Veel werk verzet door boer en vrijwilliger voor behoud van kievit legsels en jongen tijdens werkzaamheden

DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING
Afdeling: Fleringen
Vergelijking resultaten 2018 en 2017
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Kievit

56

52

49

51

26

>23

7

10

22

28

Grutto

4

3

1

-

0

-

1

-

0

-

Scholekster

5

7

2

7

1

4

1

2

1

6

Wulp

3

4

3

4

1

3

2

2

4

5

Tureluur

4

4

1

3

1

>1

0

1

?

3

De kievit
Het was een bijzondere winter. Na een lange aanloop met

Voor de uitkomst van de legsels was de inzet van de boer
cruciaal. Deze wist tijdens de eerste bewerking tien legsels

zacht winterweer sloeg koning winter eind februari en begin
maart alsnog toe. De Russische beer verraste de al
aanwezige kieviten die dan ook massaal hun broedgebied
de rug toekeerden. Pas eind maart begin april kwam er
mondjesmaat weer leven in de weilanden en akkers. Maar
toch werden er met 56 broedparen uiteindelijk weer enkele
stelletjes meer geteld dan in het voorgaande jaar. De
kieviten lijken zich steeds meer te gaan clusteren op
slechts enkele akkers. Meer dan driekwart van de legsels
werd gevonden op maislanden in twee deelgebieden. In
beide deelgebieden werd door boer en vrijwilliger veel tijd
gestoken in de bescherming van legsels en jongen. Op één
akker met veel broedparen werd vanwege aanwezigheid
van een grote groep zwarte kraaien het zoeken van legsels
uitgesteld tot de eerste werkgang.

te omzeilen. Uiteindelijk werden op dit perceel veertien
legsels gevonden. Ook in het vervolgtraject werd er bij de
opeenvolgende bewerkingen door de landbouwers en
vrijwilligers veel tijd gestoken in het verplaatsen van legsels
en jongen. Om de nesten snel te kunnen verplaatsen
tijdens bv het ploegen zijn de nesten vooraf in mandjes
geplaatst. Om nachtelijke predatoren af te schrikken
werden er Foxlights in de akkerrand geplaatst. Het
inventariseren van vliegvlugge jongen is bij de kievit geen
gemakkelijke opgave. Door de grote percelen is het lastig
de jongen te vinden tussen de opkomende maisplanten en
de akkerranden. Bovendien trekken jongen weg uit de
percelen waar ze zijn geboren. De schatting van 22
vliegvlug geworden jongen is dan ook slechts een indicatie.
De grutto
Het lijkt maar niet te willen lukken met de grutto in
Fleringen. Al enkele jaren is het deze weidevogel niet
gelukt jongen op de wieken te krijgen. Het afgelopen jaar
werden vier broedparen geteld, één meer dan in 2017. Om
verstoring te voorkomen werd in twee deelgebieden niet
gezocht naar legsels. Nog voordat de percelen werden
genaaid werden er geen alarmerende broedparen
aangetroffen. Ook is niet duidelijk geworden of in deze
percelen legsels zijn geweest. In een derde perceel met
twee broedparen werd één legsel gevonden waar tijdens
de grasoogst omheen is gemaaid.

Plaatsing van Foxlights ter voorkoming van predatie

Op dat moment en ook na het inhalen van het gras, was
het legsel intact en werd normaal bebroed door het
broedpaar. Er werden plannen gemaakt om het legsel na
de bewerkingen af te rasteren met stroomdraad. Zover
mocht het echter niet komen. De juiste toedracht is
onduidelijk maar vreemd genoeg werd het legsel vertrapt
aangetroffen. Van het tweede broedpaar werd geen legsel

broedplek niet gemaaid. Vervolgens werden stokken met
plasticzakken geplaatst. Gelukkig wist Ivo de jongen de
andere ochtend te vinden om ze na het maaien over te
zetten in het aanliggende perceel. Van dit broedsel hebben
we minimaal drie jongen tot het moment van vliegen
kunnen volgen. Het derde legsel tenslotte werd gevonden
tijdens het grasmaaien door Walter Heithuis. Hoewel er om

of enig teken van jongen geconstateerd. Hiermee was ook
in 2018 de kans op jonge grutto’s verkeken.

het legsel was heen gemaaid, werd het legsel later verlaten
aangetroffen.

De scholekster
Ook voor de scholekster was het een slecht broedseizoen.
Het aantal broedparen daalde met twee naar vijf
broedparen. Het vinden van de broedlocatie was best lastig
door het alsmaar zwervende gedrag van enkele paartjes.
Er werden dan ook maar twee legsels gevonden. Van de
andere drie broedparen is het onduidelijk gebleven of het
überhaupt wel tot een broedpoging is gekomen. Van één
broedpaar werd het legsel gepredeerd. Het tweede legsel
was succesvol en hiervan wist één jong vliegvlug te
worden.
De wulp
Samen met de kievit zijn de wulpen vroeg in het voorjaar
terug in hun broedgebieden. Maar evenals de kievit werd
ook de wulp verrast door het late winteroffensief waardoor
ze gedwongen waren tijdelijk uit te wijken naar mildere
oorden. Uiteindelijk werden er drie broedparen geteld en
dat was één minder dan in 2017. Wulpen zoeken af en toe

De tureluur

het maisland op als broedplek, maar de kans dat zo’n
legsel succesvol uitkomt is maar klein. Ook het afgelopen
jaar hadden we weer een maislandbroeder en nadat de
broedende wulp op afstand met de telescoop was
opgezocht, werd alles in het werk gesteld om het broedsel
te doen slagen. De samenwerking van boer, loonwerker en
vrijwilliger kon echter niet voorkomen dat ook dit
maislandlegsel mislukte. Een goed samenwerking was er
ook bij het tweede broedsel dat net als het eerste met de
telescoop werd gevonden op 13 april. Door de
markeringspunten werd het legsel drie weken later met het
maaien al snel gevonden. De jongen waren op dat moment

Het aantal broedparen van deze kleine weidevogel
handhaafde zich het afgelopen jaar op vier. Ook in dit jaar
werden geen legsels gezocht maar werd er wel goed
uitgekeken tijdens het grasmaaien. Hennie Lenferink wist
van de twee broedparen op zijn land één legsels te
lokaliseren waarna vervolgens ruim om het nest werd heen
gemaaid. Er zijn in zijn perceel jongen uitgekomen maar
we hebben helaas niet kunnen vaststellen hoeveel jongen
uiteindelijk vliegvlug zijn geworden. In een ander
deelgebied met ook twee broedparen werden geen legsels
aangetroffen. Maar ook hier werden tot ver in het
broedseizoen alarmerende broedvogels aangetroffen zodat

al uit en er lagen vier lege doppen in het nest. De jongen
waren echter onvindbaar en om verder geen risico te
nemen werd door Ivo Lansink een halve hectare rond de

mag worden aangenomen dat ook in dit deelgebied jongen
zijn uitgevlogen.

Jonge wulpen tijdelijk veiliggesteld in een emmer

Afdeling Deurningen/Hengelo
Vergelijking resultaten 2018 en 2017
BROEDPAREN

2

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Kievit

20

23

27

23

56

-

8

-

Grutto

0

0

-

-

-

-

-

-

Scholekster

2

4

2

4

2

-

0

-

-

Wulp

1

1

1

1

1

1

0

0

2

-

-

De kievit
De stand van de kievit is het afgelopen jaar teruggevallen
van 23 naar 20 broedparen. Totaal werden 27 nesten
gevonden, waarvan acht legsels met negentien eieren
verloren zijn gegaan. De oorzaken waren divers; predatie,
grondbewerkingen en verlaten legsels. De overige legsels
leverden 56 uitgekomen jongen op. Alle legsels lagen op
het maisland.
De scholekster
Er waren het afgelopen jaar twee broedparen die het platte
dak als broedplaats verkozen boven het maisland.

Beide legsels kwamen hier zonder problemen uit. Van
maislandbroeders zijn geen gegevens bekend geworden.
De wulp
Het enige broedpaar van de wulp in Deurningen broedt al
enkele jaren achtereen in hetzelfde gebied waarbij het
legsel met vier eieren werd gevonden door W. Vollenbroek.
In overleg met de boer is het legsel tijdens het maaien
gespaard gebleven.

Afdeling Agelo
De aantallen die in de kolommen staan zijn bijeen gesprokkeld door de leden van onze natuurvereniging en door attente
agrariërs die oog hebben voor de natuur. We zien in het “Agelose” een trend dat verenigingsleden uit o.a. Ootmarsum,
Albergen en Rossum als veldwerker in de Ageler–es actief zijn en dat de Agelose agrariërs intensief meeleven en
meewerken aan het beschermen van de vogels. Samenwerken is intussen toch hard nodig door het wegvallen van een
aantal actieve leden. De laatste paar jaar zijn er helaas door overlijden en ziekte een aantal zeer actieve leden weggevallen
en hun plaatsen werden niet ingevuld door nieuwe leden. We zien het fenomeen vergrijzing optreden. Gelukkig zijn leden
van aangrenzende gebieden zo nodig bereid mee te komen helpen met nesten zoeken. Dat “komen helpen” was heel erg
welkom. In je eentje een groot weiland afstruinen is een heel karwei.

Vergelijking resultaten 2018 en 2017
BROEDPAREN

Kievit
Grutto
Scholekster
Wulp

2018
38
7
5
4

2017
34
4
4
5

GEVONDEN
LEGSELS
2018
2017
20
25
4
2
4
3
3
0

De kievit
Het broedseizoen kwam op de gebruikelijke manier nogal
traag op gang. De aantallen kieviten leken zich echter mooi
te verspreiden over de akkers en weilanden. Op een stuk
bouwland achter Het Kanaal bleef het gebied tussen de
Wolfsbergweg en het Kanaal Almelo- Nordhorn nogal
drassig. Normaal gesproken is de bodem een groot deel
van het voorjaar te nat om het te gaan bewerken. Harrie
Schreuder telde echter twaalf kievitsnesten met vier eieren
en één nest met drie eieren op zijn terrein. Dit was de
moeite waard. In overleg met voorzitter Jan Nijmeijer was
Harrie bereid om gebruik te maken van de mogelijkheid tot
subsidie. ‘Door van die mogelijkheid gebruik te maken, is
het gelukt om alle eieren uit te laten komen. Gelukkig
zagen we in 2018 daardoor in Agelo geen afname van het
aantal kieviten. Waarschijnlijk heeft vorig jaar het scheuren
van een groot weiland achter de klootschietersbaan en de
aanwezigheid van enkele paartjes kieviten in een
beheersgebied in Klein- Agelo ervoor 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. Door een tekort aan
voldoende veldwerkers is dit laatste een schatting. Om niet
te veel in de natuur te verontrusten is er meestal gebruik

UITGEKOMEN
LEGSELS
2018
2017
20
20
4
?
4
3
3
3

VERSTORINGEN
2018
?
?
?
?

2017
10
2
2
2

VLIEGVLUG
2018
?
?
?
?

2017
13
2
4
12

gemaakt van het op afstand monitoren. Aan het monitoren
op afstand 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.

Beheersgebied zorgde voor toename van jonge kieviten

Er zijn vier paartjes scholekster gezien met elk drie jongen in Agelo
De grutto
Begin mei waren er naar schatting zeven broedparen van
de grutto aanwezig. Het aantal dat echt gebroed heeft in
ons gebied wordt geschat op vier paartjes. Op drie paren is
het zicht verdwenen. Eén van de broedparen heeft
gebroed bij het landkruis, in de es. J. Tijink heeft ze
gesignaleerd. Hij merkte ze weer op als halfwas vogel. Een
ander broedpaar heeft gebroed aan de Weerselosestraat
tegenover Stevelink in een strook ingezaaide bloemen. Het
was een nest met vier eieren en is uitgekomen. Het derde

De scholekster
De scholekster was deze jaargang iets minder aanwezig.
Het zijn over het algemeen vogels die graag op hun vaste
plek terugkeren. Dit jaar zijn er in de omgeving van Agelo
een viertal broedparen aangetroffen met elk drie jongen.
De scholekster blijkt erg honkvast te zijn. In Agelo bij de
manege van Kamphuis, lijkt al jaren hetzelfde duo te
broeden.

gruttonest lag achter het kanaal op grond van boer
Poppink. Met laatstgenoemde was afgesproken dat hij ons
zou melden wanneer er gemaaid zou worden. Daags voor
het maaien bleek dat er een predator langs gekomen was.
Deze had het nest leeggeroofd en de oudervogel op een
halve meter van het nest achtergelaten. Er was geen spoor
van schade aan de vogel te zien. De broedende vogel was

Het lijkt erop, dat de wulp een redelijk broedseizoen heeft
gehad. Agrariër B. Tijink doet melding van het uitkomen
van vier jonge wulpenkuikens in de Ageleres, richting
landkruis. Bij Schutte is één nest uitgekomen, precies op
de plek waar vorig jaar twee wulpennesten precies
gelijktijdig uitkwamen. Waarschijnlijk zijn deze jongen het
slachtoffer geworden van de heersende droogte. Bij

enkel en alleen van het nest gegrepen en opzij gelegd.
Geen veertje gekrenkt. Geen druppeltje bloed. De grutto is
door een veldwerker vervolgens maar meegenomen om te
laten opzetten. De grote vraag blijft echter: Wie was de
dader?

aannemer Heerink aan de Smitsweg zijn vier jonge wulpen
waargenomen. Deze zijn later nog vliegvlug gezien. In het
weiland achter Jan Plas is hoogstwaarschijnlijk ook een
wulpennest uitgekomen. Er zijn daar ook grote jonge
wulpen gezien. Op 6 mei werd nog en tweetal wulpen
aangetroffen met een koppeltje van vier jongen. Ze trokken
in de richting van de Reutummer-es.

De wulp

Afdeling: Saasveld:
Vergelijking resultaten 2018 en 2017
BROEDPAREN

GEVONDEN

UITGEKOMEN

LEGSELS

LEGSELS

Kievit

2018
24

2017
37

2018
20

2017
26

Grutto

0

0

-

Scholekster

1

1

1

Wulp

3

3

2

3

VERSTORINGEN
2018
11

2017
19

VLIEGVLUG

2018
9

2017
18

2018
10

2017
14

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

1

1

0

0

0

0

3

3

0

0

De kievit
Het aantal broedparen kieviten is het afgelopen jaar enorm
gekelderd. Bedroeg het aantal broedparen in 2017 nog 37,
in 2018 moesten we het doen met 24 broedparen. Deze
achteruitgang van 35% heeft deels te maken met de late
vorstperiode, deels met het omzetten van maisland naar
grasland en deels met de vergrijzing van de populatie. Het

zal moeilijk worden om de kievit voor Saasveld de komende
jaren te behouden. Er werden maar tien kuikens vliegvlug.
Wederom veel te weinig. De achteruitgang in het
Westrikkerbroek was het grootst. Het frustrerende is dat
juist in potentie dit het mooiste weidevogelgebied van de
vereniging zou kunnen zijn, mede door zijn openheid.

De grutto
De grutto lijkt definitief verdwenen uit Saasveld. Voor het 2e
achter opeenvolgend jaar waren er geen broedparen
grutto’s meer aanwezig.
De scholekster
Ook de scholekster heeft het bijzonder moeilijk in Saasveld
en lijkt hier te verdwijnen. Evenals vorig jaar hadden we ook
dit jaar maar één broedpaar. Er werden ook dit jaar geen
kuikens vliegvlug. Het nest werd leeg gevreten. Er werd
geen 2e broedpoging meer ondernomen.

De wulp
Terwijl ik dit aan het schrijven besef ik hoe troosteloos de
uitgangssituatie voor Saasveld geworden in tien jaar tijd.
Want ook voor de wulp zijn er volop zorgen. Afgelopen jaar
hadden we in Saasveld drie broedparen. Ook hier werden
de nesten voor dat ze uitkwamen leeg gevreten. Een
broedpaar heeft nog een 2e broedpoging ondernomen,
helaas zonder succes.

Afdeling: Weerselo
Vergelijking resultaten 2018 en 2017
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Kievit

21

25

21

24

8

10

12

12

7

10

Grutto

2

4

2

1

0

1

2

0

0

1

Scholekster

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Wulp

5

4

3

4

1

1

2

1

2

2

De kievit
De dalende trend, die zich al jaren laat zien in het aantal
broedparen kieviten, werd ook in 2018 niet gekeerd. Dit
jaar weer daalde het aantal paren met vier en kwam uit op
21 broedparen. Naast deze daling zat ook nog het
broedseizoen niet echt mee. Tot half februari verliep de
winter van 2018 extreem zacht. Maar van eind februari tot
bijna eind maart waren er, met tussenpozen, een paar fikse
vorstperiodes. Voor de kieviten die al gearriveerd of zelfs
niet weggeweest waren, kwam deze kou als een
onwelkome verrassing. Kieviten trekken normaliter met de
vorstgrens op en neer. Nu was het een kwestie van de
vorstperiode afwachten of toch naar het zuiden vliegen. Na
deze koude periode volgden de maanden april en mei, die
weer bijzonder zacht waren. Net als op andere plaatsen,
was het gevolg van deze weersomstandigheden, dat de
eerste legsels van de kievit niet succesvol waren. De hoop
werd daarom gevestigd op het tweede legsel. Deze latere
legsels, allemaal op maisland en nadat alle
werkzaamheden op het land waren voltooid, waren
succesvoller. Van de 21 gevonden nesten werden er twaalf
verstoord of gepredeerd, dit komt uit op 57%. Van de
overige acht uitgekomen legsels zijn uiteindelijk zeven
kuikens vliegvlug geworden. Een veel te laag percentage
om de huidige kievitenstand te kunnen handhaven.
De grutto
Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op
twee paartjes, een halvering t.o.v. 2017, want toen waren
dit er nog vier. De broedparen bevonden zich in de

Nesten van de grutto helaas gepredeerd in Weerselo
omgeving van de Wolfsbergweg/Legtenbergstraat. De
nesten, met in totaal 8 eieren, werden gevonden en
gemarkeerd. Helaas werden de nesten voortijdig
gepredeerd.
De scholekster
Van de scholekster bleef het aantal broedparen, twee
stuks, gelijk aan voorgaand jaar. Weerselo heeft veel
betere tijden gekend wat betreft het aantal paartjes. Vijf
jaar geleden konden we nog tien broedparen in Weerselo
melden. Ook op landelijk niveau laten de aantallen
scholeksters verontrustende cijfers zien. Er zijn
onderzoeken gaande naar de oorzaken van de
achteruitgang. Met name in landbouwgebieden is de
achteruitgang van de scholekster dramatisch.

Daar komt bij dat het broedsucces van de scholekster
de laatste jaren zorgwekkend is te noemen. Ook in
2018 kwamen de Weerselose scholeksterparen niet tot
broeden of werden de broedsels al in een zeer vroeg
stadium om zeep geholpen.
De wulp
Op het moment dat je weer voor het eerst het
jodelende geluid van de wulp hoort, klinkt dat als
muziek in je oren en krijg je echt het gevoel dat de
lente aanbreekt. Ook dit jaar weer werden in het
vroege voorjaar, zo rond midden februari, de eerste
wulpen gehoord en waargenomen. Aanvankelijk
hielden ze zich vooral op in de omgeving van het
Zoekerveld, maar later trokken ze naar hun
broedgebied. Na een dip in het aantal broedparen in
2017 (vier paartjes) herstelde zich dit jaar het aantal in
Weerselo weer lichtelijk naar vijf wulpenparen. Twee
paartjes zochten hun broedgeluk in de omgeving van
Gammelke, een paartje in de buurt van de

Jodelende wulp geeft menigeen een voorjaarsgevoel

Wolfsbergweg en twee paartjes in de directe omgeving van het
Zoekerveld. Er werden drie legsels gevonden, waarvan er drie
werden gepredeerd. Uit het andere legsel kwam een vliegvlug
jong voort en ook uit een niet gevonden nest werd een jong
vliegvlug.

Afdeling Rossum
Vergelijking resultaten 2018 en 2017
BROEDPAREN

GEVONDEN
LEGSELS

UITGEKOMEN
LEGSELS

2018

2017

2018

2017

Kievit

68

84

63

71

Grutto

2

5

1

1

Scholekster

4

5

3

Wulp

5

6

Tureluur

2

7

2018

VERSTORINGEN

VLIEGVLUG

2017

2018

2017

2018

2017

Ca. 38

24

34

Ca. 25

Ca. 30

1

0

0

1

0

0

4

1

1

2

3

0

1

7

3

3

2

4

2

4

Ca. 4

2

3

2

2

0

?

0

2

31

De kievit
De stijging van het aantal broedparen kieviten in het jaar
2017 werd in 2018 weer helemaal tenietgedaan. Het aantal
paren liep nl. terug van 84 in 2017 naar “slechts” 68 paren
in 2018, een daling van maar liefst 16 paren ofwel bijna
20%, iets minder dan een vijfde deel. Duidelijke oorzaken
van deze daling zijn moeilijk te bepalen, hopelijk is het
geen trend voor de komende jaren. Dat onze weidevogels,
dus ook de kievit, het steeds moeilijker krijgen om zich
succesvol voort te planten is algemeen bekend. Dreigende
gevaren vanuit de lucht en vanaf de grond nemen eerder
toe dan af, maar dat de teruggang zo hard zou gaan was
niet te verwachten. Het aantal gelokaliseerde legsels
bedroeg 63 waarvan 31 legsels succesvol zijn uitgekomen,
een uitkomstpercentage van bijna 50%. Nagenoeg alle
legsels bevonden zich op maisvelden, slechts zes paartjes
kieviten kozen voor een andersoortig broedterrein. Het
totaal aantal verstoringen bedroeg ongeveer 24 waaronder
ook meerdere legsels van één of enkele eieren welke door
verschillende oorzaken werden verstoord.

Jonge kieviten geven hoop voor de komende jaren
Ondanks een tegenvallend aantal broedparen werd,
volgens diverse waarnemingen, toch nog een behoorlijk
aantal jonge kieviten vliegvlug. Hopelijk biedt dit kansen
voor komende jaren.

De grutto
Deze pur sang weidevogel is de laatste jaren in een vrije
val geraakt. Waren er in het Rossumse gebied in 2016 nog
zeven broedparen, in 2017 was dat aantal gedaald naar vijf
en dit jaar, dus 2018, waren slechts twee broedparen in het
broedgebied teruggekeerd. Slechts één legsel werd
gevonden, vier eieren zijn zeer waarschijnlijk wel

De wulp
Ook de wulp moest een veer laten, het aantal broedparen
daalde van 6 in 2017 naar 5 broedparen in 2018. Toch
biedt deze mooie grote “weidevogel” met zijn prachtige
voorjaarsroep hoop voor de toekomst. Veel agrariërs
vinden deze vogel bij het horen van de jodelende roep, de
aankondiger bij uitstek van het voorjaar. Er werden in totaal

uitgekomen doch voor zover waargenomen zijn geen jonge
grutto's vliegvlug geworden. Helaas! Samen met de
tureluur is de grutto een pur sang weidevogel, beide
soorten broeden ook nagenoeg alleen op graslanden,
hoewel de grutto de laatste jaren ook wel kiest voor een
maisland met groenbemesting, omdat zo'n maisland wel
heel erg veel lijkt op een grasland. Wel heel erg jammer
dat deze echte weidevogelsoorten uit ons landschap aan
het verdwijnen zijn. De andere soorten hebben het ook erg
moeilijk maar zijn van oudsher geen “echte”
weidevogelsoorten. De kievit is een plevierachtige, die
thans bijna uitsluitend op niet-grasland broedt. De wulp is
van oorsprong een duin- en heidebroeder en de
scholekster is oorspronkelijk een strandvogel. Ook broedt
deze soort in onze regio zelfs op platte daken waarop

7 legsels van de wulp gevonden waarvan in Volthe 3
legsels van één en hetzelfde ouderpaar. Dit lijkt
uitzonderlijk. Een eerste legsel van 4 eieren van dit paar
werd gepredeerd, een volgend legsel, een paar percelen
verder, met 1 ei werd ook gepredeerd en het 3e legsel,
weer enkele percelen verder met 4 eieren is succesvol
uitgekomen. Het lijkt niet vaak te gebeuren dat eenzelfde
wulpenpaar in één seizoen totaal 9 eieren produceert. Niet
bekend is of de jongen van dit paar vliegvlug zijn
geworden. Op een andere plek in Volthe werden 2 legsels
van een wulp gepredeerd ondanks dat door enkele leden
van onze vereniging schrikdraden rondom het tweede
legsel waren gespannen, juist om predatoren op afstand te
houden. Een legsel van een derde wulpenpaar in Lemselo
werd succesvol uitgebroed. Een legsel van een vierde paar

steengruis ligt en regenwater blijft staan, zodat het net een
strandgebiedje lijkt. Laten we hopen dat het tij zich ten
gunste keert en al deze soorten nog tot in lengte van jaren
in onze contreien mogen broeden en de prachtige
voorjaarsgeluiden mogen laten horen.

wulpen, ook in Lemselo, werd gevonden in een perceel
gerst door de eigenaar van dit perceel. In goed overleg met
deze eigenaar werd besloten dit legsel enkele weken niet
te controleren om sporen naar het nest te voorkomen met
als doel predatie tegen te gaan. Dit legsel is uiteindelijk
succesvol uitgekomen. Een aantal weken volgde zonder
verdere waarnemingen totdat een lid van onze vereniging

De scholekster
Ook het aantal broedparen van de scholekster loopt
gestaag terug. In 2016 nog zes broedparen, een jaar later
nog vijf paren en dit jaar, in 2018, nog slechts vier paartjes,
dus weer één paar minder. Het lijkt erop dat de snelle
opkomst van de scholekster in de tweede helft van de
vorige eeuw, thans met eenzelfde snelheid weer aan het
dalen is. Jammer van deze mooi gekleurde en goed
hoorbare vogel. Van één paar werd tweemaal een legsel
gepredeerd zodat van herleg geen sprake meer was en
één legsel is succesvol uitgekomen. Voorzover bekend zijn
geen jonge scholeksters vliegvlug geworden.

medio juni op een aangrenzend perceel zijn hond opleiding
gaf en plotseling een zestal wulpen tegelijk de lucht in zag
vliegen. De vraag rees of wulpen zich op dat tijdstip al aan
het verzamelen waren voor de trek of dat de vier op het
aangrenzend perceel uitgekomen jonge wulpen allemaal
vliegvlug zijn geworden. Dit is te mooi om waar te zijn maar
theoretisch niet onmogelijk. We wachten af wat volgende
seizoenen ons zal brengen.

De tureluur
Net als de grutto geraakte ook de andere echte weidevogel, de
tureluur, in een vrije val. Konden we in 2016 en 2017 nog spreken van
een aanwas van zes naar zeven paren, in 2018 volgde de vrije val
naar nog slechts twee paartjes. De legsels van beide paartjes zijn
gelokaliseerd in het gebied de Benneker en aangrenzend gebied en
zijn succesvol uitgekomen. Niet bekend is of er jonge tureluurs
vliegvlug zijn geworden. Laten we hopen dat de tureluur niet helemaal
uit ons weidevogelgebied verdwijnt, in een aantal deelgebieden is
deze vogel helaas al verdwenen.
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