Biologische boeren bevorderen de vogelstand
(eerder gepubliceerd in Resource nr 4, juni 2002, Magazine van Wageningen Universiteit & Researchcentrum)

In Nederland wordt ‘de natuur’ door mensen beheerd. Dit
zijn meestal mensen in dienst
van de overheid (bijvoorbeeld
Staatsbosbeheer), milieuorganisaties (bijvoorbeeld Natuurmonumenten) of boeren. Sommige
boeren, waaronder biologische
boeren, nemen veel uitgebreidere
natuurbeschermingsmaatregelen
dan de minimummaatregelen om
voor subsidie in aanmerking te
komen.
Biologische boeren gebruiken geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Zij streven ernaar om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren met vaste mest
en stikstofbindende gewassen, en
proberen ziekten en plagen te
voorkomen door meer gewassen
met een ruimere rotatie te verbouwen. Ook zorgen ze voor
planten en struiken in natuurstroken, om natuurlijke vijanden
van plaaginsecten en bloembestuivers aan te trekken.
Vorig jaar is een uitgebreide
discussie gevoerd of natuurbeheersmaatregelen op boerenbedrijven wel de benodigde effecten hebben. Uit onderzoek van
David Kleijn bij gangbare veeteeltbedrijven werd geen gunstig
effect van natuurbeheer op vogels en planten geconstateerd.
Biologische bedrijven waren niet
in het onderzoek opgenomen.
Andere onderzoekers hebben
echter aangetoond dat beheersmaatregelen door biologische

boeren wel het beoogde ecologische effect hebben.
Zo zijn er in de laatste twee
jaar tien wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin insecten en spinachtigen werden
geïnventariseerd op vergelijkbare
biologische en gangbare bedrijven. In acht artikelen werd aangetoond dat hun diversiteit groter
was op de biologische bedrijven.
Ook toonden negen publicaties
aan dat het aantal verschillende
vogelsoorten of de aantallen
vogels van bepaalde soorten
hoger waren op de biologische
bedrijven. De redenen: meer
voedsel, een grotere variatie aan
planten, geen schade door chemische bestrijdingsmiddelen en
stukjes natuur op het bedrijf. Zo
werden verschillende vogelsoorten (onder andere geelgors,
roodborstje, merel, groenling,
pimpelmees en koolmees) bevorderd door hagen, bloemrijke
slootkanten en/of wilde grasranden.
Veel vogels zitten aan de top
van een zogenaamde voedselketen. Om het gedrag van vogels te
begrijpen moeten we inzicht
krijgen in hun voedselweb. Frans
Smeding van de leerstoelgroep
Biologische Bedrijfssystemen
van Wageningen Universiteit
heeft drie jaar insecten, spinnen
en vogels geïnventariseerd in
tarwevelden en natuurranden op
achttien biologische akkerbouwbedrijven. Al met al hebben hij

en zijn assistent meer dan
100.000 beestjes bekeken. Alle
insecten, spinnen en vogels werden gegroepeerd in zogenaamde
functionele groepen, gebaseerd
op hun eetgedrag en andere
kenmerken.
Daarnaast heeft Smeding de
vegetatie in de natuurstroken en
tarwevelden geïnventariseerd.
Dat beheer liep uiteen: sommigen hadden wilde bloemen ingezaaid, anderen niet; sommigen
maaiden de stroken vroeg, anderen laat. Laat gemaaide natuurstroken hadden in de broedtijd
een grotere dichtheid aan insecten, en er werd een positieve
relatie gevonden tussen de aantallen broedende zangvogels en
de insectenhoeveelheid. Ook
waren er meer broedvogels
naarmate het land langer biologisch was beheerd, vooral wanneer er veel groenten in het
bouwplan zaten. Insecten die
leven van deze gewassen en
onkruiden waren waarschijnlijk
de belangrijkste voedselbron. Dit
onderzoek onderstreept de noodzaak om op hele bedrijven te
kijken, zowel naar percelen als
randen. Door verschillende
voedselketens in verband te
brengen met algemene en specifieke beheersmaatregelen, ontstaat er begrip voor de samenhang en kan de biodiversiteit
effectief worden beheerd.
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