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Het Fochteloërveld

onderzochte gebieden

aantal broedparen In de tabel staan de aantallen gekar-

teerde broedparen vermeld. De aantallen broedparen wei-

devogels in het Fochteloërveld zijn niet zo hoog als we el-

ders in Friesland gewend zijn, bijvoorbeeld in veen- en klei

op veengebieden Wel is opmerkelijk het grote aantal Kwar-

tels dat in 1994 is vastgesteld.

broedsucces Voor het onderzoek naar het broedsucces

zijn nesten gelokaliseerd en gevolgd en ouders met jongen

vastgesteld. Omdat het over kleine aantallen gaat, is de

zeggenskracht niet zo groot. Van 14 gevolgde Kievitenpa-
ren blijkt 5 paar jongen te hebben gekregen; van 3 paar

Grutto's heeft 1 paar jongen voortgebracht. Na één tot an-

derhalve week werden de alarmerende oudervogels niet

meer gezien. Als oorzaak van mislukken van nesten is ge-

constateerd landbouwwerkzaamheden, vertrapping door

vee en predatie door Zwarte kraaien. Opmerkelijk is dat

predatie door Vossen niet is geconstateerd. En dat terwijl

wildbeheerseenheden in de regio juist voortdurend op dat

aambeeld hameren.

Al met al een interessant verslag. De zeggingskracht van

het verslag kan nog worden verbeterd, wanneer de gege-

vens wat systematischer worden gepresenteerd.

Voor nadere inlichtingen kan je je wenden tot J. Mulder.

Meester Lokstraat 22, 8427 RD Ravenswoud.

Freek Nijland

In 1994 heeft Janco Mulder te Ravenswoud een aantal

agrarische gras- en bouwlanden ten westen van het

Fochteloërveen geïnventariseerd op weidevogels Een deel

is tevens onderzocht op broedsucces. Gelukkig is er een

rapportje over geschreven, zodat ook anderen er kennis

van kunnen nemen.

Uit het verslag blijkt dat ca. 200

hectare grasland, waarvan 77 hectare in bezit is van Na-

tuurmonumenten en het overige een normaal agrarisch

gebruik kent, is geïnventariseerd op een aantal soorten

weidevogels met een territoriummethode (BMP?). Daar-

naast is onderzoek gedaan naar het broedsucces. Het

overige gebied dat vooral uit bouwland bestaat, is alleen

geïnventariseerd op Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster

en Kwartel. Alle broedparen zijn op kaart ingetekend. Van het onderzochte overige gebied is jammer genoeg de oppervlakte niet

vermeld en de ligging niet op kaart ingetekend.

soort Fochteloërveld overig gebied totaal

Patrijs 1 ? ?

Kwartel 5 9 14

Scholekster 6 23 29

Kievit 15 64 79

Grutto 3 10 13

Wulp 2 2 4

Tureluur 0 1 1

Veldleeuwerik 12 ? 7

Graspieper 16 7 7

Gele Kwikstaart 3 ? 7


