Monitoring Weidevogels
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Akkerbouwbedrijf
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Voorwoord
In de winter van 2020 kregen wij de uitnodigingen van de Agrarische Natuur Vereniging
(ANV) ‘Holland Noorden’ om deel te nemen aan het zogenaamde legselbeheer programma
voor weidevogels op landbouw akkers. Plaats van handeling 20 hectare bieten verdeeld over
twee gelijke percelen in de Oostpolder te Anna Paulowna. Voor ons geen onbekend gebied
daar wij bij de betreffende agrariër in 2019 ook de zogenaamde “Akkervogel monitoring”
uitvoerden in het kader van Akkervogel bescherming programma van de ANV. Een bekend
terrein met een nieuwe invulling en uitdaging. Weidevogels op akkerland vereist zeker voor
ons als nieuwelingen binnen de vogelbescherming voorstudie. De relatie met de
grondeigenaar was goed en de ondersteuning van de veldwerker namens de ANV gaf de
gewenste duidelijkheid.

Jonge scholeksters in het bietenland

Samenvatting
Eind resultaat Scholeksters verdeeld over twee percelen in de Oostpolder Noord en Zuid van
elk 10 hectare suikerbieten. In totaal 13 gelegde eieren in vier nesten. In totaal 10 pullen uit
het nest met waarneming.
Eind resultaten legselbeheer voor wat betreft de Kieviten, totaal achttien 18 eieren gelegd
waarvan zeer vermoedelijk drie 3 eieren uitgekomen. Drie nesten zijn voortijdig verlaten.
Vermoedelijke reden de (on)veiligheid van nest locatie bruine kiekendief in de directe
omgeving. Ook kan een oorzaak zijn het gevoel van onveiligheid veroorzaakt door het hoge
gewas (40 cm) van de suikerbieten waardoor het zicht rondom minimaal is rond eind juni bij
de tweede leg. Opgemerkt dat wij geen predatie hebben waargenomen of sporen daarvan
hebben geconstateerd. Een naschrift op de resultaten van onze begeleider Herman Vos van de
ANV, treft u aan op de laatste bladzijde van deze rapportage.
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Voorbereiding
Door de ANV werd in januari 2020 een bijeenkomst georganiseerd te Wieringerwerf over
natuurlijke plaag bestrijding in de landbouw. Deze bijeenkomst werd ten behoeve van de
landbouwers en de vrijwilligers gehouden om meer kennis te nemen van de mogelijkheden
plaagbestrijding zonder chemische gewasbescherming en de biodiversiteit op de akkers
daardoor te bevorderen. Voor een leek zeer interessant kennis te nemen van de
ontwikkelingen, maar ook de sfeer te proeven bij de agrariërs die in grote getale waren
opgekomen. Het besef groeide hoe moeilijk het is om tot een goede maatregelingen mix te
komen waarmee de doelen kunnen worden bereikt voor zowel de gewasbescherming als de
instandhouding van de weide- en akkervogel stand in relatie tot biodiversiteit. Dit laatste
aantoonbare besef bij de boeren is een drijfveer voor een vrijwillige vogelbeschermer.

Inzet technische hulpmiddelen
Gegeven het feit dat wij Hans en Henriëtte als uitvoerenden beiden de hobby hebben de
schoonheid van de natuur vast te leggen via foto’s en film, deed ons besluiten de zogenaamde
wildcamera aan te schaffen. Permanente aanwezigheid van een camera bij een weidevogelnest
kan relevante informatie opleveren. Dit in bewegend beeld als met foto’s in zowel kleur als
zwart-wit. Daarnaast werd de smartphone veelvuldig gebruikt bij de nest predatie controle. De
opslag van de beelden via Google foto’s, bleek ook later bij rapportage zeer nuttig. De twee
identieke verrekijkers (8x42), maar ook de telescoop, waren noodzakelijk en tijdens de
waarnemingen.

Uitvoering
Meestentijds werd aangevangen met de observaties aan de rand van het perceel om de
eventuele verstoring te minimaliseren. Op het moment dat een legsel was aangetroffen werd
het aantal eieren met de smartphone vastgelegd. Doel was aantallen registeren en eventuele
predatie of andere omstandigheden te constateren
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Henriëtte neemt waar met telescoop vanaf de akkerrand

Tijdstippen
Vanaf eind april werden de observaties uitgevoerd dit met een regelmaat van gemiddeld 1
keer per week een observatie van broedresultaten en de eventuele predatie. (noot: predatie is
verloren gaan van het legsel door vraat van een andere diersoort) Naar mate het moment
naderde van het vermoedelijk uitkomen van de eieren werd de frequentie hoger, om de
film/foto apparatuur waar mogelijk optimaal te laten werken. Denk daarbij aanbrengen
nieuwe batterijen en SSD kaart voor de data opslag wisselen.

Nesten aantreffen
Het vinden van de nesten gebeurde op verschillende manieren. Het zogenaamde
nestindicerend gedrag van de vogels, werd zowel door de boer met name tijdens de
werkzaamheden op het land, als door ons als vrijwilligers vastgesteld.
Een bekend gegeven is dat tijdens de werkzaamheden op het akkerland, met de tractor,
minimale verstoring geeft voor de vogels Anders gezegd een rijdende tractor op het perceel is
geen aanleidingen voor de weidevogels om vroegtijdig het nest te verlaten. Met grote
regelmaat bleven de vogels zitten op enkele meters afstand van de landbouwwerktuigen.
Kennelijk spelen het geleidelijkheid en rustig benaderen daarbij een grote rol. De waarneming
vanuit de cabine van de tractor optimaal is. Ook bleek later in het seizoen dat bij de
onkruidbestrijding in het bieten perceel op perceel Noord, dat lopend wordt uitgevoerd nog
een nest werd aangetroffen.
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Ervaring leerde dat de vrijwillige weidevogelbeschermer rustig wandelend onmiddellijk
wordt gespot door de vogels. De zogenaamde voor-observatie en dan bij voorkeur vanuit de
auto met een verrekijker en/of telescoop, bleek het meest succesvol om het nest indicerend
gedrag waar te nemen. In de praktijk bleek het succes te hebben dat een markeerstok (wit met
rode top) in de nabijheid plaatsen van een vermoedelijk nestplaats wordt neergezet. Meestal
werd bij de eerst volgende observatie een nest gevonden in de directe omgeving. De
verhouding van het resultaat bij het vinden van nesten, bleek ongeveer 2/3 door de boer en 1/3
door ons als vrijwilligers.

Gedrag broedende vogels
Opvallend was telkens dat de weidevogels uitermate alert waren. Wie ziet Wie !

De kop scheef en alert op het luchtruim.

Ook opvallend bek open voor koeling(30 graden !)

Met name bij de kievit was door gebruik van de camera goed zichtbaar dat hij/zij naar mate
het gewas groeide permanent onrustiger werd in gedrag. De kop werd meer scheef gehouden
met het kennelijk doel het luchtruim boven het nest beter te kunnen overzien.

Naar mate het gewas groeide nam de onrust toe, dat bleek uit lichaamshouding kop scheef.
Het betreden van het betreffende perceel was een reden om de eieren tijdelijk te verlaten en
vervolgens via afleidingsmanoeuvres vliegend en luid schreeuwend om de afkeur van onze
aanwezigheid weer te geven. Meestal was de vogel weer terug op het nest voordat de
vrijwilliger het perceel wandelend had verlaten. Opvallend was dat de temperatuur in het nest
met name in de maand juni, soms opliep tot 37 graden.
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Communicatie






Regelmatig persoonlijk gesprek meestal op het bedrijf of op het betreffende perceel.
Whatsapp al dan niet met een foto bijlage van smartphone
Tussentijdse digitale rapportage in PDF voor de landbouwer en de veldmedewerker
Telefonisch bij urgentie.
De communicatie tussen de ANV-ers, veldwerker Herman Vos en Ellen Mul-van
Baar verliep meestentijds per telefoon.

De communicatie verliep op alle fronten inhoudelijk soepel en vlot en werd wederzijds
gewaardeerd. De bereikbaarheid was goed met alle betrokkenen.

Administratie
Er wordt op verschillende wijze een registratie bijgehouden van de bevindingen in het open
veld.
Volgens afspraak tussen vrijwilligers en ANV (verplicht)
 De formele vrijwillig registratie in het computer programma Boerenlandvogelmonitor
beschikbaar gesteld aan de ons vrijwilligers door de ANV. Dit om geautoriseerd
registraties in te voeren met als doel inzicht te krijgen in de broedresultaten en zijnde
de basis voor de uitbetaling van de vergoeding van de ANV aan de deelnemende
landbouwer. Opgemerkt de betreffen landbouwer is geautoriseerd met een viewfunctie om de wederzijdse betrokkenheid te bevorderen.
Er is voor de landbouwer geen mogelijkheden tot muteren.
Bij aantreffen van een nest vond de registratie dezelfde dag plaats op de PC. Het
werken met smartphone of tablet in het land

Ongevraagd door vrijwilligers (niet verplicht voor de vrijwilliger)
 Registratie middels foto’s genomen bij elke nest controle met behulp van de
smartphone met GPS detectie
 Tussentijdse digitale rapportage in PDF formaat naar zowel de landbouwer als de
veldmedewerker
 Eind rapportage resultaten proces en effect evaluatie
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Wildcamera

De wildcamera werd op eigen initiatief ingezet
Doel:
 de voortgang en het gedrag bij en rondom de broedende vogels vast te leggen
 de eventuele predatie van de nesten vast te leggen.
 gedrag van de vogels tijdens broeden te registreren
Dit leverde een schat aan beeldmateriaal op dat deels gebruikt kan worden voor het maken
van een korte film over het gedrag van de Kievit en Scholekster tijdens de verslag periode. De
ervaring leerde dat Wildcamera met beperkte opslagcapaciteit 32 GB en beschikbare
batterijspanning ( 8x penlight) ten gunste van de goede werking, (te) veel interacties
noodzakelijk maakte. Daarom moest veel heen en weer worden gereden (+/- 20 keer) naar het
betreffende perceel. Een overweging om in de toekomst zonnecellen te gebruiken bij het
legselbeheer in het open akkerland ligt voor handen gelet op de kosten/baten. Optimalisering
van de instellingen van de Wildcamera is ook zeker een optie om te onderzoeken.
Noot:
 De Wildcamera is primair ontworpen om middels bewegingsdetectie foto en film
digitale beelden vast te leggen. Dit op plaatsen waar incidenteel wild passeert.
Bijvoorbeeld een wildwissel of een voederplaats
 Het gebruik bij een vogelnest waarop een broedende vogel zit omgeven door gewas
dat beweegt door de wind, ligt niet direct voor de hand. Dit gebruik levert (te) veel
film beelden op, maar ook zeker unieke beelden. Een permanente video registratie
vereist echter een forse investering die in dit stadium niet aan de orde is.
 Het leermoment is wel om de “best practices” instellingen met andere gebruikers te
delen en m.b.t. het doel van registratie bij het uitkomen van de eieren de camera in te
zetten na bijvoorbeeld de 20e dag na 1e waarneming van eieren in het nest.
 In de komende tijd wordt gewerkt aan een compilatie van filmbeelden gemaakt van
zowel de Scholekster als de Kievit tijdens de legselbeheer periode. De film zal
speciaal gericht zijn op de gedragingen van de beide vogels tijdens het kortstondige
broedseizoen gemaakt.
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De Blauwborst in het rietveld nabij bietenperceel

Bijvangst
Bij elke observatie zowel persoonlijk op locatie als middels de foto/film apparatuur werd een
bijzondere waarneming gedaan, Deze kwam vaak uit een onverwachte hoek kwam. Denk
daarbij aan het aantreffen van Goudplevieren, een Bruine rat maar ook een prachtige
Blauwborst die zijn aanwezigheid met luid gezang aankondigde. Aan het eind van het seizoen
(juni) veelvuldig Gele Kwikstaart waargenomen op het perceel Noord. Echter tijdens de
observaties geen nesten aangetroffen van de kwikstaarten. Ook met regelmaat de
lieveheersbeestjes en zweefvliegen aangetroffen op de bietenplanten.

In de twee bijlagen worden de gemaakte beelden chronologisch weergegeven. Dit van zowel
de Kievit als de Scholekster. De foto’s geven een inkijkje in het dagelijks leven van een
broedende vogel.
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Eindresultaat
De totalen van begin april tot eind juni op beiden percelen
Kievit
Aantal eieren
Aantal Kievit pullen

18
3

Scholekster

Aantal eieren
Aantal Scholekster pullen

13
10

Geen aantoonbare predatie

We hadden er veel plezier in deze vorm van vrijwilligerswerk in de natuur. Het bleek voor
ons een mooie gelegenheid om te ontsnappen aan de “ Corona lock-down”.

Schagen, zomer 2020
Hans en Henriëtte Westrik

Tot volgend seizoen
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Naschrift
Zienswijze op resultaat Herman, onze begeleider
Het aantal legsels valt mij mee.
De broedresultaten van de kievit vallen tegen maar dat is op bijna alle plekken het geval.
De kievit maakt een bar slecht seizoen mee, nog nooit een dergelijk slecht seizoen
meegemaakt.
De combinatie droogte, met als waarschijnlijk gevolg, voedselgebrek is daar debet aan.
De grutto maakt al net zo'n slecht seizoen mee.
De beschikbaarheid en ook de bereikbaarheid van voedsel voor adulte grutto's tijdens de legen broedfase was in mijn ogen beneden peil. De bodem was op veel plekken spijkerhard.
Door aanhoudende droogte kwam het insectenleven ook niet echt op gang waardoor er ook
nauwelijks voedsel voor kuikens was.
Over de gehele linie gesproken was het abominabel slecht, dus de resultaten in jullie gebied
zijn geen uitzondering.
Een seizoen van uithuilen en opnieuw beginnen.
Een dergelijk slecht seizoen zat er ook al een beetje aan te komen, we hebben enkele goede
muizen jaren achter de rug.
Predatoren hebben enkele fantastische jaren achter de rug met veel stapelvoedsel in de
hoedanigheid van muizen. Grote worpen en legsels van predatoren waren het gevolg.
Uit camerabeelden van afgelopen seizoen blijkt dat erg veel legsels gepredeerd zijn alvorens
ze uitkwamen.
De combinatie droogte en predatie heeft naar alle waarschijnlijkheid het weidevogelseizoen
de das om gedaan.
Het is een diepliggend probleem van hoe we ons landschap indelen en gebruiken.
We nemen teveel en geven te weinig.
Er is een mooie Friese uitspraak en die luidt vrij vertaald: "Het landschap van de toekomst
vraagt moed voor vandaag".

Herman Vos,
Veldwerker en adviseur ANV Hollands Noorden.
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Fotobijlage I Kievit

10 ha. Suikerbieten land
8 april nest 1
Eerste waarneming Kievitsnest met drie eieren tijdens het land klaarmaken voor het zaaien
van bieten. De dag daarop bij nest controle en plaatsing vierde ei aangetroffen

Waarnemingen met verrekijker vanaf de akkerrand en opstelling van wildcamera op 1.5. mtr.
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Het gedrag van de Kievit is vastgelegd met een zogenaamde Wildcamera. Opvallend hoe
rustig de vogel zijn taak opvat en de kou in de nacht tot – 3 graden tot 25 graden Celsius rond
het middaguur trotseert.
8 april nest 1

De taak van het nest warm houden werd zowel door het mannetje als het vrouwtje uitgevoerd.
De tijdsduur van het verlaten nest, met name in de nacht, was ongeveer een half uur. Terwijl
het nest door de vogels overdag maar enkele minuten alleen werd gelaten.
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Na een rondje vliegen weer terug op het nest
26 april

nest 1

nog compleet broedsel
3 mei

nest 1

na 26 dagen
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8 mei

nest 1

2 eieren verdwenen en Kievit ouders luid alarm, de pullen zeer vermoedelijk in de buurt.
Kievit met hangende pootjes overvliegen.

10 mei Geen Kievit in de buurt van het nest. Verlaten ? Er blijkt blijkt één ei schaal stuk.

Verdroogde pul zichtbaar.
4 juni
Nestcontrole/predatie
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Eindresultaat van het 1e Kievitnest




Twee eieren met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgekomen
Nest verlaten met achterlating van twee levenloze eieren
Geen predatie vastgesteld

Perceel Noord
8 april Nest 2

4 x maal kievit nest
Nest/predatie controle

Opstelling van de wildcamera op perceel Noord.
Op deze dag werd bij nest 2 een wildcamera geplaatst om eventuele predatie door vermeende
aanwezigheid van een vos vast te kunnen stellen. Tijdens de duur van de opstelling is geen
enkele maal de Kievit bij het nest aangetroffen. Het nest bleek inmiddels verlaten. Ook is
geen vos of andere predator in het detectie gebied van het nest gezien of zijn daarvan sporen
aangetroffen.
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9 april Nest 3

Nest/predatie controle

Conclusie
Nest 2 en 3 geen resultaat beiden vroegtijdig verlaten mogelijk onder invloed van dreiging in
directe nabijheid van de Kiekendieven .
2 juni Nest 8

Nest/predatie controle

Opvallend is dat de broedende Kievit op bijna alle camerabeelden erg alert en permanent
schichtig c.q. onrustig is. Met regelmaat schrikt hij op door een waarnemingen. Welke
waarneming is gissen misschien wel wetenswaardig dat de potentiële predator het
Kiekendieven echtpaar op geringe afstand een nest heeft . Zie kaart met rode stip.
Dit in schril contrast ten opzichte van de camera filmbeelden gemaakt in het open veld bij
nest no 1 aan de perceel zuid. Het uitzicht was daar ruim en overzichtelijk en de waarneming
(veiligheid) met permanent twee ouder kieviten in het bietenland met zeer kleine bieten
plantjes. Overzicht was gegarandeerd.
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25 juni
Nestcontrole /predatie

Nest nummer 8 is verlaten en 1 ei wordt leeg gegeten door vliegen
Nog steeds kiekendieven in de buurt. In de laatste dagen met name 22 juni rond 08.00 uur was
een “vreemde” niet te determineren vogel voor een klein deel zichtbaar zitten op de
wildcamera. Zie beeld hieronder.
Veel geluid en kabaal waargenomen door de camera. De dreiging van een onbekende vogel.
Niet objectief kunnen vaststellen.
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De haas nam ook een kijkje bij het nest
Feiten
Nest sinds 22 juni laat in de na middag verlaten. Een dag later 23 juni, beginnen vliegen de
eieren te aan te vreten. Een verschrompeld pulletje blijft over.
Opvallend was dat de laatste dagen de temperatuur opliep tot soms op tot 37 graden volgens
de wildcamera. Mogelijk te warm voor de broedende vogel?

3 juni Nest 9 aangetroffen
Nest/predatie controle

17 juni 14.00 uur nest 9

nestcontrole/predatie

Twee van de drie eieren verdwenen. (reden onbekend)
beweging in ei.

Barsten in het ei en
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Kievit bij verlaten nest





Via (film) camera getuige van het uitkomen van één ei. Dit op 17 juni rond 14.00 uur
Geen pul op de foto of gezien. De camera weigerde
Het laatste camerabeeld met een kievit in beeld op 17 juni ’20 rond 16.00 uur.
25 juni is het nest geheel leeg. De ei schalen en zijn verdwenen. Geen schilfers
aangetroffen Geluidswaarneming de alarmroep Kievit daarna absolute rust.
Eind resultaat Legselbeheer Kievit op 10 bietenland perceel Noord





In totaal 4 Kievitsnesten met respectievelijk: 2x vier eieren en 2 maal drie eieren
aangetroffen. Beiden eerste nesten vroegtijdig verlaten.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is één ei uitgekomen uit het derde
nest no 9.
Het laatste nest nummer 8 werden voortijdig na ongeveer 20 broeddagen verlaten. 1 ei
werd aangevreten door vliegen.

Eind resultaat op 20 hectare bietenland

Aantal eieren totaal achttien (18) eieren
Uitgekomen zeer vermoedelijk: drie (3) eieren
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Fotobijlage II : Scholekster
Perceel Noord

10 Ha. Suikerbieten

Vind datum 10 mei nest 7

Nabij de Kievit nesten nog een viertal Scholekster-eieren aangetroffen

26 mei nest 7

Nest/predatie controle
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Wildcamera geplaatst

30 mei nest 7

Nest/predatie controle
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1 juni nest 7

Nest/predatie controle

Veldwerk veel data verzamelen, later controle met Tablet

4 juni

nest 7

Nest/predatie controle
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1 a 2 dagen oud

We zijn net geboren en in conclaaf………lijkt de oudste wel te roepen

5 juni nest 7

Nest/predatie controle

Het nest is voor goed verlaten
Alarmerende Scholeksters in de lucht. Vermoedelijk in de nabijheid hun jongen.
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Resultaat perceel Noord
Aantal eieren totaal
Uitgekomen totaal

4 stuks
4 pullen

Geen enkele predatie waargenomen of indirecte sporen daarvan

Perceel Zuid
Vind datum 3 mei

Drie Scholeksternesten
nest no 4

Nest/predatie controle

Drie eieren gevonden na eerdere plaatsing van markeringspaal op basis van vermoeden naar
aanleiding van gedrag Scholekster waargenomen door Henriëtte op grot afstand met
verrekijker en telescoop.

De eerste drie Scholekstereieren gevonden eieren
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17-5-20 nest 4

Nest/predatie controle

Twee eieren missen. Geen schilfers of predatie spoor

20-5-20

Nest/predatie controle

Eén ei met barsten in de schaal.
Waarneming: beweging in het ei
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23-5-20 nest 4

Nest/predatie controle

Scholeksters in alarm nest verlaten, enkele ei- schilfers in het nest
Vermoedelijk 1 jonge Scholekster

Vind datum 3 mei

nest 6

Nest/predatie controle

Scholekster eieren op basis van waarneming gedrag op grote afstand
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20-5-20 nest 6

Nest/predatie controle

Twee van de drie eieren uitgekomen, 1 schaal reeds weggehaald door ouders

Vermoedelijke vandaag beiden uit het ei. Rechts geschat tien minuten

Ik ben net uit het ei gekropen en ik piep luidruchtig
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.

23-5--20. nest 6

Nest/predatie controle

Ouders in nabijheid, alarm vermoedelijk voor de 2 pullen, nog één ei in het nest

3 juni

nest 6

Nest/predatie controle

Lege dop aangetroffen van laatste ei en de markeerstokken verwijderd
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3 mei 20

Nest nummer 5 aangetroffen

17 mei 20 08.15 nest 5
controle

Nest/predatie
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Lege schaal uit het verlaten nest. Pullen op 1 meter afstand

17 mei 20 08.15 nest 5

Nest/predatie controle

Zondagmorgen 08.15 uur perfecte camouflage.
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17 mei 20 08.15 nest 5

Nest/predatie controle

Ouders luidruchtig in de buurt dus locatie uiterst tevreden snel verlaten
Resultaat perceel zuid
Aantal eieren totaal
Uitgekomen totaal

9 stuks
6 pullen

Eindresultaat Scholekster

Aantal eieren
13
Aantal Scholeksterpullen 10
Geen aantoonbare predatie
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