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De betekenis van 
plas-dras percelen 
voor de grutto • 

Da vid Kleien 

Plas-dras gebied in het 
Wormer en Jisperveld. 
Foto: Frank Visbeen. 

Plas-dras en weidevogels 
Laat in het voorjaar een stuk land 
onder water lopen en binnen de 
kortste keren staan er grote aantal- 
len weidevogels op. Steltlopers 
zoals tureluur en kievit lopen druk 
naar eten te zoeken op kale stukjes 
grond tussen water en land. Eenden 
zoals wintertaling en slobeend dob- 
beren op de diepere delen en wroe- 
ten hun eten bij elkaar op en onder 
de waterspiegel. Verreweg de meest 
opvallende verschijning op deze 
zogenaamde plas-dras perceeltjes 
is echter de grutto. Grote groepen 
vogels van deze soort strijken 
gezamenlijk neer en vliegen na 
kortere of langere tijd weer luid 
roepend weg. In de tussentijd staan 

In de verdrukking 

ze te rusten, lopen ze een beetje 
ruzie te maken of prikken ze her en 
der in de bodem op zoek naar 
regenwormen en emelten. 

Weidevogels hebben het zwaar 
momenteel. De aantallen van de in 
ons land bloedende soorten gaan 
jaarlijks met ongeveer vier procent 
achteruit. Er wordt veel gedaan om 
deze achteruitgang te stoppen. 
Naast de inrichting van weidevo- 
gelreservaten worden sinds de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
ook meer en meer beschermings- 
maatregelen uitgevoerd op boeren- 
land, gesubsidieerd door de 
Nederlandse overheid en de EU . 

Sinds een jaar of tien is één van die 
beschermingsrnaatregelen het aan- 
leggen van plas-dras percelen, vlak 
voor en gedurende de broedperiode 
van weidevogels. Het idee hierach- 
ter is. dat als zoveel vogels gebruik 
maken van dit type percelen, het 
dan op een of andere manier ook 
goed voor ze moet zijn. ln de prak- 
tijk weten we echter nog heel wei- 
nig van de rol die plas-dras perce- 
len spelen tijdens de broedperiode . 

In het voorjaar van 2007 is in de 
polder Zeevang onderzoek uitge- 
voerd naar de rol van plas-dras per- 
celen bij de vestiging van territoria 
van grutto's. De centrale vraag was 
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Purmerend . Gekleurringde grutto, terug op het plas-draspen 
ceel waarop ze een maand eerder gevangen 
was. Deze vogel kan herkend worden aan de 
ringcombinatie: rechter poot boven de knie 
mintgroene vlag boven min tgroene ring boven 
gele ring, linker poot boven de knie blauwe ring 
boven rode ring. Foto: Gerard Kenter 

Figuur 7. Het studiegebied Zeevang met in 
blauw de plas-dras percelen. De rode 
roncfies geven de locaties van de territoria 
van de in 2007 gekleurringde grutto 's 
weer Lenen tussen plas-dras percelen en 
territoria geven weer welke grutto's zen 
waargenomen op welk plas-dras perceel. 
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in hoeverre grutto"s in een gebied 
baat hebben bij de aanleg van een 
plas-dras perceel en of aanleg 
mogelijk ook broedparen naar een 
gebied kan lokken. Een groot aan- 
tal grutto9s op een plas-dras perceel 
betekent niet automatisch dat deze 
massaal door de lokale broedvogels 
gebruikt wordt. Ondergelopen 
landjes worden namelijk niet alleen 
gebruikt door grutto's die in het 
gebied zelf broeden, maar ook door 
vogels die elders in Nederland of 
zelfs in llsland broeden. Omdat 
grutto's niet individueel herkenbaar 
zijn en opvliegende vogels snel uit 
zicht verdwijnen, kunnen we de 
streekbewoners niet van de door- 
trekkers onderscheiden. In maart 
hebben we daarom vlak voor het 
broedseizoen grutto's gevangen op 
plas-dras percelen om ze een com- 
binatie van kleurlingen om de 
poten te hangen. Hierdoor werden 
ze op afstand individueel herken- 
baar. Vervolgens werd gedurende 
het broedseizoen de wijde omga 
ving van de vangplek afgezocht 
naar geringde grutto's. 

De grutto en het kanon 
Grutto9s zijn waakzame, onvoor- 
spelbare dieren die doorgaans op 
het nest gevangen worden. De 

beste mogelijkheid om ze op plas- 
dras percelen te vangen leek door 
middel van een 7kanonnet". Dit is 
een net van ongeveer 15 bij 25 
meter, aan de voorkant voorzien 
van vier projectielen die worden 
weggeschoten door vier ingegraven 
kanonnen. Als de kar nonen op 
afstand worden afgevuurd trekken 
de projectielen het net in een boog- 
je over de opvliegende vogels. 
Klinkt eenvoudig. Dat is het ook, 
als de vogels zo vriendelijk zijn 
om op de juiste plek te gaan zitten. 
Het grootste probleem bij kanon- 
netten is echter dat je de hele uit- 
rusting moet klaarleggen op een 
plek waarvan je hoopt dat de 
vogels er ook daadwerkelijk zullen 
gaan zitten. 
In ons geval duurde het zeven 
dagen voordat er grutto9s op de 
juiste plek gingen zitten. Zeven 
lange dagen in soms bijtend koude 
wind turend door verrekijker en 
telescoop naar de altijd aanwezige 
tureluurs en wintertalingen en af 
en toe naar een witgatje, bontge- 
kleurde kemphaan. kluut of water- 
snip. En natuurlijk naar grutto's. 
Tientallen, soms honderden grutto"s 
die zich verzamelden in het ondiepe 
water. Grutto9s die in een explosie 
van vleugelslagen en alarmkreten 

opvlogen bij het naderen van een 
slechtvalk of havik. Grutto's die na 
het wijken van het gevaar groepje 
VOOIS groepje terugkeerden. Grutto"s 
die altijd net naast de plek gingen 
staan waar het net lag . 
Ringen aflezen 
Aan het eind van de zevende dag 
wisten we echter zes grutto9s te 
verschalken en bij het vallen van de 
avond van de achtste dag hadden 
we nog eens 18 grutto"s in het net. 
Deze grutto"s leverden een hoop 
informatie op. Het mooie van 
gekleurringde grutto's is dat ook 
mensen die niet direct bij het 
onderzoek betrokken zijn de ring- 
combinaties kunnen aflezen en 
doorgeven (foto). Zo bleek dat een 
grutto die we zelf in twee maanden 
tijd niet hadden gezien op 27 mei 
was waargenomen op hemels- breed 
slechts 1500 m van de vangplek. 
Een oplettende familie in Hobrede 
had het dier gefotografeerd toen het 
dicht bij het dorp op een paal stond 
te waken over zijn pullen. Exact 
een maand later werd ditzelfde dier 
waargenomen in Zuid Spanje nabij 
Gibraltar op weg naar de over- 
winteringsgebieden in West Afrika. 
Zelf vonden we twee grutto9s die 
kleuringen omgehangen hadden 
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gekregen in de Extremadura 
(Spanje), waarvan één nog geen 
drle weken voordat wU hem zagen. 

Resultaten 
Van de 24 geringde grutto's zagen 
we er 21 terug in de nabijheid van 
de vangplek, drie daarvan echter 
slechts één keer. Enkele dieren 
waren twee dagen nadat ze in het 
net lagen te spartelen al weer terug 
op de vangplek. Het lijkt er dus op 
dat grutto9s een plek niet mijden 
nadat ze er zijn gevangen met deze 
ietwat wilde vangmethode. De 
meeste grutto's werden waargeno- 
men in de directe omgeving van het 
plas-dras perceel waarop ze gevan- 
gen waren (figuur l ) .  De gemiddel- 
de afstand tussen nestplaats van de 
geringde grutto"s en het plas-dras 
perceel varieerde van 60 tot 1240 
meter en bedroeg gemiddeld onge- 
veer 550 meter. Er lagen meerdere 
plas-dras percelen in het gebied, 
maar die lagen meestal verder van 
het territorium van de gekleurring- 
de grutto9s dan het perceel waarop 
ze gevangen waren (figuur l ) .  Uit 
waarnemingen in de territoria bleek 
tevens dat we zes paartjes hadden 
gevangen. Gedurende de broedperi- 
ode werden meerdere geringde 
vogels nog regelmatig op het plas- 

dras perceel gezien. Hoe dichter 
het territorium bij het plas-dras 
perceel lag hoe vaker grutto7s er 
gebruik van maakten . 
Een vergelijking van dichtheden 
van bloedende grutto9s in de nabij- 
heid van meerdere plas-dras perce- 
len in de Zeevang en het Wormer- 
en Jisperveld voor en na aanleg, 
liet geen duidelijke verschillen 
zien. Bij sommige percelen kon 
een sterke toename waargenomen 
worden, bij andere was echter spra- 
ke van een afname. 

Conclusies 
Samenvattend kan worden gecon- 
cludeerd dat grutto's graag en vaak 
plas-dras percelen in hun broedge- 
bied bezoeken. Vlak voor de 
broedperiode doen ze dat veelal 
paarsgewijs. Ze gaan daarbij naar 
het plas-dras perceel dat het dichtst 
bij hun territorium ligt. Grutto's 
met territoria dicht bij een plas- 
dras perceel maken hier vaker 
gebruik van dan vogels met territo- 
ria verder weg. Of grutto"s door de 
aanwezigheid van een plas-dras 
perceel een grotere kans hebben 
hun jongen groot te brengen, is 
onbekend en de aanleg van plas- 
dras percelen leidt zeker niet auto- 
matisch tot een hogere dichtheid 

• Plas-dras in het Wormer- en Jßpeweld 
in de omgeving van de Neckermolen. 
Foto.' Frank Visbeen. 

aan grutto1s in de nabije omgeving. 
Een punt van aandacht is de locatie 
en het beheer van plas-dras perce- 
len. De grote concentraties van 
vogels ontgaan ook mogelijke pre- 
datoren niet. Het is daarom van 
belang dat de vegetatie op de per- 
celen kort gehouden wordt en dat 
geen plas-dras percelen worden 
aangelegd in de onmiddellijke 
nabijheid van struiken. bosjes of 
gebouwen die de rustende vogels 
het zicht ontnemen op naderende 
roofvogels. 

In ieder geval bieden plas-dras per- 
celen de mens de mogelijkheid om 
grote aantallen vogels van deze 
prachtige soort eens rustig van nabij 
te bekijken. Niet alleen vogels heb- 
ben dus baat bij de aanleg van plas- 
dras percelen. Mocht u zelf komend 
broedseizoen een grutto met kleur- 
ringen aan de poten zien, noteer 
dan plaats datum en de kleurring- 
combinatie (zie foto l )  en laat het 
ons weten. Zo kunnen we nog meer 
te weten komen over deze fascine- 
rende vogels. 
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