Vrijwillige Weidevogelbescherming

HELP PULLEN OPGROEIEN!
Wist je dat gruttopullen:
• 1 hectare lang gras nodig
hebben voor voedsel en
bescherming
• 10 km per dag afleggen, zoekend naar insecten die tussen
het lange gras zitten
• 15.000 insecten per dag eten
• goed kunnen zwemmen, maar
verdrinken door te steile oevers
• zich bij gevaar plat tegen de
grond drukken

Wist je dat grutto’s:
• 24 dagen broeden
• 90% van de Europese populatie in nederland broedt

Foto: Ed Zijp

Grutto’s en boeren bepalen sinds jaar en dag het beeld van de provincie Noord-Holland.
Vrijwilligers en boeren werken samen om de nesten van weidevogels in het boerenland te markeren. Door deze
goede samenwerking kruipen meer pullen uit het ei. Maar alleen nestbescherming is niet voldoende! Ook de pullen
hebben bescherming nodig, zodat er meer vogels groot (vliegvlug) kunnen worden.
Voor bescherming van pullen geeft Landschap Noord-Holland de volgende tips:

Bescherming door boer en vrijwilliger

Bescherming door boer

• Kijken is het halve werk. Observeer de weidevogels vóór
betreding van het weiland.
• Tel broedparen, deze vertellen hoeveel (toekomstige)
nesten er komen.
• Beschermen doe je bij warm en droog weer. Houd eieren
en pullen warm, zoek boven de 8 graden.
• Bescherm snel, probeer zo weinig mogelijk te verstoren.
• Herken de nesten, bijvoorbeeld aan omgebogen
grastoppen.
• Verjaag de pullen 24 uur vóór het maaiwerk begint door
stokken met plastic zakken te plaatsen.
• Zet pullen over de sloot of plaats ze tijdelijk in een
afgedekte emmer.
• Tel alarmerende ouders, dit geeft inzicht in de overleving
van pullen.

• Observeer de vogels. Plots opvliegende vogels komen vaak
direct van het nest af. Regelmatig opvliegende grutto’s
geven aan waar de jonge vogels zijn.
• Maai van binnen naar buiten.
• Begin met maaien daar waar geen vogels zitten.
• Begin met maaien zo ver mogelijk bij de vogels met jongen
vandaan.
• Maai ruim om de nesten heen, dit vergroot de kans op
succesvol uitkomen van de legsels.
• Maak ‘vluchtheuvels’ door stukken gras niet te maaien.
Dat biedt een uitwijkplaats voor jonge weidevogels.
• Let op maximum snelheid, 6 km/u. Langzaam maaien,
schudden en ophalen van het gras voorkomt slachtoffers onder de pullen.
er ijke tuur ee
l
a
m
og t
N
or tse
Inf plaa risch ngsm n ui
i
Meer informatie?
ie
de Agra cier maa aar
j
i
b ng inan et n w
igi er f m h atse het
Landschap Noord-Holland heeft
n
o la
e
f
r
in
Landschap Noord-Holland
uitgebreide informatie over:
Ve er o zijn p p llen n.
e
o u
e
h
Postbus 257
en
• De gedragscode Vrijwillige weidevogelbescherming
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1900 AG Castricum
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• De methodiek ‘Telling weidevogels met jongen’
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• Cursussen Weidevogelbescherming
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