WEIDEVOGELS PER SOORT
Het weer in broedseizoen 2021
Het broedseizoen van de weidevogels was goed
voor de weidevogels. Na een drietal droge
voorjaren was het voorjaar van 2021
bovengemiddeld koel en vooral nat. De grasgroei
kwam laat op gang waardoor de vogels meer tijd
hadden te broeden voordat er gemaaid werd.
Voor de kieviten, die vroeg begonnen te broeden
was het wel zeer koud en nat, waardoor het
eerste legsel vaak niet tot jonge pullen heeft
geleid. Dit werd gelukkig goed gemaakt door de
afloop van de tweede legsels onder veel betere
omstandigheden.
Eerste kievitsei 2021
Binnen onze vereniging is het eerste kievitsnest
met één ei gevonden door Ivo Lansink uit
Fleringen op 12 maart 2021.

Landelijk is het eerste kievitsei van 2021 op 5
maart gevonden in de provincie Utrecht. Het nest
lag in Wilnis, in de gemeente De Ronde Venen.
Het ei lag in een nest met één ei en het werd
gevonden door Otwin Nonnekes.
Windmolens en zonnepanelen
Op vele plaatsten, ook in ons gebied, werden
discussies gevoerd over het plaatsen van
windmolens en zonnepanelen in het kader van de
CO2-reductie. Voor een aantal boeren is het
interessant om hun land te verhuren voor de
plaatsing van zonnepanelen en windmolens. Er
zijn veel voors en tegens en de discussie hierover
is nog lang niet gevoerd. Voorlopig is de beslissing
uitgesteld.

Na een drietal droge voorjaren viel er in het voorjaar van 202 eindelijk weer voldoende regen

Kievit
Het aantal gemelde broedparen liet een
spectaculaire toename zien het afgelopen jaar.
Totaal werden 266 broedparen gemeld; een
toename van bijna 50% t.o.v. 2020 waarbij het
aantal broedparen in Deurningen en Saasveld zelfs
ruim meer als verdubbelde. De stijging van het
aantal broedparen is mede tot stand gekomen door
toename van het zoekgebied en aantal vrijwilligers.
Grutto
Het aantal broedende grutto’s is dit jaar ook
gestegen van 7 naar 10. Absoluut gezien is het niet
veel maar voor ons gebied een mooi resultaat.
Rossum verloor twee broedparen terwijl Agelo juist
twee paren meer noteerde. Fijn is dat dit jaar, na
een aantal jaren van afwezigheid, de grutto’s weer
in Saasveld zijn gesignaleerd.

Scholekster
Dit jaar is het aantal broedende scholekster
gestegen van 11 naar 15, dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat er dit jaar vier paar geteld zijn
in Saasveld.

Wulp
Het totaal aantal wulpen in ons gebied is
nagenoeg gelijk gebleven, vorig jaar 23 nu 22. In
de meeste kerkdorpen is er een afname geweest,
behalve in Agelo daar is een grote toename.

Tureluur
De tureluur komt het minste in ons gebeid voor. In
ieder geval wordt die het minste geteld en is ook
het lastigste te tellen. Ten opzichte van vorig jaar is
het aantal broedparen met één verminderd tot 6
stuks.
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