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SAMENGEVAT IN PUNTEN

algemeen

1. In drie onderzoeksgebieden met mozaïekbeheer in de gruttokringen te Delfstrahuizen, Aldeboarn en

Gerkesklooster is door middel van zichtwaarnemingen onderzoek gedaan naar de verblijfplaatsen van

gezinnen van Kievit, Scholekster, Grutto en Tureluur in mei en juni 2005, 2006 en 2007. De gezinnen

zijn vanaf half mei wekelijks op perceelsniveau gelokaliseerd tijdens BMP-rondes, gecombineerd met

waarnemingen van alarmerende ouderparen (Project Alarm). Tevens is informatie verzameld over type

en toestand van de percelen. Doel van het onderzoek is om nieuwe, kwantitatieve gegevens te

verzamelen over gebruik van (grasland)mozaïeken in boerenland.  

2) selectie perceelstypen en kuikenland

Onderzocht is of de verschillende perceelstypen meer of juist minder gezinnen aantrekken dan

verwacht op basis van de oppervlakte-aandelen van de perceelstypen (toetsing met Chi-kwadraat). 

De selecties van perceelstypen voor gezinnen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Rood = afkeur,

groen = voorkeur. Donkerrrood: sterk significant negatieve selectie (p<0,01); lichtrood: significant

negatieve selectie (p<0,05); grijs: neutrale selectie, geen significant effect vastgesteld; lichtgroen:

significant positieve selectie (p<0,05); donkergroen: sterk significant positieve selectie (p<0,01). In de

vakjes zijn de preferentie-indexen (á) vermeld [1,6 betekent 60% meer gezinnen vastgesteld dan

verwacht; 0,4 wil zeggen 60% minder gezinnen vastgesteld dan verwacht enz.].

Kievit Scholekster Tureluur Grutto

ongemaaid grasland 0,6 1,2 1,6 2,0

gemaaid grasland 0,9 0,9 0,4 0,3

gemaaid met vluchtstroken 0,8 0,6 1,1 0,9

hergroeiend grasland 0,5 0,6 1,1 0,9

stalvoederingspercelen 0,6 0,5 0,6 0,5

beweiding 1,5 1,4 1,2 0,7

maïs en zwarte grond 4,0 2,0 0,3 0,2

�   Ongemaaid grasland selecteert positief voor Scholekster, Tureluur en Grutto en heeft met

name voor de Tureluur en Grutto een belangrijke functie als kuikenland .

�   Gemaaid grasland selecteert voor geen enkele soort positief, ook niet bij de Kievit, en heeft geen

functie als kuikenland.

�   Gemaaid grasland met vluchtstroken selecteert neutraal voor tureluur- en gruttogezinnen en heeft

voor beide soorten enige functie als kuikenland. Dit graslandtype blijft meestal maar enkele weken in

stand. Daarna worden de stroken alsnog gemaaid of vindt er al hergroei plaats. Mogelijk blijven

gezinnen er niet lang en worden de vluchtstroken gebruikt als route naar ander kuikenland. Dit kon in

het onderzoek echter niet worden onderzocht. 

�   Stalvoederingspercelen selecteren voor alle soorten negatief en hebben geen functie als kuiken-

land

�   Beweiding selecteert negatief voor gruttogezinnen en heeft geen functie als kuikenland. In juni

worden relatief wat meer gezinnen (oudere kuikens) op beweidingspercelen aangetroffen (á=0,8),

maar ook dan is de selectie negatief. Voor Kievit, Scholekster en Tureluur heeft beweid grasland wel

een duidelijke functie als kuikenland.

�   Hergroeiend grasland selecteert neutraal voor Tureluur en Grutto en heeft met name in juni een

functie als kuikenland.

�   Zwarte grond en maïs selecteren sterk positief voor Kievit en Scholekster en hebben voor deze

soorten een belangrijke functie als kuikenland. Voor de Kievit is de aantrekkingskracht zo sterk, dat in

beide onderzoeksgebieden met maïsland eventueel andere voorkeuren (beweid grasland) niet duidelijk

naar voren komen. Voor Grutto en Tureluur heeft dit perceelstype geen functie als kuikenland.



3) Ongemaaid en hergroeiend grasland

De functie van ongemaaid grasland als kuikenland voor gruttogezinnen is in eerdere onderzoeken al

duidelijk naar voren gekomen. De functie van hergroeiend grasland heeft in andere onderzoeken veel

minder aandacht gekregen. Dit onderzoek levert vooral nieuwe gegevens voor beide perceelstypen

over de rol van graslengtes en kruidenrijkheid en over de betekenis voor andere soorten.

effect kruidenrijkdom

Voor ongemaaid en hergroeiend grasland is de invloed van kruidenrijkdom onderzocht op de selecties.

Voor beide perceelstypen neemt de dichtheid van tureluur- en gruttogezinnen toe met de

kruidenrijkheid (lineaire regressie, p<0,001). Met name kruidenrijk grasland (met bonte aanblik door

scherpe boterbloem, paardenbloem, pinksterbloem en veldzuring) heeft grote aantrekkingskracht (zie

schematisch overzicht hieronder). De selectie is sterk positief (á>=1,2) voor alle soorten (donkergroen)

met uitzondering van de Scholekster op ongemaaid gemaaid grasland (grijs). In de vakjes zijn de

preferentie-indexen weergegeven. De invloed van kruidenrijkheid op de aantrekkingskracht is dermate

groot dat ongemaaid en hergroeiend grasland ook voor de Kievit sterk positief selecteren. 

kruidenrijk Kievit Scholekster Tureluur Grutto

ongemaaid grasland 1,6 1,1 4,0 3,6

hergroeiend grasland 1,5 1,6 2,9 2,0

optimale graslengtes

Ongemaaid grasland is voor tureluur- en gruttogezinnen het meest aantrekkelijk bij graslengtes van

20-40 cm; hergroeiend grasland bij graslengtes van 20-30 cm. De optimale graslengtes van her-

groeiend gras zijn vooral in juni te vinden en zijn op percelen twee tot drie weken aanwezig, afhankelijk

van groeifactoren en omstandigheden.  Voor Tureluur en Grutto selecteert dit perceelstype positief.

optimale graslengtes Kievit Scholekster Tureluur Grutto

ongemaaid grasland 0,5 1,6 2,2 2,6

hergroeiend grasland 0,3 0,6 1,2 1,2

4) Hergroeiend grasland als kuikenland

In de loop van juni krijgt hergroeiend grasland een groeiende betekenis als verblijfplaats van gezinnen.

Uit het onderzoek blijkt dat in de loop van juni een toenemend aandeel, oplopend van 20 tot 50% van

de aanwezige gruttogezinnen en van 30 tot 40% van de tureluurgezinnen op hergroeiend grasland

verblijft. Bij de grutto stijgt de preferentie (á) van 0,7 tot 1,2 zonder nog rekening te houden met

graslengtes en kruidenrijkheid.

In enkele gevallen is spontane overstap geconcludeerd van gruttogezinnen van (kruidenrijk) onge-

maaid grasland naar hergroeiend gras in de omgeving. Dit wordt door enkele andere onderzoeken

(Schekkerman e.a. 1998, van Paassen e.a. 2007, Teunissen e.a. 2007) ondersteund. 

De toenemende aantrekkelijkheid van hergroeiend grasland voor gruttogezinnen in juni treedt op tegen

de achtergrond van de veroudering van het resterende en slinkende oppervlakte ongemaaid gras.  De

toegenomen aantrekkelijkheid kan mede verklaard worden door recente onderzoeksresultaten over de

voedselsituatie voor gruttokuikens in agrarisch mozaïekbeheer (Kleijn e.a. 2008), waaruit blijkt dat de

insectenfauna in de loop van juni op hergroeiend grasland sterk toeneemt en de achterstand op

kruidenrijk ongemaaid grasland grotendeels wordt ingelopen. 

De conclusie van Kleijn c.s. dat gangbare percelen met hergroeiend gras weinig waarde hebben voor

gruttokuikens en redelijkerwijs niet geclassificeerd kunnen worden als kuikenland in

beheersmozaïeken, wordt door dit onderzoek niet ondersteund. De studie is gebaseerd op een te

kleine steekproef en houdt onder meer onvoldoende rekening met de bijzondere groei-

omstandigheden in 2006, de geldende maaipraktijk op boerenland en met de geringe betekenis van

hergroeiend grasland in mei om genoemde conclusie te rechtvaardigen. Bovendien is geen onderzoek

verricht aan foeragerende gruttokuikens of -gezinnen.

Hergroeiend grasland in gangbaar boerenland heeft een gedurende een korte fase (twee tot drie

weken) met graslengtes van 20-30 cm een functie als kuikenland voor grutto- en tureluurgezinnen.

Deze fase treedt gemiddeld twee à drie weken na het maaien op. Mogelijk stappen de gezinnen steeds

over naar nieuwe hergroeiende percelen met op dat ogenblik geschikte graslengtes.



5) Evaluatie kuikenland met Grutto+ model 

In dit rapport wordt een voorstel gedaan voor een ‘Grutto+ model’ als basis voor planning en evaluatie

van kuikenland in mozaïekbeheersgebieden. Hierin is aan elk voor de Grutto relevant perceelstype een

gewicht toegekend op basis van de vastgestelde preferentie-indexen en een bonus per overige soort,

waarvoor het perceelstype positief selecteert. Als referentie (1 hectare per grutto-broedpaar) is

gekozen ‘matig kruidenrijk grasland’. De hier gepresenteerde resultaten en het Grutto+ model kunnen

van betekenis zijn voor verdere onderbouwing van het Grutto-mozaïekmodel voor planning en evaluatie

van beheersmozaïeken dat door Alterra wordt ontwikkeld.

Het model is ook gebruikt voor evaluatie van de mozaïeken in de onderzoeksgebieden. Hieruit komen

twee belangrijke conclusies naar voren 

�   Het gehanteerde mozaïek biedt slechts soelaas voor streefdichtheden van 20 grutto-territoria per

100 ha. De gemiddelde dichtheid van de Grutto in de onderzoeksgebieden in de onderzoeksperiode

bedroeg 27/100 ha. 

�   Met name eind mei (2005) en juni (2006, 2007) ontstaan er problemen met de aanwezigheid van

voldoende kuikenland.

6) Aanbevelingen

�   Bij mozaïekbeheersplanning wordt in de toekomst gebruik gemaakt van kwantitatieve

onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld op basis van preferentie-indexen zoals in dit rapport zijn

gepresenteerd. Vanwege het relatieve karakter van de resultaten van dit type onderzoek, waarbij

vogels zich ruimtelijk verdelen over perceelstypen, is verder onderzoek nodig. Te denken valt aan

andere mozaïeken, andere regio’s en ‘nieuwe’ nog onvoldoende onderzochte perceelstypen met water

als sturend element, zoals plas-draspercelen, watervoerende greppelsystemen, hoge slootpeilen en

met flauwe sloottaluds. Dat kan leiden tot mozaïeken die beter aansluiten bij de behoeften van de

vogels.

�   In verband met ontwikkeling naar meer duurzame gruttopopulaties dienen de mozaïeken gericht te

worden op streefdichtheden van Grutto’s en niet op de actuele dichtheden. Daartoe kunnen

verschillende dichtheidsklassen worden onderscheiden vanaf 15 broedpaar/100 ha. 

   

�   Er worden ook mozaïeken ontwikkeld die niet alleen rekening houden met de wensen van de

Grutto, maar ook met die van de overige soorten. Op basis van de gepresenteerde perceelsvoorkeuren

zijn er twee mozaïektypen denkbaar: 1) voor de Grutto-Tureluur groep met een substantieel aandeel

kruidenrijk, ongemaaid gras in combinatie met (vroeg gemaaid) hergroeiend gras, percelen met

vluchtstroken  en hier en daar beweide percelen; 2) voor de Kievit-Scholekster groep met maïsland /

zwarte grond met aan de vogels aangepaste bewerking en tamelijk groot aandeel beweidingspercelen.

Bij beide groepen kunnen slikkige randsituaties met dekkingsmogelijkheden, zoals  watervoerende

greppelsystemen, plas-dras situaties en ongemaaide, flauwe sloottaluds met lang gras en hogere

slootpeilen een belangrijke functie vervullen.

�   Een nieuw type beheersovereenkomst doet zijn intrede: het drie-weken contract (zie bijlage). Het

contract is met name bedoeld om de effectiviteit van ‘zwaar beheer’-percelen met uitgestelde maaidata

te vergroten. Hierbij sluit de boer een overeenkomst af voor twee gruttorijke percelen, bij voorkeur

(matig) kruidenrijk grasland. Het perceel met de meeste vogels wordt laat gemaaid (1 juni of  8 juni).

Het andere perceel wordt drie weken eerder gemaaid. W anneer door weersomstandigheden het

maaien van het ‘vroeg te maaien perceel’ uitgesteld wordt, schuift de maaidatum van het laat te maaien

perceel evenveel op. Het verschil van drie weken tussen beide maaidata blijft gehandhaaft. Op deze

manier wordt het aantrekkelijk gemaakt voor gruttogezinnen om de overstap naar hergroeiend grasland

met optimale graslengtes en toegenomen insectenfauna te maken.  
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1 INLEIDING

Innovatieve Monitoring

Farmers for Nature

gebiedsonderzoeken

mozaïekbeheer

In de jaren 2005 t/m 2007 zijn in drie Friese gruttokringen te Delfstra-

huizen, Gerkesklooster en Aldeboarn integrale weidevogelkarteringen

verricht (figuur 1, pagina 2). In de onderzoeksgebieden wordt mozaïek-

beheer toegepast voor het behoud van Grutto’s en andere weidevo-

gels. Daarnaast zijn aanvullende gegevens verzameld, die informatie

opleveren over de verspreiding, het terreingebruik en het succes van

weidevogelgezinnen. 

De gebiedsonderzoeken maken deel uit van het project ‘Innovatieve

Monitoring’, dat in Fryslân is uitgevoerd in het kader van het Europese

Interreg IIIb-project voor agrarisch natuurbeheer ‘Farmers for Nature’.

Het Friese ‘Farmers for Nature’-project ‘Skries4You’, waarvan Innova-

tieve Monitoring onderdeel is, stelt zich ten doel nieuwe methoden te

vinden en te beproeven om weidevogels in het agrarisch landschap te

behouden.

Het onderzoek in de gruttokringen is gebaseerd op een project van

BoerenNatuur (Initiatief Gruttokringen Noord-Nederland) en van het

W eidevogelmeetnet Friesland (Project Alarm). Uiteindelijk doel is

informatie te verzamelen voor een goede evaluatie van mozaïekbe-

heer. Belangrijke toetsstenen hierbij zijn weidevogeltrends, gebruik

van het mozaïek door steltlopergezinnen en indicaties voor reproductie

van Grutto en Tureluur. 

De karteringen in de gruttokringen zijn uitgevoerd door SOVON Vogel-

onderzoek Nederland (SOVON), in opdracht en onder regie van de

stichting W eidevogel Meetnet Friesland (W MF).

Over de resultaten van 2005 en 2006 van het project Innovatieve

Monitoring is eerder gerapporteerd (Nijland & Jager 2006, 2007). 

De eindrapportage van het project Innovatieve Monitoring bestaat uit

twee delen. Het eerste deel ‘W eidevogelpopulaties in drie mozaïekbe-

heergebieden in Fryslân’ (Nijland, 2008) beschrijft de onderzoeksresul-

taten wat betreft de samenstelling en de ontwikkeling van de broedpo-

pulaties, broeddichtheden en kruidenrijkheid, bruto territoriaal succes

en kuikenpredatiedruk.

Dit tweede deel ‘Kuikenland’ bespreekt de onderzoeksresultaten over

perceelskeuzes van steltlopergezinnen en bevat voorstellen voor nieu-

we definities van ‘kuikenland’ en inbedding van de onderzoeksresulta-

ten in  nieuwe beheersovereenkomsten

2 DE ONDERZOEKSGEBIEDEN

Delfstrahuizen

Voor een uitgebreidere beschrijving van de onderzoeksgebieden wordt

verwezen naar vorige publicaties (Nijland & Jager 2006, 2007 en Nij-

land 2008). Figuur 1 toont de ligging van de onderzoeksgebieden in

Fryslân. 

Het onderzoeksgebied Delfstrahuizen bevindt zich in het Lage Midden

van Fryslân en behoort grotendeels tot de A.N.V. ‘Tusken Tsjûkemar

en Tsjonger’. Het ligt op veengrond langs het Tjeukemeer, in het

noordwesten begrensd door het dorp Delfstrahuizen. De totale netto

oppervlakte is 291 ha, bestaande uit grasland met maïs. 

Het vrij open gebied is sterk ontwaterd, met slootpeilen van gemiddeld

een meter onder het maaiveld. Als een enclave in het onderzoeksge-

bied ligt het natte, 12 ha grote Staatsbosbeheer-reservaatspoldertje

Modderman. Omwille van de zeggingskracht van de gegevens is dit

poldertje meegenomen in de resultaten.
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Gerkesklooster Onderzoeksgebied Gerkesklooster ligt ten noorden van het dorp Ger-

kesklooster in het noordoosten van Fryslân, tegen de provincie Gro-

ningen. De totale netto oppervlakte is 276 ha, bestaande uit grasland.

Maïsland komt niet voor. Het ligt in voormalig kweldergebied van de

Lauwerszee en is goeddeels opgetrokken uit een beetje met zand

vermengde zeeklei. Kenmerkend voor dit landschap is de lichtglooien-

de bodem, met een onregelmatige kavelstructuur en bochtige slootjes. 

De slootpeilen zijn overwegend rond een meter onder het maaiveld.

Door het aanwezige reliëf komen er wat nattere delen voor. 

Aldeboarn

Nij Bosma Zathe

Het onderzoeksgebied Aldeboarn ligt op veengrond in het Lage Mid-

den van Fryslân, ten zuiden van het dorp Aldeboarn. Het heeft een

totale netto oppervlakte van 286 ha, bestaande uit grotendeels open

grasland en maïs. Het onderzoeksgebied wordt aan de zuidzijde gro-

tendeels begrensd door moerasbos en rietland van het laagveenreser-

vaat De Deelen. Een 15 ha groot, nat Staatsbosbeheer-reservaatje ligt

ingeklemd tussen het mozaïekbeheergebied en De Deelen en is om-

wille van de zeggingskracht van de gegevens opgenomen binnen de

begrenzing. Buiten het SBB-reservaatje is het land sterk ontwaterd,

met slootpeilen van ruim een meter onder het maaiveld.

In de drie onderzoeksgebieden is sinds 2001 mozaïekbeheer toege-

past, georganiseerd vanuit de agrarische natuurverenigingen ‘Tusken

Tsjûkemar en Tsjonger’ (Delfstrahuizen), V.A.N.L.A. (Gerskeskooster)

en De Fjûrlannen (Aldeboarn).

Parallel aan het onderzoek in de drie gruttokringen is in 2005 en 2006

hetzelfde onderzoek ook verricht in het 100 ha. grote graslandgebied

van de proefboerderij Nij Bosma Zathe op de klei ten zuiden van

Leeuwarden. Het beheer is er anders gegroepeerd en kent een veel

groter aandeel extensief beheerd grasland dan in de gruttokringen.

Vanwege het andere beheer en het ontbreken van het laatste onder-

zoeksjaar zijn de resultaten behoudens enkele saillante beelden niet in

deze rapportage opgenomen.

Figuur 1. Ligging van de onderzoeksgebieden in Fryslân.
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3 DOEL EN OPZET

Het onderzoek is opgezet op basis van het ‘Project Alarm’, vanaf 1997

ontwikkeld door het W eidevogelmeetnet Friesland (Nijland, 2002).

Doel van het onderzoek is nieuwe mogelijkheden te beproeven voor

het verzamelen van informatie voor het vaststellen van de effectiviteit

van beheersvormen, in het bijzonder mozaïekbeheer. Een tweede doel

is het vaststellen van de bruikbaarheid van het Project Alarm voor een

nieuw monitoringprogramma van de Provincie Fryslân. Belangrijke

toetsstenen hierbij zijn weidevogeltrends, gebruik van het mozaïek

door steltlopergezinnen en indicaties voor reproductie van Grutto en

Tureluur. 

Project Alarm Bij het Project Alarm worden tijdens de uitvoering van weidevogelkar-

teringen volgens de BMP-methode (van Dijk, 2004) behalve de gebrui-

kelijke waarnemingen: enkele vogel, paar, territoriaal gedrag, nestig

gedrag ook alarmerende ouderparen genoteerd op kaart. Alarmerende

ouderparen  van Kievit, Grutto, Tureluur, W ulp, Kemphaan en (in

mindere mate) Scholekster met kuikens in de nabijheid hebben een

goed herkenbaar gedrag. Hierdoor is het mogelijk om gezinnen van

verschillende steltlopers te kunnen lokaliseren. De methode is ge-

standaardiseerd voor gebruik door vrijwilligers en professionele tellers

(Nijland 2002, W MF 2008). Een vereenvoudigde methode, onder de

naam ‘Alarmtellingen’, wordt de laatste jaren toegepast in het Project

Nederland W eidevogelrijk (Nijland & van Paassen 2007).

Met de methode kunnen voor twee algemene soorten (Grutto en Ture-

luur) en twee zeldzamere soorten (W ulp en Kemphaan) indicaties voor

reproductie worden verkregen door middel van bepaling van bruto

territoriaal succes  (BTS).1

onderzoeksvragen

 territoriaal succes: het percentage succesvolle territoria, waarbij een1

broedpaar er in slaagt één of meer vliegvlugge jongen te produceren. 

Met het Project Alarm kan het bruto territoriaal succes worden bepaald: het
aantal aanwezige gezinnen in de fladderweken (wanneer de eerste kui-
kens vliegvlug worden, eind mei / begin juni) als percentage van het aantal
vastgestelde territoria. 

De belangrijkste onderzoeksvragen zijn de volgende:

1) W at is de samenstelling en aantalsontwikkeling van de weidevogel-

bevolking?

2) Hoe groot is het bruto territoriaal succes van Grutto en Tureluur?

3) Bestaat er een verband tussen de hoeveelheid aanwezige kuiken-

predatoren en het bruto territoriaal succes?

4) Hoe verandert het gebruiksmozaïek (verzameling perceelstypen)

gedurende het broedseizoen.

5) Op welke mozaïekelementen (perceelstypen) verblijven steltloper-

gezinnen (Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur) bij voorkeur, zowel

ruimtelijk als in de tijd?

6) W elke perceelstypen kunnen worden geclassificeerd als kuiken-

land?

7) W at zijn de eventuele knelpunten in de beschikbaarheid van kuiken-

land gedurende het broedseizoen?

De beantwoording van onderzoeksvragen 1 t/m 3 is vervat in deel 1

van de eindrapportage Innovatieve Monitoring (Nijland, 2008). Onder-

zoeksvragen 4 t/m 7 worden in dit rapport behandeld.
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categorie terreingegevens notatie

beweiding ja/nee soort vee + aantal

beweid geweest BG

begroeiing zwarte grond ZG

maïs, of andere gewassen intekenen

graslengtes, vier klassen GL1=0-10 cm;GL2=10-20 cm
GL3=20-30 cm;GL4= >30 cm en bij twijfel tussen-
liggende klassen GL1,5; GL 2,5 enz.

kruidenrijkdom inschatting eind april, begin mei op basis
van het voorkomen van paardenbloem,
scherpe boterbloem, veldzuring en pink-
sterbloem, drie klassen

KR1= kruidenarm
KR2= matig kruidenrijk
KR3= kruidenrijk

maaien geheel gemaaid perceel gearceerd

gedeeltelijk gemaaid deel ingetekend en gearceerd

gemaaid met behoud van vluchtstroken vluchtstroken ingetekend, graslengtes genoteerd

vluchtstroken gemaaid ingetekend en gearceerd

gemaaid voor stalvoeren banen ingetekend met codes SV1; SV2; SV3; SV4
corresponderend met graslengte-codes

waterpeilen slootpeilen in vier klassen SP1= 0-25 cm; SP2= 25-50 cm
SP3=50-100 cm; SP4= >100 cm onder maaiveld

overige slikplaatsen, natte greppels e.d. SL , NG

roofdieren aanwezigheid van roofdieren soort en aantal aanwezige roofdieren

Tabel 1. Notatie van aanvullende gegevens op veldkaarten

4 WERKWIJZE

4.1 METHODE

Project Alarm Tijdens alle veldbezoeken zijn de aanwezige steltlopergezinnen op

kaart ingetekend op basis van waarnemingen van alarmerende ouder-

vogels, volgens de richtlijnen van Project Alarm.  en op perceelsniveau

ingetekend. Volgens deze richtlijnen is bij de Kievit, Grutto en Tureluur

het maximaal aantal getelde oudervogels per waarneming gedeeld

door 2; bij meer dan tien alarmerende vogels van een soort tegelijk in

de lucht, gedeeld door 1,5.

Daarnaast zijn op perceelsniveau aanvullende gegevens verzameld

over de gebruikstoestand van de percelen. Dit gebeurde volgens afge-

sproken coderingen (tabel 1)

4.2 VELDWERK

veldbezoeken Tijdens de drie onderzoeksjaren zijn in de periode april-juni aan elk

onderzoeksgebied negen bezoeken gebracht (tabel 2). De onder-

zoeksgebieden zijn op systematische wijze te voet doorkruist, waar

mogelijk langs of van wegen, paden en dijken, met insteken het land

in.
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bezoek week datum BMP Alarm A

1 14 06 april x x x
2 16 20 april x x xx
3 18 04 mei x x xx
4 20 18 mei x x x
5 21 25 mei x x
6 22 1 juni x x x
7 23 8 juni x x
8 24 15 juni x x x
9 25 22 juni x x

Tabel 2. Veldbezoeken, gemiddelde data en waarneemactiviteiten.

Verklaring: BMP = broedvogelkartering; Alarm=kartering gezinnen;

AG= notering aanvullende gegevens; x= activiteit verricht; xx= idem

+ opname kruidenrijkheid.

5 WEERSOMSTANDIGHEDEN

weersomstandigheden en terri-

toria

Territoriale activiteiten van weidevogels en de waarneemkans van de

vogels worden beïnvloed door weersomstandigheden die per bezoek

sterk kunnen verschillen. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van

de inventarisaties. Door de spreiding van de waarnemingen over de

bezoeken gedurende drie maanden is deze invloed hiervan doorgaans

tamelijk beperkt. W eersomstandigheden en de daarmee samenhan-

gende toestand van het veld en de gewasgroei zijn echter ook van

invloed op vestiging en territoriaal succes van de vogels. Harde wind,

grote neerslaghoeveelheden, extreem lage of hoge temperaturen

kunnen een negatieve uitwerking hebben.

Voor de korte weersbeschrijving is gebruik gemaakt van seizoensover-

zichten van het KNMI.

2005 Het voorjaar van 2005 kende een tamelijk gangbaar weersverloop. De

gemiddelde temperaturen en de regenval lagen rond normaal. Alleen

April was zeer zacht met temperaturen die gemiddeld 2 graden hoger

lagen dan normaal. De grasgroei en maaidata kenden een vrij normaal

verloop. Half mei was 40% van het grasland gemaaid. De rest was

beweid of ongemaaid.

2006 Het voorjaar van 2006 was uitzonderlijk. Maart en begin april waren te

koud voor de tijd van het jaar. Vanaf half april gingen de temperaturen

omhoog. De grasgroei kwam pas laat op gang. Half mei was pas 23%

van het grasland gemaaid. Door een regenachtige periode van drie

weken konden de boeren nauwelijks maaien. Begin juni was nog maar

30% van het grasland gemaaid. Pas in de eerste en tweede week van

juni werd het maaien op grote schaal hervat.

2007 Ook 2007 brak een record, dat van het warmste voorjaar sinds 1706,

toen de weermetingen begonnen. Een periode vrijwel zonder regen

van eind maart tot en met de eerste week van mei zorgde voor een

aanvankelijke snelle grasgroei. Vanaf eind april stagneerde de gras-

groei enkele weken door de aanhoudende droogte. Half mei was 34%

van het grasland gemaaid. De droogteperiode zorgde voor dat de

weidevogels moeilijker voedsel konden vinden. Na half mei normali-
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perceelstype definitie perceelstype, gebruikt in dit
rapport

ongemaaid (grotendeels) nog niet gemaaid ongemaaid

gemaaid perceel is geheel gemaaid; graslengtecategorie 0-10 cm gemaaid

gemaaid met vlucht-
stroken

perceel is gemaaid, waarbij vluchtstroken en/of vlucht-
heuvels zijn gespaard; gemaaide deel heeft graslengte-
categorie 0-10 cm

gemaaid met vluchtstroken

stalvoedering perceel met uitgemaaide banen voor stalvoedering; de
laatste baan is nog niet gemaaid.

stalvoedering

stalvoedering geweest stalvoederingsperceel waarvan de laatste baan is ge-
maaid; geldt tot en met twee weken na constatering,
daarna hergroei 

stalvoedering

beweid vee in het land beweiding

beweid geweest vee is uitgeschaard, maar invloed is nog aanwezig;
geldt tot en met twee weken na constatering, daarna
hergroei

beweiding

hergroei nieuwe grasgroei; graslengtecategorie>=5-15 cm hergroei

hergroei met vlucht-
stroken

perceel met hergroeiend gras met graslengte-
categorie>=5-15 cm en niet gemaaide vluchtstroken

hergroei

hergroei met gemaai-
de vluchtstrook

perceel met gemaaide vluchtstroken; graslengtecatego-
rie perceel >= 5-15 cm 

hergroei

zwarte grond (overwegend) kale grond met weinig gewas maïs en zwarte grond

maïsstoppel overblijfsel van geoogst maïs van het voorgaande jaar maïs en zwarte grond

maïsgroei groei van nieuwe maïs, planten duidelijk zichtbaar, leng-
te vanaf 20 cm

maïs en zwarte grond

De gebruikte perceelstypen gelden totdat ze overruled worden door andere activiteiten, zoals maaien of
beweiden.

Tabel 3. Definiëring van de gebruikte perceelstypen  

seerde de weerssituatie en werd het wisselvallig.   

Het is aannemelijk dat de uitzonderlijke weersomstandigheden voor en

tijdens het broedseizoen in 2006 en 2007 een niet te verwaarlozen

invloed hebben gehad op de aantallen territoria en gezinnen. 

6 VERWERKING EN ANALYSE VAN GEGEVENS

6.1 TYPERING VAN PERCELEN

Uit overwegingen van standaardisatie zijn tijdens het veldwerk niet

zozeer (geïnterpreteerde) toestanden genoteerd, als wel geconstateer-

de activiteiten en feiten (tabel 1). Met behulp van een voor dit doel

ontworpen computerprogramma zijn de waarnemingen herleid naar

een vaste set perceelstypen herleid( tabel 3). Terwille van de zeg-

gingskracht zijn de perceelstypen verder herleid naar een robuuste set

categorieën.
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Jacobsindex  D                             preferentieindex  á

D = (r-p) / (r+p-0,02rp)                         á = r / p

r is het werkelijk percentage gezinnen dat in een perceelstype

geteld is; p = het verwachte percentage gezinnen op basis van het

oppervlakte-aandeel van het betreffende perceelstype.

D = 0, á = 1: het werkelijk aantal gezinnen in een perceelstype is

gelijk aan het verwachte aantal gezinnen

D = 1: alle gezinnen in het betreffende type ; D = -1: geen enkel

gezin in het betreffende type

á = 2: in het perceelstype zijn tweemaal zoveel gezinnen geteld als

verwacht;  á = 0,5: in het perceelstype is de helft van het aantal

gezinnen geteld dat werd verwacht

1 2preferenties binnen een perceelstype:  á = á  x á

1á  = preferentie-index van het perceelstype

2á  = preferentie-index van de betreffende categorie binnen het

perceelstype

6.2 ANALYSES  

perceelskeuzes

Jacobs-index

preferentie-index

Chi-kwadraat-toets

De perceelskeuzes in mei en juni zijn gepresenteerd met behulp van

Jacobsindexen (Jacobs 1974). In het geval dat een meer kwantitatieve

maat voor perceelskeuze nodig is, is de preferentie-index berekend. 

Perceelskeuze van gezinnen kan worden opgevat als een verdelings-

probleem. Om de perceelskeuzes statistisch te kunnen vergelijken is

daarom gebruik gemaakt van een Chi-kwadraat-toets, waarbij de

keuze voor een bepaald perceelstype telkens is getoetst tegen alle

overige keuzes tezamen. 

lineaire regressie Eventuele verbanden tussen gezinsdichtheid en graslengte en tussen

gezinsdichtheid en kruidenrijkdom in ongemaaid en hergroeiend gras-

lend zijn statistisch onderzocht met lineaire regressie en Pearson’s

correlatie.
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Figuur 2. Oppervlaktepercentages van gebruikstoestanden in de gezamenlijke onderzoeksgebieden

Aldeboarn, Delfstrahuizen en Gerkesklooster  in de periode 2005-2007. Totale gesommeerde oppervlak-

te 2559 ha. Gepresenteerd zijn de gemiddelde bezoekdata.

Figuur 3. Gemiddelde aandelen ongemaaid en hergroeiend grasland

in week 21 en 22 (21 mei-3 juni) in de jaren 2005 t/m 2007

7 HET GEBRUIKSMOZAÏEK

maaiactiviteiten

Het gebruiksmozaïek verandert voortdurend gedurende de broedtijd. 

De vogels reageren hierop door zo goed mogelijk in te spelen op het

wisselend aanbod van perceelstypen in het broedgebied. Figuur 2

geeft een beeld van de veranderingen die plaats hebben gevonden

gedurende de broedtijd en de opgroeifase van de kuikens.

De eerste maaiactiviteiten zijn geconstateerd tijdens de veldbezoeken

begin mei. Vanaf begin mei wordt een groot deel van de graslanden

doorgaans gemaaid zodra de grasgroei en de weersomstandigheden

het toelaten.  De oppervlakte aan gemaaid grasland (met graslengtes

tot 10 cm) blijft vanaf half mei tamelijk constant aanwezig. Er wordt wel
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Figuur 4. Jacobs-indexen en significanties van de perceelskeuzes

van kievitgezinnen in mei (N=554) en juni (N=707).

Verklaring: ss = sterk significant (p < 0,01), s = significant (p < 0,05);

OG =  ongemaaid, G = gemaaid, GV = gemaaid met vluchtstroken,

HG = hergroei, SV = stalvoedering, BW  = beweiding, MA = zwarte

grond en maïs

voortdurend verspreid gemaaid maar afhankelijk van de weersomstan-

digheden is meestal één à twee weken de graslengte 5-15 cm en valt

het in de categorie hergroeiend grasland. Op een deel van de gemaai-

de percelen blijven vluchtstroken staan, die voor een groot deel twee

tot vier weken later alsnog gemaaid worden). Gemaaid land met

vluchtstroken is vooral aanwezig in de tweede helft van mei. De opper-

vlakte ongemaaide percelen neemt in de loop van mei tot begin juni

snel af om daarna geleidelijk verder af te nemen.

In mei en juni zijn hier en daar percelen voor stalvoedering gebruikt.  

In verschillende percelen wordt verschillende malen vee ingeschaard,

maar ook worden percelen na voorweiden later alsnog gemaaid of

werden gemaaide percelen nageweid. Mede door deze beweidingscy-

cli nam de door beweiding beïnvloede oppervlakte geleidelijk toe. 

Tussen de onderzoeksjaren kwamen, als gevolg van de weersomstan-

digheden, tamelijk grote verschillen naar voren in het gebruik van het

grasland, met directe invloed op de maaidata. Dat had weer grote

gevolgen voor de oppervlakte ongemaaid en hergroeiend grasland

(figuur 3). 

8 PERCEELSKEUZES GEZINNEN 

8.1 KIEVIT

8.1.1 voorkeuren

perceelskeuzes

voorkeur:

maïsland, beweid grasland

Kievitgezinnen blijken zeer selectief in de keuze van de percelen

(N=1261, ÷ =979, df=6). Gerekend over de hele opgroeiperiode van de2

kuikens genieten maïsland / zwarte grond en beweid grasland een
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Kievitgezinnen hebben een zeer sterke voorkeur voor maïsland.

Zonder maïsland binnen bereik, is een sterke voorkeur aanwezig  

voor beweide percelen. Kievitgezinnen tonen een sterke afkeur voor 

ongemaaid en hergroeiend grasland. Ook stalvoederingspercelen

blijken niet in trek. Een vooraf veronderstelde voorkeur voor

gemaaid grasland is in dit onderzoek niet bevestigd.

afkeur:

ongemaaid grasland,

hergroeiend grasland,

stalvoederingspercelen

sterke voorkeur (p < 0,01). Niet gemaaid grasland, hergroeiend gras-

land en stalvoederingspercelen worden gemeden (p < 0,01). Gemaaid

grasland met en zonder vluchtstroken worden relatief wat vaker be-

zocht, maar selecteren negatief (p<0,05). Figuur 4 presenteert Jacobs-

indexen voor de keuze van de perceelstypen in mei en juni. De per-

ceelskeuzes in mei verschillen niet essentieel van die in juni. 

De voorkeur voor maïsland is dermate sterk (N=352, ÷ =843, df=1) dat2

kan worden verwacht dat de aanwezigheid van maisland een sterk

aanzuigende werking kan hebben op kievitgezinnen, waardoor voor-

keuren voor andere perceelstypen mogelijk niet naar voren komen.

Er bestaan geen opvallende verschillen in perceelskeuzes tussen de

jaren.

aanwezigheid van maïsland

gemaaid grasland

In de onderzoeksgebieden ‘Aldeboarn’ en ‘Delfstrahuizen’ komt ver-

spreid over het gebied maïsland voor. In onderzoeksgebied ‘Gerkes-

klooster’ was in de onderzoeksperiode geen maïsland aanwezig. De

sterk significante voorkeur voor maïsland komt dan ook volledig op het

conto van Aldeboarn en Delfstrahuizen. De overige perceelstypen

selecteren negatief, met één uitzondering ‘gemaaid met vluchtstroken’

(Delfstrahuizen, niet significant positief). 

In Aldeboarn en Delfstrahuizen blijkt beweid grasland in het geheel niet

in trek bij kievitgezinnen. Dit perceelstype selecteert negatief in Alde-

boarn (p < 0,01) en in Delfstrahuizen (p < 0,05). In Gerkesklooster,

zonder maisland, selecteert beweid grasland als enige gebruikstype

sterk positief (p < 0,01).

Op voorhand was een voorkeur verwacht voor gemaaid grasland. Dat

blijkt echter niet uit de onderzoeksresultaten. In Aldeboarn en Delfstra-

huizen is gemaaid grasland niet in trek (p < 0,01). In Gerkesklooster

selecteert gemaaid grasland niet significant positief.

conclusies

8.2 SCHOLEKSTER

8.2.1 Voorkeuren

perceelskeuzes

voorkeur:

maïsland, beweid grasland,

ongemaaid grasland

afkeur:

hergroeiend grasland

stalvoederingspercelen

Scholekstergezinnen komen als matig selectief naar voren in de keuze

van percelen (N=516, ÷ =93, df=6). De onderzoeksresultaten worden2

sterk bepaald door de maand juni. In mei zijn relatief weinig gezinnen

vastgesteld.

Sterk positief selecteren maïsland / zwarte grond en beweid grasland

(p < 0,01). Ook is er een voorkeur vastgesteld voor ongemaaid gras-

land (p < 0,05), terwijl hergroeiend grasland sterk negatief selecteert

(p < 0,01). Stalvoederingspercelen zijn niet in trek (p < 0,05).

Behalve bij de categorie ‘gemaaid’ zijn de verschillen tussen mei en

juni niet erg groot (figuur 5). In mei werd afkeur vastgesteld (p < 0.05)

voor gemaaid grasland; in juni bleek van enige afkeur geen sprake

meer. Het verwachte  aantal scholekstergezinnen op zwarte grond en

maïs bleek in mei zo gering, dat daaruit geen significanties konden

worden vastgesteld. Er bestaan geen opvallende verschillen in per-

ceelskeuzes tussen de jaren.
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Figuur 5. Jacobs-indexen en significanties van de perceelskeuzes van

scholekstergezinnen in mei (N=76) en juni (N=440). 

Verklaring: ss = sterk significant (p < 0,01), s = significant (p < 0,05);

OG = ongemaaid, G = gemaaid, GV = gemaaid met vluchtstroken;

HG = hergroei, SV = stalvoedering, BW  =beweiding, MA = zwarte

grond en maïs.

Figuur 6. Gemiddelde dichtheden met standaardfouten van scholek-

stergezinnen op ongemaaid gras (N=1176) en op gemaaid en her-

groeiend gras (N=2615) met verschillende graslengtes.

8.2.2 Graslengte en kruidenrijkheid 

Globaal is onderzocht hoe het voorkomen van scholekstergezinnen op

ongemaaid grasland en op gemaaid en hergroeiend grasland samen-

hangt met de graslengtes (figuur 6) en met de kruidenrijkheid 

(figuur 7). 

graslengtes
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Scholekstergezinnen hebben een sterke voorkeur voor maïsland

en beweid grasland. Ook ongemaaid grasland is in trek. Daar lijkt

een voorkeur te bestaan voor graslengtes van 20-30 cm en matig

kruidenrijke percelen. Er bestaat een sterke afkeur voor hergroei-

end grasland. Stalvoederingspercelen blijken niet in trek.

kruidenrijkheid

ongemaaid grasland

Figuur 7. Gemiddelde dichtheden met standaardfouten van scholek-

stergezinnen op ongemaaid gras (N=1176) en op gemaaid en her-

groeiend gras (N= 2615) bij verschillende kruidenrijkheid.

1=kruidenarm, 2=matig kruidenrijk, 3=kruidenrijk 

Uit het onderzoek komt naar voren komt dat scholekstergezinnen een

voorkeur hebben voor ongemaaid grasland. Toch is slechts 18% van

de gezinnen er op aangetroffen. De oppervlakte ongemaaid grasland

neemt gedurende de broedtijd sterk af, terwijl scholekstergezinnen pas

vrij laat in de broedtijd aanwezig zijn. Mogelijk zijn hierdoor ook de

kleinste graslengtes enigszins onderbelicht. In mei, wanneer er nog

maar weinig scholekstergezinnen aanwezig zijn, is er relatief meer kort

gras aanwezig dan in juni. 

De grootste dichtheden worden aangetroffen bij graslengtes van 10-30

cm. Maar ook graslengtes van meer dan 30 cm worden benut.

In ongemaaid gras is de grootste dichtheid aangetroffen op matig

kruidenrijke percelen.

hergroeiend gras Bij hergroeiend gras worden lagere dichtheden aangetroffen bij grotere

graslengtes. Op hergroeiend gras van meer dan 30 cm zijn geen ge-

zinnen aangetroffen. Op hergroeiend grasland is de hoogste dichtheid

gevonden op kruidenrijk grasland.

8.2.3 Conclusies

8.3 GRUTTO

8.3.1 Voorkeuren

perceelskeuzes Evenals  kievitgezinnen blijken gruttogezinnen zeer selectief in keuze

van de percelen (N=1409, ÷ =618, df=6). Er bestaat eigenlijk maar één2

sterke, duidelijke voorkeur: die voor ongemaaid grasland (p<0,01)

(figuur 8). Gemaaide percelen met vluchtstroken en hergroeiend gras-
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Figuur 9. Gemiddelde dichtheden met standaardfouten van gruttoge-

zinnen op ongemaaid gras (N=1877) en op gemaaid en hergroeiend

gras (N=2676) met verschillende graslengtes.

Figuur 8. Jacobs-indexen en significanties van de perceelskeuzes

van gruttogezinnen in mei (N=582) en juni (N=827). 

Verklaring: ss = sterk significant (p < 0,01), s = significant (p < 0,05);

OG = ongemaaid, G = gemaaid, GV = gemaaid met vluchtstroken;

HG = hergroei, SV = stalvoedering, BW  = beweiding, MA = zwarte

grond en maïs.

voorkeur:

gemaaid grasland

afkeur: 

gemaaid grasland, beweiding,

maïsland en stalvoederingsper-

celen

land selecteren licht negatief, vooral op basis van situatie in mei. De

selectie is niet significant. Voor de hele opgroeifase van de kuikens

selecteren beide perceelstypen neutraal. 

De perceelsselecties liggen in de lijn van de resultaten van Schekker-

man (1998, 2000) en van Paassen (2007). Voor hergroei vindt Schek-

kerman (1998) echter zowel met ‘parentellingen’ (op basis van zicht-

waarnemingen van alarmerende ouderparen) als met waarnemingen

van gezenderde gruttogezinnen een positieve selectie.

Gemaaid grasland, beweide percelen en maïsland worden gemeden,

maar ook stalvoederingspercelen zijn niet in trek (alle p<0,01). 
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Figuur 10. Gemiddelde dichtheden en standaardfouten van gruttoge-

zinnen op ongemaaid gras (N=1877) en op gemaaid en hergroeiend

gras (N=2676) bij verschillende kruidenrijkheid. 

1 = kruidenarm, 2 = matig kruidenrijk, 3 = kruidenrijk

Figuur 11. Gemiddelde dichtheden van gruttogezinnen en standaard-

fouten bij verschillende kruidenrijkheid op graslandpercelen met

vluchtstroken (N=246). 

1=kruidenarm, 2=matig kruidenrijk, 3=kruidenrijk

8.3.2 Graslengte en kruidenrijkheid

graslengtes Globaal bezien neemt de dichtheid van gruttogezinnen toe met de

graslengte. Dat is zowel het geval op ongemaaid gras (lineaire regres-

sie: R=0,189; p < 0,001) als op gemaaid en hergroeiend gras

(R=0,121; p < 0,001). Dit behoeft echter enige nuancering. Bij grotere

graslengtes lijkt de aantrekkelijkheid te verminderen, met name bij

hergroeiend gras. 

Ongemaaid gras is tot grote graslengtes aantrekkelijk voor gruttoge-

zinnen (figuur 9). Graslengtes vanaf 15-25 cm zijn favoriet met een

optimum tussen 20 en 40 cm. Hergroeiend gras blijkt het meest aan-

trekkelijk bij graslengtes tussen 20 en 30 cm. Graslengtes van meer

dan 30 cm lengte worden echter nauwelijks meer door gruttogezinnen

bezocht.

kruidenrijkheid De dichtheid van gruttogezinnen neemt toe met de kruidenrijkheid

(lineaire regressie). Dit is zowel het geval op ongemaaid gras
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Figuur 13. Dichtheid van gruttogezinnen op percelen gemaaid en

hergroeiend gras bij verschillende kruidenrijkheid.

1=kruidenarm, 2=matig kruidenrijk, 3=kruidenrijk

Figuur 12. Dichtheid van gruttogezinnen op percelen ongemaaid gras-

land met verschillende graslengtes en kruidenrijkheid.

1=kruidenarm, 2=matig kruidenrijk, 3=kruidenrijk

(R=0,135, p < 0,001) als op gemaaid en hergroeiend gras (R=0,069,

p<0,001). Ook bij van Paassen (2007) lijkt een grotere voorkeur te

bestaan voor meer kruidenrijke percelen. Bij die studie is echter geen

onderscheid gemaakt tussen ongemaaid en hergroeiend gras.

Ook op percelen met vluchtstroken lijkt een positieve correlatie te

bestaan tussen de dichtheid van gruttogezinnen en kruidenrijkheid

(figuur 11). Het aantal metingen (246 percelen) is echter niet groot

genoeg om tweezijdige significantie te kunnen aantonen.

8.3.3 Graslengte en kruidenrijkdom - in samenhang

Voor ongemaaid grasland en voor gemaaid/ hergroeiend grasland is

onderzocht hoe de dichtheid van gruttogezinnen varieert met de gras-

lengte en kruidenrijkdom tezamen. Terwille van de zeggingskracht is

gebruik gemaakt van robuuste categorieën graslengte (0-10, 10-20,

20-30 en groter dan dertig cm (30-50 cm)).

ongemaaid grasland

Figuur 12 toont de dichtheid van gruttogezinnen op ongemaaid gras-

land bij verschillende graslengtes en kruidenrijkdom.
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Gruttogezinnen hebben een sterke voorkeur voor ongemaaid

grasland. Percelen met vluchtstroken (in mei) en hergroeiend

grasland (in juni) worden benut, maar genieten geen voorkeur. Er

bestaat een sterke afkeur voor gemaaid grasland, stalvoederings-

percelen, beweid grasland en maïsland. Op ongemaaid grasland

bestaat een voorkeur voor langer en meer kruidenrijk gewas. Ook

op hergroeiend grasland is dat het geval, maar in tegenstelling tot

op ongemaaid gras worden graslengtes van meer dan 30 cm daar

slechts in geringe mate benut.

Figuur 14. Jacobs-indexen en significanties van de perceelskeuzes

van tureluurgezinnen in mei (N=402) en juni (N=922). 

Verklaring: ss = sterk significant (p < 0,01), s = significant (p < 0,05);

OG = ongemaaid, G = gemaaid, GV = gemaaid met vluchtstroken;

HG = hergroei, SV = stalvoedering, BW  = beweiding, MA = zwarte

grond en maïs.  

De beelden preciseren de eerdere conclusies. Van kruidenarm tot

kruidenrijk grasland zijn de hoogste dichtheden te vinden op gras,

langer dan 20 cm. Op kruidenarm grasland komen gruttogezinnen

vrijwel alleen voor bij deze graslengtes. Vanaf 10 cm lang gras neemt

de dichtheid sterk toe met de kruidenrijkheid. Veruit de hoogste dicht-

heden worden gevonden op matig kruidenrijk en kruidenrijk grasland,

langer dan 20 cm. 

hergroeiend grasland Op hergroeiend gras (langer dan 10 cm) is het beeld ingewikkelder

(figuur 13. Bij middelmatige graslengtes (10-30 cm) neemt de dicht-

heid toe met de kruidenrijkdom. Bij zeer lang gras (>30 cm) neemt de

dichtheid af met de kruidenrijkdom. Alle typen kruidenrijkheid laten een

optimum zien bij 20-30 cm. 

8.3.4 Conclusies

conclusies

8.4 TURELUUR 
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Figuur 15. Gemiddelde dichtheden en standaardfouten van tureluur-

gezinnen bij verschillende graslengtes op ongemaaid gras (N=1176)

en gemaaid en hergroeiend gras (N=2615).

Figuur 16. Gemiddelde dichtheden en standaardfouten van tureluur-

gezinnen bij verschillende kruidenrijkheid op ongemaaid gras

(N=1176) en gemaaid en hergroeiend gras (N=2615).

1=kruidenarm, 2=matig kruidenrijk, 3=kruidenrijk

8.4.1 Voorkeuren

voorkeur:

ongemaaid grasland, beweiding

afkeur:

gemaaid grasland, maïsland en

stalvoederingspercelen

Tureluurgezinnen zijn wat minder selectief in de keuze van percelen

dan Kieviten en Grutto’s ((N=1324, ÷ =218, df=6). Ongemaaid gras-2

land en beweid grasland zijn favoriet (p < 0,01). Gemaaid grasland en

maïsland worden gemeden (p < 0,01). Gemaaid grasland met vlucht-

stroken en hergroeiend grasland selecteren licht positief, maar de

voorkeur is niet significant. De selectie laat geringe verschillen zien

tussen mei en juni (figuur 14).

8.4.2 Graslengte en kruidenrijkheid

graslengte De dichtheid van tureluurgezinnen neemt toe met de graslengte (figuur

15). Dat is zowel het geval op ongemaaid gras ( (lineaire regressie,

R=0,087, p=0,003) als op gemaaid en hergroeiend gras (lineaire re-

gressie, R=0,103, p<0,001). De ‘dip’ bij graslengte 10-20 cm lijkt wat
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Figuur 17. Gemiddelde dichtheden en standaardfouten van tureluur-

gezinnen bij verschillende kruidenrijkheid op gemaaid grasland met

vluchtstroken (N=224).

1=kruidenarm, 2=matig kruidenrijk, 3=kruidenrijk

uit de pas te lopen in de dichtheidontwikkeling. De dichtheid bij 10-20

cm is echter niet significant lager dan de dichtheid bij 5-15 cm. De

betreffende graslengte-categorieën hebben in de dataset slechts ge-

ringe oppervlaktes en minder dan tien gezinnen zijn er op waargeno-

men. Ook bij de grootste graslengtes verliest ongemaaid gras niet zijn

aantrekkelijkheid voor tureluurgezinnen. 

Hergroeiend gras blijkt het meest aantrekkelijk bij graslengtes rond 15-

25 cm.  Graslengtes van meer dan 30 cm worden nog maar weinig

door tureluurgezinnen bezocht.

kruidenrijkheid

De dichtheid van tureluurgezinnen neemt toe met de kruidenrijkheid

(figuur 16). Dit is zowel het geval op ongemaaid gras (lineaire regres-

sie R=0,140, p < 0,001) als op gemaaid en hergroeiend gras (lineaire

regressie R=0,146, p<0,001).

Ook op percelen met vluchtstroken neemt de dichtheid aan tureluur-

gezinnen toe met de kruidenrijkheid (lineaire regressie, R=0,327, p <

0,001)(figuur 17).

8.4.3 Conclusies

conclusies
Tureluurgezinnen hebben een sterke voorkeur  voor ongemaaid

grasland en beweid grasland. Percelen met vluchtstroken (in mei)

en hergroeiend grasland (in juni) worden benut, maar genieten

geen voorkeur. Er bestaat een sterke afkeur voor gemaaid

grasland, stalvoederingspercelen en maisland. Op ongemaaid

grasland bestaat een voorkeur voor langer en meer kruidenrijk

gewas. Ook op hergroeiend grasland is dat het geval, maar in

tegenstelling tot op ongemaaid gras worden graslengtes van meer

dan 30 cm daar vrijwel niet meer benut.
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Figuur 18. Verdeling van 1409 waargenomen gruttogezinnen over

verschillende perceelstypen in onderzoeksgebieden Aldeboarn, Delf-

strahuizen en Gerkesklooster in de periode 2005-2007.

9 BETEKENIS PERCEELSTYPEN

9.1 ONGEMAAID, HERGROEIEND EN BEWEID GRASLAND

ongemaaid grasland

Ongemaaid grasland blijkt een favoriete verblijfplaats voor grutto- en

tureluurgezinnen. Beide soorten selecteren sterk positief (grutto:

á=2,0; tureluur: á=1,6). De voorkeur geldt zowel in mei als in juni. Ook

scholekstergezinnen prefereren ongemaaid grasland, maar de voor-

keur is minder sterk (á=1,2). Kievitgezinnen mijden ongemaaid gras-

land (á=0,6).

De hoeveelheid ongemaaid grasland daalt vooral in mei zeer sterk.

Begin mei bestond gemiddeld over de onderzoeksperiode 75% van het

onderzoeksgebied uit ongemaaid grasland, begin juni was dat 29%,

tegen eind juni 7%. 

hergroeiend grasland Grutto- en tureluurgezinnen maken gebruik van hergroeiend grasland.

Beide soorten selecteren neutraal (grutto  á=0,9; tureluur  á=1,1).

Scholekster en Kievit mijden hergroeiend grasland (scholekster 0,6;

Kievit á=0,5).  

beweid grasland Gruttogezinnen mijden beweid grasland (á=0,7). Tureluur-,

scholekster- en kievitgezinnen prefereren beweid grasland (á=1,2

resp. á=1,4, á=1,5). De aanwezigheid van maïsland kan bij kievitgezin-

nen de voorkeur voor beweid grasland verdringen.

gezinnen gedurende het broed-

seizoen 

Figuur 18 laat zien dat het aandeel van hergroeiend grasland als ver-

blijfplaats voor gruttogezinnen in de maand juni sterk toeneemt ten

opzichte van ongemaaid grasland. In de loop van juni stijgt het aan-

deel gruttogezinnen op hergroeiend grasland van 20% naar 50%. Het

aandeel op ongemaaid grasland daalt in diezelfde tijd van 61% naar

16%. In beweid grasland stijgt het aandeel gruttogezinnen licht van 11

naar 17%.

Figuur 19 toont voor de Tureluur globaal hetzelfde beeld als bij de

Grutto, met dit verschil dat beweid grasland in mei en juni een tamelijk

fors en constant aandeel tureluurgezinnen herbergt van ca. 20%. Het

aandeel tureluurgezinnen op hergroeiend grasland neemt in juni toe

van 31% naar 42%, terwijl het aandeel op ongemaaid grasland in juni
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Figuur 19. Verdeling van 1324 waargenomen tureluurgezinnen over

verschillende perceelstypen in de onderzoeksgebieden Aldeboarn,

Delfstrahuizen en Gerkesklooster in de periode 2005-2007

daalt van 39% naar 13%.  

9.2 OVERIGE PERCEELSTYPEN

percelen met vluchtstroken Het perceelstype bestaat uit gemaaid grasland met vluchtstroken van

5-10 meter breed langs één of meer slootkanten en in enkele gevallen

vluchtheuvels. Gemaaid grasland met vluchtstroken is voor kievitge-

zinnen niet aantrekkelijk (á=0,8). Ook scholekstergezinnen mijden dit

perceelstype (á=0,6). Grutto- en tureluurgezinnen scoren neutraal

(Grutto: á=0,9; Tureluur: á=1,1). Hoewel dit niet is onderzocht, bestaat

de indruk dat de gezinnen niet lang in de vluchtstroken verblijven en

deze mogelijk gebruiken als route naar aantrekkelijker verblijfplaatsen. 

maïs en zwarte grond Maïsland, variërend van vrijwel zwarte grond (mei) tot percelen met

groeiende jonge maïsplantjes (juni) vormen een zeer gewilde verblijf-

plaats voor kievitgezinnen (á=4,0). Dat geldt ook voor scholeksterge-

zinnen in juni (á=2,0), zij het niet zo extreem als bij de Kievit het geval

is. Voor grutto- en tureluurgezinnen wordt maïsland en zwarte grond

overwegend gemeden (respectievelijk á=0,2 en  á=0,3)

gemaaid grasland

stalvoedering

Gemaaid grasland (graslengtes 0-10 cm) selecteert negatief voor

kievitgezinnen en neutraal voor scholekstergezinnen (beide á=0,9).

Stalvoederingspercelen scoren negatief voor scholekstergezinnen

(á=0,5) en sterk negatief voor kievit-, tureluur- en gruttogezinnen (res-

pectievelijk á=0,6; á=0,6; á=0,5).

10 HERGROEIEND GRASLAND

De resultaten van het driejarig onderzoek laten zien dat hergroeiend

grasland zowel voor tureluur- als voor gruttogezinnen in mozaïekbe-

heersgebieden in de maand juni een belangrijke verblijfplaats vormt. 

10.1 GEZINNEN IN JUNI

aandelen grutto- en tureluurge-

zinnen

Het aandeel grutto- en tureluurgezinnen dat in juni op hergroeiend

grasland verblijft, neemt toe van 20-30% begin juni naar 40-50% eind
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Figuur 20. Jacobsindexen van gruttogezinnen op hergroeiend gras-

land vanaf eind mei tot eind juni.

Figuur 21.  Graslengtes in hergroeiend grasland en standaarddevia-

ties, vanaf de week waarin het maaien is geconstateerd.

derde week juni. Dat heeft niet alleen te maken met de toename van 

de oppervlakte hergroeiend grasland, maar ook met de toegenomen

aantrekkelijkheid ten opzichte van de overige, dan aanwezige,

perceelstypen. Eind mei, begin juni selecteert hergroeiend grasland

negatief voor gruttogezinnen (á=0,7), na half juni positief (á=1,2)

(figuur 20). Voor tureluurgezinnen scoort hergroeiend grasland de

gehele maand juni positief (á=1,1).

10.2 OPTIMALE GRASLENGTES

2 à 3 weken oud, hergroeiend

grasland

De dichtheid van gezinnen op hergroeiend grasland neemt toe met de

kruidenrijkheid en vertoont een optimum bij graslengtes tussen 20 en

30 cm. Deze graslengtes zijn vooral te vinden op twee à drie tot vijf

weken oud hergroeiend grasland (figuur 21). W aarbij de aantekening

dat hergroeiend gras slechts zelden langer dan vijf weken achtereen

op een perceel aanwezig is. Daarna is het perceel meestal gemaaid,



-22-

Verklaring voorkomen van gruttogezinnen op proefboerderij Nij Bosma Zathe in 2005.
18 mei: Alle 14 gezinnen bevinden zich op ongemaaid (tamelijk) kruidenrijk grasland.
25 mei: Eén van de 19 gezinnen getelde gezinnen bevindt zich op hergroeiend grasland (Italiaans raaigras 10-20
cm). De overige 18 op ongemaaid grasland. De eerste gezinnen kunnen binnenkort vliegvlug worden.
1 juni: Eén gezin bevindt zich op hergroeiend Italiaans raaigras (20-30 cm). Vier gezinnen op gangbaar
hergroeiend  grasland (drie op 10-20 en één op 20-30 cm). De overige tien op ongemaaid grasland. Twee grote
percelen zijn gemaaid. Er is nog volop ongemaaid grasland aanwezig.
9 juni: Alle acht gezinnen bevinden zich op hergroeiend grasland (twee op 10-20 cm, zes op 20-30 cm). Er zijn
weer drie percelen gemaaid. Er zijn nog acht percelen ongemaaid grasland aanwezig.
15 juni: De laatste vier gezinnen bevinden zich op hergroeiend grasland (20-30 cm). Nog steeds zijn vijf percelen
niet gemaaid. 

hetzij beweid. Tamelijk recent gemaaide percelen en oudere, hergroei-

ende percelen met graslengtes groter dan 30 cm worden zowel door

grutto- als tureluurgezinnen slechts in geringe mate benut. 

Kijken we alleen naar hergroeiend grasland met graslengtes tussen 20

en 30 cm, dan zien we een tamelijk sterke preferentie voor grutto- en

tureluurgezinnen (beide á=1,2).  

10.3 OVERSTAP GRUTTOGEZINNEN?

aanwijzingen voor overstap Het onderzoek is uitgevoerd door middel van zichtwaarnemingen van

niet gemerkte vogels. Daarmee is de vraag of gruttogezinnen uit zich-

zelf de overstap wagen van ongemaaid naar hergroeiend gras moeilijk

te beantwoorden. Toch kent iedere vogelteller of -onderzoeker uit

eigen ervaring situaties, waarin op hergroeiend grasland gruttogezin-

nen aanwezig zijn, terwijl een nabijgelegen perceel ongemaaid gras-

land er verlaten bij ligt.

Blijkbaar zijn er situaties waarbij ongemaaid grasland zijn aantrekking

op gruttogezinnen kwijtraakt, terwijl hergroeiend grasland juist aantrek-

kelijker wordt. Schekkerman e.a. (1997,1998) maakt melding van

jaren met vroege grasgroei, waarin de vegetatie begin juni al zaad zet

en te maken krijgt met een dalend insectenaanbod. Schekkerman

(1998, 2000) vindt voor gruttogezinnen een positieve selectie van

hergroeiend grasland (graslengte > 15-20 cm) in juni. Teunissen e.a.

(2007) vindt in drie onderzoeksgebieden (Idzega, Maatpolder, Zoeter-

woude) in 2006 een sterk positieve selectie van hergroeiend grasland

in mei en juni, terwijl ongemaaid grasland daar neutraal selecteert.

Daar moeten gruttogezinnen al snel overgestapt zijn van ongemaaid

naar hergroeiend grasland. 

Kleijn e.a. (2007) vindt in juni herstel van insectenaanbod in hergroei-

end grasland. Combinatie van deze effecten zou ‘vroeg of laat’ grutto-

gezinnen kunnen doen besluiten de overstap te wagen van ongemaaid

naar hergroeiend grasland, nog voordat ze door het maaien van lang

gras hiertoe voortijdig zouden kunnen worden gedwongen. Gezien de

geconstateerde sterk groeiende aantallen grutto- (en tureluur)gezinnen

op hergroeiend grasland in juni lijkt het er sterk op dat overstap van

gezinnen met oudere kuikens inderdaad plaatsvindt.  

Er is uit het voorliggende onderzoek een illustratieve reeks beelden

voorhanden van een dergelijke overstap.  

Onderzoek Nij Bosma Zathe Op de proefboerderij ‘Nij Bosma Zathe’ bij Goutum is in 2005 en 2006

onderzoek verricht in het kader van het project ‘Innovatieve Monito-

ring’. In 2005 kon hier, dankzij de overzichtelijke ligging van tamelijk

kruidenrijke, ongemaaide percelen enerzijds en gangbare, hergroeien-

de percelen anderzijds, de overstap van gruttogezinnen vanaf half mei

naar hergroeiend grasland goed in beeld worden gebracht (figuur 22).
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Figuur 22. Locatie van gruttogezinnen in vijf

achtereenvolgende weken op grasland in

onderzoeksgebied Nij Bosma Zathe (100 ha) in

2005.

           ongemaaid

           gemaaid, graslengte 0-10 cm

           hergroei, graslengte 10-20 cm
   
           hergroei, graslengte 20-30 cm

           hergroei graslengte >30 cm

           maïsland

stippels: perceel met 8-10 meter brede

vluchtstroken langs de sloot; op de vluchtstroken

werden geen gezinnen aangetroffen

 11
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EVALUATIE KUIKENLAND

kuikenland Bij beheersovereenkomsten voor (collectieve) pakketten met mozaïek-

beheer speelt het begrip kuikenland een grote rol. Onder kuikenland

kan worden verstaan: dat deel van het beheers- en gebruiksmozaïek

dat goede omstandigheden biedt voor het opgroeien van gruttokui-

kens. Belangrijke factoren hierbij zijn voedsel en dekking voor de

kuikens (vooral insecten in de vegetatie), maar ook voor de oudervo-

gels (wormen en andere bodemdieren). Lang gras is daarbij een ge-

kend succesnummer, maar ook andere mozaïekelementen zijn de

laatste jaren in beeld gekomen, als vluchtstroken, stalvoederings-

percelen, hergroeiend gras, slikkige plekken enz. 

Dit onderzoek levert nieuwe gegevens, niet alleen voor de Grutto,

maar ook voor Kievit, Scholekster en Tureluur. Ook deze soorten laten

een voortdurende afname zien, waarbij de Scholekster de Grutto naar

de kroon steekt. De kuikens van deze soorten maken echter niet bij

voorbaat op dezelfde wijze gebruik van het mozaïek als gruttokuikens.

Om ook deze soorten tegemoet te komen  wordt het begrip ‘kuiken-

land’ wat ruimer gedefiniëerd en nader gekwantificeerd in het ‘Grutto+

model’. 

11.1 GRUTTO-MOZAÏEKMODEL ALTERRA    

Grutto mozaïek-model Alterra Een van de Friese Skries4you-projecten van Farmers for Nature be-

treft de ontwikkeling door Alterra van een via internet beschikbaar

instrument voor vaststelling van de effectiviteit van mozaïekbeheers

planning voor de Grutto in grote gebiedseenheden grasland (Schot-

man e.a. 2005, 2006). In het ‘Grutto-mozaïekmodel’ dat hieraan ten

grondslag ligt, worden gewichten toegekend aan beheersvormen op

perceelsniveau op verschillende fasen van het broedseizoen van wei-

devogels. Voor agrarische natuurverenigingen kan dit een belangrijk

instrument worden voor planning en evaluatie van mozaïekbeheer.

Mede op basis van Schekkerman (1998) wordt hierbij uitgegaan dat er

één ha ongemaaid grasland nodig is per broedpaar, gebaseerd op 1

ha per gruttogezin. In het model wordt dit criterium toegepast op onge-

maaid, kruidenarm grasland met graslengtes van minimaal 10-15 cm

(Schotman 2008). Alle onderscheiden beheerstoestanden krijgen

gewichten al naar gelang de aantrekkelijkheid voor gruttogezinnen,

vergeleken met het hierboven genoemde criterium. De gewichten van

de beheerstoestanden worden vertaald naar de beheersvormen, gefa-

seerd in de tijd.

11.2 TYPERING MODEL GRUTTO+

uitgangspunten

Uitgangspunt bij de typering van kuikenland blijft de Grutto. Tal van

beschermingsprogramma’s en beheersinstrumenten zijn gericht op

deze soort, in de verwachting dat ook andere weidevogelsoorten hier-

van zouden profiteren. Juist ook over deze verwachtingen biedt dit

onderzoek nieuwe feiten.

De vraag wat als kuikenland moet worden beschouwd en het gewicht

wat we hieraan moeten toekennen, is onderzocht op basis van de

volgende uitgangspunten.

1) De Grutto blijft de primaire soort voor de definiëring. Op basis van

dit onderzoek betekent dat in eerste instantie slechts drie perceelsty-

pen in aanmerking komen als kuikenland: ongemaaid grasland, her-

groeiend grasland en gemaaid grasland met vluchtstroken of vlucht-

heuvels.

2) Kwantificering vindt plaats op basis van de gevonden preferentie-



-25-

dit rapport Alterra

perceelstype á bonus g h perceelstype g

mais / zwarte grond 0,2 Ki, Sc 0,2 5,0 akker/zwarte grond 0,0
beweiding 0,7 Ki, Sc, Tu 0,3 3,3 intensief beweid 0,0

extensief beweid 0,2

reservaat, extensief beweid 1,5

kort gras na beweiding 0,0

liggend gras/ruigte/gelegerd gras/te dicht gras 0,0
gemaaid 0,3 0,0 - kort gras na maaien 0,0
gemaaid met vluchtstroken 0,9 0,3 3,3 kort gras na maaien met vluchtstroken/randen 0,2
stalvoedering 0,5 0,0 - stalvoedering 0,2
hergroei  0,9 0,3 3,3 hergroeiend gras 10-15/20 cm 0,2
hergroei 20-30 cm 1,2 Tu 0,5 2,0 hergroeiend gras > 15/20 cm 0,5
hergroei kruidenarm 0,8 0,3 3,3
hergroei matig kruidenrijk 0,9 Tu 0,4 2,5
hergroei kruidenrijk 2,0 Ki, Sc, Tu 1,0 1,0
ongemaaid 2,0 Sc, Tu 0,9 1,1
ongemaaid 20-40 cm 2,6 Sc, Tu 1,2 0,8

ongemaaid gras <15/20 cm, kruidenarm 0,5

ongemaaid gras >15/20 cm, kruidenarm 1,0

ongemaaid, kruidenarm 1,2 0,4 2,5
ongemaaid gras <15/20 cm, matig kruidenrijk 0,6
ongemaaid gras >15/20 cm, matig kruidenrijk 1,2

ongemaaid, matig kruidenrijk 3,4 Sc, Tu 1,4 0,7
ongemaaid gras <15/20 cm, kruidenrijk 0,7

ongemaaid gras >15/20 cm, kruidenrijk 1,5

ongemaaid, kruidenrijk 3,6 Ki, Tu 1,5 0,7
plas dras met ongemaaid en on beweid gras 0,5

Tabel 4. Preferentie-indexen (á), gewichten (g) en benodigde oppervlakte (h) in hectare per gruttopaar

voor beheerstoestanden in model Grutto+ en gewichten in het Grutto-mozaïekmodel van Alterra

(update 2008). Bonus voor gewichtsbijtelling (0,1 per soort) bij significante voorkeur overige soorten

voor Kievit (Ki), Scholekster (Sc) en/of Tureluur (Tu).

bonus

indexen van de perceelstypen voor gruttogezinnen.

3) Aan de verschillende typen kuikenland worden ‘gewichten’ toege-

kend. Als referentie (gewicht = 1) voor de toekenning van gewichten is

gekozen ‘matig kruidenrijk, ongemaaid grasland’, á=2,7).

4) De gewichten worden verhoogd met een ‘bonus’ van 0,1 voor elke

andere soort (Kievit, Scholekster en Tureluur), waarvoor een perceels-

type significant positief selecteert.

Uitgangspunt 4 kan betekenen dat perceelstypen die voor de Grutto

niet veel opleveren en buiten de boot zouden vallen toch enig gewicht

kunnen krijgen.

Tabel 4 geeft de preferenties en de daaruit afgeleide gewichten voor

elk perceelstype in model Grutto+. Ter vergelijking zijn ook de recente

perceelstypen en gewichten gepresenteerd, zoals gehanteerd door

Alterra.
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2005

2006

2007

Figuur 23. Verloop van de oppervlakte en type kuikenland in drie onderzoeksjaren volgens model

Grutto+ gedurende het broedseizoen. Alle oppervlakten zijn herleid naar de referentie ongemaaid,

matig kruidenrijk grasland (á = 2,7; 1 ha / territorium). De blauwe lijnen behoren bij streefdichtheden

Grutto van 20, 30 en 40 paar / ha.
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1) het gehanteerde mozaïek biedt slechts soelaas voor

streefdichtheden van 20 grutto-territoria per 100 ha.

De gemiddelde dichtheid van de Grutto in de onderzoeksgebieden in de
onderzoeksperiode bedroeg 27/100 ha. 

2) met name eind mei (2005) en juni (2006, 2007) ontstaan er

problemen met de aanwezigheid van voldoende kuikenland.

11.3 EVALUATIE KUIKENLAND GRUTTOKRINGEN

gehanteerde gewichten

Op basis van model Grutto+ is voor de drie onderzoeksjaren de aan-

wezigheid van kuikenland in de onderzoeksgebieden onderzocht. Om

een zo algemeen mogelijk beeld te krijgen zijn de oppervlakten van de

perceelstypen per jaar gesommeerd over de drie onderzoeksgebie-

den, waardoor een zekere middeling tot stand komt. Het resultaat is

gepresenteerd in figuur 23.

Bij de evaluatie is uitgegaan van de gewichten voor kuikenland voor de

algemene perceelstypen: ongemaaid (0,9), gemaaid met vluchtstroken

(0,3), hergroei (0,3), beweiding (0,3) en maïs / zwarte grond (0,2).

Beweiding en maïs / zwarte grond hebben hun status als kuikenland

louter verdiend op basis van de preferentie van andere soorten dan de

Grutto. Gemaaid grasland en stalvoederingspercelen hebben geen

waardering gekregen als kuikenland. 

De kruidenrijkheid en graslengte zijn bij deze evaluatie niet in rekening

gebracht. Ook de ligging van de perceelstypen ten opzichte van de

territoria is niet verrekend.

Alle gepresenteerde oppervlakten kuikenland zijn herleid naar de

referentie (á=2,7; gewicht=1), waarvoor 1 hectare nodig is per grutto-

paar. 

De gerealiseerde oppervlakten kuikenland worden vergeleken met

benodigde oppervlakten kuikenland. Dat is gedaan voor de streefwaar-

den voor gruttodichtheden: 20, 30 en 40 territoria / 100 ha, wat neer-

komt op oppervlakteaandelen kuikenland van 20, 30 en 40%.

11.3.1 Eerste conclusies

De beelden van figuur 23 leiden tot twee belangrijke conclusies:

conclusies

11.3.2 Jaareffecten

De beelden van figuur 23 tonen duidelijke jaareffecten.

2005 Het jaar 2005 staat min of meer model voor een gangbaar jaar. Het

maaien vindt op grote schaal plaats in de eerste drie weken van mei.

Het verlies aan ongemaaid grasland wordt onvoldoende aangevuld

door hergroeiend gras. In model Grutto+ heeft hergroeiend gras een

gewicht van 0,3. Dat betekent dat het verlies van één hectare onge-

maaid, matig kruidenrijk grasland (gewicht=1) opgevangen zou moe-

ten worden door 3,3 hectare hergroeiend grasland of, wat specifieker,

door twee hectare hergroeiend grasland van 20-30 cm (gewicht 0,5).

Dat blijkt voor streefdichtheden van 30 op 40 grutto-broedparen per

100 ha niet te lukken.

 2006 Door de uitzonderlijke weersomstandigheden lijkt de situatie in 2006
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Figuur 24. Verloop van de oppervlakte en type kuikenland in model Grutto+ gedurende het broedseizoen.

Voor ongemaaid grasland zijn alleen de optimale graslengtes 20-40 cm in de analyse betrokken; voor

hergroei 20-30 cm. Alle oppervlakten zijn herleid naar de referentie ‘ongemaaid, matig kruidenrijk

grasland (á = 2,7; 1 hectare per broedpaar). De blauwe lijnen behoren bij streefdichtheden van 20, 30 en

40 paar/ha. 

ongemaaid 20-40 cm

gemaaid met vluchtstroken  

hergroei 20-30 cm

maïs en zwarte grond

beweiding

veel beter. Tot begin juni is er voldoende kuikenland aanwezig in de

vorm van ongemaaid gras. Daarna wordt er volop gemaaid en daalt de

hoeveelheid ongemaaid grasland in rap tempo. Door het late maaien

duurt het nog enkele weken voor de hergroei goed op gang komt. Het

probleem van onvoldoende kuikenland lijkt verlegd naar juni. 

Mogelijk is het probleem echter wat kleiner dan het zich laat aanzien.

Immers, een deel van de kuikens is al vliegvlug. Bovendien gaat het in

juni om gezinnen met mobielere, oudere kuikens, die mogelijk beter in

staat zijn geschikt kuikenland op te zoeken.

2007 Het jaar 2007 vindt het proces van maaien en hergroei geleidelijk

plaats. Aanvankelijk zorgde het mooie, warme weer eind april voor

vroeg begin van het maaien, maar door de droogte stagneerde de

grasgroei daarna waardoor het maaitempo verminderde. Het beteken-

de wel dat er al vroeger dan in beide voorgaande jaren hergroeiend

gras aanwezig was. Maar ook in 2007 bleek in juni onvoldoende kui-

kenland aanwezig voor streefdichtheden van 30 en 40 grutto broedpa-

ren per 100 ha.

11.3.3 Evaluatie met optimale graslengtes

optimale graslengtes Voor de totale dataset is ook een analyse uitgevoerd op basis van

optimale graslengtes ongemaaid grasland en hergroeiend grasland,

gegeven de bestaande kruidenrijkheid in de onderzoeksgebieden

(71% kruidenarm, 18% matig kruidenrijk, 11% kruidenrijk). 

Hierbij krijgen de niet-optimale graslengtes [ongemaaid 0-20 cm

(á=0,4) en hergroei 0-20 cm en >30 cm (á=0,8)] geen waardering als

kuikenland. De optimale graslengtes [ongemaaid 20-40 cm (á=2,6) en

hergroei 20-30 cm (á=1,2)] krijgen gewichten van resp 1,2 en 0,5. 
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Het resultaat is gepresenteerd in figuur 24.

De conclusies die uit de beelden kunnen worden getrokken zijn dezelf-

de als de eerdergenoemde. Het gehanteerde mozaïek is slechts toe-

reikend voor streefdichtheden van 20 gruttoparen/100 ha. In juni ont-

staan problemen met de hoeveelheid kuikenland 

.
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12 VERANTWOORDING EN DISCUSSIE

12.1 VERDELINGS-ASPECTEN

verdelingsprobleem Meer dan het geval is bij de vestiging van broedvogels, waarbij de

vogels in principe de keuze hebben over tientallen tot honderden km2

vestigingsgebied, spelen de keuzes van steltlopergezinnen voor kui-

kenland zich af over veel kleinere oppervlakten. Ervan uitgaande dat

een modaal gruttogezin afstanden aflegt tot zo’n 300-400 meter vanaf

de broedplaats (Schekkerman, 1998), dan worden de perceelskeuzes

gemaakt binnen een beperkt gebied van een kleine 30-50 ha. Het

gezin zit als het ware opgesloten binnen een virtuele omheining.

Perceelskeuzes van gezinnen kunnen bij elk veldbezoek opgevat

worden als een verdeling van de aanwezige gezinnen over perceelsty-

pen binnen een beperkt gebied. Die keuzes worden onder meer be-

paald door de aanwezige gebruiksklassen, de behoeften en de ‘histo-

rie’ van de gezinnen’ (waar zaten ze bij een vorig bezoek). Omdat

beheer en gebruik elk bezoek anders is, zal ook de verdeling bij elk

bezoek anders uitpakken.

relatief karakter Het analyseren en interpreteren van gegevens, verkregen uit een

verdeling van waarnemingen over een set aan klassen is een lastig

probleem.

De verdeling is afhankelijk van het relatieve voorkomen van de klas-

sen en de klasse-indeling. Bijvoorbeeld in het onderzoek zijn bepaalde

mozaïek-elementen, zoals plasdras-percelen, watervoerende greppel-

systemen en hoge slootpeilen niet aanwezig. Deze kunnen dus ook

niet meedingen naar de gunst van de steltlopergezinnen.

Een goed voorbeeld levert de Kievit, waar de twee onderzoeksgebie-

den met maïs een neutrale selectie opleveren voor beweid grasland en

in het onderzoeksgebied zonder maïs een sterke voorkeur laat zien

voor beweid grasland. 

Dat betekent dat uitspraken die uit dit type onderzoek worden verkre-

gen altijd een tamelijk relatief karakter hebben. De conclusies gelden

vooral gegeven de aanwezige perceelstypen.

De onderzoeksresultaten van dit onderzoek hebben betrekking op

gangbaar boerenland met lage slootpeilen, waarbij water als actieve

factor niet uit de verf komt.

12.2 JACOBS-INDEX EN CHI-KWADRAAT

Jacobs-index

Chi-kwadraat toets

Voor vergelijken van de perceelskeuzes is gebruik gemaakt van

Jacobs-indexen. Deze zijn geïntroduceerd door Schekkerman (1998)

op basis van Jacobs (1974) en sindsdien gebruikt in publicaties over

perceelskeuzes. 

Voordeel van gebruik van deze indexen dat ze in tegenstelling tot

dichtheden rekening houden met de aanwezige aantallen gezinnen en

oppervlakte-aandelen van de perceelstypen. Nadeel is dat uit de in-

dexen zelf niet is af te leiden op welke aantallen vogels ze zijn geba-

seerd en daarmee ook geen statistische onzekerheden kunnen wor-

den bepaald.

De vraag naar een geëigende methode voor statistische toetsing is als

volgt benaderd. De Jacobs-index is opgebouwd uit twee getalwaarden:

1) het waargenomen aantallen gezinnen op een perceelstype en 2) het

verwachte aantal gezinnen op basis van het oppervlakte-aandeel van

het perceelstype.

Metingen van frequenties van categorieën van een nominale variabele
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(perceelstype) volgen geen normale verdeling. Daarom lijkt de Chi-

kwadraat toets het meest geëigend. Het is een non-parametrische

toets, waarvoor geen normale verdeling vereist is. Het vaststellen van

perceelsvoorkeuren gaat in feite om de vraag in hoeverre een geme-

ten frequentieverdeling afwijkt van een vooraf aangenomen verdeling

(goodness of fit).

De Chi-kwadraat toets is op twee manieren benut. Ten eerste is ge-

toetst in hoeverre de waargenomen aantallen afwijken van de ver-

wachte aantallen op basis van de oppervlakte-aandelen van de betref-

fende perceelstypen. Vervolgens is de perceelsvoorkeur van elk per-

ceelstype getoetst met een aangepaste Chi-kwadraattoets. Hierbij is

steeds het aantal van de waargenomen gezinnen in het betrokken

perceelstype en dat in de overige perceelstypen tezamen getoetst met

Chi-kwadraat (één vrijheidsgraad).

12.3 PREFERENTIE-INDEXEN

Elk perceelstype krijgt een eigen gewicht als kuikenland. De gewichten

in het Alterra-model (Schotman, 2005) zijn tot stand gekomen via ‘best

professional judgement’ op basis van de tot dan toe beschikbare on-

derzoeksgegevens en enquètes . De onderzoeksresultaten van Inno-

vatieve Monitoring bieden echter een mogelijkheid de typering van

kuikenland en de gewichten voor de beheerstoestanden via een (se-

mi)kwantitatieve benadering af te leiden uit de onderzoeksgegevens.

12.3.1 Meetniveau’s

ordinale schaal

ratioschaal

De Jacobs-index is minder geschikt voor een (semi)kwantitatieve

benadering. De grootheid kent immers een ordinale schaal (meetni-

veau) met waarden tussen -1 en +1. Een twee keer zo grote Jacobs-

index betekent niet dat het perceelstype twee keer zo attractief is voor

gezinnen of twee zoveel gezinnen per hectare kan herbergen.

Om de gewichten van de verschillende typen kuikenland kwantitatief te

kunnen vaststellen is eigenlijk een grootheid nodig met een ratio-

schaal. Bij onderzoek aan verdelingsproblemen zijn die grootheden

niet voorhanden. Met de perceelsvoorkeur uitgedrukt als preferentie-

index (á) [de verhouding tussen het werkelijk aantal gezinnen en het

verwachte aantal gezinnen] kom je al een heel eind.

Figuur 25. Verband tussen de Jacobs-index en de preferentieindex

bij verschillende waarden van oppervlaktepercentages (p) van het

betreffende perceelstype.
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Op een perceelstype met bijvoorbeeld een preferentie-index 1,4 wordt

40% meer gezinnen aangetroffen dan verwacht op basis van het

oppervlakte-aandeel van het perceelstype. Figuur 25 toont de relatie

tussen beide grootheden.

12.3.2 Relatieve maten

preferenties bij grote oppervlak-

te aandelen

Zoals bij alle onderzoeken naar verdelingsproblemen binnen een

beperkte ruimte het geval is, zijn de resultaten gebonden aan de inde-

ling en verdeling van categorieën en dragen een relatief karakter. Dat

betekent dat ook preferenties en de daarmee samenhangende ge-

wichten afhankelijk blijven van de aanwezige, onderscheiden perceels-

typen, ligging en oppervlakte-aandelen ervan in het mozaïek. 

Kleine oppervlakten van bereikbare, aantrekkelijke perceelstypen

kunnen leiden tot relatief grote preferenties, vanwege concentratie van

gezinnen, terwijl grote oppervlakten leiden tot kleinere preferenties.

Naarmate het oppervlakte-aandeel van sterk positief selecterende

perceelstypen groter is, treedt de (relatieve!) voorkeur van gezinnen

minder aan het licht en neemt de preferentie-index af. Bij sterk nega-

tief scorende perceelstypen treedt dit effect niet op.

Een en ander wordt geïllustreerd door het volgende ‘extreme’ voor-

beeld (zie ook figuur 25)

Stel in een gebied met twee perceelstypen, ongemaaid en gemaaid
grasland, verblijven alle gruttogezinnen op ongemaaid grasland en geen
enkele op gemaaid grasland.
 
Bij 50% ongemaaid en 50% gemaaid grasland levert dat voor ongemaaid
grasland een preferentieindex 2 (100% aanwezig, 50% verwacht) en
Jacobsindex 1 (alles op ongemaaid grasland). Gemaaid grasland krijgt een
preferentieindex 0 (0% aanwezig, 50% verwacht) en Jacobsindex -1 (niets
aanwezig op gemaaid grasland).
 
Bij 80% ongemaaid en 20% gemaaid grasland heeft ongemaaid grasland
een preferentieindex van slechts 1,25 (100% aanwezig, 80% verwacht) en
Jacobsindex 1, terwijl gemaaid grasland een preferentieindex 0 krijgt en
Jacobs-index -1. 

12.3.3 Voorkeurstypen

voorkeuren De voorkeuren van gezinnen voor de zeven robuuste categorieën:

ongemaaid, gemaaid, gemaaid met vluchtstroken, hergroei, stalvoede-

ring en maïs / zwarte grond zijn getoetst met Chi-kwadraat op twee

niveau’s (p<0,05 en p<0,01). 

Voor preferenties binnen een categorie is de toetsing achterwege

gelaten. De verschillende graslengtes binnen de categorie hergroei

concurreren immers niet alleen met elkaar, maar ook met de overige

categorieën, wat de toetsing discutabel maakt.

Bij toetsing van bovengenoemde perceelstypen in afzonderlijke gebie-

den en jaren bleken alle vastgestelde significante voorkeuren betrek-

king te hebben op perceelstypen met preferenties á>=1,2.   

Op basis daarvan zijn subcategorieën met á>=1,2 in de totale dataset

beschouwd als voorkeurstypen.  
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12.4 BEPALING GEWICHTEN

referentie ‘matig kruidenrijk gras-

land’

De perceelstypen krijgen gewichten naar verhouding van hun

preferentie-indexen, uitgaande van een referentie (gewicht=1) ‘matig

kruidenrijk grasland, á = 2,7. De is verkregen als rekenkundig gemid-

delde van de vastgestelde preferentie-indexen van kruidenarm, matig

kruidenrijk en kruidenrijk grasland voor gruttogezinnen.

De referentie ‘matig kruidenrijk grasland’ is ambitieuzer dan die van

‘kruidenarm, ongemaaid grasland >15-20cm’ die Alterra hanteert.

Schotman (2005, 2008) baseert zich daarbij op het onderzoek van

Schekkerman (1998). 

De hier gekozen referentie ligt dichterbij het type grasland in de onder-

zoeksgebieden ten tijde van het onderzoek van Schekkerman.

12.5 REPRESENTATIVITEIT

moderne bedrijven

lage slootpeilen

weertype en grondsoorten

Bij elk onderzoek komt de vraag aan de orde. Hoe representatief is het

onderzoek? Zijn de resultaten ook elders geldig? 

Daarbij spelen verschillende zaken een rol. Te denken valt aan de

oppervlakte en regionale ligging van het onderzoeksgebied, grond-

soort, beheer en gebruik, jaar- en waarnemerseffecten. 

De onderzoeksgebieden zijn vergelijkbaar wat betreft beheer en inten-

siteit van de bedrijfsvoering, ontwatering etc. Het betreft moderne,

gangbare bedrijven met slootpeilen van ruim een meter onder het

maaiveld. Het onderzoek heeft plaatsgevonden gedurende drie jaren

met verschillende weertypen in drie gebieden op twee grondsoorten

(klei en veen) met een totale oppervlakte van 853 ha. De ‘middeling’

die hiermee gepaard is gegaan, komt de ‘algemene geldigheid’ van

het onderzoek ten goede. 

De onderzoeksgebieden liggen alle in Fryslân, in het Noorden van

Nederland. Aangenomen kan worden dat de Grutto’s en Tureluurs in

Fryslân als regel een week later beginnen met broeden dan in midden

en Zuid-Nederland (mededeling Aad van Paassen). Dat kan enige

invloed hebben op de perceelskeuze van gezinnen. 

12.6 FUNCTIE HERGROEIEND GRASLAND ALS KUIKENLAND 

Dit onderzoek heeft een aantal resultaten opgeleverd over de rol van

hergroeiend grasland als verblijfplaats van grutto- en tureluurgezinnen.

12.6.1 Resultaten van dit onderzoek

aandelen en selecties 1) In juni neemt het aandeel Grutto’s op hergroeiend grasland toe van

20% tot 50% (zie ook figuur 27). In de tweede helft van juni selecteert

hergroeiend grasland positief, waarbij 20% meer gezinnen worden

aangetroffen dan verwacht op basis van het oppervlakte-aandeel. 

Bij de Tureluur stijgt het aandeel van 30 naar 40%. De gehele maand

juni selecteert hergroeiend grasland positief met 10% meer gezinnen

dan verwacht.

2) Hergroeiend grasland met graslengtes 20-30 cm is selecteert posi-

tief voor grutto- en tureluurgezinnen met 20% meer gezinnen dan

verwacht op basis van het oppervlakte-aandeel.

3) Hergroeiend kruidenrijk grasland selecteert sterk positief voor

grutto- (100% meer) en tureluurgezinnen (190% meer dan verwacht).

4) Er zijn sterke aanwijzingen dat gruttogezinnen op zeker moment uit

zichzelf de overstap maken van ongemaaid naar hergroeiend gras-

land.
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Figuur 27. Percentage gruttogezinnen in juni op enkele perceelsty-

pen, geselecteerd op basis van talrijkheid. De perceelstypen met de

kleinste aantallen gezinnen zijn gepresenteerd als ‘overig’

Figuur 26. Percentages gruttogezinnen in mei op enkele perceelsty-

pen, geselecteerd op basis van talrijkheid. De perceelstypen met de

kleinste aantallen gezinnen zijn gepresenteerd als ‘overig’.  

Al met al heeft dit onderzoek laten zien dat hergroeiend grasland func

tioneert als kuikenland voor Grutto’s en Tureluurs.

12.6.2 Voedselsituatie gruttokuikens agrarisch natuurbeheer 

studie Kleijn e.a. 2007 Een recente studie (Kleijn, e.a. 2007) heeft interessante nieuwe gege-

vens gepresenteerd over de aanwezigheid van de insectenfauna in

enkele perceelstypen grasland.

De bevindingen verklaren veel van de resultaten in dit onderzoek. De

studie onderscheidt vier typen grasland: ongemaaid, gangbaar gras-

land, hergroeiend, gangbaar grasland, ongemaaid kruidenrijk (bemest)

grasland en ongemaaid, kruidenrijk (schraal) grasland. Gebleken is

dat in mei op hergroeiend, gangbaar grasland veruit de kleinste aantal-

len en biomassa aan insecten voorkomen, vergeleken met de andere

perceelstypen. In juni benadert de prooidichtheid (wat betreft aantallen

en biomassa) in hergroeiend grasland weer ongeveer het gemiddeld

peil op de perceelstypen. Van de voor gruttokuikens energetisch waar-

devolle middelgrote vliegen en muggen (3-7 mm) werd op hergroeiend

grasland zelfs de grootste aantallen aangetroffen.

De sterke verbetering van de voedselsituatie in gangbaar hergroeiend
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hergroeiend grasland: geen kui-

kenland

grasland in juni tot het gemiddelde peil van de andere perceelstypen

vormt een goede verklaring voor in dit onderzoek geconstateerde

toename van grutto- en tureluurgezinnen in hergroeiend grasland in de

maand juni.

Toch wordt hergroeiend grasland op basis van de studie nogal voorba-

rig en stellig afgevoerd als kuikenland in beheersmozaïeken. Hoe kan

dat? Dit vraagt om nadere beschouwing.

12.6.3 Argumenten 

voedselaanbod

doordringbaarheid vegetatie

In de studie van Kleijn wordt de conclusie getrokken dat gangbare

percelen met hergroeiende vegetatie redelijkerwijs niet kunnen worden

geclassificeerd als kuikenland in beheersmozaïeken.

Deze (algemene) geldigheid van deze conclusie heeft om verschillen-

de redenen onvoldoende basis.

De belangrijkste door Kleijn e.a. genoemde argumenten zijn: 1) het

geringe voedselaanbod voor gruttokuikens in mei en 2) de verslechte-

rende doordringbaarheid van de vegetatie in juni, waardoor de kuikens

er steeds moeilijker uit de voeten kunnen.

Ad 1) het geringe voedselaanbod op hergroeiend grasland in mei

In mei speelt hergroeiend grasland (met graslengtes >10 cm) in de

gebruiksmozaïeken op boerengrasland een ondergeschikte rol (figuur

26) en is voor grutto- en tureluurgezinnen van geringe betekenis. Ze-

ker was dit het geval in 2006 ten tijde van de studie van Kleijn c.s..

toen door de natte weersomstandigheden vanaf half mei er drie weken

lang niet gemaaid kon worden (Nijland 2007, van Paassen 2007). Dit

onderzoek heeft laten zien dat hergroeiend grasland pas in juni vooral

van betekenis is (figuur 27). 

De grasgroei in 2006 die in mei sterk achterbleef, nam vanaf eind mei

juist sterk toe met grote gevolgen voor de situatie in juni. De studie laat

zien dat op hergroeiend grasland een enorme groeispurt tussen 25

mei en 8 juni optrad (van 22,5 naar 42,5 cm, bij 50% doorzicht).

2) de slechte doordringbaarheid van de vegetatie in hergroeiend gras-

land, zodat de kuikens er moeilijk uit de voeten kunnen. 

 -Voor het onderzoek zijn slechts vier percelen hergroeiend grasland

onderzocht, alle hoogproductief en pas gemaaid bij het begin van het

onderzoek. Door de groeispurt vanaf eind mei vanwege de uitzonderlij-

ke weersomstandigheden in 2006 zijn de vier percelen mogelijk niet

representatief voor gangbare situaties van hergroei. 

-De steekproef (vier percelen in twee gebieden) is erg klein om zulke

vergaande conclusies te trekken. Dit wordt in de studie beaamd, maar

is bij de stellige conclusies niet meer vermeld.

-Alle onderzochte doordringbaarheden in juni betrekking op drie-en-

een-half tot zeven weken oud hergroeiend gras. In de gangbare land-

bouwpraktijk komt hergroeiend gras van zulke hoge leeftijden niet

voor. Vier tot vijf weken na de eerste maaibeurt krijgt hergroeiend

grasland een ander gebruik, bijvoorbeeld een tweede maaibeurt, in-

scharen vee e.d.(zie elders in dit rapport). Dat betekent bovendien dat

in gangbare omstandigheden hangend of platgeslagen hergroei  in juni

minder voorkomt dan uit de studie blijkt.

-Het maaien op het boerenland vindt niet synchroon plaats, maar is

min of meer gespreid of in golven. Dat betekent dat hergroeiend gras-

land steeds met verschillende leeftijden en graslengtes aangeboden

wordt. In de studie is uitgegaan van vier percelen met gelijke leeftijd,

alle gemaaid vlak voor het begin van de metingen. 
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-De structuur van de vegetatie kan binnen één perceel tamelijk grote

verschillen vertonen en ook is niet alle hergroeiend grasland hoogpro-

ductief en kruidenarm.

-De beoordeling van de doordringbaarheid van grasland voor grutto-

kuikens met een (op het oog) dichte structuur is tamelijk subjectief. In

de studie is geen onderzoek gedaan naar de actuele benutting van de

onderzochte perceelstypen door grutto-kuikens. De schrijver dezes

heeft verschillende malen gruttogezinnen (weken achtereen) aange-

troffen in gangbaar ongemaaid grasland met zeer dichte structuur.

Ook de bevindingen van van Paassen (2007) wijzen erop dat ook

dichte vegetaties positief kunnen selecteren voor gruttogezinnen.

12.6.4 Conclusie

Alles overwegende kan gesteld worden dat de in de studie genoemde

effecten in de praktijk wel een rol spelen, maar niet zo overheersend

als uit het onderzoeksmateriaal wordt geconcludeerd. In elk geval is de

conclusie van de onderzoekers dat gangbare percelen redelijkerwijs

niet geclassificeerd kunnen worden als kuikenland in beheersmozaïe-

ken niet gerechtvaardigd.

hypothese Mogelijk is de in dit onderzoek geconstateerde, beperkte range aan

graslengtes (20-30 cm), die bij hergroeiend grasland positief selecteert

als verblijfplaats voor gruttogezinnen, een aanwijzing dat gruttogezin-

nen een inspelen op de smalle marges bij de ontwikkelingen in dit

graslandtype. Gruttogezinnen met oudere kuikens (in juni) zijn blijk-

baar in staat om steeds weer nieuw hergroeiend grasland te vinden

dat aan de eisen voldoet, in de balans tussen toenemend voedselaan-

bod en slechtere begaanbaarheid. 

Dat verklaart tevens dat percelen met hergroeiend grasland mogelijk

maar een beperkte tijd (twee tot drie weken) beschikbaar zijn als kui-

kenland.
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mei

aantal % verwacht %

ongemaaid 38 50 27 35

gemaaid 4 5 13 17

gemaaid met vluchtstroken 7 9 9 11

hergroei 3 4 10 13

stalvoedering 0 0 2 3

beweiding 19 25 10 14

zwarte grond en maïs 5 7 5 7

totaal 76 100 76 100

juni

aantal % verwacht %

ongemaaid 63 14 56 13

gemaaid 80 18 80 18

gemaaid met vluchtstroken 7 2 14 3

hergroei 99 23 158 36

stalvoedering 9 2 17 4

beweiding 116 26 85 19

zwarte grond en maïs 66 15 29 7

totaal 440 100 440 100

mei

aantal % verwacht %

ongemaaid 177 32 279 50

gemaaid 66 12 76 14

gemaaid met vluchtstroken 35 6 42 8

hergroei 16 3 40 7

stalvoedering 5 1 12 2

beweiding 126 23 65 12

zwarte grond en maïs 129 23 41 7

totaal 554 100 554 100

juni

aantal % verwacht %

ongemaaid 68 10 119 17

gemaaid 104 15 123 17

gemaaid met vluchtstroken 17 2 26 4

hergroei 119 17 236 33

stalvoedering 15 2 26 4

beweiding 161 23 129 18

zwarte grond en maïs 223 32 47 7

totaal 707 100 707 100

Waargenomen en verwachte aantallen gezinnen op perceelstypen in mei en juni 2005-2007 in onderzoeksgebieden Delfstrahuizen, Aldeboarn en
Gerkesklooster

Scholekster Kievit



mei

aantal % verwacht %

ongemaaid 212 53 155 39

gemaaid 15 4 67 17

gemaaid met vluchtstroken 49 12 41 10

hergroei 46 11 45 11

stalvoedering 5 1 10 3

beweiding 71 18 54 13

zwarte grond en maïs 4 1 29 7

totaal 402 100 402 100

juni

aantal % verwacht %

ongemaaid 233 25 150 16

gemaaid 71 8 163 18

gemaaid met vluchtstroken 36 4 34 4

hergroei 336 36 310 34

stalvoedering 24 3 34 4

beweiding 199 22 169 18

zwarte grond en maïs 23 2 62 7

totaal 922 100 922 100

mei

aantal % verwacht %

ongemaaid 444 76 236 41

gemaaid 11 2 96 16

gemaaid met vluchtstroken 36 6 57 10

hergroei 43 7 60 10

stalvoedering 4 1 14 2

beweiding 34 6 77 13

zwarte grond en maïs 10 2 42 7

totaal 582 100 582 100

juni

aantal % verwacht %

ongemaaid 333 40 154 19

gemaaid 48 6 140 17

gemaaid met vluchtstroken 41 5 33 4

hergroei 262 32 267 32

stalvoedering 19 2 30 4

beweiding 116 14 147 18

zwarte grond en maïs 8 1 56 7

totaal 827 100 827 100

Grutto Tureluur



Drie weken-contracten een concept voor behoud van gruttogezinnen

In de discussie over kuikenland gaat het veelal over of en hoe kuikenland bereikt kan worden door in

een gebied aanwezige grutto-gezinnen. Kunnen ze er komen en hoe dan wel? Hierbij speelt de ligging van

mozaïeken en infrastructuur via vluchtstroken een grote rol.

Er is echter een ander aspect, dat vooral speelt bij datumland met tamelijk vroege tot tamelijk late maai-

data (23 mei, 1 juni en 8 juni). Gezinnen op die percelen genieten maar tijdelijke bescherming. Voor die

gezinnen gaat het er niet om hoe ze er kunnen komen, maar hoe ze er weg kunnen komen, als vóór het

uitvliegen de maaimachine toeslaat. In Noord-Nederland zal dit nog wat sterker spelen dan in Midden- en

Zuid Nederland, waar het broedseizoen wat eerder in de tijd ligt.

Bekend is intussen dat hergroeiende maaipercelen vooral door grutto- en tureluurgezinnen benut worden.

De resultaten van Innovatieve Monitoring van het W eidevogelmeetnet Friesland (dit rapport) laten dit nog

eens duidelijk zien. Gruttogezinnen verschijnen in hergroeiend grasland soms al in de laatste week van

mei, maar vooral in juni. Hergroeiende percelen met graslengtes van 20-30 cm hebben de voorkeur. Her-

groei met graslengtes van meer dan 30 cm wordt niet (meer) benut. Voor het bereiken van deze grasleng-

tes in modern grasland is ca. drie weken nodig na het maaien.

Om de effectiviteit van datumland te vergroten en te koppelen aan de benutting van hergroeiend grasland

door gruttogezinnen wordt een nieuw concept beheersinstrument voorgesteld:

Het drie weken-contract (duo-contract)

Een boer sluit een contract voor twee aangrenzende percelen. Het ene perceel wordt drie weken eerder

gemaaid dan het andere perceel. Op beide percelen vindt nestbescherming plaats. De boer ontvangt voor

de combinatie van beide percelen een vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op inkomstenderving,

maar ook op organisatie en het aangaan van een dubbel risico in verband met de weers-omstandigheden. 

W anneer we uitgaan van de nu gehanteerde maaidata voor datumland komen we op de volgende combi-

naties:

typen datumland

vroeg gemaaid laat gemaaid situatie grutto gezinnen

2 mei 23 mei nog niet uitgevlogen

11 mei 1 juni eerste gezinnen uitgevlogen

18 mei 8 juni substantieel deel van de gezinnen uitgevlogen 

- 15 juni meeste gezinnen uitgevlogen

Indien door omstandigheden het vroege datumland later gemaaid kan worden schuift de maaidatum van

het late datumland mee, maar nooit later dan 15 juni. Alleen in dat laatste geval wordt het drie weken cri-

terium losgelaten. 

Aanwezige gezinnen op het late datumland kunnen vóór de maaidatum uit zichzelf de overstap maken

naar het hergroeiende duo-perceel. Na de overstap is er in principe genoeg hergroeiend land in de omge-

ving aanwezig om de grutto-gezinnen verder te helpen. 

Een bijkomend voordeel voor de oudervogels is dat ze gedurende een groot deel van broedtijd altijd een

gemaaid, voedselrijk perceel naast de deur hebben om te kunnen foerageren. 

Zinvolle extra’s



Flexibiliteit: Afhankelijk van het aantal broedende grutto=s op beide percelen kan jaarlijks vroeg in het

broedseizoen (2  helft april) worden vastgesteld welk perceel laat (perceel met de meeste vogels) en welke

vroeg (perceel met de minste vogels) wordt gemaaid. Op het vroeg gemaaide perceel worden kunnen

vluchtstroken de aanwezige gruttogezinnen vanaf de nestplaats naar het laat gemaaide perceel leiden. 

Het verdient aanbeveling aan het vroeg gemaaide perceel de voorwaarde te verbinden dat het daarna in

elk geval gedurende vijf weken niet gemaaid wordt. Dit om de kans te verkleinen dat overgestapte gezin-

nen een week later alsnog uitgemaaid worden.  

Aanbevelingen

2 mei - 23 mei

Voor de combinatie 2 mei - 23 mei is nader onderzoek gewenst. Het probleem zit hem in de spontane

overstap van gruttogezinnen vóór 23 mei. De vraag is hoe de grutto=s het niet gemaaide gras waarderen

ten opzichte van het hergroeiende gras van het duo-perceel. Misschien willen ze er omstreeks die tijd nog

niet uit, of misschien al wel in Zuid-Holland, maar nog niet in Friesland. Misschien is het mogelijk om ko-

mend jaar op verschillende plekken in Nederland hierover gegevens te verzamelen en komende tijd fond-

sen te vinden voor deugdelijk onderzoek.

11 mei - 1 juni

De combinatie 11 mei - 1 juni komt als eerste in aanmerking voor invoering. De overstap van gezinnen

van ongemaaid grasland naar hergroeiende percelen in de periode vóór 1 juni lijkt voldoende onderbouwd

door wetenschappelijk onderzoek. De combinatie lijkt ook effectief. Op 1 juni is de graslengte op het her-

groeiende duo-perceel in een gemiddeld jaar ca. 20 cm. Omstreeks 15 juni heeft het perceel een gras-

lengte van meer dan 30 cm en wordt het voor grutto-gezinnen onaantrekkelijk. Maar tegen die tijd zijn de

meeste gezinnen al uitgevlogen  

18 mei - 8 juni

Voor deze combinatie gelden in principe dezelfde voordelen als voor 11 mei - 1 juni, maar gezien de

maaipraktijk van tegenwoordig (voor half mei is in veel jaren al een substantieel deel van de gangbare

graslanden gemaaid) is het de vraag of deze combinatie veel extra’s toevoegt. Mogelijk in Noord-Neder-

land wel, aangezien daar als regel wat later gemaaid wordt.

Toch kan de maatregel als instrument zinvol zijn. Het kan boeren stimuleren om 8 juni beheer als duo-

contract te accepteren.

15 juni

Bij 15 juni beheer is de combinatie niet zinvol. De meeste vogels zijn al uitgevlogen en de tweede maai-

beurt zit er al weer aan te komen.

Dwarsverbanden

De laatste jaren raakt datumland steeds minder intrek bij boeren ten gunste van vluchtheuvels en -stro-

ken. De vraag is of dit voor vogels een goede ontwikkeling is. Tevens worstelen we met een geschikte

infrastructuur voor gruttogezinnen om een veilig heenkomen te zoeken. Elke grote verplaatsing brengt

immers extra risico=s met zich mee.

Drie weken-contracten kunnen voor boer aantrekkelijk zijn. Voor het eerst worden ook de intensieve ge-

bruiksaspecten van het gangbare boerenbedrijf bij het gruttobeheer betrokken door een geraffineerde

koppeling met de extensievere aanpak. Een aanpak die bovendien de effectiviteit van datumland aanzien-

lijk kan vergroten.

Het Ministerie van LNV wil een versterking van het aandeel zwaar beheer in weidevogelbeheer. Mogelijk

kan dat met deze aanpak inderdaad gerealiseerd worden. 


