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VOORWOORD
Met het invallen van de dooi* als striemende hagelvlagen en koude
voorjaarsbuien de vorst de grond uitjagen» komen de eerste koppels
kieften aanzetten langs de natte» grijze Hollandse luchten»
als
voorboden van de naderende lente.
Lang heb je naar ze uitgekeken»
en als het weer het enigszins toelaat ga je zo begin maart weer
eens poolshoogte nemen» eens kijken hoe het land er bij ligt» of
er misschien al wat vroege grutto's zijn.
Een praatje met de
boeren» een wandelingetje over een paar perceeltjes (waarbij
je
alleen wat smienten ziet»
die pas eind april allemaal
vertrokken zullen zijn) en al gauw heb je weer helemaal de smaak
te pakken!
Als er dan een telefoontje van het Samenwerkingsverband komt: "het
weidevogelprojekt loopt ook dit jaar door"» dan kunnen de stokjes
genummerd en de nieuwe plattegrondjes getekend worden.
En als dan
het voorjaar werkelijk is aangebroken» als de gele sterren van het
kleine hoefblad ons tegenstralen» dan volgen er drukke weekenden,
en even ongewis als het Hollandse weer kan zijn» waarin wind»
regen en zon elkaar regelmatig afwisselen» zijn er dagen waarop je
niets bijzonders ziet en nauwelijks iets vindt ("ben ik daarvoor
om 7 uur m'n bed uitgekomen?")» maar ook dagen waarop je bij wijze
van spreken ogen (en stokjes) tekort komt!
Met het lengen der dagen wordt niet alleen het gras langer (al
helpt de stikstof daar ook bij)» de benodigde tijd
om alle
perceeltjes goed te inventariseren neemt recht evenredig toe.
Ook
de werkzaamheden van de boeren nemen toe (mest uitrijden» rollen»
slepen»
greppelen» kunstmest strooien) en daarmee het risico voor
legsels van de vroege broedvogels. Half mei kunnen vele kievitten»
maar ook reeds grutto's en tureluurs met hun jongen rondstappen»
als ze tenminste het geluk
hebben gehad
dat hun eerste broedsel
niet verstoord is door eierrapers» weidend vee# kraaien» wezels of
andere predatoren.
Door het markeren van de nesten (in verband
met werkzaamheden op het land) of door het plaatsen van een nest
beschermer (ter voorkoming van vertrapping) nemen de kansen op een
succesvol broedseizoen in ieder geval toe.
Met het meedoen aan het weidevogelonderzoek sla je dus drie
vliegen in een klap: je bent op een intensieve manier bij het wel
en wee van de weidevogels betrokken» de boeren künnen zonder
onnodig nesten te verstoren en zonder tijdverlies hun werk doen»
maar bovenal: de vogels varen (vliegen) er wel bij!
\

.

. . . .

Als de zon eind mei» een week lang goed z'n best doet» dan breekt
een nieuwe fase aan: het maaien. De meeste nesten zijn dan al uit»
e n veel vogelgezinnen vertoeven op (beweide of reeds gemaaide)
percelen met kort gras. De late broedsels kunnfn gespaard worden
dankzij de geplaatste stokjes; enkele jonge vogels moeten een goed
heenkomen zien te vinden in greppels en slootkanten» daarbij soms
een handje geholpen door de boer.
Sommige jonge kieviten weten
zich dan al vliegend te redden» daarmee het belang .'onderstrepend
van een goede bescherming van de vroege legself.

Half juni» als de zomer echt begint»
hebben de meeste vogels het
broedseizoen achter de rug.
En als het hooi van het land
gehaald
wordt» vormen zich al weer
koppels kieften en grutto's.
Nog even
en ze trekken naar het Waddengebied» naar riviermonden en de kust
om daar hun kostje op te scharrelen.
Komt het najaar» dan trekken
ze met hun soortgenoten verder weg» vluchtend voor de vorst.
De kringloop is volbracht.
Maar met het invallen van de dooi

Wim Kalkman
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VERANTWOORDI NO EN DANKWOORD
Het initiatief tot dit onderzoek komt var» het Samenwerkingsverband
Waterland» bestaande uit Wi» r k groep Jonge Boeren Waterland <WJBW)»
Contac t Ni]ipubcDtherming Noord-Hol 3 and <CMN) en Centrum Landbouw
en Milieu <CLM>.
Dit Saroitnwer k ingsverband
draagt ook de inhoude
lijke vprantwoorrte). i j fcboi d voor het onderzoek.
Het veldonderzoek heeft
plaatsgevonden in de voorjaren van 1982»
1983 eri 1VB4.
November 1936 :is de laatste hand gelegd
aan het
rapport.
De schrijvers van dit.rapport hebben in het Samenwerkingsverband
meegedraaid.
Zij hebben een deel van
het veldwerk
in 1984
en de helr verslaggeving voor
hun rekening genomen.
Dit mede in
het kader van et*n dokturaalvak
Milieubiologie.
Zij leveren
dit rapport dan ook tevens in als dok toraal verslag bij de Afdeling
Milieubiologie van dt» Rijksuniversiteit Leiden.
Dit onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij de stimulerende
inbreng van een groot aantal
personen.
In het bijzonder bedanken
we:
- de begeleiders vanuit het Samenwerkingsverband:
Wouter van der
Weijden en Dirk Tanger» voor het vele kommentaar op alle aan dit
rapport voorafgaande koncepteri.
- de begeleiders vanuit de Afdeling Milieubiologie» Theo Verstrael
en Wim ter Keurs» met name voor hun kommentaar op
konceptrapport<en).
Tevens de Afdeling Milieubiologie voor het ter beschikking stel
len van faciliteiten in de verslagfase en bij het drukken van
het rapport.
- de leden van de Werkgroep Jonge Boeren Waterland: Riny Bus» Henk
de Gier» Jaap Honingh» Simon Hoogendoorn en Klaas Smit.
- de boeren op
wier bedrijven het veldonderzoek
heeft plaats
gevonden: A.
Bakker» K.
Bark»
J.
Bindt» T. & B.
Breedijk»
N. Disseldorp» Th. v. Eck» N.
de Gier» B.W. & W.
Hoogendoorn»
C. & J.
Knip» A.
Meiman» N.
Molenaar» H.
Nierop» G.
Oskam»
J.
Pijl» H.
Prinsze» S.
Sant» J.
Sluis# B.
Th.
Snijders»
H.
Spaons B.
Spelt» B.
Staphorst» A.
Valk» A.
Verkley
en
J. Wals.
de vrijwilligers die een of meerdere jaren»
de weidevogel
inventarisaties mede hebben uitgevoerd: Marjanne Addink»
Martin
van de Berg» Jack Crielaard» Frank Distelbrink»
Nieko Groen»
Adriaan Guidemond» Jan Gottmer»
Jos Jongsma» Rinus Haars» Henk
Harrewijno»
Nico Jonker» Ab Kalkman» Wim Kalkman»
Walter van
Kessel» Reindert Leguijt»
Yvonne van Maanen» Frans Parmentier»
Peter Rozemeyer» Evert van Veldhuizen» Ernst van Wagensveld en
Hayo van der Werf.
- de overige leden van het ^Samenwerkingsverband: Gert van Bergen»
Dirkjan Booij» en Rob Schroder.

- Tjebbe de Boer (DBL) voor het ter beschikking stellen van de
gegevens van het COAL-onderzoek en het leveren van kommentaar op
het koncept-rapport.
- Cees Musters en Jos Poppelaars voor hun adviezen bij de
tische bewerkingen.
- de fam.
Hoogendoorn te Amsterdam»
tijdens het veldonderzoek.

statis

voor de genoten gastvrijheid

Voor het uitgeven van het verslag
is een
ontvangen van de provincie Noord-Holland.

financiële bijdrage-

We hopen dat dit rapport»
ondanks de niet geringe omvang» door
velen zal worden gelezen.
Wie het teveel vindt» leze de samen
vatting» konklusies en aanbevelingen.
Ook is het mogelijk slechts
een of meerdere deelonderzoeken te lezen.
Na de inleidende
hoofdstukken <1 t/m 4) zijn elk van de hoofdstukken 5» 6» 7» 8 en
9 zelfstandig leesbaar.
Leo Joosten
Arnoud Snel link
Otto Vloedgraven

SAMENVATIÏ NC
Inleidin 11
In 19Ö2 is> cr door
h&t Samenwerk ingsverband
Waterland onderzoek
verricht no ar
htrt
broed&ukses van weidevogels op grasland
op
moderne melkveebedrijven in Waterland.
Dit onderzoek was bedoeld
ter onderbouwing van dn bezwaren van de Werkgroep Jonge Boeren
Waterland (WJBW) tegen h ft < ontwerp )beheer sp lan voor Waterland.
Die bezwaren richtten zich,
naast de starre situering van
de beheers- en re&erva&tsgebieden* op de voorgestelde beheersbepslingen.
Die woren volgens de WJBW slecht inpasbaar»
niet
flexibel en bovendien
wein.ig
doelmatig
voor de weidevogels. Op
grond
van deze bezwaren werd er door de WJBW gepleit voor uitstel
en herziening van het plan,
hetgeen werd
ondersteund door het
Contact Milieubescherming Noord-Holland (CMN).
Het Centrum Land
bouw en Milieu bemiddelde hierbij.
Mede door deze stol 1ingname bet-loot de Adviescommissie tot uitstel
en nader onderzoek.
Ook WJBW, CMN en CLM besloten ais Samen
werkingsverband (SV), gezamenlijk onderzoek te verrichten. Verslag
van het onderzoek is gedaan door van Kessel & Parmentier (1984).
Omdat de diskussie rond het beheersplan ook toen nog niet ten
einde was en bovendien de konklusies van het onderzoek slechts op
een jaar onderzoek en, met name voor de kritische soorten* op een
relatief gering aantal gegevens waren gebaseerd* is dit onderzoek
in 1983 er» 1984 voortgezet.
Daarbij is de vraagstelling ook
enigszins uitgebreid.
In dit rapport wordt verslag gedaan van 3 jarén onderzoek en wel
naar:
- het broedresultaat van weidevogels op voor 3 juni gemaaid land
(vroeg
maailand) en op
land
zonder gebruiksbeperkingen op
intensieve bedrijven (onbeperkt maailand)»
- gedrag en overlevingskans van weidevogelpullen tijdens maaien*
- het effekt van het sparen van legsels bij het maaien*
- het broedresultaat op voorbeweid land*
- het effekt van rollen en slepen.
Opzet, materiaal en methoden
De veronderstelling van het SV is* dat onbeperkt maailand op
intensieve bedrijven in Waterland goede kansen op broedsukses
biedt aan weidevogels.
Door aanvullende maatregelen»
als het sparen van legsels tijdens
het maaien en vroeg rollen en slepen zou het broedsukses zelfs
kunnen worden verbeterd.
Op gebiedsniveau zou ook voorbetiieiden
een bijdrage kunnen leveren aan een verbétering van het broed
sukses:
voorbeweid land zou vestigingsmogelijkheden en kansen op
broedsukses kunnen bieden in de periode dat dat op maailand
niet
meer het geval is.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens uit de veld
onderzoeken van het SV en het COAL
(Coördinatie Onderzoek
Aangepaste Landbouw) in 1982» 1983 en 1984.
Deze veldonderzoeken
waren gericht op negen in het grasland
broedende steltlopers en
eendesoorten»
te weten: Kievit» Grutto»
Scholekster*
Tureluur»
Kemphaan» Watersnip» Wilde Eend» Slobeend e n Zomertaling.

Ter beantwoording van de gestelde vragen zijn zouiel
op
maailand
als op voorbeweid land de lotgevallen van de legsels tot aan het
maaien genoteerd.
De percelen zijn een keer per week
geïnven
tariseerd.
Daarnaast zijn gegevens verzameld over het agrarisch
gebruik van de percelen.
Voor het pullenonderzoek
zijn zowel maailandpercelen als voorbeweide percelen vlak voor» tijdens en na het maaien onderzocht op
de aanwezigheid en het gedrag van oudervogels en pullen.
Voor het onderzoek
naar gespaarde legsels zijn legsels waar
tijdens het maaien omheen was gemaaid»
gevolgd
tot aan het
uitkomen of voortijdig mislukken.
Het pullenonderzoek en het onderzoek naar het sparen van legsels
zijn alleen door het SV uitgevoerd in 1982 en 1984.
Aan de hand van de verzamelde gegevens is gekeken naar:
- het percentage legsels op vroeg maailand dat uitkomt voor het
maaien en het percentage dat 5 dagen voor het maaien nog niet
uit is.
- het percentage legsels op onbeperkt maailand dat uitkomt voor
het maaien en het percentage dat 5 dagen voor het maaien nog
niet uit is.
- de aanwezigheid van weidevogelgezinnen» vlak voor en tijdens het
maaien op onbeperkt maailand»
- de lotgevallen van pullen tijdens het maaien»
- het verband
tussen enerzijds het tijdstip
van uitscharen en
anderzijds de snelheid van vestiging en de dichtheid aan legsels
op voorbeweid land na het uitscharen»
- de dichtheid aan legsels op voorbeweid land in de belangrijkste
uitschaarperioden»
vergeleken met de dichtheid op maailand
in
dezelfde periode»
- het percentage van de gespaarde legsels dat uitkomt»
- het
vestigingsverloop van weidevogels in relatie tot het
tijdstip waarop
de voor jaarswerkzaamheden rollen en slepen
worden uitgevoerd.
Resultaten en konklusies
1. Voor wat betreft de uitkomst van legsels op vroeg
maailand
(Waterland-Oost, 1982» 1983 en 1984 tesamen), geldt dat:
- het grootste deel van de legsels van de Kievit (96X)» Grutto
(857.) en Tureluur <737.) uitkomt voor het maaien.
Bij Schol
ekster»
Wilde Eend en Slobeend komt echter minder dan 50îi
van de legsels uit voor de maaidatum»
-- als pullen meer dan 5 dagc-n nodig
hebben om het perceel van
geboorte te verlaten» een aanzienlijk deel van de Grutto(267.) en Tureluurpul len (537.) het risiko loopt te sneuvelen
ten gevolge van maaien.
Van de overige soorten zijn te weinig gegevens verzameld
om
uitspraken te kunnen doen.
2a. Voor wat- betreft de uitkomst van legsels op onbeperkt maailand
(Waterland-Oost» 1982 en 1984 tesamen) geldt dat:
- het grootste deel vari de legsels van Kievit (94%)» Grutto
(927») en Tureluur (787.) uitkomt voor het maaien.
Bovendien
komt meer dan 607. van de legsels van Scholekster en Slobeend
uit voor het maaien.
Van de legsels van de Wilde Eend
komt
echter maar 407. uit voor het maaien.

- als pullen mct>r dan l? dayeri nc«dig hebben om het perceel van
geboorte te verlöten» loopt een aanzienlijk deel
van de
Tureluur- (3SX) en Scholeksterpullen
<60%) het risiko te
sneuvelen ten gevolge van maaien.
Het broedresultaat van Kievit» Grutto en Tureluur op onbeperkt
maailand was:
- in 1784 signifikant. loger dan op
het beperkte maailand
< p < 0. 05)>
- in 1903 hoger dan op het beperkte maailand.
Dit uias echter
niet signifikant <p > 0.05).
Van de overige soorten zijn te weinig gegevens verzameld om
uitspraken te kunnen doen.
Voor wat betreft de aanwezigheid
van pullen op
percelen
onbeperkt maailand tijdens het maaien» geldt dat:
- hoewel
er op de desbetreffende percelen Kievitlegsels waren
uitgekomen» er vlak voor het maaien geen enkel Kievitgezin
werd aangetroffen»
- er wel enkele Gruttogezinnen werden aangetroffen» het aantal
bleek echter veel kleiner dan men op grond van het aantal
uitgekomen legsels zou kunnen verwachten.
Van de overige soorten zijn te weinig gegevens verzameld
om
uitspraken te kunnen doen.
Voor wat betreft de lotgevallen van pullen tijdens het maaien
geldt dat:
a. Van
de aanwezige steltloperpullen
(n=50>
grotendeels
Grutto):
- 40% op eigen kracht over de sloot ontsnapte;
- 10/. op het perceel overleefde»
- 447. door de boer over de sloot werd gezet»
- maximaal ó% sneuvelde.
b. van
de
aanwezige eende- en bleshoenderpullen
<n=54)
ontsnapte meer dan 70% op eigen kracht aan het maaien.
Voor wat betreft het voorbeweide land geldt dat:
a. de dichtheid aan vestigingen van met name Kievit» Tureluur
en Kemphaan in de uitschaarperiode van 26 april - 6 mei het
hoogst is.
De dichtheid aan vestigingen is in deze periode
zelfs hoger dan op onbeperkt maailand in dezelfde periode)
b. de uitkomstsnelheid van legsels zodanig is dat:
- van de Kievit 6 weken na het uitscharen 83% van de
legsels uit is en na 7 weken 100%»
- voor de Grutto is dit 85% en 100%;
- voor de Scholekster 72% en 91%;
- voor de Tureluur en de Kemphaan 85% en 100%.
c. de dichtheid aan vestigingen en de vestigingssnelheid op
met rundvee voorbeweid
land hoger is dan op met schapen
voorbeweid land.
Van de gespaarde legsels <n=58) kwam 78% uit.
De overlevings
kans van gespaarde legsels is relatief groot bij een grote
oppervlakte niet -gemaaid
gras om het nest en een
kort«
vel dper iode.
Voor wat betreft het (potentiele) effekt van rollen en slepen
op het broedresultaat» blijkt dat in Waterland-Oost:
a. het tijdstip van rollen en slepen sterk van'jaar tot jaar en
van bedrijf tot bedrijf verschilt.
In 1982 werd bijv.
72%

en in 1984 20% van de onderzochte oppervlakte gerold en
gesleept na 1 april.
b. voor 1 april nog maar een klein deel van de legsels aanwezig
is; en dan bijna alleen van de Kievit.
Rond 15 april is het
grootste deel van de Kievit- en bijna de helft van de
Gruttolegsels aanwezig.
c. Als er na 1 april
wordt gerold
en gesleept kunnen er dus
veel legsels sneuvelen.
Aanbevelinoen
De resultaten van het onderzoek bevestigen de veronderstelling dat
er bij het huidige agrarische (maai-)gebruik
in Waterland goede
kansen op broedsukses bestaan voor weidevogels.
Uit ander onderzoek (Joosten e. a.
1986) is bovendien gebleken dat
de weidevogeldichtheid op intensieve bedrijven in Waterland
hoog
kan zijn.
Daarmee biedt intensief gebruikt maailand
in Waterland goede
perspektieven voor het weidevogelbeheer.
Een verdere verbetering van het broedsukses is mogelijk door:
- het afsluiten van beheersovereenkomsten;
- vrijwillig weidevogelbeheer.
Het verdient aanbeveling om in Waterland bij beheersovereenkomsten
minder de nadruk te leggen op maaidatumbeperkingem
maar meer op
vroeg rollen en slepen» en op
een maaiplicht op een zo groot
mogelijke oppervlakte. Dat verbetert de inpasbaarheid van beheersbepalingen in de bedrijfsvoering
en gaat niet of nauwelijks ten
koste van de doelmatigheid voor de weidevogels.
Omdat meer boeren
bereid zijn op
dergelijke beheerspakketten te tekenen <Van den
Aarsen e. a.
1984) is de doelmatigheid ervan mogelijkerwijs zelfs
groter dan van de gangbare beheerspakketten.
Voor vrijwillig weidevogelbeheer
bestaan verschillende mogelijk
heden. In de eerste plaats kan worden gedacht aan vormen van indi
viduele nestbescherming (bijv.
het plaatsen van nestbeschermers
en het om nesten heenmaaien).
In de tweede plaats is het mogelijk om aan vrijwillig weidevogel
beheer te
doen middels (kleine) aanpassingen in het grasland
gebruik
als bijv.
vroeg rollen en slepen en het verwisselen van
het gebruik van vugelrijke weidepercelen en vogelarme maaipercelen
(vJoo&ten e. a. 1986).
Het is aannemelijk dat- er in
de komende
jaren in Waterland ver
anderingen in het graslandgebruik zullen plaatsvinden ten gevolge
van de ruilverkaveling»
de mestwetgeving»
de superheffing en
bepaalde technische ontwikkelingen.
De gevolgen daarvan voor het
broedsukses van de weidevogels zijn per saldo waarschijnlijk
eerder negatief dan positief.
Dan verdient het aanbeveling
om extra aandacht te besteden aan
maatregelen zoals ze- in het voorgaande aan de orde zijn gesteld.
Ook
verdient het aanbeveling
om de ruilverkaveling
en
de
mestwetgeving zodanig in te vullen dat de negatieve gevolgen voor
de weidevogels tot een minimum beperkt blijven.

1.

INLEIDING
In Waterland
is vanaf 1981 diskussie gevoerd rond
het ontwerpbeheersplan voor dit gebied <Adviescommissie 19B1). De diskussie
ging vooral over de inpasbaarheid van de beheersbepalingen op de
bedrijven»
maar c>ok over de doelmatigheid ervan voor het weide
vogelbeheer.
Verder u>a& er diskussie over de
ligging
van de
aangewezen reservaats en beheersgebieden.
De bezwaren tegen het ontwerpbeheersplan Waterland
kwamen zowel
van boerenzijde» onder andere de Werkgroep Jonge Boeren Waterland»
als van de zijde van de natuurbescherming»
onder andere het
Contact Milieubescherming Noord-Holland.
Doordat de bezwaren van beide
partijen deels overeenstemden» was
er aanleiding voor samenwerking.
In 1982 werd het Samenwerkings
verband
Waterland (SV) opgericht»
waarin vertegenwoordigd de
Werkgroep Jonge Boeren Waterland
<WJBW)»
het Contact Milieu
bescherming Noord holland <CMN> en het Centrum Landbouw en Milieu
<CLM)> met de bedoeling om gezamenlijk bezwaar te maken tegen het
ontwerpbeheersplan.
Met name bij de WJBW leefden bovendien eigen ideeen voor weide
vogelbeheer.
Om die ideeen te toetsen» werd in 1982 een onderzoek
opgezet naar het effekt van verschillende vormen van grasland
gebruik
op de produktiviteit van weidevogels in Waterland
<Van
Kessel & Parmentier 1984).
In het onderzoek
is nagegaan hoe snel vogels zich vestigen op
voorbeweid land en op maailand en hoe lang de rustperiode tot aan
het maaien zou moeten zijn om de weidevogels goede kansen op
broedsukses te bieden.
Het onderzoek was gericht op
perceels
niveau.
Daarnaast is onderzocht wat uitstel van de maaidatum voor
gevolgen heeft voor de kwaliteit van het te maaien gras.
Tegelijkertijd werd er ook van ambtelijke zijde in Waterland
weidevogelonderzoek
verricht.
Het betrof een onderzoek
in het
kader van de Coördinatie Onderzoek Aangepaste Landbouw (COAL). Met
het COAL zijn regelmatig onderzoeksgegevens uitgewisseld.
Mede op grond van het onderzoek
uit 1902 is er door het SV een
eigen beheersplan opgesteld.
Enkele punten uit dit beheersplan
werden overgenomen in het officiële beheersplan dat begin 1983
werd
vastgesteld (Commissie Beheer Landbouwgronden 19B3).
Andere
punten werden niet overgenomen.
Dit laatste had te maken met
twijfels over de geldigheid van de konklusies van het eenjarige
onderzoek.
Om die konklusies beter te onderbouwen» werd er in
1983 door,het SV vervolgonderzoek verricht.
Maar door het zeer
natte voorjaar waren de resultaten niet erg representatief in de
tijd. Daarom is het onderzoek voortgezet in 1984.
Het betreft onderzoek naar de volgende vragen:
- wat zijn de kansen op
broedresultaat voor weidevogels op vroeg
maailand»
op
maailand
zonder
gebruiksbeperkingen
en op
voorbeweid land?
- wat
is het effekt van maaien op de overlevingskans van
weidevogelpullen?
- wat is het effekt van het sparen van legsels tijdens het maaien?
- wat is het «ffekt van rollen en slepen op het broedresultaat van
weidevogels?
Bij de herziening van het officiële beheersplan in 1984» is aan de
hand
van de voorlopige resultaten van dit onderzoek kommentaar

geleverd. (Samenwerkingsverband 1784» Joosten & Vloedgraven 1984»
Snel link 1984).
Naast dit onderzoek» gericht op het beheersplan»
heeft het SV in
1983 onderzoek gedaan naar meningen van boeren over het afsluiten
van beheersovereenkomsten (Van den Aarssen e. a.
1984).
In 1984
heeft het SV bovendien onderzoek verricht naar mogelijkheden voor
een nieuwe vorm van vrijwillig weidevogelbeheer.
Daarbij is
nagegaan welke 'speelruimte' er aanwezig is in de bedrijfsvoering
van intensieve melkveebedrijven» die kan worden benut ten bate van
de weidevogels (Joosten e. a.
1986).
Een van de doelen van dit,
onderzoek
was de mogelijkheden
voor weidevogelbeheer buiten
Relatienotagèbieden te verbeteren.
In dit rapport wordt verslag
gedaan van het weidevogelonderzoek
naar de produktiviteit van weidevogels in 1982» 1983 en 1984.
Het
verslag is als volgt opgebouwd:
- achtergrond en doelstellingen» probleemstelling en vraagstelling
(hoofdstuk 1 t/m 4)»
- materiaal en methoden (hoofdstuk 4)»
- broedresultaat op maailand (hoofdstuk 5)i
- gedrag en aanwezigheid van pullen tijdens het maaien (hoofdstuk
6)»

- effekt van het sparen van legsels tijdens het maaien (hoofdstuk
7);
- broedresultaat op voorbeweid land (hoofdstuk 8);
- het effekt van rollen en slepen op het broedresultaat (hoofdstuk
9);
- betekenis van het onderzoek en aanbevelingen (hoofdstuk 10).
Na de inleidende hoofdstukken is elk van de hoofdstukken 5»
8 en 9 zelfstandig leesbaar.
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In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over:
- het gebied Waterland;
- de Relatienota en de toepassing ervan in Waterland;
- de bezwaren van het 5V tegen het beheersplan en het eigen
beheersplan van het BV;
- de resultaten van het uridevugelonderzoek in 1982 en 1983;
- de doelstellingen van hut BV onderzoek.
Water 1 arid
Waterland
is het gebied ten noorden van Amsterdam» aan de west
zijde begrensd door de Zaan,
ten oosten door de Gouwzee en het
Ijmeer en ten noorden door de Purmer en de Beemster. Waterland is
overwegend een waterrijk veenweidegebied»
met veelal moeilijke
agrarische werkomstandigheden en met nog veel weidevogels.
De bodem bestaat uit veen of klei op veen»
uitgezonderd
enkele
droogmakerijen die een kleibodem hebben.
De perceelsvormen hangen
samen met de ontginningswijze in het verleden.
Zo vallen er
ruwweg 2 typen te onderscheiden.
Enerzijds is dat het slagenland
schap»
dat is ontstaan door ontginning vanaf de dijk
het veen
gebied in» wat resulteerde in lange smalle percelen.
Anderzijds
zijn dat de droogmakerijen, die zijn ontstaan door het droogmalen
van meren.
De daaropvolgende verdeling in percelen resulteerde in
meer blokvormige percelen.
Daarnaast is er ook nog sprake van
vaarland»
dat veelal beï-taat uit kleine percelen (0.3 a 1. 5 ha),
die slechts varend zijn te bereiken.
In vergelijking met veel andere gebieden in Nederland is de melk
veehouderij in Waterland minder
intensief. De veebezetting is in
het algemeen laag en er zijn relatief weinig ligboxenstallen.
Ook
wordt er relatief laat gemaaid: op land zonder gebruiksbeperkingen
vanaf half mei tot half juni.
Dit laatste houdt in de eerste
plaats verband met de bodemgesteldheid
en de hoge waterstanden
waardoor de grasgroei in het voorjaar pafe laat op gang komt.
Een
tweede oorzaak is de verkavelingssituatie:
op de meeste bedrijven
is de grond versnipperd over vele <lange, smalle) percelen»
soms
op
grote afstand van de boerderij.
Daardoor vergt het maaien
veel arbeid.
Daar is overigens niet alles mee verklaard: ook de
opvattingen van een deel van de boeren over de gewenste zwaarte
van de maaisnede» spelen, hierin een rol.
Agrarisch
gezien kan Waterland worden
onderverdeeld in Water
land-Oost» met relatief intensieve landbouw en overig Waterland»
waar de landbouw doorgaans minder intensief is.
Met name in de
laatste gebieden» waar ook nog veel vaarland
voorkomt» is veel
Relatienotagebied aangewezen.
2. 2

Relatienota
De Relatienota is in 1975 opgesteld
met het oog op de dreigende
verarming van natuur en landschap als gevolg van ontwikkelingen in
In de nota worden een aantal maatregelen voorgesteld
de landbouw.
die er op zijn gericht in bepaalde landbouwgebieden een mede op
natuur en landschap afgestemd
beheer te gaan voeren. De belang
rijkste daarvan is de aanwijzing van Relatienotagebieden» bestaan-
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de uit reservaats er» beheersgebieden.
In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw voort te
zetten* waarbij het agrarisch gebruik mede wordt gericht op natuur
en landschap.
Boeren kunnen zich»
op vrijwillige basis en tegen
een geldelijke vergoeding» verplichten om bepaalde handelingen te
verrichten of juist- na te laten.
Hiertoe kunnen ze een beheers
overeenkomst afsluiten.
In reservaatsgebieden wordt er naar gestreefd de grond op den duur
in eigen beheer van natuurbeschermingsorganisaties te
brengen.
Wel kunnen deze organisaties bij het beheer boeren inschakelen.
Ook kunnen boeren in deze gebieden» voorafgaand aan de verwerving,,
beheersovereenkomsten afsluiten.
Voor een Relatienotagebied wordt een beheersplan opgesteld» waarin
de voorwaarden voor het afsluiten van beheersovereenkomsten zijn
vastgelegd.
Het gaat daarbij zowel om de beheersbepalingen in de
vorm van beperkingen en verplichtingen» als om de regeling van de
geldelijke vergoeding.
Het beheersplan wordt opgesteld
door de
Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden (PCBL)» de vaststel
ling vindt plaats door de Direktie Beheer Landbouwgronden <DBL).
2. 3

Beheersplan Waterland
In Waterland is 2870 ha aangewezen als reservaats en 740 ha als
beheersgebied (zie figuur 2. J).
Binnen deze gebieden is ondei—
scheid gemaakt tussen gebieden waar de boeren in het algemeen eei—
der met de veldwerk zaamheden zouden beginnen ('vroege' gebieden)
en gebieden waar dat later zou gebeuren ('late' gebieden).
Ruwweg
valt de verdeling vroeg/laat samen met de verdeling Waterland Oost
en overig Waterland.
Hieronder volgen de belangrijkste beheersbepalingen.
Voor de late
gebieden gelden de data tussen haakjes.
1. Handhaving van het polderpeil» dat wil zeggen geen extra partikuliere onderbemaling.
2. Geen voorjaarswerkzaamheden tussen 15 april en 15(20) juni.
3. Geen (kunst)mest uitrijden tussen 15 april en 15(20) juni.
4. Niet maaien en weiden voor 15(20) juni.
5. Op een beperkte oppervlakte: voorbeweiding
tot uiterlijk 3(10)
mei gevolgd door maaien niet voor 28(30) juni.
Er gold
een 100% regel: dit houdt in
dat een boer
bij het
afsluiten van een beheersovereenkomst al zijn in Relatienotagebied
liggende grond moet aanbieden voor deze overeenkomst.

2- 4

Bezwaren van boerenzi.idp
De voornaamste bezwaren van boerenzijde en met name van de WJBW
betroffen:
1. de starre situering van de gebieden»
2. het feit dat de beheersbepalingen slecht inpasbaar»
weinig
fJexibel en niet doelmatig waren. Meer konkreet:
- het onderscheid
in 'vroege' en 'late' gebieden komt niet
overeen met de feitelijk natuurlijke verschillen»
- de late maaidata leiden tot een slechte graskwaliteit en een
grotere beweidingsdruk
c<p de overige bedri jfsoppervlakte.
Dit is een belemmering
voor de
bedrijfsvoering en mogelijk
ook voor de weidevogels»
- de JOOJi regel is moeilijk of niet inpasbaar voor bedrijven
met veel grond in Reïatienotagebied.

I
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Behears- en reservaatsgebieden
1. Worm«— en Jlaperreld (Koord)
2. Hornier- en Jiaperveld (Zuld)
3. Enge Vorner .
«. Kadverpold«*
5. Schaalsaeerpolder
6. Oostzanerreld
7. Rietland
8. Ilperveld
9. Varkensland
10. Oude Vennen
11. Waterland-0oat
12. Purser Ee
13. Zeddegat.
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Figuur 2.1: overzicht van Waterland met beheers- en
bieden.
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«•é3. de bepalingen in de vaarlandregeling» die niet doelmatig werden
bevonden om verruiging tegen te gaan.
Vanwege deze bezwaren is door de WJBW in samenwerking met het CMN
en het CLM»
met succes gepleit voor een jaar uitstel van de
besluitvorming rond
het beheersplan.
Het jaar werd benut voor
verder onderzoek
door SV en COAL en voor de formulering van
aanpassingsvoorstel1 en.
Dit resulteerde in aanpassingen in het
ontwerpbeheersplan:
voor vroege gebieden kon voortaan worden
gekozen uit een maaidatumbeperking van 1» S en 15 juni en voor
late gebieden van 15 en 20 juni (Commissie Beheer Landbouwgronden.
1783).
Dat betekende dus een duidelijke vervroeging van de maaidata.
Landelijk was inmiddels al afgestapt van de 100% regel.
De
ondergrens voor Waterland werd nu 30% van de bedrijfsoppervlakte.
De bezwaren die bleven betroffen met name:
- het voorbeweiden: de
uitschaardata werden te vroeg en de rust
periode te lang bevonden;
- het maaien: ook de nieuwe maaidatumbeperkingen werden te laat
bevonden.
Beheersplan van het SV
op het
Het beheersplan van het SV is opgesteld vanuit kritiek
gold
de
slechte
inpasbaarheid
van
ontwerpbeheersplan.
De kritiek
voorgestelde beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering en de gerinHet plan van het SV gaat
ge doelmatigheid ervan voor de vogels.
er vanuit» dat elk bedrijf 507. van de bedri jfsoppervlakte vrij van
beperkingen moet kunnen hebben.
Op
de overige 50%» die de meest
vogelrijke percelen bevat» gelden een aantal algemene bepalingen
en kan de boer uit 3 verschillende minimumpakketten kiezen.
De algemene bepalingen zijn:
~ handhaven waterpeil»
- uitvoering van de voorjaarswerkzaamheden
voor 1»8 en 15 april
(voor vroeg» resp. midden en laat land)»
- aanpassen van de maaimethode: plaatsen van stokken met plastic
zakken en maaien naar greppels of sloten toe»
- zes jaar vastleggen van het
gebruik
van de percelen waarop een
beheersbeperking ru&ti
- sparen van broedko]onies van Visdief» Kluut en Zwarte Stern.
De pakketten zijn:
De maaiplicht
50% maaiplicht zonder datumbeperking,
Pakket I
wordt per perceel vastgelegd»
30% maaiplicht met datumbeperking»
Pak ket II
Pakket III 30% maaiplicht zonder datumbeperking en 20% voorbewei
den met een rustperiode van 6 weken.
Tenslotte kent het beheersplan nog een specifiek keuzepakket voor
vaarland en de mogelijkheid tot een aantal aanvullende bepalingen.
Weidevogel onderzoek van het SV
In deze paragraaf komen de resultaten van het onderzoek in 1982 en
1983 aan de orde.

Onderzoek 1982
Voor eon uitgebreid verslag van het onderzoek in 1982 wordt verwe
zen naar Van Kessel en Fermentier (1994).
Hier volgen kort de
konklusies van het onderzoek.
Vroeg maailand in Waterland-Dost biedt redelijke kansen op broedresultaat voor Kievit.Grutto»
en in
iets mindere mate voor
Tureluur. Van deze soorten is resp. 94%» 89% en 67% van de legsels
uit voor het maaien.
Voorbereiden tot uiterlijk h mei» gevolgd door een rustperiode van
6-7 weken biedt kansen op broedresultaat voor Kievit» Tureluur en
Kemphaan.
Van deze soorten was na 6 weken resp. 85%» 100% en 100%
van de legsels uit.
Voor wat betreft de aanwezigheid
van pullen tijdens het maaien
geldt, dat er tijdens het maaien op de onderzochte percelen duide
lijk minder weidevogelgezinnen werden waargenomen dan op grond van
het aantal uitgekomen legsels 2ou kunnen worden verwacht.
De indruk was bovendien dat van de pullen die wel aanwezig waren
(voornamelijk Gruttopullen>» een groot deel op aktieve wijze wist
te ontsnappen.
Het graslandoroduktieonderzoek
heeft geen harde gegevens opgele
verd over het effekt van maaiuitstel op de graslandproduktie. Een
tendens is echter dat bij maaiuitstel de kwaliteit (VEM gehalte)
afneemt en de kwantiteit <kg droge stof) toeneemt.
2.6.2

onderzoek 1983
Het onderzoek in 1983 (Oottmer 1983) is alleen uitgewerkt voor het
maai land.
Door het zeer natte voorjaar waren de gegevens niet
gemakkelijk
te vergelijken met 1982.
Wel
is gekeken of het
vestigings
en uitkomstverloop verschilden op
percelen die in
beide jaren waren onderzocht.
Dit bleek niet het geval te zijn,
zodat er geen reden was om te twijfelen âan de konklusies van het
onderzoek uit 1982.
Doelstellingen
Het onderzoek in 1984 is deels een herhaling van de onderzoeken in
1982 en 1983.
Op grond .van de gegevens van het veldonderzoek in
1984 zullen dt konklusies uit 1982 en 1983 worden getoetst.
Waar
mogelijk zullen gegevens uit de drie onderzoeksjaren worden samen
gevoegd. Voor een ander deel is er ook sprake van nieuw onderzoek.
Daar zal in hoofdstuk 3 nader op worden ingegaan.
Met dit onderzoek wil het SV een bijdrage leveren aan:
1. samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers;
2. integratie van landbouw en weidevogelbeheer in Waterland (en zo
mogelijk elders) door:
- het vergroten vari de mogelijkheden voor ooeren in beheers en
reservaatsgebieden»
- het vergroten van de mogelijkheden op broedsuk&es voor weide
vogels op intensief gebruikt grasland;
3. ontwikkeling van beheersplannen door direkt betrokkenen.

MOTIVERINö, VRAAGSTELLING EN VtRONDERSTELLINSEN
Motiver inq
In het navolgende zal al3ereers»t een algemene motivering voor dit
onderzoek
worden gegeven.
Daarna zal
elk deelonderzoek nader
worden' gemotiveerd.
Algemeen.
Bij onderzoek naar de betekenis van bepaalde vormen van grasland
gebruik gaat het uiteindelijk cm de betekenis voor de populaties.
Enerzijds zijn dan van belang de dichtheden aan weidevogels;
anderzijds het broedsukses; dit is het aantal jongen per broedpaar
dat in een broedseizoen vliegvlug wordt.
Aan dichtheden zal in dit onderzoek alleen voor wat betreft het
voorbeweide land aandacht worden besteed.
Voor het overige wordt
volstaan met- de konstatering dat uit ander SV onderzoek (üoosten
e. a.
198ó) is gebleken dat de dichtheden aan weidevogels op
intensieve bedrijven in
Waterland< Oost) hoog zijn: voor Kievit»
Grutto en Slobeend ligt de dichtheid duidelijk hoger (en voor de
Tureluur even hoog) dan het gemiddelde voor alle Noordhollandse
veenwei degebieden.
De totale dichtheid is zelfs zo hoog» dat het
volgens NWC normen» gaat om 'goede' tot 'zeer goede' weidevogelgebieden.
In dit onderzoek wordt aandacht' besteed aan het broedsukses.
Ligt
het aantal jongen dat per ouderpaar vliegvlug wordt beneden een
bepaalde 'kritische' waarde» dan kan er geen stabiele weidevogelpopulatie bestaan.
Ligt'het broedsukses daarboven» dan
kan de
populatie in principe stabiel
zijn of zelfs toenemen <Deintema &
Muskens 1981).
Het broedsukses wordt bepaald door 2 variabelen:
- het percentage legsels dat uitkomt <broedresultaat)»
- het percentage pullen dat vliegvlug wordt.
Omdat de tweede variabele zeer moeilijk
is te bepalen» koncentreert dit onderzoek zich op de eerste variabele.
Voor wat betreft de tweede variabele wordt in dit onderzoek
wel
een poging gedaan om de kans te schatten dat pullen sneuvelen ten
gevolge van maaien.
Andere sterfte oorzaken in het pullenstadium
blijven echter buiten beschouwing.
Maai land
Het onderzoek naar
het broedresultaat van weidevogels op vroeg
maailand in 19S2 toonde aan dat» anders dan vaak wordt gevreesd in
natuurbeschermingskringen» dit land wel degelijk kansen op broedresultaat biedt voor weidevogels» met name voor Kievit» Grutto en
in iets mindere mate voor de Tureluur.
De konklusies van het onderzoek waren echter gebaseerd op slechts
een jaar onderzoek.
Bovendien waren ze» vooral»voor de kritische
soorten, gebaseerd op een relatief gering aantal gegevens. Dat
maakt het zinvol de konklusies te toetsen met Itehulp van gegevens
uit nieuwe onderzoek sjaren.
De gegevens van 1983 waren daar
echter nauwelijks geschikt voor.
Daarom zal deze toetsing worden
uitgevoerd met behulp van de gegevens uit 1984.
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Uit het onderzoek in 1982 kwam naar voren dat voorbeweiden moge
lijkheden op
broedresultaat biedt voor de weidevogels.
Door de
geringe hoeveelheid materiaal was niet geheel duidelijk tot welke
datum kan worden doorgegaan met voorbeweiden en hoe lang de rust
periode tenminste moet zijn.
In dit vervolgonderzoek zal worden
geprobeerd hier antwoord op te geven.
Effekt_van_maaien op „wei devotelp u 1 l_en
Het onderzoek naar het effekt van maaien op weidevogelpullen kan
worden gezien als verlengde van het onderzoek naar vroeg maailand
en voorbeweid land.
Als zou worden aangetoond
dat de meeste
legsels uit zijn voor het maaien» hangt het broedsukses vervolgens
af van welk deel van de pullen vliegvlug wordt.
Dat maaien een
grote invloed kan hebben op de overlevingskans van weidevogel
pullen lijdt geen twijfel.
De vraag is: hoe groot is die invloed?
In 1982 was al geprobeerd
deze vraag te beantwoorden» maar dat
onderzoek
leverde te weinig gegevens op om duidelijke konklusies
te trekken.
Sparen van legsels
Door een groeiende betrokkenheid van boeren bij het weidevogelgebeuren» gebeurt het steeds vaker dat er tijdens het maaien om
nog aanwezige legsels wordt heengemaaid. Deze legsels lopen echter
mogelijkerwijs extra risiko om te worden gepredeerd of verlaten.
Het is daarom zinvol om na te gaan wat er van deze legsels terecht
komt en van welke faktoren dit afhankelijk is.
Rol_len_en slepen
De tijd die weidevogels hebben om hun eieren uit te broeden wordt
aan de 'late' kant beperkt door het tijdstip van maaien.
Aan de
'vroege' kant door de voorjaarswerkzaamheden dan wel de snelheid
van vestiging.
Daarom is het relevant om na te gaan tot wanneer
in het voorjaar kan worden doorgegaan met de voorjaarswerkzaam
heden» zonder nadelige gevolgen voor de weidevogels. Dat is ook
van belang
voor eventuele beheersbepalingen met betrekking tot
rollen en slepen.
3. 2

Vraaostel 1ingen en veronderstel Iingen
Meer specifiek is dit onderzoek gericht op de beantwoording» resp.
toetsing van onderstaande vragen en veronderstellingen:
A: Haai land
Vraag 1: Welk deel van de legsels op land dat voor 3 juni wordt
gemaaid ('vroeg' maailand) komt uit voor het maaien?
Veronderstel1irig 1: üp vroeg maailand vestigen weidevogels zich
zo vroeg dat de meeste legsels uit zijn
voor het maaien.
Vraag 2: Welk
van de legsels op maailand zonder gebruiks
beperkingen
('onbeperkt' maailand) op
intensieve
bedrijven» komt uit voor het maaien?
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onbrperkt
maailand
op
intensieve
bfdri.ivt'n z i jn de meeste legsels uit voor
het maaien.
Vraag 3: Wat is het broedresultaat op
onbeperkt maailand op
intensieve bedrijven» vergeleken met- het broedresul
taat op beperkt maailand?
Veronderstelling 3: Het broedresultaat op onbeperkt maailand op
intensieve bedrijven ligt niet veel lager
don het broedresultaat op beperkt maailand.
B: Pul 1 en
Vraag 4: Wat is het effekt van maaien op de overlevingskans van
pullen?
Veronderstelling 4a: Als het gras maairijp is» bevinden er zich
nog maar weinig pullen in.
Veronderstelling 4b: Van de pullen die nog aanwezig zijn»
overleeft een aanzienlijk deel het maaien.
C: Sparen van leosels
Vraag 5: Wat is de uitkomstkans van tijdens het maaien gespaai—
de leg sels?
Veronderstelling 5a: Een groot deel van de tijdens het maaien
gespaarde legsels komt uit.
Veronderstelling 5b: De gespaarde legsels
hebben»
in ver
gelijking met legsels op maailand»
een
verhoogde kans op predatie of verlaten.
D: Voorbemeid land
Vraag 6: Hoe verhouden
zich
de
vestigingsdichtheden
op
voorbeweid land en maailand in de periode rond 1 mei?
Veronderstelling 6: Rond
1 mei hebben weidevogels een voorkeur
om zich te vestigen op voorbeweid land.
Vraag 7: Hoe
lang
kan
uit
oogpunt
van
vestiging van
weidevogels» worden doorgegaan met voorbereiden?
Veronderstelling 7: Met voorbeweiden kan worden doorgegaan tot
in de eerste week van mei.
Vraag 8: Is er verschil in snelheid van en dichtheid aan vesti
gingen op met schapen en met rundvee voorbeweid land?
Veronderstelling 8: Op met schapen voorbeweid land komt de ves
tiging
minder snel op gang en gaat langer
door dan op percelen waar is voorbeweid met
rundvee.
E: Rollen en slepen
Vraag 9: Wat is het potentiele effekt van rbllen en slepen op
het
broedresultaat van weidevogels op
onbeperkt
maai land?
.
Veronderstelling 9a: Rollen en slepen op onbeperkt maailand
vindt normaliter voor 1 april plaats.
Veronderstelling 9b: Op onbeperkt maailand
begint de eileg al
voor 1 april en vinden de meeste vestigin
gen van weidevogels in april plaats.

MATERIAAL EN METHODEN ALGEMEEN
Ir» dit hoofdstuk wordt algemene informatie gegeven over de weide
vogelinventarisaties»
de
perceelskeuze in het SV- en
het
COAL-onderzoek en de weersomstandigheden in de onderzoeksjaren.
WeidevoqeI s
Het onderzoek heeft zich gericht op de in het grasland
broedende
steltlopers en eendensoorten:
Kievit*
Grutto* Scholekster* Ture
luur* Kemphaan» Watersnip» Wilde eend* Slobeend en Zomertaling.
Deze soorten zijn gekozen omdat:
- ze voor het broeden vrijwel geheel zijn aangewezen op grasland»
- er een grote kans bestaat deïe soorten broedend in Waterland aan
te treffen»
- de diskussies voornamelijk om deze soorten gaan.
Nestvondsten van ändert* in het grasland broedende vogels» zoals
Graspieper»
Veldleeuwerik»
Gele Kwikstaart of Visdief zijn wel
genoteerd* maar er is tijdens het veldwerk
geen extra tijd aan
deze soorten besteed.
De gegevens van deze soorten zijn in dit
verslag niet nader uitgewerkt.
Van de onderzochte soorten worden Tureluur» Kemphaan*
Watersnip*
Slobeend
en Zomertaling tot de zogenaamde 'kritische' soorten
gerekend. Deze soorten worden zo genoemd omdat zij het meest kies
keurig zouden zijn in hun biotoopkeuze en sterk gevoelig zouden
zijn voor veranderingen in het biotoop <Beintema 1975).
Bij de verwerking van de veldgegevens zijn de leg- en broedduurgegevens gebruikt zoals die staan vermeld
in tabel 4.1. Deze
gegevens zijn ontleend aan Glutz von Blotzheim e. a. <1968* 1975 en
1977)*
Fabritius (1980)* Van Paassen <1981), Beintema & Muskens
<1981)* Beintema e. a. <1982) en Veldman < 1982).
Tabel 4.1: Legduur*
gemiddelde broedduur en spreiding
van
broedduur van enkele weidevogelsoorten* in dagen.

Vogel soort

legduur

gemiddelde
broedduur

spreiding
broedduur

Scholek ster
Kievit
Grutto
Tureluur
Kemphaan
Watersnip
Wilde eend
Slobeend
Zomertaling

4-5
5
5
5
5
5
lei/dag
lei/dag
lei/dag

27
27
24
24
21
20
25
24
22

24-29
24-29
22-26
22-26
20-23
18-22
24-28
22-25
21-23

de

Inventari saties
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de volgende veld
gegevens verzameld op de onderzochte percelen:
—aantal legsels per vogelsoort*
- aantal eieren per legseli

- lotgevallen van de eieren in de periode voor het maaien;
- aantal
legsels dat nog niet is uitgekomen op het tijdstip van
maaien;
- aantal vogelgezinnen dat aanwezig is op het perceel vlak voor of
tijdens het maaien;
- alleen in 1984: bebroedingsstadium van volledig gevonden legsels
(Van Paasgen 1981).
Onder lotgevallen van een legsel (of ei) wordt verstaan of het is
uitgekomen of niet.
In het laatste geval wordt de vermoedelijk
oorzaak
daarvan aangegeven: predatie»
vertrapping»
stukmaaien* .
verlaten of onontwikkeld kuiken.
De percelen zijn vanaf de le week van april in principe eens per
week bezocht <in 1982 vanaf de 3e week
van april). Daarbij is
steeds gezocht naar nieuwe legsels en zijn de reeds aanwezige
legsels gekontr.oleerd.
De bezoeken zijn doorgegaan tot aan het
maaien.
Vlak
voor het maaien zijn veel percelen een extra keer
bezocht in verband met het onderzoek naar de aanwezigheid van
ouders met kuikens op maairijpe pércelen.
Daarnaast is dit de
laatste kontrole geweest van de nog aanwezige legsels.
Is er om
deze legsels heengemaaid» dan zijn deze tot het einde toe gevolgd.
De gegevens en lotgevallen zijn opgetekend op inventarisatieformulieren en de ligging van de legsels is ingetekend op kaartjes van
de desbetreffende percelen (zie bijlage 1).
Bij het zoeken naar
legsels
zijn
verschillende
methoden
gehanteerd. Met name in het begin van het seizoen is het
perceel
systematisch afgezocht.
Ook
zijn de percelen in deze tijd*
toen het gras nog kort was» vanuit een verdekte positie met de
verrekijker afgezocht op zittende (broedende) vogels.
Op de
gelokaliseerde plaats is vervolgens naar het legsel gezocht.
Op
deze wijze zijn met name legsels gevonden van Kievit en Grutto.
Later in het seizoen* met langer gras en vogelsoorten die een meer
verscholen legsel hebben* zoals de Tureluur» is vaak de volgende
methode toegepast: vanuit een verdekte positie is snel het perceel
ingelopen en de omgeving afgezocht waar een vogel is opgevlogen.
Is er geen legsel gevonden* dan is weer dekking gezocht en de naar
het nest terugkerende vogel afgewacht om het nest beter te kunnen
lokaliseren.
Pas bij het volgende bezoek is een tweede poging
ondernomen om het nest te vinden.
Aan het einde van het broedseizoen zijn veel percelen afgelopen
via de greppels.
Dit is gedaan om het lange maairijpe gras niet
te veel plat te trappen.
Over het algemeen ïijn de- percelen niet langer dan een uur achter
een bezocht* zeker niet bij koud
weer*
regen of felle zonne
schijn.
Dit is gedaan om verstoring en schade zo veel mogelijk te
beperken.
Om grondpredatoren zo min mogelijk attent te maken op de nesten
heeft kontrole vanaf een zo groot mogelijke afstand plaatsgevon
den.
Bovendien is er naar gestreefd
de legsels steeds vanuit een
andere richting te bonaderen om het ontstaan van looppaadjes te
voorkomen.
Alle gevonden legsels zijn gemarkeerd met een bamboestokje voor
zien van een witte top met nummer.
Deze stokjes zijn in het begin
van het seizoen in de greppel links van het nest geplaatst» gezien
vanaf de kant waar het perceel wordt betreden.
Deze maatregel was
bedoeld
om te voorkomen dat vliegende predatoren aan de hand van
de merkstokjes de legsels konden lokaliseren.
Aan het einde van het seizoen zijn ook stokjes dichter bij het
nest geplaatst: in de lengterichting van het perceel een meter

voor en een meter achter het nest.
Zo konden de legsels gemakke1 ijker worden teruggevonden.
Bovendien tua s het hierdoor voor de
boer gemakkelijker om om legsels heen te maaien.
Percelen van het SV onderzoek
Keu.ze. van iie_perc.eien
Bij de keuze van de percelen voor het SV-onderzoek hebben de
volgende overwegingen een rol gespeeld:
- de boer staat positief tegenover het werk van de WJBW»
- de percelen worden agrarisch 'goed' gebruikt;
- de bedrijven liggen verspreid
over verschillende deelgebieden
van Waterland;
- de percelen zullen naar verwachting vroeg worden gemaaid
of
voorbeweid;
- naar verwachting zullen er zich weidevogels op gaan vestigen.
Vanwege de laatste overweging zijn in de jaren 1982 en 1983
percelen gelegen naast
boerderijen»
bomen»
wegen of onder
hoogspanningsleidingen niet bij het onderzoek
betrokken.
Men
veronderstelde dat op dit soort percelen sowieso weinig vogels tot
broeden zouden komen (Veen 1973» Beintema ?< Van den Bergh 1976 en
1977» Van der Zande e.a.
1980).
De keuze van de bedrijven heeft
berust bij de leden van de WJBW. De keuze van de te inventariseren
percelen per bedrijf bij de vogeiteller in overleg met de boer.
De laatste twee overwegingen hebben in 1984 echter een
beperkte
rol gespeeld.
Omdat in 1984 tegelijkertijd het veldonderzoek naar
'speelruimte' (zie inleiding) plaatsvond» waarbij 6 bedrijven in
hun geheel op weidevogels werderi geinventariseerd» heeft er in dat
jaar voor percelen op de betreffende bedrijven geen selektie
plaatsgevonden: alle percelen zijn verwerkt.
kiflLSÏnfl. en gebruik
Het merendeel van de onderzochte oppervlakte lag
in Water
land-Oost»
inklusief de Noordmeerpolder en de Oude Vennen.
,De
overige percelen bevonden zich in het Ilperveld» het Wormei— en
Jisperveld en het Oostzanerveld (zie figuur 2.1).
De bij het onderzoek betrokken percelen werden over het algemeen
intensief gebruikt en waren vrij van gebruiksbeperkingen.
Uitzon
deringen hierop waren een aantal percelen in het Ilperveld en de
Oude Vennen waarvoor 'weidevogelkontrakten' (pachtkontrakten met
gebruiksbeperkingen) waren afgesloten.
Een deel van deze percelen
werd in het voorjaar wat extensiever gebruikt.
De percelen verschilden onderling o.a.
in bodemsoort (veen of
klei-op-veen)» sloot- en grondwaterpeil in het voorjaar (O tot 120
cm onder maaiveld) en grootte van de <kunst)mestgift. De percelen
waren zonder uitzondering
begreppeld
en het overgrote deel uias
onregelmatig van vorm.
De vogelteller heeft tijdens het veldwerk en bij gesprekken met de
boer voor alle pércelen aantekeningen gemaakt over slootpeil»
mestgift en -datum» rol- en sleepdata»
gebruik
van de percelent
maaidatum en -bij
vporbeweidingvan de beweidingsperiode»
veedichtheid en veesoort.
In 1984 is er bovendien door de boeren op de 6 bedrijven die in
hun geheel zijn geinventariseerd»
een grasland(gebruiks)kaïertdrr

-16bijgehouden.
De gegevens over het gebruik van de percelen
daar goeddeels aan ontleend.

zijn

Percelen van het COAL-onderzoek
Het voorgaande geldt niet zonder meer voor de percelen van het
COAL—onderzoek. "Op basis van een rapport van het COAL-onderzoek
<Beintema> öe Boer ,& Buker 1983) en mondelinge mededelingen van De
Boer« kan het volgende worden opgemaakt:
Keuz e. van de_jperc.el.en
Bij de keuze van de percelen voor het CQAL-onderzoek hebben de
volgende overwegingen éen rol gespeeld:
- de verwachting dat er weid evogels op de percelen zouden gaan
broeden:
- met een aantal bedrijven was in het kader van het COAL-onderzoek
een zgn.
'onderzoeksovere enkomst' afgesloten voor het gehele
bedrijf of een deel daarvan;
- een aantal percelen in be heer bij terreinbeherende natuui—
beschermingsorganisati es>
kon
door vogeltellers van
deze
organisaties worden gevolgd;
- verspreiding over de verschi llende deelgebieden van Waterland,
De eerstgenoemde overweging h eeft in het COAL-onderzoek zwaarder
gewogen dan in het SV-onderzoe k.
Ligging en gebruik
De meeste percelen van het COAL-onderzoek lagen in Waterland-Oost
en Varkensland.
Daarna volgden Wormer- en Jisperveld» Zeevang»
Oostzanerveld en Schaalsmeerpolder.
In vergelijking met het SV-onderzoek werden de onderzochte perce
len over het algemeen minder intensief gebruikt.
Op iets meer dan
de helft van de percelen was een gebruiksbeperking van
kracht»
doorgaans al meerdere jaren.
Dat is aanmerkelijk meer dan in het
SV-onderzoek.
In het COAL-onderzoek werden aantekeningen gemaakt over maaidatum
en -bij voorbeweiding- van de beweidingsperiode» beweidingsdruk en
vee&oort.
Ook werden gegevens- verzameld over mestgift en -datum
en rol- en sleepdata. zij het minder volledig dan in het SV-onder
zoek.
Over slootpeil zijn geen gegevens verzameld.
Het weer
Het is waarschijnlijk dat de weersomstandigheden van invloed zijn
op
de timing van de leg van de weidevogels.
Ook veel agrarische
Om deze
werkzaamheden <bijv. maaien) zijn sterk weersafhankelijk.
reden
is gekeken in hoeverre de onderzoek s jaren afwijken van een
de jaren 1751 - 1980).
De gegevens zijn
gemiddeld jaar (over
afkomstig
van hpt- KNMI.
De temperatuur is gemeten op
station
Schiphol en de neerslag <>p station Purmerend.
De gegevens staan
weergegeven in tabel 4. 2A <temperatuur) en 4.20 (neerslag).

Tab pi 4. 2A: Gemiddelde etmaaltemperutuur in de maanden maart t/m
juni van 1702» 1983 en 1984» vergeleken met het gemid
delde over de jaren 1951 t/m 1980 in deze periode.

Et mna.1 tem pera tuur ( C)

Maand

maart

apr i 1

juni

1983

1984

oem.

1-10

4. 6

11-20
21-31

5. Ù
5. 7

5. 2
6. 7
5. 0

3. 6
3. O
4. 7

3. 8
4. 8
5. 9

maand

5. 3

5. h

3. B

4. 9

1-10

21-30

8. 5
Ù. 4
7. 8

5. 7
9. 2
10. 2

4. O
7. 7
11. 6

6. 7
8. 1

maand

7. 6

8. 4

7. 8

8. 2

1-10

8. 0

10. 0

11-20
21-31

14. 2
1 5. 4

10. 4
10. 3

8.9
10. 6

11. 2

10. 8

12. 1
12. 7

maand

12. b

10. 3

10. 1

12. O

1-10

11-20
21-30

19. 0
13. 1
15.6

15. 9
13. 8
17. 7

12. 1
14.9
12.7

14. 5
15. O
15. 7

maand

16.

15. 8

13. 2

15. 1

11 -20

mei

Wiiii

laar

8. 8

Als de drie onderzoeksjaren worden vergeleken met het gemiddelde«
dan blijkt het volgende:
- het voorjaar van 1982 kenmerkte zich zowel door een relatief
warme (in maart en vanaf ca 10 mei) en een relatief koude
periode <in april en de eerste dekade van mei).
Wat de neerslag
betreft was de lage hoeveelheid neerslag eind april en in de
maand mei afwijkend.
- het voorjaar van 1983 werd
voornamelijk
gekenmerkt door de
uitzonderlijk
grote hoeveelheid neerslag.
De maanden maart»
april en mei waren alle drie erg nat.
- het voorjaar van 1984 was relatief koud.
Op een warme periode
rond
eind april na» bleef de temperatuur van maart tot en met
juni beneden het gemiddelde.
Daarnaast was het voorjaar van
1984 eind april en de eerste helft van mei erg droog) vanaf 20
mei tot en met begin juni was het echter weer relatief nat.
Het gevolg is in elk geval geweest dat er in 1983 veel later en in
1984 later is gemaaid dan gemiddeld.
In 1982 is er door hét droge
weer in de maaiperiode waarschijnlijk
iets vroeger gemaaid dan
gemiddeld.
In hoeverre er een invloed is geweest op de vestiging en uitkomst
van weidevogel<legsel)s is daarentegen niet duidelijk.

-18Tabel 4.2B: Gemiddelde hoeveelheid neerslag in de maanden maart
t/m juni van 1782» 1983 en 1984»
vergeleken met het
gemiddelde over de jaren 1951 t/m 1980 in deze perio
de.
Neerslaa (mm)

Maand

maart

apri 1

mei

juni

19B2

1983

1984

1-10
11-20
21-31

29. 1
38. 1
3. 8

3. 4
26. 8
77.6

22.7
3. 7
33.6

maand

71.0

107.8

60.0

1-10
11-20
21-30

23.9
4.9
3. 2

26.6
10. 1
48. 2

12. 2
1. 7
0. 0

maand

32. 0

B4.9

13.9

1-10
11-20
21-31

17. 3
2. 4
4. 9

51. 4
28. 7
49. 0

2. 7
23.7
59. 2

maand

24. 5

129. 1

85.6

1-10
11-20
21-30

10. 1
25. 5
50. 3

17. 6
4. 3
9. 7

27.9
11.0
17. 4

maand

85. 2

31. 6

56. 3

aem. jaar

49. 8

48. 5

48.9

57. 6

,
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5.

VESTI G ING EN BR0EDRE5ULTAAT DP MAAILAND
Inleiding
De konklusie uit het onderzoek
van van Kessel & Parmentier (1984)
dat vroeg maailand goede kansen op broedresultaat biedt voor Kie
vit en Grutto» in mindere mate voor de Tureluur en slechte kansen
voor Scholekster* Slobeend en Wilde Eend* was slechts gebaseerd op
een jaar onderzoek.
Bovendien was hij, vooral voor de kritische
soorten* gebaseerd op een relatief gering aantal gegevens.
Daarom heeft het SV in 19B3 en 1984 het veldonderzoek voortgezet.
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek van van
Kessel & Parmentier* met behulp van de gegevens die dat opleverde»
worden getoetst.
Inmiddels waren de bezwaren van het SV tegen de in het beheersplan
voorgestelde maaidata deels gehonoreerd
<zie hoofdstuk 2).
Dat
betekende echter niet dat de diskussie ten einde was.
Die
verplaatste zich slechts.
Het SV had steeds al de noodzaak van
elke maaidatumbeperking
ter diskussie gesteld (onder andere:
Samenwerkingsverband 1982). Het SV baseerde zich daarbij enerzijds
op de genoemde konklusie van van Kessel & Parmentier dat ook vroeg
maailand goede kansen biedt voor weidevogels» en anderzijds op de
veronderstelling» dat er op intensieve bedrijven in Waterland
sprake is van een zodanige spreiding in de maaidatum» dat er per
bedrijf naast vroeg gemaaide percelen ook percelen zijn die laat
worden gemaaid.
Volgens het SV komt op maailand zonder gebruiks
beperkingen <'onbeperkt' maailand *) een groot deel van de legsels
uit voor het maaien.
Deze veronderstelling zal in dit hoofdstuk
worden getoetst.
Aansluitend kwam de vraag naar voren wat voor kansen onbeperkt
maailand nu feitelijk biedt aan weidevogels om hun legsels uit te
broeden.
Daarbij telt niet alleen het percentage van de legsels
dat sneuvelt door maaien» maar ook de tol die wordt geeist door
predatie» verstoring» etc.
Voor het voortbestaan van weidevogelpopulaties is vart belang het
broedresultaat:
dat is het aantal eieren per broedpaar dat
uitkomt. De veronderstelling van het SV is» dat het broedresultaat
van weidevogels op onbeperkt maailand niet veel lager ligt dan op
beperkt maailand.
Het idee is dat» hoewel op onbeperkt maailand
legsels sneuvelen door maaien» deze verliesoorzaak relatief klein
is vergeleken met andere verliesoorzaken» die ook op het beperkte
maailand optreden.
Deze veronderstelling zal
in dit hoofdstuk
worden getoetst.

* onbeperkt maailand is d u s niet hetjelfde a l s vroeo maailand
Er
is echter «>el sprake van een grote overlap
tussen de ' tuee
kategoneen (zie 4.4).

-Zo- ,
Vraagstelling en veronderstellingen
Het voorgaande leidde tot de volgende
Waterland-Oost):

onderzoeksvragen <alle voor

Vraag 1: Welk deel van de legsels op land
dat voor 3 juni uiordt
gemaaid (vroeg maailand) komt uit voor het maaien?
Veronderstelling 1: Op vroeg maailand vestigen weidevogels zich zo
vroeg dat de meeste legsels uit zijn voor het
maaien (*).
' vraag 2: Welk deel van de legsels op maailand
zonder gebruiks
beperkingen (onbeperkt maailand) op intensieve bedrijven/
komt uit voor het maaien?
veronderstelling 2: Op onbeperkt maailand op intensieve
bedrijven
zijn de meeste legsels uit voor het maaien
<*).
Vraag 3: Wat is het broedresultaat op onbeperkt maailand op inten
sieve bedrijven#
vergeleken met het broedresultaat op
beperkt maailand?
Veronderstelling 3: Het
broedresultaat op onbeperkt maailand op
intensieve bedrijven ligt niet veel lager dan
het broedresultaat op beperkt maailand.
5- 3

Opzet
Ter beantwoording van de drie vragen zijn in het veldonderzoek
van 1984 van een aantal percelen in Waterland-Oost de volgende
gegevens verzameld:
- de oppervlakte;
- de maaidatum#
- het al dan niet aanwezig zijn van gebruiksbeperkingen
krachtens
beheersovereenkomst of pacht kontrakt#
* Een zinvol kriterium voor het minimale percentage legsels dat
zou moeten uitkomen is moeilijk
te geven.
Beintema & Mueskens
(1981) geven een norm voor het aantal jongen per broedpaar dat
vliegvlug moet worden om de populatie op het betreffende perceel
/gebied
in stand te houden.
Deze 'verplichte recruitment' is
echter op schattingen gebaseerd
en dient met grote voorzichtig
heid
te worden gehanteerd.
Om die reden hebben Beintema &
Muskens zelf# de benadering met verplichte recruitment goeddeels
verlaten (Verstrael 198ó).
Om dezelfde reden wordt er bij de beantwoording van de vragen 1
en 2 de voorkeur gegeven aan een weliswaar arbitraire# maar in
elk geval doorzichtige norm.
De veronderstelling dat de meeste
legsels uit zijn# zal:
~ 'bevestigd' worden genoemd# als 75% of meer van de legsels uit
is#
- 'in
mindere mate bevestigd' worden genoemd» als 607. of meer
van de legsels uit is;
— 'niet bevestigd' worden genoemd als minder dan 60'/. van de
legsels uit is.
Bij
de beantwoording van vraag 3 zal geen
norm
worden
gehanteerd# maar wordt volstaan met een vergelijking tussen het
onbeperkte en het beperkte maailand.

-2/- het aantal/ de lotgevallen en de eventuele uitkomstdatum van
legsels» per soort.
Van de betrokken bedri .iven is bovendien de veebezetting genoteerd.
Daarnaast waren dezelfde gegevens beschikbaar uit veldonderzoek in
Waar bepaalde gegevens ontbraken» zijn deze» waar
1982 en 1983.
mogelijk» alsnog verzameld.
Voor de beantwoording van vraag 1 worden de uitkomstpercentages op
vroeg gemaaid land iri 1982» 1983 en 1984 bepaald.
Indien mogelijk
worden de gegevens van de drie onderzoek s jaren samengevoegd.
De uiterste datum van 2 juni voor vroeg maailand is, analoog aan
Van Kessel & Parmentier»
gekozen op grond van ideeen van boeren
over welke maaidata zijn aan te merken als 'vroeg'.
Omdat de vraagstelling het effekt van maaien op de
uitkomst van
legsels betreft»
zijn alleen die legsels verwerkt»
die waren
uitgekomen» of aanwezig waren tijdens maaien.
Legsels die voor de
maaidatum waren mislukt (door bijv. predatie) zijn niet verwerkt.
Voor de beantwoording van vraag 2 worden de uitkomstpercentages op
onbeperkt maailand bepaald.
Omdat er in 1983 door het natte weer
extreem laat is gemaaid en bijna alle legsels voor de maaidatum
uit waren» wordt dit alleen gedaan voor 1982 en 1984.
Indien
mogelijk worden de gegevens van de twee onderzoeksjaren samen
gevoegd.
Het kriterium voor het 'onbeperkt' zijn van een perceel is de
afwezigheid van gebruiksbeperkingen krachtens beheersovereenkomst
of pachtkontrakt.
Omdat de vraagstel1ing
intensieve bedrijven betreft» is voor wat
betreft de verwerkte percelen de eis gesteld» dat de bedrijven
waartoe de percelen behoren een veebezetting
hebben > 2 GVE/ha
(inklusief eenjarige grond).
Dit kriterium is vrij arbitrair
gekozen.
De bedoeling ervan is slechts de kans op verwerking van
duidelijk
extensief gebruikte percelen» zo klein mogelijk
te
maken.
Ook hier geldt dat alleen legsels zijn verwerkt die voor het
maaien waren uitgekomen of die nog aanwezig waren tijdens het
maaien.
Voor de beantwoording
van vraag 3 zou het broedresultaat op
onbeperkt en beperkt maailand moeten worden vergeleken. Het broed
resultaat is echter moeilijk te bepalen: doordat broedparen wier
legsel
is mislukt een vervolglegsel kunnen produceren,
is het
aantal broedparen niet gelijk aan het aantal gevonden legsels.
Daarom is er gezocht naar een mogelijkheid om het broedresultaat
te schatten: het netto uitkomstpercentaoe. Dit is het percentage
yan alle gevonden legsels <dus inklusief gepredeerde. verlaten of
anderszins mislukte legsels) dat uitkomt.
Via het netto uitkomst
percentage wordt het broedresultaat zowel onderx als overschat:
het feit dat broedparen die een vervolglegsel
produceren dubbel
worden geteld, leidt tot een onderschatting; het feit daarentegen
dat een legsel als volledig uitgekomen wordt gerekend, ook al zijn
er slechts 1» 2 of 3 eieren uitgekomen» leidt tot een overschat
ting.
Het is niet bekend hoe deze twee fouten zich tot elkaar verhouden.
Daarom mag
het netto uitkomstpercentage niet als een absolute
schatter van het broedresultaat worden gehanteerd; omdat er in
principe van mag worden uitgegaan dat beide fouten op het beperkte
en het onbeperkte maailand even groot zijn» mag het echter wel als
een schatter van het relatieve broedresultaat op onbeperkt ten

-22opzichte van beperkt maailand worden gehanteerd.
Omdat het bij deze onderzoeksvraag de vraag is in hoeverre het
verschil in netto uitkomstpercentage tussen beperkt en onbeperkt
maailand
van jaar tot jaar verschilt» wordt het netto uitkomst
percentage voor alle drie de onderzoeksjaren bepaald.
5-4

Materiaal en methoden
Algemene informatie over het gebruikte materiaal» de perceelskeuze
in het SV~onderzoek en het CDAL-onderzoek en de gevolgde inventa
risatiemethode# is reeds gegeven in hoofdstuk 4. In het navolgende
uiordt meer specifieke informatie gegeven over het maailand.
finÉeIlz2.c hte. op fier vlakte

De verwerkte gegevens zijn afkomstig uit de door het SV en COAL in
1982» 1983 en 1984 in Waterland-Oost uitgevoerde veldonderzoeken.
In het navolgende zal geen onderscheid meer worden gemaakt tussen
gegevens afkomstig uit het SV-onderzoek en uit het COAL-onderzoek.
Alleen die percelen zijn verwerkt» die vanaf 1 april niet meer
zijn beweid.
De reden hiervoor is dat er begin april al legsels
van Kievit en Grutto aanwezig zijn en vertrapping van deze legsels
van invloed is op
het uitkomstpatroon van deze soorten.
Een
uitzondering
is gemaakt voor 2 percelen in 1982 met een extreem
lage veebezetting.
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de onderzochte oppervlakten in
de drie jaren» uitgesplitst naar vroeg en laat» resp.
beperkt en
onbeperkt.
Bij het beperkte en onbeperkte land is tussen haakjes
aangegeven welk deel ervan bestond uit vroeg maailand.
Tabel 5. 1: Onderzochte oppervlakte maailand in 1982» 1983 en 1984
<ha)»
uitgesplitst naar vroeg en laat gemaaid
land»
resp.
onbeperkt en beperkt maailand.
— <87%) = waarvan percentage vroeg maailand
_19S2_
Totale onderzochte
oppervlakte maailand 109.0

1983

1984

Totaal

207.0

180. O

496.0

79.0

17. 5

79.0

175. 5

met maaidatum
>2 juni < 'laat')

30. 0

189.0

101.0

320.5

'onbeperkt'

97.5 <84%)

145.5 <11'/.)

144.5 <54%)

387.5

'beperkt'

11. 5 < 07.)

61.5 < 1%)

35.5 < 7%)

108.5

met maaidatum
< 3 juni ('vroeg')

Veldwerk
De
4.

inventarisaties zijn uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk
In de meeste gevallen is met de inventarisaties begonnen in de
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periode 1 tot 15 april.
Een uitzondering zijn de door het SV in
17S2 onderzochte percelen» waar in de meeste gevallen is begonnen
in de derde week van april.
Het veldwerk is in de meeste gevallen
doorgegaan tot aan de maaidatum van het perceel.
Ui t k oms.td.atum
Waar bij kontrole pullen in het nest zijn aangetroffen» is de
kontroledatum beschouwd als uitkomstdatum.
In de meeste gevallen
was dat niet het geval en moest de uitkomstdatum worden geschat.
Dat is gebeurd op 2 manieren:
- door een 'trajekt van uitkomst 7 te berekenen vanuit gegevens
over de legfase» middels informatie over de broedduur van de
betreffende soort.
Soms is daarbij gebruik gemaakt van de peilmethode van Van Paassen <Van Paassen 19B1)»
- door een trajekt van uitkomst te berekenen vanuit de voorlaatste
en de laatste kontroledatum.
De uitkomstdatum is vervolgens geschat door het gemiddelde te
nemen van de overlap tussen de 2 trajekten.
Waar een van beide
niet kon worden bepaald»
is alleen uitgegaan van het andere
trajekt.
Waar het trajekt groter was dan 10 dagen is het des
betreffende legsel niet meer verwerkt.
In figuur 5. 1 is de manier
van schatten weergegeven in een voorbeeld.

datum
uit de legfase berekend
trajekt van uitkomst

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 mei
<

>

uit kontroledata berekend
trajekt van uitkomst

<

overlap

<—

geschatte uitkomstdatum

>
>
x

Figuur 5.1: Schema van de procedure gevolgd bij de schatting
de uitkomstdatum van een legsel.
De exakte procedure voor de bepaling van
beschreven in bijlage 2.

de

uitkomstdatum

van

is

Resultaten
In deze paragraaf komen de resultaten van het onderzoek naar de
uitkomstpercentages op maailand aan de orde.
Achtereenvolgens
wordt aandacht besteed aan:
- het uitkomstpercentage op vroeg maailand*
- het uitkomstpercentage op onbeperkt maailand;
- het netto uitkomstpercentage op onbeperkt en beperkt maailand.
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5. 5. i

Jfraefl. maai land
Voor
wat betreft het vroege maailand
wordt allereerst een
overzicht gegeven van het aantal legsels per vogelsoort en de
percentages daarvan die uit waren voor het maaien.
In de tweede
plaats wordt aandacht besteed aan het aantal dagen tussen de
uitkomst van legsels en de maaidatum.

5. 5. 1. 1

grafisch overzicht van de verwerkte leosels
In figuur 5. 2A t/m F wordt voor de jaren 1982#
1983 en 1984
tesamen» het verband weergegeven tussen de uitkomstdatum van leg-,
seis op vroeg gemaaide percelen en de maaidatum van die percelen.
Elk ingetekend punt stelt een legsel voor.
De stippellijn in de
figuur geeft die data weer waarop uitkomstdatum en maaidatum
samenvallen.
Punten onder deze lijn stellen dus legsels voor die
zijn uitgekomen voor het maaien.
Punten op of boven deze lijn
stellen legsels voor die niet voor het maaien zijn uitgekomen. Van
deze laatste legsels is een deel tijdens het maaien gesneuveld; om
een ander deel is heengemaaid.
Daarmee zijn de betreffende
uitkomstdata deels werkelijk» deels virtueel.
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tussen de uitkomstdatum van legsels van
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-265. 5. 1. 2 ' . aantal vermerkte leasels
Tabel 5.2 geeft een overzicht van het aantal verwerkte legsels op
vroeg maailand in 1982» 1983» 1984 en de drie jaren tesamen.
Tabel 5.2: Aantal
verwerkte legsels en de percentages 'uit voor
maaien' op vroeg maailand.
Waterland-Oost«
1982» 1983
en 1984.
Soort

1982

Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Kemphaan
Wilde Eend
Slobeend
Kuifeend
Totaal
Oppervlakte

1984

p•
i-i•

Aantal
leasels

1983
Aantal 7.
leasels Uit

46
48
7
9
2
7
6
1

937.
88%
437.
677.
1007.
147.
337.
07.

3
2
0
1
0
0
1
0

100%
100%

126

787.

7

1007.

79.0 ha

-

1007.
-

1007.
—

17. 5 ha

Totaal

Aantal 7.
leasels Uit
23
18
7
5
0
5
4
0

100%
777.
57%
80%

62

76%

-

20%
0%
—

79.0 ha

Aantal %
leasels Uit
72
68
14
15
2
12
11
1

967.
857.
507.
73%
100%
177.
277.
07.

195

787.

175. 5 ha

De gegevens over 1983 zijn zo gering
in aantal dat er geen uit
spraken over kunnen worden gedaan. De gegevens over 1984 geven in
grote lijnen hetzelfde beeld te zien als de gegevens over 1982: de
meeste legsels van met name Kievit en Grutto» maar ook van de
Tureluur» zijn uit voor het maaien.
Dat geldt echter niet voor de
legsels van Scholekster»
Slobeend
en Wilde Eend.
Daarmee worden
de in 5. 1 genoemde konklusies van Van Kessel & Parmentier over
1982» bevestigd.
Toepassing van de Binomiale toets (Siegel 1956) leert dat de
uitkomstpercentages in 1984 niet signifikant verschillen van die
in 1982 (p > 0.05» eenzijdig).
Daarmee lijkt het verantwoord om
de gegevens van de twee onderzoeksjaren samen te voegen. Dat is
dan ook gedaan in de laatste
kolom van tabel 5.2.
Daarbij zijn
overigens ook de gegevens over 1983 opgenomen: gezien het feit dat
het gaat om een zeer beperkt aantal legsels gaat is de kans dat ze
de resultaten noemenswaardig beinvloeden» klein.
Op grond van gegevens over 'drie
onderzoeksjaren, wordt de ver
onderstelling
dat de meeste legsels uit zijn voor het maaien:
- bevestigd voor Kievit en Grutto»
- in mindere mate bevestigd voor de Tureluur»
- niet bevestigd voor Scholekster» Wilde Eend en Slobeend.
Een vergelijking met de uitkomstpercentages op laat maailand wordt
niet gegeven.
Op laat maailand
komen van alle soorten» de meeste
legsels voor het maaien uit.

-2?«?. 5. 1.3

ti.id tussen uitkomstdatum en maaidatum
Om een indruk te krijgen van de leeftijdsverdeling van uitgekomen
pullen op vroeg gemaaide percelen ten tijde van het maaien» kan er
worden gekeken naar de tijdsduur tussen de uitkomst van de legsels
en de maaidatum van de desbetreffende percelen.
In figuur 5.3 is
daartoe voor Kievit» Grutto en Tureluur» voor zowel 1982 als 1984»
het percentage legsels dat uit is» uitgezet tegen het aantal dagen
tussen uitkomstdatum en maaidatum.
Met vertikale lijnen is aan
gegeven welk percentage van de legsels resp. O» 5 en 10 dagen voor
de maaidatum uit is.
Omdat er nog weinig
bekend
is over het
verband
tussen de leeftijd van pullen en de kans om te worden
doodgemaaid» is onduidelijk welke grens kruciaal is.

V.
leg
sels
UIT

dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum
Figuur 5. 3: Het
percentage legsels van Kievit» Grutto en Tureluur
dat is uitgekomen»
kumulatief uitgezet tegen het
aantal dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum. Vroeg
maailand» Waterland-Oost. 1982 en 1984.
Uit de figuur blijkt dat» voor zowel Kievit als Grutto» de lijnen
voor 1982 en 1984 elkaar niet veel ontlopen.
Voor de Tureluur
lijkt dat wel het geval. Toepassing van een Mann-Whitney-U-toets
(Siegel 1956) leert echter dat voor alle drie de soorten de ver
deling in 1984 niet signifikant afwijkt van de verdeling in 1982
(p > 0.05» tweezijdig).
Op grond daarvan lijkt het verantwoord om
de gegevens van de twee jaren samen te voegen.
Gezien het geringe
aantal
legsels in 1983 lijkt er geen bezwaar tegen om ook
deze
legsels daarbij op te nemen.
In figuur 5.4 is daarom voor de drie jaren tesamen» het percentage
legsels van Kievit» Grutto en Tureluur dat uit is»
kumulatief
uitgezet tegen het aantal dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum.
Tevens zijn de percentages legsels aangegeven die resp.
O» 5 en
10 dagen voor het maaien uit zijn.
Uit de figuur blijkt dat de legsels van de Kievit over de hele
linie verder voor de maaidatum uit zijn dan de legsels van d*
Grutto» die op hun beurt weer verder voor de maaidatum uit zijn
dan de legsels van de Tureluur.

.-28

dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum
Figuur 5. 4: Het percentage legsels dat uit is* kumulatief uitgezet
tegen het aantal dagen tussen uitkomstdatum en maai
datum.
Vroeg maailand» Waterland-Oost.
1982» 1983 en
1904 tesamen.
Oppervlakte:
196 ha.
K =
Kievit
<n=72>» G = Grutto <n=68>» T = Tureluur <n=15>.
Interessant is vervolgens welk deel van de legsels tegen de maaidatum nog niet uit is. Dan blijkt dat 10 dagen voor het maaien
19% van de Kievitlegsels»
49% van de Gruttolegsels en 67% van
de Tureluurlegsels nog uit moet komen; 5 dagen voor het maaien
bedragen deze percentages 117.» resp. 26% en 53%.
Dat betekent dat met name de pullen van Grutto en Tureluur risiko
lopen te sneuvelen ten gevolge van maaien.
Hoe groot dat risiko
is» is afhankelijk van hoe snel de desbetreffende pullen het
perceel van geboorte verlaten. Is dat echter meer dan 5 dagen» dan
loopt een kwart van de pullen van de Grutto en meer dan de helft
van de pullen van de Tureluur het risico om te sneuvelen.
Daar
zal nadere aandacht aan worden besteed in hoofdstuk 6.
5. 5. 2

Onb_eE.er k t. maai land
Voor wat betreft het onbeperkte maailand
wordt allereerst een
overzicht gegeven van het aantal legsels per vogelsoort en de
percentages daarvan die uit waren voor het maaien.
In de tweede
plaats wordt aandacht besteed
aan het aantal
dagen tussen de
uitkomst van legsels en de maaidatum.

5. 5. 2. 1

grafisch overzicht van de verwerkte legsels
Op dezelfde wijze al bij figuur 5.2 is in figuur 5. 5A t/m F voor
percelen onbeperkt maailand in Waterland-Oost voor de jaren 1982
en 1984»
het verband
weergegeven tussen de uitkomstdata van
legsels en de maaidata van de desbetreffende percelen.
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Figuur 5. 5A-B: Verband
tussen de uitkomstdatum van legsels van
Kievit en Grutto en de maaidatum van het perceel
waarop
de
legsels zijn gevonden.
Onbeperkt
maailand» Waterland-Oost» 1982 en 1984.
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Figuur 5.5C-D: Verband
tussen de uitkomstdatum van legsels van
Scholekster» Tureluur en Kemphaan en de maaidatum
van het perceel waarop de legsels lijn gevonden.
Waterland-Oost» 1982 en 1984.
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Figuur 5. 5E-F: Verband
tussen de uitkomstdatum van legsels van
Slobeend en Wilde Eend
en de maaidatum van het
perceel waarop de legsels zijn gevonden.
Onbeperkt
maailand» Waterland-Oost» 1982 en 1784.
aantal verwerkte legsels
In tabel 5.3 is een overzicht gegeven van de aantallen verwerkte
legsels op onbeperkt maailand
en de percentages ervan die uit
waren voor het maaien in 1782» 19B4 en de twee jaren tesamen.
Bij bestudering van de tabel valt op de uitkomstpercentages van
Kievit» Grutto en Tureluur in de twee onderzoeksjaren weinig
verschillen.
De uitkomstpercentages van Scholekster» Wilde Eend
en Slobeend daarentegen»
zijn in 1984 hoger dan in 1982.
Deze
verschillen zijn echter niet signifikant (Chi-kwadraat-toets»
Fisher-Exact-Probability-toets»
p > 0.05»
eenzijdig.
-Siegel
1956-).
Daarmee lijkt het verantwoord
de gegevens van de twee
jaren samen te voegen.
Op grond van gegevens over twee onderzoeksjaren wordt de verondei—
stelling dat de meeste legsels op onbeperkt maailand
voor het
maaien uit zijn:
- bevestigd voor Kievit» Grutto en Tureluur)
- in mindere mate bevestigd voor Scholekster en Slobeend»
- niet bevestigd voor de Wilde Eend.
Een vergelijking met de uitkomstpercentages op beperkt maailand
wordt niet gegeven.
Op beperkt maailand komen van alle soorten de
meeste legsels voor het maaien uit.

-31Tabel 5. 3: Aantal vermerkte legsels en de percentages 'uit voor
maaien' op onbeperkt maailand.
Waterland-Oost« 1982 en
1984.
1982

1984

Aantal
7.
1 easel s Uit
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Kemphaan
Watersnip
Wilde Eend
Slobeend
Kuifeend
Zomertaling
Totaal
Oppervlakte

5. 5. 2. 3

64
69
11
13
2
—

10
9
1
—

179

957.
907.
557.
777. .
1007.
—

307.
567.
07.
—

837.

97. 5 ha

Totaal

Aantal
7.
leasels Uit
77
62
16
10
1
—

12
9

927.
927.
757.
807.
1007.
—

50•/.
677.

—

—

—

—

187

867.

144. 5 ha

Aantal
7.
leasels Uit
141
131
27
23
3
—

22
18
1
—

366

947.
917.
677.
787.
1007.
—

417.
617.
07.
—

857.

242.0 ha

ti id tussen uitkomstdatum en maaidatum
Om een indruk te krijgen van de leeftijdsverdeling van uitgekomen
pullen ten tijde van het maaien» kan er worden gekeken naar de
tijd tussen de uitkomst van legsels en de maaidatum van de desbe
treffende percelen.
In figuur 5.6 is daartoe voor Kievit« Grutto»
Scholekster en Tureluur» voor zowel 1982 als 1984» het percentage
legsels dat uit is»
uitgezet tegen het aantal dagen tussen
uitkomstdatum en maaidatum.
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leg
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dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum
Figuur 5. 6A-B: Het percentage legsels van Kievit en Grutto dat
is uitgekomen»
kumulatief uitgezet tegen het
aantal dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum»
Materland-Oost» 1982 en 1984.
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Figuur 5. 6C-D: Het percentage legsels van Scholekster en Tureluur
dat is uitgekomen»
kumulatief uitgezet tegen het
aantal dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum.
Onbeperkt maailand» Waterland-Oost» 1982 en 1984.
In tegenstelling tot het aantal legsels dat voor de maaidatum
uitkomt (zie tabel 5.3) verschilt voor elk van de soorten» het
uitkomstverloop ten opzichte van de maaidatum» in 1982 van dat in
1984: in 1984 komen de legsels verder voor de maaidatum uit dan in
1982.
Toepassing van een Kolmogorov-Smirnov-toets (Siegel 1956) leert
dat voor de Kievit het uitkomstverloop ten opzichte van de maai
datum in 1984 niet signifikant later is dan in 1982 (p > 0.05»
eenzijdig).
Voor de Grutto is dat uiel het geval (p < 0.05» een
zijdig). Voor de Tureluur en de Scholekster tenslotte» is het weer
niet het geval (p > O. 1 (*)» eenzijdig).
Daarmee lijkt het voor Kievit» Tureluur en Scholekster verantwoord
de gegevens van de 2 jaren samen te voegen.
In figuur 5.7 is dat
dan ook gedaan.
Voor de Grutto zijn in de figuur twee aparte
lijnen voor 1982 en 1984 uitgezet.
Uit de figuur blijkt dat de legsels van de Kievit het verst voor
de maaidatum uit zijn» dan volgt de Grutto» vervolgens de Tureluur
en tenslotte de Scholekster.
Interessant is vervolgens» welk deel van de legsels tegen de maai
datum nog niet uit is.
Dan blijkt dat 10 dagen voor het maaien
16% van de Kievitlegsels» 20 a 40% van de Gruttolegsels» 65% van
de Tureluurlegsels en 74% van de Scholeksterlegsels nog uit moet
komen; 5 dagen voor het rnaéien bedragen deze percentages 11%»
resp. 15 a 19%, 35% en 60%.

bij toepassing
op een kleine steekproef met ongelijke
proefgrootte (als hier bij Tureluur en Scholekster)
Kolmogorov-Smirnov-toets konservatief.
Dat wordt hier
vangen door een lagere signifikantiegrens te kiezen.

steekis de
ondei—

dagen tussen uitkomstdatum en maai datum
Figuur 5. 7: Het percentage legsels dat uit is« kumulatief uitgezet
tegen het aantal dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum. Onbeperkt maailand.
Waterland-Oost» 1982 en
1984.
K = Kievit (n=141). G'82 = Grutto 1982 (n=69),
G'84 - Grutto 1984, (n=62), S = Scholekster (n=27)»
T « Tureluur (n=23).
Hoe groot het risiko is dat pullen sneuvelen ten gevolge van
maaien» is mede afhankelijk van de tijd die ze nodig hebben om het
perceel van geboorte te verlaten.
Is dat minder dan 5 dagen» dan
loopt slechts 1/6 deel van de pullen van de Grutto dat risiko;
voor de Tureluur gaat het dan echter nog steeds om 1/3 deel en
voor de Scholekster om meer dan de helft van de pullen.
5- 5.3
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In het voorgaande is aandacht besteed aan de uitkomstpercentages
op onbeperkt maailand» waarbij andere verliesoorzaken dan maaien
(als bijv.
predatie) buiten beschouwing zijn gelaten.
In deze
paragraaf zullen deze vérliesoorzaken wel worden meegenomen en zal
worden geprobeerd een beeld te krijgen van het broedresultaat van
weidevogels op onbeperkt ten opzichte van beperkt maailand. De
(verschillen in) broedresultaat zullen worden geschat middels de
(verschillen in) netto uitkomstpercentages (zie 5.3).
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Om een beeld te krijgen van de netto uitkomstpercéntages op
onbeperkt en beperkt maailand is in tabel 5.4 (onbeperkt) en 5.5
(beperkt) een overzicht gegeven van de aantallen gevonden legsels
en de percentages ervan die netto uit uiaren voor het maaien» in
1982# 1983 en 1984.
Tabel 5. 4: Netto uitkomstpercentages op onbeperkt maailand. Water
land-Oost, 1982, 1983 en 1984.
Soort

19B2

1983

Aantal %
leasels Uit
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Kemphaan
Watersnip
Wilde Eend
Slobeend
Kuifeend
Zomertaling
Totaal
Oppervlakte

77
99
14
14
2
—

13
10
1
—

230

79%

63'/.
43%

72'/.
100*/.
—

237.
507.
07.
—

657.

97. 5 ha

1984

Aantal 7.
leasels Uit
93
104
28
19
2
—

10
20

7851

67%

437.
74%
507.
—

307.
357.
-

4

507.

280

657.

145. 5 ha

Aantal 7.
leasels Uit
106
79
19
13
1
—

16
12
2
—

248

Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Kemphaan
Watersnip
Wilde Eend
Slobeend
Kui feend
Zomertaling
Totaal
Oppervlakte

1982

1983

Aantal 7.
leasels Uit

Aantal 7.
leasels Uit

10
8
1

707.
377.
0%

-

-

-

-

-

—

1

1007.

50
68
13
22
6
2
12
9

-

-

-

-

—

—

—

~2Ó

557.

11. 5 ha

727.
637.

62%

100%
-

387.
507.
07.
—

65%

144. 5 ha

Tabel 5. 5: Netto uitkomstpercentages op
beperkt maailand.
land-Oost, 1982, 1983 en 1984.
Soort

67%

Water

1984

707.
627.
387.
647.
67%
07.
257.
677.

Aantal 7.
leasels Uit
59
48
5
11
7
1
4
12

807.
867.
607.
100%
100%
1007.
757.
50%

-

-

-

4

50%

3

337.

186

607.

150

80%

61. 5 ha

35. 5 ha

~isUit de tabellen blijkt allereerst dat er van de soorten Kemphaam
Watersnip»
Kuifeend
en
Zomertaling
zo weinig
legsels zijn
gevonden»
dat er voor deze soorten geen uitspraken kunnen worden
gedaan.
Om dezelfde reden kunnen er ook over het jaar 1982 geen
uitspraken worden gedaan.
Bij verdere bestudering valt op dat in 1984 het netto uitkomst
percentage op
het beperkte land»
voor alle soorten behalve
Scholekster en Slobeend» hoger lag dan op het onbeperkte land.
Voor alle soorten tesamen en voor Kievit»
Grutto en Tureluur
afzonderlijk»
was dit verschil signifikant (Chi-kwadraat-toets»
Fisher-Exact-Probability-toets»
p < 0.05»
eenzijdig.
-Siegel
1956-).
Net zo opvallend is dat in 1983 de situatie precies andersom lag:
toen kwam op het onbeperkte maailand
een groter percentage van de
legsels uit dan op het beperkte land! Dit gold voor alle soorten
tesamen en alle afzonderlijke soorten» behalve de Slobeend.
Omdat
deze verschillen niet
signifikant
zijn (Chi-kwadraat-toets.
Fishei—Exact-Probabi 1 ity-toets» p > 0.05» eenzijdig)» moet worden
aangenomen
dat het netto-uitkomstpercentage op
beperkt
en
onbeperkt land in 1983 «*t MM even hoog was.
Het feit dat de situatie in de twee jaren zo verschillend is komt
waarschijnlijk
grotendeels voor rekening van het verschil in
uitkomstpercentage tussen 1983 en 1984 op het beperkte land.
Voor
alle soorten behalve de Slobeend» ligt het uitkomstpercentage in
1983 lager dan in 1984.
Voor alle soorten tesamen en de afzonder
lijke soorten Grutto en Tureluur is dat verschil signifikant
(Chi-kwadraat-toets»
Fishei—Exact-Probability-toets»
p > 0.05»
eenzijdig -Siegel 1956-).
5. 6

Konklusies
Er kunnen alleen konklusies worden getrokken voor de soorten
Kievit» Grutto» Scholekster» Tureluur» Wilde Eend en Slobeend. Van
de overige soorten waren steeds te weinig gegevens voorhanden om
uitspraken te kunnen doen.
De volgende konklusies kunnen worden getrokken met betrekking tot
de uitkomstpercentages op het in Waterland-Oost onderzochte maai
land:
1.

Ten aanzien van de uitkomst van legsels o p vroeg maailand geldt
dat: •
•
a. De konklusies van Van Kessel 8c Parmentier over 1982 door de
resultaten van 1984 worden bevestigd.
b. Voor 19B2» 1983 en 1984 tesamen:
- bij de Kievit 96% van de legsels uitkomt voor de maaidatum
en 89% 5 of meer dagen ervoor Cnta72)j
- bij de Grutto is dit resp. 85% en 74% <n*=68)j
- bij de Tureluur is dit resp. 73% en 47%
- bij de Schoïfekster 50% van de legtels (n«=14) voor de «aai~
datum uitkomt» waarbij de tijd
tussen uitkomstdatum en
maaidatum steeds minder dan 8 dagen bedraagt)
- bij de Wilde Eend
en Slobeend minder dan 30% van de
legsels <n«12 reso. 11) uitkomt voor de maaidatum.

De veronderstelling dat op vroeo maailand de weidevogels zich
zo vroeg vestigen dat de meeste legsels uit zijn voor het
maaien wordt:
— bevestigd voor Kievit en Grutto;
— in mindere mate bevestigd voor de Tureluur;
- niet bevestigd voor Scholekster* Slobeend en Wilde Eend.
Als pullen meer dan 5 dagen ndoig hebben om het perceel van
geboorte te verlaten» loopt een aanzienlijk deel van de Gruttoen Tureluurpullen het risiko te. sneuvelen ten gevolge van
N
maaien.
2. Ten aanzien van-de uitkomst van legsels op onbeperkt maailand geldt dat:
a. Het beeld van 1984 overeenkomt met dat van 1982. Hoewel voor
alle soorten behalve de Kievit»
het uitkomstpercentage
in 1984 hoger ligt dan in 1982» is het verschil niet sig
nifikant (p > 0.05» eenzijdig).
b. Voor 1982 en 1984 tesamen:
- bij de Kievit 942 van de legsels uitkomt voor de maaidatum
en 89% 5 of meer dagen ervoor (n =141);
- bij de Grutto is dit 92%» resp. 84*/. <n=131);
- bij de Tureluur 78%» resp. 65% <n=23);
- bij de Scholekster 65%» resp. 41%.
- bij de Slobeend 61% <n=18) en bij de Wilde Eend 40% <n=22)
van de legsels uitkomt voor de maaidatum.
De veronderstelling dat op
onbeperkt maailand
op intensieve
agrarische bedrijven de weidevogels zich zo vroeg vestigen dat
de meeste legsels uit zijn voor het maaien» wordt:
- bevestigd voor Kievit» Grutto en Tureluur»
— in mindere mate bevestigd voor Scholekster en Slobeend»
— niet bevestigd voor de Wilde Eend»
Als pullen meer dan 5 dagen nodig
hebben om het perceel van
geboorte te verlaten»
loopt een aanzienlijk
deel
van de
Tureluur- en Scholeksterpullen het risiko te sneuvelen ten
gevolge van maaien.
3. Het broedresultaat op onbeperkt maailand lag:
- in 1984 voor alle soorten behalve de Slobeend en de Scholekster» lager dan op beperkt maailand;
- in 1983 voor alle soorten behalve de Slobeend» hooer dan op
het beperkte maailand.
De veronderstelling dat het broedresultaat op onbeperkt maai
land even hoog is als op beperkt maailand:
wordt bevestigd
voor 1983» voor alle soorten»
behalve de
Slobeend (p > 0.05» eenzijdig)»
- wordt bevestigd voor 1984 voor Scholekster»
Wilde Eend en
Slobeend <p > 0.05» eenzijdig)»
— moet worden verworpen voor 1984» voor Kievit»
Grutto en
Tureluur (p < 0.05» eenzijdig).
Gezien het relatief geringe aantal verwerkte legsels moeten de
konklusies voor Scholekster» Slobeend en Wilde Eend met
enige
voorzichtigheid worden gehanteerd.
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Diskussie
Het is vacsk moeilijk om vat t e krijgen op de fouten d i e gemaakt
kunnen zijn in een onderzoek» anders zouden ze niet hoeven t e w o r 
den gemaakt» of : zou er voor kunnen worden gekorrigeerd.
D a t maakt
eer» f outend i sfc us si e meestal ingc?u>i k keld.
Niettemin is een foutendiskussie essentieel
om de resultaten en konklusies van een
onderzoek op hun waarde te kunnen schatten. Daarom wordt deze hier
ook
uitgebreid
gevoerd.
In het navolgende wordt geprobeerd
een antwoord te geven op de
volgende vragen:
- hoe 'hard' zijn de resultaten en konklusies?
- in hoeverre zijn de resultaten representatief?
- hoe kunnen bepaalde resultaten worden verklaard?

5. 7. 1

Eouten_in het onderzoek.
In deze paragraaf zullen dc fouten met betrekking tot het verzame
len en verwerken va») de gegevens worden besproken.
Voor wie niet
is geinteresseerd
in alle stappen van deze diskussie»
wordt in
5. 7. 1. 3 een samenvatting gegeven.

5. 7. 1. 1

verzamelen van de gegevens
niet- gevonden lensels
D e meest voor de hand liggende fout i s dat niet alle legsels zijn
gevonden.
D a t is op zichzelf niet ernstig» als de fout maar niet
systematisch is.
D a t is echter wel
het geval» de kans dat een
legsel niet. is gevonden geldt met name voor de volgende kategorien
legsels:
1. gepredeerde»
verlaten
of
anderszins
voortijdig
mislukte
legsels:
hoe korter de periode dat een legsel aanwezig is» hoe
kleiner de vindkans.
2. late legsels: de kans» dat een legsel niet wordt gevonden is
later in het seizoen groter dan in het begin.
Dat komt doordat
het gras dan langer is»
maar ook
doordat de waarnemer het
perceel dan minder vaak doorkruist om niet teveel gras plat te
trappen.
3. legsels van meer verborgen broedende soorten zoals Tureluur»
Watersnip en de eendesoorten.
4. legsels op de door het S V in 1 9 8 2 onderzochte percelen: door de
relatief late eerste bezoekdatum <derde week van april) is er
sprake van een kleinere vindkans voor legsels die yoor de
eerste bezoekdatum al aanwezig waren. Het gaat hierbij met name
o m legsels van Kievit e n Grutto.
Van deze punten heeft alleen punt 2 <gemiste late legsels)» geleid
tot een overschatting van de
uitkomstpercentaoes:
een groot deel
van de desbetreffende legsels is waarschijnlijk niet uit voor het
maaien.
Het betreft met name de laat broedende soorten.
Daar staat tegenover dat punt 4 (gemiste vroege legsels op SVpercelen in
1982), heeft geleid tot een onderschatting van de
uitkomstpercentages.
Het betreft echter alleen 1982 en dan met
name Kievit en Grutto.
D e fouten vallen deels tegen elkaar weg.
Per saldo zijn de
uitkomstpercentages voor de laat broedende soorten mogelijkerwijs
iets overschat en van de Kievit en de Grutto iets onderschat.
Hoe groot de resulterende fout is» is niet te zeggen.

-38De netto uitkomstpercentaoes zijn overschat ten gevolge van de
punten 1 (gemiste voortijdig verlaten legsels) en 2 (gemiste late
legsels).
Dit heeft echter alleen gevolgen voor konklusie 3 voor
zover de fout verschilt voor het beperkte en het onbeperkte land.
Dat is alleen voor punt 2 het geval: van de betreffende legsels is
op het onbeperkte land een kleiner deel voor het maaien uit dan op
het beperkte land en dus is er hier sprake van een relatieve
overschatting.
Daarbij betreft het.met name de laat broedende
soorten.
Ook punt 4 (gemiste vroege legsels op SV-percelen in 1982)» heeft
geleid tot overschatting van de netto uitkomstpercentages«
maar
dan van Kievit en Grutto (voortijdig mislukte legsels). Daar
staat tegenover dat het punt tegelijkertijd heeft geleid tot een
onderschatting van de netto uitkomstpercentages van deze soorten
(uitgekomen legsels).
Per saldo zijn de netto uitkomstpercentages van de laat broedende
soorten op onbeperkt maailand mogelijkerwijs iets overschat ten
opzichte van deze percentages op
beperkt maailand.
Hoe groot de
fout is» is niet te zeggen.
invloed waarnemer
Ieder perceel is door de waarnemer gemiddeld
een keer per week
bezocht.
Ondanks voorzorgen (zie 4.2) kan dit hebben geleid tot
verstoring van legsels» met als gevolg
predatie of verlaten van
het legsel.
Hoewel broedparen wier legsel op deze wijze wordt
verstoord» een vervolglegsel
kunnen produceren» is de kans groot
dat dit legsel niet voor het maaien uitkomt.
Daarmee heeft deze
fout geleid tot een onderchatting van zowel de uitkomstpercentages
als de netto uitkomstpercentages.
Hoe groot de fout is» is niet
te zeggen.
5. 7. 1. 2

verwerken van de gegevens
marges in de uitkomstdata
Op de dag nauwkeurige uitkomstdata zijn van ca 1/3 deel
van de
legsels bekend.
De uitkomst ven de overige legsels kan maximaal 6
dagen eerder of later hebben plaatsgevonden dan is geschat» in 95%
van de gevallen is dat echter 3 dagen of minder.
Bovendien is er
geen reden om aart te nemen dat deze fout sterk in een richting
werkt. Daarom is er geen sprake van een invloed ervan op de resul
taten.
samenvoeqen__ van qegevem>
In dit hoofdstuk zijn soms gegevens van verschillende jaren samen
gevoegd op grond van het feit dat de verschillen tussen de uit
komst-percentages in de verschillende jaren niet signifikant waren.
Niettemin is het mogelijk dot- de berekende uitkomstpercentages op
grond van de samengevoegde gegevens» geen goede schatters zijn van
de werkelijke
uitkomstpercentages.
De
steekproeven in de
verschillende onderzoeks jaren zijn namelijk niet onafhankelijk van
elkaar: de gegevens zijn deels afkomstig
van dezelfde percelen.
Theoretisch is het dan bijv.
mogelijk dat een of enkele
percelen
waar de legsels steeds zeer vroeg uit zijn» het totale beeld sterk
beinvl oeden.
Omdat het verwerkte materiaal niet op dit effekt is gek ontroleerd
is de mogelijke invloed ervan onbekend.
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Bij de selektie van de percelen onbeperkt maailand is er voor de
bedrijven
waartoe de percelen behoorden*
een norm voor de
veebezetting <2 GVE/ha) gehanteerd.
Achteraf bleek dat 1 bedrijf
onder die norm rat.
Op de v.-an dit bedrijf verwerkte percelen»
kwamen de 4 aanueiipo 'J eg se 3 s niet voor het maaien uit.
De
verwerk inci
van deze legsels heeft dus. eerder geleid
tot onder
schatting dan tot overschatting van de uitkomstpercentages. Gezien
het geringe aantal betrokken legsels» is de invloed van deze fout
op de konklusies echter gering.
5. 7. 1. 3

samenvatting
Doordat sommige legsels niçt rijn gevonden*
zijn de uitkomstpercentages en netto uitkomstpercentages van de laat broedende
soorten op
vroeg en onbeperkt maailand waarschijnlijk
enigszins
overschat.
Daar staat tegenover dat beide percentages als gevolg
van verstoring van legsels door waarnemers» waarschijnlijk
enigs
zins rijn onderschat.
De grootte van beide fouten is onbekend»
hun richting is echter
tegengesteld:
daardoor vallen ze deels tegen
elkaar
weg.
Waarschijnlijk
is de resulterende fout daardoor zo klein» dat de
konklusies er niet noemenswaardig door worden beinvloed.
Tenslotte is het mogelijk
dot er fouten in de schatting van
de uitkomstpercentages zijn geslopen door het samenvoegen van
gegevens van verschillende jaren die niet helemaal onafhankelijk
van elkaar zijn.
Zo deze fuut al
optreedt» is de grootte evt de
richting ervan onbekend.

5. 7. 2

Ijl vloed. andere_f ak toren
Naast fouten bij het verzamelen en verwerken van gegevens kunnen
ook
andere faktoren
de
onderzoeksresultaten
en konklusies
beinvloeden.
In het navolgende worden de volgende faktoren
besproken:
- sparen van legsels tijdens voorjaarswerkzaamheden»
- omgeving»
•
- grondsoort» sloot-waterpeil en bemesting;
In 5.7.2.4 wordt een samenvatting gegeven.

5. 7. 2. 1

-

•

snaren van leosels ti idens de voor laarswerkzaamheden

i

Op
enkele percelen hebben de desbetreffende
boeren bij
de
voorjaarswerkzaamheden
<rollen»
slepen en drijfmest uitrijden)
aanwezige legsels gespaard.
Mogelijk heeft dit geleid
tot een
verhoging van de uitkomstpercentages:
zouden de legsels niet zijn
gespaard»
dan zouden mogelijke vervolglegsels deels niet voor de
maaidatum uit zijn geweest.
Het is de vraag hoe groot dit effekt
s .
Van 1982 is bekend dat er op 4 percelen legsels zijn gespaard.
In
1984 ging het om 11 percelen.
Daarbij werden vooral Kievit- en
Gruttolegsels gespaard:
zo'n 3 a 10% van het aantal verwerkte
legsels per soort op vroeg en onbeperkt maailand.
Dat lijk aanzienlijk» maar de invloed
ervan op de resultaten is
minder groot dan op het eerste gezicht lijkt.
Niet alle gespaarde
legsels komen immers ook daadwerkelijk uit.
Ook zou» in het geval
er geen legsels waren gespaard» een deel van de vervolglegsels wel
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zijn uitgekomen voor de maaidatum.
Tenslotte hoeft het
feit» dat legsels aan drijfmest worden blootgesteld»
niet te
betekenen dat ze niet uitkomen: een deel van deze legsels komt wel
uit.
Niettemin zijn de uitkomstpercentages ten gevolge van het sparen
van legsels tijdens de voor jaarsuier k zaamheden
waarschijnlijk
enigszins te hoog
ingeschat.
Dit heeft vooral
betrekking op
Kievit en Grutto.
5. 7. 2. 2

omgeving \
De omgeving van onderzochte percelen kan van invloed zijn op het
broedresultaat van weidevogels. Hierbij kan worden gedacht aan:
— verstoring
door wegen»
gebouwen»
hoogspanningsleidingen en
beplanting)
— verstoring door (agrarische en rekreatieve) aktiviteiten.
Zo is er rond boerderijen en beplanting sprake van een verhoogde
kans op predatie en kan er door agrarische en rekreatieve aktiviteiten verstoring van legsels optreden» gevolgd door predatie of
verlaten.
Omdat eventuele vervolglegsels een kleinere kans hebben
om voor het maaien uit te zijn leidt dat tot een verlaging van de
uitkomstpercentages.
Dat wil
echter niet zeggen dot deze faktor noodzakelijkerwijs
heeft geleid tot fouten in de onderzoeksresultaten. Deels moet de
omgeving als deel van het systeem worden gezien. Zo ligt bijv. het
vroege maailand vaak relatief dicht bij boerderijen en wegen.
Er is alleen sprake van een relevante fout als deze faktor per
onderzochte klasse» afwijkt van de situatie in Waterland-Oost voor
de betreffende klasse.
Dat is echter niet nagegaan.
Daarmee
is de invloed van de faktor omgeving
op
de onderzoeksresultaten
onbekend.

5. 7. 2. 3

invloed grondsoort»

slootwaterpei 1 en bemesting

Ook
de faktoren grondsoort» siootwaterpei1 en bemesting
zijn
waarschijnlijk
van invloed op vestiging en uikomst van weide
vogel( legsel )s.
Omdat de maaidatum van een perceel deels ook van
deze faktoren afhankelijk is» is er echter alleen sprake van een
storende invloed als deze faktoren per onderzochte klasse afwijken
van de situatie in Waterland-Oost voor de betreffende klasse.
Dat
35 echter niet nagegaan en daarmee is ook de invloed
van deze
faktoren op de onderzoeksresultaten onbekend.
5. 7. 2. 4

samenvattinq
Het sparen van legsels tijdens de voorjaarswerkzaamheden heeft
er waarschijnlijk toe geleid- dat de uitkomstpercentages en de
netto uitkomstpercentagrs van Kievit en Grutto iets te hoog zijn
i Ti g e schat.
Ook
js er mogelijkerwijs sprake van een invloed van faktoren als
omgeving» grondsoort» sloot-waterpeil
en bemesting.
Deze faktoren
kunnen alleen tot een systematische fout hebben geleid als ze» per
onderzochte klasse» afwijkt van de situatie in Waterland-Oost voor
de betreffende klasse.
Omdat het verwerkte materiaal daar niet op
is gekontroleerd» blijft onbekend of een dergelijke fout
is op
getreden» en zo ja» wat de grootte en de richting van de fout is.
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Repr.psentat i vi tint

in het navolgende 7-al savtdacht word er» besteed a a n de representati
viteit van de onderzoeksresultaten en -konklusies voor Water
land-Oost <<*•)» Waterland en andere vcenueidegebieden» en tenslotte
aan de representati v.i toi t :in dr tijd.
5. 7. 3. 1

représentât i vi tei t voor Waterland-Dost
In hoeverre hebben de in
«lit. onderzoek
gevonden uitkomstpercentages geldingskracht voor Waterland-Oost a l s geheel?
Omdat er geen reden is om aan t e nemen dat het uitkomstverloop van
de ley se'ls in de tijd» voor Waterland-Oost afwijkt van het in dit
onderzoek
gevonden verloop» koncentreert die vraag zich op
de
maaidata: in hoeverre wijken'de maaidata van d e in dit onderzoek
verwerkte percelen al dan niet- a f van de maaidata in WaterlandOost. als geheel voor de betreffende klasse?
Wegens het ontbreken van harde gegevens daarover» moet er worden
volstaan met een indruk.
In figuur 5. B is het percentage van de
oppervlakte vroeg en onbeperkt maailand
dat in 1982» 1983 en 1984
per dag werd gemaaid» kumulatief uitgezet tegen de tijd.
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Figuur 5.8: H e t percentage van de gemaaide oppervlakte» kumulatief
uitgezet tegen de tijd.
Vroeg en onbeperkt maailand.
Waterland-Oost» 1982» 1983 en 1984.
Op grond van gesprekken met
boeren bestaat d e indruk« dat die
verdelingen niet afwijken var» de verdelingen voor Waterland-Oost
als geheel.
Dat ?ou betekenen dat de kans. klein is dat de
geschatte uitkomstpercentages sterk afwijken van de werkelijke
uitkomstpercentages op vroeg en onbeperkt maailand in WaterlandOost a l s geheel.
* Waar in deze
paragraaf wordt gesproken over Waterland-Oost#
wordt steeds bedoeld: de betreffende kategorie
maailand
in
Waterland-Oost.

-425. 7. 3.2

representativiteit voor andere gebieden
In hoeverre gelden de getrokken konklusies nu ook voor andere
gebieden in Waterland en voor andere weidevogelgebieden in Neder
land?
Welnu*
deze gebieden verschillen van Waterland-Oost in bijv.
de
intensiteit van de bedrijfsvoering»
ligging
van de percelen*
slootwaterpei1»
etc.
Dat heeft z'n weerslag op enerzijds de ves
tiging en uitkomst van weidevogel<legsel)s en anderzijds de maaidata.
Daörmee kunnen de uitkomstpercentages in die gebieden sterk
verschillen van Waterland-Oost en zijn de onderzoeksresultaten
waarsch i jnl i jk niet representatief voor andere gebieden.

>. 7. 3. 3

reoresentativiteit in de ti.td
In welke mate zijn de onderzoeksresultaten representatief in de
tijd?
De belangrijkste faktor die daarbij een rol speelt is het weer.
Het weer kan van invloed zijn op de vestiging van weidevogels en
de maaidata en daarmee op de uitkomstpercentages.
Het heeft echter weinig zin om de vraag te stellen in hoeverre het
vestigings- en maaidatumverloop
in de onderzoek s jaren al dan niet
de betreffende
afwijkt van die verlopen in een gemiddeld jaar:
gegevens voor een gemiddeld jaar ontbreken.
Wel is het mog elijk om te kijken hoe 'konstant' het vestigings- en
maaidatumver1o op van jaar tot jaar is» in vergelijking met de konstantheid van het weer.
Mogelijkerwijs levert dat aanwijzingen op
voor de geldig heid van de o7iderzoeksresul taten voor andere jaren.
Voor wat betreft het vestiqinqsverloop
is daartoe in figuur 5.7
voor d e Kievit en de Grutto het percentage vestigingen op het
onbeperkte maailand kumulatief uitgezet tegen de tijd. Daarbij is
de dag
dat het eerste ei werd gelegd gerekend als tijdstip van
vestig ing.
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Figuur 5.9: Vestiging van Kievit en Grutto»
kumulatief
uitgezet
tegen de tijd.
Waterland-Oost» 1982» 1983 en 1984.
Het m e e s t o p v a l l e n d is d a t het v e s t i g i n g s v e r l O D p i n d e d r i e
jaren
niet sterk
van
elkaar
verschilt.
Dit ondanks verschillen in
weersomstandigheden
in de
periode
van
vestiging (zie 4.5).
Kennelijk
is de invloed van
de weersomstandigheden
op
het

-43vestigingsverloop van weidevogels niet erg groot (*)
Dm een beeld te krijgen van hoe konstant de maai datumverdelino
van
jaar tot
jaar is» is in figuur 5.8 voor zou>el vroeg als
onbeperkt maailand» het percentage van de oppervlakte die gemaaid
is» kumulatief uitgezet tegen de tijd.
Opvallend is dat op het onbeperkte maailand het maaidatumverloop
in 1934 achterblijft bij dat in 1982.
In 1983 blijft het zelfs
zeer sterk achter.
Dat komt overeen met u»at op grond van de
neerslag in de maaiperiode in de verschillende jaren (zie 4.5) zou
kunnen worden verwacht.
Het maai datumverloop op
het vroege maailand
in 1982 en 1984.
verschilt daarentegen niet veel van elkaar. Dat is ook niet zo
verwonderlijk: waar de maaidata werden verlaat tot na 2 juni is
het betreffende perceel niet meer als vroeg maailand verwerkt.
De
invloed van de weersomstandigheden op de maaidata van het vroege
maailand is dus voor een groot deel uitgefilterd.
Wat betekent dit nu voor de geldigheid van de onderzoeksresultaten
voor andere jaren?
Allereerst kunnen de uitkomstpercentages op onbeperkt maailand in
andere jaren afwijken van de in dit onderzoek gevonden uitkomst
percentages.
De
uitkomstpercentages
worden
namelijk
sterk
beinvloed
door de maaidata»
die op hun beurt sterk worden
beinvloed
door de weersomstandigheden.
Ten gevolge daarvan is er
in 1982 waarschijnlijk sprake van lagere uitkomstpercentages en in
1984 van hogere uitkomstpercentages dan in een gemiddeld jaar.
De kans dat de uitkomstpercentages op het vroege maailand
in
andere jaren sterk afwijken van de gevonden uitkomstpercentages is
echter klein.
5. 7. 4

Verklarinqen
Enkele opvallende resultaten vragen om een verklaring:
- het hoge percentage legsels van Kievit en Grutto dat uit was
voor het maaien op vroeg en onbeperkt maailand;
- het lage percentage legsels van de eendesoorten dat uit was voor
het maaien op vroeg en onbeperkt maailand;
- het relatief hoge percentage 'netto uit' op onbeperkt
maailand
vergeleken met beperkt maailand» in 1983.
uitkomstoercentaoes van Kievit en Grutto
Op het vroege en onbeperkte maailand waren nog maar weinig legsels
van Kievit en Grutto aanwezig tijdens het maaien.
De verklaring moet worden gezocht in de vroege vestiging van beide
soorten.
Van de Kievit is bekend dat deze soort bij vestiging een
voorkeur heeft voor een korte vegetatie (Klomp 1954).
Dit wordt
ondersteund door gegevens over de vestiging op maailand vergeleken
met voorbeweid land (zie hoofdstuk 8):
dedichtheid aan ves
tigingen op voorbeweid land (kort gras) is vanàf de laatste week
van april
hoger dan op onbeperkt maailand
in dezelfde periode

3oetHoot

* In het voorjaar van 1986 bleek
dat het vestigingsverloop ten
gevolge
van extreme afwijkingen in de weersomstandigheden
(waarschijnlijk
met name de
temperatuursom) wel
duidelijk
afwijkend kan zijn.

-44(lang gras).
Van de Grutto daarentegen»
wordt in de literatuur
verondersteld dat deze soort juist een voorkeur heeft om zich
te
vestigen in lang gras (Mulder 1972).
Toch zijn er ook van deze
soort maar weinig
legsels aanwezig tijdens het maaien.
Een
verklaring zou kunnen liggen in de ervaring van SV-onderzoekers»
dat de Grutto zich wel degelijk bij voorkeur vestigt in korte
vegetatie. D$t gebeurt dan wel op plaatsen waar snel pollen worden
gevormd: als de grasgroei op
gang
komt* zit het Grutto-nest snel
verborgen in hoog gras.
Een tweede,, mogeli jke verklaring
is het feit dat de grasgroei op
het vroege en onbeperkte land sneller is dan op
het late en
beperkte land.
Daardoor zou de vestiging van zowel Kievit als
Grutto er zpwel eerder kunnen beginnen als eerder kunnen afnemen
dan op het late en beperkte land.
uitkorostpercentaaes van eendeleasels
Op het vroege en onbeperkte maailand was een relatief hoog percen
tage van de eendelegsels niet uit voor het maaien.
Een aanneme
lijke verklaring ligt in de lengte van de legduur en de broedduur
van eenden.
Met- name de lengte van de legperiode <er worden 6 a
15 eieren gelegd* met een snelheid van 1 ei/dag) die veel langer
is dan bij steltlopers» speelt daarin een belangrijke rol.
Want
hoewel
het zwaartepunt van het begin van de eileg» ligt in de 2e
helft van april (identiek aan bijv.
de Tureluur) duurt de periode
dat de legsels aanwezig zijn» vrij lang (30 a 43 dagen voor de
Wilde Eend en 28 a 40 dagen voor de Slobeend» vergeleken met 27 a
31
dagen voor de Tureluur -zie bijlage 2-).
Tenslotte gaat de
eileg van Slobeend en Wilde Eend door tot in juni» terwijl die bij
de Tureluur veel eerder is afgelopen.
netto ui tkornstpercentaoes op onbeperkt en beperkt maailand
Opmerkelijk
zijn de hoge netto uitkomstpercentages op
het
onbeperkte maailand in vergelijking met het beperkte maailand» in
1983.
Een mogelijke verklaring ligt in de ontwatering
van het
beperkte maailand» in kombinatie met- de weersomstandigheden. Omdat
de ontwatering op het beperkte land in het algemeen slechter is
dan op het onbeperkte land»
wordt- overvloedige regenval» zoals in
1983» hier doorgaans slechter afgevoerd.
Dat leidt er toe dat een
aantal legsel mislukt of wordt verlaten (soms zelfs letterlijk
verzuipt.
~de aantekening 'nest onder water' was ettelijke malen
terug te vinden op
de veldformulieren uit 1983).
Hoewel dit
effekt ook
op
het onbeperkte land optreedt» speelt het op
het
beperkte land ongetwijfeld een grotere rol.
Kortom: in extreem
natte jaren als 1983» is ontwatering juist gunstig voor de weide
vogels.

MET EFFE'Vi VAN MAAIEN OP Dï- O VI: Rt EVI NGSKANS VAN WEIDEVOÖELPULLEN
Inleidinq
...3Me t broedbucces van wei ih'voge 1 s wordt bepaald door 3 variabelen:
- het aarttsi gel c>tide ei oren;
- het percentage ui toekomen tieren;
- het
percentape pullen dat
overleeft tot aan het vliegvlug
worden.
D e twee eerstgenoemde variabelen zijn onderzocht bij de gebruiksvormen vroeg/onbeperkt maaien (hoofdstuk 5 ) en
voorbeweiden
(hoofdstuk 8).
Dit hoofdstuk
gaat over de derde variabele» de
overlevingskans van
pullen*
echter alleen ten tijde van het
maaien.
Het onderzoek richt zich op twee aspek ten:
1. de aanwezigheid van gezinnen en pullen in maairijp gras;
2. het gedrag van pullen tijdens het maaien.
Het veldonderzoek in 1984 had, net als dat in 1 9 8 2 een verkennend
karakter» omdat er tot dusver geen betrouwbare methoden voorhanden
waren.
Daarom ligt in dit hoofdstuk de nadruk op de methode en de
diskussie.
In 1984 is deels een andere onderzoeksmethode gevolgd
dan in 1902.
Mogelijk kün dit onderzoek bijdragen tot het ontwik
kelen van een standaardmethode voor soortgelijk onderzoek.
Enkele teksten in dit hoofdstuk zijn ontleend aan het verslag van
het pullenonderzoek in 1932 (Van Kessel & Parmentier 1984).
Het
gaat- om delen van de paragrafen:
opzet»
materiaal en methoden en
een deel van de diskussie.
D e paragrafen van dit hoofdstuk zijn telkens ingedeeld op de twee
onderzoeksaspekten: aanwezigheid en gedrag.
Vraagstelling en veronderstellingen
Voor dit onderzoek zijn
in 1 9 8 2
veronderstellingen opgesteld:
Vraag

en

1984

d e volgende vragen en

4: Wat is het effekt van maaien op de overlevingskans
pullen?

van

Veronderstelling 4a: Als het gras maairijp is» bevinden er zich
nog maar weinig pullen in/
Veronderstelling 4b: Van de pullen die nog aanwezig zijn overleeft
een aanzienlijk deel het maaien.
Op zet

1

T o t nu toe is er geen
betrouwbare onderzoeksmethode voorhanden om
de aanwezigheid en het gedrag van pullen ten tijde van het maaien*
te bepalen.
Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn weidevogelpullen moeilijk te ontdekken en te observeren in lang gras.
Ten
tweede oefent de aanwezigheid
van waarnemers een niet meetbare
invloed uit op het gedrag vari oudervogels en pullen.
Ter toetsing van de veronderstel 1ingen
volgende gegevens te verzamelen:

is getracht per perceel de

~ het aantal weidevogelgez innen vlak voor en tijdens het maaien;
- het aantal
pullen aanwezig vlak voor» tijdens en vlak
na het
maai en;
- het aantal puilen dat aan het maaien ontsnapt via sloten»
greppels»
kuilen»
perceel standen of de luchtstroom door de
cyclomaaier;
- het aantal pullen dat het maaien overleeft door andere oorzaken
(bijv. door ingrijpen van de boer); >
- het aantal pullen dat bij het maaien sneuvelt;
- een schatting van
de grootte (leeftijd) van de waargenomen
pullen. .
Daarnaast zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld over:
- de route van de cyclomaaier en de maaisnelheid;
- ligging en vorm van het perceel en aantal greppels;
- de breedte van de sloten die het perceel omgeven;
- de toestand van de naburige percelen ten tijde van het maaien
(lengte van het gras» gebruik);
- het aantal waarnemers» hun
positie en hun gedrag ten tijde van
het maaien;
- plaats en/of route van de waargenomen vogels;
- de aanwezigheid van predatoren.
In 1984 zijn de verzamelde gegevens genoteerd
veldformulier (zie bijlage 3).

op

een

speciaal

Materiaal en methoden
In deze paragraaf zullen echtereenvolgens de methoden van onder
zoek worden beschreven voor wat betreft de aanwezigheid en het
gedrag van pullen.
A anue z i g.he i.d _v an _p u 11 - n
keuze van percelen
Het onderzoek naar de aanwezigheid van pullen heeft alleen plaats
gevonden op door het SV onderzochte percelen.
De keuze van de
percelen is verricht op grond van de volgende kriteria:
- op het perceel zijn gedurende het voorjaar de legsels gevolgd;
- de waarnemer heeft ten hoogste drie dagen voor het maaien het
perceel gek ontroleerd op de aanwezigheid van weidevogelgezinnen.
In 1782 zijn de percelen niet gekozen op grond van het aantal pul
len dat er kon worden verwacht.
In 1984 is dat in enkele gevallen
wel gebeurd» omdat het de bedoeling was tegelijkertijd gegevens te
verzamelen over het gedrag van de pullen.
ond e.T-j? oc ht- e OP nervi a I; te
In }902 zijn va?) 24.4 fu; gegevens verwerkt over de aanwezigheid
van
puilen.
In 1984 waï, dat .80. 6 ha.
In tabel 5. 1 is de onder
zochte oppervlakte uitgesplitst naar deelgebied» gebruik»
maaidatum en jaar.
Gegevens van voorbeweid
land zijn niet verwerkt»
evenals de gegevens uit J982 van de na 2 juni gemaaide
percelen
in Waterland-üost» de percelen uit het Ilperveld en het Wormei— en
Ji5perveld:
per deelgebied waren voor de verwerking te weinig
gegevens voorhanden.

Tabel 6. i

Over zi cht van dt oppervlakten»
onderzocht op de aanwe7 i g h e i d von pullen» uitgesplitst naar jaar» deelgebied*
g e b r u i kswjjze en maaidatum.

Deelgebied

(-erbruik

Misa i datum

Opp.
< ha)

Aantal
pere el en

mnai 1 a rul

voor

24. 4

15

maa i1 and
mos i1 and
maa i1 and

voor 2 juni
vanaf 2 juni
vanaf 12 juni

41. 4
34. 7
4. 5

20
19
7

1982
W a t er1 a n d~Oo st

3 juni

1984
Waterland -Ot> s t
Water1 and-Oost
Oostzanervt'ld

Het in Waterland~Oo=>t onderzochte maailand is op grond van
de
maaidatum» ingedeeld in twee klassen.
Dit is gedaan om 2 redenen:
- E r is sprake van een grote spreiding
van de maaidatum in de
tijd. Het aantal weidevogelgezinnen en de leeftijdsverdeling van
de pullt-n verandert echter
gedurende het broed sei z oen.
Wil men
iets kunnen zeggen over de aanwezigheid van pullen vlak voor of
tijdens het maaien» dan dient men rekening te houden met de
maaidatum.
- D e indeling maakt het mogelijk iets te zeggen over verschillen
in het aantal vlak voor het maaien aanwezige pullen tussen vroeg
en laat gemaaide percelen.
wer kwi i z t?
Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de aanwezigheid
van pullen op een perceel» is elk perceel zo kort mogelijk
voor
het maaien gekontroleerd.
In de meeste gevallen werd dit gedaan
door dezelfde vogelteller die het perceel ook gedurende de V O O T —
gaande weken had gevolgd.
In 1982 is in
enkele gevallen
<6 percelen) het perceel niet
gekontroleerd
op de dag van het maaien zelf» maar twee en een
enkele maal drie dagen voor het maaien.
In 1984 zijn meer perce
len niet op» maar maximaal 3 dagen voor de maaidatum gekontroleerd
op pullen: in totaal 23 percelen (50 ha).
De aanwezigheid van pullen op
het perceel is vastgesteld door
direkte waarneming van pullen of aan de hand
van alarmerende
ouders» wier gedrag voor iemand
met enige weidevogelkennis» een
betrouwbare indikator is <Beintema mond. med. ).
De grootte van de pullen is geschat door deze te vergelijken met
de grootte van volwassen vogels.
Er is een indeling gemaakt van
eenkwart» halve en driekwart grootte.
Tevens zijn eendags-kuikens
aangegeven.
verwerking veldqeqevens
Bij de verwerking zijn per perceel de volgende gegevens gebruikt:
- het aantal
uitgekomen legsels per soort en de tijd tussen
uitkomst van deze legsels en de maaidatum;
- het aantal waargenomen g ezinnen en pullen per soort»
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Eerstgenoemde gegevens dienen ervoor om vast te kunnen stellen
hoe snel pullen zich na het uitkomen van het perceel kunnen
verwijderen.
Daar de hier verwerkte percelen alle ook
gedurende
april en mei zijn gekontroleerd» waren deze gegevens voorhanden.
Tevens was hierdoor bekend
welke
legsels
nog niet waren
uitgekomen»
zodat geen verwarring mogelijk was tussen ouders met
een legsel en ouders met pullen.
6. 4. 2

Gedrag van__pu.l I.en
keuze van de percelen
Bij de keuze van de percelen voor het onderzoek naar het gedrag
van pullen ging de voorkeur uit naar percelen» waarvan op grond
van uitgekomen legsels en op grond van eerdere waarneming van
gezinnen» kon worden verwacht dat er weidevogelgezinnen aanwezig
zouden zijn.
Verder zijn er in 1982 alleen percelen geselekteerd
die redelijk waren te overzien:
niet te lang en ongeveer rechte
sloten.
In 1984 heeft deze laatste selektie niet plaatsgevonden.
onderzochte oppervlakte
In totaal is in 1982 eri 1984 op 65.2 ha onderzoek
verricht naar
In
1982
bedroeg
de onderhet gedrag van pullen en oudervogels
zochte oppervlakte 18.9 ha» verspreid over Waterland-Oost» Wormeren Jisperveld en Ilperveld.
Op
het onderzochte maai- en voorbeweide land i s zowel vlak voor» tijdens en vlak na het maaien naar
het gedrag van pullen gekeken.
Op een kwart van de oppervlakte is
dit alleen tijdens het maaien gebeurd,
In 1984 is op 46. 3 ha het
Dit gebeurde
gedrag van weidevogelgezinnen bekeken (tabel 6. 2).
vrijwel alleen tijdens het maaien en k ort na het maaien.
Tabel 6. 2: Oppervlakte onderzocht op gedrag van pullen tijdens het
maaien» verdeeld naar deelgebied en maaidatum. 1984.
Deelgebied

Maai datum

Opp.
(ha)

Aantal
percelen

Water1 and-Oost
Water 1 and-Oost
Oostzanerveld
Water1 and-Oost
(voorbewei d )

voor 2 juni
vanaf 2 jurii
vanaf 1 2 juni
vanaf 3 0 mei

15. 9
15. 6
4. 5
10. 3

14
10
7
10

46. 3

41

Totaa1

werkwi .ize
O m gegevens te verzamelen over het gedrag van pullen tijdens het
maaien» is in 19(32 de volgende wt'7-kwijze toegepast:
D e waarnemers naderen het perceel
op de trekker ( u i t ervaring is
gebleken»
dat vogels minder reageren op trekkers dan op
lopende
mensen).
Vervolgen?, maait de boer het eerste rondje op het
perceel» waarbij de waarnemers worden afgezet op tegenoverliggende

-/}V~
Vanui t deze positie
hoekpunten ( z i e figuur 6. 1» posities 1 en 2).
hebben zij overzicht over het perceel en kunnen de sloten in de
1 eng ter i c h t- inq overzien en zo overstekende pullen va ststellen.
Wanneer mc er dan twee wcirir .nemrrs aanwezig zijn» bli jft een waarnemer op
de trekker» cm vanuit die positie de c yclomaaier te
i< ontrol e ren o p eri?i verdwijnende pullen ( positie 3 )
Na het maai en blijven de waarnemers nog even op hun plaats wachten
pullen opduiken uit perc eelsranden of
om te zien of er noq
greppels,
Hierna wordt het perceel systematisch
afgelopen om
eventueel z ichtbare ^lachtuffers op t e sporen.

I
IRUFiguur 6. 1

Posities van de waarnemers op het perceel tijdens het
maaien.
1 en 2: posities van waarnemers 1 en 2.
3:
waarnemer 3 op de trekker.
X en O: mogelijke posities
van waarnemers 1 en 2.
>: belangrijkste kijkrich
tingen van de waarnemers en van de boer.

De hierboven beschreven methode van waarnemen van pullen is in
1904 alleen in bet begin van het onderzoek
gevolgd. De methode
bleek enkele bezwaren te kennen.
Ten eerste vergt het in de gaten
houden van de sloten een grote eenzijdige koncentratie. Ten tweede
kunnen» door het kijken naar twee sloten tegelijk» pullen worden
gemist.
Tenslotte geldt dat alleen percelen met rechte» overzich
telijke sloten kunnen worden onderzocht.
Het leek eenvoudiger en riet zo zinvol om de nadruk te leggen op
observatie van alarmerende ouders.. Omdat deze een belangrijke rol
blijken te spelen bij het eventuele ontsnappen van pullen» is het
voldoende om sloten en maaibaan in de gaten te houden als het
gedrag en de positie van ouderparen daar aanleiding toe geeft.
In deze opzet is met name de plaats op
de trekker belangrijk.
Allereerst omdat de oudervogels sterk op de trekker reageren als
deze in de buurt komt van de pullen.
In de tuieede plaats doordat
de hoge positie op de trekker uitstekende observatiemogelijkheden
biedt.
Bij minder dan 3 waarnemers is er dan ook in elk geval 1
op de trekker aanwezig.
Het na het maaien afzoeken van het perceel op dode pullen is in
beide jaren meestal niet of niet grondig
gebeurd» omdat het niet
zo zinvol
leek.
Doodgemaaide pullen zijn namelijk moeilijk te
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Verder
ontbrak de tijd voor dit zoeken» omdat de boeren vaak verscheidene
percelen achter elkaar maaiden.

6. 5

Resultaten

6. 5. 1

Aanwezigheid
waargenomen weidevogelgezinnen
Om te bepalen of gezinnen na uitkomen van het legsel wel of niet
wegtrekken van het desbetreffende perceel» is eerst gekeken op
welk deel van de onderzochte oppervlakte legsels zijn uitgekomen
voor de maaidatum.
Vervolgens is voor iedere soort
bepaald
hoeveel gezinnen er op deze oppervlakte zijn waargenomen op de
maaidatum zelf en maximaal drie dagen ervoor. Dit laatste is ook
gedaan voor die percelen waar geen
legsels voor de maaidatum zijn
uitgekomen.
Tabel 6.3 geeft hiervan een overzicht.
Uit de tabel kan het volgende worden afgeleid:
- Van Watersnip» Kemphaan» Kuifeend en Zomertaling zijn in beide
onderzoeksjaren op de onderzochte percelen geen legsels voor de
maaidatum uitgekomen of zijn geen legsels aanwezig geweest.
- Op percelen waar
wel legsels zijn uitgekomen» zijn gezinnen van
alle overige soorten aangetroffen» uitgezonderd de Kievit.
Of de waargenomen gezinnen afkomstig zijn van de op het perceel
uitgekomen legsels kan niet met zekerheid
worden gezegd.
In
ieder geval is het aantal waargenomen gezinnen veel kleiner dan
het 'verwachte' aantal gezinnen. '
Het merendeel van de Gruttogezinnen en alle Kievitgezinnen»
afkomstig van op de percelen uitgekomen legsels» waren verdwenen
voor de maaidatum.
De betreffende gezinnen zijn van het perceel
weggetrokken»
waarbij het echter goed mogelijk is dat een deel
van de pullen is gestorven of gepredeerd
op het perceel <Fabritius 1974).
Van de Tureluurgezinnen bleek ongeveer de helft nog
aanwezig te zijn vlak voor of tijdens het maaien.
- Er blijken tussen vroeg en
laat gemaaide percelen geen duide
lijke verschillen te zijn in het aantal waargenomen gezinnen.
- Op de percelen waar geen legsels waren uitgekomen» zijn in 1982
geen en in 1984 slechts enkele gezinnen waargenomen.
Opvallend
hierbij is het aantal Wilde eend-gezinnen dat is aangetroffen op
land dat vanaf 2 juni is gemaaid.
- De waarnemingen in het Oostzanerveld
geven een afwijkend beeld
te zien» vergeleken met Waterland-Oost.
Opvallend is het rela
tief grote aantal nog aanwezige Grutto-gezinnen.
wegtrek k en van gezinnen
Afgezien van het wel of niet aanwezig zijn van weidevogelgezinnen
tijdens het maaien» is het interessant na te gaan binnen welke
t*ijd een gezin na uitkomen van het legsel kan wegtrekken. In tabel
6.4 is daartoe voor elk
legsel dat was uitgekomen op een perceel»
het aantal dagen tussen uitkomstdatum en maaidatum vermeld.
Dit
is zowel
gedaan voor de legsels» "waarvan de -gezinnen van het
perceel waren weggetrokken» als van de legsels waarvan de gezinnen
vlak voor of tijdens het maaien zijn waargenomen.

Tabel 6. 3: Aantal uitgekomen lc;gsels en waargenomen gezinnen tij
dens en maximaal drie dagen voor het maaien.
Onbeperkt
maailand/ 1782 en 1784; totale oppervlakte 105 ha.
Soort

Land waarop legsels
'uit'
oppervlakte
(ha?

aantal
leg seis
ui t .

Land waarop geen
leosels 'uit'

aantal
waargenomen
gez innen

Water1and-Oost, 1782, maai en voor 3 .luni»
Ki evi t.
Gru11o
Tureluur
SIobeend

12. 8
15. 7
4. 7
1. 5

Totaal

14
17
3
1

0
3-5(*?
1-2
0

35

4-7

oppei—
vlakte
(ha?

aantal
waargenomen
gez innen

24. 4 ha
11. 6
B. 7
17. 7
22. 7

0
0
0
0
~ö

•

Waterland—Oost# 1784, maai en voor 2 .luni, 41. 4 ha
Ki evi t
Grutto
Sc holek ster
Tureluur

5. 3
7. 8
4. 8
3. 0

Totaal

7
6
1
2

0
1
0
1

18

~2

Water1 and-Oost, 1784, maai en vanaf 2 juni»
Ki evi t
Grutto
Scholekster
Tureluur
Slobeend
Wilde eend

15. 5
13. 7
4. 7
0. 3
8. 1
2. 5

Totaal

18
10
3
1
4
1

0
0
1
0
0
0

37

~T

36. 1
33.6
36.6
38. 4

0
1
0
0
~T

34. 7 ha
17. 2
20.8
37.8
34. 4
26.6
32. 2

\
-N

0
0
0-1
0-1
0
4
• 4-6

Oostzanerveld, 1784, maai en vanaf 12 luni, 4. 5 ha
Kievit
Grutto
Scholek ster
Tureluur
Slobeend
Totaal

3. 4
4. 5
1. 8
1. 8
1. 1

3
8
1
1
2

0
6
0
0-1
2

15

QI9

1. 1
0. 0
2. 7
2. 7
3.4

0
0
0
0
0

*? In enkele gevallen kon niet uiorden bepaald of een gezin zich op
het onderzochte perceel bevond o f op e e n naastgelegen perceel.
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Tabel 6. 4: Aantal dagen tussen de maaidatum van percelen en de
uitkomstdatum van op die percelen uitgekomen legsels.
Waterland-Oost, 1902 en 19B4.
Legsels waarvan de gezinnen utel op het
desbetreffende
perceel zijn waargenomen, zijn onderstreept.
Voor de
betekenis van de haakjes zie de voetnoot van tabel 6.3.
Waterland-Oost, 1985, maaidatum voor 2 tuni.
Kievit
Grutto
Tureluur
Slobeend

2-7, 3-6, 8, 11, 12-16, 16-18, 17-22, 18-22, 20-28.
1,
1-3, 2-7, 3, 5-12, 6-11, (6-11), 8-10, 9-14,
12-16» 12-16, 12-16, (12-16), 18-22.
0-1, (3-7), 9-11.
2-7.

Waterland-Oost, 1984, maaidatum voor 2 .»uni
Kievit
Grutto
Tureluur
Scholekster

14-18, 14-18, 14-18, 15-19, 20-24, 22-28, 23-27.
6-10, 12-14, 13-17, 16-20, 16-20.
0-1, 10.
6-10.

Waterland-Oost, 1984, maaidatum vanaf 2 luni
Kievit
Grutto
Tureluur
Wilde eend
Slobeend
Scholekster

0-6, 7, 8-14, 25-29, 25-31, 26-30, 27-31, 27-31,
29-31, 30, 36-40, 37, 41, 41-48, 44-50, 50, 50.
9-13, 12-14, 12-16, 17-23, 21, 26-30, 29-35, 30,
31-33, 33-37.
24-26.
12-16
2,3-7, 8, 26-32.
2-4, 10-14, 14-22.

Als wordt aangenomen dat niet- alle pullen op het perceel zijn
gestorven of, gepredeerd, kan uit tabel 6.4 worden afgelezen dat
Kievitgezinnen het perceel binnen 6 dagen na het uitkomen van het
legsels, mogelijk al dezelfde dag kunnen verlaten.
Gruttogezinnen
zijn in drie gevallen snel weggetrokken: na 1 dag, 1-3 en 3 dagen.
Ook Slobeendgezinnen kunnen het perceel na uitkomen van het legsel
snel
verlaten,
hetgeen niet verwonderlijk is: de pullen worden
snel naar het water geleid.
Uit de tabel valt verder af te
leiden dat alle gezinnen die vlak
voor of tijdens het maaien zijn waargenomen, relatief jonge pullen
hebben (maximaal 16 dagen oud).
Bij twee waargenomen Tureluui—
gezinnen waren tijdens het maaien de pullen nog aanwezig in het
nest.
.
Gedrag
De resultaten ven de waarnemingen aan het gedrag van pullen tij
dens het maaien, zijn weergegeven in tabel 6.5.
Hierin staan de
lotgevallen vermeld van de waargenomen pullen, onderverdeeld
naar
soort en gezin.

-SiTabel 6.5: Aantal waargenomen
pullen per soort cn per gezin en
lotgeval len van deze pullen» tijdens het maaien.
De
grootte van de pullen is weergegeven in verhouding tot
volwassen vogels.
Waterland, 1982 en 1784.

Soort

Kievit
Grutto

Tureluur
Scholekster
Slobeend
Zomertaling
Wilde eend

Waterhoen
Meerkoet

Aantal Leeftijd
/gr out.te
waar
genomen
D u]1 en
2
4
3
3
4
1
3
3
3
2
1
3
t-C.
1
1
1
2
4
1
4
2
5
2
4
2
3
3
5
6
3
3
2
8
3
1
4

Subtotaal
Steltlopers 50
Eenden en
Bleshoenders 54
Totaal

104

zelf
over/i n
sloot

door over
boer leefd
gered op
Derc.

gesneu- onbeveld
kend

2
1 dag
1/4'
3/4
1/4-1/2
3/4
1/2
O
3/4
1/2
1/2
1/2-3/4
1/2
1/2
1/2
'y
1/2
1 dag
1 dag
1 dag
9
1 /4
0
V
1/2
V
v
1/2

?

7
*?

4

•

3
1
1
1
3
2

2
2

1

1
3
2

1
3
2
1
1
2
2

1
4
2

4
2
4
3
2
4
ó
3
3
2

1 dag
1 uur

3
3
1

?

5
4

1/4
20

22

5

2

1

26

10

13

3

2

46

32

18

5

3
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- de meeste waarnemingen betreffen örutto en Milde eendi
- ongeveer de helft van de pullen van steltlopers overleeft op het
perceel zelf of vlucht over de sloot.
Bij de eenden en bles
hoenders weet het merendeel van de pullen op deze manier te
overleven!
- een niet gering aantal
pullen is door de boer over of in de
sloot gezet.
In het navolgende worden enkele karakteristieke gedragingen van
weidevogelgezinnen tijdens het maaien en enkele opmerkelijke
voorvallen per soort beschreven.
Orutto
In enkele gevallen leidden de ouders de pullen snel en
efficient
naar een naburig perceel»
door heen en weer te vliegen tussen de
twee percelen.
Andere ouders bleven echter in paniek rondvliegen
boven de pullen en het te maaien perceel.
In sommige situaties bleven de pullen in de dekking van het lange
gras en leek het erop» dat ze moeite hadden het gemaaide deel over
de steken.
Weer andere pullen staken zonder problemen het gemaai
de stuk naar de sloot over.
T ureluur
Op een perceel werd tijdens het maaien een alarmerend Tureluurpaar
gekonstateerd.
Pas na het maaien werd het nest ontdekt met daarin
vier net uitgekomen pullen.
Twee bleken te zijn doodgemaaid» twee
pullen hadden het maaien overleefd.
Op een ander perceel werd een net uitgekomen pul ontdekt die door
de ouders over de sloot werd geleid.
Na het maaien werd het nest
gevonden» met daarin drie kapotgemaaide»
nog net niet uitgekomen
eieren.
In twee gevallen kon tijdens het maaien een Tureluurnest tot op
een strook
van ca.
5 * 1, 5m <i.5m dwars op
de maair ich ting )
worden getraceerd.
Naar deze nesten is intensief gezocht. Toch
werden de nesten pas na het maaien van de desbetreffende stroken
gevonden. Beide waren kapotgemaaid.
Meerkoet
Tijdens het maaien zag een
boer iets uit de cyclomaaier komen.
Tussen het gemaaide gras vond hij vier meerkoetpullen
van 1/4
grootte» die door de cyclomaaier waren gegaan en nog in leven en
intakt bleken te zijn.
Niet
bekend
is of ze wellicht inwendige
verwondingen hadden opgelopen.'
6. 6

Konk I us i es
Voor wat betreft het effekt von maaien op de overlevingskans
het volgende worden gekonkludeerd:

kan

1. Op percelen waar legsels waren uitgekomen»
zijn vlak voor of
tijdens het maaien de volgende aantallen gezinnen waargenomen:
- 0 Kievitgezirmen
<41 Jegsels)»
- 4-6 Gruttogezinnen (33 legsels);
- 2-3 Tureluurgezinnen (6 legsels).
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niet voor de Tureluur.
De konklusie voor de Tureluur moet
echter met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd omdat er
slechts- 6 legsels zijn verwerkt.
2. Tijdens het maaien zijn vooral pullen van Grutto en Wilde eend
waargenomen.
Van de lotgevallen van steltloperpullen is het
volgende bekend:
- 40% ontsnapt- door van het perceel weg te vluchten;
- ÎOX heeft op het perceel zelf het maaien overleeft»
- 44% is door de boer gered;
- maximaal 67. is gesneuveld.
Van de lotgevallen van pullen van eenden en bleshoenders is het
volgende bekend:
- 48/. ontsnapt door van het perceel weg te vluchten;
- 247. heeft op het perceel zelf het maaien overleeft;
- 187. is door de boer gered;
~ maximaal Q7. is gesneeuveld.
D e oudervogels spelen een aktieve rol bij de ontsnapping van
pullen.
D e veronderstelling dat een aanzienlijk
deel van de pullen het
maaien overleeft»
wordt bevestigd voor pullen van Grutto en
Wilde eend.
3. Maaien heeft een gering
effekt op de overlevingskans van
Kievit- en Gruttopullen.
Voor Kievitpullen geldt dat deze niet
zijn waargenomen in maairijp gras.
Gruttopullen zijn wel
gesignaleerd.
Het aantal waargenomen gezinnen is echter veel
kleiner dan kon worden verwacht op
basis van het aantal
uitgekomen legsels.
Van de nog
tijdens het maaien aanwezige
gezinnen weet een deel van het perceel te ontsnappen.
Over de andere soorten kunnen vanwege de geringe hoeveelheid
gegevens geen uitspraken worden gedaan.
6. 7

Diskussie

6.7. I

JLni.eidi.na
Het onderzoek
naar de aanwezigheid en het gedrag van pullen
tijdens het maaien had zowel in
1982 als in 1984 een verkennend
karakter.
Er bestaat nog veel onzekerheid over de methode van
onderzoek. Daar zal dan ook
in de diskussie veel aandacht aan
worden besteed.
Achtereenvolgens worden behandeld:
-

à.7. 2

mogelijke fouten in het onderzoek;
invloed van de waarnemer;
invloed van andere variabelen;
representativiteit van het onderzoek;
verschillen tussen, de methoden van onderzoek;
verklaringen.

MogeHj>e fouten_in het onderzoek.
aanwez iaheid
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als indikator voor het vaststellen van de aanwezigheid van
pullen gehanteerd. Deze methode lijkt vrij betrouwbaar« behalve
wanneer de waarnemers niet ervaren zijn.
Door het feit dat
bekend was Hoeveel nesten er nog op het perceel aanwezig waren»
is verwarring tussen ouders met een nest en oudervogels met
pullen» waarschijnlijk in bijna alle gevallen voorkomen.
Deze
mogelijke fout zal daarom vermoedelijk
weinig of geen invloed
gehad hebben op konklusie 1» dat er zich nog maar weinig pullen
in maairijp gras bevinden.
Ijl een aantal gevallen was de plaats
van pullen moeilijk te
bepalen.
Op een aantal percelen was het voor de waarnemer niet
mogelijk vast te stellen of de pullen zich bevonden aan de rand
van het perceel of op een naastgelegen perceel.
Dit is echter
expliciet aangegeven in de resultaten over de aanwezigheid van
weidevogelgezinnen (zie tabel 6.2).
Ook over het precieze aantal
pullen dat aanwezig was kunnen
geen uitspraken worden gedaan.
Weliswaar kan aan de hand van
het aantal waargenomen gezinnen het maximale aantal aanwezige
pullen worden geschat» maar bekend is dat de sterfte bij pullen
in de eerste weken na het uitkomen tamelijk
groot kan zijn
(Fabritius 1980).
Aangezien het in de vraagsteling gaat om de
aanwezigheid van gezinnen»
ongeacht het aantal pullen per ge
zin» heeft de fout geen invloed op konklusie 1.
In 1982 viel de kontroledatum op een aantal percelen niet op de
maaidatum zelf» maar maximaal 3 dagen ervoor.
In 1984 was dit
zelfs op
ongeveer de helft van het onderzochte percelen het
geval.
De toestand van het onderzochte perceel
<graslengte)
verandert in 3 dagen weinig» het is echter mogelijk dat gezin
nen in die tijd zijn weggetrokken.
De grootte van deze fout
kan echter niet worden bepaald
en dus ook niet in hoeverre
konklusie 1 wordt versterkt.

gedrag
Jongere pullen vertonen
bij verstoring wellicht een ander
gedrag dan oudere pullen.
Jongere pullen zullen zich misschien
eerder in het lange gras drukken dan wegvluchten.
Daarnaast
zijn jongere pullen in lang gras minder goed zichtbaar dan
oudere pullen. Mogelijk zijn daardoor relatief meer jongere dan
oudere pullen gemist.
Deze onderschatting
zou groter kunnen
ïijn waar het doodgemaaide pullen betreft»
dart waar het
ontsnapte pullen betreft. Dit betekent dat konklusie 2» dat een
groot deel van de pullen het maaien overleeft»
wellicht in
mindere mate geldt voor jongere pullen.
Het is mogelijk dat oudere pullen vrij onafhankelijk van het
gedrag van de oudervogels wegvluchten. Daardoor kunnen in 1984»
toen met name op do oudervogels is gelet» ontsnappende oudere
pullen zijn gemist.
De grootte van de fout is niet te schat
ten»
de fout versterkt konlusie 1» met name voor wat
betreft
oudere pullen.
fre maaibaan van de cyclomaaier is moeilijk te kontroleren op
pullen wanneer het gras zo
lang
is dat het 'overhangt'. Dit
overhangen trad
in 1982 op 2 percelen op» in 1984 vooral op
percelen die na 2 juni werden gemaaid.
Verder heeft in 1984 de waarnemer op de trekker niet alleen
gelet op de maaibaan» maar tevens op het gedrag van de oudei—
vogels.
öp die plekken waar het gedrag van oudervogels wees op
aanwezigheid van pullen» is echter door de waarnemer wel gelet
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-

op de maai baan.
Dok heeft
dt? boer tijdens het maaien zoveel
mogelijk de masibaan in de gaten gehouden.
I)e mogelijkheid blijft echter bestaan» dat pullen in de maaibaan niet- zijn opgemerkt en dat in merkelijkheid de sterfte
onder pullen door maaien groter is.
Dit verzwakt konklusie 2.
De grootte van de fout is echter niet in te schatten.
Het in het oog houden van df> sloten gedurende lange tijd
<in
1982) vergt een grote koncentratie van de waarnemers.
Daardoor
zijn mogelijk overstek ende pullen gemist.
De in 1984 gebruikte
methode (zie 6. 4. L') vraagt weliswaar minder koncentratie» maar
garandeert niet dat er geen pullen zijn
gemist.
Bij beide
methodes geldt bovendien dut veel sloten een kleine kromming
vertoonden» waardoor het zicht door waterplanten en begroeiing
werd
bemoeilijkt.
Ook de snelheid waarmee een pul
de sloot
oversteekt (soms binnen 10 s>et. ) bemoeilijkt de zaak.
Bovenstaande betekent dat het werkelijke aantal
ontsnapte
puilen groter geweekt kan zijn dan het aantal dat is waarge
nomen. Dit zou konklusie Î-? versterken.
Het aantal waarnemers bedroeg soms minder dan 3.
In 19B2 werd
er in dat geval slechts de eerste paar ronden op de trekker
meegereden.
Dat kan er zowel toe hebben geleid» dat pullen
ongezien zijn ontsnapt (tijdens de eerste ronden) of stukgemaaid (na de eerste ronden). De grootte van deze fout valt niet
te schatten» evenmin aïs de richting.
In 19S4 waren op verschillende percelen minder dan drie waarne
mers aanwezig» waardoor een deel van de »loten en in enkele ge
vallen de maaibaan niet in het oog kon worden gehouden.
Dit
betekent wellicht een onderschatting
van met name het aantal
ontsnapte pullen.
Di» grootte van de fout is niet te bepalen»
de fout versterkt konkîusie P.

Samengevat zijn er fouten die ertoe hebben geleid dat zowel
ontsnappende pullen als gesneuvelde pullen zijn gemist.
Het is
niet mogelijk om maar bij benadering cijfers hierover te geven en
om aan te geven in hoeverre de konklusie over het gedrag van
pullen wordt versterkt of verzwakt.
6. 7. 3

invloed, van de waarnemer
De waarnemer heeft invloed op
de aanwezigheid
en het gedrag van
weidevogelgezinnen.
Deze invloed verschilt per onderzocht perceel
en hangt af van:
- het aantal aanwezige waarnemers»
- de manier van naderen van het perceel»
- de ligging van het perceel ten opzichte van kort tevoren bezoch
te percelen»
- de posities van de waarnemers»
- schuilmogelijkheden voor de waarnemers;
- de posities van de aanwezige gezinnen»
- de vogelsoort.
Daarnaast kan de waarnemer ook de boer beïnvloeden.
Iin het
navolgende zal deze
invloed
voor de twee deelonderzoeken worden
uitgewerkt.
Aanwez iaheid
Bij het bepalen van het aantal aanwezige weidevogelgezinnen vlak
voor het maaien werden de meeste percelen door de waarnemer<s)
lopend
benaderd.
Bekend is echter» dat weidevogels al op
grote
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kunnen reageren op lopende mensen.
Zo reageert de Ture
luur binnen een straal van tenminste 200 m (Cramp e.a. 1983). Dit
betekent dat de mogelijkheid bestaat dat gezinnen reeds tijdens
het naderen van de waarnemers van het perceel zijn weggetrokken.
Doordat echter vaak al tijdens het naderen van het perceel een
schatting werd gemaakt van het aantal aanwezige gezinnen* is deze
fout niet groot en zijn de desbetreffende gegevens waarschijnlijk
wel betrouwbaar.
Gedrag en overlevingskans
In het onderzoek naar het gedrag van pullen tijdens het maaien
zijn de waarnemers in een aantal gevallen niet op de trekker» maar
lopend
genaderd.
Hierdoor zal extra verstoring zijn opgetreden»
wat de ontsnappingskans op onduidelijke wijze kan hebben beinvloed.
Wanneer de waarnemers hun posities hadden ingenomen» bleken de
oudervogels nog steeds op de waarnemers te reageren» maar minder
dan tijdens het naderen van het perceel.
Door deze extra vei—
storing zijn de
pullen beperkt in hun ontsnappingsrichting en
mogelijk
ook in hun ontsnappingssnelheid.
Maar het is ook voor
stelbaar»
dat de oudervogels de pullen juist
sneller van een
perceel lokken waar extra mensen aanwezig zijn.
In enkele gevallen werd tijdens het maaien door de waarnemers
en/of de boer over het perceel gelopen.
In die gevallen» waarbij
er nog
pullen aanwezig waren» heeft dit een onbekende extra
verstoring teweeg gebracht.
Tot slot kan een opmerking wo7-den gemaakt over de invloed van de
waarnemer op de boer. Het is mogelijk dat door de aanwezigheid van
de waarnemer de boer extra goed • op de maaibaan heeft gelet en
daardoor meer pullen heeft ontdekt.
Ook hebben de waarnemers in
enkele gevallen de boer geattendeerd op pullen.
Dit betekent dat
in gangbare omstandigheden het aantal geredde pullen lager ligt en
er meer pullen sneuvelen tijdens het maaien.
Hoe groot dit effekt
is» valt echter niet te bepalen.
ù.7.4

Invloed. andere_faktoren
Aanwez i ohei d
- Mogelijk is de toestand van een perceel (hoogte van het grond
waterpeil
en de bemestingstoestand)» van invloed
op de aan. wezigheid
van gezinnen.
Daarbij kan worden gedacht aan de
berei kbaarheid
vari voedsel»
speciaal
in de lager
gelegen
greppels» waarbij ook
van
belang
kunnen zijn de diepte en de
vorm van de greppels (Eijerman» 1975).
Op basis van de huidige
gegevens kunnen geen uitspraken worden gedaan over de invloed
van deze faktoren op de aanwezigheid van pullen.
- Bij de gegevens over de aanwezigheid van pullen is onderscheid
gemaakt tussen vroeg en laat gemaaide percelen.
De maaidatum en
de daarmee tot op zekere hoogte gekorreleerde graslengte» kunnen
van invloed zijn op de aanwezigheid van pullen.
Tussen de maai
datum en de grootte van
eventueel aanwezige pullen bestaat een
verband.
Daarmee heeft de maaidatum ook invloed op de kans dat
een weidevogelgezin nog op
het perceel waar het legsel is
uitgekomen» aanwezig is.
De aanwezige gegevens laten geen duidelijke verschillen zien in
de aanwezigheid van gezinnen tussen vroeg en laat gemaaide per
celen.
Door de beperkte hoeveelheid gegevens kunnen echter geen

uitspraken worden over het tut')
of niet van invloed zijn van de
faktor maaidatum.
- De faktor qrasl encite is wellicht van invloed op de aantrekke
lijkheid van een perceel voer pullen.
Bij Kievitpullen is een
voorkeur voor kort grar> aangetoond (Klomp 1954* Fabritius 1974).
Bij Gruttopullen zou er echter een voorkeur voor hoog gras zijn
(Mulder 1972» Fabritius J.974).
Een verdere onderverdeling van
het hoge gras is echter nooit gemaakt. Als dichtstaand» maairijp
gras onaantrekkelijk i ï> voor Gruttopullen» zou dat een verkla
ring kunnen zijn voor het feit
dat er ten tijde van het maaien
ook relatief weinig Gruttopullen zijn waargenomen.
Gedrag en overlevingskans- De toestand van het perceel: het aantal greppels en de diepte en
de vorm van de greppels is waarschijnlijk van
invloed
op de
ontsnappingskans van weidevogels tijdens het maaien (Eijerman»
1975).
De verzamelde gegevens waren te onvolledig en het aantal
gegevens te gering om iets over de invloed van deze faktoren te
kunnen zeggen.
- Belangrijk voor de ontsnappingskans is mogelijk ook de toestand
van de omliggende percelen.
Voorstelbaar is dat wanneer op een
naastgelegen perceel
weinig
dekking
in de vorm-van hoog gras
aanwezig
is» de pullen bij gevaar langer in het nog ongemaaide
deel van het perceel zullen blijven.
Tijdens het onderzoek werd
echter vluchtgedrag naar percelen met zowel lang als kort gras
waargenomen.
- De slootbreedte is wellicht ook van invloed op het vluchtgedrag
van pullen.
Van de Kievit is bekend
dat pullen van deze soort
geen moeite hebben om sloten over te steken (Cramp e. a.
1983}
Klomp 1951» Van Paassen 1981).
Uit de literatuur (Fabritius
1974) en uit eigen waarnemingen blijkt dat ook Gruttopullen
zonder veel moeite sloten van 2-4 m kunnen oversteken.
Dat brede sloten mogelijk
een barrière vormen»
blijkt uit de
gegevens uit het Oostzanerveld» waar de onderzochte percelen
zijn omgeven door ongeveer 10m brede vaarsloten.
Hier bleek dat
zich
in het maairijpe gras nog een groot deel van de Grutto
gezinnen bevond (zie tabel 5.3).
Ook tijdens het maaien bleven
de gezinnen op het perceel zelf en werden de pullen niet naar
over de sloot gelegen percelen gelokt.
De leeftijd van de
pullen bleek in deze situaties geen rol te spelen. Het merendeel
van de aanwezige pullen was van 1/2-3/4 grootte.
- De route en de snelheid van de cyclomaaier bepaalt de verande
ring
in het uiterlijk van het perceel en daarmee de vlucht- en
schui lmogel i jkheden voor de pullen.
De invloed van deze fakto
ren is in dit onderzoek niet onderzocht» omdat het aantal gege
vens hierover te gering was.
Een vergelijking tussen bijv.
van
buiten-naar-binnen en van binnen-naai—buiten maaien
valt dus
niet te maken.
Overigens bleek tijdens het onderzoek dat er nog een derde maaimethode werd
toegepast. Soms werd
op
percelen met meer dan 2
akkers»
of enkele brede akkers» van de ene naar de andere lange
zijde van het perceel gemaaid» waarbij de ene na de andere akker
of twee akkers tegelijk werden gemaaid (zie fig. 6.2).
Enkele
malen is bij deze methode gekonstateerd
dat weidevogelgezinnen
vluchtten in dezelfde richting als de akkers werden gemaaid.
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Maai schema:
A.
B.
C.
D.

2x rond» maaien wendakkers.
2 bovenste akkers maaien
2 onderste akkers maaien
2x rond» maaien slootkanten

Legenda
maairoute
weidevogelgezin
vluchtrichting gezin
5 1 OOt
greppel

Figuur 6.2: Maaischema»
waai^bij het perceel van de ene naar de
andere lange zijde wordt gemaaid»
met twee akkers
tegel ijk.
6. 7. 5

Representativiteit
Bij dit onderzoek gaat het om de représentâtiviteit van de konklusies ten aanzien van:
- het gebruik van de percelen voor Waterland-Oost;
- andere gebieden;
- andere jaren.
representativiteit voor Water1 and-Oost
In de paragraaf over de 'invloed van andere Faktoren <6.7.4) is
gesteld dat de toestand
van de percelen en het maaischema van
invloed zijn op resp.
de aanwezigheid
en het gedrag van weide
vogelpullen tijdens het maaien. Er is geen aanleiding te verondei—
stellen dat de onderzochte percelen op een andere manier worden
gebruikt en gemaaid* of anders zijn voor wat betreft greppels»
graslenqte» sloten en vorm» riari percelen elders in Waterland-Oost.
Dit betekent dat de konklusies over de aanwezigheid en het gedrag
van weidevogelpul1 en representatief kunnen worden genoemd voor
Water1 and-Oost.
representativiteit voor andere gebieden
Het is de vraag of de konklusies ook gelden voor andere gebieden.
verschillen van Waterland -Oost voor
Gebieden elders in Waterland

N't .1
wat betreft- toestand
van île
percelen»
breedte van sloten en
maaidatum.
Door deze verse hi11 en
kunnen de konklusies over de
aanwezigheid en het gedrag van pullen niet zomaar worden gegenera
liseerd naar andere gebieden in Wat-er land.
Hetzelfde geldt voor gebieden elders in Nederland.
Een duidelijk
verschil
tussen Waterland<-Oost) en veel andere gebieden in
Nederland is in ieder
geval
gelegen in het- feit» dat de boeren
in Waterland in het algemeen relatief laat maaien. Dit werkt moge
lijk
door in de geringe aanwezigheid van pullen in maaibaar gras
en ook in de leeftijd van do pullen ten tijde van het maaien.
representativiteit in de tijd.
D e vraag kan worden gesteld ,in hoeverre de onderzoek sjaren repre
sentatief zijn.
Van belang is in dit verband wellicht het natte
weer eind mei 1984. Het is mogelijk dat pullen in lang en nat gras
meer moeite hebben zich
op temperatuur te houden en zich daarom
meer in korter gras bevinden.
Wellicht is door het slechte weer
ook de sterfte onder
pullen groter.
Tenslotte zijn door het
slechte weer in 1984 verschillende percelen later gemaaid dan nor
maal.
Dit- kan invloed hebben gehad op de aantallen gesignaleerde
gezinnen.
Vergelijking van de aanwezigheid van weidevogelgezinnen
op vroeg en laat gemaaid
land
laten echter geen duidelijke ver
schillen zien.
Op basis van het bovenstaande kan moeilijk een uitspraak worden
gedaan over de representativiteit in de tijd van konklusie 1» over
de aanwezigheid van pullen in maairijp
gras.
Er is echter geen
reden aan te nemen dat konklusie 2» betreffende het gedrag en de
overlevingskans van pullen» niet representatief is voor andere
jaren.
6. 7.6

Versc.hi.ll.eji tus.sendp methoden van onderzoek
De methode van onderzoek verschilde in 19B4 op een aantal punten
van die in 1982. In doze paragraaf wordt gekeken welke methode op
welke punten het meest betrouwbaar is.
In het onderzoek naar het gedrag van pullen tijdens het maaien
ging het om het verzamelen van informatie over ontsnappen en sneu
velen van pullen.
In 1982 is geprobeerd dit op een direkte manier
t-e konstat-eren: door het observeren van sloten en maaibaan. Deze
methode had
enkele nadelen: het was moeilijk
gekoncentreerd
te
blijven kijken en alleen percelen met rechte sloten konden worden
onderzocht.
In 1984 is de informatie op een meer indirekte manier verzameld:
door middel van observatie van de oudervogels.
Als het gedrag van
de oudervogels daartoe aanleiding toe gaf/ zijn ook sloten en
maaibaan in de gaten gehouden.
Daarbij heeft de boer uiel de hele
tijd de maaibaan in de gaten heeft gehouden.
In 1984 hebben de waarnemers op de hoekpunten ontsnappende pullen
gekonstateerd» net als in 1982.
Maar ook zijn veel ontsnappingen
gekonstateerd door de waarnemer op
de trekker.
Tevens heeft deze
persoon waargenomen dat pullen op het perceel overleefden.
Op
basis van het bovenstaande lijkt de methode uit 1984 betrouw
baarder en beter uitvoerbaar dan
die uit 1902.
Bij de werkwijze
uit 1984 is de noodzaak van het selekteren van alleen percelen met
rechte sloten» minder groot.
Een belangrijke voorwaarde is wtl
het werken met 3 waarnemers.
Bij een kleiner aantal treden fouten
op bij beidt» methoden.

-62"Voorspellende waarde
Het onderzoek naar de aanwezigheid
en het gedrag van weidevogel
pullen tijdens het maaien heeft plaatsgevonden op kleine schaal.
Daarnaast verschilden de methoden van onderzoek per perceel en per
jaar.
Tenslotte is de onderzochte oppervlakte vroeg gemaaid land
gering.
De voorspellende waarde is dan vooralsnog gering.
Het onderzoek.geeft wel aanwijzingen "over de bruikbaarheid van de
onderzoeksmethoden*
over de aanwezigheid van Kievit- en Gruttoge
zinnen op onbeperkte maaipercelen in Waterland-Oost en over het
gedrag van met name Gruttopullen.
Tot slot kan een opmerking worden gemaakt over
de Kievitpullen.
Dit onderzoek heeft bevestigd
dat er zich geen Kievitpullen in
maaibaar gras bevinden. • Wel dient te worden bedacht dat na het
maaien veel K^ e v ^S e 2 i n n ï ? n °P
het gemaaide land verschijnen. Bij
het schudden van het gras kunnen alsnog pullen sneuvelen.
Verklarinqen
De vraag is hoe de gevonden verschillen tussen de soorten te verk
laren.
De bouw van Kievitten wijst op
een aanpassing aan kort
gras (Klomp 1954).
Vooral de pullen hebben moeite om zich snel
door hoog gras te bewegen.
Pullen die zijn uitgekomen op maai
land»
worden onmiddellijk daarna door de ouders naar percelen met
kort gras geleid.
Afstanden die worden afgelegd in de eerste week
na het uitkomen liggen tussen de 50 en 125 m (Cramp e. a.
19B3).
De Grutto lijkt beter aangepast aan lang
gras.
De Gruttopullen
staan hoger op hun poten en kunnen zich door een andere loopwijze
beter in lang gras voortbewegen (Klomp 1954).
Tot slot bestaan er verschillen met betrekking tot het soort voed
sel.
Kievitpullen eten bodeminsekten en Gruttopullen zoeken, met
name insekten die zich op de vegetatie bevinden (Visser 1983).
Aanbevelingen voor onderzoek
In paragraaf 6.7.5 is ingegaan çp de verschillen in onderzoeks
methoden.
Op basis hiervan
kunnen de volgende aanbevelingen over
de te volgen werkwijze worden gedaan:
1. Het verdient de voorkeur het- gedrag
van pullen tijdens het
maaien te onderzoeken met drie waarnemers.
Daarbij iô het
belangrijk dat er in elk geval een waarnemer op de trekker zit.
2. Tijdens het maaien moeten de oudervogels in de
gaten worden
gehouden» als het gedrag van de oudervogels daar aanleiding toe
geeft» eveneens de sloten en de maaibaan. Met name de waarnemer
op de trekker moet op de oudervogels letten.
3. Door de vaak lange percelen is het moeilijk voor de waarnemers
op de hoekpunten» om de sloten en de oudervogels te observeren.
Daarom moeten niet te lange percelen worden geselekteerd»
met
bi j voorkeur rechte eri niet te smalle sloten.
4. Het
i<. aan te bevelen gebruik te maken van walkie-talkies»
zodat er kontakt kan i ijn tussen de waarnemers over het gedrag
en de plaats van oudcrvogels en pullen.
5. Docdgemaaide pullen zijn zeer moeilijk te vinden. Daarom is het
nuttig om in een apart- onderzoek
percelen note zoeken met be
hulp
van
jachthonden.
Hiermee kan worden gekontroleerd
hoe
betrouwbaar de gevolgde methode is»
voor wat betreft de kans
dat pullen worden doodpemaaid.
6. De waarnemingen moeten op
een
standaardformulier worden
vastgelegd.
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q.

Tijdens het veldonderzoek zijn legsels opgespoord en gedurende het
broed seizoen gevolgd.
Een deel
van de gevonden legsels was op de
maaidata van dr desbetrrffendr percelen nog niet uit.
Aangezien
de legsel*- met stokken utaren gemarkeerd en de boer veelal wist dat
er leyselr. up het perceel aanwezig waren» is er om de nog aanwezi
ge leg se 1 b heengemaaid.
Het laten staan van gras rond legsels betekent opbrengstver1ies en
extra werk.
Het ni et—gemaaide stuk
moet later nog worden gemaaid
en het grü& moet don alsnog worden afgevoerd.
Gezien de kosten en
moeite is het de vröag hoe zinvol
het sparen van legsels is.
Het
is denkbaar dat veel van de gespaarde legsels vanwege de werkzaam
heden op het perceel worden verlaten of gepredeerd.
Ook zouden
legsels ten gevolge van de opvallende strook ni et-gemaaid gras
kunnen worden gepredeerd.
In dit verband is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Vraag 5: Wat is de u i tkomstkans
legsels?

van

tijdens het maaien gespaarde

Veronderstellingen: f>a: Een groot deel van
de tijdens het maaien
gespaarde legsels komt uit.
5b: Gespaarde legsels hebben in vergelijking
met legsels op maailand»
een verhoogde
kans op predatie of verlaten.
7. 2.

Opzet
In dit onderzoek gaat het oro een vergelijking van de uitkomstkans
van gespaarde legsels en legsels op maailand (hiermee uiordt
bedoeld legsels die aanwezig zijn op nog niet gemaaid land).
Deze
kans zou kunnen worden geschat aan de hand van het uitkomstpercentage.
Een vergelijking van het uitkomstpercentage tussen de twee
groepen is echter onzuiver.
Ten eerste wordt" het uitkomstper
centage op maailand
overschat doordat een aantal gepredeerde en
verlaten legsels niet wordt gevonden <zie 5.7. t. 1). Ten tweede
hebben de gespaarde legsels gemiddeld
een kortere tijd
tot
uitkomen dan legsels op maailand» en daarmee een kleinere kans op
verlaten of predatie.
Daardoor wordt de uitkomstkans van gespaar-de legsels overschat.
Een betere vergelijking kan worden gemaakt door de kans per dag op
predatie of verlaten te berekenen» of omgekeerd de overlevingskans
per dag.
Deze kans kan worden berekend met behulp van de formule
van Mayfield (Beintema e.a. 19B2). Deze formule luidt als volgt:
p -r a/a+b»
waarbi j P
a
b

de overlevingskans per dag van de legsels*
het totale aantal nestdagen van de legsels;
het aantal gepredeerde en verlaten legsels.
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of
verlaten.
Er worden nestdagen geteld
van die nesten die zijn
gevonden en daarna bijgehouden.
Een legsel dat bijv. tussen vind
en uitkomstdatum n dagen op een
perceel heeft gelegen» levert
*

hiermee een bijdrage aan de formule van n dagen. Een voorbeeld:
een legsels uiordt op 2 mei
gevonden en is uitgekomen tussen de
kontroledata: 22 en 28 mei.
Als datum, van uitkomst wordt 25 mei
aangehouden.
Het aantal nestdagen is dan 25-2=23. Het totale
aantal
gevonden legsels levert een bepaald aantal nestdagen op,
waarna uit de formule de overlevingskans per dag van de betrokken^
legsels kan worden afgeleid.
De standaardafwijking van de kans p wordt gevonden met behulp van
de formule (Johnson# 1979):
-p

Sd « vV
V <a-b>. b/a

»

waarbij a ~ het totale aantal nestdagen;
b « h e t aantal gepredeerde en verlaten legsels.
Wegens het relatief geringe aantal verwerkte legsels is het niet
mogelijk om bij de gespaarde
legsels onderscheid naar soort te
maken.
Wel kon een verdóling in steltlopers en eenden worden
gemaakt.
De overlevingskans van.legsels van steltlopers wordt vergeleken
met de overlevingskans van legsels van de Grutto op
maailand.
Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling» dat de over
levingskans van de Grutto ongeveer overeen komt met het gemiddelde
van alle steltlopers, op maailand (Beintema 1982» Van der Meer
1984).
De overlevingskans vari gespaarde eendelegsels zal worden
vergeleken met de overlevingskans van het totale aantal eende
legsels op maailand.
7. 3

Hateriaal en methodem

7. 3. 1

Verzamelde gegevens
De gegevens over gespaarde
legsels
en legsels op
maailand
(iriklusief
voorbeweid
land) zijn afkomstig
van beperkt
en
onbeperkt
land»
dat in 1982
(135 ha) en *1984 (188.5 ha) in
Water 3 and-Dost is onderzocht.
Van de gespaarde legsels zijn de volgende gegevens
verzameld:
- aantal legsels per vogelsoort»
- lotgevallen van de legsels;
- maai dat vxn van het desbetreffende perceel;
- oppervlakte niet-gemaaid- gras rond het legsel;
- broed stadium van de legsels op het tijdstip van maaien;
- datum van uitkomst of verdwijnen door predatie» verlaten of door
andere oorzaak.
In J932 zijn de lotgevallen van 2 7 en in van 1984 31
gespaarde
legsels gevolgd.
Verwerk t z i JT » legsels van Kievit» Grutto» Schol+••) In de fuT-mule worden geen appels en peren bij elkaar opgeteld.
Eert verloren legsel staat
gelijk aan een nestdag (waarin het
verloren qirwi). ïn feite worden dus nestdagen bij elkaar opge
teld.

ekster»
Tureluur»
Kemphaan» Hilde eend en Slobeend, alsmede van
Krakeend» Woterhoen rn Meerkoet.
Waar in het navolgende wordt
gesproken over 'eenden '» wordt bedoeld
eenden en de bleshoenders
Meerkoet en Waterhoen.
Er
j&
b 3 ,i
de veviuorI; i vig geen onderscheid
gemaakt tussen de
verliesoovjsken
predatie»
verlaten of verdwenen door onbekende
oorzaak <bi j dit laatste gaot het veelal om situaties waarbij niet
ir> te bepalen of'het
leg tel
i& gepredeerd
dan wel verlaten).
Uitsplitsing
niet mogelijk
vanwege de beperkte hoeveelheid
gegevens en omdat bij een aantal legsels de ver1 iesoorzaak
niet
duidelijk
tuas.
A.1 deze 1 egse J c worden in het navolgende 'verdwe
n e n ' genoemd.
Voor de vergelijking met ger-paarde legsels zijn gegevens van
leg&els jvan de Grutto en van
de eendesoorten verzameld.
Bij de
eendeE-oorten gaat het
om Wilde Eend»
Slobeend,
Zomertaling en
Tafeleend. Ook meegenomen is de Meerkoet <zie tabel 7.1).
Tabel 7. 1: Aantal verwerkte legsels per soort op maai- en
weid land. Waterland-Oost» 1982 en 1984.

7. 3. 2

Soort

1982

Grutto
Slobeend
Wilde Eend
Zomertaling
Tafeleend
Meerkoet

100
9
11
0
0
4

voorbe-

1984
,
"

126
23
20
4
1
17

Verwerking gegevens
Van de legsels van Grutto en eenden op maailand zijn die legsels
verwerkt, die zijn gevonden vanaf of tijdens de broedfase.
Niet
verwerkt zijn legsels die in de legfase zijn gepredeerd of verla
ten.
Daarvoor is gekozen omdat de kans op verlaten of predatie in
de legfa&e groter is dan in de broedfase <Beintema e. a.
1982).
Legsels die zijn gesneuveld als gevolg van drijfmest uitrijden of
rollen zijn evenmin verwerkt.
Wel zijn de tijdens het maaien nog
aanwezige legsels verwerkt.
Voor de bereking van de overlevingskans van legsels is het nodig
het aantal nestdagen te bepalen.
Bij de gespaarde legsels uiordt
het aantal nestdagen bepaald uit het intprval tussen maaidatum en
datum van uitkomen of verdwijnen.
Bij de legsels op maailand
worden de nestdagen geteld vanaf de begindatum van broeden»
of
indien dat niet kon worden bepaald, vanaf de vinddatum. Het
aantal nestdagen per legsel wordt bepaald uit het interval tussen
vinddatum of begindatum van broeden en de datum van uitkomen#
verdwijnen of de maaidatum.
De datum van uitkomen of verdwijnen kan in de meeste gevallen niet
exakt worden bepaald.
Deze datum wordt dan geschat op basis van
een kombinatie van het interval tussen de twee kontroledata waarin
het legsel is uitgekomen en de geschatte broedduur <zie 4.4). Bij
de schatting van de verdwijndatum is uitgegaan van het midden van
het interval tussen de twee kontroledata, waarin het legsel verlo
ren is gegaan.
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Resultaten
In deze paragraaf wordt van de gespaarde legsels het volgende
behandeld:
- lotgevallen en broedresultaat»
- de overlevingskans»
- datum van uitkomen of verdwijnen;
- de oppervlakte niet-gemaaid gras in relatie tot de lotgevallen.

7.4.1

Lotgevallen van de gespaarde leqsels
De lotgevallen van de tijdens het maaien gespaarde legsels staan
weergegeven in tabel 7.1. Bij de gespaarde legsels in 1982 staan 6
legsels aangemerkt als uitgekomen.
In werkelijkheid zijn 5 van
deze legsels vertrapt en is er 1 'verdronken'.
Omdat deze legsels
niet zijn gepredeerd of verlaten» zijn ze ingedeeld bij de kategorie uitgekomen.
Tabel 7.2: Lotgevallen van bij het maaien gespaarde legsels»
onderverdeeld naar soort. Waterland—Oost» 1982 en 1984.
Soort

Aantal
leosels

Aantal
uit

7.

Aantal
verdwenen

7.

3
5
6
1
2
6
1
2

3
4
4
1
2
6
0
1

100
80
67
50
100
100
0
50

0
1
2
1
0
0
1
1

0
20
23
50
0
0
100
50

27

ET

7
4
4
1
3
7
1
1
3

7
1
3
1
3
4
1
1
3

31

24

1982
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Kemphaan
Wilde eend
Kui feend
Slobeend
Totaal
1984
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Slobeend
Wilde eend
Krakeend
Waterhoen
lieer koet
Totaal

787.
100
25
75
100
100
57
100
100
100
777.

~6
0
3
1
0
0
3
0
0
0
~~7

227.
0
75
25
0
0
43
0
0
0
237.

Een
vergelijking tussen het- verliespercentage van gespaarde
legsels en legsels op maailand» staat weergegeven in tabel 7.3.

Tabel 7. 3:

Kateoorie

Het percentage legsels dat is verdwenen als gevolg van
predatie of verlaten.
Onderverdeling in steltlopers
en eenden.
Waterland-Dost» 1982 en 1984.
Gespaarde leoselt;
aantal
leosels

aantal
verdwenen

Leosels op maailand
%

aantal
leosels

aantal
verduienen

%

1982
steltlopers
eenden

18
9

4

16
15

4
3

197
24

29
3

15%
12%

299
65

33
20

11'/.
30*/.

1984
steltlopers
eenden

25'/.

20%

Uit tabel 7.2 en 7.3 blijkt dat het grootste deel van de gespaarde
legsels
<78% in 1982 en 77% in 1984) uitkomt.
Het percentage is
echter kleiner dan het percentage uitgekomen legsels op maailand.
Dit laatste geldt echter niet voor de legsels van eenden in 1984.
In dat jaar was het percentage legsels dat uitkwam na sparen zelfs
groter dan het percentage succesvolle legsels op maailand.
Worden de verschillen statistisch getoetst» dan blijken
de ver
schillen
per
soort en per jaar
niet
signifikant
<Chikwadraat-toets» p>0.05» eenzijdig -Siegel 1956-).
Worden de jaren
samengenomen in de toetsing» dan is p = 0.07» bij de steltlopers.
Over de resultaten kan nog het volgende worden opgemerkt:
- Opvallend is bij de eenden het grote verschil in verliespercen
tage tussen 1982 en 1984» 12%» resp.
30%.
Dit verschil is
echter niet signifikant (Chi-kwadraat-toets» p>0. 05» eenzijdig).
- Alle Kievitlegsels waar omheen is gemaaid, zijn uitgekomen.
- In 1984 is slechts 1 van de 4 Gruttolegsels na sparen uitge
komen. Van 1 legsel is bekend dat het is verlaten» doordat hazen
zich in het gespaarde stuk gras verstopten.
Overl_eving.skans. X.aIi S.eJäPit3Ilt'£. JL^gisels
Een overzicht van de overlevingskans per dag van de verschillende
kategorieen legsels staat weergegeven in tabel 7.4. Tevens zijn
de standaardafwijkingen van de kansen weergegeven.
Uit de tabel valt af te lezen» dat de overlevingskans per dag vati
gespaarde legsels van steltlopers in beide onderzoek sjaren kleiner
is dan deze kans van legsels van de Grutto op maailand.
Wordt
aangenomen dat de kans op verdwijnen van Gruttolegsels niet sterk
afwijkt van het gemiddelde van alle legsels van steltlopers op
maailand» dan betekent dit» dat de kans op verdwijnen bij gespaar
de legsels groter i& dan bij legsels op maailand.
Voor de eenden ligt de situatie anders.
Ir» 1982 is de over
levingskans van gespaarde legsels kleiner dan die van legsels op
maailand» in 1984 is die kans ongeveer even groot.
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7.4: Aantal verdwenen legsels en overlevingskans per dag
(p) met de bijbehorende standaardafwijking (Sd) van
gespaarde
legsels
en
legsels
op
maailand.
Gespaarde legsels onderverdeeld naar steltlopers en
eenden. Waterland-Oost» 1982 en 1984.

Kategorie

Aantal
1 eg sel s

Aantal
verdwenen

Aantal
nestdaoen

p

Sd

1965
legsels van steltlopers
gespaard
maailand

18
100

4
18

145
1529

0,973
0,988

0/ 013
0,007

2
3

85
397

0,977
0,992

0,016
0,005

4
11

83
2373

0,954
0,995

0,025
0,001

3
20

179
1134

0,983
0,982

0,009
0,004

legsels van eenden
gespaard
maailand

9
24

1984
legsels van steltlopers
gespaard
maailand

16
126

legsels van eenden
gespaard
maailand

15
65

De verschillen in overlevingskans lijken duidelijk aanwezig te
zijn.
Dij vergelijking met behulp van de standaardafwijkingen en
de toets van Johnson (1979) blijken de verschillen echter een lage
signifikantiewaarde te hebben <Van der Meer
1984).
Dit wordt
waarschijnlijk vooral
veroorzaakt door het lage aantal gespaarde
legsels en daarmee samenhangend een grote standaardaPwijking.
7. 4. 3

TiJ.ds.t i.p _varj_pre_dajt i e. of_v£rlaten
Interessant is, n a te gaan of gespaarde legsels verdwijnen tijdens
de veldwerkzaamheden of daarna.
Na hoeveel dagen gespaarde leg
sels uit zijn, dan wel verdwijnen, valt af te lezen uit tabel 7.5.
Tabel 7. 5 geeft aan dat het verdwi jner» van een legsel waar omheen
is gemaaid., het meest voorkomt in de periode van O tot 5 dagen na
het maaien.
Dat is in de periode van maaien, schudden en weghalen
van het gras.
Dat de overlevingskans in de periode tot 5 dagen na maaien indei—
daad
het kleinst is, blijkt uit een berekening: voor de eerste 5
dagen na maaien bedraagt de overlevingskans 0.968, voor de periode
daarna 0.991.
I<ij toetsing van het verschil in overlevingskans
tussen deze perioden,
blijkt het verschil
voor beide jaren

•6V

tesampn s i gn i f i (: ant tp ïi ju»
t'VciKjh- voor 1982» echter niet voor
1984 (Fishei—Ex.-u - t--Hr ob oh 3 1 i t tj-toet «.»
p>0. 05*
eenzijdig -Siegel
1956-).
Tabel 7.5:
Aantal {jenpafirde legsels dat uitkomt of verdwijnt in
de verschillfmle perioden na maaien.
Waterland-Oost»
i 'VL<£? f VI J /; <-*ï.
Loto eva}1 en

Periode na maaien (dagen)
tc tna I

0-5

6
21

y
7

7
24

5
O

5-10

10-15

15-20

20-25

P

1

O
7

O
z>

O
3

O
4

1
6

O
4

1
o

1982
verdwenen
uit
1984
verdwenen
uit

7. 4. 4

Opgervla hte ni et- -g ema a idgras
Tot slot kan worden gekeken of ook de oppervlakte niet-gemaaid
gras rond het lc?gst?3 > vari invloed is op het verdwijnen van de
gespaarde 1 eg sel s.
De/e gegevens ïijri alleen verzameld in 1984.
Van de 31 gespaarde
legsels is van 29 de oppervlakte niet-gemaaid gras bekend.
Boeren hebben op 2 manieren het gras rond legsels laten staan. De
ene vorm is rechthoekig en de andere vorm langgerekt ellipsvormig.
De rechthoek igt? vorm varieerde van lxl tot 1»6 x l,6m en de
langgerekt ellipsvormige van O» 5 x 1 tot 2 x 9m» met een gemiddel
de 1 engte-breed te-verhouding van 3: 1.
De gegevens over de oppervlakte gras rond de legsels en de lot
gevallen van de desbetreffende legsels staan in tabel 7.6.
Tabel 7. 6: Aantal gespaarde legsels dat uitkomt of verdwijnt»
in
relatie tot de oppervlakte niet-gemaaid gras rond het
legsel.
Oppervlakteverdeling in 5 klassen. 31 legsels»
Waterland-Oost» 1984.
Lotgeval 1 en

totaal
verdwenen
uit

•

Oppervlakte <m5)
1-2

2-4

16

3

4

5

1

2

7
9

0
3

0
4

0
5

0
1

0
2

4-10

>10

onbekend

Uit tabel 6.6 valt af te lezen dat om ongeveer de helft van de
legsels een kleine oppervlakte gras (0.5-1.0 m2) is blijven staan.
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oppervlakte-klasse.
Dit geeft aan dat een kleine oppervlakte
niet-gemaaid
gras rond een legsels een verhoogde kans op verdwij
nen geeft.
Wordt dit statistisch
getoetst*
waarbij de klassen
groter dan 1 m2 zijn samengevoegd# dan blijken de verschillen
tussen de twee klassen signifikant te zijn (F,isher-Exact-Probability-toets# p>0. 05# eenzijdig).
7. 5

Konklusies,
Met betrekking
tot de uitkomstkans
van tijdens het
gespaarde legsels# kan het volgende worden gekonkludeerd:

maaien

1. Voor wat betreft het uitkomstpercentage van gespaarde legsels
geldt#
dat in 1982 7BY. en in 1984 77Ji van de legsels is
uitgekomen.
Het uitkomstpercentage van gespaarde legsels van steltlopers is
in beide jaren wel lager dan dat van legsels op maailand.
In
1982 was het uitkomstpercentage van gespaarde legsels van
eenden hoger en in 1984 lager dan dat van legsels op maailand.
De gevonden verschillen zijn echter niet signifikant.
De veronderstel1ing dat een groot deel van de gespaarde legsels
uitkomt# wordt bevestigd.
2. Voor wat betreft de overlevingskans van gespaarde legsels#
geldt dat bij de steltlopers de overlevingskans van gespaarde
legsels kleiner if- dan van legsels op maailand. Dit verschil is
echter niet erg duidelijk.
Over de overlevingskans van de gespaarde legsels van eenden in
vergelijking met legsels op maailand
en voorbeweid land kan
geen duidelijke uitspraak worden gedaan.
Daarmee wordt de veronderstel 1ing dat gespaarde legsels in
vergelijking
met legsels op
maailand#
een verhoogde kans
hebben op verdwijnen door predatie of verlaten» niet bevestigd.
3. I-Iet verdwijnen van gespaarde legsels vindt voornamelijk
plaats
in de eerste 5 dagen na maaien.
Waarschijnlijk
treedt er
verstoring op door de veldwerkzaamheden.
D e overlevingskans van tijdens het maaien gespaarde legsels is
relatief gering bij een kleine oppervlakte niet-gemaaid
gras
< < 1 m'rJ).
Het is niet duidelijk wat
de afzonderlijke invloed
van deze
twee faktoren is.
7. 6

Disk us h i e
ïn cir dir-kussie over dit onderzoek wordt in gegaan op:
- mogelijke fouten in het onderzoek#
~ de invloed van andere F;u tnren;
- de representativitejt van de resultaten.

7.6. 1

Mog,elJ jk e fouten j ri het onderzoek
inventarisa.ti e

7'
Ui j hot opsporen van
de lequel s zullen niet alle legsels zijn
gpvonden. Dat zou np 7ich7 <?lf niet ernstig zijn» ware het niet dat
de kans op niet- vint«en groter i s voor verdwenen legsels* dan voor
uitgekomen leqsrïs (?ie 5.7. 1. 1). Daardoor kunnen er in werkelijk
heid op nog niefc gemaaid land
moor legsels zijn verdwenen dan in
dit onder/eek i u cicvonden.
Daarmee is de overlevingskans van deze
legsels overschat.
Daardoor is de relatieve overlevingskans van
gespaarde legsels ten opzichte van legsels op maailand in werke. lijkheid groter» dan is gevonden. De fout lijkt van geringe groot11?.
Verwerk inn ue G evens.
De schatting van het aantal nestdagen is gebaseerd op het aantal
dagen tussen vinddatum en datum van uitkomen»
verdwijnen of
maaien.
De maaidatum is exakt bekend» maar de andere data zijn
meestal geschat. De precieze datum van uitkomst of verdwijnen ligt
bij de meeste legsels tot maximaal drie dagen eerder of later (zie
5.7.1.2).
Het is echter niet onaannemelijk
dat de variatie in
datum evenredig is verdeeld over de groepen legsels. Daarmee heeft
de fout geen invloed op de konklusies.
In 1982 zijn 21 van de 27 gespaarde legsels aangemerkt als uitge
komen.
In werkelijkheid zijn er echter 5 vertrapt bij inscharen
van vee en is 1 legsel 'verdronken'.
Deze legsels zijn ingedeeld
in de kategorie 'uitgekomen'.
Deze fout heeft weinig invloed op
de berekening van de overlevingskans»
omdat het aantal nestdagen
is geteld
tot aan dag van vertrapping of verdrinking.
Het is
echter mogelijk dat een deel van deze legsels» bij niet vertrappen
of verdrinken» zou zijn gepredeerd of verlaten.
Daardoor kan het
percentage legsels dat na sparen wordt gepredeerd of verlaten in
werkelijkheid
groter zijn.
De grootte van de fout is niet exakt
te bepalen.
De fout verzwakt konklusie 1 (relatieve uitkomstper
centage)» maar versterkt konklusie 2 (relatieve overlevingskans).
Tabel 7.7: H e t
percentage verdwenen legsels van Kievit»
Grutto»
Scholekster en Tureluur.
Waterland-Oost» 1982 (110 ha)
en 1984 (106 ha>» beperkt en onbeperkt maailand.
Aantal
verdwenen

%

78
90
17
12

7
18
3
1

9
20
17
8

179

29

15%

Ki evit
Grutto
Scholekster
Tureluur

132
120
22
25

16
11
4
3

12
9
18
12

Totaal

299

33

11%

Soort

Aantal
1e&sels

1982
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur
Totaal
1984
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vingskans van gespaarde legsels van steltlopers en de Grutto op
maailand.
De vraag
is in hoeverre de veronderstelling
dat de
overlevingskans van Grutto ongeveer overeen komt met het gemiddel
de voor alle steltlopers# terecht is.
Tabel 7.7 geeft daartoe een
overzicht van het percentage verdwenen legsels op maailand (zonder
voorbereid land).
Uit de tabel blijkt dat in 19B4 het percentage verdwenen Grutto-legsels niet sterk afwijkt van het gemiddelde van de vier.
steltlopers.
In 1982 is echter een relatief groot deel van de
Grutto-legsels verdwenen.
De overlevingskans van steltloperlegsels op maailand in 1982 is dus hoger dan 0»988» die is gevonden
voor Gruttolegsels.
De grootte van de fout is moeilijk te bepa
len» maar in ieder geval niet te verwaarlozen.
De fout versterkt
konklusie 2 (relatieve overlevingskans).
7. 6. 2

Ij»vloed, andere_factoren
onderscheid naar vogelsoort
In dit onderzoek is alleen onderscheid gemaakt naar steltlopers en
eenden.
Het is de vraag in
hoeverre de uitkomstkans voor legsels
van de afzonderlijke soorten afwijkt.
gegevens over het verdwij
nen van legsels van de verschillende soorten op maailand (tabel
7.3 en 7.6) blijkt echter dat er per jaar en per soort verschillen
in uitkomstpercentage zijn.
Dit blijkt ook uit de uitkomstpercen
tages van gespaarde legsels.
Het is echter niet duidelijk of deze
verschillen reeel zijn of te wijten aan het geringe aantal
verwerkte legsels.
Dok is het de vraag in hoeverre de resultaten
voor wat betreft de eendelegsels worden beinvloed door het opnemen
van legsels van Meerkoet en Waterhoen.
onderscheid in verl i esoorzaak
Bij de berekening
van de overlevingskans is geen onderscheid
gemaakt tussen de ver1iesoorzaken predatie en verlaten. Daarmee is
niet duidelijk welke van de twee faktoren de overlevingskans van
een gespaard legsel het meest nadelig beinvloedt.
In 1982 zijn
alle verdwenen legsels verlaten en in 1984 is het merendeel gepredeerd.
Mogelijk is in 1704 een aantal als gepredeerd aangemerkte
legsels daarvoor al verlaten en zou het verlaten van een legsel na
sparen als grootste ver 1iesoorzaak moet worden aangemerkt.
Omdat
het in dit. onderzoek gaat om de
overlevingskans van de gespaarde
legsels.. heeft dit geen invloed op de konklusies.
predatiedruk
D a t de predatiedruk op percee1sniveau van invloed is op de op de
overlevingskans van legsels blijkt uit de gegevens van 1984.
In
dat
jaar is 30X van de eendelegsels op maailand niet uitgekomen.
Dit hoge verliespercentage is beinvloed door 2 kleine gebieden met
een totale oppervlakte van 12.9 ha» waar 7 van 8 legsels zijn
gepredeerd of verlaten.
In totaal
zijn er dat jaar op 181 ha 6 5
eendelegsels gevonden.
Buiten beschouwing
laten van deze 8
legsels zou betekenen dat het
percentage niet-uitgekomen legsels
op
maailand 24X wordt» in plaats van 30% (tabel 6.2).
Het is
echter nietbekend
welke predatiedruk
als normaal moet worden

gezien.
liitarmee is (ie invloed van tleze faktor op
onbekend.

de

resultaten

broed stad iurn
D e overlevingskans van ei*n qet-paard
legsel wordt mogelijk beïn
vloed
door
het
brondstadium ten tijde van het maaien.
Het is
voorstelbaar dat ten legsel ei-rtler wordt verlaten of gepredeerd
al& de ou<lervoge 1 notj raatir een korte tijd aan het broeden is.
Gegevens over de lotgevallen in relatie tot het broedstadium van
de gespaarde legsels staan weergegeven in tabel 7.8.
Tabel

7.8: Aantal gespaarde legsels dat uitkomt of verdwijnt in
relatie tot het broedstadium ten tijde van het maaien.
Waterland -Dost, 1982 en 1984.

Lotgeval 1 en

Broedstadium <daaen)
totaal

0-&

6
21

2
2

7
24

1
2

5—10

10-15

15-20

20-25

onbekend

0
2

3
4

O
6

0
5

1
2

2
6

0
4

0
4

2
8

2
0

1982
verdwenen
uit
1984
verdwenen
uit

Uit tabel 7.8 valt geen duidelijk verband af te leiden tussen het
broedstadium en het wel of niet uitkomen van een legsel na sparen.
Er kan dus geen uitspraak worden gedaan of deze factor van invloed
is op de overlevingskans van gespaarde legsels.
7. 6. 3

B.Pß.resent.ativitei_t
Als eerste kan de vraag worden gesteld
in hoeverre de onderzochte
percelen representatief zijn voor Haterland-Oost.
Het is mogelijk
dat er per groep van percelen verschil
is in predatiedruk.
Op
basis van de
verzamelde gegevens bestaat de indruk dat de onderzochte percelen
een representatieve steekproef vormen»
omdat ze verspreid liggen
over Waterland-Oost.
Dit geldt voor percelen waarop legsels zijn
gespaard en voor het maailand»
uitgezonderd wellicht de percelen
genoemd in 7.7.2» waarop veel eendelegsels zijn verlaten of gepredeerd.
Opvallend is namelijk dat op die percelen de verliezen aan
steltloperlegsels niet. erg hoog zijn.
Er is daarmee geen aanleiding te veronderstellen dat de resultaten
en konklusies niet representatief zijn voor Waterland-Oost.
In hoeverre zijn de resultaten en konklusies representatief voor
andere gebieden? De predatiedruk kan in andere gebieden hoger of
lager zijn (Beintema e. a 1982).
Verder is het mogelijk
dat de
gemiddelde maaidatum en vestiging van weidevogels afwijkt van die
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Omdat daarmee het broedstadium kan verschil
len» kan uiteindelijk ook de overlevingskans van gespaarde legsels
afwijken.
Ook kan er verschil in maaidatum en lengte van de veldperiode zijn.
Samenvattend is het dus niet duidelijk in hoeverre
de resultaten en konklusies representatief zijn voor andere gebie
den dan Waterland-Oost.
Tot slot kan de vraag worden gesteld.in hoeverre de resultaten
representatief zijn voor andere jaren.
Als eerste is van belang
dat het percentage legsels dat verdwijnt» onder andere afhankelijk
kan zijn van predatiedruk» het u»eer en de maaidatum» hetgeen per.
jaar kan verschillen.
Ten tweede is er slechts twee jaar onder
zoek
verricht en tenslotte betreft het een beperkt aantal gege
vens.
Daarom kan over de representativiteit in de tijd geen
uitspraak
worden gedaan.
Alleen meerjarig onderzoek kan hierover
uitsluitsel geven.

BETEKENIS VAN VOORDEWEIDEN VOOR WEIDEVOGELS
Inleiding
Onder voorbeueiden wordt een vorm van grasléndgebruik
verstaan»
waarbij in het voorjaar eerst een weidesnede en na een rustperiode
een maaisnede van het betreffende perceel wordt gehaald.
De be
weiding vindt- plaats met melkkoeien*
pinken en schapen.
Voorbeweid
land biedt* naast maailand» broedmogelijkheden voor weidevo
gels.
Dit is vooral later in het seizoen het geval als de vesti
ging op maailand* door de toenemende graslengte minder wordt* maar
het gras op voorbewei d land weer kort is als gevolg van de eerdere
bewei d inq.
Agrarisch
gezien kan voorbeweiden van belang zijn omdat de grasgroei in het- voorjaar nog dermate langzaam is dat veel percelen na
elkaar moeten worden beweid.
In de tweede ronde van een omweidingssysteem* als het gras sneller groeit* kan men dan met minder
percelen toe.
Enkele percelen kunnen dan blijven liggen om na een
rustperiode te worden gemaaid (die percelen zijn dan 'voorbeweid').
De vraag is n u onder welke voorwaarden voorbeweid land kansen op
broedresultaat- biedt voor weidevogels.
Hierover bestaat verschil
van mening* hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de verschillende bepa
lingen met betrekking tot voorbeweiden in de beheersplannen van SV
en PCBL:
- de uiterlijke uitschaardatum in het beheersplan van de PCBL is 1
mei. In het beheersplan van het SV kan met rundvee worden geweid
tot 5 mei in de 'vroege' en tot 10 mei in de 'late' gebieden.
Voor met schapen voorbeweid land geldt 1 mei.
- De lengte van de rustperiode is in het beheersplan van de PCBL
54 of 52 dagen (afhankelijk van 'vroege' of 'late' gebieden). In
het beheersplan van het SV is dit 41 dagen voor beweiding met
rundvee en 51 dagen voor beweiding met schapen.
- Het beheersplan van de PCBL maakt geen onderscheid
naar met
welke veesoort is voorbeweid.
In het beheersplan van het SV
wordt hier wel onderscheid
in gemaakt.
Zowel in uiterste
uitschaardatum als in de lengte van de rustperiode.
De achterliggende gedachte is
dat schapen het gras korter
afgrazen* zodat de vestiging op deze percelen later op gang komt en
langer doorgaat dan op met rundvee voorbeweid land.
In dit verband komen de volgende vragen naar voren» namelijk:
- is er verschil tussen met rundvee of met schapen voorbeweide
percelen?
- tot hoe lang kan» uit oogpunt van vestiging van weidevogels»
worden doorgegaan met voorbeweiden?
- Hoe lang moet» uit oogpunt van mogelijkheden tot broedresultaat
van weidevogels» de rustperiode na voorbeweiden zijn?
Vraagstel 1ino en veronderstellingen
De volgende vragen en veronderstel1ingen zijn geformuleerd:
Vraag 1: Hoe verhouden zich de vestigingsdichtheden op voorbeweid
land en maailand in de periode rond 1 mei?
Veronderstelling 1: Rond 1 mei is de dichtheid aan weidevogelvestigingen op voorbeweid
land hoger dan op maailand
in

-I

e

-

dezelfde periode.
Vraag 2: Hoe lang kan uit oogpunt van vestiging van weidevogels»
worden doorgegaan met voorbeweiden?
Veronderstelling 2: Met voorbeweiden kan worden doorgegaan tot in
de eerste week van mei.
Vraag 3: ïs er verschil in vestigingssnelheid en -dichheid van
weidevogels tussen met schapen en met rundvee voorbeweide
percelen?
Veronderstelling 3: Op door met schapen voorbeweide percelen komt
de vestiging minder snel op gang
en gaat langer door dan
op percelen waar is voorbeweid met rundvee. De dichtheid
aan nieuwe vestigingen is op met schapen voorbeweide
pencelen
ook
lager dan op met rundvee voorbeweide
percelen.
Materiaal en Methoden
In dit verslag is gebruik gemaakt van gegevens uit zowel het CDAL-"
als het SVA onderzoek» over de jaren 1982» 1983 en 1984.
Se l_e kt i_e_p er cel_en
De percelen die in het onderzoek zijn verwerkt zijn geselekteerd
op de volgende kriteria:
1. De uitschaardatum moet vallen in de periode van 16 april tot 15
mei.
De periode 16 april tot 15 mei is gekozen» omdat uit onderzoek
in
top
van
de
vestiging
op
voorbeweid
voorgaande jaren bleek dat de
Daarom beperkt de diskussie in Waland binnen deze periode ligt.
terland zich tot deze periode.
2. De percelen moeten tot ten minste 20 dagen na uitscharen van
het vee zijn gevolgd op nieuwe vestigingen en aanwezige
legsels.
De periode van 20 dagen is gekozen omdat er zich meer dan 20 dagen
na uitscharen praktisch geen weidevogels meer vestigen.
percelen dienen minimaal
1
maal
per week
te
zijn
3. De
gekontroleerd op nieuwe legels en nog aanwezige legsels.
Selek tie van de variabelen
Voor de methoden van het verzamelen van gegevens wordt verwezen
naar hoofdstuk 4 (materiaal en methoden).
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn van de onderzochte
percelen de volgende gegevens verzameld:
- oppervlakte»
- uitschaardatum»
- de veesoort waarmee is voorbeweid.
Er wordt bij de verwerking
onderscheid gemaakt tu&sen met schapen of met rundvee voorbewei
de percelen.
- aantal gevonden legselt per vogelsoort.
Alleen legsels worden
meegenomen»
die gevestigd zijn na het uitscharen van het vee.
Dit is gedaan om overschatting
van het nut van voorbeweiden te
voorkomen.
De legsels die tijdens of voor de beweiding zijn ge
vestigd zijn natuutlijfc wel van belang voor het totale broedsukses van de uieidevogtl s maar niet voor dit deelonderzoek.
- aantal eieren per leg sel»

-77f!
- vinddatum van de 1 et! se)!.•;
- bebroedingsstadium
vem
voltallig
gevonden
legsels.
Het
bedroedingsstadium
wordt vastgesteld
aan de hand
van
de
peilmethode beschreven door Van Paassen < Van Paassen 1981).
- lotgevallen van de eieren in de periode voor het maaien.
Hieronder wordt verstaan of het legsel dan uiel ei»
al dan
niet is uitgekomen.
Indien niet- uitgekomen wordt zo mogelijk de
oorisak
aangegeven
<
predatie»
vertrapping»
verlaten
of
onontwikkeld kuiken).
S. 3. 3

V t » ] r k i}23.„g eg evens
Bij de verwerking van de gegevens zijn de voorbeweide percelen
onderverdeeld naar
uit-schaardotum en wel in de volgende klassen:
16-20, 21-25, 26-30 april, 1-5, 6-10 en 11-15 mei.
Van alle gevonden leyseli* is de vestigingsdatum bepaald.
Bij
inkomplete legsels is dit gebeurd door terug te rekenen van de
vinddatum naar de vestigingsdatum.
Als vbestiginsdatum is gere
kend de Eerste Eileg Datum (E. E. D. ). Bij kompleet gevonden legsels
is het ei op de vinddatum gepeild om zo het bebroedingstadium te
bepalen en aan de hand daarvan de vestigingdatum te schatten.
De
ze gegevens zijn gekontroleerd
aan de hand van de uitkomstdatum
(indien bekend).
Kon de vestigingsdatum niet exakt worden be
paald, dan werd een trajekt berekend
waarbinnen de vestiging moet
hebben plaatsgevonden.
Alleen legsels waarvan de vroegste geschatte vestigingsdatum jia. de
uitschaardatum viel» zijn meegenomen in de verdere verwerking van
de gegevens.
Dit om geen te positief beeld
te krijgen over het
effekt van voorbeweiden.
Alleen op percelen uiaar direkt
na het
uitscharen is gesleept» zijn alle gevonden legsels meegenomen voor
verdere verwerking» omdat de kans dat een legsel het slepen over
leeft zeer gering is.
Het verloop van de eiuitkomst is uitgedrukt in het percentage leg
sels dat 'als alles goed gaat' binnen een bepaalde periode na het
uitscharen uit zou zijn.
Het gaat hierbij om werkelijke uitkomst
data (indien bekend) of om geschatte data (indien uitkom&tdata
niet- bekend).
De geschatte data zijn verkregen door uit te gaan
van de E. E. D.
en daar de leg A en broedduur van de betreffende
soort bij op te tellen (tabel 4. 1).
Door deze methode toe te pas
sen kunnen ook legsels die om de een of andere reden niet zijn
uitgekomen» worden meegenomen in de berekeningen.

8- 4

Resultaten

8- 4. 1

Vognrfeeuisidfi. percelen
Het onderzoek over de jaren 1982, 1983 en 1984 heeft in totaal 214
ha bruikbaar voorbeweid land
opgeleverd.
Deze oppervlakte bevat
een aantal
percelen welke drie jaar achtereen zijn geïnventari
seerd: met name een bepaald
perceel
in de Schaalsmeer en enkel
percelen met maaibeperkingen.
Het grootste deel van de oppervlak
te is echter slechts een jaar geïnventariseerd.
Van de 214 ha is
156 ha na voorbeweiding gemaaid en de overige 58 ha zijn na een
rustperiode van tenminste 20 dagen herbeweid.
De percelen rijn met een frequentie van minimaal 1 maal per week
en tenminste tot 21 dagen na uitscharen» geïnventariseerd.
Het
vee van deze 214 ha is uitgeschaard
in de periode tussen 16 april
en 15 mei.
In tabel 8. 1 is een overzicht gegeven van de verdeling

van de onderzochte oppervlakte over de uitschaarperioden.
Tabel

laar

8. 1: Verdeling van de oppervlakte
uitschaarperioden
en
over
Waterland 1982, 1983 en 1984.

\

1982
1983
1984
totaal

voorbeuieid land over de
de 3
onderzoeksjaren.

16-20

anr i 1
21-25

26-30

1-5

mei
6-10

11-15.

3. 8
3. 5
7. 0

0.6
8. 5
4. 4

8. 8
12.3
15. 5

14. 1
13.2
25. 5

10. 0
17. 1
25. 7

23. 2
4. 0
8.9

14. 3

21. 5

36.6

52.'8

52. 8

36. 1

•

Aan ta 1 l_en en_d i_c Jrt h eden
Tabel B. 2 geeft de verdeling
over de 6 ui tschaarper ioden.

weer

van

de legsels en d i chtheden

Tabel 8. 2: Aantal en dichtheid van nieuwe legsels op voorbeweid
land
per uitschaarperiode.
Waterland
1982» 1983 en
1984.
Soort
16-20
Ki evi t
Scholekster
Grutto
Tureluur
Kemphaan
Watersnip
Wilde eend
SIobeend
Totaal
oppervlakte
Dichtheid

2
2
0
1
0
0
0
0
5
14.3
0. 3 D

21-25
apr i 1
03
3
1
0
0
0
1
8
21. 5
0. 3 7

periode van uitscharen
26-30
1-5
6-10
mei

11-15

13
7
3
3
2
1
2
1

24
8
10
8
4
3
1
2

11
10
4
1
1
1
2
0

10
4
1
0
0
0
1
0

32
36. 6
0.83

60
52. 8
1.14

30
52. 8
0.56

16
36. 1
0. 44

totaal
60
34
21
14
7
5
6
4
151
213.9
0. 71

Dp
de 214 ha zijn 151 'nieuwe' legsels van de onderzochte soorten
gevonden.
Dit betekent een gemiddelde dichtheid van 0» 71 legsels
per ha.
Van deze 153 legsels zijn de meeste van Ki evit» Grutto en
Scholekster: resp 60» 21 en 34 legsels.
De kritische soorten (
Tureluur, Kemphaan» Watersnip»
Slobeend
en Zomertaling) blijken
207. van het totale aantal legsels te leveren.
De hoogste vestigingsdichtheden blijken te vallen in de
perioden
26-30 april en 1-5 mei met een duidelijke top
in de periode 1-5
mei
met een dichtheid van 1. 14 legsels per ha.
De dichtheid
behorende bij de uitschaarperiode 6-10 mei is met 0.56 legsels per
ha UJC>1
hoger dan de dichtheden van de
overige perioden»
Deze

~ir
liggen tutten O» 3 5 en
1 crise ls per ha>
dan de perioden 2 6 - 3 0 april en 1 - 5 mei.

maar duidelijk lager

Dichthe_id_ op_.vp_c>rbt'weid J nn<1__ver_qel_eken JP.ßi. ID. a â.i
D e dichtheid
aan tuei dp vug el s op voorbeweid land blijkt in het
algemeen lager dan di> dichtheid
op
maailand.
Levert voorbeweid
land
dan wel een bijdrage aan de reproduktie van de weidevogels
en in welkt? 2 i n ?
B i j de WJPW bestaat het veT^moe den dat weidevogels rond 1 mei een
voorkeur hebben voor veotiçiing op voorbeweid land boven maailand,
D e veronderstelling is dat de vogels zich bij voorkeur vestigen
daar waar het gras kort is, met andere woorden liever op de
afgegraasde voorbeweide perce len dan in het in deze periode
langere gras op de maaipercelen
D m dit vermoeden t e toetsen i s de vestiging per periode van vijf
dagen op
maaipercelen
verge leken
met
de vestiging op de
beschikbare voorbereide
perc elen in dezelfde periode.
Hierbij
zijn zowel
percelen met en
zonder
maaibeperking
gebruikt»
verspreid
over de verschillend e deelgebieden van Waterland.
Het
meerdendeel is echter afkomstig uit Waterland-Oost. De resultaten
van deze vergelijking zijn w e ergegeven in figuur 8. 1 en in de
tabel 1 en 8. 3.
VERGELIJKING VAN DE VESTIGING VAN EEN AANTAL WEIOEVOGELS OP MAAILAND

1

EN VOORWEIDLAND >

I PER 5 DAAGSE PERIODE

IN 1982.1983 EN 1984 IN WATERLAND

K » Kitvit
S * Scholtktltr
G •Grutto
T « Turtluur
Kh s Komphttn
W» s Wtttrtnip
St m Sh>b ttnd
Wt m Wild« ttnd

Figuur 8.1: Vergelijking
van
de
weidevogels op maailand
5 daagse period in 1982»

vestiging van
een
aantal
en Voorbeuieid Land
per
1983 en 1984 in Materland.

- do-

Tabel 8.3: Aantallen en dichtheden van vestiging op maailand<ma)
en voorbeweid land(vb) per periode van vijf dagen over
de jaren 1982, 1983 en 1984. Waterland.

Soort - - *

"

"""
16-20

21-25

*

perTocTen

26-30
april

6-10

11-15
mei

16-20

21-25

22

0.029
0
0

1b
0. 021
7
0. 061

11
0.019
20
0. 119

b
0.01 1
12
0.059

4
0.005
6
0.030

18
0.021
1
0.030

27
0.,036
0
0

31
0.,011
6
0.,052

19
0. 025
6
0. 036

1
0.005
13
0. 061

1
0.005
1
0.020

3
0.001
1
0. 020

Grutto

ma n 101
118
d 0. 1 38
0. 157
vb n 0
0
d 0
0

37
0.,019
2
0.,032

31
0,,011
3
0.,026

31
0. 011
3
0, 018

11

3
0.001
2
0. 01 0

5
0. 007
2
0. 01 0

Tureluur

ma n 27
d 0.036
vb n 0
d 0

17
0.,023
1
0.,016

1

0
0
1

Kemphaan

ma n
d
vb n
d

0.007
0
0

Watersnip

ma n
d
vb n
d

0.001
0

Kievit

ma n
». d
vb n
d

39

0.052
0
0

•"28

1-5

"

0.037
2
0.061

Scholekster ma -n u
d 0.019
vb n 0
d 0

Wilde eend

Slobeend

Tótaal

ma n
d
vb n
d
ma n
d
vb n
d

5

1

oppervlakte ma
vb

0.052
0
0
3

0.001
0
0
1
' 0. 001

0

0
0

6

6

0.008
0
0

11
0.015
0
0

ma n 21 2
d 0.281
vb n
d

39

0
0
753

11 .3

1

0. 008
0
0

22
0.,029
0
0

5

7

0.,011
1
0.,006

0.,005
3
0.,015

8

1
0.,005
3
0.,018

1

0.,011
1
0..009

1

2

0,.001
0
0

0..003
1
0..009

8
0..01 1
1
0,,01 6

6

10

131
23b
0..178
0..313
5
0 .080

23
0.200

753
32,,8

1
0,.016

753
62.2

0

0
1
0..009

9
0,.008 0..01 2
1
1
0..009 • 0..006

0,.01 3
1
0,.009
111
0,.117

3
0,.091

0,.017

1

0.,009
6
0.,052

0.,007
0
0

13

8

0. 01 5
1
0. 020

753
1 1 1 .9

8

0,.01 1
0
0

0.,005
2
0.,010
0

0
0
0

6
0..008
1
0..005
9
0..01 2
0
0

91

tb

36
0 .215

35
0.172

0..125

753
167 ,7

0,.061

753
203.7

0.,005
2
0.,010
3

0.,001
0
0
1

""3"

0.001
1
0.020

0.,005
2

0.,003
0
0
1

0..001
0

0..001
0

0
0

1
0..001

0

0..005

0

0
1
0..001
1
0,.005
20
0,.027
15

0.071

753
203.7

0

1

3

0,,001

0
0
18

0,.021

12
0.059
753
203.7

Uit tabel 8.3 en figuur 8.1 valt voor de verschillende soorten af
te leiden:
- Kievit: vanaf 1 mei vestigt de Kievit zich
in een hogere
dichtheid op voorbeweid land dan op maailand/ met een duidelijke
top in de periode 6-10 mei.
- Grutto:
deze soort vestig-t zich
in de beschouwde
periode
nauwelijks vaker op voorbeweid land dan op maailand.
Pas vanaf
de periode 11-15 mei i*. dit het geval
en dan nog slechts met
klein vt?r sc h i 1.
- Scholekster: de Scholekster vestigt.zich vanaf de periode 1-5
mei
meer op voorbereid land dan op maailand, met een piek in de
periode 11-15 mei.
Voor de overige soorten waren er niet genoeg gegevens voorhanden
om per soort een vergelijking te maken, daarom zijn de 'kritische'
steltlopers en de in het weiland broedende eenden samen genomen.
Dan blijkt het volgende:
- 'kritische steltlopers: deze vestigen zich na de periode van 1-5
mei
meer op voorbeweid land dan op maailand.
De gegevens zijn

voorname lijk öebüsetïrd op de Tureluur» van Kemphaan en Watersnip
zijn weinig gegeven«..
- Eenden: de eendensoorten vestigen 7 ich in de beschouwde
periode
meer op maai percel en dc.ni op voorbeweide percelen.
Sr»£l hei.d_.e i.ui tk.omst
Dm de snelheid
van
o i ui t !; omsit
te kunnen bepalen zijn de
uitkomstdata»
voorzover niet bekend» geschat aan de hand van de
vestigingsdata of aan de hand
van het- bebroedingsstadium bij het
vinden van het legt-el.
In figuur 8.2 zijn de aldus geschatte of
bekende uitkomsdata (horizontale as) per uitschaarperiode uitgezet
tegen de kumulatieve dichtheid in leg sels per ha (vertikale as).
In de figuur is tevens aangegeven van welke vogelsoort het
betreffende legsel
is.
Uit deze figuur zijn dus verschillende
zaken tegelijk af te lezen:
- wanneer welk percentage van de legsels per uitschaarperiode uit
is;
- van welke vogelsoorten deze legsels zijn;
- welke uitschaarperiode de hoogste dichtheid aan nieuwe legsels
geeft.
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Figuur 8.2: Uitkomstsnelheid en dichtheid (legsels/ha) op voorbeweid land per uitschaarperiode.
Waterland 1982» 1983
en 1984.
Bekijken we figuur 8.2 dan kunnen we daar Het volgende uit opma
ken:
- de uitschaarperiode 1-5 mei de hoogste dichtheid aan vestigingen
geeft»

-ePl- een groot deel van de legsels der 'kritische' soorten komt als
de eerste legsels uit# gezien per uitschaarperiode;
Om verder een beeld te geven over het uitkomstverloop zijn de pei—
centages legsels uit uitgerekend na 35/ 39» 42» 46» 49 en 56 dagen
rustperiode»
dit is weergegeven in tabel 8. 4.
Dit is gedaan per
vogelsoort en voor alle soorten samen.
Deze rustperioden zijn ge
kozen omdat de lengte van de rustperiode in het beheersplan van
het SV 6 weken is<42 dagen) en in
het-beheersplan van de PCBL 7 a
De overige lengten van rustperioden
8 weken (52 of 54 dageri).
zijn gekozen om een idee te krijgen over wanneer ongeveer de legseis uitkomen. Bijv. als na 6 weken 80% van de legsels uit is maar.
na 39 dagen slechts 20% dan moet de rustperiode toch langer zijn
dan de 6 weken.
De getallen in tabel 8.4 hebben betrekking op de
uitschaarperioden 1-5 en 6-10 mei»
omdat dit» naar het lijkt» de
perioden zijn waarbinnen voor een doelmatig beheer uiterlijk
moet
worden uitgeschaard.
Tabel 8. 4: Percentages uitgekomen legsels na rustperioden van 35»
39»
42»
46» 49 en 56 dagen over de uitschaarperioden
l~5mei en 6-10 mei. Waterland 1982» 1983 en 1984.
Soort
Kievit
Scholekster
Grutto
Tureluur
Kemphaan
Watersnip
Wilde eend
Slobeend

35
'« V/»
33
27
69
44
80
25
0
50

39
V
/>
63
45
77
67
80
25
0
50

Totaal

45

~59

Lengte rustperioden (dagen)
56
totaal
46
49
42
v
/•

v
/»

v
/»

v
/*

83
72
85
B8
80
25
50
50

90
91
92
100
100
25
75
50

100
91
100
100
100
50
75
50

100
100
100
100
100
75
100
50

30
11
13
9
5
4
4
2

~77

87

93

97

78

Tl

Ter beoordeling van deze cijfers is tevens een vergelijking ge
maakt met een 'aanvaard' verlies als gevolg van bedrijvigheid door
de boer» maaien op 1 juni ( komt voor in het beheersplan voor Wa
ter 1 and(PCBL)) en maaien na een rustperiode van 6 weken na voorbeweiden (beheersplan SV). Deze vergelijking is weergegeven in tabe] 8.5. Bij deze vergelijking is voor het maailand aleen maailand
uit Water land-Oost- gebruikt» omdat daar de bepaling»
op 1
juni
maaien» betrekking op heeft.
Uit de tabellen kan worden opgemaakt dat het merendeel van de leg
sels uit zijn na 6 weken»
uitgesloten Watersnip»
Wilde eend en
Slobeend.
Uit tabel 8.4 blijkt echter ook dat na 39 dagen bedui
dend minder legsels uit vijn en er dus een aanzienlijk deel vlak
voor de 6 weken grens uitkomt.
Bij de vergelijking van 6 weken
rustperiode na voorbeweiden en maaien
op 1 juni blijken de getal
len elkaar niet veel te ontlopen.

-Ô3Tabel 8. 5: Percentages u i tpe k oidimi legsels na een rustperiode van 6
we li en na voort)cwe i den over de uitschaarperioden 1-5 en
6 - 1 0 mei
vergeleken met de
percentages uitgekomen
Jeqsels als op
maailand
op 1
juni
wordt gemaaid.
Waterland 19«Lf. 1983 en 1984.
Soort

na 6 weken rustperiode
n
7.

maai en OD I luni
7.
n

Ki evi t
Scholekster
Grutto
Türe 1 uur
Kemphaan
Watersni p
Wilde eend
Slobeend

83
72
85
88
80
25
50
50

30
JJ
13
7
5
4
4
2

87
57
91
77
63
100
41
27

137
23
127
24
8
1
22
22

Totaal

76

78

80

364

Voor beutend ing met schapen of _ryndvee
In hoeverre is het
zinvol om onderscheid
te maken tussen door
schapen dan wel rundvee voorbereide percelen.
Om hier een beeld
over te kunnen vormen zijn de gegevens uitgesplitst naar met welke
veesoort is voorbeuteid.
De tabellen 8.6 en 8.7 geven aantallen en
dichtheden aan nieuwe legsels op
door koeien resp.
schapen
voorbeweide percelen.
Tabel 8.6: Aantallen en dichtheden aan nieuwe legsels op met
rundvee voorbeweid land per uitschaarperiode. Waterland
1982» 1983 en 1984. *
Soort
16-20
0
Ki evi t
0
Scholekster
0
Grutto
0
Tureluur
0
Kemphaan
0
Watersni p
0
Wilde eend
0
Slobeend

a t» v i 1
2.1-25
0
0
0
0
0
0
0
0

periode van uitscharen
mei
26-30
1- 5
6-10
11
9(2)
11
6
5
7
3
4
3
2
3
0
1
2
0
0
0
0
2
0
• 2' •
1
0
0

Totaal( leg )
Oppervl (ha)

0
0

0
0

26
10,05

Dichtheid
<1egsels/ha)

0

0

1, 44

25
27,75

21(2)
22,2
(3, 1)

11-15
9(1)
3
1
0
0
0
0
0

Totaal
40(2)
21
11
5
3
0
4
1

13(1)
27, 5
(3,0)

85(3)
95,5
(6, 1)

0,47
(0,33)

0,89
(0,49

, ......

0,9

0,95
(0,65)

-c?V~

Tabel 8.7: Aantal en dichtheid
aan nieuwe legsels op roet schapen
voorbereid land per uitschaarperiode.
Waterland 1982»
1983 en 1984. *
Soort
16-20
• • 2
Kievit
Scholekster
2
0
Grutto
Tureluur
1
0
Kemphaan
0
Watersnip
0
Wilde eend
Slobeend
0

or i 1
-25
0
3
3
1
0
0
0
1

Totaal<legs) 5
Opperv. (ha) 11, 3

8
21, 5

Dichtheid
(1 eg sel s/ha)

periode van uitscharen
mei
1- 5
6-10
26r30
13(6)
2(1)
2
3(1)
1
3
6(5)
1(1)
0
5(4)
1
1
2(2)
1(1)
1
3(3)
1(1)
1<1 )
1(1)
0
0
2(2)
0
0
6< 1)
11,4
<3,2)

35(23) 9(5)
25,0
27,2
(9,6) (4, 1)

11-15
1
1
0
0
0
0
1
0
3
8, 55

Totaal
20(7)
13(1)
10(6)
9(4)
4(3)"
5(5)
2(1)
3(2)
66(29
104,9
(16,9)

0, 53
0, 33
0, 35
1,4
0,62
(0, 32) (2,4) (1,21)
(1,72
* De getallen tussen haak jes hebben betrekking op percel en uit de
Dez e gegevens zi jn wel in de andere getal len verSchaal smeer.
werkte dus o m de aantallen en dichtheden zonder de Schaa 1 smeer te
krijgen dienen de g et-al 1 en tussen haak jes van de andere getallen
De dichtheid
kan de lezer zelf u itrekenen
afgetrok ken worden.
door deze op el kaar te delen
0,44

0,37

Uit de tabellen 8.6 en 8.7 valt- op te maken dat:
- de dichtheid aan nieuwe legsels op door schapen voorbereide pei—
celen is, over alle te? vergelijken periodes» lager dan op met
rundvee voorbereide percelen.
Hierbij zijn de percelen in de
Schaalsmeer buiten beschouwing gelaten* omdat de Schaalsmeer een
bijzonder geval is door de hoge dichtheden en de resultaten kun
nen vertekenen.
- verder valt uit de tabellen op
te maken dat de dichtheid op de
door met schapen voorbeweide percelen een pentade eerder naar
een lager niveau zakt dan
de
dichtheid
op met rundvee
voorbereide percelen.
- De uitschaarperioden die hoge dichtheden aan nieuwe vestigeingen
te zien geven zijn de perioden 26-30 en 1-5 mei, zowel voor met
schapen als met rundvee voorbeweide percelen.
- De periode 6-10 mei geeft alleen op door rundvee voorbeweide
percelen nog hogere aantallen.
In deze periode vestigen zich
echter nauwelijks meer 'kritische' soorten.
Dit wat betreft de verschillen in vestiging per uitschaarperiode.
In fi guur 8. 3 en B. 4 zijn
dichtheid
(kummulatief) en de
uitkomstdata tegen elkaar uitgezet voor rcsp
met schapen en
rundvfe voorbereide p er et- ï r r i .

- <5V-

Figuur 8.3: Uitkom&tsnelheid
f>n dichtheid (legsels/ha) op met
schapen voorbeuieid land per uitschaarperiode.
Waterland 1982» 1783 en 1904.

Figuur 8. 4: Uitfcoimit&nelheid
cn dichtheid (legsels/ha) op mer
rundvee voorbeuieid land per uitschaarperiode.
Waterland "1982, 1983 en 1984.

_ <?(-

Uit de figuren 8.3 en 0.4 kan worden afgeleid dat de uitkomstsnelheid op met schapen voorbeweide percelen iets trager is dan op met
rundvee voorbereide percelen.
Dit is verschil is echter maar een
dag of 5.
8. 4. 6

Besprekino per soort.
De vestigiongssnelheden en dichtheden op voorbeweide percelen
zouden per soort nogal kunnen verschillen door de verschillende
voorkeuren van de soorten wat betreft graslengte.
We zullen de
soorten hier apart behandelen.
Voor de lengte van de rustperipde
is alleen gekeken naar de perioden 1-5 en 6-10 mei, omdat dit naar
het lijkt de perioden zijn waarbinnen voor een doelmatig beheer
uiterlijk moet worden uitgeschaard.
Kievit-

De Kievit vestigt zich het meest op percelen waar is uitgeschaard in de perioden 26-30 april en 1-5 mei.
Hoewel
de vestigingsdichtheid daarna terugloopt» blijft de Kie
vit zich lang vestigen op voorbeweide percelen.
- Van de legsesl van de Kievit is na 6 weken(42 d) 83% uit»
na 46 dagen 90%. De 100% wordt bereikt na 49 dagen.
Grutto- De Grutto vestigt zich het meest op percelen waar is uitgeschaard in de periode 26-30 april. Daarna loopt de ves
tiging snel terug.
De dichtheden zijn nooit erg hoog»
vergeleken met maailand.
De vestigingsdichtheid op voorbeweid land en op maailand
2 i jn resp. 0,03 en O, 16. Daruit- blijkt dat het belang van
voorbeweid land voor cie Grutto niet erg groot is.
- Van de nesten van de Grutto is na 42 dagen 85uit, na 46
dagen is dit 92% en de 1007. wordt na 49 dagen bereikt.
Scholekstei— De scholekster vestigt zich
het meest op percelen
waar is uitgeschaard in de perioden 26-30 april,
1-5
en*6™10 mei.
Na 42 dagen is 72îi van de legsels uit en na 46 dagen 917.»
voor 100% van de legsels uit was 56 dagen nodig.
Tureluur- Deze vestigt zich
het meest op
percelen waar is
uitgeschaard in de perioden 26-30 april en 1-5 mei en
daarna praktisch niet meer.
De uitkomst verloopt snel» na 42 dagen is 88% van de
legsels uit en na 46 dagen 100%.
Dit is niet zozeer een
gevolg
van de snel 3c vestiging doch vooral
van de
betrekkelijk korte broedduur.
Kemphaan- De Kemphaan geeft
praktisch
hetzelfde beeld
als de
Tureluur» zowel wat betrteft de dichtheid als wat betreft
de uitkomstsnel heid.
Dok
de
Kemphaan heeft hier
voordeel van z 'n korte broedduur.
Watersnip- Van de 5 gevonden legsels waren er 3 uit de periode
J-5 mei» alle in de Sc haal smeer.
- Daar de vestiging van de
Watersnip de ene keer snel na
uitscharen plaatsvindt en soms twee weken daarna» zijn na
56 dagen pas dï-ie van de vier legsels uit <75%).
Eenden- Eenden hebben zich
nauwelijks gevestigd
op voorbeweide
percelen»
zij hebben blijkbaar voorkeur
voor maailand
(langer gras in de ve st-i g ing sper i ode ).

-à?-
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DP voJgenilt? koiik 1 uti es kumitn worden getrokken:

1. Voorbeweiden kan» naast. maaien»
etn
bijdrage leveren aan het
broedresul taat- van weidevogels.» althans voor steltlopers.
Deze
bijdrage is sterk afhankelijk van de uitschaarperiode en rust
periode nfj vourb cwe i tl en.
ïn de belangrijkste perioden van
uitscharen vesti pen zich meer vogels op voorbeweid land dan op
maailand. (Vraaç; 1) De veronderstelling wordt dus bevestigd.
2. De uitschaarperiode die het hoogste aantal nieuwe legsels
opleveren
zijn
»76--30
april»
1-5
en
6-10
mei.
De
uitschaarperiode 6-lü mei levert echter nauwelijks meer legsels
van 'kritische'' soorten op.
3. Het uitkomstverloop op voorbeweide percelen is zodanig dat na 5
weken 45JC» na 6 weken 77X» na 7 weken 93% en na 8 weken 77/i van
de legsels uit is.
4. Wordt de vestiging op met schapen en met rundvee voorbeweid
land vergeleken» dan blijkt
dat de vestigingsdichtheid op met
schapen voorbeweid land .lager is dan die op met rundvee voorbe
weid land.
Verder blijkt dat. indien de percelen uit de Schaalsmeer buiten
beschouwing worden gelaten» dit ook geld per uitschaarperiode.
5. Vergelijken we de uitkomstsnelheid
op met schapen dan wel
rundvee voorbeweide percelen dan blijkt dat de legsels op met
rundvee voorbeweide percelen iets eerder uit zijn dan de
legsels op met schapen voorbeweide percelen.

6. Voorbeweiden
kan
goede
mogelijkheden
(dichtheid
en
broed resul taat-) bieden voor Kievit»
Tureluur en Kemphaan»
minder voor Grutto en Scholekster en weinig voor eenden.
Wat
betreet de Watersnip is er niet voldoende materiaal beschikbaar
om daar uitspraken over te doen.
Pi skussit?
In deze paragraaf komen de volgende vragen aan de beurt:
- Welke fouten zijn er bij het onderzoek gemaakt»
- Hoe representatief zijn de resultaten»
Fouten_i n het on<Jerzoek_
In het hieropvolgende gedeelte zullen de fouten in het
onderzoek
worden besproken ten aanzien van
het verzamelen en verwerken van
de gegevens.
Voor een uitgebreide diskussie wordt verwezen naar
paragraaf 5.7.
Hier zal alleen kort de konsequentie per fout
worden besproken.
verzamel en gegevens
niet nevonden legsels
De fout van niet gevonden legsels heeft met name betrekking op de
vergelijking maailand» voorbeweid land. Daarnaast ook op de lengte
van de rustperiode.
- In de vergeleken periode was het gras op maailand in eerste
instantie langer dan op voorbeweid land» waardoor mogelijk leg-

$6. 1 • 2
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sels werden gemist. Dit verzwakt konklusie 1.
— Het feit dat de hergroei op voorbeweid land snel
is» en de
daarmee samenhangende mogelijk gemiste
legsels* doet het vorige
punt weer gedeeltelijk teniet.
- Het niet vinden van legsels is voor de hand liggender
in lang
gras dan in kort gras.
Hierdoor zijn er mogelijk in het langere
gras legsels gemist.
Daar dit missen van legsels dus na een pe
riode van hergroei zou hebben plaatsgehad» zou hierdoor het pei—
centage legsels uit/ na bepaalde periode (6 weken bijv. )>
zijn
overschat.
invloed waarnemer
Het is niet waarschijnlijk
dat de invloed
van de waarnemer
verschillend is voor maai A en weidepercelen. Evenmin voor percelen
uit de verschillende uitschaarperioden.
verwerking oeoevens
marges vestigingsdata
Doordat van sommige legsels niet vaststond of ze voor of na het
uitscharen van het vee waren gevestigd zijn deze? niet meegenomen
als legsels op voorbeweid land.
V o o t * een deel van deze legsels is
dit mogelijk onterecht.
Dit zou de dichtheid en uitkomstsnelheid
op voorbeweid land vergroten.
Deze zouden dus nu worden ondersc
hat.
samenvoegen van gegevens
In dit hoofdstuk zijn gegevens van 3 jaar onderzoek
samengevoegd
om een beter beeld te krijgen.
Dit leek ons gerechtvaardigd omdat
er slechts enkele percelen ( voornamelijk enkele percelen in de
Schaal smeer) in meer dan 1 jaar voorkwamen. Verder waren de perce
len verschillend over de jaren van onderzoek.
De kans dat hiermee
een fout is gemaakt lijkt- gering.
indelino in uitschaarperiodes
Het is niet denkbeeldig dat duor de indeling van van de gegevens
in uitschaarperioden er een verkeerd beeld is ontstaan ten aanzien
van welke periode rijk zijn aan nieuwe vestigingen.
Bijvoorbeeld
als de meerderheid van de vestigingen op de percelen plaatsvindt
waar in 'het begin van de uitschaarperiode is uitgeschaard.
Dan
likt het dat de hele periode nog
rijk
is aan vestigingen terwijl
het alleen de eerste 2 dagen kan zijn. Om dit te kontroleren is er
een andere indeleing
gemaakt,
hieruit bleek
weinig
tot geen
verschil nrll't de eerst- ve?'kregen resultaten te ontstaan.
Invloed andere Faktoren
Naast fouten bij het verzamelen en verwerken van de gegevens
kunnen ook andere Faktoren de onder ? eeksresultaten en konklusies
beinvloeden.
In het navolgende zullen de volgende punten worden
besproken:
- omgeving;
- grondsoort* slootwaterpeil en bemesting.

S. 6. t'. 1

om«e.YJ* m]
Zoal & reeds besproktn iri t>. 7. 2. i.' ken de omgeving invloed hebben op
het
broe(ir'."iultü;.ii van weidevogels.
Met name ais er
predatie
optreed op een p ere pel gevolgd door hervestiging op hetzelfde pei—
cepl
beinvloed dit de gegevens.
Dit ?ou namelijk de dichtheid op
voorbeweid land doen toenemen ( deze zou worden overschat)» maar
and er Ï i jds z ou hierdoor het percentage legsels uit na een bepaalde
rustperiode doen afmanen ( dr/c zou worden onderschat).
Dat op
voorbfuiçii! land nu verstoving nog hervestiging optreed is echter
minder waur se h i jn 1 i j I: > omdot dn
vestigingen op voorbeweid land al
later in hei 5e i 7 oen v;) > 3 en.

6. L'. r!

invloed grondsoort., r- 1 ootw.-jter p e i 1 en bemesting
Deze faktoren kunnen van belang zijn omdat ze de snelheid
van
hergroei kunnen beïnvloeden.
Met de snelheid van hergroei kan ook
de vestiging worden beinvloed. bijv. een trage hergroei kan latere
vestigingen tot gevolg hebben, fcr is echter niet nagegaan of er in
deze kondities van de percelen verschil was. Hierdoor kan ook geen
uitspraak gedaan worden over de mogelijke grootte van de fout.
i_t
In het
navolgende
zal
aandacht
worden
besteed
aan
repre&entatieviteit- voor Waterland» andere veenweidegeb ieden
aan de representativiteit, in de tijd.

de
en

représentât- ivi te it vo or Water lan d_
Doordat de
gegevens
van
dit
onderzoek
grotendeels
uit
Water]and-üost komen en yoor een kleiner deel uit overig Waterland
lijkt het dat de resultaten en konklu&ies representatief genoemd
kunnen worden voor Waterland-Oost.
Voor de overige gebieden in
Waterland
is dit niet zeker» bijvoorbeeld zijn de reultaten en
konklusies niet representatief voor de situatie in de Schaalsmeer.
8. 6. 3. 2

representativiteit voor andere gebieden
Zoals al besproken in 5.7.3.2 wijkt de situatie in Waterland nogal
af van de situatie in de overige veenweidegebieden en zijn de
resultaten en konklusies dus waarschijnlijk niet representatief
voor de overige veenweidegebieden.

8. 6. 3. 3

representativiteit in de ti.id
Een belangrijke faktor die daarbij een rol speelt is het weer. Het
weer kan van invloed zijn op de vestiging van weidevogels op voorbeweid land» doordat- door slechte weersomstandigheden in het begin
van het voorjaar er veel leg&els mislukt kunnen zijn»
waardoor
zich in de vestigingsperiode op voorbeweid
land zich meer vesti
gingen
voordoen.
Ondanks dhet in de 3 jaren verschillende
voorjaren is in
de gegevens niet veel verschil te vinden wat
betreft aantal
legsels.
De invloed van het weer zal
dus wel
meeval 1 en.
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HET EFFECT VAN ROLLEN E N SLFPEN OF HET BROEDRESULTAAT

9. 1

Inleiding
Voor het uitbroeden van wei devog el 1 eg sel s is een voldoende lange
rustperiode van essentieel belang. Deze rustperiode wordt op maaipercelen aart de ene kant bepaald door de voor jaarswerkzaamheden en
âan de andere kant door de maaidatum.
In dit hoofdstuk
zal
aandacht worden besteed aan de voorjaarswerkzaamheden rollen en
slepen.
Het uitvoeren van deze werkzaamheden op percelen betekent
bijna 100% kans op sneuvelen voor de dan al aanwezige legsels. Wel
kan hervestiging
plaatsvinden»
maar door de kortere rustperiode
loopt het vervolglegsel meer gevaar te worden kapotgemaaid.
Beheersbepalingen met betrekking tot
de voorjaarswerkzaamheden
zijn bedoeld om een voldoende
lange rustperiode voor de weide
vogels te creeren. Ook in pakket I uit het beheersplan van het SV>
is daarom onder andere de bepaling opgenomen dat de voorjaarswerk
zaamheden moeten worden verricht voor 1 april (Samenwerkingsver-band 19B3).
In het beheersplan Waterland staat als uiterste datum
6 april voor de vroege gebieden en 15 april voor de late gebieden
<PCBL 1985).
Nu is de vraag hoe effektief dergelijke
bepalingen zijn.
Om
hierin inricht te verkrijgen moet een antwoord worden gegeven op
de volgende vragen:
1. wanneer wordt er normaliter gerold en gesleept?
2. wanneer is de eileg voor de verschillende weidevogelsoorten?
3. welk percentage van de legsels loopt het risiko te sneuvelen
bij rollen en slepen in april?
De gegevens van dit onderzoek lenen zich niet voor uitspraken over
het feitelijke effekt van rollen en slepen op het broedresultaat
van de weidevogels. De inventarisaties zijn namelijk in 1984 pas
vanaf ongeveer half april begonnen en in 1982 zelfs vanaf eind
april.
Daardoor zijn de gegevens over eileg in de daarvoorliggende periode onvolledig.
Wel kan er iets worden gezegd
over het
potentiele effect van rollen en slepen op het broedresultaat.

9. 2

Vraagstelling en veronderstellingen
Voor dit onderzoek zijn de volgende vraag
geformuleerd :

en

veronderstellingen

Vraag 9: Wat is het potentiele effekt van rollen en slepen op het
broedresultaat van weidevogels op onbeperkt maailand
in
Waterland-Oost?
Veronderstelling 9a: Rollen slepen op onbeperkt maailand gebeurt
normaliter voor 1 april.
9b: Op onbeperkt maailand begint de eileg al voor
1 april en vinden de meeste vestigingen van
weidevogels in april plaats.
9. 3

Materiaal en methoden

9. 3. 1

Ve£.zame 1.de._g eg evens

-SiTer
beantwoord inq
van ch.- ond erz oefc svraag waren
volgende gegevens beschikbaar:
- de oppervlakte;
- de datum van rollen en slepen;
- de masidatum;
- het aantal legsels per vogelsoort;
- de eerste eilegdatum i l- f- 5 > > van de legsels;
- de lotgevallen van d e Ipgsels.

per

perceel

de

D e gegevens over rollen ru slepen hebben vrijwel alleen betrekking
op onbeperkte maaipercelen die zijn onderzocht door het SV in 1982
en 1734.
De totale oppervlakte van de verwerkte percelen bedraagt
'75.8» resp.
129. Ö ha.
Met betreft- de volgende aantallen percelen
en bedrijven: - 178*7: 11 bedrijven en 50 percelen;
- 1784: 6 bedrijven en 74 percelen.
Van 27 percelen zijn gegevens over rollen en slepen in zowel 1782
als 1784 bekend.
De gegevens- over de ei leg zijn afkomstig van onderzoek
op onbe
perkt maailand
in Water1 and-Oost
<hierbij zitten ook de bij het
onderdeel rollen en slepen verwerkte percelen).
Het onderzoek is
verricht door SV en COAL in 1782»
1983 en 1784.
Slechts een deel
van de percelen iï> in alle drie jaren gevolgd.
De totale onder
zochte oppervlakte bedraagt 366.7 ha» die als volgt is verdeeld:
- 1782: 82. 6 ha;
- 1783: 136. 6 ha;
- 1784: 147. 7 ha.
3,?

Verwer k_.ing.j)eg evens
datum roll en en slepen
D i j de verwerking van de gegevens over het tijdstip van rollen en
slepen is geen onderscheid gemaakt tussen beide
typen werkzaam
heden.
Sommige percelen zijn zowel
gerold als gesleept« andere
alleen gerold* of alleen gesleept.
Slepen vond veel minder plaats
dan rollen.
Bij zowel rollen als slepen is de datum van de
laatste werkzaamheid
genoteerd.
De data waarop is gerold en/of
gesleept» zijn ondergebracht in perioden van een week.
Van sommige percelen is alleen bekend dat ze voor een
bepaalde
datum zijn gerold of gesleppt. Deze percelen zijn ingedeeld bij de
periode waarin die laatst mogelijke datum valt.
Ook zijn percelen
meegenomen waarvan bekend was dat ze niet zijn gerold en gesleept.
eerste eilegdatum
In dit onderzoek zijn alleen legsels verwerkt van Kievit»
Grutto
en Tureluur.
Van andere soorten waren onvoldoende gegevens
beschikbaar.
Bovendien worden alleen van deze soorten de meeste
legsels in april gelegd» waardoor ze een relatief groot risiko
lopen te sneuvelen door rollen en slepen.
Alle legsels» waarvan een eilegdatum of een laatst mogelijke datum
van ei leg bekend was of kon worden berekend»
zijn verwerkt: dat
wil zeggen ook gepredeerde en verlaten legsels.
Om een indruk te krijgen van de vestigingsperiode van de verschil
lende soorten zijn de verwerkte legsels ingedeeld naar periode van
eerste eilegdatum.
De legsels waarvan geen exakte eerste eileg
datum of -periode bekend was» maar wel een laatst mogelijke datum»
zijn ingedeeld in de periode waarin deze datum valt.

-?3bepaling ppr ste . ei 1 eqd a tu m
De eerste eilegdatum van de gevonden legsels is bepaald op
grond
von:
1. een bekende begindatum van broeden»
2. een schatting van de begindatum van broeden uit het peiltrajekt
en/of uitkomt11rnj t*kt.
3. de vinridatum van het legs«?!.
ad 1. Wordt een ni et-verlaten legsel
onvolledig gevonden* dan kan
op
basis van het aantal aangetroffen eieren exakt worden
teruggerekend naar de eerste eilegdatum.
ad 2. De begindatum van broeden kan worden berekend met behulp van
de peilmethode var» Van Paassen (zie bijlage 2).
Door een
volledig legsel te peilen kan een bebroedingsstadium worden
bepaald
en van daaruit een datumtrajekt van het begin van
broeden.
Een tweede methode van vaststellen van de begin
datum van broeden is» uitgaande van een uitkomsttrajekt»
terugtellen naar de begindatum van broeden.
De trajekten van begindatum van broeden» berekend uit resp.
pe.ili?ig
en uitkomstdatum» worden met elkaar vergeleken en
uit de overlap wordt teruggeteld naar de eerste eilegdatum.
Is er niet gepeild» of is het peiltrajekt naar twee kanten
kleiner dan uit
de uitkomstdatum
berekende trajekt»
dan
wordt de eerste eilegdatum alleen berekend uit de uitkomst
datum» resp. het peiltrajekt.
ad 3. Als er niet op basis van bovenstaande gegevens een eerste
eilegdatum kan worden bepaald» wordt een laatst mogelijke
eerste eilegdatum aangegeven.
Deze wordt bepaald door de
vinddatum gelijk te stellen aan de begindatum van broeden en
dan terug te rekenen naar de eerste eilegdatum.
9. 4

Resultaten
Welke resultaten zijn nu gevonden? Achtereenvolgens worden behan
deld: de datum van rollen en slepen» de eerste eilegdatum van de
legsels en rollen en slepen en eileg in 1984.

9. 4. 1

Datum van rol_le.n_.en slepen
Een overzicht van wanneer de percelen in 1982 en 1984 zijn gerold
of gesleept staat in tabel 9. 1.
Tabel 9. 1:

Percentage van de oppervlakte maailand» waarop al dan
niet is gerold
of gesleept»
per periode.
Water
land-Oost» 1982 en 1984» totale oppervlakte 205/6 ha.
Periode van rollen en slepen

Jaar

Opp.
<ha)

niet
gebeurd

voor 1
apri1

1-8
apri1

8-15
april

15-22
aori1

vanaf
22 april

1982

75.8

4

24

34

5

24

8

1984

129. 8

10

70

1

12

7

0

-Jt
Uit tir tabel blijkt dat tr tus&en de twee jaren grote verschillen
beftsnn in de datum van uitvoeren van de voor jaarswerk z aamheden.
In 19B2 wat 24% van de OTM I er Ï OC h te percelen gerold en gesleept
voor 1
uprii> in 1784 bedroeg dit percentage 70'/..
Tot 15 april
was 63* resp. 8 3 % gerold of gesleept.
Nu go.it hrt niet allc?en om het
beginti jdstip , van de rustperiode»
maar vooral
om de lengte van de rustperiode tot het maaien.
Om
daar t-en indruk van tr krijgen»
is de datum van rollen of slepen
vergeleken met de maairiotum van het desbetreffende perceel.
De
relatie tussen beide staat weergegeven in tabel 9.2 en figuur 9.2.
Tabel 9.2: Oppervlakte maailand (in h a ) waarop al dan niet is
gerold
en/of gesleept» in relatie tot de maaidatum van
de percelen.
Onderverdeling
in 5 perioden.
Water
land-Oost»
1982 en 1984» onbeperkt maailand»
totale
oppervlakte 205.6 ha.
Datum van rollen en/of slepen

Maai datum
nipt
aebeurd

voor 1
sor i 1

1-8
anr i 1

8-15
aoril

15-22
aoril

0. 0
0. 0
0. 0
3. 2
0. 0

14. 2
2. 0
2. 0
0. 0
0. 0

5. 1
9. 1
J 1. 9
0. 0
0. 0

0. 0
4. 0
0. 0
0. 0
0. 0

0. 0
11. 7
4. 4
1. 8
0. 0

0. 0
3.6
2. 8
0. 0
0. 0

3. 2

1872

26. 1

470

17.9

674

11. 6
0. 0
1. 0
0. 0
0. 0

10. 3
18. 8
26. 7
25. 1
10. 3

0. 0
0. 0
1. 0
0. 0
0. 0

0. 5
0. 0
8. 2
1. 5
5. 0

0. 0
9.6
0. 0
0. 0
0. 0

0. 0
0. 0
0. 0
Ó. 0
0. 0

12.6

91. 4

Ï7Ö

15. 2

9?"6

0.0

vanaf
2 2 aoril

1982
voor 2 5 mei
2 5 mei-1 juni
1-8 juni
8 - 1 5 juni
vanaf 1 5 juni
T otaa1
1984
voor 2 5 mei
2 5 mei-1 juni
1-8 juni
8 - 1 5 juni
vanaf 1 5 juni
Totaal

Allereerst blijkt uit figuur 9.1 dat de meeste punten in een
kluster bij elkaar staan of verticaal
boven elkaar.
Het blijkt
hier meestal te gaan om percelen van eenzelfde bedrijf.
Dit bete
kent- dat op de afzonderlijke bedrijven veel percelen op dezelfde
dag tüQrden gerold en/of gesleept.
Later worden de percelen ook
vaak tegelijk of. met enkele tegelijk gemaaid.
Verder is in de tabel en de figuur te zien dat er een grote
variatie is in de relatie tussen de datum van rollen en slepen en
de maaidatum.
Maar het lijkt erop dat de percelen die laat worden
gerold
en gesleept» gemiddeld ook iets later worden gemaaid. Dit
verband is in 1984 minder duidelijk aanwezig dan in 1982. De vroeg
gerolde percelen laten in beide jaren een grotere variatie in
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• perceel
< 1 ha
• perceel 1-2 ha
• perceel 2-<t ha
• perceel
> k ha
perceel voor die datum
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Figuur 9. 1 : Maaidatum uitgezet tegen de datum van 1 rollen en slepen
van de onderzochte percelen.
Waterland-Oost» 1982 en
1984» totale oppervlakte 189. 8 ha.

'9e'
maait)um ? irn
Berekpning van dp k orrel at i ek opf f .i c i pnt tussen dp twee data geeft
pen waarde van +0. S voor 1982 en -O. .15 voor 1984 (hierbij zijn
percelen samengevoegd tot of gesplitst in eenheden van 2—4 ha).
Toetsing
levert, al} oen voor
1982 een signifikante waarde op
<p<0. 05» n ! -21 ).
•^,2.

Eer ste._e i 1 o g d a1ujn
Van dp onderzochte pcrcelt-n in 1982 t/m 1984
aantallen legsels verwerkt: - Kievit 258;
- Grutto
240;
- Tureluur 40.

zijn de volgende

De eerste eilegdatum van Kievit» Grutto en Tureluur staan in tabel
9.3 vermeld.
D p gegevens zijn
hierbij samengevoegd.
De eerste
eilegdata in de afzonder 1ijke jaren vallen af te lezen uit figuur
9. 2. "
Tabel 9. 3:

Percentage lpgsels van Kievit» Grutto en Tureluur» per
periode van perste eilegdatum.
Verdeling in 7 perio
den.
Waterland-Oost»
onbeperkt maailand»
1982 t/m
19B4.
Periode van eerste eilegdatum

Soort
Ki evi t
Grutto
Tureluur

voor
a dr i 1
1 3

.t
0

.

ï-a
apr i 1
36

7

0

• 8-15
apr i 1
30
2 8

0

15-22
aor i 1
8
33
41

22-29
aüri 1
7
16
37

29 april
-6 mei
3
9
12

vanaf
6 mei
3
6
10

Tabel 9.3 laat voor de Kievit zien dat de eileg begint voor 1
april en dat 80îi van de vestigingen plaatsvindt voor 15 april.
Voor de Grutto ligt de eileg een tot twee weken later dan die van
de Kievit.
De eileg start in de eerste week van april
en het
grootste deel van de vestigingen vindt plaats in de periode van 8
tot 22 april.
De Tureluur begint met de eileg vanaf 15 april en de meeste
legsels zijn aanwezig voor 1 mei.
Het vestigingspatroon is niet elk jaar hetzelfde.
Figuur 9.2
maakt een vergelijking mogelijk
tussen de eerste eilegdata in de
drie onderzoeksjaren.
Voor de Kievit geldt dat in 1982 een groter deel van de vestigin
gen hpeft p1aat&gevonden in de
periode voor 8 april» dan in 1983
en 1984
<63»
resp.
50 en 3SX).
In 1982 vallen vooral in de
periode 1 tot 8 april relatief veel eerste eilegdata van Kievit.
De Grutto laat in de drie jaren eenzelfde verdeling over de ver
schillende perioden zien. De top van de vestigingen ligt vooral in
de periode 15 tot 22 april.
De Tureluur begint in alle drip jaren met de eileg na 15 april»
maar heeft in 1982 dfe meeste vestigingen in de periode 22 tot 29
april en in de twee andere jaren in de periode 15 tot 22 april.

GRUTTO

KIEVIT
N - 69

*
50
!•*-

TTTRKLUUH
N - 68

N «9

40

:

50

1982

20
' 10

*7777,Z77?.

WZZa
; 50

H - 83

K - 19

N- 93

40

)

30

1983

C_»
!

20
10

M^=T~l

,
K - 13

1984

1/4 % 15A 2% 294 fe
» datum

Figuur 9.2: Eerste
t»:t 1 egri^tum van Kievit»
Grutto en Tureluur.
Watfr J anci-Unt i-, 178L' t/m 1984» onbeperkt maailand.

5B
Voorj.aaT5werk.zaamhed£n_en eile& in_1984
I n de inleiding is gesteld dat het vanwege de aard van de gegevens
niet mogelijk i s uitspraken t e doen over het feitelijk effekt van
rollen en slepen op
het broedresultaat.
D e enige redelijk
bruikbare gegevens zijn die uit 1984»
hoewel
ook
toen
de
inventarisaties te laat 2ijn gestart.
Het verband
tussen rollen en slepen en de eerste eilegdatum van
Kievit staat weergegeven in figuur 9.3.
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395

*

"54

* datua van rollen of slepen

Figuur 9. 3: Datum van rollen en slepen op
percelen en de eerste
eilegdatum
van
Ki evi t-1 eg se 1 s op
die
percelen.
Waterland-üo&t» 1984? 6 bedrijven» totale oppervlakte
1 2 9 .8 h a . • v u i i - y t U o _
o •• 'tjclùj
Uit de figuur kan het volgende worden afgeleid:
- cle vestiging van Kievit vindt vooral
in de eerste helft van
april plaats»
- op
percelen waar na 1 april is gerold of gesleept <20X van de
totale oppervlakte)» 23jn de al gevonden legsels gespaard»
- op
de april gerolde percelen» zou bij niet sparen, bö'/. van de
daar gevonden legsels "/ i ,1 ri gesneuve 1 d;
- worden de gepredeerde» verlaten of stukgemaaide legsels
buiten
beschouwing gelaten» tkin zouden VSTI de in totaal 52 legsels »
{? i j niet sparen.« ö z i jn ge&neuveld» dat is 15Ji.
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9. 5

KonklusiveMet betrekking tot het potentiële effekt van rollen en slepen op
het
broedresultaat» kunnen de volgende konklusies worden getrok
ken:
1. Ten aanzien ven de vr&ag wanneer in Waterland-Oost op de maaipercelen het rollen en slepen plaatsvindt*
kan het volgende
worden gesteld:
- in 1982 is 4% en in 1984 lOJi van de onderzochte oppervlakte
niet gerold of- gesleept;
- in J9Ö2 is na 1 april 7 2 X van de onderzochte opppervlakte
gerold en gesleept.
In 1984 is 20X van de onderzochte opper
vlakte na A april gerold en gesleept}
- tussen de datum van rollen en slepen en de maaidatum van de
percelen
bestaat
in
\982 een
signifikante
positieve
korrelatie:
percelen die laat worden gerold of gesleept»
worden gemiddeld genomen ook later gemaaid. Dit verband is in
1984 niet aanwezig.
D e veronderstelling; dat de meeste percelen op onbeperkt maai
land in Waterland-Dost voor 1 april worden gerold en gesleept»
moet dan ook worden verworpen.
De datum van rollen en slepen
verschilt niet alleen per jaar» maar ook tussen percelen in
hetzelfde jaar. Over de relatie tussen datum van rollen en sle
pen en maaidatum kan geen duidelijke uitspraak worden gedaan.
2. Wat betreft de eerste eilegdatum van weidevogels op onbeperkt
maailand kunnen de volgende uitspraken worden gedaan:
- van de Kievit vinden d e meeste vestigingen plaats in de
periode 1 tot 1 5 april;
- van de Grutto vinden d e meeste vestigingen plaats in de
periode 8 tot 2 2 april;
- van de Tureluur vinden d e meeste vestigingen plaats in de
periode 1 5 tot 2 9 april.
Daarmee wordt de veronderstelling» dat de eileg van weidevogels
al voor 1 april begint en dat de meeste vestigingen plaatsvin
den in april» bevestigd.
3

Ten aanzien van de vraag wat het potentiele effekt van rollen
en slepen is op
het broedresultaat»
kan het volgende worden
gesteld:
- bij rollen en slepen voor 1 april
kan slechts een klein deel
van de legsels sneuvelen»
en dan nog
bijna alleen van de
Kievit»
- bij rollen en slepen rond 8 april kan ongeveer de helft van
de Kievitlegsels en een
klein deel van de Gruttolegsels
sneuvelen»
- bij rollen en slepen rond 15 april kan het grootste deel van
de Kievitlegsels en bijna de helft van de Gruttolegsels
sneuvelen»
- bij rollen en slepen eind april kunnen»
afgezien van de
meeste Kievit-' V en Gruttolegsels ook veel Tureluurlegsels
sneuvel en.
4. Ten aanzien van het werkelijke effekt van rollen en slepen op
het broedresultaat» blijkt dat op de percelen die in 1984 na 1
april zijn gerold of gesleept» bij niet sparen van de daar ge
vonden legsels» 93£ van de Kievitlegsels zou zijn gesneuveld.
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Op
q renri v ä h de g«ringe hoevre 1 h e i d gegevens kunnen
resultaten geen kinili lnr,ii'i} moviten verbonden.
Diskussi e

aan

deze

Bi j dît onderzoek i & de diskus&ie gericht op:
-'eventuell' fouten in het onderzoek;
— fie invloed van *m«fr<» foktorpm
— de rep resen t t j v j i e :i t;
— de voor sut-.-! lende waarde.
Fou ten.,i n het onderzoek
vel donderj o;• k
Het zoeken naar legsels is op de .meeste percelen gestart rond 15
april;
in 1^82 in het SV-underzoek echter veelal pas eind april.
Hierdoor zal een onbekend aantal
gepredeerde»
verlaten» geraapte
of door rollen g pi-neuvei d r leyi.els zijn gemist.
Daar staat tegen
over dat waarschijnlijk ook na 15 april legsels zijn gemist »
met
name in het lange yras* later in het seizoen.
Maar de grootte van
deze laatste fout is wahrst,h i j?il i jk kleiner dan die van de eerste,
begin van het br eed <; e :• ? oen.
De resu 1 tante van tip:!» twee fouten heeft geleid tot een onder
schatting vfjn het
percentage
legsels dat in het begin van het
broed se i z oen 3f3nu5e?i.g is en van het percentage dat potentieel
kan
sneuvelen.
E>it versterkt konklusie 2 en 3. De grootte van de fout
valt echter niet te bepalen.
verwerk ino g e u evejn .
Een eerste fout is, düi; van een
deel van de onderzochte percelen
geen exakte datum van rollen en slepen bekend is.
In 1982 gaat
het om 6 percelen., waarvan slechts bekend
is dat ze zijn gerold
voor c20 april.
in J
is van verschillende percelen slechts be
kend dat ze zijn gerold in maart.
De betreffende percelen zijn in
de periode van de laatst mogelijke datum ingedeeld# maar ze kunnen
in werk e 1 :i jl;hei d eerder zijn
gerold.
De grootte van de fout is
niet te verwaarlozen*
het betreft ongeveer 10% van de totale
oppervlakte.
De invloed van deze fout op konklusie 1» is echter
gering.
Een tweede fout wordt veroorzaakt door het feit dat van slechts
een deel van de gevonden legsels de eilegdatum exakt bekend
is.
In de meeste gevallen is een schatting gemaakt op basis van uitkomstdatum> broedduur en/of peilen.
De werkelijke datum kan 1 tot
max.
6 dagen eerder of later hebben gelegen.
Er is echter geen
reden om aon te nemen dat deze
onnauwkeurigheid niet toevallig is
verdeeld
over de legsels.
Deze fout heeft dus geen gevolgen voor
konklusie 'e>.
Wel zijn die legsels meegenomen waarvan alleen een laatst mogelij
ke eilegdatum bekend is.
Door het verwerken van deze legsels is
het waarschijnlijk dat het percentage vestigingen in vroege perio
den te laag is ingeschat.
Het gaat hier echter om een gering
aantal
legsels
<zie figuur 7.2). De invloed
van deze fout is
daarom te verwarn-1oten.
In het onderzoek
zijn ook de gepredeerde en verlaten legsels
meegenomen. Door deze fout kan het aantal legsels dat vroeg in het
broedseizoen kan sneuvelen door rollen en slepen» in werkelijkheid
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geringer zijn» doordat, in de It cj Päse (dus vooral in het begin van
het- seizovn) relatief mtn-r
legseIs verdwijnen (Beintema e. a.
1932).
Dr tweede fout I h m ? Pt prïeid tot een overschatting van het
aantal legsels» dat- kar» sneuvel en in het begin van het broedseizoen.
De fout is van beperkte grootte» maar niet verwaarloosbaar
en verzwakt konklussi? Ci»
over het percentage legsels dat kan
sneuve 1 en.
Inv 1 ped. andere f at; toren.
In deze paragraaf zal worden ingegaan op
enkele faktoren die
mogelijk
van invloed zijn geweest op de resultaten» met name
op de grote verschillen in datum van rollen en slepen tussen 19B2
en 1984.
datum rollen en

h

lenen

Het tijdstip van uitvoeren van de voorjaarswerkzaamheden is onder
andere afhankelijk van de draagkracht van de bodem.
Deze draagk
racht wordt beinvloed dour met name de weersomstandigheden en het
slootpeil.
De weersomstand i gheden zijn nogal verschillend voor de drie onderzoeksjaren.
1983 kende een zeer nat voorjaar en dientengevolge is
er zeer weinig gerold
en gesleept.
In 1982 was de maand maart
veel
natter dan in 19Ü4.
Dit heeft waarschijnlijk invloed gehad
op de grote verschillen in datum van rollen en slepen tussen de
twee
jaren:
in 1984 zijn veel percelen al in maart gerold 'of
gesleept.
Üit de gegevens blijkt dat er in 1982 op 55ïi en in 1984 op 60% van
de onderzochte oppervlakte een onderbemaling aanwezig was.
Het
slootpeil is daarmee waarschijnlijk niet verantwoordelijk voor de
grote verschillen tussen 1982 en 1984.
Integendeel»
de cijfers
lijken aan te geven dat bij vet?l neerslag er ook met een onderbe
maling niet kan worden gerold en gesleept.
Het tijdstip van rollen en slepen wordt ook beinvloed
door de
specifieke bedr i .if svoer ino op de verschillende bedrijven» hetgeen
al
duidelijk was uit figuur 7.1.
Uit de figuur valt af te lezen
dat per bedrijf veel percelen op dezelfde dag of binnen enkele da
gen worden gerold
en/of gesleept.
Wanneer een boer rolt of
sleept» hangt blijkbaar niet alleen af van de toestand van de per
celen»
maar ook van zijn opvattingen en gewoontes en van andere
werkzaamheden op het
bedrijf»
zoals drijfmest uitrijden of het
verzorgen van schapen die moeten aflammeren.
De invloed van de specifieke bedrijfsvoering is wellicht ook een
oorzaak
voor het verschil tussen 1982 en 1984: in 1982 zijn van
meer bedrijven gegevens verzameld»
waardoor mogelijk de spreiding
groter is geweest.
Tenslotte kunnen uitzonderIi ike omstandigheden noodzaken tot laat
rollen of een tweede keer rollen.
In 1982 heeft op twee
percelen
tusseninzaai van gras plaatsgevonden en zijn de percelen daarna
op 5 mei gerold.
In 1984 zijn twee percelen» waarvan de grond was
losgewoeld door mollen» voor de tweede keer gerold op 19 april. Op
het desbetreffende bedrijf waren de andere percelen al gerold voor
april.

-I*L~
Samenvattend ia] vooral het weer een grote invloed hebben op het
tijdstip van u i tvoeren vim de voor jaarswer k zaamheden.
Maar ook de
invloed vu Ti bi jv.
de spet ifieke bedrijfsvoering
en het voorkomen
van ui t zond er 1 i jfce omr-tandi gheden verzwakken nog verder de konklusie dat de meeste percelen in WaterJand-Oost altijd voor 1 april
worden gerold
en gesleept.
Zelfs in een droog voorjaar is laat
roï 1 er» of sieoen ;iift ui tg es-loten.
äMXJz&M eil Qüda tum
In het vonrgaandp i £>
de vr.saij n-iar het potentiele effekt van
rol 1 en en «»1 epen op hot broedre&ultaet van weidevogels aan de orde
gekomen.
Bij het onderzoeken van het feitelijke effect van rollen
en lOf'pen moet ooi; worden gekeken naar de maaidatum van de desbe
treffende percelen.
Uiteindelijk
is vooral
de lengte van de
rustperiode op een perceel van belang als het om het broedresultaat gaat.
Laat rollen en slepen hoeft weinig invloed te hebben
alt- er ook laat wordt gemaaid.
Uit de resultaten blijkt dat er voor 1982 een korrelatie
bestaat
tussen de twee data: laat gerolde en/of gesleepte percelen worden
gemiddeld
later gemaaid dan de vroeg gerolde percelen.
Dit ver
band is niet aanwezig in 1984.
Dit geeft aan dat het negatieve
effekt vun laat rollen en slepen op het broedresultaat wellicht
minder is dart hetgeen men zou verwachten op basis van alleen de
eerste eilegdatum.
Blijft de vraag hoeveel van de hervestigingen
na sneuvelen van legsels plaatsvinden op hetzelfde perceel.
Cf.ffcf

R.op_r es.entai;i y i teijt

(j. L3. }

datum roll en en slepen
D e vraag kan worder» gesteld in
hoeverre de resultaten representa
tief zijn voor Water1and-Oost•
Als eerste
gaat
heb
daarbij
om
het
uitvoeren van de
voor jetarswerk zaamheden.
Het ir> mogelijk* dat boeren die meedoen
aan het
b'V onderzoek
meer rekening houden met weidevogels en
daarom proberen vroeg te rollen.
Verder is de steekproef uit 1984
klein in
vergelijking
met 1982.
Omdat de verschillen tussen
bedrijven
in datum van rollen en slepen zo groot zijn»
is het
mogelijk
d«vfc
er
in
1984
een
eenzijde
selektie
heeft
plaatsgevonden.
Bovenstaande
betekent»
dat
er
voor wat
betreft het uitvoeren van de voorjaarswerkzaamheden»
getwijfeld
kan worden aan de representativiteit van de resultaten voor
Water 1 and-Oost.
Wat betreft
de representativiteit van de onderzochte percelen
geldt eveneens dat 1984 minder representatief kan zijn vanwege de
kleine steekproef.
Daar staat tegenover» dat de percelen in 1982
zijn mede geselecteerd zijn op vogelrijkdom» waardoor de kans aan
wezig is dat bijv.
percelen die natter zijn en daardoor later
worden gerold en gesleept» is oververtegenwoordigd. Tot slot is
niet bekend hoe groot het percentage onderbemalen land in Water
land-Oost is en of dit groter of kleiner is dan de 55 tot 60% uit
de onderzoeksjaren.
Gekonkludeerd kan worden dat over de representativiteit van de
percelen voor Water 1 and-Oost geen uitspraak mogelijk is.
In hoeverre zijn de konklusies représentâtief voor andere gebieden
dan Waterland-Oost? Omdat andere gebieden van Waterland-Oost
kunnen verschillen in o.a.
grondsoort» toestand en ligging van de
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percelen en
beür i jf svoering van de boeren» mogen de konklusies
niet zondpr meer worden doorgetrokken naar die gebieden.
Tenslotte kan de vraag worden gesteld in hoeverre de onderzoeks
ter en representatief zijn.
In dit verband gaat het vooral om de
weersomstandigheden.
Umdot die echter per
jaar sterk
kunnen
varieren, kan geen uitspraak worden gedaan over de representativi
teit in de tijd.
We] bestaat de indruk
dat de twee jaren niet
extreem afwijkend zijn van een normaal jaar.
9. 6. 3. P

Eerste eileodatum
Als eerste kan de vraag worden gesteld in hoeverre de resultaten
over de eerste eilegdatum representatief zijn voor Waterland-Oost.
Het vestigingstijdstip van .weidevogels op een perceel
is onder
andere
afhankelijk
van slootpeil»
bodemsoort/
grasgroei
en
voorjaarswerkzaamheden.
Aangenomen mag worden dat de onderzochte
percelen voor wat betreft deze faktoren» niet zeer afwijkend
zijn
van andere percelen in Waterland-Oost.
Op basis van het bovens
taande lijken de konklusies over de eerste eilegdatum op vrij
maailand redelijk representatief te zijn voor het gebied Water
land-Oost.
Gezien de mogelijke verschillen (genoemd
in de vorige alinea)
tussen Waterland-Oost en andere oebieden in Waterland en andere
weidevogelgebieden in Nederland»
mogen de konklusies over de
eerste eilegdatum niet zonder meer worden vertaald naar die andere
gebieden.
De vraag is ook hier in hoeverre de onderzoekstaren representatief
zijn.
Temperatuur en neerslag
kunnen van invloed zijn op het
tijdstip van vestiging van de weidevogels.
Ondanks de verschillen
in weersgesteldheid» blijken de verschillen tussen de drie jaren
in eerste eilegdatum van de onderzochte soorten echter gering te
zijn <zie figuur 9.2).
Bovendien zijn de konklusies gebaseerd op
het gemiddelde van de drie jaren.
De resultaten zullen daarom
niet veel afwijken van die uit een gemiddeld jaar.

9. 6. 4

Voorspel l_en.de waarde
De konklusies over de datum van rollen en slepen geven geen
duidelijk
antwoord op de vraag wanneer percelen in Waterland-Oost
worden gerold en gesleept.
De datum blijkt sterk te varieren per
jaar en per bedrijf» en is sterk afhankelijk van het uieer en de
specifieke bedrijfsvoering.
Een
minder grote invloed speelt
waarschijnlijk de toestand van de percelen zelf.
De laatste faktor is» evenals het weer» in beperkte mate van
invloed op de eerste eilegdatum van de weidevogels.
Het- overgrote
deel van de vestigingen vindt echter hoe dan ook plaats in april.
Dit onderzoek heeft weliswaar geen resultaten over het werkelijke
effekt van rollen en slepen op het broedresultaat opgeleverd. Maar
het heeft wel aangetoond dat» doordat de daturti van rollen en
slepen zeer variabel is»
weidevogellegsels elk jaar risiko lopen
te sneuvelen.
In dat verband hebben beheersbepalingen met betrekking
tot het
tijdstip van uitvoeren van de voorjaarswerkzaamheden»
zeker een
positief effekt op het broedresultaat.
Een uiterste datum van 1
april verdient daarbij de voorkeur boven bijv. 8 april.
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10. 1

In1e id i nu
In dit h o c> f' t!st u k k o m e n dr volgende vragen aan de orde:
1. Wat is dl? betekenis veto- het UM? j dt?voge 1 beheer van:
- vroßij maailand»
maailand
zonder
gebruihsbeperkingen en
v o or b e i m eid 1 sn d?
- het sparen van legsels en het vroeg
uitvoeren van de
voor jaüTsu 1 tv r k 7 a0m h c> den?
Wat is de• voor&pel lende u«aa7 s de van het onderzoek?
en hoe
3. Welke lak unes- kernen er uit het onderzoek naar voren
kunnen deze worden opgevuld?
4. Welke aanbevelingen voor het beleid kunnen er op basis van het
onderzoek worden gedaan?
is- de betekenis van de samenwerking
tussen boeren en
5. Wat
na t u ur b esc her mer •>?

10. 2

Bete k en i s

10. 2. 1

Vroeg, maailand
Een belangrijk
diskussiepunt rond het ontwerpbeheersplan voor
Waterland betrof de maaidatumbeperking
op maailand. Door de PCBL
was een maaidatumbeperking tot 15 juni voorgesteld.
Volgens de
WJBW zouden echter ook op vroeg gemaaid land de meeste legsels uit
zijn voor het maaien.
Uit dit onderzoek blijkt dat vroeg maailand in elk
geval
goede
kansen op
broedresul taat- biedt voor Kievit en Grutto en in iets
mindere mate ook voor de Tureluur.
Bovendien lijkt er ook sprake
van goede kansen op broedsukses voor in elk
geval Kievit en
Grutto; van deze soorten zijn tijdens het maaien nog maar weinig
pullen aanwezig.
Vroeg maailand biedt echter geen goede kansen op
broed suk ses voor Scholek s-ter» Wilde Eend en Slobeend.

10.

Onb.ep_erk t maai land
Vanuit de diskussie rorid de betekenis van vroeg gemaaid land voor
weidevogels» stelde het SV een vraag die minstens net zo belang
rijk
is:
welke kansen op
broedsukses biedt maailand
zonder
gebruiksbeperkingen <onbeperkt maailand) op intensieve bedrijven?
De veronderstel 1ing was dat deze kansen nog groter zouden zijn dan
op het vroege maailand.
Met deze vraag werd impliciet de noodzaak
van maaidatumbeperkingen ter diskussie gesteld.
Uit dit onderzoek blijkt dat onbeperkt maailand in elk geval goede
kansen op broedresultaat biedt voor Kievit» Grutto en Tureluur en
mogelijkerwijs ook voor Scholekster en Slobeend.
Bovendien lijkt
er ook sprake van goede kansen op
broedsukses voor in elk geval
Kievit en Grutto.
,
In het extreem natte jaar 1983 was het broedresultaat voor alle
soorten* behalve de Slobeend* zelfs hoger dan op beperkt maailand.

10. 2. 3

V'o or b.e we.id _1§m d.
Een ander belangrijk
diskussiepunt rond
het ontwerp-beheersplan
betrof de voorgestelde maaidata voor voorbeweid land. Door de PCBL
werd een lengte van de rustperiode van ten minste 8 weken voor-

-]o6>~
gesteld.
Volgens de bohren
in het S V zou een rustperiode van
ra 6 weken voldoende- zijn om goede kansen te bieden voor de
weidevogu 1s.
Uit dit onderzoek blijkt dat een rustperiode van 7 weken voldoende
is om 93/1 van do leg sel s tp dofn uitkomen.
Verder blijkt dat het
beste kan worden ui t-gesc haard in de periode van 26 april - 6 mei.
Dan i* de dichtheid aon vestigingen van Kievit« Tureluur en Kemp
haan op voorbewoid land hoger dan op maailand in dezelfde periode.
Voor de weidevogel?, is het beter om met rundvee voor te beweiden
dan met schapen:
zowel de snelheid van» als de dichtheid aan
vestigingen is op met rundvee voorbeweid
land
hoger dan op met
schapen voorbewoid land.
(0.2.4

Sparen._.v an. leg se 1 s
Dp
grond
van dit onderzoek blijkt dat het sparen van
leg seIs
tijdens het maaien <door er omheen te maaien) zinvol is: meer dan
757. van de gespaarde legst?Is komt uit.
De overlevingskans van
gespaarde legsels is het grootst bij een korte veldperiode en een
relatief grote oppervlakte niet-gemaaid gras om het nest.

10-i.5

Rol.lg.n_en s.3 ep en
D e gemiddelde datum van rollen en slepen blijkt in Water land-Oost
van bedrijf tot bedrijf en van
jaar tot jaar te verschillen.
In
sommige
jaren wordt een aanzienlijk deel van het grasland n a 1
april gerold c.t^.
gesleept.
Omdat de vestiging van vestiging van
weidevogels vanaf 1
april goed op gang komt«
levert dat fors
schade op aan un?i.devogel 1 egsel s. Hoewel dit verlies kan worden gekomenpenseerd door vervol g 1 eg sels« komt een deel van deze legsels
niet meer voor het maaien uit.
Daarmee is het aan te bevelen om voor 1 april te rollen en te
slepen en zijn ook behet-rsbepol ingen met een rol- en sleepverbod
vanaf 1 Bpriï €«rg zinvol.
Voorspellende waarde
Inleid ing
Wat is nu de voorspellende waarde van dit onderzoek?
De konklusies zijn namelijk gebaseerd op de huidige agrarische
situatie in Waterland en daarin kunnen zich veranderingen gaan
vooordoen ten gevolge van de komende ruilverkaveling
efi de in
voorbereiding
zijnde mestwetgeving.
Tenslotte hebben zich al
sinds 19S4 wijzigingen voorgedaan als gevolg van de superheffing;
wijzigingen die zich naar verwachting zullen doorzetten.
Op deze
drie zaken zal in het navolgende worden ingegaan.
In 10.3.5 wordt
een samenvatting gegeven.

10.3 2

Rui.1 verkavel i.ng.
Drie in dit verband belangrijke onderdelen van de ruilverkaveling
zijn verbetering van
df> verkaveling«
boerderijverplaatsing en
ontwatering.
Het effekt van een betere verkavelinq
op de weidevogels komt tot
stand
vis veranderingen in het graslandgebruik.
Als het land
dichter bij de bedrijfsgebouwen komt te liggen en minder versnip-

-I 0-Jperd is. over vele kavels* vermindert dat de benodigde arbeid in de
maaiperiode.
Dut vermindert op ?ijn beurt de noodzaak om gespreid
te maaien en kan er toe leiden dat (?en grotere oppervlakte land
vroeg wordt gemaaid.
Dat verkleint de kansen op broedsukses voor
de weidevogels.
Daar staat
tegenover
dat door de betere
verkaveling de
keu-temoyrï i jkhoden om bepaalde percelen te maaien
of te beweiden., toenemen.
Het is dan* vergeleken met de huidige
situatie beter mogelijk t«m vogeïrijke percelen te maaien en vogelarme percelen te beweiden.
Dat vergroot de kansen op broedsukses
voor de weidevogels.
Boerd er i .1 ver p laats inq
leidt
in de eerste plaats tot extra ver
storing in tot dan toe vrij open (relatief ongestoorde) gebieden*
waarheen de bedrijven worden verplaatst.
Dat kan van invloed zijn
op de vestiging van weidevogels en met name voor die soorten die
gevoelig zijn voor verstoring.
In de tweede plaats leidt boerderijverplaatsing tot veranderingen
in het graslandgebruik.
Percelen die tot dan toe alleen maar wer
den gemaaid kunnen nu ook worden beweid.
Dat heeft een negatieve
invloed op het broedsukses van weidevogels. Daar staat tegenover
dat er in de gebieden van waaruit de betreffende bedrijven zijn
verplaatst* in het algemeen een grotere oppervlakte kan worden
gemaaid» dan voor de boerderijverplaatsing. Als daar de vogeïrijke
percelen voor worden genomen»
heeft dat een positieve invloed
Dp het broedsukses.
Veelal wordt aangenomen dat ontwaterino een negatief effekt heeft
op de weidevogeldichtheid»
met name voor de kritische soorten
(o.a. Bosch S< Kampf 1973» Beintema & v. d. Bergh 1976).
Jongsma & van Strien <1983) stellen echter dat bijna alle onder
zoek
wat er is gedaan naar de effekten van ontwatering op de
dichtheden aan weidevogels» het complex ontwatering/intensivering
betreft.
Onderzoek
naar de invloed van de afzonderlijke faktor
ontwatering ontbreekt.
Volgens Musters e. a.
(1986) komt de negatieve invloed van
ontwatering
vooral tot stand via de er op volgende veranderingen
in de gebruiksintensiteit van het grasland:
verhoging van de
veebezetting
en vervroeging van de maaidata hebben dan (via het
broedsukses) een negatieve invloed op de weidevogeldichtheid.
Wat betekent dit nu voor de gevolgen van ontwatering in Waterland?
Allereerst geldt dat ten gevolge van de superheffing
er geen
sprake meer kan zijn van een verhoging van de veebezetting.
Ook
zal
in Waterland
de eerste maaidatum op intensieve bedrijven
waarschijnlijk
niet of nauwelijks worden vervroegd:
op deze
bedrijven zijn in de meeste gevallen ook nu-al goed ontwaterde
percelen aanwezig.
Wel leidt het er waarschijnlijk toe dat er
meer land vroeg wordt
gemaaid (zie ook 'verbetering van de ver
kaveling') Ook dan is er nog steeds een reden aanwezig om gepreid
te maaien»
namelijk
de wenselijkheid om
het etgroen gespreid
beschikbaar te krijgen (Joosten e. a. 1986).
>
Ontwatering heeft overigens niet alleen negatieve gevolgen voor de
weidevogels.
Door ontwatering verbetert de draagkracht van de
percelen en kunnen de voorjaarswerkzaamheden doorgaans eerder wor
den uitgevoerd. Hierdoor wordt de rustperiode voor de w e i d e v o g e l s
juist verlengd.
Dat komt vooral ten goede aan de Kievit en in wat
mindere mate aan de Grutto.

-\ D Ô 10,3. 3

Mestwetgeving
Dp basis van de op
staprl staande Wet Bodembescherming zal een
limiet worden gestald aan de hoeveelheid uit te rijden organische
mest per ha en is er een uitrijverbod voor drijfmest voorgesteld
in de winterperiode. Met name de tu?erde maatregel kam afhankelijk
van de precieze invul ï ing, aanmerkelijke gevolgen hebben voor de
bedrijfsvoering en voor de weidevogels.
Kruciale punten zijri d e <hn.tr v a n de periode dat er niet mag worden
uitgereden en de vraag of er al dan niet met vorst mag worden uitgereden.
Ais het- ujtrijverbod beperkt blijft tot 2 a 3 maanden <1
oktober tot 1 december of 1 januari) en het toegestaan wordt om
met vorst uit te rijden, vallen de gevolgen mee.
Als de periode
langer usordt en/of het verboden wordt om met vorst uit te rijden»
zal dat op veel Water landde bedrijven tot knelpunten leiden.
De
opslagkapaciteit moet dan fors worden vergroot, en er moet meer
drijfmest in maart/april u/orden uitgereden. Als er in maart sprake
is van r.lecht weer of onvoldoende draagkracht van de percelen
heeft dat tot giïvolg dat veel drijfmest moet worden uitgereden in
april. Dat zou onherroepelijk leiden tot schade aan legsels.
Tenslotte zou een verbod op het uitrijden van ruige mest in de
winter een nadelig effekt op de vestiging
van weidevogels kunnen
hebben.

10.3.4,

§uß.erh.eff.i nq.
Van de superheffing is vaak vermacht dat deze de intensiteit van
het graslandgebruik zou verlagen.
Dat valt echter te betwijfelen,
omdat optimale graslandbenutting
en ruwvoerwinning belangrijk
blijven en relatief zelfs belangrijker worden, zeker op bedrijven
met pen hoge veebezetting.
Wel dwingt de superheffing tot een
vermindering van dp krachtvoergift per koe en/of het afstoten van
koeien. Dat leidt tot hogere kwaliteitseisen aan het ruwvoer.
Het
gevolg zou kunnen zijn dat er vroeger gaat worden gemaaid om
ruwvoer met een hoog eiwitgehalte te kunnen winnen. Tot nu toe is
van een dergelijk
effekt in Waterland echter weinig te merken
geweest.
Ook
kan htft afstoten van vee leiden tot veranderingen
in het
beweidingspatroon.
In principe is er dan een kleinere oppervlakte
nodig voor de beweiding t-n kan er dus een grotere oppervlakte
worden gemaaid.
Als er op een bedrijf echter beperkt wordt geweid
en/of als het jongvee elders in de kost wordt gedaan, is het ook
mogelijk om de beschikbaar gekomen beweidingsoppervlakte te benut
ten om onbeperkt te gaan weiden en/of het jongvee op het eigen
bedrijf te weiden.
Dit zou er zelfs toe kunnen leiden dat er een
grotere oppervlakte nodig is voor de beweiding.
Beide effekten
zijn inmiddels in Waterland waargenomen.
In hoeverre het eerste
effekt in de verdere toekomst zal gaan overheersen is afhankelijk
van een eventuele verdere verkleining van de q.uota en de foktechnische resultaten bij het opvoeren van de meikproduktie per
koe.

i0.3.5

(Samenvatting
Het lijkt aannemelijk dat de kansen op broedsukses voor de weide
vogels ten gevolge van de ruilverkaveling zullen afnemen.
Dat
komt waarschijnlijk
vooral
tot stand via een vervroeging van
gemiddelde maaidatum.
Daar staat tegenover dat er door de ruil
verkaveling ook extra mogelijkheden worden gekreeerd om op aktieve
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wijzt? het broedtukses te vergroten (vroeger uitvoeren van de
voor jaar swerk zaamht't'Pm
vergroting
van de keuzemogelijkheden met
betrekking tot het maaien of beweiden van percelen),
in de tweede plaats wordt het broedsukses mogelijkerwijs negatief
beinvloed door de mestwetgeving.
Of en in hoeverre dat het geval
zal zijn., hangt iri strrke mate üf : van dr precieze invulling van de
Wet Bodembescherming.
Tenslotte is er nog het effekt van de superheffing op het broed
sukses. Dit effekt is twfeerlei en komt voornamelijk tot stand via
de maai/weideverhoudinp
in het voorjaar: op sommige bedrijven
neemt deze verhouding toe, op andere bedrijven af.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
Welke belangrijke lakunes zijn er nog op
dit- onderzoeksterrein?
In het navolgende zal daar puntsgewijs op in worden gegaan:
1. De resultaten van het onderzoek naar het broedresultaat op
voorbeweid
land»
vroeg maailand en onbeperkt maailand
zijn
gebaseerd op drie <soms zelfs twee) onderzoeks jaren.
Langere tijdreeksen kunnen leiden tot nauwkeurigere uitspraken
over met name de kritische soorten en tot een grotere mate van
representativiteit in de tijd.
2. Het onderzoek naar
de netto-uitkomstpercentages op onbeper.kt
maailand
geeft nog
geen antwoord op de vraag hoe groot
het broedresultaat van de weidevogels is.
Het verdient
aanbeveling
om een methode te ontwikkelen om netto uitkomst
percentages te vertalen naar 'het- gemiddelde aantal eieren dat
per broedpaar uitkomt'.
3. Het verdient aanbeveling
om onderzoek te doen naar
de
overlevingskansen van pullen tot aan het vliegvlug worden.
Kwantitatief onderzoek waarbij een bepaalde oppervlakte gras
land
waarop legsels aanwezig zijn wordt ingerasterd» is hier
waarschijnlijk de meest aangewezen weg
Czie o.a.
Fabritius
1974, Visser 1983).
4. Het (kwantitatieve) onderzoek naar de aanwezigheid van pullen
tijdens het maaien in relatie tot uitgekomen legsels heeft nog
te weinig gegevens opgeleverd om meer dan voorlopige konklusies te kunnen trekken voor de soorten Tureluur* Scholekster
en Slobeend.
Ook heeft dit onderzoek nog te weinig
gegevens opgeleverd om
de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre pullen die binnen
5 dagen voor het maaien uitkomen,
op de maaidatum zi,jn weg
getrokken.
Dit terwijl er van sommige soorten een aanzienlijk
deel van de legsels dicht tegen de maaidatum aan uitkomt.
5. Ook het (kwalitatieve) onderzoek naar gedrag en ontsnappings
kans van pullen tijdens het maaien heeft nog te weinig
gegevens opgeleverd
om
meer
dan voorlopige konklusies
te kunnen trekken.
Dit geldt voor alle soorten, maar met
name voor Tureluur, Scholekster en Slobeend.
Het verdient
aanbeveling om dit onderzoek voort te zetten."
6. Nog steeds is niet afdoende beantwoord
of de weidevogels zich
op vroeg gemaaid grasland eerder vestigen dan op laat gemaaid
land en of de vestiging op vroeg gemaaid land eerder stopt dan
op laat gemaaid land.
7. Op sommige onderzochte
maailandpercelen zijn onvoldoende
gegevens verzameld over de voorjaarswerkzaamheden.
Daardoor
was het in dit onderzoek slechts mogelijk een theoretisch ver-
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8.

9.

10.

11.

12.

band te legyen tussen data PVI aard van voor jaarswerk zaamheden
en maoidata enerzijds en de
uitkomst van legsels anderzijds.
Het verdient aanbeveling
om
bij veldonderzoek
expliciet
aandacht aan de voor jaar suierk 7aambeden te besteden.
Voor wat betreft het onderzoek
naar het sparen van legsels
gfldt dat er et>n positieve korrelatie bestaat tussen enerzijds
het uitkomst-percentage vavi gespaarde legsels en anderzijds de
duur van de veldperiocle en de oppervlakte niet—gemaaid gras.
Nader onderzoek lijkt- zinvol om de invloed van de afzonder
lijke faktoren te bepalen.
Gezien de achteruitpang van de kritische soorten en de lakunes
in de kennis, van de biotoopvoorkeur van deze soorten» zowel in
•de broedperiode als in de periode dat er pullen zijn» is nader
onderzoek naar de biotoopvoorkeur van groot belang.
Vooral de
betekenis van voorbeweid land' voor de kritische soorten dient
te worden onderzocht.
Om te stimuleren dat weidevogels zich vestigen op die percelen
waar ze de beste kansen op
broedsukses hebben»
lijkt het
zinvol om lok- en verjagingstechnieken te ontwikkelen.
Bij verjagingstechnieken kan bijv.
worden gedacht aan plastic
zakken op stokken.
Dezelfde technieken kunnen mogelijkerwijs
ook
worden gebruikt om pullen uit te maaien percelen te
ver jagt?r».
Bij loktechnieken kan worden gedacht aan het uitrijden van
ruige mest in het vroege voorjaar.
Om dezelfde reden lijkt het zinvol om te onderzoeken welke
faktoren een rol spelen bij de vestiging van weidevogels.
Een
voorbeeld daarvan is de relatie tussen de uiterlijke toestand
van percelen al* ze de winter ingaan en de vestiging.
Erva
ringen van boeren duiden er op dat percelen die in de herfst
kort worden afgegraasd» in de lente minder aantrekkelijk zijn
voor vestiging dan percelen waar dat niet is gebeurd.
De konklusies over de effekten van intensief graslandgebruik
in Waterland-Oost zijri niet- toepasbaar voor weidevogelgebieden
buiten Waterland.
Wanneer men ook daar tot een doelmatige
integratie van weidevogelbeheer en graslandgebruik wil komen»
vergt dit regionaal onderzoek.

Aanbevelingen voor boeren»

natuurbeschermers en overheid

Op grond van dit onderzoek is het aannemelijk geworden dat er
in
Waterland ook bij het huidige agrarische (maai)gebruik goede kan
sen op broedsukses bestaan voor weidevogels.
Uit ander onderzoek
(Jóosten e. a.
1986) is bovendien gebleken dat de weidevogeldichtheid op intensieve bedrijven in Waterland hoog kan zijn.
Daarmee
lijkt intensief gebruikt maailand in Waterland goede perspektieven
te bieden voor het weidevogelbeheer.
Een verdere verbetering van de kansen op broedsukses is mogelijk
door:
- het afsluiten van beheersovereenkomsten»
- vrijwillig weidevogelbeheer.
Het verdient aanbeveling om bij beheersovereenkomsten te streven
naar een optimale kombinatie van doelmatigheid voor de weidevogels
Uit dit onderzoek is
en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering.
gebleken dat in Waterland de noodzaak
van maaidatumbeperkingen
niet zo groot is als in het verleden wel eens i s gedacht.
Ook b e heerspakketten met bijv.
een maaiplicht op de vogelrijke percelen
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en een rol- en sleepverbod
vanaf 1 april» kunnen doelmatig zijn
voor de weidevogel f».
Dergelijke beheerspak ketten hebben bovendien
het voordeel dat ze relatief gemakkelijk inpasbaar zijn in de
bedrijfsvoering, waardoor meer boeren bereid zijn er op te tekenen
(Van den Aarsen e.a.
1984)»
waardoor een groter aantal weide
vogels wordt 'bereikt'.
Deze gedachtengang is inmiddelr. in het officiële beheersplan voor
Waterland
impliciet overgenomen»
getuige de mogelijkheid om te
tekenen op een beheerspakket met een maaidatumbeperking van 1 juni
op
slechts een perceel en de verplichting om de overige opper
vlakte waarover het pakket wordt afgesloten» te maaien {Commissie
Beheer Landbouwgronden 1785).
Ook in het beheersplan 'De Mijzen'
is een dergelijk
pakket opgenomen (Commissie Beheer Landbouw
gronden 1986).
Bij mogelijkheden voor vri.twillig weidevogelbeheer kan er in de
eerste plaats gedacht worden aan individuele nestbescherming
(plaatsen van nestbeschermers»
sparen van legsels bij rollen»
slepen» bemesten en maaien).
In dit onderzoek is gebleken dat het
sparen van legsels bij het maaien zinvol is.
Uit ander onderzoek
is gebleken dat dat ook geldt voor het plaatsen van nestbescher
mers (Van der Meer 1984).
In de tweede plaats kan er worden gedacht aan (kleine) aanpas
singen in het graslandgebruik.
Vroeg rollen en slepen is daar een
voorbeeld
van.
Maar er zijn meer mogelijkheden: het
is bijv.
mogelijk om vogelrijke percelen te maaien en vogelarme percelen
te beweiden.
Voor een uitgebreide beschouwing hierover wordt
verwezen naar Jooster» e. a. (1986).
Het is echter aannemelijk dat er in de komende jaren in Waterland
veranderingen in het graslandgebruik
zullen plaatsvinden ten
gevolge van de ruilverkaveling» de mestwetgeving» de superheffing
en bepaalde technische ontwikkelingen.
Deze veranderingen hebben
gevolgen voor het broedsukses van weidevogels. Per saldo zijn die
gevolgen
waarschijnlijk
eerder negatief dan positief.
Dat
betekent dat maatregelen om het broedsukses te verhogen» zoals in
het voorgaande aan de orde gesteld»
nog
eens extra van belang
zijn.
Verder verdient het aanbeveling de ruilverkaveling en de mestwet
geving zodanig in te vullen dat de negatieve gevolgen voor de
weidevogels tot een minimum worden beperkt.
Voor de mestwetgeving
betekent dit konkreet» dat het mogelijk
zou moeten blijven om
bij vorst uit te rijden en in de winter ruige mest te blijven
uitrijden.
10.6

Betekenis van de samenwerking
Het SV is in 1982 gestart vanuit de beheersplandiskussie in Matei—
land.
In dat jaar is
begonnen met het veldonderzoek
naar het
broedsukses van weidevogels in relatie tot het graslandgebruik»
waarvan dit verslag de drie-jarige neerslag is.
Inmiddels heeft
dit veldonderzoek ook in 1985 en 1986 plaatsgevonden.
Op basis van het onderzoek»
gemeenschappelijke uitgangspunten
en intensieve diskussie heeft het SV ook een eigen beheersplan
opgesteld
(Samenwerkingsverband
1983) dat»
niet zoals veel
beheersplannen een kompromis was» maar een gezamenlijk
gedragen
voorstel.
Ook heeft mede de kritiek van het SV op het officiële
beheersplan er toe geleid dat dit is bijgesteld.
Ideeen van het
SV (een maaiplicht op 50% van de bedrijfsoppervlakte) zijn in
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enigs-rins gewijzigde» vorm in hrt- beheersplan* en inmiddels ook
in
een ander beheersplan» overejenompn.
In 1984 if> de aandacht van het- SV voor het weidevogelbeheer
verbreed met onderzoek naar mogelijkheden voor vrijwillig weide
vogelbeheer op intpnsieve bedrijven.
Tevens is onderzoek gedaan
naar de doelmatigheid en inpanbaarheid van het beheerspakket met
de SOJi-maai plicht (Pakket I) (Joosten e. a. 1986).
Er kan worden gekonk1udeerd dat:
- de samenwerking
in de Joop der jaren een hechte basis heeft
gekregen/ vooral door de uitgevoerde onderzoeken»
- drie samenwerking nieuwe ideeen heeft opgeleverd voor het weide
vogelbeheer en daarmee een bijdrage
heeft geleverd
aan de
integratie van landbouw en weidevogelbeheer»
- de verhouding tu&sen boeren en .natuurbescherming in Waterland is
verbeterd.
Mede hierdoor heeft meer dan 50X van de boeren die
daarvoor in aanmerking kwamen» een beheersovereenkomst getekend.
De resultaten van de SV-*ond er zoeken zijn niet zonder meer toepas
baar in andere gebieden.
Daarvoor verschillen de agrarische
situatie en mogelijk ook het vestigingspatroon van de weidevogels»
in deze gebieden te veel van
Waterland.
Wel biedt de aanpak van
het SV handvaten voor diskussie en onderzoek
elders.
Het
SV-onderzoek heeft aangetoond dat het zinvol is om bij het weide
vogelbeheer niet steeds van standaardoplossingen uit te gaan» maar
te zoeken naar kreat-ieve oplossingen op regionaal niveau.
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-11-4BIJLAGE 2
Deze bijlage is de handleiding voor de verwerking van
de veld—
gegevens op
u i t-wer k f ormul i er en.
Bijgaand
uitwerkformulier is
zodanig ontworpen dot:
- de gegevens van de telformulieren zo overzichtelijk
mogelijk
kunnen worden gerangschikt;
- gegevens over:
de maaidatum van het perceel
waarop het legsel heeft gelegen»
het begin von broeden»
de uitkoinstdatum»
direkt- Ï i jn af- te lezen;
- tegelijkertijd
duidelijk
blijft wat de kwaliteit van
de
gepresenteerde data is (dus of 17/5 werkelijk 17/5 is of in
feite 13/5 a 20/5);
- er zo weinig mogelijk basisinformatie van de telformulieren
verloren gaat.
Waar met weinig moeite extra informatie behouden
kan blijven»
hoewel die informatie voor het onderzoek niet
direkt nodig is» mopt dat kunnen gebeuren.

HIÇV
HANDLEIDING VERWERKING VELDÖEGEVENS (zie uitwerkformulier)
Verwer k inosnummer?

percepL maaidatum> nestnummer

Deze kolommen spreken voor zich.
Begin brocden
a. Dit wordt genoteerd als bekend indien
het legsel onvolledig is
gevonden. Uitgaande van de vinddatum en een legduur van 5 dagen
(voor 4 eieren) voor alle steltlopers en 1 ei per dag voor alle
soorten eenden wordt het tijdstip dat de vogel is begonnen te
broeden bepaald.
Bij de steltlopers wordt bij een konstatering
van I* 2 of 3 eieren in het nest aangenomen dat de legfase nog
resp. 4» 3 en 1 dag(en) zou duren.
Voor vogels waarvan het legsel is verdwenen voordat de vogel is
begonnen met broeden wordt ervan uitgegaan dat het legsels bij
4 (steltlopers) of bij 9 (eenden) eieren voltooid
zou zijn
geweest.
Overigens worden deze legsels alleen meegenomen
als duidelijk
is dat ze tijdens de kontrole nog niet waren
verlaten.
De broedfase wordt gerekend te beginnen op de dag na de dag dat
het laatste ei is gelegd.
In tabel 1 zijn enkele voorbeelden
gegeven.
Tabel 1: Voorbeelden van de bepaling van het tijdstip van begin
broeden.
Begin broeden gerekend

Kontroledatum

Kievit
Grutto
Wilde eend
Grutto
Kievit
Wilde Eend

16/4

24/4

1/5

2
3
5
2
1

4
4
11
3

4
4
11
3

3

P

«

20/4
18/4
23/4
19/4
21/4
1/5

b. Dit wordt als oepeild genoteerd indien het legsel volledig
is
gevonden en het begin van broeden via de peilmethode van
v. Paassen is bepaald (zie figuur 1 en tabel 2).
Tabel 2. Schaalverdeling van het
bebroed zijn (in dagen).

stadium
stadium
stadium
stad ium
stadium
stadium

1
2
3
4
5
6

aantal dagen dat de eieren
(v. Paassen 1981).

Kievit

Grutto

Tureluur

0 - 2
2 - 4
4 - 7
4
9-11
11 -26

0 - 5
5 - 8
B -10
11
12 -15
15- 24

0 - 2
2 - 5
5 - 8
9
10 -12
12 -24

Scholekster
0 - 5
5 - 8
8 -10
11
12 -15
15 -25

—I
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PEILMETHODE
de eieren worden u p d v
hand
in het water
worden de volgende stadia onderscheiden:

gepeild.

Hierbij

stad i um I :

dt» eieren
i i ggen.

stadium 2:

de eieren gaan schuin op
staan.

stadium 3:

de eieren gaan recht op
de hand
staan;
ze behouden kontakt met de
hand.

stadium 4:

de eieren gaan zweven in het water;
maar komen niet boven het water
oppervlak uit.

stadium 5:

de eieren komen voor een klein
gedeelte b: ven het wateroppervlak
uit.

stadium 6

de eieren komen nu voor ca 20'/.
boven het wateroppervlak
uit.
In
dit stadium is geen juiste bepaling
meer mogelijk.

blijven

plat op de hand

de

Figuur 1: Verschillende stadia bij de peilmethode van v.
sen <v. Paassen» 1981).

hand

Paas-

Uitgaande van de vinddatum en het aantal dagen dat het legsel
volgens de peilmethode bebroed is wordt het tijdstip waarop de
vogel
met broeden is begonnen bepaald (alleen voor Kievit#
Grutto» Tureluur en Scholekster).
Daarbij is: begin broeden =
peildag - aantal dagen bebroed. Het begin van broeden wordt als
een trajekt genoteerd.
Daarin wordt ook de onnauwkeurigheid
van de methode <+ 2 dagen) verwerkt.
In tabel 3 zijn weer
enkele voorbeelden gegeven.
Tabel 3: Enkele voorbeelden van de bepaling
van
van begin broeden op grond van peilen.
Kontroledatum

Tureluur
Grutto
Kievit

16/5

34/5

4
4
3

4
4
3

Aantal dagen*
bebroed bij
neilina 16/5
2 - 5 dgn
0 - 5 dgn
11 - 26 dgn

het tijdstip

Begin broeden
berekend
9/5 a 16/5
9/5 a 16/5
1B/4 a 7/5

c. Indien het begin van broeden niet op deze manieren kan worden
bepaald wordt in de kolom geschat genoteerd voor welke datum er
in elk geval met broeden is begonnen. (dus een kievit die op
28/4 met 4 eieren is gevonden en niet gepeild is geworden»
wordt genoteerd alt: <C 30/4).
Aantal eieren
Hier wordt genotperd het aantal
eieren waarop door de vogel is
gebroed.
indien er tussentijds eieren zijn verdwenen wordt het
maximale aantal eieren uiaarop
door de vogel is gebroed genoteerd.
Indien het legsel verdwenen is voordat met broeden begonnen is
wordt dat genoteerd met de aanduiding: n.v. (niet voltooid).
Lotgevallen legsel
In de kolom lotgevallen worden zo nauwkeurig mogelijk
de lot
gevallen van alle eieren aangegeven.
Daarbij worden de volgende
symbolen gehanteerd:
- UIT - legsel uitgekomen
- p
= legsel gepredeerd
- v
= legsel vertrapt
- L
= legsel verlaten
- s
= legsel stuk» oorzaak onbekend
- *
= legsel verdwenen» oorzaak onbekend
- r
= legsel verdwenen t. g. v. agrarische werkzaamheden
anders dan maaien
- */"
= legsel stukgemaaid
-C
= om legsel heen gemaaid
- dood = dode pul(len) in nest
- niet = niet uitgekomen ei
Waar het de lotgevallen van het hele legsel betreft wordt geen
aantalsaanduiding gegeven (b.v. :
UIT).
Waar het gaat om de lot
gevallen van een gedeelte van het legsel.wordt het betreffende
aantal eieren vermeld (b.v.: lp» 2UIT» ldood).
Ui tkomstdatum
a. Deze wordt als bekend genoteerd:
- indien er pullen in het nest zijn gevonden.
De vinddag wordt
dan beschouwd als de uitkomstdatum.
- indien er aangepikte eieren zijn gevonden. Bij de SV-gegevens
wordt er dan vanuit gegaan dat de eieren 0-4 dagen later uit
komen (Veldman 1982).
Dat wordt genoteerd als een gemiddelde
met een afwijking (dus aangepikt op 25/5 wordt genoteerd als:
27/5 + 2).
In het COAL-onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen:
- barstjes (3 dagen voor het uitkomen);
- aangepikt (2 dagen voor het uitkomen);
- gaatjes (1 dag voor het uitkomen).
(J. Buker e. a. 1982).
Bij de verwerking van de COAL-gegevens is deze onderverdeling
overgenomen.
b. Deze wordt als berekend genoteerd» indien de uitkomstdatum niet
bekend
is» maar het begin van broeden wel.
De uitkomstdatum
wordt dan berekend door een van de volgende broedduren bij het
tijdstip van begin van broeden op te tellen (zie tabel 4).

Tabel 4: Broedduur van de verschillende weidevogelsoorten (van
Ketsel ?< Farmentier, 1V84).
Soort

spreiding broedduur (dagen)

I
Scholekster
Ki evi t
Grutto
Türe 1 uur
Kemphaan
Watersni p
Wilde Eend
SI obeend
Zomertaling

24
24
22
22
20
18
24
22
21

-

29
29
26
26
23
22
28
25
23

Dat betekent dus dat er een ui tkomsttara.iekt wordt berekend.
In
de kolom wordt dat aangegeven door het gemiddelde van het
berekende trajekt te noteren + de afwijking (bijv. 25/5 a 29/5
wordt. 27/5 + 2).
Wanneer dat gemiddelde tussen 2 data invalt (bijv.
18/5 intakt
en 25/5 UIT zou 21. 5 mei als gemiddelde opleveren) wordt
afwisselend een dag eerder of later als uitkomstdatum genomen
(dus 21/5 of 22/5).
c. Tegelijkertijd, of als het begin van broeden niet bekend is»
wordt de uitkomstdatum qesc hat.
Dat gebeurt door het aangeven
van een trajekt te beginnen met de dag nadat het legsel voor
het laatst intakt is aangetroffen en te eindigen met de dag
voordat het legsel als UIT is genoteerd.
d. Als er zowel een uitkomsttrajekt is berekend als oeschat wordt
de overlap tussen de 2 trajekten
bepaald.
Het gemiddelde van
het overlap trajekt wordt vervolgens (met de
bijbehorende
afwijking als uitkomstdatum in de kolom berekend genoteerd.
In
de kolom geschat wordt dan niets genoteerd.
In tabel 5 zijn enkele voorbeelden gegeven.
Als de afwijking van het gemiddelde meer dan 6 dagen
bedraagt
wordt de betreffende uitkomstdatum niet meer verder verwerkt.
Tabel 5: Enkele voorbeelden van bepaling van de uitkomstdatum.
Begin
broeden
(gepeild)
Kievit
Grutto
Grutto
Grutto

16/4
12/4al4/4
12/4a24/4
16/4

kontrole
datum
6/5 13/5
4
4
4
4

UIT
UIT
UIT
UIT

berekend
trajekt
van
uitkomst
10/5al5/5
4/5alO/5
4/5a20/5
B/5al2/5

geschat
trajekt
van
uitkomst
7/5al2/5
7/5al2/5
7/5al2/5
7/5al2/5

uit
komst
datum
11/5+1
9/5+2
9/5+3
10/5+1
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6.

Fiktieve uitkomst-datum
Een fiktieve uitkomstdatum wordt genoteerd als het legsei« door
welke oorzaak dan ook» verdwenen is voor de maaidatum» maar er op
grond van gegevens uit de broedfase wel een uitkomstdatum kan wor
den berekend.
Er wordt dezelfde procedure toegepast als onder 5b.

7.

Eerste Eileo Datum (EED)
De EED wordt als volgt bepaald:
a. op grond van begin broeden bekend.
Er wordt (volgens de kriteria onder 2: begin broeden) teruggeteld naar de datum dat het
eerste ei is gelegd (b.v.
van een Kievit met 4 eieren waarvan
het begin broeden op 15/4 bepaald is wordt de EED: 10/4).
b. op
grond
van oei ltra.iek t en
begin broeden berekend uit
uitkomsttraiekt.
Omdat beide trajekten vrij groot zijn is er
voor gekozen om uit te gaan van de overlap tussen de twee.
Allereerst wordt er< met inachtneming van de spreiding
in de
broedduur» teruggeteld v.in
de uitkomstdatum (-trajekt) naar
begin broeden.
Het aldus berekende trajekt van begin
broeden
wordt vergeleken met het door peilen berekende trajekt.
Op
grond
van de overlap tussen de twee wordt» volgens de methode
onder a.» teruggeteld naar de EED.
c. Als er niet is gepeild/ of als het peiltrajekt naar 2 kanten
toe korter is dan het uit de uitkomstdatum berekende trajekt
wordt de EED alleen uit het uitkomstdatum»
resp.
peiltrajekt
berekend.
Evenals de uitkomstdatum wordt de EED aangegeven als een gemiddel
de met een bepaalde afwijking.
Is die afwijking groter dan 6
dagen dan wordt deze EED niet verder verwerkt.
In tabel 6 zijn enkele voorbeelden gegeven.
Tabel 6: Enkele voorbeelden van berekening van de EED.
aantal begin
eieren broeden

Kievit
Grutto
Grutto

8..

4
3
3

l/5a 7/5
14/4al8/4

uit
komst
datum

beg in
overlap
broeden
uit uitHomstda^m

EED

4/6 ±3
4/6 +3
11/5 +3

3/5al4/5
6/5al6/5
9/4a20/4

1/5 +3
7/5 +5
12/4 +2

3/5a 9/5
6/5al6/5
14/4al8/4

Broedduur
De broedduur wordt alleen genoteerd indien:
- deze exakt bekend is (doordat begin broeden en uitkomstdatum
bekend zijn).
- het uitkomsttrajekt» waarvan afgetrokken het trajekt van begin
broeden»
kleiner is dan de opgegeven spreiding in de broedduur
(een uitkomsttrajekt van 25/5 a 27/5 en begin broeden van 1/5
voor een Kievit levert een broedduur van 24 a 26 dagen op).
- het uitkomsttrajekt» waarvan afgetrokken het trajekt van begin
broeden» overlapt met de opgegeven spreiding in de broedduur

-no -

(een uitkomsttrajekt van 25/5 a 30/5 en begin broeden van
voor een Kievit levert een broedduur van 24 a 25 dagen op).

5/5

Pullen in nest
In deze kolom wordt- het santal
het nest aangetroffen worden.

pullen

genoteerd indien pullen in

Verdere verwerkino
De7e kolom is opgesplit&t in ui tkomstdatum (UIT) en eerste
datum ŒED).

eileo

In de kolom UIT worden de volgende symbolen gehanteerd:
- XI = uitgekomen legsel
of legsel nog aanwezig bij maaien.
Indien uitgekomen» uitkomstdatum bekend.
- X2 = uitgekomen legsel.
Uitkomstdatum voor of na een
bepaald
ti jdstip.
- F l - Voor maaien verdwenen
legsel.
Virtuele
uitkomstdatum
bekend.
- F2 = Voor maaien verdwenen legsel.
Virtuele uitkomstdatum voor
of na een bepaald tijdstip.
- - = Legsel waarvan geen uitkomstdatum bekend is» noch berekend
kan worden.
In de kolom EED worden de volgende symbolen gehanteerd:
- X = EED van legsel bekend.
Onnauwkeurigheid niet groter dan
p1us of min 6 dagen.
- ? ~ EED van legsel bekend.
Onnauwkeurigheid groter dan plus of
min 6 dagen.
- - - EED van legsel niet bekend» noch te berekenen.
Opmerk inqen
Alles wat de moeite waard en interessant
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deelgebied:
bedrijf
:
soort
:

S.V./ C O A L
wel/geen maaibeperkingen
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perceel, gebied:
naam boer
:
datum maaien
:
tijdstip
:
oppervlakte
:
onderzoekers
:
Wilze van maaien

Alarmerende vogels:
(aantallen, plaats,voor.tijdens
en na het maaien)

Pullen:
(aantallen gevlucht, gedood of
overleefd op perceel)

Bi jzonderheden:

PERCEELSSCHETS
(met toestand aangrenzende percelen)
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LIJST VAN AFKORTINGEN
AC
PCBL
CLM
CMN
COAL
EED
GVE
PCBL
SV
WBJW

Adviescommissie (oude naam PCBL)
: Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden
Centrum Landbouw en Milieu
Contact Milieubescherming Noord—Hol land
: Coördinatie Onderzoek Aangepaste Landbouw
: Eerste Ei leg Datum
: Groot-Vee-Eenheden
: Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden
: Samenwerkingsverband Waterland
: Werkgroep Jonge Boeren Waterland

BEGRIPPENLIJST
Beperkt (maai-)land: (maai-)land met gebruiksbeperkingen krachtens
beheers- of pachtovereenkomst.
Beperkt weiden: alleen overdag weiden.
Bossen:
het maaien van pollen gras die zijn overgebleven na
beweiding.
Broedresultaat: het aantal eieren dat per broedpaar uitkomt.
Broedsukses:
het aantal jongen dat per ouderpaar per jaar vliegvlug wordt.
Droge koeien:
hoogdrachtige koeien die tot het afkalven niet
worden gemolken.
Eerste Eileg Datum: datum waarop het eerste ei van een legsel
is
gelegd.
In dit rapport
beschouwd als het tijdstip van
vestiging.
Eerste snede:
het eerste gras in het voorjaar»
gewonnen door
maaien of weiden.
Etgroen:
het nieuwe gras ne maaien,
waarop
doorgaans wordt
geweid.
Grasland( gebrui ks)kalender:
een formulier waarop de
boer het
graslandgeruik per perceel per dag kan registreren.
Het
kan worden gebruikt voor planning en voor evaluatie
achteraf.
Groeitrappen: verschillen tussen percelen in grasgroei, aangelegd
door middel van verschillen in tijdstip of grootte van
de stikstofgift.
Hervestiging: weidevogelbroedpaar dat zich na mislukken van een
legsel opnieuw vestigt (zie ook: vervolglegsel).
Herbeweid land: land waarop het vee na een eerste beweidings
periode,
gevolgd
door een rustperiode, nogmaals wordt
ingeschaard.
Inscharen: het vee in een perceel brengen om te weiden.
Intensief melkveebedrijf: in dit verslag
gedefinieerd
als een
bedrijf met een veebezetting hoger dan 2 GVE/ha.
Krachtvoer: Eiwitrijk veevoer in
de vorm van
bijv sojaschroot,
perspulp, bierbostel, etc.
Kritische soorten: weidevogelsoorten die relatief kieskeurig zijn
in hun biotoopkeuze en daardoor weinig
mogelijkheden
hebben om zich aan tr passen bij veranderingen in het
broedbiot-oop.
We rekenen Tureluur, Kemphaan, Watersnip,
Slobeend en Zomertaljng tot de kritische soorten.
Kwaliteit gras: voederwaarde van gras voor vee; voor melkvee door
gaans uitgedrukt in hoeveelheid
VEM (Voedereenheden
Melk) en gram vre (voedernorm ruw eiwit) per kg droge
stof.
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Laat maailand: maailand dat voc«r Wat-erlandse begrippen laat <in
dit verslag: na 2 juni) wordt gemaaid.
Netto uitkomstpercentagi?:
het percentage van alle weidevogellegsels (inklusief voortijdig
mislukte legsels) dat
uitkomt (zie ook: uitkomstpercentage).
Onbeperkt (maai-)land :
(maai-)land
zonder
gebruiksbeperkingen
krachtens beheers- of pachtovereenkomst.
Onbeperkt weiden: overdag en '& nachts weiden.
Overlevingskans <per dag):
Rustperiode (van een perceel): de tijd dat er op
agrarische aktiviteiten plaatsvinden.

een perceel

geen

Ruwvoer: Veevoer in de vorm van vers gras»
kuil voer»
hooi
of
sni jmai s.
Speelruimte:
aanpassingtmogelijkheden in de bedrijfsvoering van
een.bedrijf» die een gunstig effekt hebben op het broedresultaat van de weidevogels op dat bedrijf» met slechts
marginale gevolgen voor kosten» arbeid en opbrengsten.
Uitkomstpercentage: het percentage van weidevogellegsels dat uit
komt» ongeacht het aantal eieren dat. per legsel uitkomt.
In dit versieg: exclusief voortijdig mislukte
legsels
(zie ook: netto uitkomstpercentage).
Uitscharen: het uit het perceel halen van vee nadat een perceel is
afgeweid.
Veebezetting: aantal stuks vee per ha.
De meest gebruikte eenheid
is het aantal Groot-Vee-Eenheden per ha.
Een melkkoe
met een meikproduktie van 4000 kg/jaar telt als 1 GVEJ
een melkkoe met 5000 kg/jaar als 1.1 GVEJ een melkkoe
met 6000 kg/jaar als 1.2 GVE»
een melkkoe met 7000
kg/jaar als 1.3 GVE» een pink (1-2 jarig) als 0.5 GVE»
een kalf als 0.3 GVE en een schaap (incl. lammeren) als
O. 1 GVE.
Veldperiode: het aantal dagen
vanaf
het
maaien t o t het weghalen
van het gemaaide gras.

Verplichte recruitment:
het aantal jongen per broedpaar dat
vliegvlug moet worden om de populatie stabiel te houden.
Vervolglegsel:
tweede
o f v o l g e n d e l e g s e l van
een
broedpaar na
mislukken van (eerder)e legsel(s).

Virtuele uitkomstdatum:
datum waarop een legsel uit geweest zou
zijn als het niet voortijdig mislukt was.
Vroeg maailand:
land dat voor Waterlandse begrippen vroeg wordt
gemaaid: dat wil zeggen in de periode half mei tot begin
juni (in dit verslag: voor 3 juni).
Voorbeweiden: een vorm van graslandgebruik waarbij in het voorjaar
een perceel eerst enige tijd wordt beweid en vervolgens»
na een rustperiode van enkele weken wordt gemaaid voor
voederwinning.
Zwaar beheer: een beheerspakket uit het officiële beheersplan voor
Waterland» met als voornaamste bepaling een maaidatumbeperking en een verbod om met meer dan een zeer beperkt
aantal stuks vee te weiden» op ca.
30% van de bedrijfsoppervlakte.
.

