WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 2017 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO
Afdeling: Fleringen
Vergelijking resultaten 2016 en 2017:
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Kievit

52

47

51

41

>23

26

10

12

28

18

Grutto

3

5

-

4

-

1

-

3

-

0

Scholekster

7

4

7

4

4

0

2

3

6

0

Wulp

4

3

4

4

3

1

2

3

5

0

Tureluur

4

5

3

3

>1

2

1

1

3

5

De kievit
Net als in 2016 waren er door de zachte winter in
de hele winterperiode wel ergens kieviten te zien
in onze omgeving. Zo werden de eerste kieviten
in 2017 al op 27 januari gemeld door B.
Kemerink. In tegenstelling tot het algemene beeld
lijkt in Fleringen het aantal broedparen van de
kievit weer iets toe te nemen. We moeten
helemaal terug naar 2011 toen er ook net als
afgelopen jaar 52 broedparen werden
bijgeschreven op de tellijsten. Ook het aantal
gevonden legsels steeg met 10 naar 51 legsels.
Hieronder ook legsels die werden opgespoord
door observatie op afstand. Vooral
graslandlegsels werden bewust niet opgezocht
omdat de werkzaamheden op deze graslanden
voor het broedseizoen al waren uitgevoerd. Op
woensdag 15 maart werd het eerste kievitsei
gevonden door Herman Lentferink. Het verloop
van de legsels leek met 10 verstoringen gunstiger
te zijn verlopen dan in voorgaand jaar. Daar
stond echter wel tegenover dat uit drie
deelgebieden geen enkel kievitsjong groot is
geworden en zeer waarschijnlijk door predatie in
deze gebieden het een verloren seizoen is
geworden. Het verloop in de overige
deelgebieden was een stuk positiever.
Verschillende veldwerkers maakten melding van
jonge kieviten waaronder een behoorlijk aantal
vliegvlugge jongen. Zowel op maisland als op
grasland werden grote jongen waargenomen
waardoor we afgelopen jaar het kievitenseizoen
eindelijk weer eens positiever konden afsluiten.

Voor het eerst sinds jaren zijn er weer
grote scholeksterjongen gezien in
Fleringen. Hierboven een oudervogel met
één van de totaal drie jongen
gefotografeerd door Frans Stopel.

De grutto
De broedresultaten van de grutto waren de afgelopen jaren
bedroevend slecht. Ook 2017 was hierop jammer genoeg geen
uitzondering. Het lijkt er bovendien op dat het uitblijven van
broedresultaten zijn weerslag zal krijgen op het aantal broedvogels
in Fleringen.
Het aantal broedparen bleef steken op slechts drie verdeeld over
twee deelgebieden. Het broedgedrag van de gruttoparen was
uitzonderlijk. De aanwezigheid in het broedgebied was erg
wisselend. Bovendien was er nauwelijks sprake van alarmering of
enig andere broedindicatie. Legsels of jongen konden dan ook in
2017 helaas niet worden vastgesteld.
De scholekster
Het broedseizoen van de scholekster was daarentegen heel wat
positiever dan dat van de grutto. Na een flink aantal jaren waarbij
de broedresultaten allesbehalve rooskleurig waren, was het
broedseizoen van 2017 een opsteker voor de veldwerkers en
natuurlijk ook voor de scholekster. Er werden weer zeven
broedparen geteld, drie meer dan in 2016, en verdeeld over vijf
deelgebieden. Maar het meest positieve is wel dat er afgelopen
jaar weer jonge scholeksters werden waargenomen. Het eerste
legsel werd op 20 april gemeld door Christiaan Lenferink die tijdens
het ploegen een broedende scholekster ontdekte en om verstoring
te voorkomen er ruim omheen werkte. Ondanks dat het legsel ook
later niet werd bezocht of gecontroleerd viel het toch ten prooi aan
predatie. Totaal werden zeven legsels opgespoord waarvan er vijf
uitkwamen. Hiervan werden later in het seizoen 6 jongen
waargenomen waarvan meerdere ook vliegvlug zijn geworden.

Eén van de vijf jonge wulpen die vliegvlug werden in Fleringen.
De wulp
De overwinteringsgebieden van de Nederlandse wulpen
liggen in de kustgebieden van Zuidwest-Europa en
Engeland. Na het broedseizoen trekken de wulpen uit onze
omgeving weg terwijl de kustgebieden juist volstromen met
wulpen, ook uit gebieden tot ver in Rusland. De aantallen
in de winter zijn wat lager, maar een grote uittocht vindt
alleen plaats bij langdurige strenge vorst. Vanaf januari of
februari nemen de aantallen deels door aankomst van de
Nederlandse broedvogels weer wat toe waarna we de

Een oversteek van de drukke Jan van Arkelweg op weg
naar ander foerageergebied was daarbij kennelijk geen
belemmering. Van het derde paar werd ook het legsel
gevonden tijdens het grasmaaien door Hennie Lenferink.
De twee jongen die op dat moment net waren uitgekomen
hebben het echter niet gered. Dat was ook het geval met
het vierde legsel dat op 24 april werd gevonden door Johan
Drop en helaas kort voor het maaien gepredeerd werd
aangetroffen. Toch kunnen we met 5 vliegvlugge jongen

eerste wulpen eind februari begin maart weer mogen
terugverwachten in onze omgeving. Het afgelopen jaar liet
de eerste melding lang op zich wachten en pas op 21
maart werden de eerste wulpen gezien door B. Kemerink.
Totaal vier broedparen werden er gelokaliseerd en dat was
één broedpaar meer dan in 2016. Het eerste broedende
vrouwtje werd met de telescoop vanuit de auto op 21 maart

en daarbij nog eens drie jongen uit een aangrenzend
gebied meer dan tevreden zijn over het broedseizoen van
de wulp in 2017.

gevonden door Johan Drop. Meerdere malen werd de
broedende vogel belaagd door een paartje zwarte kraaien
in een poging haar van het nest te verdrijven. Het vrouwtje
hield echter manmoedig stand en bleef onverstoorbaar het
nest bebroeden. Dit tot geruststelling en bewondering van
de waarnemer. Nadat na het maaien het nest met
stroomdraad was beveiligd kwamen drie eieren uit en
werden twee jongen vliegvlug. Het tweede legsel werd
gevonden tijdens het grasmaaien door Ivo Oude Lansink.
Ook dit broedsel werd afgezet met stroomdraad en dat
bleek ook hier goed uit te pakken. Drie jongen kwamen uit
en wisten vliegvlug te worden.

gezocht maar werd er wel goed uitgekeken tijdens het
grasmaaien. Hennie Lenferink wist hierbij twee legsels te
lokaliseren waarna vervolgens ruim om het nest werd
gemaaid. Om één van deze legsels werd een
stroomafzetting geplaatst. De uitkomst van deze legsels en
of er jongen groot zijn geworden is echter twijfelachtig. In
een ander deelgebied werd helaas één legsel uitgemaaid.
De jongen van een tweede legsel in dit gebied waren reeds
voor het maaien uitgekomen. Door het plaatsen van
stokken met plastic zakken konden deze jongen werden
verjaagd uit de te maaien percelen. Drie jongen hiervan
zijn uiteindelijk vliegvlug geworden.

De tureluur
Het aantal broedparen van deze kleine weidevogel daalde
van vijf naar vier. Ook in dit jaar werden geen legsels

Afdeling: Weerselo
Vergelijking resultaten 2017 en 2016:
BROEDPAREN

UITGEKOMEN
LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Kievit

25

28

24

40

10

17

12

23

10

18

Grutto

4

5

1

5

1

1

0

4

1

2

Scholekster

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Wulp

4

5

4

4

1

2

1

2

2

2

Tureluur

2

GEVONDEN
LEGSELS

1

De kievit
Vergeleken met het broedseizoen van 2016 daalde het
aantal broedparen van 28 naar 25 in 2017 en het aantal
gevonden nesten van 40 naar 24. Voor het zoveelste jaar
wordt de dalende trend voortgezet. Zo werd in het jaar 2010
het aantal broedparen bijvoorbeeld nog vastgesteld op 66
en nu 25. Dit betekent dat het aantal paartjes in 7 jaar tijd is
afgenomen met 41, een afname van 64%. Een dramatische
ontwikkeling. Het is te hopen dat spoedig een einde komt
aan deze continue daling. Het zou toch bijzonder jammer
zijn dat deze prachtige weidevogel volledig uit het
Weerselose buitengebied zou verdwijnen. Om de kievit te
behouden voor ons nageslacht zullen we nog veel gerichter
en specifieker moeten gaan beschermen. Voorbeelden
hiervoor zijn: nesten monitoren vanaf afstand en alleen
opzoeken/markeren indien strikt noodzakelijk. Bovendien is
goed overleg met de agrariërs nodig over te verrichten
werkzaamheden op de akkers en te nemen maatregelen.
Ook het creëren van akkerranden zal de overlevingskansen
van de kuikens verhogen, omdat daarmee de
dekkingsmogelijkheid en het voedselaanbod wordt
verbeterd. De eerste kievitsnesten werden gevonden door

Ronald Blokhuis en wel op 16 maart in Lemselo. Op een
maisland aan de Lemselosestraat vond Ronald 3 nesten
met resp. 3, 2 en 1 eieren. De nesten waren nog niet
volledig en de kieviten waren op dat moment ook nog niet
aan het broeden. Medio april werden de eerste kuikens op
het maisland waargenomen. Ook dit jaar werd weer een
kievitsnest met 4 eieren gevonden op de crossbaan in de
buurt van horecagelegenheid Ensink.
Van de 24 gevonden legsels met in totaal 80 eieren,
werden er 17 gevonden op bouwland en 7 op grasland. De
eerste legsels worden nog wel eens gevonden op grasland,
maar latere legsels zijn bijna altijd te vinden op bouwland.
Het verstoringspercentage was in 2017 ook weer relatief
hoog. In 2017 ging 50% van de nesten verloren (in 2016
was dit 57%). Ook dit jaar was het weer moeilijk in te
schatten hoeveel kuikens uiteindelijk vliegvlug zijn
geworden. De broedparen verplaatsten zich steeds met hun
jongen en hielden zich ook vaak op tussen de
snelgroeiende mais op de akkers. Het aantal vliegvlugge
jonge kieviten in 2017 wordt geschat op tien.

.

Ondanks de vele landbewerkingen lukte het een gruttopaar om één jong groot te krijgen

De grutto
Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op
vier paartjes (in 2016 was dit nog 5). Drie broedparen
bevonden zich in de omgeving van de Wolfsbergweg en
een paartje aan de Zomerdijk. Op de een of nader manier
kwamen de grutto’s in het terrein rond de Wolfsbergweg
niet tot broeden. Zeker is dat de grutto’s op het moment
van maaien geen legsels hadden. Het broedpaar aan de
Zomerdijk had meer succes, al ging dit niet zonder slag of
stoot. Het nest bevond zich in een weiland dat eerst werd
gemaaid, daarna geploegd om er vervolgens mais in te

zaaien. Buiten verwachting werd deze hele procedure,
dankzij de inzet en medewerking van de betreffende
agrariër, met succes doorlopen. Op het moment dat de
kuikens uit de eieren kropen, deed zich de volgende te
nemen hobbel voor. Alle weilanden in de directe omgeving
waren gemaaid en er was dus totaal geen dekking. Het
gruttopaar trok met de 4 kuikens richting Zoekerveld op
zoek naar weilanden met langer gras en dus meer dekking
en voedsel. Uiteindelijk is een jong vliegvlug geworden.

De scholekster
Van de scholekster werden er 2 broedparen geteld in
2017; in 2016 waren dit er nog 3. Net als met de kievit
gaat het ook met de scholekster niet goed. Zeven jaar
geleden (2010) konden we immers nog 9 broedparen
noteren in Weerselo en nu zijn dat er nog maar 2. Ook
het broeden door deze 2 paartjes was geen succes. De

De laatste jaren is het aantal wulpenparen in Weerselo
redelijk stabiel gebleven, het aantal schommelt jaarlijks
rond 4 à 5 broedparen. Het aantal vliegvlugge jongen
blijft echter jaarlijks achter bij het gewenste aantal.
Ook dit jaar weer verbleven een aantal broedparen (2) in
de omgeving van het Zoekerveld. Ondanks de vele

paartjes werden steeds foeragerend op de
akkers/weilanden aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de
legsels in een zeer vroeg stadium verloren gegaan.

uurtjes die er aan zijn besteed, werden echter de nesten
niet gevonden. Waarschijnlijk zijn de nesten in een
vroegtijdig stadium verloren gegaan door toedoen van
een vos, die zich regelmatig in dit gebied ophield. Meer
succes was er in Lemselo. Van de twee broedparen ging
een legsel helaas verloren, maar het andere paartje
broedde de 4 eieren met succes uit. De jongen werden
voorzien van een ring en waren een paar weken goed te
volgen. Uiteindelijk werden 2 kuikens vliegvlug. Nu maar
hopen dat dit succes mag bijdragen aan het behoud van
de wulp in onze omgeving.

De wulp
Voor heel veel mensen is de wulp de aankondiger van
het voorjaar, zodra hij omstreeks februari al jodelend
terugkeert naar zijn broedgebied. Dit willen we natuurlijk
graag zo houden. Dat betekent dan ook dat er jaarlijks
een aantal jongen vliegvlug moeten worden, willen wij
ook in de toekomst van deze soort kunnen blijven
genieten.
Afdeling: Agelo
Vergelijking resultaten 2017 en 2016
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Kievit

34

30

25

30

20

25

10

7

13

?

Grutto

4

6

2

2

?

2

2

4

2

?

Scholekster

4

5

3

3

3

3

2

?

4

?

Wulp

5

5

0

2

3

2

2

?

12

?

Tureluur

0

0

0

0

De kievit
Het broedseizoen kwam nogal traag op gang. Vroeger
bleef het gebied tussen de Wolfsbergweg en het Kanaal
Almelo- Nordhorn normaal gesproken nog een groot deel
van het voorjaar te nat om het te gaan bewerken. Het
werd vaak begin mei aleer men er met een trekker iets
kon uitrichten. Dit jaar was de situatie geheel anders. Op
het merendeel van de percelen is de bodem de laatste
jaren droger door drainage, maar de droge periode in het
voorjaar van 2017 speelde nu ook een rol: er was voor
kieviten weinig voedsel te vinden op het droge land. Zelfs
in de diepste sloten zat geen water. Acht jonge kieviten
scharrelden dan ook onder in een droge sloot om nog
iets voedsel te vinden. Het droge slootje bood helaas niet
voldoende bescherming tegen de vele predatoren: alles
was weg de volgende dag.
Gelukkig zagen we in 2017 in Agelo geen afname van
het aantal kieviten. Maar het leek er wel op dat de vogels
aarzelend waren bij het kiezen van een definitieve
broedplek. Ze zwierven van de ene plek naar de andere.

4

Weinig voedsel voor de jonge kieviten door de droogte

0

Waarschijnlijk heeft het scheuren van een
groot weiland achter de klootschietersbaan
en de aanwezigheid van enkele paartjes
kieviten in een beheersgebied in
Klein-Agelo er voor gezorgd dat het aantal
broedparen nog iets hoger was dan in het
jaar ervoor. Het beheersgebied zorgde ook
voor de toename van het aantal vliegvlugge
jongen.
Om niet te veel in de natuur te verontrusten
is er veel gebruik gemaakt van het op
afstand monitoren. Hieraan is bovendien
niet te ontkomen vanwege het kleiner
worden van het aantal veldwerkers. Alles
overziend kom ik steeds meer tot de
conclusie dat het behoud van weidevogels
ligt in de handen van boeren die oog
hebben voor natuur. Veldwerkers kunnen
vaak alleen een helpende hand reiken.

Prima verlopen seizoen voor de scholekster in Agelo
‘traditiegetrouw’ ook weer bezet. Tot eind juni, begin juli, kun je ze wel
aantreffen op de houten omheining van de manege, aan de rand van
een maisveld. Een van de scholeksterparen zocht het dit jaar hogerop.
Het koos het platte dak van de basisschool als nestplaats. De drie
jongen zijn er vliegvlug geworden. Ook zijn er nog drie jongen groot

De grutto
De grutto heeft zich in het Agelose weinig
laten zien. Aanvankelijk gingen we uit van 4
paartjes, maar al gauw werden er nog maar
2 paren gesignaleerd. Deze werden
verschillende keren gespot op verscheidene
plaatsen, en na enige tijd dachten de
veldwerkers er nog maar 2 over te hebben.
De exacte plaatsen zijn in het

geworden in de Ageler Es. Al met al hadden de scholeksters in Agelo
een prima broedseizoen. Alle vier broedparen hebben jongen
voortgebracht.

snelgroeiende gras niet tijdig gevonden,
waardoor de broedresultaten van de grutto
op nul zijn uitgekomen. Er zijn ook geen
vliegvlugge jongen gezien, niet door
veldwerkers en niet door oplettende
landbouwers. Hopelijk heeft het
beheersgebied nog iets opgeleverd.

Het opsporen van de broedsels ging echter niet van een leien dakje.
Toen de maaimachines de es opreden, was onze hoop dan ook gericht
op de oplettendheid van de bestuurders. Wonder boven wonder wist de
bestuurder tijdig te zien, dat er in het lange gras van het eerste snit van
het grote weiland van Schutte 2 wulpennesten zaten. De oplettende
trekker machinist liet daarop 2 flinke stukken gras staan en gaf
zodoende de mogelijkheid om de eieren uit te laten komen. Niet veel
later zagen we de oudervogels met de uitgekomen wulpjes (6 stuks) de
straat oversteken, veilig richting de Reutumer-Es. Verder zijn in een
weiland aan de Steenmatenweg uit een wulpennest 4 jongen vliegvlug
geworden. Bovendien heeft een wulp met succes een nest met 4
jongen grootgebracht, dicht bij het Landkruis.

De wulp
De wulp heeft voor de veldwerkers nogal voor wat verrassingen
gezorgd. Met 5 broedparen leek het een goed wulpenjaar te worden.

De scholekster
De scholekster was dit jaar aanwezig met 4
broedparen. De vaste stek, bij de familie
Kamphuis, achter de manege, was
Afdeling: Saasveld:
Vergelijking resultaten 2017 en 2016
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Kievit

37

35

26

28

18

16

19

17

14

14

Grutto

0

3

0

3

0

0

0

3

0

0

Scholekster

1

2

1

2

0

0

1

2

0

0

Wulp

3

4

3

3

0

0

3

3

0

0

Tureluur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De kievit
De stand van het aantal broedparen kieviten in Saasveld is
ten opzichte van 2016 met 2 broedparen gestegen en
kwam dit jaar uit op 37 broedparen. De meeste kieviten in
Saasveld komen voornamelijk nog voor in het
Westrikkerbroek en in het Boerenbroek. Op een nog
braakliggend bouwland in het Westrikkerbroek vonden we

De scholekster
Evenals de grutto gaat het heel slecht met de scholekster.
Daar waar Saasveld vorig jaar nog 2 broedparen
scholeksters had, moesten we het dit jaar doen met 1
broedpaar. Het broedpaar had, nadat het nest eind april
werd gepredeerd, er schoon genoeg van en zag af van een
nieuwe nestpoging.

dit jaar in samenwerking met de boer 14 kievitsnesten.
Toen dit bouwland met de cultivator moest worden bewerkt
zijn al deze 14 nesten keurig en in goede samenwerking
met de boer verlegd. Tien van de nesten zijn er
uitgekomen. Helaas waren na enkele dagen al deze 40
kuikens verdwenen in drie dagen tijd.

De wulp
De kleine opleving vorig jaar van het aantal broedparen,
werd dit jaar weer tenietgedaan. Het waargenomen aantal
broedparen wulpen daalde van 4 naar 3. Ondanks dat de
nesten wel werden gevonden en niet werden bezocht,
werden deze evenals voorgaande jaren weer gepredeerd.
Ook hier heeft geen enkel broedpaar een nieuwe poging
ondernomen voor een tweede legsel. Hetzelfde
doemscenario als bij de grutto zal binnen enkele jaren
werkelijkheid worden bij de wulp.

De grutto
Dit jaar was het een historisch dieptepunt voor de grutto in
Saasveld. Er heeft, zolang onze vereniging bestaat, voor
het eerst geen enkele grutto in dit werkgebied gebroed. Het
jarenlange uitblijven van broedsuccessen heeft ervoor
gezorgd dat dit jaar in Saasveld geen enkel grutto
broedpaar meer werd waargenomen.

De tureluur
Ook dit jaar werden in Saasveld weer geen tureluurs
waargenomen als broedpaar.

Afdeling Rossum
Vergelijking resultaten 2017 en 2016
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

2017

2016

2017

2016

Kievit

84

78

71

60

Grutto

5

7

1

2

Scholekster

5

6

4

Wulp

6

5

3

Tureluur

7

6

3

VLIEGVLUG

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Ca 38

Ca 35

34

25

Ca 30

Ca 30

0

1

1

1

0

0

3

1

2

3

2

1

1

2

2

2

2

?

Ca 4

2

4

2

4

?

?

2

Ca5

De kievit
Het aantal broedparen van de kievit steeg van 78 paren in
2016 naar 84 paren in 2017. Deze stijging was mede een
gevolg van gebiedsuitbreiding door een overgenomen
gebiedsdeel in de Lemselose es. Bedoeld gebiedsdeel

Al op 12 april werd dit legsel met uitkomende jongen
gefotografeerd door Rob Nolten.
6

VERSTORINGEN

behoorde voordien tot het werkgebied van het kerkdorp
Weerselo, het ligt aansluitend aan het Rossumse gebied en
ligt bovendien “onder handbereik” van de aan de rand van
dit gebied in Oldenzaal wonende actieve weidevogelbeschermers. Dat wil niet zeggen dat de kievitstand een
structurele stijging laat zien, was dat maar zo! Integendeel,
de kievitstand is de laatste jaren geleidelijk teruggelopen.
Dit zal een gevolg zijn van meerdere oorzaken. Wel doet
zich de trend voor dat de broedparen steeds vaker dichter
bij elkaar nestelen op één of enkele naast elkaar liggende
percelen, dit om zich gezamenlijk beter te kunnen weren
tegen allerlei predatiegevaren. Het aantal gelokaliseerde
legsels bedroeg 71 met in totaal ongeveer 240 eieren. Dit
totaal is inclusief legsels van broedende kieviten die op
afstand zijn waargenomen. Ongeveer 133 eieren kwamen
uit, een uitkomstpercentage van ca 55. Ook dit jaar werden
verreweg de meeste legsels waargenomen op maisvelden,
een enkel paartje had gekozen voor grasland of een perceel
met een ander soort gewas.

Het aantal nestverstoringen bedroeg dit jaar 34
hetgeen neerkomt op ongeveer 48% van het totaal
aantal legsels, ook dit jaar weer een erg hoog
verstoringspercentage. Volgens eigen waarnemingen
van veldwerkers, maar ook van oplettende
landbouwers, zijn ongeveer 30 jonge kieviten vliegvlug
geworden.
De grutto
Van de grutto liep het aantal broedparen dit jaar terug
van 7 in 2016, en ook 7 in 2015, naar 5 broedparen in
2017. Van deze broedparen kozen 4 paren voor het
gebied “de Benneker” inclusief het aansluitende
gedeelte van dit gebied. Er werd slechts één legsel
daadwerkelijk gevonden. Dit legsel van 4 eieren werd
helaas gepredeerd. Van de overige 4 paren zijn geen
exacte uitkomsten bekend. Wel is bij diverse controles
gebleken dat, evenals het jaar daarvoor, geen enkele
jonge grutto vliegvlug is geworden. Helaas moet de
constatering zijn dat deze weidevogel pur sang
langzaam maar zeker uit ons boerenlandschap aan
het verdwijnen is. Een erg trieste constatering.
De scholekster
Deze, sinds de opkomst van maispercelen hier
aanwezige broedvogelsoort, was dit jaar
vertegenwoordigd met 5 paartjes. Al sinds 2014 ligt
het aantal broedparen beneden de 10. Hopelijk wordt
dit laatste getal in de toekomst nog weer bereikt,

andere legsel is door de oudervogel verlaten omdat de eieren
onbevrucht bleken te zijn. In totaal werden vier jonge wulpen
vliegvlug, Twee in Lemselo en twee uit een niet gevonden maar
wel succesvol uitgekomen broedsel in Volthe. Dit is uit meerdere
waarnemingen gebleken. Ook verongelukte in Lemselo nog een
jonge wulp aan de rand van de berm op een binnenweg.
De tureluur
Ook de tureluur was met 7 paartjes met 1 paar meer dan in
2016 en 2015. Alle paartjes bevonden zich in de zgn.
uitgebreide Benneker. Er werden 3 legsels opgespoord met in
totaal 12 eieren. Hiervan kwamen 8 eieren succesvol uit en
werden er, voor zover bekend, 2 jongen vliegvlug. Van de
overige legsels zijn geen resultaten voorhanden. Zoals bekend
broedt de tureluur doorgaans in de onmiddellijke nabijheid van
andere weidevogelsoorten om op deze manier te profiteren van
de grotere afweerkracht van deze soorten om predatoren te
verjagen. De tureluur zelf beschikt in veel mindere mate over
mogelijkheden om predatoren op afstand te houden. Daar komt
nog bij dat, zodra de eieren uitgekomen zijn, de tureluur heel
vaak met zijn jongen op zoek naar voedsel een sloot opzoekt en
daar dikwijls voor langere tijd met zijn gezin verblijft. Meestal
houden de oudervogels, zittend op een afrasteringspaal, de
omgeving in de gaten. Een groot voordeel van het kiezen van
een dergelijke verblijfplaats is dat het gevaar ten gevolge van
landbouwwerkzaamheden heel sterk wordt verminderd.

echter voorlopig lijkt dat er nog niet op. Want dit jaar
zijn van 3 paren de legsels gepredeerd op een
zodanig tijdstip dat van herleg geen sprake meer was.
Een enkel legsel kwam tot resultaat met, voor zover
bekend, één jong dat vliegvlug werd. Dit resultaat
geeft niet veel hoop voor een verdere stijging van het
aantal broedparen in de komende jaren.
De wulp
De wulp, met zijn prachtige jodelende roep, de bij
uitstek verkondiger van het voorjaar, was dit jaar
aanwezig met 6 paren, één paar meer dan in 2016 en
een gelijk aantal paren als in 2015. Er werden
daadwerkelijk 3 legsels gevonden met in totaal 12
eieren, Deze 3 legsels van 3 paren bevonden zich in
Lemselo in een gebied van ongeveer één vierkante
kilometer. Dit is opmerkelijk omdat de wulp een vrij
groot territorium bestrijkt waar deze vogel normaal
gesproken niet gauw soortgenoten toelaat. Misschien
gaat deze soort ook al dichter bij elkaar broeden om,
net als de kievit, sterk te staan in de afweer van
predatoren. Wie zal het zeggen. Van de 12 gevonden
eieren kwam slechts 1 legsel van 4 eieren uit. Van de
overige 2 legsels werd 1 legsel gepredeerd en het

Zeven broedpaartjes tureluur in Rossum

Afdeling Deurningen/Hengelo
Vergelijking resultaten 2017 en 2016
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Kievit

23

20

23

20

-

-

-

-

-

-

Grutto

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Scholekster

4

3

4

3

-

-

-

-

-

-

Wulp

1

1

1

1

1

1

0

0

2

?

Tureluur

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

De kievit
De stand van de kievit heeft zich enigszins hersteld de voorgaande
jaren en is gestegen naar 23 broedparen. De kieviten in de Dalmeden
hebben zich door de vele wandelaars met loslopende honden verplaatst
naar de achterkant van het gebied. De uitkomsten waren goed het
afgelopen jaar maar of dit heeft geresulteerd in vliegvlugge jonge
kieviten was lastig aan te geven.
De scholekster
Het aantal broedparen is met één broedpaar meer uitgekomen op vier.
Hieronder weer een scholekster op het platte dak van de sporthal in
Deurningen. Van de twee maislandbroeders werd het legsel gevonden.

Licht herstel van de kievit in Deurningen

De wulp
Het enige broedpaar van de wulp in Deurningen broed al enkele jaren achtereen in hetzelfde gebied. Het legsel werd
echter niet gevonden maar na het maaien werden wel een tweetal kuikens waargenomen.

Reacties en info: secretariaat@nvwgdegrutto.nl
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