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GEVONDEN LEGSELS

(exclusief De Kroon en De Hoon en de meeste nesten op de percelen met vergoeding

Er is in 2018 op 16 boerenbedrijven naar nesten gezocht.
Met 5 boeren zijn afspraken gemaakt over een vergoeding voor extra maatregelen zoals uitgesteld maaibeheer,
uitgestelde bewerking (mais) en extensieve perceelranden (Van Zijl, Verhoef, Miltenburg, Vroege en Van de Gun
(bij RWS-kanaal). Bij uitgesteld maaibeheer (2 percelen) en uitgestelde bewerking (2 percelen) zijn geen nesten
gezocht en deze zijn dan ook niet in het overzicht opgenomen.

Gevonden legsels in de tijd:
Kievit, Grutto, Scholekster en Tureluur

•
•

(exclusief De Kroon en De Hoon en de meeste nesten op de percelen met vergoeding

In 2018 werden beperkt meer Kieviten
gevonden dan in 2017.
Het aantal gevonden legsels van de
Grutto is wat afgenomen. In het overzicht
zijn niet de circa 4 legsels opgenomen in
enkele percelen met uitgesteld
maaibeheer waar niet is gezocht.

Legsels naar soort 2018 (excl. circa 20 nesten op enkele percelen met
een vergoeding voor beschermingsmaatregelen war niet naar nesten is
gezocht)

(exclusief De Kroon en De Hoon en de meeste nesten op de percelen met vergoeding

Resultaten legsels 2018 (excl. circa 20 nesten op enkele percelen met
een vergoeding waar niet naar nesten is gezocht)

(exclusief De Kroon en De Hoon en de meeste nesten op de percelen met vergoeding

Percelen met vergoeding
•

Voor de volgende percelen gold een vergoeding voor extra
beschermingsmaatregelen (betaald door het Agr. Collectief Utrecht Oost):
– Mais percelen Vroege (nabij AR-kanaal): ca 5 ha geen bewerking voor
15 mei + ruige randen
– Mais percelen Van der Gun (nabij AR-kanaal): 10 ha geen bewerking
voor 15 mei + 3 ha extra brede ruige randen (kievitrand)
– Mais perceel Van Zijl (Pothoek): ca 0,5 ha ruige randen
– Grasperceel Verhoef (Pothoek): 5 ha uitgesteld maaibeheer
– Enkele graspercelen Miltenburg: 1 ha last minute uitgesteld maaibeheer

•

De resultaten
– Vroege: goed (veel nesten uit en diverse jongen vliegvlug)
– Van Zijl: goed (diverse jongen gezien)
– Van der Gun: redelijk (diverse alarmerende stellen en paar jongen
gezien)
– Verhoef: redelijk (enkele grutto’s vliegvlug)
– Miltenburg: slecht (een jong + alarmering gezien, daarna al snel niets
meer).

Beknopte resultaten op de percelen met uitgestelde bewerking +
braakliggende randen
•

•

Boer M. Vroege (perceel Schalkwijk): Kieviten waren uit voordat er bewerkt
werd, kuikens waren in de rand. Twee keer een paartje Patrijzen gezien. In
de weken na 15 mei veel alarmerende kieviten gezien (circa 5 paartjes). In
die periode ook verschillende keren jonge kieviten gezien. Na het inzaaien
rond half mei zijn er 4 nieuwe nesten bijgekomen. Op 17-6 zijn 2
vliegvlugge jongen op het perceel gezien en 6 op het korte gras ten
noorden van het perceel. Geen aanwijzingen van predatie door de vos.
Boer Van der Gun (Schalkwijk): Gezien het aantal van circa 10 paartjes
kieviten zijn er maar weinig jongen gezien en waren er na 15 mei nooit
meer dan 3 paartjes aan het alarmeren. Het grote perceel in het midden
had duidelijk de meeste vogels. Het meest zuidelijke perceel met
uitgestelde bewerkingen bij het kanaal had weinig kieviten en lijkt minder
zinvol, i.v.m. de bomen? Er is in de brede braakstroken (22 meter) ruimte
voor plas dras . In de noordoostelijke hoek van de braakstrook tussen de
twee meest westelijke percelen stond bijna continu water. Ook een plevier
met jong gezien en later nog een nest van een plevier met 4 eieren dat is
uitgekomen.

Uitkomstresultaten in de tijd
(Het verlies door predatie (vaak door vossen) is in 2018 wat afgenomen. Bij ongeveer de helft van de nesten was
overigens onbekend (of niet gecontroleerd) ze wel of niet zijn uitgekomen.)(Exclusief de percelen waar niet is gezocht)

•

Van de nesten die uitkomen leidt echter slechts een klein deel tot vliegvlugge jongen. Vaak
worden jongen niet groot door predatie en een tekort aan voedsel en dekking.

Uitkomstresultaten kieviten in de tijd
(Bij ongeveer de helft van de nesten was overigens onbekend (of niet gecontroleerd) ze wel of niet zijn uitgekomen.)
(Exclusief de percelen waar niet is gezocht)

