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1966 1974 1987 2006 . Graspieper Foto: Piet Munsterman, Saxifraga. 

Niet alleen de grutto maar ook de weidezangvogels zoals veldleeuwerik, gele 
kwikstaart en graspieper hebben het moeilijk. Op Texel is onderzoek naar deze 
zangvogels uitgevoerd en zijn vanaf 2006 beheerexperimenten gestart om het 
leefgebied voor deze soorten te verbeteren. 

Onderzoek naar 
weidezangvogels 
Voor de veldleeuwerik is het een 
probleem zich in agrarisch gebied 
te handhaven. Tellingen hebben uit- 
gewezen dat sinds 1987 in Nederland 
een achteruitgang heeft plaatsge- 
vonden van 70 tot 90% (SOVON, 
2002). Ook in de ons omringende 
landen neemt de soort af (Hagemeier 
& Blair, I997). 
In 2006 heeft de Vogelwerkgroep 
Texel de veldleeuwerik uitgeroepen 
tot 'Vogel van het jaar'. In dat jaar 
heeft er een gebiedsdekkende 
inventarisatie van veldleeuwerik, 
gele kwikstaart en graspieper 
plaatsgevonden volgens de BMP 
methode van SOVON. De inventa- 
risatie is uitgevoerd door de agrari- 
sche natuurvereniging De Lieuw, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbe- 

heer en vrijwilligers van de vogel- 
werkgroep. 

Het gebied 
Texel is ongeveer 17.000 ha groot, 
ofwel 170 km2. Hiervan is onge- 
veer de helft agrarisch gebied en 
de andere helft natuurterrein of 
bebouwing. Van de 8.500 ha agra- 
risch gebied is circa 4.000 ha gras- 
land en de rest is in gebruik als 
bouwland of bollenland. Op Texel 
is ruim de helft van de boeren lid 
van de agrarische natuurvereniging 
De Lieuw. 

Resultaten 
Uit dit onderzoek bleek dat het 
met de veldleeuwerik op Texel 
minder slecht ging dan gedacht. 
Na een dramatische achteruitgang 
in de jaren zestig en zeventig lijkt 
de soort zich nu te stabiliseren, zie 

figuur 1 (Dijksen, 1996; van 
Breukelen, 2006). In het duinge- 
bied bleek de veldleeuwerik als 
broedvogel verdwenen te zijn. ()ok 
in het intensief gebruikte grasland 
zijn de aantallen erg laag . 
Daarentegen komt de soort op 
schrale graslanden, vooral waar op 
de percelen ruige mest gestrooid is, 
nog in redelijke aantal voor. Ook in 
wintergraan en op boller percelen 
kunnen we het fraaie gezang nog 
regelmatig horen. Ook de gele 
kwikstaart heeft een voorkeur voor 
deze gewassen. Bovendien zien we 
de gele kwikstaart ook vaak op 
aardappel percelen broeden. De 
graspiepers broeden vooral in de 
slootkanten van bouwland en de 
greppels van grasland. De legsels 
van de graspieper zijn daar redelijk 
veilig voor verstoring door agrari- 
sche werkzaamheden . › 

xtra . 37 



Overzicht van het aantal territoria in 2006 
op büna 4200 hectare cultuurland en de 
dichtheid per 100 hectare van de veld- 
leeuwerik, gele la/víkstaart en graspieper 
(Van Breukelen, 2006) 

Soort Territoria Dichtheid 
per 100 ha 

Veldleeuwerik 
Gele kwikstaart 
Graspieper 

232 
449 
184 

5,6 
10,8 
4,4 

| 

• Gele kwikstaart. Foto: Jankees Schwiebbe 

In de tabel staat het overzicht van 
het aantal territoria en de dichthe- 
den van de verschillende zangvo- 
gels op 4.200 hectare cultuurland. 
Texel is met een totale dichtheid 
van 21 broedparen per 100 ha aan 
weidezangvogels een belangrijk 
gebied voor deze groep. Het eiland 
scoort hiermee beter in vergelijking 
met Laag Holland, waar de totale 
dichtheid 3,2 broedparen per 100 ha 

het project nemen twee gebieden 
deel, waaronder Texel, die uit een 
mix van gras-, bouw- en bollenland 
bestaan. 

Maatregelen 2006 
In dit jaar is een aantal "leeuweri- 
kenblokjes› in de wintertarwe aan- 
gelegd. Dit zijn niet-ingezaaide 
blokjes van circa drie bij vier 
meter. Ook zijn er sbraakstroken 9 

de stroken. Roofvogels zoals kie- 
kendieven en buizerds jaagden er 
vaak. Blijkbaar was er in de stro- 
ken voldoende voedsel in de vorm 
van muizen aanwezig. Een idee is 
deze stroken korter te maken en te 
laten verspringen zodat ze minder 
geschikt zijn als voedselgebied 
voor de roofvogels. 
Weidezangvogels hebben dan meer 
kans om in rust en veiligheid voed- 
sel te zoeken en/of te nestelen . 

Op de ongeveer vijftig geplaatste kwikstokken 
werden regelmatig gele kwikken waargenomen, 

die de stokken als zangpost gebruikten 

bedraagt (veldleeuwerik: 1,9/100 
ha, gele kwikstaart 1,4/100 ha, 
graspieper: 0,9/100 (Scharringa & 
Van 't Veer, 2008). 

Meer beheer voor weide- 
zangvogels 
In 2006 is de agrarische natuurver- 
eniging De Lieuw in samenwerking 
met Vogelbescherming op kleine 
schaal gestart met het uitvoeren van 
beheermaatregelen in bouwland om 
het leefgebied voor de weidezang- 
vogels te verbeteren. Het gaat 
ondermeer om braakvlakjes en ran- 
denbeheer. Uit Engeland is bijvoor- 
beeld bekend dat braakvlakken 
voor de veldleeuwerik een gunstig 
effect hebben op de territorium- 
dichtheid en op de jongenproductie 
(Donald & Morris, 2005). In 2007 
zijn deze experimenten opgeschaald 
in het kader van het landelijke pro- 
ject Nederland Weidevogelrijk. In 

aangelegd. Dit zijn stroken van drie 
meter breed die niet zijn ingezaaid 
en waar akkerkruiden alle ruimte 
krijgen. Tijdens de telling is een 
extra onderzoeksinspanning ver- 
richt om te zien of er in deze 
gebiedjes territoria waren van soor- 
ten als de veldleeuwerik. 
Bovendien is er enkele malen lang- 
duriger gekeken of bovengenoemde 
soorten gebruik maken van deze 
stroken en blokjes. 

Bevindingen en resultaten 
De resultaten van de blokjes vielen 
erg tegen. Hazen maakten er wel 
graag gebruik van, gezien het aan- 
tal hazenkeutels. De stroken in de 
wintertarwe hadden meer succes. 
Hier werden enkele zingende veld- 
leeuweriken en gele kwikken 
gezien. In de buurt van stroken in 
zomergast werden alleen gele 
kwikstaarten waargenomen. Ook 
scholeksters maakten hun nesten in 

Maatregelen 2007 

• 

• 

• 

. 

. 

In dit jaar zijn de maatregelen uit- 
gevoerd in een gebied van ongeveer 
900 hectare in het zuiden van 
Texel. Het gaat onder meer om: 

Braakstroken in graan van onge- 
veer drie meter breed, die steeds 
verspringen • 

Weidevogel stroken van drie en zes 
meter breed rondom bouwlandper- 
celen. Ze worden ingezaaid met 
pol vormende grassoorten. Deze 
dienen om jonge pullen van weide- 
vogels dekking en voedsel te bieden. 
Ze kunnen ook dienen als broed- 
plaats voor veldleeuweriken en 
graspiepers. 

Natuurlijke braakstukjes in winter- 
tarwe op plaatsen waar waterschade 
is ontstaan. Deze stukjes werden 
niet meer opnieuw ingezaaid. 

De aanleg van 9wintervoedselran- 
den". Hier wordt een strook van zes 
meter in graan niet geoogst. Ze 
dient als voedsel voor de veldleeuwe- 
rik en andere zaadetende vogels. 

Braak laten liggen van kansrijke 
percelen. Dit zijn over het algemeen 
wat ruigere percelen waar veel 
wintervoedsel aanwezig is. 
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Oveúarige bloemenstrook. Foto: Giel Witte. • Veldleeuwerik. Foto: Jankees Schwiebbe. 

• 

• Het plaatsen van `kwikstokken`. 
Dit zijn dunne takken van ± l .50 
meter lang. Ze dienen in het voor- 
jaar als zangpost voor gele kwik- 
staaxten. 

Een naar I juli uitgestelde maai- 
datum voor gtLl\lll l ld • 

Ervaringen en 
resultaten 2007 

• 

• 

. 

. 

De ervaringen en resultaten in 
2007 waren zeer wisselend (Van 
Breukelen et al, 2007) . 

De braakstroken in graan hebben 
plaatselijk goed gewerkt. Vooral op 
de lichte, zanderige grond in de 
omgeving van Den Hoorn zijn 
diverse paartjes veldleeuwerik 
waargenomen. Ook zijn hier twee 
rondvliegende groepjes jonge veld- 
leeuweriken waargenomen. Op de 
zwaardere kleigrond was het resul- 
taat minder. 

De nieuw ingezaaide weidevogel- 
randen van drie en zes meter breed 
waren geen succes. Door de droog- 
te in het voorjaar kwamen ze slecht 
op en ze waren te laat ingezaaid om 
resultaat te hebben. De overjarige 
gras- en bloemenmanden deden het 
\ cc! beter. Hier was wel voldoende 
(lckking. Op zeker vijf plaatsen 
werden territoria van veldleeuweri- 
ken vastgesteld. 

De weidezangvogeltelling wees 
uit dat de natuurlijke braakstukjes 
het beter deden dan de blokjes. Het 
graan was niet overal goed opge- 
komen en de vorm was grillig. 
Kennelijk was dat aantrekkelijker 
voor veldleeuweriken . 

De wintervoedselstroken zijn een 

• 

. 

• 

investering voor volgend jaar en 
daarvan kan nog geen resultaat 
worden gemeld. 

De braakpercelen bestonden uit 
percelen waar in het voorgaande 
jaar een groef bemester had gestaan . 
De groenbemesters hadden zich 
uitgezaaid en waren daardoor de 
hele winter en vroege voorjaar een 
geliefde voedselbron voor zaad- 
etende vogels. 

De kwikstokken waren een suc- 
ces. Op de ongeveer vijftig 
geplaatste stokken werden regel- 
matig (>l0 keer) gele kwikken 
waargenomen, die de stokken als 
zangpost gebruikten. Volgend jaar 
willen we eens kijken of de gele 
kwikstaarten zo te sturen zijn, dat 
ze niet in vroeg te rooien percelen 
met boller soorten gaan broeden . 

Veldleeuweriken hebben meerde- 
re broedsels (2-3) per jaar. Uit 
onderzoek is bekend dat minimaal 
tweemaal per broedseizoen de jon- 
gen uit moeten vliegen om de 
soort in stand te houden (Wil sof et 
al., 1997). Op circa 10 ha met uit- 
gesteld maaibeheer hebben vijf 
paartjes hun twee legsels met suc- 
ces uitgebroed. 

In 2008 hopen we dat de experi- 
menten weer kunnen doorgaan . 
Voor het vervolg is aan te bevelen 
ook onderzoek uit te voeren op 
referentiepercelen waar geen 
beheermaatregelen worden getrof- 
len, zodat we beter kunnen verge- 
lijken of de maatregelen effectief 
zijn of niet. Met deze maatregelen 
willen we de bedreigde weide- 
zangvogels aantrekkelijke leefom- 

handigheden bieden. We hopen dat 
op deze wijze de zangweidevogels 
op Texel minimaal op niveau blij- 
ven en misschien nog toe gaan 
nemen. 

Giel Witte 
Noordwester 39 
7797 HE Den Burg 
tel 0222 313895 
mwwitte@hetnet.nl 
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