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In open bouwland blijken brede faunaranden en braakland in de broedperiode goede

resultaten te laten zien voor akkervogels (o.a. Koks, 2008). Hoewel uit het veldwerk

van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (SWGK) evidentie is verzameld dat

deze maatregelen in de winterperiode ook soelaas bieden voor muizenconsumerende

roofvogels en uilen bleef de betekenis van wintermaatregelen voor soorten die in hun

levenscyclus afhankelijk zijn van akkerbouwgebieden aanvankelijk buiten de boot.

Binnen het kader van het Leefgebiedenbeleid van het Ministerie van LNV werd echter

in de winter van 2007-2008 de mogelijkheid geboden een pilot op te starten om in

Groningen en Drenthe percelen tarwe (vnl. zomertarwe)

als wintervoedsel aan te bieden. Akkerbouwers

bleken belangstelling te hebben om percelen

aan te bieden en zodoende is er een start

gemaakt om de effecten van deze maatre-

gel in de Noord-Nederlandse situatie in

beeld te brengen.

Dat de meeste soorten akkervogels met
name in de West-Europese landen flinke
veren hebben moeten laten is genoegzaam
bekend door een uitdijend aantal studies.
Het gros van deze studies legt de nadruk
op de broedperiode. In Europees perspec-
tief zijn met name Patrijs (Perdix perdix),
Veldleeuwerik (Alauda arvensis) en Geel-
gors (Embiriza citrinella) goed onderzocht.
In Nederland is de Grauwe kiekendief (Cir-
cus pygargus) de best onderzochte akkervo-
gel en sinds 2002 is ook de Veldleeuwerik
in toenemende mate in onderzoekspro-
gramma’s opgenomen.

In Groot-Brittannië (de bakermat van het
akkervogelonderzoek in Europa) begon
onderzoek eind jaren 1990 naar de effec-
ten van de winteroverleving in combinatie
van habitat-gebruik van akkervogels
(Robinson & Sutherland, 1999). Mede op
basis van de hier opgedane inzichten werd
in België een paar jaar later begonnen met

Wintervoedsel voor
akkervogels in Groningen en Drenthe

Winterveldje nabij ideaal struweel (Tripscompagnie,
september 2008; foto: Hans Hut).
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Werk in

uitvoering

het aanleggen van graanveldjes om het
voedselaanbod in de winterperiode te ver-
beteren. Opvallend detail in het werk in
België zijn in het bijzonder de grote aantal-
len Grauwe gorzen (Miliaria calandra) in
vooral gebieden rond Hoegaarden (Guer-
lincks, 2007). Behoudens de onverwachte
effecten op akkerzangers nabij het Ham-
sterreservaat te Sibbe (L.) (La Haye et al.,
2005) en een initiatief nabij Venlo (Bos et
al., 2008) is de betekenis van wintervoed-
sel voor een keur aan Rode lijstsoorten
nog nauwelijks onderzocht in Nederland.

Opzet van het eerste jaar
In Groningen (5 veldjes) en Drenthe
(4 veldjes) werden landbouwers bereid
gevonden om tegen een vergoeding delen
van tarwevelden niet te oogsten. In Zuide-
lijk Flevoland werden twee landbouwers
gevonden die een graanmengsel inzaaiden
voor akkervogels. De Flevolandse veldjes
zijn niet in de pilot meegenomen omdat
het graan pas deze winter voor vogels
beschikbaar komt. Met name rond Noord-
broek en Midwolda (Gr) en in de veenkolo-
niën nabij Exloo (Dr) konden we de theorie
aan de Noord-Nederlandse praktijk toet-
sen. Voor ieder graanveldje werd een blan-
co geselecteerd waarbij werd gelet op ver-
gelijkbare landschappelijke kenmerken
(met name de aanwezigheid van opgaande
beplanting). De bodemtypen waren lichte
klei, zware klei en dalgrond.

Eerste resultaten
Vanaf medio september 2007 tot eind
maart 2008 werden wekelijks tellingen uit-
gevoerd. Daarnaast zijn in een aantal veld-
jes botanische opnamen gemaakt en is in
januari muizenonderzoek uitgevoerd. Tij-
dens de gehele telperiode zijn minimaal
20185 individuen verspreid over 68 soorten
vogels waargenomen. Er werd een breed
scala aan vogelsoorten waargenomen,
waaronder enkele schaarsere: o.a. Grote
barmsijs (Carduelis flammea), Velduil (Asio
flammeus), Patrijs, Sneeuwgors (Plectro-
phenax nivalis) en IJsgors (Calcarius lappo-
nicus). De grootste groep akkerzangers
werd waargenomen op 17 december 2007
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tijdens een excursie: rond de 800 vogels
op een Drents veldje van 1 ha.
Voor analyse van de resultaten moest
gekozen worden voor een beperkt aantal
soorten: Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
(soort van open akkerland), Geelgors (Embi-
riza citrinella) (soort van kleinschaliger akker-
land), Ringmus (Passer montanes) (derde
kleine akkerzanger die in voldoende aan-
tallen werd waargenomen), Buizerd (Buteo
buteo) (roofvogels), Houtduif (Columba
palumbus) en Holenduif (Columba oenas)
(beiden zaadeters, die zich beiden anders
gedroegen). De aantallen vogels overtroffen
onze stoutste verwachtingen. Daarnaast is
een model gemaakt om de variabelen uit
de experimentele opzet te testen: graan-
veld tegen controleplot, regio (Drenthe,
Oldambt, noord kust), opgaande beplan-
ting en aantalverloop over de winter.

Vervolg in winter 2008-2009
Komende winter zal worden gebruikt om
dit project voort te zetten in de Provincies
Drenthe, Groningen en Flevoland. Onder
auspiciën van Vogelbescherming Neder-
land is ook in Zeeland een identiek project
gestart, zodat voor het eerst het effect van
de hier beschreven maatregel op een
behoorlijke schaal zal kunnen worden
beschreven.

In de herziening van de SAN-pakketten zal
het pakket wintervoedsel voor akkervogels
als nieuwe maatregel worden opgenomen.
Zelden is snel een geïmporteerd idee in
een Nederlandse pilot getest en vervolgens
in Programma Beheer ingevoerd.
De graanveldjes zijn uitgebreid met 30 ha
en in meer verschillende gebieden uitge-
zet. Hierdoor kan verder inzicht verkregen
worden in de effecten van verschillende
vormen van opgaande beplanting en de
invloed van verschillende typen landschap-
pen op de aantallen vogels. Binnen het
project zijn nu ook enkele stoppelvelden
opgenomen, om de waarde daarvan beter
te kunnen inschatten.
Voor deze winter zijn de tellingen met een
aantal at random geselecteerde graanstop-
pels uitgebreid. De opzet van graanveld en
controleplot blijft gehandhaafd. Er zullen
driemaal muizen gevangen gaan worden in
graanveldjes en controleplots. Nieuw is
het plaatsen van exclosures. In combinatie
met het meten van de totale consumptie
kan het aandeel dat geconsumeerd wordt
door muizen en vogels en het aandeel dat
verloren gaat door andere oorzaken
gescheiden worden. Het vervolgproject zal
verder kunnen bijdragen aan het tot stand
komen van optimale maatregelen om de
voedselsituatie in de winter te verbeteren.
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Geïnteresseerden kunnen op verzoek
een digitale versie van de rapportage

van het startjaar ontvangen.

Gemengde groepen zangvogels maakten gebruik van de graanveldjes, hier vooral
veel Geelgorzen (Embiriza citrinella) (Exloo, december 2007; foto: Hans Hut).


