Landbouwers en veldwerkers hebben ook in 2021 weer veel tijd gestoken in het behoud van de weidevogels

DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING
Afdeling Weerselo
Vergelijking resultaten 2021 en 2020
BROEDPAREN

GEVONDEN

UITGEKOMEN

LEGSELS

LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Kievit

20

22

20

29

14

18

6

11

17

24

Grutto

3

2

2

1

0

0

2

1

0

0

Scholekster

2

2

1

1

1

1

0

0

2

3

Wulp

4

5

2

2

1

2

2

1

2

2

Tureluur

2

1

1

0

0

0

0

0

2

0

Kievit
In Weerselo werd de dalende trend in het
aantal broedparen kieviten ook in 2021 niet
gekeerd, al begint de daling wel af te vlakken.
Dit jaar kwam uit op 20 broedparen, twee
paartjes minder t.o.v. 2020.
Het voorjaar van 2021 was koud en nat.
Nachtvorst bleef lange tijd aanhouden en met
name de maand april was uitzonderlijk koud. Dit
weerhield de kieviten er toch niet van om op
tijd aan het broedseizoen te beginnen. Op 5
maart werd immers het eerste kievitsei in ons
land gevonden in de omgeving van Utrecht. Het
gevolg van de koude weersomstandigheden
was dat de eerste legsels van de kievit niet echt
succesvol waren. Voor de jonge kuikens was het
te koud en voedsel was er bijna niet te vinden.
De hoop werd daarom gevestigd op het tweede
legsel. Deze latere legsels, bijna allemaal op
maisland en nadat alle werkzaamheden op het

land waren voltooid, waren succesvoller. Van de
20 gevonden nesten werden er zes verstoord of
gepredeerd, dit komt neer op 30%. De overige
14 legsels werden wel met succes uitgebroed.
Ook dit jaar was het aantal vliegvlugge jongen
weer moeilijk in te schatten. De broedparen
verplaatsten zich steeds met hun jongen en
hielden zich ook vaak op in de snelgroeiende
mais op de akkers. Met redelijke zekerheid
hebben we kunnen vaststellen dat 17
kievitskuikens vliegvlug zijn geworden. Toch een
mooi aantal gezien de moeilijke start van het
broedseizoen.

Toch nog 17 kievitskuikens vliegvlug in Weerselo

Eén broedpaar meer in van de grutto in Weerselo

Grutto
Het aantal broedparen van de grutto kwam dit
jaar uit op 3 paartjes, een toename t.o.v. 2020
met één paartje. Twee broedparen bevonden
zich zoals gebruikelijk in de omgeving van de
Wolfsbergweg/Legtenbergstraat. Nieuw was dit
jaar een gruttopaartje in de omgeving van de
Morsweg, waarvan het nest werd gevonden op
een maisland. Ondanks de prima medewerking
van de betreffende landbouwer werd het geen
succes, het nest werd uiteindelijk gepredeerd.
De 3 gruttopaartjes in het Weerselose hebben
dit jaar helaas geen jongen voortgebracht.
Scholekster
Van de scholekster bleef het aantal broedparen,
2 stuks, gelijk aan voorgaand jaar. Weerselo
heeft veel betere tijden gekend wat betreft het
aantal paartjes. In 2013 bijvoorbeeld konden we
nog 10 broedparen in Weerselo melden. Ook op
landelijk niveau laten de aantallen scholeksters
verontrustende cijfers zien. Met name in
landbouwgebieden blijkt de achteruitgang van
de scholekster dramatisch. Daar komt bij dat het
broedsucces van de scholekster de laatste jaren
zorgwekkend is te noemen. Steeds vaker worden
scholeksters waargenomen op industrieterreinen
waar ze broedgelegenheid zoeken op daken van
fabrieken en hallen. Zo ook zocht een
scholeksterpaar haar geluk op het
industrieterrein in Weerselo. Het resultaat van
dit broedgeval is niet duidelijk. Een ander
scholeksterpaartje dat op een maisland broedde,
bracht twee jongen groot.

trekken ze naar hun broedgebied. De muzikale
aankondiging van de lente willen we natuurlijk
graag ook in de toekomst blijven horen. Dat
betekent wel dat er jaarlijks een aantal jongen
vliegvlug moeten worden, willen wij van deze
soort kunnen blijven genieten. De laatste jaren is
het aantal wulpenparen in Weerselo redelijk
stabiel gebleven, het aantal schommelt jaarlijks
rond 4 a 5 broedparen. Dit jaar waren het 4
paartjes. Het aantal vliegvlugge jongen blijft
echter jaarlijks achter bij het gewenste aantal.
Ook dit jaar was dat weer het geval. Er wordt
door vrijwilligers en boeren vaak veel tijd en
inzet besteedt om het broedsel succesvol te
laten zijn, maar toch gaat het dan nog mis. Hoe
mooi is het dan, dat een wulpenpaar aan de
Wolfsbergweg, uiteindelijk toch nog 2 jongen
groot krijgt.
Tureluur
Dat het Zoekerveld in Saasveld in het vroege
voorjaar aantrekkelijk is voor terugkerende
steltlopers en/of weidevogels, is algemeen
bekend. Vaak verblijven ze hier een tijdje en
vertrekken ze op het moment dat het
broedseizoen aanbreekt. Dit jaar zocht echter
een Tureluurpaartje hier haar broedgeluk en met
succes. Er werden twee jonge tureluurs vliegvlug.

Wulp
Voor heel veel mensen is de wulp de
aankondiger van het voorjaar, zodra hij
omstreeks februari al jodelend terugkeert.
Aanvankelijk houden ze zich dan vooral op in de
omgeving van het Zoekerveld, maar al snel
Een broedgeval van de tureluur in het Zoekerveld

Afdeling Fleringen
Vergelijking resultaten 2021 en 2020
BROEDPAREN

GEVONDEN

UITGEKOMEN

LEGSELS

LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Kievit

39

33

42

32

30

21

7

11

31

5

Grutto

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Scholekster

3

3

3

1

2

-

1

1

4

0

Wulp

4

5

5

5

3

2

Tureluur

2

2

0

0

2

2

Kievit
Gelukkig is het aantal broedparen na meerdere
jaren van achteruitgang weer een stuk
gestegen. Het lijkt er bovendien op dat de
kieviten zich clusteren in enkele gebieden.
Vooral in de Weust en het Fleringerveld waren
weer meer broedparen present dan in
voorgaande jaren. Rond half maart begonnen
de broedparen met de start van een legsel. De
weersomstandigheden gedurende de
verschillende fasen van het broedseizoen waren
volkomen anders dan de voorgaande jaren. Er
werden 40 legsels gevonden waarvan de
vroegste een voltallig legsel op 20 maart door
Hennie Lentferink.
De broedperiode verliep onder vaak koude
omstandigheden met op sommige dagen
talrijke sneeuw- en hagelbuien. De eerste
broedsels kwamen in de tweede helft van april
uit en ook de kuikens kregen te maken met zeer
koude en voedselarme omstandigheden.
Tijdens de eerste werkgang op de akkers
werden meerdere nesten met eieren, maar ook
nesten met net uitgekomen kuikens, verplaatst.
De lage temperaturen en de regenval zorgden
echter voor een voedseltekort voor deze
kuikens en ondanks alle genomen moeite door
de landbouwers en veldwerkers zijn er van de
vroege broedsels nauwelijks jongen vliegvlug
geworden. Gelukkig hadden de vogels zelf wel
voldoende voedsel en energie voor een tweede
leg. Andermaal werden nesten bij bewerking
van de akkers gespaard en gemarkeerd door
landbouwers en veldwerkers.

4
0

-

0
-

-

Goede omstandigheden voor de tweede lichting kievitkuikens

De kuikens van deze lichting hadden meer
geluk. Waar in voorgaande jaren droogte en
hoge temperaturen de weidevogels parten
speelden, waren de akkers en weilanden nu
voldoende vochtig. Tevens waren er ondanks de
nog zeer bescheiden voorjaarstemperaturen
voldoende insecten. Ook de trage grasgroei en
een late maaidatum was gunstig voor de
kievitkuikens.
Door de vrijwilligers werden dertig bijna
vliegvlugge jonge kieviten geteld en dat was een
opsteker t.o.v. de voorgaande jaren. Veel
kuikens werden geteld in het gefaseerd
beweide kruidenrijke grasland aan de
Breemorsweg. Deze kuikens afkomstig van de
maislanden in de Weust vonden hier kennelijk
goede omstandigheden.

Scholeksters vonden een broedplek op de Dug-Out

Scholekster
Net als voorgaand jaar werden er drie
broedparen waargenomen rond Fleringen. Door
de regel zijn dit bouwlanden. Maar kennelijk
aangemoedigd door de heersende rust
vanwege de opgelegde coronamaatregelen,
koos een broedpaar zijn heil op en rond het
Sportpark ’t Reuvekamp. Regenwormen waren
er kennelijk genoeg te halen op de
voetbalvelden en ook nestgelegenheid werd
gevonden. De Dug-Out van waaruit normaliter
de tegenpartij hun spelers aanmoedigt werd
goed bevonden als nestlocatie. Toch bleek deze
keuze uiteindelijk niet handig. Na enige tijd te
hebben gebroed werd het legsel helaas
gepredeerd. Van de twee overige broedsels was
er één succesvol met uitgekomen jongen. Van
het derde broedsel is de uitkomst niet bekend.
Wulp
Met zijn kenmerkende jodelende zang kondigt
de wulp voor veel mensen het begin van de
lente aan. Maar toen op 9 februari de eerste
wulp werd gemeld door Hennie Lentferink was
er van lentegevoel weinig sprake. Integendeel,
we zaten midden in een zeer winterse periode
met sneeuwval en ijzige kou waarin ’s nachts
het kwik daalde tot bijna min 15 graden. Totaal
waren vier broedparen actief in de graspercelen
rondom Fleringen. Helaas weer één broedpaar
minder dan in het voorgaande jaar.

Door observatie vanuit de auto was rond half
april de nestlocatie van drie broedparen
gevonden zonder daarbij de nestplek te
bezoeken. Eén broedpaar werd na
enige tijd niet meer in de omgeving van de
nestplek aangetroffen waardoor dit legsel als
verloren kon worden beschouwd. Gelukkig
begon dit paar een nieuw broedsel op een
ander perceel in de directe omgeving. Het
broedsel van het vierde broedpaar werd
gevonden op 8 mei en werd na het maaien met
een stroomafzetting afgezet. Helaas werd ook
dit legsel om onduidelijke reden verlaten door
het vrouwtje.
Ook het broedsel gevonden op de Fleringeres
werd uitgerasterd. Van dit broedsel wisten drie
kuikens uit te komen waarvan er uiteindelijk
twee vliegvlug werden. Verder waren van een
volgend legsel de drie kuikens al uit voordat er
werd gemaaid. Net als de kuikens van de
Fleringeres werden ook deze kuikens
voortdurend lastig gevallen door groepen
kauwtjes en zwarte kraaien. Eén jong is
uiteindelijk vliegvlug geworden. Het legsel van
het vierde broedpaar werd gevonden tijdens
het grasmaaien. Drie jongen wisten uit te
komen waarvan er twee vliegvlug werden.
Totaal gingen er van de vier broedparen vijf
jonge wulpen op de wieken. Een mooi resultaat
wat perspectief biedt voor het komende jaar.

Eén van de vijf vliegvlugge jonge wulpen in Fleringen

Tureluur
De bezetting van de tureluur bleef net als
voorgaand jaar beperkt tot één deelgebied.
Twee broedparen werden hier aangetroffen en
beide broedparen wisten een legsel uit te
broeden. Ook werden beide broedparen gezien

met respectievelijk twee en vier jongen. Omdat
later in het seizoen van zowel de broedparen als
de kuikens niets meer is vernomen lijkt het
onwaarschijnlijk dat deze jongen vliegvlug zijn
geworden.

Afdeling Rossum
Vergelijking resultaten 2021 en 2020
BROEDPAREN

GEVONDEN

UITGEKOMEN

LEGSELS

LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Kievit

58

39

50

37

29

17

30

19

19

13

Grutto

1

3

0

1

0

0

0

1

0

0

Scholekster

5

6

3

6

1

2

2

3

2

2

Wulp

5

6

3

4

1

2

2

2

2

1

Tureluur

1

3

1

2

1

2

0

0

0

1

Kieviten zijn massaal gaan broeden op het maisland

De kievit
De hier meest voorkomende weidevogel wist
zich in 2021 behoorlijk te handhaven. Daar
moet wel bijgezegd worden dat deze
weidevogelsoort steeds meer de eigenlijk niet
voor de hand liggende gebieden opzoekt. Zo
verbleven van de in totaal 58 broedparen er 18,
en dat is meer dan 30 %, in een gebied dat
bestaat uit percelen met pas ingeplante
dennen, coniferen, boompjes en struiken, welke
behoren tot een boomkwekerij. Wel dient
vermeld te worden dat in dit gebied ook een
behoorlijke waterplas aanwezig is. Concentratie
van meerdere, broedende kievitparen heeft ook
als voordeel een betere verdediging tegen

predatoren. De kievit verdwijnt wel steeds meer
uit de vanouds bekende gebieden waar deze
vogel in het verleden broedde. Weidevogels die
vroeger echt in weilanden broedden zijn in de
tweede helft van de vorige eeuw massaal
verhuisd naar maisvelden omdat door
veranderde grassoorten in weilanden het gras
te egaal groen was en dus geen dekking meer
bood. Daarna kwam de overheidsmaatregel om,
in verband met stikstofuitstoot, jaarlijks op
maisvelden het zogenaamde vanggewas te
zaaien waardoor in het daaropvolgend voorjaar
er een dik pak tamelijk hoog gras op maisvelden
groeit en dus ongeschikt is voor de kievit.

Mede door uitbreiding van soorten beschermde
predatoren, zoals marter en ook de ooievaar,
gaat de populatie weidevogels achteruit. Als
voorbeeld: In het Linderveld in Volthe, vroeger
een rijk weidevogelgebied, broedden in het jaar
1997, dus ongeveer 25 jaar geleden, nog 15
paren kieviten, nu in 2021 geen enkel paar
meer. Dit gebied wordt als het ware omgeven
door ooievaarspalen met broedgelegenheid,
welke voor het merendeel jaarlijks bezet zijn.
Dit kan als een van de oorzaken van de
achteruitgang van de kievit aangemerkt
worden. Wat nog wel als goede, potentiële
broedgebieden opnieuw geschikt gemaakt zou
kunnen worden, zijn meerdere, in bezit van
overheids-en terreinbeherende organisaties,
gebieden die bewust verschraald zijn met als
gevolg geen voedselaanbod, dus geen
weidevogels meer. Door een gematigd
bemestingsbeleid met stalmest toe te staan en
eventuele beweiding door jongvee, schapen of
pony's, zouden bodems weer voedselrijk
kunnen worden voor de terugkeer van
weidevogels. Van de 50 gevonden legsels zijn er
29 uitgekomen en 19 jonge kieviten zijn
vliegvlug geworden.
Grutto
De harde achteruitgang van het aantal
gruttoparen zette zich ook in 2021
onverminderd voort. In het Rossumse gebied
was nog slechts één broedpaar aanwezig dat

Nog slechts één paartje grutto’s in Rossum

helaas geen vliegvlugge jongen heeft
voortgebracht.
Scholekster
Ook dit jaar nam het scholeksters bestand af
met één paar zodat er in totaal nog vijf paren
aanwezig waren. Er werden drie legsels
gevonden waarvan er één uitgekomen is. Dit
leverde twee vliegvlugge jongen op.
Wulp
Deze van oudsher duin- en heidebroeder ging
ook dit jaar weer met één paar achteruit zodat
nog vijf paren overbleven. Van het ene en enige
uitgekomen legsel zijn twee jongen vliegvlug
geworden. Hopelijk komen deze jongen, als ze
twee jaar oud zijn, terug om hier te broeden,
zodat de wulpenstand niet nog verder
achteruitgaat.
Tureluur
Het aantal paartjes tureluur ging dit jaar weer
flink achteruit zodat nog slechts één paar
overgebleven is. Van dit paartje is het legsel
gevonden, echter voor zover bekend, werden
geen jongen vliegvlug. Bijzondere waarneming:
op 16 maart 2021 zat een aantal dagen een
grote groep, op doortrek zijnde, kieviten in het
Roderveld bij Rossum, in gezelschap van 20 à 25
goudplevieren. Een erg mooie en interessante
waarneming.

Goudplevieren gespot in Rossum

Afdeling Deurningen/Hengelo
Vergelijking resultaten 2021 en 2020
BROEDPAREN

Kievit
Grutto
Scholekster
Wulp

2021
56
-

2020
22
-

GEVONDEN
LEGSELS
2021
56
-

UITGEKOMEN
LEGSELS

2020
-

2021
38
-

2020
-

VERSTORINGEN
2021
4
-

2020
3
-

VLIEGVLUG
2021
19
-

2020
8
-

De vervolglegsels van de kievit waren succesvol

De kievit
Het aantal broedparen van de kievit is
afgelopen jaar sterk toegenomen, van 22 in
2020 tot 56 in 2021. De stijging van het aantal
broedparen is mede tot stand gekomen door
het uitbreiden van het zoekgebied en door
toename van enthousiaste vrijwilligers.
Sommige nesten zijn opgezocht door gebruik te
maken van een drone. Het eerste legsel werd
gevonden door Werner Vollenbroek op 13
maart. Hij was hiermee de eerste melder
binnen onze vereniging van het eerste
gevonden broedsel. Van de 56 gevonden legsels
zijn er 38 succesvol uitgekomen. Over hoe het
verder is gegaan met de uitgekomen kuikens is
weinig bekend.

Vooral van het eerste legsel zijn er geen
vliegvlugge jongen waargenomen. Van het
tweede legsel zijn er minimaal 19 vliegvlugge
jongen waargenomen.
Scholekster
Net als vorig jaar zijn er geen broedparen van
de scholekster waargenomen.
Wel was er een paartje aanwezig in Deurningen.
Wulp
Ook van de wulp is er geen broedsel gevonden.
Er is in Gammelke wel een stelletje
waargenomen maar helaas geen broedsel
gevonden.

Afdeling Agelo
Vergelijking resultaten 2021 en 2020
BROEDPAREN

GEVONDEN

UITGEKOMEN

LEGSELS

LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Kievit

47

43

45

43

38

34

9

2

31

32

Grutto

4

2

2

2

3

2

1

1

3

2

Scholekster

1

0

1

1

1

2

0

2

2

0

Wulp

8

5

8

5

3

5

5

2

6

10

Tureluur

1

1

1

1

1

0

0

0

2

0

Inleiding
Het afgelopen jaar 2021 was het voorjaar weer
heel anders dan de voorgaande drie jaren, toen
het zeer droog was met warme periodes. Dit
voorjaar was koud en nat en het werk op het land
kwam laat op gang. De weidevogels daarentegen
begonnen op de normale tijd te nestelen. Bij het
maaien van de eerste snede liepen er al kuikens
rond. Een enkeling had eerder gemaaid, waardoor
de kuikens naar die percelen konden uitwijken.
Het aantal broedparen liet dit jaar een lichte
stijging zien. Bijzonder was, dat er in het
Agelerveld tot aan half mei een groep van 40
kieviten rondhing die niet aan broeden zijn
toegekomen. Er is intensief met de Drone
gevlogen, met name om de wulp- en de
gruttonesten op te zoeken.
Kievit
Het aantal broedparen liet een lichte stijging zien,
met name in het Agelerveld. Op een perceel van 2
ha, waar het jaar daarvoor aardappels hadden
gestaan, lagen 19 nesten. Dertien paren waren
ongeveer tegelijkertijd gaan broeden en zes paren
een week later. Twee dagen na uitkomst moest
het land bemest worden. Op de dag van de

bemesting zijn we ‘s morgens om half zes met vier
man sterk kuikens gaan zoeken. Het was geen
pretje, het bracht enorme verstoring onder de
kieviten. We hebben 25 kuikens gevonden en
naar een ander perceel gebracht. Helaas zijn er
niet veel kuikens groot geworden. De andere zes
nesten zijn goed gespaard gebleven bij het
bemesten, spitten en aardappels poten. Verder in
het Agelerveld broedden er op drie plekken drie
tot vijf kieviten per plek, twee groepen op
maisland en één groep op grasland. In dit gebied
is geen tweede legsel gevonden Op de Ageleres
broedden er minder kieviten dit jaar dan
voorgaande jaren. Op een perceel maisland zijn
de eerste zes legsels verloren gegaan,
vermoedelijk door predatie en werkzaamheden.
Alle paartjes zijn op hetzelfde perceel weer gaan
broeden na de inzaai van de mais. Uit dit tweede
broedsel zijn kuikens vliegvlug geworden. In
dezelfde omgeving zag Johan Stevelink in de
eerste week van augustus nog een jonge kievit,
die nog niet kon vliegen, moederziel alleen
rondlopen. Er waren geen andere kieviten meer
aanwezig. Na een week was deze vliegvlug.
Waarschijnlijk van een derde legsel.

Van de tweede broedsels zijn de kuikens uit meerdere broedsels vliegvlug geworden

Grutto
In het Agelerveld en op de Ageleres hebben vier
paartjes grutto gebroed. Een paartje in het
Agelerveld in het perceel met de drasplas, er is
niet naar het nest gezocht. Er zijn ook geen
kuikens waargenomen. De drie paartjes op de

Ageleres hebben gebroed in een perceel waar
agrarisch natuurbeheer op ligt, met uitgestelde
maaidata en akkerranden. Deze drie paartjes
grutto’s hebben samen drie jongen groot
gekregen.

Een foeragerend wulpen vrouwtje samen met reeds vliegend jong

Wulp
De wulp was dit jaar goed vertegenwoordigd rond
Agelo, met acht broedparen. Vijf paartjes in het
Agelerveld en drie op de Ageleres. Het was
moeilijk om de nesten te lokaliseren, ze zaten erg
verspreid op plekken waar je niet verwacht dat ze
daar zouden nestelen. Joop Damink heeft er veel
tijd ingestoken om de nesten te vinden. Hij vond
er drie, één op maisland en twee in het weiland.
Het nest op het maisland is in een mandje
geplaatst om het te kunnen verplaatsen bij land
werkzaamheden. Helaas, drie dagen na het
ploegen was het nest leeg. Van de andere twee
nesten is er één nest gepredeerd en uit het
andere zijn twee kuikens vliegvlug geworden. De
twee resterende nesten zaten in twee percelen
van Aarnink. Het ene, in het perceel met de
drasplas en uitgestelde maai datum, is helaas
vermoedelijk gepredeerd. Het andere, aan de
Paalmaatsdijk waar niet is gezocht, is bij het
maaien verongelukt. Op de Ageleres hebben drie
paartjes gebroed. Eén nest is gevonden door
Rene Stevelink, op een perceel van de buurman
aan de rand van zijn perceel. Op zijn perceel ligt
agrarisch natuurbeheer.

Dit paartje heeft twee jongen vliegvlug gekregen.
Het tweede paartje had het nest aan de
Zonneberg. Het nest is met een drone opgezocht.
De kuikens waren enkele dagen oud toen het gras
gemaaid moest worden. Door de goede
medewerking van eigenaar Arends zijn de kuikens
bij het maaien gespaard gebleven. Ook een
voordeel was dat er aan de noordkant van het
perceel een zes meter brede voedselakkerrand
lag, in het kader van agrarisch natuurbeheer,
waar de kuikens naartoe konden uitwijken. Dit
paartje wulpen heeft twee jongen vliegvlug
gekregen. Van het derde paartje dat op de es
aanwezig was, is het nest niet gevonden, ondanks
meerdere keren zoeken met de drone.
Scholekster
Aan de oostkant van de Ageleres heeft een
paartje scholekster gebroed. Het nest lag op een
maisveld aan de rand van een veld pompoenen.
Ook hier zijn zeker twee grotere kuikens gezien.
Het precies tellen van de jongen was hier ook
moeilijk. Het gewas op het land was aardig
gegroeid toen de kuikens er rondliepen.

Grote tureluurkuikens gezien in het Agelerveld

Tureluur
Alleen in het Agelerveld was een broedgeval
van een tureluur. Ook in het perceel met de
drasplas en uitgestelde maaidata. Ook naar dit
nest is niet gezocht.

Wel zijn hier zeker twee grote kuikens gezien.
Het aantal jonge tureluurs is moeilijk te tellen,
omdat ze zich meestal ophouden in een diepe
sloot.

Afdeling Saasveld
Vergelijking resultaten 2021 en 2020
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

2021

2019

2021

2019

2021

2019

Kievit

49

20

40

26

18

Grutto

3

0

0

0

Scholekster

4

2

4

Wulp

1

3

1

VERSTORINGEN
2019

2021

2019

11

15

31

12

2

0

0

2

0

1

2

1

1

5

1

2

1

1

1

2

1

Inleiding
In 2020 is er geen weidevogelbeheer gedaan,
omdat er geen bemensing was. Dit jaar is er
weer een weidevogel coördinator in Saasveld
en zijn er twee veldwerkers. De cijfers van 2021
worden vergeleken met die van 2019, omdat er
in 2020 geen tellingen zijn gedaan. Wij hebben
ervoor gekozen zo weinig mogelijk het
broedproces te verstoren, zodat we alleen het
veld in zijn gegaan als dit noodzakelijk was,
omdat het land op korte termijn bewerkt zou
worden. Daarnaast is er een gebied welke wij
niet mogen betreden.

2021

VLIEGVLUG

Een aantal keren hebben wij stokken gezet,
zodat de boer rekening kon houden met de
nesten tijdens het bewerken. De boeren hielden
hier ook rekening mee. Doordat het maaien
vanwege de kou laat op gang kwam, was dit
gunstig voor de broedende vogels. Eénmaal
hebben we gebruik gemaakt van de drone om
een wulpennest op te sporen, omdat de
volgende dag gemaaid zou worden. Echter we
hebben geen nest gevonden, maar het wulpen
paar met twee jongen werd wel gesignaleerd in
een naast gelegen weiland.

Kievit
Zo wel in Westerik als Boerenbroek waren dit
jaar opvallend veel kieviten. Vroeg in het jaar
waren al veel nesten, minimaal 15 in Westerik,
met bijna allemaal 4 eieren. De uitkomst van
deze legsels is echter twijfelachtig. Door het
lange gras hebben we de nesten ook niet
teruggevonden. Waarschijnlijk zijn ze niet
uitgekomen door de kou. Later in het seizoen
waren er nog veel nesten, maar doordat er veel
kieviten waren en het gewas al hoog, was het
moeilijk om de vliegvlugge jongen te tellen. In
vergelijking met 2019 waren er zeer veel pullen.
Grutto
Na een aantal jaren zonder grutto, hebben we
dit jaar weer genoten van het prachtige geluid
van de grutto’s. In Westerik hebben we drie
paar grutto’s gezien. We hebben geen nest
gevonden, omdat ze of in een gebied broedden
dat tijdens de broedperiode niet bewerkt zou
worden of omdat het niet toegankelijk was voor
ons. Aan het eind van het seizoen werden we
verrast door een paartje met één jong en een
paartje met twee jongen, welke twee
uiteindelijk vliegvlug zijn geworden.

Wulp
De wulp heeft ons flink bezig gehouden in
Boerenbroek. We zagen regelmatig één paartje
maar konden geen nest vinden. Uiteindelijk
vonden we het paartje met twee jongen die ook
vliegvlug zijn geworden. Ten opzichte van 2019
is het aantal broedparen van 3 naar 1 gegaan.
Hopelijk zijn het er volgend jaar weer meer.
Scholekster
In vergelijking met 2019 waren er twee keer
zoveel broedparen, nu 4 in plaats van 2. Vroeg
in het seizoen waren er twee broedparen in het
Westrikkerbroek. Later in het seizoen was er
zowel een broedsel in Westerik als in
Boerenbroek. In Boerenbroek heeft hij
waarschijnlijk zitten te broeden op de bunker
van het schijnvliegveld uit de tweede
wereldoorlog.
Tureluur
Al vele jaren zijn er geen (broedende) tureluurs.
Dit jaar hebben we in Boerenbroek wel een
tureluur gehoord, maar niet gezien. Onze hoop
is nu gericht op 2022.

Het heldere 'gruttooo, gruttooo' was weer te horen in Saasveld

Reacties en info:secretariaat@nvwgdegrutto.nl

