Verder bestaat het blok
grotendeels uit een typische veen-ontginningsstructuur 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 dicht bebouwd door de woonplaats Drachten waar geschikte broedlocaties liggen op
de bedrijventerreinen. Op basis van de vastgestelde habitat-types wordt het aantal broedpaar
geschat op hooguit 70 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,RY-WQCP(2014),’Pierke’. Oudervogel 2 on-geringd.
Het paar wordt op 19 maart gezien in het nestterritorium en op 21 april wordt het paar alarmerend
waargenomen op het recreatiestrandje in het nestterritorium. Op 11 mei wordt bij een bezoek op
het dak alleen een leeg nest aangetroffen en waarschijnlijk is het eerste legsel dan al gepredeerd. Bij
een tweede bezoek op het dak op 9 juni wordt wederom een lege nestkuil aangetroffen, maar op 20
juni wordt er een drie-legsel aangetroffen. Op 29 juni zit de on-geringde partner te broeden, maar op
6 juli is alleen “Pierke” nog aanwezig in het broedterritorium. De vogel toont geen interesse in het
nest, alarmeert niet en is aan het foerageren.
Leg-begin: rond 15 juni, Na-legsel: 3 eieren, niet uit, mogelijk door oververhitting tijdens hitte-golf.
Tabel 39, Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

20-61

29-61
6-72

1, broedend 2, drie-legsel en oudervogel niet broedend

11-15-15


Foto. Detail ringcombinaties vier pullen; RG-CZLE, RG-CZLH, RG-CZLJ en RG-CZLK.
Habitat: grasland, Bodem: Zand-Veen, Perceelgebruik: hooiland, na-weide schapen
Eigenaar/gebruiker: S. Korpershoek
Nestlocatie: Boelenslaan, Betlehemsreed, Oudervogels: Oudervogels on-geringd
Pullen: Pullen 1-4, RG-CZLE, RG-CZLH, RG-CZLJ en RG-CZLK handvangsten en geringd op 8 juli 2015.
Leg-begin: rond 20 mei, Legsel: 4 eieren, nest uit, jongen waarschijnlijk alle vlieg-vlug !
Uit de groeicurves(Kersten en Brennikmeijer 1995) is op te maken dat de jongen op 8 juli, minstens
27-28 dagen oud zijn. Het zwaarste jong van 400 gram, RG-CZLJ wordt op 7 en 15 augustus afgelezen
op het wad bij it Skoar, Ternaard. Het is goed mogelijk dat ook de andere jongen daadwerkelijk zijn
uitgevlogen gezien de leeftijd.
107

De Strânljip Yn ‘e Wâlden

11-15-23

Habitat: grasland, Bodem: Zand-Veen
Perceelgebruik: hooiland, na-weide schapen
Eigenaar/gebruiker: L. de Hoek
Nestlocatie: 202,7/573,7, Rottevalle
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-GAOJ(man), 2013. Oudervogel 2, LY-LYBE(vrouw), 2013.
Leg-begin: rond 10 mei, Legsel: Onbekend
Tabel 11 Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
Wk4

20-5

2

14-51

1, broedend
2, LY-LYBE wakend op stekpaal

Op 16 en 29 juni wordt het paar waargenomen foeragerend in het grasland, maar er worden geen
jongen waargenomen. Als het paar opnieuw wordt gezien op 6 juli is het duidelijk dat er geen jongen
(meer) zijn.


Foto. Links detail kop-snavel RB-OJCN, man en rechts het nest-territorium met drie-legsel en ram.
Habitat: grasland-erf, Bodem: Zand-Veen
Perceelgebruik: beweiding, ram, Eigenaar/gebruiker: L. de Hoek
Nestlocatie: 202,8/573,8, Rottevalle
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-OJCN, man, nestvangst op 24 mei 2015. Oudervogel 2 on-geringd.
Leg-begin: rond 10 mei, Legsel: 3 eieren, vervolg onbekend.
Tabel 41 Broedduur

Wk1
Wk2 18-51 19-51 20-51
Wk3
Wk4

15-51

1, broedend 2, nestvangst RB-OJCN
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Foto. Detail ringcombinatie RG-GAOH. Rechts pul 2, LB-YERE, nickname “Snickers”, 6 juli 2015 !
Habitat: grasland, erf, Bodem: Zand-Veen
Perceelgebruik: beweiding met paard, Eigenaar/gebruiker: L. de Hoek, Nestlocatie: Rottevalle
Oudervogels: Oudervogel 1, RG-GAOH(2013), her-vangst op 14 mei 2015. Oudervogel 2 on-geringd.
Pullen: Pul 1, LB-YERB en Pul 2, LB-YERE, beide handvangsten en geringd op 14 juni 2015.
Leg-begin: rond 28 april, Legsel: 4 eieren, nest uit, 2 vlieg-vlugge jongen
Uit de gewichtentabel als functie van de snavellengte(Beintema 1994) blijkt dat beide jongen 7 tot
31 gram boven het standaard- gewicht zitten. Verder kan worden afgeleid dat de pullen ca. 19 dagen
oud zijn tijdens het ringen. Dit komt overeen met groeicurves(Kersten en Brennikmeijer 1995).
Helaas wordt op 29 juni LB-YERB, nick-named “Knopper” zwaar gewond gevonden in het
prikkeldraad. De hulp komt te laat, want de volgende dag sterft het jong in de Fûgelhelling, Ureterp
aan zijn verwondingen. Op 6 juli wordt het andere jong , LB-YERH, gezien samen met het ouderpaar
en de twee andere broedparen in een kleine soos in het broedterritorium. Het jong kan dan al goed
vliegen. Op 11 oktober wordt het jong ook gespot bij Huisduinen onder Den Helder door Dirk Kuiken.
Tabel 12 Broedduur

Wk1
Wk2
Wk3
14-52
1
1
Wk4 19-5 20-5

11-51
18-51

1, broedend 2, her-vangst RG-GAOH

Tabel 13, Kuikenfase

Wk 1
Wk 2 9-62
Wk 3
Wk 4
Wk 5
Wk 6

2-61
14-63
29-66
6-77

16-64
23-65

1, RG-GAOH zittend op pullen2, paar foeragerend

3, pulllen LB-YERB en LB-YERE geringd 4, RG-GAOH waaks op stekpaal
5,RG-GAOH met pullen LB-YERB en LB-YERE 6,LB-YERB prikkeldraadslachtoffer !
7,LB-YERE, vlieg-vlug, samen met drie broedparen
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11-15-24


Foto. Links detail ringcombinatie RB-BBWN. Midden gespaard legsel tijdens werkzaamheden.
Uiterst rechts Ryco Paulus met RB-BBWN, Fûgelwacht Rottevalle.
Habitat: grasland, Bodem: Veen
Perceelgebruik: ijsbaan, Nestlocatie: Rottevalle
Oudervogels: Oudervogel 1, RB-BBWN, nestvangst en nieuw geringd op 23 juni 2015.
Leg-begin: rond 6 juni, Legsel: 4 eieren, nest uit, vervolg onbekend

8. Discussie
Het is zinvol om te onderzoeken welke verschillen er zijn in broedsucces binnen de Wâlden nu de
scholekster landelijk op de oranje lijst van bedreigde soorten is gezet. In de Noardlike Fryske Wâlden
gaat het om circa 2% van de landelijke broedpopulatie. In het weidevogelmeetnet Friesland worden
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%). Dichtheden binnen de
proefvlakken zijn vergeleken met de Noardlike Fryske Wâlden vrij hoog te noemen, in 2011
gemiddeld1 ruim 10 paar op 100 ha.1(Gemiddelde berekend uit WMF 2011, 1184 territoria,11.306
hectare,163 proefvlakken). De hoge dichtheden zijn representatief voor graslanden en agrarisch
gebied met beheervormen.(Postma J., Jager K.& Oomen D.2012. Weidevogelmeetnet Friesland,
verslag 2011. Sovon-rapport 2012-46. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Ondanks hoge dichtheden is het aannemelijk dat veel jonge scholeksters dood gemaaid worden in de
weidevogelreservaten. In gangbaar bemest grasland is dit van geen belang, mits de nesten worden
gemarkeerd tijdens het maaien van de eerste snede in mei. Doordat scholeksters vaak weken later
beginnen met de ei-leg dan de kievit en de grutto hebben ze pas eind mei de eerste kuikens.
Scholeksterkuikens worden door de ouders nog vier tot zes weken gevoerd in het nest-territorium.
De allereerste kuikens van de scholeksters vliegen dus pas vanaf de eerste week juli uit! Dit is een
belangrijke constatering, want in deze periode zijn vrijwel alle weidevogelpercelen reeds gemaaid !
Vaak ligt de focus bij de bescherming op andere soorten. Doordat met name jonge kieviten en
grutto’s half juni al uitvliegen wordt vaak aangenomen dat er wel kan worden gemaaid. Dit is vaak
ook de standaard in grotere aaneengesloten graslandgebieden van natuurgebieden. Scholeksters
vertonen soms ook zwijgzaam gedrag in tegenstelling tot grutto-ouders met kuikens. De kans dat
jonge scholeksters worden dood gemaaid is daardoor groter. Het is geen toeval dat de meeste
kuikens uitvliegen in gebieden waar extra rekening wordt gehouden met het kroost van broedende
scholeksters !
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9. Aanbevelingen

•
•
•
•
•
•

Actief tellen van slaapplaatsen en sozen van scholeksters.
De beste periodes zijn; 15 februari-15 mei en van 15 juni – 15 juli.
Geef aantallen door via waarneming.nl.
Slaapplaatsen en sozen zijn goede locaties voor het aflezen van kleurringen. Incomplete
aflezingen zijn ook waardevol, mits er foto’s worden bijgevoegd.
Geef alle aflezingen door via www.wadertrack.nl !
Afstemming met de lokale nazorg van de BFVW is van belang om nestbezoeken tot een
absoluut minimum te beperken.
Het samenwerken met beheerders en terreineigenaren ter bescherming van legsels, kuikens
en het verzamelen van nestgegevens is gewenst. Hiervoor zou een nog te ontwikkelen
eenvoudige nestkaart behulpzaam kunnen zijn.
Het maaien van weidevogelpercelen met (alarmerende) broedparen van scholeksters dient
niet voor 1 juli plaats te vinden vanwege het grote risico op aanwezige kuikens.
Plas-dras gebieden zijn effectieve vluchtheuvels voor opgroeiende scholeksterkuikens in
zowel on-bemest als bemeste graslanden.

10.

Samenvatting

Dankzij het Ras-onderzoek krijgen we steeds meer informatie over de leefwijze van de deelpopulatie
scholeksterbroedparen in de Noardlike Fryske Wâlden. Binnen het onderzoeksgebied van 20
atlasblokken(totaal 50.000 hectare) wordt de deelpopulatie van de Noardlike Fryske Wâlden nu
geschat op zo’n 1600-1800 broedpaar voor 2015.(In 2014 werd een schatting berekend van 15002000 paren). De schatting ligt iets onder de berekende aantallen van het weidevogelbeheer door de
agrarische natuurvereniging De Noardlike Fryske Wâlden.
Opvallend in 2015 was het veel hogere uitkomstpercentage van legsels als in 2014. Ook de overleving
van kuikens was in 2015 hoger als in 2013 en 2014. Effectieve maatregelen die het broedsucces
aantoonbaar positief beïnvloed hebben zijn;
• Nestmarkeringen plaatsen bij maaien,
• Plaatsen van nestbeschermers bij intensief weiden,
• Uitgesteld maaien, na 1 juli !
• Gefaseerd, mozaïek maaien
• Aanwezigheid van plas-dras percelen.
Zonder de inzet en bescherming van boeren, vrijwilligers en terreinbeheerders zijn de kansen voor
jonge scholeksters vrijwel nihil in graslanden. In bemeste graslanden is legselbescherming door
nazorg van de BFVW absoluut van belang, omdat de piek van de ei-leg samenvalt met de eerste
snede gras ! Predatie blijft een veel voorkomende verliesoorzaak bij eieren en kuikens. Uit het
onderzoek in 2015 was er een opvallende piek in de predatie van legsels half mei, in de 2e- 3e week.
Na het uitkomen van de nesten is het veel lastiger om de exacte verliesoorzaken vast te stellen, maar
ook hier is predatie frequent vastgesteld. Waarschijnlijk worden ook veel kuikens dood gemaaid in
(on) bemeste weidevogelgraslanden met een uitgesteld maaibeheer tot 15 juni.
Zoals al aangetoond in het nestonderzoek naar broedende scholeksters rond Assen van Bert Dijkstra
en Rinus Dillerop zien we ook in de Noardlike Fryske Wâlden een hoger aandeel uitgevlogen jongen
in de bebouwde landschap-types. In 2015 kwam ruim de helft van de uitgevlogen jongen van een
boerenerf of gebouw. Zo laat de scholekster zelf ook zien dat de soort zich opnieuw aanpast aan een
veranderende omgeving. Binnen de Noardlike Fryske Wâlden is na twee matige jaren een voor
scholeksters goed broedsucces1 vastgesteld voor 2015.
1
,zie pagina 18, voor indeling broedsucces, maar Bruno Ens, Sovon.
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Waarnemers kleurcodes:
Sytze Algera, Payet Benjamin(Fr.), Valentijn S van Bergen, Peter de Boer, Siebe Bonthuis, Lonnie
Bregman, Roland-Jan Buijs, Berto van Dam, Dirk Dijkshoorn, Patrick Desgué(Fr.), Eddie Douma, Evert
Eijkelenboom, Gallien(Fr.), Benjamin Gnep, Jjgt de Groot, Johannes de Haan, IJde van der Heide, Ben
Henstra, Derick Hiemstra, Henk Hiemstra, Harry Horn, Age Hulder, Maarten Hotting, Wiebe
Kaspersma, Paul Keiser, Laurens van Kooten, Dirk Kuiken, Sander Lilipaly, Ruurd Jelle van der Lei, Jelle
Loonstra, Bob Loos, Date Lutterop, Esther Lutz, Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Kees Oosterbeek,
Frank Oosterhoff, Ernst Oosterveld, Sil Postma, Martin Sikkema, Pieter-jan Sjoerdsma, Bernard
Spaans, Jaap Swarts, Oane Tol(†), Dick Veenendaal, Pieter-Wytze Venema, Kees Venneker, Raf
Vervoort(Bel.), Holmer Vonk, Tom Voortman, Christiaan de Vries, Mark de Vries, Jacob Jan de Vries,
Albert Wester, Anneke Zeinstra, Jan Zorgdrager, Carl Zuhorn, Jaap Zijp en anderen.
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