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Inleiding
In deze nieuwsbrief kunnen jullie de stand van zaken van het weidevogelseizoen 2017 lezen en
worden een aantal nieuwsitems behandeld. Ook wordt er een oproep gedaan. Veel leesplezier!
Broedseizoen 2017
Tot op heden blijkt 2017 een zeer wisselvallig broedseizoen te zijn, wat betreft het nestsucces
van gevonden en beschermde legsels in onze provincie. Het uitkomstpercentage van de tot nu
toe ingevoerde nesten in de database ligt op 67%, variërend van 40% in de polder Arkemheen
tot 91% in het Land van Maas en Waal.
Gemiddeld ligt het predatiepercentage (tot nu toe) in Gelderland op 20,6%, variërend van 4% in
het rivierengebied tot 45% in de Achterhoek.
Net zo wisselend zijn de eerste resultaten van de Bruto Territoriaal Succes (BTS) tellingen van
de grutto. In het Wapenveldse broek werd een percentage van 78% BTS gehaald en bijv. in de
Wilperwaarden slechts 14%. De resultaten van de BTS-tellingen worden deze zomer geëvalueerd en gevalideerd en zullen in het najaar definitief worden gepresenteerd. Bij een BTS van
meer dan 65% spreken we van voldoende reproductie om te zorgen voor een stabiele populatie.
Degenen die de resultaten van 2017 nog niet hebben aangeleverd/ingevuld in de database,
worden vriendelijk verzocht dit voor 1 oktober 2017 te doen. Alvast bedankt.
Een fijne zomer gewenst!
Actieplan Akker– en weidevogels
2016 stond in het teken van het opstellen van het Actieplan
Akker– en weidevogels. Het jaar 2017 staat in het teken van het
implementeren van dit Actieplan. Begin dit jaar zijn de
actieplangebieden in overleg met de provincie op de kaart
gezet. Direct zijn de ANV’s begonnen met het aanleggen van
plas-dras percelen in de weidevogelgebieden. Vanaf mei konden er in de actieplangebieden intentieverklaringen worden
afgesloten voor deelname aan het beheer voor 2018.
De interesse was wisselend per gebied, maar er zijn al een groot aantal percelen op de kaart
komen te staan. Nieuwe pakketten die in de actieplangebieden ingezet kunnen worden zijn:
uitgestelde bewerking op bouwland voor de kievit, bij voorkeur in combinatie met een
kievitrand en akkerranden voor de patrijs in de patrijzengebieden.
Als jullie nog geïnteresseerde agrariërs weten, meld je dan bij de veldcoördinator van het
collectief. Zij weten precies wat waar mogelijk is.

Stichting Landschapsbeheer
Gelderland coördineert in Gelderland de vrijwillige boerenlandvogelbescherming. Deze
nieuwsbrief is bestemd voor
boerenlandvogelvrijwilligers en
overige geïnteresseerden.

Oproep: piloten voor weidevogeldrone gezocht!
De financiering is rond! De subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland is goedgekeurd.
SLG en de drie agrarische collectieven hebben de cofinanciering toegezegd, dus de weidevogeldrone kan worden aangeschaft! Nu zijn we op zoek naar kandidaten die in het najaar van 2017 de opleiding tot weidevogeldronepiloot willen volgen en in 2018 beschikbaar willen zijn als piloot.
Wat houdt het in? De opleiding duurt twee volledige dagen en de
ingeschatte tijdsinvestering voor het broedseizoen 2018 zal ca. veertig uur zijn. We streven er naar om per regio (Veluwe-Vallei, Achterhoek en Rivierengebied) twee piloten op te leiden. Deze piloten dienen vroege vogels te zijn, want het vliegen met de weidevogeldrone
werkt het beste een half uur voor zonsopgang. Je dient in ieder geGeef uw mailadres aan ons door als u ook deze nieuwsmail wilt ontvangen.

val in het bezit te zijn van een rijbewijs en een auto.
De onkosten worden vergoed. Het kan zijn dat je inzet
over een grote regio gevraagd wordt. Het eerste jaar zal
het nog aftasten zijn, hoe vaak de drone kan worden
ingezet. We hebben al een wisselschema opgesteld
zodat de drone steeds één week voor een regio beschikbaar is. SLG regelt de coördinatie en planning van de
inzet van de drone. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn
om te worden opgeleid als weidevogeldronepiloot, kunnen zich bij mij melden.

Vervolg Jaar van de Kievit
2016 was het Jaar van de Kievit. Het hele jaar stond de
kievit als soort extra in de belangstelling. Door Sovon en
Vogelbescherming Nederland werd er onderzoek gedaan
naar maatregelen die mogelijk succes zouden kunnen
hebben op de overleving van kievitkuikens.
Het Binnenveld bij Wageningen was één van de onderzoeksgebieden. De vrijwilligers hebben daar intensief
bijgedragen aan het onderzoek door te assisteren bij het
ringen en het volgen van de kuikens. In 2017 is het
onderzoek verlengd en zijn er weer jonge kieviten geringd
en gevolgd in het Binnenveld. Vorig jaar is er een
infographic verschenen over het Jaar van de Kievit.
Ook dit jaar willen Sovon en Vogelbescherming het
dilemma van de kievit laten zien en kort over het onderzoek vertellen. Ze hebben nu echter
voor een wat speelsere vorm gekozen: een Kievitbord. Het is een bordspel, vergelijkbaar met Ganzenbord.
Door het spel te spelen kom je erachter hoe moeilijk het is voor een
kievit om jongen groot te brengen.

Predatie van weidevogels: simpele oplossingen
bestaan niet
In een broedseizoen zoals deze, met plaatselijk veel
predatie, wordt er veel gediscussieerd over oorzaken en
mogelijke oplossingen. Belangrijk daarbij is om in ogenschouw te nemen dat eten en gegeten worden in de
natuur een ‘gewone’ zaak is. Doordat er bij de weidevogelbescherming, alleen indien nodig, nesten opgespoord
worden om te voorkomen dat ze verloren gaan bij agrarische werkzaamheden, zien boeren en vrijwilliger meer
dan gemiddeld wat er in de natuur gebeurd.
Vogelbescherming Nederland heeft een helder standpunt
over predatie:
Weidevogels staan onder druk. De vogelstand op het
boerenland holt al tientallen jaren achteruit. Sinds 1960 is
meer dan zestig procent van onze weidevogels als grutto,
kievit en veldleeuwerik verdwenen. De hoofdoorzaak van
de achteruitgang is de veranderende landbouw en het
verdwijnen van geschikt leefgebied door wegenaanleg en
verstedelijking. Maar op tal van plekken draagt ook
predatie door roofdieren als vos en hermelijn bij aan de
achteruitgang.
Wat vindt Vogelbescherming dat er moet gebeuren?
Lees verder op: https://www.vogelbescherming.nl/
actueel/bericht/?bericht=2230

Paradijs voor de patrijs
Rondom Montferland is het project ‘Paradijs voor de patrijs’ gestart, een initiatief van twee enthousiaste bewoners. Paradijs voor de patrijs wil het leefgebied van akkervogels verbeteren en in het bijzonder die van de patrijs. Door elk jaar kruidenrijke akkerranden in te zaaien,
bieden grondeigenaren rondom het Montferlands massief
broedgelegenheid, dekking en voedsel. Niet alleen voor
de patrijs, maar ook voor andere akkervogels zoals de
gele kwikstaart en veldleeuwerik. Het zaadmengsel is
speciaal gericht op akkervogels en bestaat uit zomergranen aangevuld met cultuurgewassen zoals boekweit en
zomerkoolzaad en akkerkruiden. In bloei trekken ze insecten aan die voor veel akkervogels een belangrijke
voedselbron zijn om hun jongen mee groot te brengen.
Verder vormt het zaad een welkome bron van voedsel in
het najaar en in de winter voor groepen akker- en zangvogels die doortrekken of overwinteren. Daarnaast biedt
de akkerrand dekking en beschutting, ook voor bijen, vlinders en
zoogdieren. Vrijwilligers van de
Patrijzenwerkgroep Montferland
zetten zich in voor patrijzen door
het verrichten van tellingen, het
maken van afspraken met agrariërs
en het geven van voorlichting.
U kunt de fraaie akkerranden zelf
bewonderen want langs de akkerranden is een fietsroute gemaakt.
De folder over de fietstocht
‘Paradijs voor de patrijs’ is gratis
verkrijgbaar bij VVV Montferland.

SLG gaat in het kader van het Actieplan Akker– en weidevogels samen met de agrarische collectieven werken
aan het opstellen van predatiebeheerplannen per ANV.
De coördinatoren van de betreffende vrijwilligersgroepen
krijgen een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst en een overleg dat in september 2017 plaats vindt.
Beheermonitoring
In 2017 heeft wederom
een intensief traject
plaatsgevonden met
theorie– en praktijkavonden over beheermonitoring van weidevogels.
Met ingang van het
nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer per 1-1-2016
(ANLB) zijn de agrarische collectieven verantwoordelijk
voor het uitvoeren van beheermonitoring in de aangewezen weidevogelgebieden.
SLG heeft in opdracht van de collectieven in een groot
deel van deze gebieden vrijwilligers opgeleid om de
beheermonitoring te kunnen uitvoeren.
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