Het gonst al een tijdje door de Trynwâlden:
De Fûgelwacht bestaat 40 jaar!!
Daarom is op zaterdag 13 april een open dag en feest in
Stania State.
Zet het in uw agenda!!

Programma ‘s ochtends:
! Excursie Bouwepet, watervogeltelling. Start bij het Stenenmomunent aan de Halligenwei om 09.30
uur, tijd +/- 2 uren. Laarzen en kijker meenemen.
! Excursie weidevogels bij schapenboer Hessel Boersma in het Bûtefjild. (Plas -dras). Lammetjes en
schapen, vanaf 10.00 uur.
! Excursie zangvogels en natuur. Betty Kooistra in Park Stania State e.o. tussen 10.00 uur en 12.00
uur.
! Excursie Fûgelhut “Lysdobbe” bij It Aventoer aan de Wynzerdyk. Weidevogels en plas dras. Vanaf
10.00 uur.

Programma ‘s middags: dit begint om 13.30
Foto’s van Lubbert Boersma en Jappie Seinstra in Stania State. Vanaf 13.30 uur.
Boomklimmen door Kevin Bosma in het park. Klimmen met touwen.
Einekoer flechtsje Eendenkorf maken door Rypke Glas en Hindrik Kooistra.
Ringgroep Bergummermeer : presentatie en uitleg CES-ring project.
Veiling van beelden en vogels gemaakt door Jan Faber. Om ca. 15.30 uur: zie op de website wat er
te koop is. http://www.fugelwacht-trynwalden.nl/faber/
! Infomatiemarkt met:
o Fûgelwacht Trynwâlden: broedzorg, nazorg en boeken verkoop.
o BFVW-stand
o Noardlike Fryske Wâlden met informatie over weidevogelbeheer,
o It Fryske Gea,
o Trynergie,
o Wetterskip Fryslân met verteller en veldman Abel de Boer.
!
!
!
!
!

Speciaal voor de kinderen:
! Nestkast timmeren en insectenhotels maken.
! Polsstok springen droog oefenen vanaf een verhoging.
! Veldwerkkisten: zelf ontdekken hoe de natuur in elkaar zit.

Afsluiting:
Feestelijke bijeenkomst na afloop van de veiling. Begin ca. 16.00 uur in de zaal van Stania State.
Openingswoord door voorzitter Henk Minkes.
Kijk ook op onze website: www.fugelwacht-trynwalden.nl.
Deelname aan excursies graag opgeven op educatie@fugelwacht-trynwalden.nl

Fûgelwacht Trynwâlden.
Weidevogels in en om de Trynwâlden.
Een belangrijke activiteit van de Fûgelwacht Trynwâlden is het tellen en het
beschermen van de weidevogels. Dat zijn: kievit, grutto, tureluur en
scholekster. Dat wordt gedaan door onze nazorgers in samenwerking met
de boeren. Eerst op zo’n 1000 ha, nu op zo’n 2000 ha. Er waren eerder 115
nazorgers. Op dit moment zijn er nog 65 mensen die elke voorjaar het veld
ingaan om de weidevogels te beschermen en te tellen. Ook om de Trynwâlden gaat het niet goed
met de weidevogels. We laten hieronder de grafiek over de afgelopen 40 jaar zien. Dat het niet
goed gaat met de weidevogels heeft meerdere oorzaken. Daarom is het steeds belangrijker om
hier aandacht aan te geven. De nazorgers en steeds meer ook de boeren proberen zoveel mogelijk
vogels groot te brengen. En ook om de biotoop weer te verbeteren en de predatie te beperken.

Overzicht 40 jaar weidevogels.
Briedpearen de 10 ha, fan: LJIP, SKRIES, TSJIRK en STRANLJIP
Broedparen per 10 ha, van: kievit, grutto, tureluur en scholekster)
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