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et natuurreservaat 'de Bocht van
Molkwerum' ligt tussen Staveren en
Hindeloopen. Buitendijks bij Molkwerum
liggen gronden met een oppervlakte van 20
hektare. Deze bestaan voor de helft uit
grasland en voor de helft uit riet, de gronden
zijn eigendom van Domeinen en in beheer bij
'It Fryske Gea'. Ook het kustgebied tussen
Staveren en Molkwerum behoort tot het
reservaat, hier vinden we meerdere pieren
waartussen hier en daar een strandje ligt.
Binnendijks langs het hele gebied liggen
rietputten met daartussen kleine poeltjes, het
achterliggende grasland ligt erg laag.
Bij de camping van Molkwerum ligt een
strand met een dagbezoek van ca. 500
personen. De gemeente heeft plannen om dit
strand te vergroten en de camping uit te
breiden. Ook wordt er gedacht aan een
buitenhaven bij Molkwerum.
Vogelrijk natuurgebied
De Bocht van Molkwerum herbergt vele
vogelsoorten. Tot de broedvogels behoren de
kritische, weidevogelsoorten kemphaan en
tureluur. Verder broeden er geregeld
zeldzame soorten als roerdomp, wintertaling,
krakeend, pijlstaart, bruine kiekendief,
waterral, snor en baardmannetje. Het
reservaat is ongetwijfeld het meest waardevol
voor de fuut, er broeden ongeveer 175 paren.
Dit is bijzonder veel als we ons bedenken dat
het totaal voor geheel Friesland wordt geschat
op ongeveer 700 broedparen.
Na het broedseizoen nemen de aantallen
vogels snel toe. De grutto komt met enkele
honderden exemplaren overnachten. Na begin
juli verdwijnen de grutto's snel. Omstreeks
deze tijd zien we de aantallen futen plotseling
toenemen, op het hoogtepunt van de trek
worden ongeveer 2500 exemplaren
Fuut
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aangetroffen. Bij het invallen van de herfst
zien we reeds kleine groepjes smienten,
pijlstaarten en slobeenden, de tafeleenden zij
zijn vooral nu waar te nemen. In oktober en
november nemen de watervogels zeer snel in
aantal toe, er zijn dan al duizenden eenden inhet gebied. Al naar gelang de weersomstandigheden zijn er in december duizenden
smienten aanwezig, duizenden wilde eenden
en verscheidene tientallen wintertalingen,
krakeenden, pijlstaarten, slobeenden,
kuifeenden en tafeleenden. De eerste
zaagbekken, grote en middelste, arriveren.
Wat de zangvogels betreft kan men kleine
groepjes sneeuwgorzen zien. In januari zijn
meestal iets meer watervogels aanwezig dan
in december. De aantallen wilde eenden
nemen sterk af, de aantallen grote zaagbekken
en brilduikers daarentegen nemen sterk toe. In
de binnendijks gelegen polder zijn ganzen
aanwezig, dit betreft bijna uitsluitend
kolganzen, met zo nu en dan enkele
14

brandganzen en kleine rietganzen. Het
maximum aantal getelde kolganzen bedraagt
ongeveer 15000 exemplaren.
Bij een nawinter kunnen de aantallen
watervogels oplopen tot enkele tienduizenden
eenden. De eerste pijlstaarten, wintertalingen
en slobeenden verschijnen aan het eind van de
maand februari. Er zijn nu minder ganzen
aanwezig dan in januari, tussen de kolganzen
kunnen nu ook enkele tientallen grauwe
ganzen verwacht worden.
De maand maart staat weer in het teken
van de trek, de wintergasten vertrekken, de
zomergasten komen hun broedgebieden weer
opzoeken. We zien weer het verschijnen van
de slaaptrek, grutto's en kemphanen komen
tegen het vallen van de avond in groepen
aangevlogen, wat later in het seizoen telkens
per twee. Halverwege de maand vertrekken de
laatste kolganzen, de grauwe ganzen blijven
een paar weken langer. Voor de kust
verblijven vooral in maart grote aantallen

Grutto
toppereenden, de 1% norm om te zien of een
gebied voor de soort van internationaal belang
is, is voor de toppereend vastgesteld op 1500
exemplaren die langere of kortere tijd
aanwezig moeten zijn. Deze norm wordt meer
dan tienmaal overschreden.
In april worden de laatste zaagbekken,
brilduikers, smienten en toppereenden
waargenomen. De aantallen overnachtende
kemphanen bereiken omstreeks eind april het
maximum.
In de maanden hierna wordt er volop gebroed.
Er trekken in mei nog enkele arctische soorten
door als oeverloper en zilverplevier die in juli
alweer terug kunnen zijn. ( f
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