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Spaar de vogels bij het maaien

Door J.J. Zijlstra, bedrijfsdeskundige R. L. V. D., Leeuwarden

Door de voorjaarswerkzaamheden zoals rollen, eggen en slepen wor-

den veel vogelnesten vernield. Voor hen die oog hebben voor het

vogelleven is het een kleine moeite om, voordat met bepaalde werk-

zaamheden wordt begonnen, eventuele nesten op het perceel te voor-

zien van een merkteken. Veel nesten kunnen hierdoor voor vernieling
worden behoed.

Later is het echter vooral het maaien dat voor de vogels ernstige ge-

volgen heeft. Vooral de specifieke hooilanden herbergen vaak veel

weidevogels. Tijdens het maaien van deze percelen worden vooral
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We leven in een tijd dat alles gehaast en snel moet gaan, maar toch...

wat zouden onze graslanden zijn zonder de karakteristieke weide-

vogels? Gelukkig kunnen wij door een bepaalde manier van maaien te

volgen veel jonge vogellevens sparen. De jonge, weerloze, vogels
zoeken beschutting in het op stam staande lange gras en geven deze

beschutting ook bij naderend onheil niet prijs. Wel gaan ze via de

slootwal en door de sloot naar het buurperceel en zoeken dan de vei-

ligheid in de omringende percelen. Hierop gebaseerd kan een bepaal-
de methode van maaien worden gevolgd, die voor de jonge vogels
een grote veiligheid waarborgt.
In figuur 1 is schematisch de methode weergegeven, die dood en ver-

derf voor de vogels betekent. Het perceel wordt vanaf de buitenkant

rondom gemaaid. Na enkele omgangen met de zon mee, wordt de

slootkant tegen de zon in gemaaid. De vogels kunnen nu niet meer

weg komen en in de laatste zwaaien worden er veel verminkt en ge-

dood.

Dat het ook anders kan is schematisch weergegeven in figuur 2. Eerst

wordt vóór dwars een strook gemaaid, die bij het in de lengterichting
maaien als uitloop kan dienen. Vervolgens maait men midden door

het perceel naar achteren en maakt ook daar een vrije uitloop. Verder

wordt nu van het midden uit steeds tegen de zon in rondgewerkt. Bij
de aanwezigheid van greppels waar niet overheen te maaien is wor-
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(Cliché's Fries Landbouwblad)

jonge vogels, die de vliegkunst nog niet machtig zijn, dodelijk ver-

minkt doorhet mes en de vingerbalk van de maaimachine.
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den de binnengreppelskanten nog in twee keer met de zon mee ge-

maaid.

Deze methode van maaien, die praktisch zeer goed uitvoerbaar is,

spaart heel wat jonge vogels het leven. Zowel bij het gebruik van de

paardenmaaimachine als bij het gebruik van de trekker met maaibalk

is vanuit het midden maaien mogelijk. Dit geeft onze jonge vogels een

kans.

Het gaat om de vogels en ons geliefd weidelandschap.


