Jaarverslag 2010
Algemeen
Vanaf december t/m februari winter, met veel sneeuw en lichte tot matige vorst.
De watervogels moesten nu worden bijgevoerd. Het voorjaar kwam door deze winter wat later
op gang. Het eerste kievitsei werd pas op16 maart gevonden.Op 26 maart om 20.00 uur was
het quotum reeds vol. Toch heeft een ieder wel de mogelijk gehad om een eitje te vinden. Er
is nog steeds geen zekerheid over de ontheffing van het aaisykjen. Het beroep van Stichting
De Faunabescherming hiertegen zal door een meervoudige kamer worden behandeld. Deze
zitting is op dinsdag 25 januari 2011 om 11.00 uur in Leeuwarden.
In januari werd ons dorp overstroomd door vogelaars. Gerrit Nijboer had nl. een Oosterse
Tortel waargenomen, wat uniek was voor Nederland. Wergea stond weer even op de kaart.
Koekaktie
Ook dit jaar is er weer een koekaktie gehouden van 12 tot 16 januari.
De volledige opbrengst is weer voor onze wacht, met dank aan de sútelders.
Altenburg & Wymenga
Op 11 maart en 16 november 2010 was er een terugkoppeling over het gruttoproject ‘Adres
onbekend’. Dit project loopt nu 3 jaar.
BFVW
Op 6 maart was de jaarvergadering van de BFVW.
Naast de reguliere zaken waren dat: PR en communicatie, bestuurlijke organisatie, strategisch
plan 2009-2013 en financien en sponsoring. Ook was er een interessante lezing van Johan de
Jong over de ontwikkelingen binnen de Uilen projecten.
Namens het bestuur waren Frans en Jan aanwezig op deze vergadering.
Eerste kievitsei.
In Friesland gevonden op 16 maart. Bij de jeugd op 18 maart.
Van onze wacht op 18 maart door Sytze de Groot, in twakke.
Deze zijn naar Jaap van den Berg gebracht.
Bij de jeugd op 23 maart door de 11 jarige Sytze Wassenaar.
Nazorg
De nazorgvergadering was op 29 maart 2010.
Om 20.15 opent Frans de de bijeenkomst en heet een ieder welkom. Is blij met de goede
opkomst. Incl. bestuur zijn er 29 man/vrouw aanwezig. Er waren 12 afzeggingen.
De eierzoekperiode is zonder noemenswaardige incidenten verlopen.
Iedereen is wel in staat geweest een ei te vinden. Nu maar volop er tegen aan met de nazorg.
De Fryske neisoarchdei is op 24 april 2010.
De alarmtelling is op 22 mei 2010.
Voor het maisland is men bezig een regeling te maken waarbij de boer het land niet bewerkt
en hiervoor een vergoeding krijgt. Hierop moeten dan wel een bepaald aantal vogels broeden.
Op dit moment werkt de nazorg op het maisland slecht. Toch proberen zoveel mogelijk nesten
te behouden. Niks doen geeft ook naar buiten een slecht beeld.
Vooral na het inzaaien hier weer naar kijken.
Tonny deelt enquete formulieren uit, opgesteld door de Provincie.
Zij willen graag van ons weten hoe wij tegenover de predatie staan.

Verder worden de nazorgformulier uitgedeeld. Tonny geeft nog enige uitleg over de invulling
hiervan. Henk Kalsbeek benadrukt nog het grote belang ook in juni nog door te gaan met
nazorg ivm veel late broedsels. Het aantal nesten moet omhoog.
Formulier voor 1 augustus inleveren.
Op de vraag van Jelle Dijkstra of er nog witte gebieden in onze wacht zijn moet de voorzitter
positief antwoorden. Deels omdat de boer geen nazorg wil, deels omdat er in bepaalde rayons
geen vogels zitten en de nazorg zeer beperkt is.
Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder een goede nazorg periode.
Door de korte eierzoekperiode kon al vanaf 27 maart begonnen worden met de nazorg.
Ook dit jaar weer een achteruitgang van kievit.
Het aantal broedparen van de grutto, scholekster en de tureluur was hoger dan in 2009.
Fryske neisoarchdei op zaterdag 24 april 2010.
Het is de bedoeling dat de nazorgers deze dag zoveel mogelijk in het veld zijn.
Dit als een soort PR naar buiten.
Alarmtelling op zaterdag 22 mei 2010.
Hieraan hebben in Wergea de meeste rayons meegedaan. In Warten slechts 4.
Dit is jammer, omdat wij geen goed beeld krijgen over het verloop in onze wacht over een
aantal jaren.
Fryske Jeugdfûgelwachtdei op 5 juni 2010 yn Oldeholtpade.
Sytze en Lokke zijn met een aantal scholieren hier naar toegeweest. Een zeer geslaagde dag.
“Weromkomjûn” jeugdtrekkers in Wurdum 07-10-2010.
Dit is een evaluatie jeugdactiviteiten van de aanwezige vogelwachten.
Lolke en Sytze zijn hier naar toe geweest.
Scholen-werkgroep.
Ook dit jaar zijn er weer vele aktiviteiten georganiseerd voor de schooljeugd in Wergea.
Nog steeds geen mensen gevonden die dit bij de schooljeugd in Warten wil oppakken.
Ook worden er samen met de jeugd tellingen gedaan van de boerenzwaluw, gierzwaluw en de
ransuilen. Wij hebben geen project nestkastjes.
Tonny en Sytze doen hier zelf verslag van.
Rayonvergadering.
Deze was dit jaar georganiseerd door Fûgelwacht Akkrum.
Het HB geeft uitleg over de financiën (ledenaantal loopt terug, duur monitoringssysteem en te
kort verenigingsblad Vanellus) en de professionalisering van de bond.
Willen als BFVW onafhankelijk behouden.
Ook komt men met een nieuw monitoringssysteem. Hiervan uitleg in begin 2011.
Op 30 november is er een rechtzaak. Deze is uitgesteld tot januari 2011.
13 en 27 januari 2011 trekkerscursus in Wurdum.
24 februari 2011 cursus junior neisoarger.
7 mei 2011 Fryske neisoarchdei.
Verder maakte het agendapunt van Fûgelwacht Grou de tongen los.
Standpunt was: aaisykjen in zijn huidige form past niet meer in het model van de BFVW en
ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor de vogelwachten.
Verder was er een presentatie over het belang van biodiversiteit voor onze weidevogels.

Contactavond BFVW op 5 november 2010 in Earnewâld.
Frans en Tonny waren namens het bestuur aanwezig.
Belangrijkste punten op deze avond waren:
Een presentatie”evaluatie weidevogelbeleid”door de heer Engelmoer van de Prov. Fryslân.
De nieuwe nazorgapplicatie en een korte historische film van de BFVW.
Avond leden, donateurs en belangstellenden op 17 november 2010.
Deze keer georganiseerd door Foto Booi met het programma: impressie van bijzonder
weidevogelbeheer. Mooie dia’s en een goed verhaal.
Er waren ongeveer 30 mensen op afgekomen. Veel te weinig voor zo’n boeiende avond.
Bestuursvergaderingen.
Punten naast de voorbereidingen van de vergaderingen waren o.a. scholenproject in Warten,
Hempensermar, snoeien bomen bij de Waldwei, indeling rayons nazorg en de skriezekriten.
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