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Vooraf.
Al vanaf 1992, het jaar dat de vereniging Eastermar’s Lânsdouwe werd opgericht, worden
faunatellingen georganiseerd in het dorpsgebied van Eastermar. Het bijhouden van de stand van
enkele zoogdieren en vogels gebeurt op basis van een lopend Faunabeheerplan. Op basis van dat
plan organiseert een Faunacommissie regelmatig wild- en vogeltellingen en ook de reguliere jacht
en schadebestrijding.
Werk- en beheergebied.
Het volgen van de fauna ontwikkelingen vindt plaats in alle voorkomende terreintypen (incl. de
dorp- en streekbebouwingen) met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 1500 ha. In grote lijnen
kan het gebied opgedeeld worden in 935 ha. Houtwallenlandschap, 465 ha. Elzensingellandschap
en ca 150 ha. water. Het is gelegen tussen de oostoever van De Burgumer mar, het Prinses
Margriet kanaal, de Bosweg, Seadwei, Muntsgruppe, Rottevalle en de Lits naar Rottevalle en via
het meer De Leien naar de Lits bij Eastermar en van de Lits naar De Burgumer mar.
De tellingen en inventarisaties worden altijd uitgevoerd door vrijwilligers van de Fûgel- en
Natoerbeskermingswacht Eastermar, de jachthouders van Eastermar en leden van de Fryske
Feriening foar Fjidbiologie. Ook leden van de Natuur- en Landschapsvereniging De Wâlden, De
Marren doen geregeld mee aan de tellingen. De wildtellingen worden elke 2 (even) jaren in de
eerste helft van april gehouden. De vogelinventarisaties worden in datzelfde jaar gedurende het
hele voorjaar tot in juli uitgevoerd.
Het veldwerk ook in 2014.
De wildtellingen vinden altijd plaats gedurende 4 avonden in de 2de week van april. In 2014
gebeurde dat op 8, 9, 10 en 11 april 2014. Het werkgebied werd, zoals gebruikelijk is voor deze
tellingen, in twee landschapstypen, het houtwallen- en het elzensingelgebied, opgedeeld. Deze
landschapstypen worden vervolgens opgedeeld in kleine, overzichtelijke telgebieden. Elke telgroep
(meestal 2 personen) werkt volgens vaste instructies, krijgt kaart mee met route om te volgen
evenals een formulier. Zowel de gegevens op de kaart als op het formulier moeten eenduidig en
met tijdregistratie opgeschreven worden. De deelnemers leggen alle waarnemingen van hazen en
reeën vast alsmede die van ganzen, fazanten, roofvogels en kraaiachtigen en eventuele andere
bijzonderheden. De tellingen starten om 19.00 u. en zijn om 21.00 gereed. Na afloop worden in
het gemeentegebouw, De Hege stins, de verzamelde gegevens ingeleverd en besproken.
De voorjaarstellingen starten altijd in het houtwallengebied oost van De Burgumer mar. De
volgende avond volgt de telling in het Elzensingelgebied op het Witveen. De derde telling betreft
weer het houtwallenlandschap en de vierde telling wordt uitgevoerd in het Elzensingellandschap.
Uit eerdere tellingen in de jaren 90 is gebleken dat minimaal 2 avondtellingen nodig zijn om goede
resultaten te krijgen voor wat in elk geval het aantal hazen en reeën betreft. Driemaal hetzelfde
gebied tellen, levert geen grotere nauwkeurigheid op. Het aantal deelnemers aan de tellingen lag
de afgelopen jaren tussen de 20 en 30 personen. In 2014 deden 21 personen mee. Velen doen dat
al jaren en bezitten gedetailleerde ervaringen met de soorten en het terrein. Nieuwkomers lopen
vaak meerdere jaren eerst mee.
De inventarisatie van de aandachtssoorten uit het Faunabeheerplan wordt verzorgt door 3
deskundige vrijwilligers van de vogelwacht. Zij bezoeken het beheersgebied minimaal 5 maal en
passen de veel gebruikte BMP methode toe. Alle verzamelde gegevens worden na afloop als
verspreidingskaart opgeleverd.
De gegevens over de jacht en schadebestrijding leveren de 8 jachtrechthouders elk seizoen aan.
De werkomstandigheden.
Vooral de resultaten van de wildtellingen zijn afhankelijk van de rust in de telgebieden. Maar ook
de weersomstandigheden hebben invloed. Bij natweer zijn hazen moeilijk te tellen en bijvoorbeeld
door onrust in het veld (b.v. drijfmest uitrijden) verplaatsen reeën zich over grotere afstanden en
veroorzaken dan moeilijk uit te sluiten dubbeltellingen. Daarnaast spelen ook de aantallen dieren
een rol. Deze zaken spelen bij de inventarisatie/monitoring van de vogel(aandachts)soorten en de
verzamelde jachtgegevens niet of nauwelijks een rol.
Helaas was de vroege avond van 8 april 2014 koud, winderig en regende het af en toe. Geen beste
telomstandigheden dus. De avond van 9 april was wel beter, droger maar toch nog te koud voor
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een goede telling. Veel beter waren de omstandigheden op de avonden van 10 en 11 april.
Gelukkig kon in de afgelopen jaren terug gezien worden op geslaagde tellingen waarvan de
resultaten ons weer meer inzicht verschaften in het wel en wee van een aantal soorten.
De resultaten.
Het jaar 1992 was de start van de tellingen. In dat jaar werd niet het gehele werkgebied geteld. De
gegevens werden geëxtrapoleerd naar het hele gebied. De volgende telling en inventarisaties
vonden plaats in 1994 en omvatten het gehele werkgebied evenals in de volgende jaren.
Reeën.
Ongetwijfeld het meest aansprekend en spectaculair is de ontwikkeling van het aantal reeën in
beide landschapstypen. De eerste gegevens dateren uit 1980 toen er 26 dieren werden gezien. Die
reeën leefden alleen in het houtwallenlandschap. Eind jaren 90 van de vorige eeuw was dit aantal
opgelopen naar bijna 60 dieren en waren er sinds 1996 ook altijd reeën te vinden in het
elzensingellandschap van het Witveen. Tussen 2000 en 2008 leek er een stabiele populatie te zijn
ontstaan van zo’n 80 dieren. Dat bleek echter niet het geval want de groei zette daarna door naar
het hoogste aantal (117 reeën) ooit geteld op 10 en 11 april 2014. In de volgende figuren is deze
ontwikkeling weergegeven.
Figuur 1. Aantalsontwikkeling van reeën in het werkgebied van Lânsdouwe.

De tellingen geven fraai te zien dat de toename van het aantal dieren vooral plaatsvindt in het
Elzensingellandschap. Reeën houden van rust en ruimte met veel schuilmogelijkheden. Kaart 1
achterin deze rapportage, geeft een beeld van waar de reeën werden aangetroffen tijden één van
de vele tellingen. De rustige gebieden in het Houtwallenlandschap zijn geheel bezet geworden. In
het Elzensingelgebied komen veel onbebouwde grasland- en brede elzensingels voor; de
bebouwing ligt langs de wegen. Rust, dekking en voedsel is er nog volop en daar lijkt deze
hertensoort nog steeds van te profiteren. Dieren die geen plaats meer kunnen vinden in het
houtwallenlandschap kunnen uitwijken naar het elzensingellandschap. Daar kunnen ze eventueel
ook nog migreren naar het oosten (over de Mûntsegroppe). Vertrek naar het noorden en westen
wordt verhinderd door het water van het Prinses Margrietkanaal, de Lits en de meren.
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Figuur 2. Dichtheden in het houtwallen- en elzensingellandschap.

Dichtheden geven ook inzicht in de “draagkracht” van een gebied m.a.w. hoeveel dieren er voldoende
leefruimte hebben en houden. Veranderen de omstandigheden dan volgt meestal een aangepaste toe
of afname van de aantallen. In het houtwallenlandschap bij Eastermar kunnen kennelijk zo’n 6 à 7
reeën per 100 ha. ongestoord leven. In het elzensingellandschap groeit dat aantal nog steeds en ligt
nu al duidelijk boven dat van het houtwallenlandschap. Ligt de oorzaak van dit verschil vooral in het
veel rustiger Witveengebied dat veel minder ontsloten is dan het landschap rond Eastermar ? Dat zou
heel goed mogelijk zijn.
De tellers hebben ook door de jaren heen de geslachten van de dieren genoteerd. In de volgende
figuur zijn de gevonden resultaten uitgewerkt.
Figuur 3. Aantallen reegeiten en bokken en het aantal geiten per bok gedurende 10 april tellingen.

Van jaar op jaar zijn er verschillen in de aantallen per geslacht. Bokken hebben een veel “sterker”
territoriumgedrag dan reegeiten en dus moeten bij het groeien van de aantallen de nieuwe bokken
zich een eigen leefgebied veroveren. Bokken kunnen meerdere geiten in hun groep (sprong)
verwerven. De tellingen laten zien dat er in het werkgebied gemiddeld ruim 2 geiten per bok
voorkomen en dat het aantal licht lijkt de dalen.
Hoe betrouwbaar zijn nu de avondtellingen gebaseerd op het hoogst waargenomen aantal van twee
aaneengesloten avondtellingen (houtwallen- plus elzensingellandschap). In figuur 4. zijn de verschillen
door de jaren heen tussen de twee tellingen in procenten weergegeven.
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Figuur 4. Het verschil tussen twee reeën-tellingen in april uitgedrukt in procenten.

De gegevens laten zien dat tussen twee avondtellingen uitgevoerd in het hele telgebied vrijwel altijd
minder dan 10% verschil zit. Of met andere woorden dat erop elke 100 reeën nooit meer dan 10
exemplaren gemist werden. In sommige jaren ligt dat zelfs beduidend lager. Alleen in 2006 lag dat
verschil hoger. Dat was een gevolg van veel onrust in het veld als gevolg van (grasland)
werkzaamheden. De gegevens bevestigen ook dat avondtellingen in het werkgebied een goed beeld
geven van de aantals- en dichtheden ontwikkelingen. De veldomstandigheden spelen daarbij een grote
rol. Grotere bossages komen in het telgebied niet voor. Alleen in de ruige oevers van de meren speelt
het niet waarnemen van dieren mogelijk een rol. In beperkte zin zijn Reeën als deze in de dekking van
de houtwallen en elzensingels blijven meestal wel maar niet altijd goed waar te nemen. Het tellen van
reeën in dit landschap is derhalve eigenlijk altijd wel goed uitvoerbaar. Waar zaten de reeën in 2014 ?
Dat is te vinden op kaart3.
Hazen.
Het succes van de reeën is niet weggelegd voor de hazen. De dieren zijn moeilijker te tellen dan de
grotere reeën. Hazen zijn wel veel minder mobiel bij verstoringen dus dubbeltellingen zijn
gemakkelijk op te sporen als de waarnemers werken volgens de vooraf gegeven instructie. Hazen
blijven bij nat weer langer in hun legers liggen. Vermijden liever een natte vacht. In het voorjaar
zijn de dieren tegen de avond vaak erg actief en met ervaring ook in het leger waar te nemen. Dan
mag echter het gras niet al hoog zijn en dat is begin april eigenlijk altijd niet het geval. Het voedsel
zoeken vindt vooral ’s-nachts plaats bij voorkeur in de graslandpercelen. In de dekking blijven
zoals reeën dat kunnen doen, gebeurt eigenlijk niet. Hazen zijn natuurlijk moeilijker te tellen dan
Reeën. Ze vallen veel minder op. Door de jaren heen is ervaren dat verstoringen in het
overwegend besloten landschap het tellen bemoeilijkt. Verstoorde hazen zijn dan moeilijk te volgen
en ook met en zorgvuldige administratie is het veel moeilijker dan bij de reeën om dubbeltellingen
uit de resultaten te filteren. Verwacht mocht daarom dat de verschillen tussen de avondtellingen
ook groter zijn. Toch viel dit door de jaren heen erg mee.
Figuur 5. Het verschil tussen twee hazen-tellingen in april uitgedrukt in procenten
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Het ligt natuurlijk ook voor de hand dat de tellingen ook beïnvloed worden door waar de
verstoringen plaatsvinden. Die kunnen verschillend uitpakken voor zowel de resultaten van de
hazen als voor de reeën. Dat laat de betrouwbaarheid ook zien. Bijvoorbeeld hadden de
verstoringen in 2006 op de resultaten van de hazentellingen veel minder invloed dan die op de
resultaten van de reeën. Maar in 2010 was dat net andersom. In 2014 was dat voor de hazen weer
hoog; zelfs het hoogste van de afgelopen 18 gehouden avondtellingen. Er lijkt nog een ander
aspect op te treden namelijk dat met het dalen van de aantallen de betrouwbaarheid lijkt af te
nemen. De hazen lijken door de waarnemers moeilijker te vinden. Maar deze cijfers kunnen ook
beïnvloed zijn door andere zaken zoals extra verstoringen die vlak voor de tellingen zijn
opgetreden. In een aantal gevallen werden die ook in 2010 en 2014 gemeld door de tellers.
Helaas geven de resultaten van de jarenlange tellingen geen optimistische ontwikkeling zien. De
hoogst getelde aantallen van twee aaneengesloten avondtellingen tonen een gestage
achteruitgang.
Figuur 5. Aantalsontwikkeling in twee landschapstypen en in het totale werkgebied gedurende de
avondtellingen in april.

Er is een opvallende knip in de ontwikkeling van de hazenstand na het jaar 2000. Tot 2010 was er
nog hoop op herstel maar dat is niet opgetreden. De laatste 4 jaren is de stand verder aan het
afnemen, met name in het elzensingellandschap. En het resultaat van de tellingen in april 2014 zijn
zelfs dramatisch laag. Hoewel dat voor beide terreintypen (houtwallen- en elzensingelgebied) geldt,
is het opvallend dat de stand in het meer open terrein het laagste aantal uit de afgelopen jaren
opleverde. Altijd was de stand in het elzensingellandschap hoger dan in het meer besloten
landschap. In het houtwallen landschap schommelde de stand echter veel meer rond het
gemiddelde. De afname vindt dus vooral plaats in het elzensingellandschap. De tellingen
bevestigen overigens de losse waarnemingen uit de afgelopen jaren van diverse mensen die zich al
afvroegen waar de Hazen waren gebleven. De Hazenpopulatie is in het hele werkgebied sinds het
begin van de tellingen in 1992 meer dan gehalveerd.
Wat zeggen de dichtheden verder nog ? In het houtwallenlandschap zijn de dichtheden vrij stabiel.
Figuur 6. De dichtheden in het voorjaar (april) in twee landschapstypen, geteld tijdens avondtellingen.
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De aantallen schommelen daar rond de 6 hazen per 100 ha. Dat is een lage dichtheid die al jaren
bij dit type landschap hoort. Het is heel gewoon in Fryslân als de dichtheden boven de 20 dieren
per 100 ha liggen. Hoger dan 50 hazen per 100 ha. komt zelfs ook voor. In het elzensingelgebied
was de dichtheid in de vorige eeuw nog hoger dan 20 dieren per 100 ha. Dat is in de eerste 10 jaar
van deze eeuw gedaald naar gemiddeld ca. 15 dieren per 100 ha. Het zag er nog naar uit dat de
stand zich wat zou herstellen maar deze is nu gedaald naar het lage dichtheidscijfer dat ook in het
houtwallenlandschap wordt aangetroffen.
Waarom doen de hazen het zo slecht? Zoals zo vaak met kwetsbare, kleinere dieren die uitsluitend
op de grond leven, mag aangenomen worden dat er meerdere redenen voor zijn. Hazen leven in
grasland. Sinds de afsluiting van de ruilverkaveling Oostermeer is het graslandgebruik sterk
veranderd. De meeste veranderingen zijn opgetreden in het elzensingellandschap (kavels vergroot,
intensiever graslandgebruik met name maaibeheer en toename grondpredatoren). Dat betekent
dat dekking en voedsel veranderd is en dat de bewerking en oogst met steeds grotere en snellere
machines plaatsvindt. Jonge hazen maar ook oude kunnen niet tegen deze mechanisatie en
grondgebruik op. De steeds kleiner worden aantallen hebben ook meer te lijden van de
toenemende predatie. Naast de gevleugelde belagers als Zwarte kraai en Buizerd (die al jaren niet
meer toenemen maar die in het hele werkgebied voorkomen) speelt de komst van de Vos en
Steenmarter ook een rol. Beide soorten komen nu in het hele werkgebied voor. Vanwege de vele
schuilmogelijkheden zijn deze soorten moeilijk te bestrijden en te weren. Uit de zorgvuldig
bijgehouden jachtcijfers blijkt dat er de laatste jaren in het hele werkgebied minder dan 10 hazen
worden geschoten. Dode Hazen worden zelden gevonden en als dat het geval is dan is het meestal
een verkeersslachtoffer op de weg van Eastermar naar Rottevalle. Het moeten dus vooral de
leefomstandigheden zijn die de hoofdoorzaak zijn. En die zijn moeilijk te verbeteren zolang de
intensivering en schaalvergroting doorzet en het aantal predatoren niet afneemt. Met een lange
periode van lage aantallen hazen zal rekening gehouden moeten worden. Deze situatie zal ook
invloed hebben op de jachtverhuur en activiteiten van de jachthouders. Waar werden de hazen in
2014 gezien ? Dat is achterin deze rapportage te zien op kaart 4.
Konijnen
Konijnen zijn verdwenen uit het werkgebied. In 1992 waren erop twee plaatsen al veel konijnen. In
1993 bij Schuilenburg, de Borstleane en de Achterwei uitzonderlijk hoog. Er waren houtwallen bij waar
meer dan 5 bewoonde burchten per 100 meter wallichaam aanwezig waren. In de nazomer van 1993
brak de Konijnenziekte uit. Deze ziekte verminderde de stand zodanig dat het in 1996 en daarna leek
alsof er bijna geen konijn meer over was. Het was in het voorjaar zoeken naar een bewoonde burcht!
In de loop van de jaren herstelde de stand zich niet meer. Zelfs in de omgeving van de zandwinput bij
Schuilenburg waar de meeste konijnen voorkwamen, worden nu geen dieren meer gezien. Om schade
te voorkomen zijn er in 1993 107 konijnen en in 1994 4 ex. geschoten. Daarna is de jacht gestopt.
Weidevogels.
In het werkgebied kwamen tot het jaar 2000 toch nog redelijk grote aantallen weidevogels voor.
Net als overal namen de aantallen daarna snel af. Vooral op het Bildt waren o.a. door
waterpeilaanpassing en reservaatvorming (met botanische doelstelling) de weidevogels snel
verdwenen. Maar ook in het vogelwacht “ reservaat”, De Bouwespolder bij de Achterweg, namen
de aantallen drastisch af toen de polder door gewijzigd agrarisch gebruik verruigde. In de volgende
figuur is de ontwikkeling te zien.
Figuur 7. Aantalsontwikkeling van de (steltloper) weidevogels.
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In 2014 was er nog sprake van 1 broedpoging van een kievitenpaar en was er nog een broedgeval
van een watersnip. Bij ongewijzigd graslandgebruik zullen de weidevogels hier geheel verdwijnen.
Gelukkig zijn er nog twee terreinen waar de weidevogels nog met meerdere broedparen aanwezig
blijven. Dat is het geval in de Ellenspolder en de Atsma’spolder (oostoever van De Burgumer mar).
De Lijsters.
Tot de aandachtssoorten behoren ook de lijsters. Deze soorten zijn predatiegevoelig en reageren
goed op het landschapsonderhoud. Dat was de reden om ook de Merel erbij te betrekken. Het
karteren van het aantal broedparen van deze soort is erg intensief en kost veel tijd. Uit de
monitoring bleek dat deze soort tussen 1992 en 2009 sterk was toegenomen (van 118 paar naar
308 broedparen). In 2009 is daarom besloten Merels niet langer te volgen. De beide andere
soorten volgen, leek voldoende om een idee van de omstandigheden in het landschap te krijgen.
De inventarisaties leverden het volgende beeld op.
Figuur 8. Aantalsontwikkeling van de grote lijster en de zanglijster.

De grote lijster is een “boombewonende” soort. Kwam en komt nog steeds in klein aantal in het
werkgebied voor. De indruk bestaat dat sinds de komst van de Havik eind vorige eeuw de soort het
niet gemakkelijker heeft gekregen. De nesten worden ook “open en bloot” in een vork van
(dikke)takken gemaakt. Deze nesten lijken een gemakkelijke prooi. Grote lijsters verdedigen
echter hun nesten zeer fel. Dat maakt dat kraaiachtigen (zwarte kraai, ekster en vooral vlaamse
gaai) weinig kans krijgen. Net als andere lijsterachtigen kunnen grote lijsters meerdere nesten met
eieren produceren. Een veel betere indicator is de zanglijster. Deze broedt in dicht struweel en de
aantalsontwikkeling is daarom een goede graadmeter voor het onderhoud van de houtwallen en
elzensingels. Dichte, afwisselende beplanting van bomen en struwelen zijn ideale biotoop
omstandigheden. Sinds het actieve landschapsbeheer in het werkgebied is de soort sterk
toegenomen. De laatste jaren lijkt enige stabilisatie op te treden. Mogelijk is het aantalbroedparen
op z’n top. Van enige invloed door predatie, zoals dat ook gevonden is bij de Merelstand, lijkt geen
sprake. Zie voor het broedvoorkomen kaart 5.
Hoenders.
Helaas komen in het werkgebied al lang geen patrijzen meer voor. En de zeldzame kwartel wordt
af en toe waargenomen evenals de kwartelkoning. Aandachtssoort is de fazant.
Figuur 9. Aantal territoriale hanen in het werkgebied.
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Fazanten komen vanouds voor langs de oevers van de beide meren. Ook in het overige landschap
leven hanen en hennen, zij het in minder grote aantallen. Vooral de oostoever van De Burgumer
mar is een aantrekkelijk leefgebied. Daar liggen ook 2 kleine complexen kruidenrijke akkers waar
het jaar rond gefoerageerd kan worden en de kuikens kunnen opgroeien. Jaarlijks sterven oude en
jonge dieren door predatie van de Havik en Vos. Er wordt zelden in de jachtseizoen een haan
geschoten; op hennen wordt niet gejaagd. Het aantal hanen bleef in 35 jaar vrijwel gelijk en
schommelt tussen de 20 en 25 exemplaren. Mogelijk is dat een gevolg van het al jaren stabiele
leefgebied (weinig jonge beplanting, nagenoeg geen kruiden meer in grasland en stabiel
terreintype met ruigtkruiden en ruigte). Het is opvallend dat de komst van de vos en later de havik
en steenmarter geen afname van het aantal vogels heeft veroorzaakt. Er is wel sprake van
aanpassing aan de nieuwe omstandigheden. Sliepen fazanten voorheen in ruige percelen en
rietlanden, al vele jaren wordt nu overnacht in dichte bomen en struiken.
Kraaiachtigen.
Zowel de stand van de roek als de zwarte kraai en ekster werden in de afgelopen jaren
gemonitord. Dat kan door in de periode april tot juli de nesten en oude vogels te tellen. Met
betrekking tot de roek is dat eenvoudig. Die beginnen al vroeg in het voorjaar te nestelen. Als de
bladeren aan de bomen zitten, zijn er al jongen in de nesten. Bij zwarte kraai en ekster ligt dat
anders. Die broeden verspreid door het landschap en maken bij verlies van eieren opnieuw nesten.
Dus is het vooral zaak om de ouderparen te volgen. Meerdere nesten betekent dus niet meerdere
broedparen en dat is vooral bij de zwarte kraai het geval. Eén paar kan in één seizoen wel 3 tot 5
nesten maken. Op basis van alleen de nesten opzoeken (en niet controleren op eieren/jongen)
levert dus geen juist beeld op van de aantallen broedparen.
Figuur 10. Aantal Roeken in de kolonies van Heechsân (en soms vestigingen bij het dorp).

Al vanaf het begin van de vorige eeuw broeden roeken in de hoge bomen bij de kerk op `t
Heechsân of in de bomen van de Boerenstreek of Seadwei. Tot in de jaren 70 werd de soort, soms
intensief, bestreden. In de jaren 80 was het aantal minder dan 30 broedparen. Met de komst van
de maisteelt en de volledige bescherming van de soort (middels de flora en faunawet) nam het
aantal weer toe. In 2004 waren er zelfs 175 bewoonde nesten. In die jaren proberen de roeken ook
te broeden in het dorp. Maar daar worden de nesten toch nog verstoord. De laatste jaren broeden
er ook roeken in de eiken bij de begraafplaats van Heechsân. De aantallen dalen nu weer. In 2014
waren er zelfs maar 52 bewoonde nesten, het laagste aantal sinds jaren. In beide afgelopen jaren
zijn de nesten bij de ingang van de kerk, wegens overlast, verstoord. Waarom het aantal
broedparen al jaren daalt, is mogelijk ook een gevolg van de veranderende maisbouw. Er blijft
weinig voedsel (zaden) meer op de akkers liggen en de inmiddels verplichte nagewassen (gras of
groenbemesters) verhinderen al spoedig het foerageren van de vogels. Het kan best zijn dat dit
leidt tot een verhoogde wintersterfte met als gevolg minder broedvogels.
Voor de alleseter zwarte kraai geldt een andere ontwikkeling. De slechte naam die de soort heeft,
is nauwelijks uit te wissen. “het barst van de roeken en ze vreten alles op” is een veel gehoorde
uitspraak. Hoeveel van deze soort komen in het werkgebied voor, hoe ontwikkeld de broedstand
zich en is bestrijding nodig en effectief ? In de volgende figuur zijn de resultaten van de monitoring
opgenomen.
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Figuur 10. Aantalsontwikkeling van de zwarte kraai in het werkgebied (ca 1400 ha.).

Het leek er in het begin van de tellingen op dat het aantal broedparen zou gaan stijgen. Dat bleek
al spoedig niet het geval te zijn. Sinds 1992 worden zwarte kraaien in het werkgebied niet meer in
de broedtijd actief vervolgd. Deze afspraak is een actie uit het Faunabeheerplan. Bestrijding vindt
vooral plaats als bescherming van het kuilvoer bij de veehouders. Dit betekent dat er geen
noemenswaardige aantallen werden gedood. Opvallend is het dat veel broedparen geen vliegvlugge
jongen meer krijgen. Bekend was dat volwassen vogels, ook in de broedtijd, geslagen en
opgegeten worden door de havik. Minder bekend was dat bleek dat buizerds de nestjongen van de
zwarte kraaien ook belagen. Zo verdwijnen veel jongen voordat ze uitvliegen. De laatste jaren
worden de nesten ook bezocht door de steenmarter die ook de eieren èn de jongen opeet en
meeneemt. In 2012 bijvoorbeeld vlogen er in het werkgebied minder dan 15 jongen uit. En in 2014
maar 6 jongen meer! In het hele geïnventariseerde gebied ligt het aantal broedparen rond de 60
paren met uitschieters in 1992, 2008 en 2012. Met een dichtheid van ca 4,5 tot 5 broedparen per
100 ha. zijn de aantallen van dit besloten landschap (en biomassa als voedsel) natuurlijk veel
hoger dan de meer open landschapstypen. Veel van de problemen die er mee zouden zijn of door
de vogels mogelijk veroorzaakt worden, zitten vooral tussen de oren. Dat mag ook één van de
conclusies zijn. De verspreiding van de broedparen in 2014 staat op kaart 2.
De volgende aandachtssoort is de ekster. Deze vogels, aanvankelijk als broedvogel op bijna elk
boerenerf aanwezig, zijn aan het eind van de vorige eeuw enorm achteruit gegaan. Dat was vooral
een gevolg van intensieve bestrijding waarbij ook vangkooien werden gebruikt. De flora en
faunawet maakte daar een einde aan.
In de volgende figuur is de ontwikkeling van de stand opgenomen.
Figuur 11. De ontwikkeling van de eksterstand door de jaren heen.

Verwacht werd destijds dat dit in het werkgebied een herstel van de stand tot gevolg zou hebben.
Dit is echter tot nu toe niet gebeurd. De komst van de havik heeft roet in het eten gegooid. Het
gevolg is dat de eksters die overbleven nu dichtbij en in de dorpen broeden. Hier en daar zijn ze
ook nog wel territoria in het buitengebied (kaart 1). Daar nestelen de vogels echter veelal in dichte
bomen zoals meidoorns, hulst en dennen en hebben dichte kappen op de nesten. Maar ook daar
zijn ze niet veilig want de buizerd weet ook deze nesten vaak te plunderen. Het aantal broedparen
ligt nu al jaren tussen de 25 en 35 met in 2000 een uitschieter naar 41 paar. Als eksters al schade
aan de fauna zouden veroorzaken, zou dat aan de merel en zanglijsterstand te merken moeten
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zijn. Maar zelfs de merels in de bebouwingen die massaal te leiden hebben van de vele katten
daar, namen in de gevolgde periode zelfs nog toe (zie onder Lijsters). Hun twee voornaamste
predatoren konden dat niet verhinderen.
Vossen.
Sinds 1990 werden in het werkgebeid op 1 plaats grenzend aan de oostoever van De Burgumer
mar af en toe in één burcht jonge vossen geboren. Vanaf 2008 is dat ook het geval in het gebied
van de noordoost oever van de Leijen. Geregeld worden de burchten daar maar ook losse pijpen
door onbekenden beschadigd en soms ook, wordt er in de streek verteld, oude vossen en jongen
gedood. Eén en ander laat onverlet dat deze soort het hele jaar door in het werkgebied aanwezig
is. De jachthouders slagen er niet dit voorkomen te verhinderen.
Steenmarter.
Deze soort kwam in 1992 niet voor in het werkgebied en is derhalve ook niet opgenomen als
aandachtsoort in het faunabeheerplan. Steenmarters hebben zich vanaf 2000 gevestigd in het
werkgebied. Ze komen niet alleen in het buitengebied voor maar ook in het dorp Eastermar. Dit
heeft tot gevolg dat daar schade optreedt aan pluimvee, konijnen en daken (“de pannen vlogen
van het dak….” werd diverse keren gemeld). De soort is daarom niet erg geliefd. De laatste 5 jaar
worden door steenmarters ook de nesten van buizerd en zwarte kraai geplunderd. Krapsporen in
de nestbomen samen met het verdwijnen van eieren en jongen verraden vaak de bezoeken van
deze soort.
Roofvogels.
Tot de te volgen soorten behoren buizerd, havik, sperwer, bruine kiekendief en torenvalk. Ook de
gemelde broedgevallen van de uilensoorten (ransuil, kerkuil en bosuil) worden bijgehouden.
De buizerd is de meest talrijke soort. In de volgende figuur staat de ontwikkeling van het aantal
broedparen tot nu toe.
Figuur 12. Aantalsontwikkeling van het aantal broedparen van de buizerd.

De eerste vestiging van de buizerd vond plaats halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw. In
2002 bereikte de broedvogelstand het maximum. Meer dan 10 territoria in het werkgebied kwamen
er niet voor. De laatste jaren daalt dit aantal wat. Was in 2010 nog vrijwel elk buizerdnest
succesvol tegenwoordig is dat gedaald tot minder dan de helft. Dit is mogelijk een gevolg van
predatie door de steenmarter. De buizerd is inmiddels wel de belangrijkste predator van de jongen
in de nesten van de zwarte kraai en de ekster geworden.
Havik en sperwer blijven als broedvogel gering in aantal. Figuur 13 geeft het oeverzicht.
Figuur 13. De broedgevallen van twee soorten stootvogels.
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In 1993 werd het eerste sperwer broedterritorium ontdekt in het werkgebied. Tot nu toe broedden
Sperwers uitsluitend in het houtwallenlandschap. Er is kennelijk geen plaats voor meer dan 2
broedparen. Het eerste havikenterritorium werd waargenomen in 1996. Ook deze is zelden met 2
broedparen aanwezig. In de broedtijd wordt vooral het terrein grenzend aan De Burgumer mar
geregeld bezocht door vogels die aan de noordwest zijde van het meer broeden. Naast zwarte
kraaien, roeken en eksters is ook gezien dat af en toe een fazant wordt gepakt door een jagend
vrouwtje van de havik. Ook de torenvalk is elk jaar broedvogel. Soms zoals in 2004 waren er 3
broedparen aanwezig. De laatste jaren is dat nog 1 paartje die broedt in één van de nestkasten
van de Vogelwacht. Tot 2002 broedden er altijd 1 en vaak 2 paar bruine kiekendieven in de
oeverlanden van beide meren. Met de komst van de vos zijn deze verdwenen. In 2014 was er voor
het eerst sinds jaren weer een broedpoging bij het Piter Jehannesgat. Helaas werd het nest weer
gepredeerd. De boomvalk broedt in het werkgebied met vrijwel elk jaar 1 paar.
Van de uilensoorten doet de Ransuil het als broedt en wintervogel slecht. Waren er in de tachtiger
jaren van de vorige eeuw nog 3 of meer broedparen, de stand is langzaam weggezakt naar
maximaal 1 paar de laatste jaren. De bekende roestplaatsen in de herfst en winter werden destijds
bevolkt door 20 of meer exemplaren. Dat is inmiddels niet meer het geval. Een kleine roestplaats
van enkele vogels is nu nog aanwezig in het dorp Eastermar. Ransuilen zijn in het voorjaar in de
kale bomen een gemakkelijke prooi voor de haviken. Op die manier, is waargenomen, zijn er
geregeld ransuilen verdwenen. Heel anders is dat voor de Kerkuil. Deze broed in het werkgebied
uitsluitend in geplaatste nestkasten. In het werkgebied kwamen sinds de inventarisaties meestal 3
paar tot broeden. Dit is de laatste jaren niet meer het geval omdat 1 nestkast werd verstoord door
bezoek van steenmarters. Er broeden nu nog 2 paar kerkuilen in het werkgebied.
Overige bijzondere soorten.
Knobbelzwaan: In 1994 waren er nog 3 nesten maar in latere jaren tot nu toe bleef dat beperkt tot
(niet elk jaar) 1 broedpaar. Het hoogst aantal getelde exemplaren ( 11 vogels) werd tijdens de april
avondtellingen van 2010 waargenomen. Er is tussen 1992 en thans gen schade aan grasland
opgetreden.
Ganzen: In toenemende mate stijgen, net als elders in de provincie, ook in het werkgebied de
aantallen verwilderde en wilde ganzen. In de volgende figuur is het totaal aantal ganzen dat tijdens de
april avondtellingen tussen 1994 en 2015 werden waargenomen, opgenomen.
Figuur 14. De ontwikkeling van de voorjaarsaantallen van de verwilderde en wilde ganzen.

Aanvankelijk werd nog gedacht dat de snelle opmars na de eerste vestigingen van broedparen van de
verwilderde Nijlgans in 1994 (1ste broedgeval) voor problemen zou zorgen. In die jaren waren er ook
20 tot 30 verwilderde boerenganzen aanwezig, vooral langs de Lits die graslandschade veroorzaakten.
In 2010 waren die door actief beheer vrijwel verdwenen en dat is ook zo gebleven. Al spoedig bleek
dat de verwilderde Grote Canadagans die voor het eerst in 2002 werd gezien snel, ook als broedvogel,
in aantal toenam. In 2006 waren het er al 17 en tegenwoordig zijn dat er al ruim 100. Op diverse
plaatsen wordt ongestoord gebroed. Dat gebeurt zowel in als buiten de natuurgebieden.
Broedpogingen verijdelen lukt vaak niet en ook het afschot is moeilijk vooral ook omdat de dieren
veelal dichtbij de bewoning verblijven. Inmiddels echter zijn de wilde grauwe gans en brandgans de
snelste steigers. De grauwe gans werd het eerst in 2006 geteld en de brandgans in 2008. Hun
aantallen lagen bij de tellingen in 2014 al tussen de 50 en 100 exemplaren. In juli van 2014 waren er
zelfs ruim 250 grauwe ganzen als zomergasten aanwezig. Beide soorten broeden al op veel plaatsen in
de oevers en op de eilandjes van de meren. De eerste klachten van schade aan graslanden zijn er ook
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al. Deze konden tot nu toe veelal opgelost worden met verjagingsacties maar die zijn bijna uitgeput nu
de aantallen zo toenemen. In de toekomst zijn mogelijk afschotvergunningen nodig om de schade aan
de graslanden te voorkomen.
Het aantal overwinterende ganzen is eveneens toegenomen. De aantallen rond De Burgumer mar en
de Leien lagen in de herfst, winter en het voorjaar van 2003 nog onder 1500 ex. (grauwe- en
brandganzen zelden meer dan 100 en kolganzen ca. 1000 exemplaren. Inmiddels is het totale aantal
gestegen tot boven de 12.500 ex.. De grauwe gans kwam in 2014 zelfs boven de 2000 vogels uit en
het is niet ongewoon als er ruim 5000 kolganzen worden geteld en 7000 brandganzen. In de nazomer
en het vroege voorjaar veroorzaken deze ganzen steeds meer schade aan de graslanden. Veel van
deze ganzen verblijven overdag niet in het werkgebied. En als dat het geval is dan is dat op het
Witveen en langs de noordoost oever van de Leien. Tot nu toe is nog weinig gebruikt gemaakt van
ontheffingen om schade te voorkomen met het geweer. Maar ook hier wordt verwacht dat de
jachthouders meer ingezet zullen moeten worden.
Marterachtigen.
Af en toe worden er bijzondere marterachtigen waargenomen in het werkgebied. Zoals in 2013 toen er
een wasbeer werd gezien op `t Witveen en in 2014 toen er een marterhond werd gevangen en gedood
bij het P. Jehannesgat. Ook de das komt de laatste jaren op bezoek getuige 2 dood gereden
exemplaren en sporen in 2012 in het gazon van een woning aan de rand van het dorp. Er zijn nog
geen burchten gevonden.
Dode dieren.
Ondanks herhaald verzoek worden dode dieren (voornamelijk verkeerslachtoffers) niet systematisch
gemeld aan de Faunacommissie. De indruk bestaat dat het aantal dode reeën in het werkgebied
jaarlijks maximaal 10 dieren bedraagt. Voor het jaar 2000 werden er elk jaar 2 à 3 hazen doodgereden
op de weg tussen het dorp en Rottevalle. De afgelopen 14 jaar zijn verkeerslachtoffers een
zeldzaamheid. Extra (natuurlijke) sterfte van hazen in het veld is niet waargenomen ook niet bij de
reeën.
Schade en bestrijding.
In het Faunabeheerplan is vastgelegd dat de bestrijding van schadelijke soorten alleen plaatsvindt
om schade aan landbouwgronden/belangen te voorkomen en/of op te lossen. Zoals hier boven is
vermeld, valt de schade veroorzaakt door ganzen nog mee. Ongetwijfeld, als de aantallen blijven
stijgen, zal de samenwerking tussen de grondgebruikers en jachthouders geïntensiveerd moeten
worden. Dit geldt vooral voor de graslanden in het meer open landschap van het Witveen en langs
de oostoever van de Leien. Schade van reeën vindt plaats aan jonge beplanting en uitlopende
eikenstobben. Pas gezaagde eiken krijgen daardoor zogenaamde “pruiken”. Het duurt lang voordat
ze weer uitgroeien tot bomen en sommige gaan dood. Ook het bijplanten op de houtwallen en in
elzensingels gaat moeizaam. Hier is het minder de vraat en veel meer het gevolg van het schuren
van de geweien van de bokken langs de stammen van de jonge aanplant. De uitval kan daar dan
oplopen tot zelfs meer dan 50%. De jonge aanplant die het vooral op de droge houtwallen toch al
moeilijk heeft, moet beschermd worden met gaas of ander beschermingsmateriaal. Dat moet later
opgeruimd worden. De kosten zijn als gevolg van deze omstandigheden extra hoog.
Het uitgangspunt van het beheerplan heeft er ook toe geleid dat zwarte kraaien niet meer bejaagd
worden in het broedseizoen. Voor 1992 werd dit lokaal intensief gedaan. Jaarlijks werden tussen de
30 en 50 exemplaren geschoten. Het stoppen van de “bestrijding” heeft niet geleid tot een
ongebreidelde groei van het aantal broedparen. In het werkgebied leeft inmiddels een stabiele
stand van tussen de 60 en 80 broedparen (figuur 10). Schade aan de overige fauna kan niet alleen
op het conto van deze soort geschreven worden. Er is wel jaarlijks schade aan kuilgraspakken en
maiskuilen. Op verzoek van de eigenaren treden de jachthouders hier tegen op. Als gevolg daarvan
worden jaarlijks maximaal 10 vogels afgeschoten en soms ook enkele wilde eenden en houtduiven.
Schade van vossen aan de overige fauna komt wel voor maar is vanwege de veldomstandigheden
erg moeilijk te bestrijden. Alleen in bijzondere gevallen wordt actief achter de vossen
“aangezeten”. Maar lang niet ieder jaar slagen de jachthouders erin een vos te schieten. Burchten
worden wel door derden vernield maar dat gebeurde tot nu toe altijd zonder medeweten van de
jachthouders of de faunacommissie. Sinds enige jaren ligt een deel van de Skrieskrite van
Lânsdouwe, ten zuiden van het Prinses Margriet kanaal, in het werkgebied. Om het vossenbezoek
en de schade te verminderen, zou daar al enige jaren in de buurt een kunstburcht voor vossen
aangebracht worden. Dat is echter nog steeds niet gebeurd. Mede omdat de verantwoordelijken
geen actie ondernamen en ook de faunacommissie niet (willen ?) inschakelen. Er is merkwaardig
genoeg ook geen, door de Provincie verplicht, predatieplan voor de Skrieskrite aanwezig. Dus zijn
er ook geen speciale beschermingsacties voor de weidevogels gehouden!
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Jachtcijfers.
Sinds 1992 wordt de jacht uitgevoerd volgens het beheerplan. In de loop van de jaren
organiseerde de Faunacommissie naast regulier overleg ook een gezamenlijke jachtdag in
december. Dat was ook een gevolg van de dalende wildstand en betekende ook dat elk jaar 1/3
van het gebied niet meer bejaagd wordt. Schadebestrijding blijft wel mogelijk. In het werkgebied
hebben 8 jachtrechthouders, die zo veel mogelijk samenwerken, toestemming om te jagen en
schade bestrijding uit te oefenen.
Sinds 1997 worden de afschotcijfers van het gehele werkgebied bijgehouden. Helaas heeft een
veehouder sinds 2009 een jager van buiten laten “inbreken” in het gebied ten oosten van de oever
van De Burgumer mar in een deel van het gebied tussen de Schuilenburgerweg en de Bûtlânsreed.
De jachtcijfers van deze ca 60 ha. ontbreken. Gelet op de tellingen kunnen daar echter slechts
weinig eenden, fazanten en hazen worden geschoten. Deze jachthouder doet niet mee aan het
beheerplan.
In figuur 14 zijn de gegevens verwerkt van de 2 belangrijkste jachtwildsoorten.
Figuur 14. Aantal geschoten dieren van 2 jachtwildsoorten tussen 1997 en 2014.

De aantallen van ooit algemene jachtsoorten zijn in het werkgebied sterk gedaald hetgeen voor
wat de hazen betreft in “de pas loopt” met de tellingen. Wilde eenden lagen vroeger overdag op de
meren. Tegen de avond kwamen ze foerageren op de eikels in het houtwallen landschap. De soort
heeft het foerageergedrag echter veranderd. Er wordt tegenwoordig vooral ’s-nachts gefoerageerd.
Bejaagd kunnen alleen nog vogels die overdag in de slootjes en drinkdobbes pleisteren. En dat zijn
er ook veel minder dan vroeger en dus zijn de geschoten aantallen ook verminderd. De
jachthouders mogen en kunnen verder alleen nog op fazanten en houtduiven jagen. De
faunacommissie heeft bepaald dat alleen fazantenhanen mogen worden geschoten. De stand is
stabiel en klein(figuur 9.). Daarom ook wordt niet in alle jaren zelfs maar 1 haan geschoten. De
houtduif is vrij, om binnen de wettelijke regels, te bejagen. De jacht is echter niet eenvoudig op
deze soort en daarom werden er de afgelopen jaren zelden 10 dieren geschoten. In 2012 en 2013
waren dat resp. 5 en 3 exemplaren.
Slot.
Het faunaproject, ooit ook ontstaan uit de behoefte de jagerij te reguleren, is uitgegroeid tot een
kennisproject dat waardevolle gegevens verschaft over het beheer en het wel en wee van de fauna
in het dorpsgebied van Eastermar.
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Kaart 1.

Territoria in 2014
Ekster:
31 paar.

Schuilenburg

Houtwallengebied

Easterma
r

Elzensingelgebied

Rottevalle
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Kaart 2.
Territoria in 2014
Zwarte Kraai
66 paar.

Schuilenburg

Houtwallengebied

Easterma
r

Elzensingelgebied

Rottevalle
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aart 1.

Kaart 3.
Ree in 2014
Avondtelling op
10 en 11 april

Schuilenburg

Houtwallengebied

Easterma
r

Elzensingelgebied

Rottevalle
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Haas in 2014
Avondtelling op
10 en 11 april

Kaart 4.

Schuilenburg

Houtwallengebied

Eastermar

Houtwallengebied 47 ex.
Elzensingelgebied 27 ex.
Totaal

Elzensingelgebied

47 + 27 = 74 ex.

Rottevalle
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Kaart 5.

Territoria in 2014
Grote lijster 2 paar.
Zanglijster 54 paar.

Schuilenburg

Houtwallengebied

Eastermar

Elzensingelgebied

Rottevalle
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