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Handleiding BTS-telling 
 

De BTS-telling is één van de drie methodieken die worden ingezet bij de beheermonitoring van wei-

devogels: het verzamelen van weidevogelgegevens voor een zo effectief mogelijk weidevogelbeheer 

(zie ook het protocol Beheermonitoring Weidevogels van LNL, SOVON en SCAN). De BTS-telling be-

staat uit een broedparentelling en een gezinnentelling. De andere methodieken zijn het verzamelen 

van legselgegevens en het verzamelen van (quickscan) gedragwaarnemingen. Vrijwilligers spelen een 

belangrijke rol bij deze beheermonitoring.  

 

Doel 

De BTS-telling heeft vooral als doel het inzicht te krijgen in het broedsucces van de grutto. Voor de 

andere soorten weidevogels is deze methodiek minder geschikt omdat de grutto een kort broedsei-

zoen heeft en vaak vrij synchroon broedt. Dus veel broedparen die ongeveer tegelijkertijd beginnen 

en ook ongeveer tegelijkertijd hun jongen groot hebben. Daarnaast leveren de gegevens van de BTS-

telling ook informatie op over de locaties van weidevogelterritoria en/of –gezinnen waardoor zo 

nodig last minute beheercontracten kunnen worden afgesloten.  

 

Randvoorwaarden  

De BTS-telling moet voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

- De telling wordt uitgevoerd door deskundige tellers die aan het gedrag van vogels (i.h.b. de 

grutto) kunnen afleiden of de vogel een territorium claimt, eieren heeft of jongen; 

 

- De telling wordt uitgevoerd in een gebied die dermate begrensd is door harde voor weide-

vogels, barrières zoals snelwegen, bebouwing, bos en kanalen, dat ze binnen die grenzen 

hun eieren uitbroeden én hun jongen groot brengen. Dat betekent ook vaak dat tegelijker-

tijd het agrarisch gebied én het aanliggende weidevogelreservaat van de terreinbeheerder 

geteld dient te worden; 

 

- De broedparentelling/-bepaling wordt uitgevoerd vlak voor het uitkomen van de eerste grut-

to-eieren. De gezinnentelling/-bepaling wordt uitgevoerd vlak voor het vliegvlug worden van 

de eerste gruttojongen. De teldata liggen in een vroeg voorjaar eerder dan in een laat voor-

jaar en worden afgeleid van de vestigingsdata van weidevogels; 

 

- De BTS-tellingen worden óf direct ingevoerd in de database vanuit het veld met behulp van 

een tablet of smartphone of direct na de telling via de pc of laptop vanaf gebiedskaarten; 

 

- Het resultaat van de BTS-telling (%BTS) wordt mede beoordeeld ten opzichte van de mate 

van synchronisatie van het broedseizoen in dat jaar en het percentage gezinnen dat aanwe-

zig is op percelen kuikenland ten opzichte van de maaidatum van die percelen en de leeftijd 

van de aangetroffen jonge grutto’s.  

 

Het belang van weten hoe Achtergronden bij presenteren van resultaten 

Het heeft de voorkeur om tellingen van broedparen én van gezinnen uit te voeren op 1 dag uit te 

voeren. Dan is er de minste kans op dubbeltellingen. Soms zijn gebieden zo groot dat dat niet kan. 

Voor de berekening van het aantal broedparen en het aantal gezinnen (voor het BTS) is de applicatie 

daarom zo ingesteld dat alle waarnemingen binnen 6 aaneensluitende dagen worden opgeteld om 

te komen tot het totaal aantal broedparen, dan wel gezinnen. Controleer daarom in het rapport 

Tabellen Waarnemingen of de juiste gegevens zijn gebruikt 
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Werkwijze 

 

1) Kies op de homepage onder “Invoeren van gegevens” de opdracht “BTS-tellingen”. 

 

 

 

2) Kies in het volgende scherm voor broedparen de juiste periode in april/mei en het gebied 
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3) Zoom in op de kaart naar het betreffende perceel en voer de gevraagde gegevens (soort en 

gedrag) in. 

 
 

4) Voer alle waarnemingen in en bekijk het eindresultaat in het invoerscherm.  

 

 
 

 

 

5) Kies circa 4 weken later ook voor gezinnen de juiste periode in mei/juni en het gebied 
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6) Voer alle waarnemingen in en bekijk het eindresultaat in het invoerscherm. 
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7) Ga naar “Rapporten” en controleer bij “Tabellen waarnemingen” de tabel “BTS-tellingen per 

gebied/datum”. Let er dus op dat de juiste datums zijn gebruikt bij het totaliseren van 

broedparen en gezinnen. In onderstaande tabel klopt het, maar in de praktijk kunnen er (per 

ongeluk) ook andere data met waarnemingen staan.  

 

 
 

8) Creëer bij het rapport ”Grafieken” de grafiek “BTS” voor de grutto in jouw gebied(en) en 

vergelijk de getallen onder kolom met die uit de tabel “BTS-tellingen per gebied/datum”.  

  
=============================================================================== 

Let op: de database is zo opgezet dat agrarische natuurverenigingen ook zulke tabellen en grafieken 

kunnen produceren. Uitgangspunten voor invoer in de database zijn bedrijven en gebieden.  

 


