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pppp^jbks^qqfkd^jbks^qqfkd^jbks^qqfkd^jbks^qqfkd====

Much study into the Black-tailed Godwit has already been done. Now it appears that the protection 
measures, which originate from this knowledge, are not sufficient. The Black-tailed Godwit is declining 
rapidly. This bird appears to prefer a mosaic of land use in which some pastures are grazed, some are 
mowed and other pastures are not mowed. 

Within this management of a mosaic land use the fields, which are grazed, are functional for meadow 
birds. Fields which are pre-grazed offer a breeding biotope for meadow birds, which breed in short 
vegetations. Grazed areas offer practicable area and food for chicks. Pre-grazing leads to the presence of 
cow dung and because of this to insect life. Furthermore grazing offers variation in the quantities of 
grassland. To be able to explain the role of grazing in mosaic management this research has been 
conducted. Aim of this research is to gain more insight and obtain clarity in what the role of grazing is 
within the mosaic management to increase the survival rate of the chicks. What is the meaning of the 
different forms of grazing for chicks? Do the chicks show a certain preference? In this research three 
different treatments concerning grazing have been applied. This research is a division of the Frisian 
project ‘Skries4you’. This project is a part of the European Interreg project ‘Farmers for Nature’. 

This research fixes on families of the Black-tailed Godwit. The parental care holds three important tasks: 
finding favourable feeding grounds, protection against heat or rain and defending against predations. The 
chicks need long grass which is necessary for cover and the presence of insects. When after a month the 
chicks are fledglings, the family falls apart. 

The three treatments are pre-grazing, periodical grazing and extensive grazing. The treatments are 
implemented in fields in duplicate among regularly managed fields on three locations. The aim of the 
treatment pre-grazing is the availability of short vegetation by grazing at the start of the chick season. 
Cattle are removed from the fields at the same time with the hatching of the first eggs. This field type will 
become more variable in grass length and structure during the season. The treatment periodical grazing is 
to be considered as reference type. This is the most attentive grazing-system within agriculture. The 
difference with the treatment pre-grazing is that when the grass length is around 15 cm it will be grazed 
again. The aim of the treatment extensive grazing is to have an alternation of short and long vegetation 
during the chick season. The cattle present will graze and produce cow dung causing the variation. 

The locations used in this research are selected on the certainty that at least 20 couples of Black-tailed 
Godwits are present in the area. Another selection criterion was that the distances to sources of 
disturbance were similar. In every location a number of fields are selected to be treated according to the 
three treatments. At the end of the data collection a number of fields have been classified at a certain 
treatment method because they turned out to have been treated in this way. The location Blessum covers 
131,2 ha. The sources of disturbance are the two farms and the provincial road at the south of the area. 
The location Idzega exists from two separate areas which covers 168,8 ha. The sources of disturbance are 
the farms on both areas. The location Nij Bosma Zathe covers of 154,9 ha. The sources of disturbance on 
this location are the provincial road and the farm. 

The data have been collected in several observation rounds during the months of May and June. During 
each observation round all the fields have been classified in use, components here are grazing, mowing, 
plough land. By collecting these data an image is made of the different types of land use and their share in 
proportional quantities. Furthermore during every observation round the families are mapped and their 
positions are noted. The preference of chicks for certain field types can be inferred of the proportion 
between availability of field types and the use of these by the chicks. The partitioning of chicks 
concerning the different field types is examined by the means of a selection index, the Jacob’s D. This 
index has possible values between -1 and + 1, where 0 indicates a use that is in proportion with the 
availability of the field type. 

First the development of the fields is analysed. On location Blessum the development of the fields is 
constant up to June 2. The field type of non-mowed long grass has the largest share. After the 2e of June 
this share decreases strongly and the share of the short grass increases. After 2 weeks this proceeds in the 
field type of regrown grass with an average of 20 cm in grass length. On location Idzega the field type 
non-mowed long grass has the largest share up to June 6. In comparison with the other locations the fields 
mowed in fazes for cattle fodder have a rather large share. On location Nij Bosma Zathe the field type of 
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non-mowed long grass is largest up to June 2. Then the share of the field type with refuge strips increases. 
This is part of the mosaic management. A refuge strip is a band of non-mowed grass that remains after the 
field is mowed. The meadow birds can hide themselves in these bands when needed. 

After this the development in numbers of Black-tailed Godwit is analysed. On location Blessum in sum 
398 times a family of the Black-tailed Godwit has been mapped. The observations have been carried out 
in the period of May 17 up to June 26. On location Idzega in sum 532 times a family of the Black-tailed 
Godwit has been mapped. Here the observation period was from May 16 up to June 23. On location Nij 
Bosma Zathe in sum 379 times a family of the Black-tailed Godwit has been mapped and the observation 
period was from May 17 up to June 21. 

These developments are illustrated in distribution cards. Now there is a clear picture of these 
developments the Jacob's indexes are calculated. A positive Jacob's index shows a preference for that 
field type. Prior to june 2 in Blessum the field type with non-mowed long grass is positively selected. 
After this date the other field types with longer grass are selected positively, both the regrown grass (pre-
grazed or mowed) and the non-mowed grass. At Idzega the Black-tailed Godwits show a positive 
selection for the short and long non-mowed grass prior to June 6. After this date the field which is grazed 
and the fields with regrown grass are selected positively. At Nij Bosma Zathe the field which is grazed 
and the fields with long grass (both non-mowed and regrown) show positive selection indexes. After this 
date fields which are grazed are also selected positively. Moreover the field of the treatment method pre-
grazed is selected positively. The Jacob’s index at Nij Bosma Zathe is recalculated. In this recalculation 
two fields are excluded. Now only the types with longer grass (regrown or onmowed) are selected. 

The preference for long grass is striking at all locations. Pre-grazed fields become interesting when they 
reached the regrown faze. These fields then have enough grass length and the attraction increases as 
quantities of non-mowed fields decrease. The method grazing is only positively selected at Idzega and 
only after the decrease of quantities non-mowed grass. Periodical grazing is negatively selected at all 
locations.  

One weak point of this research is that the treatment method periodical grazing has not succeeded on the 
location Nij Bosma Zathe. This location had, however, extra pre-grazed fields. This investigation has 
been conducted during one breeding season. It is possibly that there will be a clearer picture if it is carried 
out during several years. Finally, during this research it has proven to be that the ideas concerning the 
appearance of the different treatment methods differed between the research workers and the farmers. 
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NKNKNKNK ffffkibfafkdkibfafkdkibfafkdkibfafkd====

Door de jaren heen is er al veel onderzoek naar de Grutto gedaan. Zo is er onder andere bekend dat de 
vogels afhankelijk zijn van agrarische graslanden, waarin ze nestelen en vervolgens de kuikens 
grootbrengen. Al jaren zijn tal van vrijwilligers en boeren in heel Nederland actief om de nesten te 
markeren, zodat deze tijdens het maaien gespaard zullen blijven. Daarnaast zijn er reservaten gevormd 
waarin het beheer speciaal gericht is op weidevogels en hebben boeren overeenkomsten gesloten met 
de overheid om bepaalde delen van hun land later in het seizoen te maaien of langer vochtig te 
houden. Nu blijkt uit onderzoek dat de beschermingsmaatregelen niet toereikend zijn en gaat het 
aantal van de Grutto snel achteruit. Te lang is er van uitgegaan dat de Grutto zich op het moderne 
boerengrasland zou kunnen handhaven, maar Grutto’s prefereren een mozaïek van beweide, 
gemaaide, ongemaaide, vochtige en nattere graslanden. Het is daarbij cruciaal dat een deel van de 
graslanden pas na 15 juni gemaaid wordt om aan de opgroeiende kuikens voldoende beschutting en 
voedsel (insecten) te geven. (Beintema et al, 1995) 

Om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in de voorkeuren van gruttokuikens voor het 
opgroeihabitat wordt er met behulp van dit deelproject onderzoek gedaan naar de effecten van 
beweiding op het graslandgebruik van gruttokuikens. Dit onderzoek is onderdeel van het Europese 
Interreg-project ‘Farmers for Nature’. Dit vijf jaar durende project (2004 – 2008) van landen uit de 
Noordzee regio heeft tot doel nieuwe manieren te creëren om de ecologische waarde van agrarische 
landschappen te behouden. Het Friese project is van start gegaan onder de naam ‘Skries4You’, met als 
doel nieuwe methoden te vinden en te beproeven om de weidevogels (vooral de Grutto) in het 
agrarische landschap te behouden. (Nijland, 2005) 

NKNKNKNKNKNKNKNK ^̂̂̂^kibfafkd=s^^kibfafkd=s^^kibfafkd=s^^kibfafkd=s^k=afq=lkabowlbhk=afq=lkabowlbhk=afq=lkabowlbhk=afq=lkabowlbh====

De oorzaak van de achteruitgang van de Grutto in Nederland is te vinden in een opeenstapeling van 
factoren. De belangrijkste hoofdzaken voor het teruglopende aantal Grutto’s zijn (Oosterveld & Bos, 
2004): 

• Kwaliteitsvermindering van het broed -en voedselhabitat van de Grutto door intensief 
graslandgebruik van de boeren. 

• Areaalverlies door woningbouw, industrieterreinen en infrastructuur. 
• Verslechtering van omstandigheden in de wintergebieden tijdens trek. 
• Lage overlevingskans van gruttokuikens. 
• Verhoogde predatie.  

De Grutto gaat in Friesland harder achteruit dan in Noord-Holland. Dit heeft naar vermoeden te 
maken met het minder intensieve graslandbeheer in de Hollandse veenweidegebieden dan in 
Friesland. (Teunissen et al, 2002) Ontwikkelingen in Friesland drukken een belangrijke stempel op de 
landelijke en Europese trends (25% van de Europese Grutto broedt in Friesland). (Oosterveld & Bos, 
2004) 

Een van de ontwikkelingen binnen graslandbeheer is het al dan niet gebruik van verschillende 
beweidingsvormen. Legsels, die aanwezig zijn op percelen waar met landbouwkundig gangbare 
dichtheden beweid wordt, hebben weinig kans van overleven (Beintema et al, 1981). In andere 
opzichten zijn beweide percelen wel functioneel voor weidevogels: 
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• Voorbeweide percelen bieden later in het broedseizoen vestigingsbiotopen aan weidevogels, die 
in korte vegetaties broeden. Waterland’s onderzoek in 1982-84 laat zien dat vanaf 1 mei Kieviten, 
Tureluurs en Scholeksters zich meer op voorbeweid grasland vestigen dan op maailand 
(Vloedgraven et al, 1986). Het uitscharen van het vee vóór 1 mei gaf de hoogste dichtheid aan 
vestiginging. Ook bij het uitscharen vóór 20 april vestigen zich nog veel Grutto’s in de 
voorbeweide graslanden (Buker & Reyrink, 1989). Het uitkomstsucces van de eieren is 
vergelijkbaar met legsels op maailand met een maaidatum van 1 juni. De vestigingsdichtheid op 
grasland, dat met rundvee is voorbeweid, is hoger dan op grasland dat met schapen is 
voorbeweid; 

• Beweide gebieden bieden begaanbaar terrein en voedsel voor kuikens die voorkeur hebben voor 
korte vegetaties (Kieviten, Tureluurs, Scholeksters) (Beintema et al, 1995);  

• Voorweiden leidt tot de aanwezigheid van koeflatten. In en op de koeflatten bevind zich veel 
insectenleven dat als belangrijke voedselbron geldt voor met name grutto -en kievitkuikens 
(Beintema et al, 1995). 

• Recente inzichten over mozaïekbeheer dichten ook een belangrijke functie toe aan beweide 
percelen, in afwisseling met maaipercelen. (Oosterveld & Bos, 2004) 

De laatste drie functies zijn vooral gebaseerd op indrukken uit het veld en niet op onderzoek. Het is 
nuttig de rol van beweiding binnen het mozaïekbeheer beter te onderbouwen, vooral in het licht van 
de overleving van gruttokuikens (mondelinge mededeling Oosterveld, 2006). Openstaande vragen 
hebben bijvoorbeeld betrekking op:  

• de betekenis van beweide percelen voor kuikens,  
• effecten van omweiden of standweiden,  
• verschillen in begrazingsdichtheid.  
• de inpasbaarheid van deze vormen van beweiding in een moderne bedrijfsvoering. 

Voor het onderzoek is een beperkt aantal vormen van beweiden gekozen: 

• Voorweiden tot begin mei (afhankelijk van het voorjaar), gevolgd door 4 (of 6) weken rust. Door 
deze vorm van beweiden ontstaat er een variabele grasstructuur. De aanwezigheid van koeflatten 
zorgt voor een pollenstructuur. Daarnaast zal er op en rond deze koeflatten insectenleven 
ontstaan; 

• Standweiden met jongvee/pinken/droge koeien in een lage dichtheid met een maximale 
begrazingsdichtheid van 4,0 gve/ha op normaal bemeste percelen; 

• Omweiden met melkvee in gangbare dichtheid. 

NKOKNKOKNKOKNKOK aaaalbilbilbilbi====

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht en duidelijkheid in de rol van beweiding 
binnen het mozaïekbeheer in het licht van de overleving van gruttokuikens. Dit is om vervolgens het 
belang van dit beheer beter te kunnen onderbouwen. 

NKPKNKPKNKPKNKPK llllkabowlbhpso^dbkkabowlbhpso^dbkkabowlbhpso^dbkkabowlbhpso^dbk====

1) In welke mate maken gruttokuikens gebruik van beweid grasland? 
2) Hoe is de voorkeur van de gruttokuikens ten opzichte van andere graslandtypen? 

NKQKNKQKNKQKNKQK iiiibbptfgwbobbptfgwbobbptfgwbobbptfgwbo====

In het eerst volgende hoofdstuk wordt er een klein stuk achtergrond informatie gegeven over 
verschillende aspecten die met dit onderzoek samenhangen. In hoofdstuk 3 staat het doel van het 
onderzoek en de bij behorende vragen. Vervolgens wordt in het hoofdstuk Methoden en technieken de 
opzet van het onderzoek gegeven. In het hoofdstuk Resultaten wordt de analyse van de data uitgelegd. 
Hier worden conclusies aan verbonden in het volgende hoofdstuk. In de discussie is te lezen welke 
aspecten het onderzoek hebben beïnvloed. 
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OKOKOKOK ^̂̂̂`e`e`e`eqqqqbbbboooodolkafkcloj^qfbdolkafkcloj^qfbdolkafkcloj^qfbdolkafkcloj^qfb====

OKNKOKNKOKNKOKNK aaaab=db=db=db=dorqqlorqqlorqqlorqql====

In het broedseizoen leven Grutto’s (Limosa limosa limosa) voornamelijk van regenwormen en 
emelten. Vanaf eind maart verschijnen de eerste legsels in, door het mannetje gemaakt maar door het 
vrouwtje uitgekozen, nestkuiltjes. De legselgrootte bestaat gemiddeld uit vier eieren, deze worden 
ongeveer 24 dagen bebroed. Alleen bij vroegtijdige verstoring produceert het wijfje een vervolglegsel. 
Na 30 tot 35 dagen vanaf het moment van uitkomen zijn de jongen zelfstandig. (Beintema et al, 1995). 

De plaatsgetrouwheid van Grutto’s is zeer groot in vergelijking 
met andere weidevogelsoorten. Een succesvol legsel in het vorige 
seizoen is de belangrijkste reden voor broedplaatstrouw. (Groen, 
1993) 

Dit onderzoek is alleen gericht op de gruttogezinnen. De kuikens 
komen zo goed als tegelijkertijd uit het ei en verlaten vervolgens al 
na een paar uur het nest. Rond dit tijdstip zijn Grutto’s uiterst 
geagiteerd en soms uitgesproken agressief. Later zal de opwinding 
zakken en beperkt de ouderlijke zorg zich tot de drie belangrijkste 
taken: het opzoeken van gunstige kuikenfoerageergebieden, het 
geven van bescherming tegen kou of neerslag en de verdediging 
tegen predatoren. Als de kuikens te sterk afkoelen, beginnen ze 
meestal direct te piepen. De ouders reageren hierop met het 
zogenaamde hoedgedrag. Ze zakken op hun loopbeen, zetten hun 
borstveren uit en roepen de kuikens, die zich vervolgens tussen de 
veren laten verwarmen. Bewaking gebeurt bij voorkeur vanaf 
punten met een goed uitzicht (zie figuur 1) bijvoorbeeld op een 
hooiland waar de kuikens zelfstandig hun insectenmenu bij elkaar 
kunnen scharrelen. (Beintema et al, 2005) 

De kuikens zullen zich bij alarm in de hogere vegetaties 
verschuilen. Gruttogezinnen zijn vooral bezig met het opsporen 
van rijke voedselgebieden voor de kuikens, hierbij kunnen ze 
enorme afstanden afleggen. Als na een maand de kuikens 
vliegvlug zijn en voor zichzelf kunnen zorgen, valt het gezin 
uiteen. (Beintema et al, 2005) 

Gruttokuikens hebben lang grasland nodig voor dekking en de nodige insecten. Wordt dit gras te lang 
en te dicht dan verhuizen de kuikens. De variatie van het grasland is dan te klein. (Schekkerman & 
Muskens, 2000) 

OKOKOKOKOKOKOKOK jlw^ýbh_bebbojlw^ýbh_bebbojlw^ýbh_bebbojlw^ýbh_bebbo====

Mozaïekbeheer is een nieuwe, experimentele vorm van agrarisch natuurbeheer speciaal gericht op de 
Grutto. Bij mozaïekbeheer worden er afspraken met een boer gemaakt. Deze boer zal dan vervolgens 
een aantal van zijn percelen aan de hand van dit mozaïekbeheer reguleren. De vijf uitgangspunten van 
het mozaïekbeheer zijn te lezen in tabel 1 op de volgende pagina. Mozaïekbeheer wordt gepland op 
het niveau van gebieden van minstens 200 tot 300 ha. Het uiteindelijke effect van het beheer op lokaal 
niveau (werkgebied) is mede afhankelijk van het beheer op regionaal niveau. Het effect op het niveau 
van deelgebieden en percelen hangt weer af van wat er in het hele werkgebied gebeurt. (Schotman et 

al, 2005) 

Voor de effectiviteit van het gruttobeheer binnen een gruttogebied worden drie groepen maatregelen 
onderscheiden: nestbescherming, ‘kuikenland’ en graslandstadia met lang gras. Door nestbescherming 
worden weidevogelnesten beschermd tegen vertrapping door vee of vernieling tijdens 

 

cáÖììê=NX=dêìííçK=jK=sÉäíã~å=
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veldwerkzaamheden (maaien) door middel van het plaatsen van nestbeschermers of 
markeringsstokken. Na het uitkomen van de eieren, en vervolgens het verlaten van het nest, zijn de 
kuikens niet meer beschermd wanneer bijvoorbeeld het perceel na afloop van de rustperiode wordt 
begraasd of indien er andere werkzaamheden plaatsvinden. Het is dan ook de bedoeling dat de 
kuikens, bij dreigend gevaar van deze aard, spontaan of gedwongen op tijd verhuizen naar veiligere 
percelen. (Schotman et al, 2005) 

q~ÄÉä=NW=ráíÖ~åÖëéìåíÉå=îççê=ãçò~≥ÉâÄÉÜÉÉê=EpÅÜçíã~å=Éí=~äI=OMMRF 

De vijf uitgangspunten voor mozaïekbeheer: 

1. Er wordt altijd aan nestbescherming gedaan; 

2. De kuikenoverleving wordt bevorderd door langzamer maaien en ‘omweiden’ van de kuikens; 

3. Slootkanten en greppels worden niet bemest en in het broedseizoen niet gemaaid; 

4. Het weidevogelbeheer wordt altijd aan het begin van het seizoen op perceelsniveau volledig gepland en geëvalueerd 
met als streven 100% dekking van de nagestreefde gruttodichtheid. 

5. Alle normen en vuistregels gelden voor gemiddelde gangbare omstandigheden (weer, intensiteit graslandgebruik, 
bemesting, etc.). In het Zuidwesten begint het broedseizoen een week eerder, in het Noorden een week later, Daarmee 
kan rekening worden gehouden. Ook over het gewicht van bepaalde vormen van kuikenland kunnen regionale 
afspraken gemaakt worden. 

OKPKOKPKOKPKOKPK phofbpQvlrphofbpQvlrphofbpQvlrphofbpQvlr====

Na een voorbereiding van een jaar is in juni 2004 het Europese Interreg-project ‘Farmers for nature’ 
van start gegaan. Het gezamenlijke, vijf jaar durende project van landen uit het Noordzeegebied heeft 
tot doel nieuwe manieren te vinden om de ecologische waarden van agrarische landschappen te 
behouden. Aan het project doen mee: Nederland (Friesland en Drenthe), Noorwegen (Telemark), 
België (West-Vlaanderen), Duitsland (Rivier de Lethe), Engeland (N.O.) en Schotland (Shetlands). 

Het Friese project is van start gegaan onder de naam ‘Skries4You’. Het project stelt zich ten doel 
nieuwe methoden te vinden en te beproeven om de weidevogels in het agrarische landschap te 
behouden. Onder meer worden veldonderzoeken verricht, (beheers)methoden geanalyseerd, modellen 
ontwikkeld en voorstellen gedaan, toegespitst op gebieden met collectieve beheerspakketten met 
mozaïekbeheer. (Nijland, 2005) 
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PKPKPKPK lkabowlbhpso^dbklkabowlbhpso^dbklkabowlbhpso^dbklkabowlbhpso^dbk====

In de voorgaande hoofdstukken is geconstateerd dat de oorzaken van de achteruitgang van de Grutto 
in Nederland te vinden is in een opeenstapeling van factoren. (Zie paragraaf 1.1). De rol van 
beweiding is niet duidelijk omschreven. 

PKNKPKNKPKNKPKNK lkabowlbhpalbipqbiiflkabowlbhpalbipqbiiflkabowlbhpalbipqbiiflkabowlbhpalbipqbiifkdkdkdkd====

Verkrijgen van meer inzicht in de rol van beweiding binnen het mozaïekbeheer in het licht van de 
overleving van gruttokuikens. 
Dit is om vervolgens het belang van dit beheer beter te kunnen onderbouwen. 

In het onderzoek zijn drie verschillende methoden toegepast betreffende beweiden. Het effect hiervan 
op het habitatgebruik van het gruttokuiken wordt onderzocht. 

PKOKPKOKPKOKPKOK lkabowlbhpso^dbklkabowlbhpso^dbklkabowlbhpso^dbklkabowlbhpso^dbk====

• In welke mate maken gruttokuikens gebruik van voorweiden, extensief standweiden en 
omweiden? 

• Hoe is het gebruik van deze graslanden in vergelijking met de andere graslandtypen? 
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QKQKQKQK jjjjbqelabk=bk=qb`ekfbhbbqelabk=bk=qb`ekfbhbbqelabk=bk=qb`ekfbhbbqelabk=bk=qb`ekfbhbkkkk====

In dit hoofdstuk worden als eerste de verschillende beweidingstypen besproken. Hierop volgend 
komen de drie onderzoekslocaties aan bod. Hierbij wordt ingegaan op de grootte van het 
proefoppervlak per locatie, welke storingsbronnen er aanwezig zijn en welke percelen zijn 
aangewezen als proefpercelen. De data-verzamelingmethoden worden uitgelegd in het 
daaropvolgende gedeelte. Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk wordt de wijze van dataverwerking 
en data-analyse besproken. 

QKNKQKNKQKNKQKNK ____bbbbtbfafkdpqvmbktbfafkdpqvmbktbfafkdpqvmbktbfafkdpqvmbk====

De drie beweidingstypen zijn voorweiden, omweiden, en standweiden. Alle percelen met een van de 
drie behandelingen worden in het voorjaar bemest met ca. 25 ton drijfmest, aangewend met een 
sleepslangenmachine. De kunstmeststikstof voor de 1e snede is afhankelijk van het graslandgebruik. 
De percelen, die worden beweid, krijgen voor de 1e snede een totale N-gift van 70 kg N/ha (incl. de N 
uit drijfmest). De te maaien percelen krijgen in totaal 100 kg N/ha. De totale jaargift bedraagt ca. 250 
– 300 kg N/ha. Naast deze behandelingsmethoden worden de overige percelen regulier behandeld. Dat 
wil zeggen gemaaid, al of niet met maaidata, en beweid. Het maaien zal gebeuren met 4 tonds 
(reguliere maaisnede 1e snede). De oppervlakte van elke behandeling bedraagt minimaal 1.5 ha.  
Uitgangspunt in de keuze van de percelen is, dat deze zoveel mogelijk vergelijkbaar moeten liggen ten 
opzichte van storingsbronnen, maar ook ten opzichte van de verspreiding van territoria op basis van 
voorgaande jaren. 

QKNKNKQKNKNKQKNKNKQKNKNK _É_É_É_ÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉ=sççêïÉáÇÉå=sççêïÉáÇÉå=sççêïÉáÇÉå=sççêïÉáÇÉå====
Het doel in het beweidingstype voorweiden is om kort geweid gras beschikbaar te hebben bij de start 
van het kuikenseizoen. Hierbij wordt het jongvee in het voorjaar (begin april) zo snel mogelijk (halve 
weidesnede) ingeschaard in goed gras, waarbij ze dag en nacht kunnen weiden. Inscharen wil zeggen 
dat het vee in de wei gelaten wordt. Het jongvee wordt tegelijkertijd met het uitkomen van de eerste 
grutto-eieren uitgeschaard. Bij uitscharen wordt het vee uit dit perceel gehaald. De koppelgrootte 
wordt afgestemd op de perceelsgrootte. Mocht het gras echter onverhoopt ca. 2 weken eerder op zijn, 
dan worden de dieren op dat moment uitgeschaard om vervolgens de laatste dag(en) van april de 
hergroei weer af te kunnen grazen. Dit type grasland wordt naarmate het seizoen vordert steeds meer 
variërend van grasstructuur dan de gemaaide percelen door het ontstaan van pollen en korter gras.  

QKNKOKQKNKOKQKNKOKQKNKOK _É_É_É_ÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉ=lãïÉáÇÉå=lãïÉáÇÉå=lãïÉáÇÉå=lãïÉáÇÉå====
Het beweidingstype omweiden geldt als referentietype als meest voorkomend beweidingsysteem 
binnen het agrarisch beheer. Bij dit beweidingstype is er een korte vegetatie aan het begin van het 
kuikenseizoen. Het verschil met voorweiden is dat het vee het perceel weer zal gaan begrazen zodra 
het gras hergroeid is. Bij dit graslandsysteem wordt er geweid bij een reguliere weidesnede (ca. 1700 
kgds/ha) en is de beweidingduur van elk perceel relatief kort (gemiddeld ca. 4 dagen). In dit systeem 
staat de voederwinning ten dienste van de beweiding. Zodra de vegetatie door het vee afgegraasd is 
zal dit vee in een ander perceel ingeschaard worden. Er komt veel planning en inzicht bij kijken om 
het volgende perceel in het juiste groeistadium te krijgen. Indien mogelijk wordt elk perceel in dit 
systeem na twee opeenvolgende beweidingen gemaaid. 

QKNKPKQKNKPKQKNKPKQKNKPK _É_É_É_ÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉïÉáÇáåÖëíóéÉ====pí~åÇïÉáÇÉåpí~åÇïÉáÇÉåpí~åÇïÉáÇÉåpí~åÇïÉáÇÉå====
Het doel van de behandeling standweiden is om gedurende het kuikenseizoen een afwisseling van 
korte vegetatie en pollen (plukken lange vegetatie) beschikbaar te kunnen stellen. Het vee zal om 
aanwezige koeflatten heen grazen waardoor het gras rondom deze koeflatten lang blijft. Het vee in 
deze behandeling wordt eveneens bij een halve weidesnede in het voorjaar ingeschaard in goed gras. 
Tijdens een standweidensysteem blijven de dieren voor een langere periode op hetzelfde perceel 
lopen. Dit is alleen mogelijk als de veebezetting laag is. Hierdoor neemt het vee minder droge stof op 
dan er dagelijks groeit. 
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QKOKQKOKQKOKQKOK ab=il`^qfbab=il`^qfbab=il`^qfbab=il`^qfbp=bk=_bebbomo^hqfghp=bk=_bebbomo^hqfghp=bk=_bebbomo^hqfghp=bk=_bebbomo^hqfgh====

De locaties voor dit onderzoek zijn zo gekozen dat er in ieder geval minimaal 20 gruttobroedparen binnen het 
gebied aanwezig zijn. Deze zekerheid komt voort uit eerder gedane onderzoeken door het onderzoeksbureau 
Altenburg en Wymenga (mondelinge mededeling Oosterveld, 2006) en na overleg met de agrarische 
natuurverenigingen Oer de Wjuk (Blessum) en de Súdwesthoeke (Idzega). De Grutto’s broeden per toeval in 
dit gebied, hoewel bekend is dat Grutto’s vaak terugkeren naar het gebied waar zij geboren zijn (Beintema et 
al, 2005). Voor het onderzoek zijn er per locatie een aantal percelen gekozen voor een bepaald 
beweidingstype. Buiten de proefpercelen zijn de andere percelen op reguliere wijze behandeld. Aan het eind 
van de dataverzameling zijn een aantal percelen ingedeeld als een bepaald beweidingstype, omdat deze op 
een dergelijke wijze behandeld bleken te zijn. Zo bleek dat het perceel met nummer IK21 op locatie Idzega-
Ketelaar beweid te zijn tot 15 mei. Dit perceel heeft hierdoor het beweidingstype voorweiden gekregen. Op 
deze wijze zijn alle percelen bekeken en al dan wel of niet ingedeeld. 

QKOKNKQKOKNKQKOKNKQKOKNK _äÉëëìã_äÉëëìã_äÉëëìã_äÉëëìã====
De locatie Blessum bestaat uit het grondgebied van de familie Miedema en de familie de Groot. De locatie 
beslaat 131,2 ha en is onderverdeeld in 57 percelen (Zie figuur 3 Veldkaart Blessum). De storingsbronnen zijn de 
beide bedrijven en de provinciale weg ten zuiden van het gebied. Het voorweiden gebeurt op de percelen B8 
en B54. Op 6 juni had het perceel B8 een gemiddelde graslengte van 25–35cm. Het vee is op 16 mei 
uitgeschaard op dit perceel. Op 6 juni bestond 35% van perceel B54 uit dichte graspollen met een graslengte 
van 35-45cm en 65% van dit perceel had een opener grasstructuur van ongeveer 25-35cm lang. Het vee op 
perceel B54 is op 17 mei uitgeschaard. 
De percelen B9, B17 en B33 zijn met het omweidsysteem behandeld. Op 6 juni had elk van deze percelen 
een aandeel van 80% met een graslengte van 15-25cm en een aandeel van 20% per perceel had een 
graslengte van 25-40cm. 
D percelen B13, B15, B41 en B42 representeren het beweidingstype standweiden. B13 en B15 zijn met 8 
pinken beweid gedurende het hele kuikenseizoen. De begrazingsdichtheid van deze twee percelen 
gezamenlijk is 2,3gve/ha. Van perceel B13 had op 6 juni 50% een graslengte van 10-15cm en 50% had een 
graslengte van 25-30cm. Bij perceel B15 was op die datum 50% begroeid met een graslengte van 10-15cm en 
50% had een graslengte van 25-40cm. De percelen B41 en B42 zijn elk met 6 droge koeien beweid 
gedurende het seizoen. De begrazingsdichtheid van het perceel B41 is 3.7gve/ha. De begrazingsdichtheid van 
het perceel B42 is 4,0gve/ha. Op deze beide percelen was op 6 juni 80% van het gras 15-20cm en 20% van 
het perceel had een lengte van 25-35cm dicht rondom de koeflatten. 

 cáÖììê=PK=sÉäÇâ~~êí=_äÉëëìã=
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QKOKOKQKOKOKQKOKOKQKOKOK fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~====

De locatie Idzega bestaat uit twee afzonderlijke gebieden. Het noordelijke gebied is eigendom van de 
familie Reijenga en beslaat 77 ha en is onderverdeeld in 71 percelen (Zie figuur 4, Veldkaart Idzega-

Reijenga). Het zuidelijke gebied behoort tot de familie Ketelaar en beslaat 91.8 ha (Zie figuur 5, 

Veldkaart Idzega-Ketelaar). De totale oppervlakte van de locatie Idzega is 168,8 ha. De storingsbronnen 
zijn de bedrijven van beide gebieden. 

 

Op het gebied van de familie Reijenga is perceel IR24ii voorbeweid tot 15 mei. Het perceel IR23ii is 
in een omweidsysteem betrokken. Perceel IR23i is het hele kuikenseizoen met vee beweid en valt in 
de categorie standweiden. In praktijk blijkt dit perceel anders behandeld te zijn. Bij de start van het 
kuikenseizoen is IR23i met vijf pinken beweid. De begrazingsdichtheid was in deze periode 
3,7gve/ha. Vervolgens zijn, na het uitscharen van de pinken, hier drie droge koeien ingeschaard. De 
begrazingsdichtheid was in deze periode 2,2gve/ha. Na een rustperiode van zeven dagen hebben er 
twee droge koeien in dit perceel gestaan. De begrazingsdichtheid was toen 1,5gve/ha. Op 9 juni had 
20% van perceel IR23i een graslengte van 20-30cm en 80% had een graslengte van 10-20cm. 

Op het gebied van de familie Ketelaar is perceel IK10ii voorbeweid. Het perceel IK10i is in een 
omweidsysteem betrokken en het standweiden gebeurt op perceel IK11ii met 6 pinken. De 
begrazingsdichtheid is 2,3gve/ha. Op 9 juni had van dit perceel 30% een graslengte langer dan 30cm, 
10% had een graslengte van 10-20cm en 60% had een graslengte van 5-10cm. 

cáÖììê=QK=sÉäÇâ~~êí=fÇòÉÖ~JoÉáàÉåÖ~=
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QKOKPKQKOKPKQKOKPKQKOKPK káà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉ====

De locatie Nij Bosma Zathe bestaat uit het grondgebied van Nij Bosma Zathe en de percelen ten 
noorden en ten westen hiervan. De locatie is 154,9 ha en is onderverdeeld in 59 percelen. (Zie figuur 6, 

Veldkaart Nij Bosma Zathe). De storingsbronnen op deze locatie zijn een provinciale weg, deze loopt 
door het gebied, en het bedrijf. Tien van de percelen op het grondgebied van Nij Bosma Zathe zijn 
beheerd via mozaïekbeheer. Dit houdt in dat er afspraken bestaan in welke periode er gemaaid wordt 
en welke vormen van beweiding er uitgevoerd zijn. Deze afspraken liggen vast in de Subsidieregeling 
voor Agrarisch Natuurbeheer (SAN). 

Op twee percelen ligt een ‘1 mei’contract. Deze percelen zijn beweid tot 1 mei en vervolgens tot het 
eind van het broedseizoen, 15 juni, met rust gelaten. Het betreft hier de percelen met de nummers N19 
en N45. Deze percelen zijn meegenomen in het onderzoek als Vsan percelen. Van het perceel N19 had 
op 7 juni 10% een graslengte van 30-40cm en 90% had een graslengte van 20-30cm. Op 9 juni had 
van perceel N45 10% een graslengte van 40-50cm en 90% had een graslengte van 30-40cm. Het 
perceel N26ii is voorbeweid tot 23 mei. Dit perceel is als voorweiden perceel ingeschakeld, omdat het 
kuikenseizoen aanzienlijk later begon in 2006. In gemiddelde jaren begint het seizoen rond 1 mei, 
terwijl dit jaar de eerste kuikens rond 15 mei uit zijn gekomen. Op 7 juni had 15% van dit perceel een 
graslengte van 20-25cm en 85% had een graslengte van 5-15cm. 

De percelen N38i, N38ii, N38iii, N39i en N39ii zijn gedurende het hele kuikenseizoen gebruikt voor 
het omweidsysteem. In praktijk bleken deze percelen anders behandeld te zijn. Het vee dat in perceel 
N26ii ingeschaard was tot 23 mei was eigenlijk bedoeld voor het omweidsysteem. Door het gemis van 
dit koppel zijn de percelen van N38 uitgeschakeld voor deelname aan het omweidsysteem. Dit perceel 
is daarom niet meegenomen als proefperceel.  

Het perceel dat voor het standweiden gebruikt werd, (zie verderop in deze alinea) is van 22 mei tot 2 
juni beweid met 45 koeien en pinken. Dit vee zou tevens gebruikt worden voor het omweidsysteem. 
Doordat dit niet is gebeurd, zijn de percelen N39i en N39ii niet omgeweid. Door deze verandering in 
planning werd het perceel N39i een voorweidperceel en perceel N39ii kreeg de hoedanigheid van het 
standweiden gedurende de periode van 5 tot 26 juni. Op 7 juni had 50% van het perceel N39i een 
graslengte van 30-40cm en 50% had een graslengte van 10-20cm. Van perceel N39ii had op deze 
datum 25% een graslengte van 20-30cm en 75% had een graslengte van 5-15cm. 

cáÖììê=RK=sÉäÇâ~~êí=fÇòÉÖ~JhÉíÉä~~ê=
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Perceel N33 is gebruikt als standweidenperceel. Om de gewenste pollige structuur te bereiken 
(beschreven in paragraaf 4.13.) is het vee in fases het perceel ingelaten. Van 15 tot 19 mei heeft een 
koppel van 7 droge koeien het perceel N33ii beweid. In deze periode was de begrazingsdichtheid 
1,7gve/ha. Van 22 mei tot 2 juni heeft een koppel van 45 pinken het gras kort geweid. In deze periode 
was de begrazingsdichtheid 10,8gve/ha. Vervolgens is het koppel verkleind tot 11 koeien die toegang 
hadden tot het gehele perceel N33 (zowel N33i als N33ii). In deze periode was de begrazingsdichtheid 
2,3gve/ha. Door deze verandering is dit perceel niet voor het gehele kuikenseizoen aan te duiden als 
standweidenperceel. Perceel N33ii had deze hoedanigheid op 19 mei en op 1 en 2 juni. Het perceel 
N33 als geheel had de hoedanigheid van standweiden van 5 tot 21 juni. Op 7 juni had perceel N33i 
een graslengte van 5-15cm. Verder had op deze datum 20% van perceel N33ii een graslengte van 10-
20cm en had 80% een graslengte van 5-15cm. 

 cáÖììê=SK=sÉäÇâ~~êí=káà=_çëã~=w~íÜÉ=
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QKPKQKPKQKPKQKPK a^q^a^q^a^q^a^q^JJJJsbow^jbifkdjbqelabksbow^jbifkdjbqelabksbow^jbifkdjbqelabksbow^jbifkdjbqelabk====

Gedurende het onderzoek zijn er twee typen data verzameld. Tijdens elke observatieronde zijn alle 
percelen naar graslandtype ingedeeld. Daarnaast zijn de gruttogezinnen op elke locatie in kaart 
gebracht. Aan het begin van het seizoen zijn beide methodes geijkt door de interpretatie van het 
waarnemen te synchroniseren. Dit is uitgevoerd door middel van gezamenlijke observatierondes met 
de vier observatoren bij aanvang van het seizoen en een voortgangsbespreking tijdens het seizoen.  
Het weer tijdens het broedseizoen van 2006 was op sommige dagen erg onstuimig. Op deze dagen 
was de wind zeer krachtig en trokken er verscheidende hagel -en regenbuien (soms stortbuien) over de 
proeflocaties heen. De temperatuur lag op die dagen rond de 12 graden Celsius. Wanneer er op dagen 
met veel regen een observatieronde stond gepland werd deze uitgesteld tot het weer zich beterde. Dit 
met als reden om de grutto-ouders de gelegenheid te geven om hun kuikens te kunnen beschermen 
tegen de ongunstige weersomstandigheden. 
Naast de uitgestelde observatierondes komen de datumdagen van de observatierondes op de 
verschillende locaties niet altijd overeen. Daarbij zijn de drie locaties door drie verschillende 
waarnemers gekarteerd. Wel is er per locatie door steeds dezelfde persoon geobserveerd en is het op 
iedere locatie via dezelfde werkwijze uitgevoerd. Zie hoofdstuk 4, materiaal en methode.  

QKPKNKQKPKNKQKPKNKQKPKNK dê~ëä~åÇdê~ëä~åÇdê~ëä~åÇdê~ëä~åÇíóéÉêáåÖíóéÉêáåÖíóéÉêáåÖíóéÉêáåÖ====
Tijdens elke observatieronde is er een graslandtypering uitgevoerd. Deze typering is genoteerd op een 
veldkaart op A4-formaat (Zie figuren 3 tot en met 6). De percelen zijn daarbij ingedeeld naar 
verschijningsvorm (zie tabel 2). Voor deze typering zijn de belangrijke structuurkenmerken 
opgenomen. Naast deze indeling is ook de kruidenrijkdom genoteerd. Bij het invoeren van de data 
hebben de proefpercelen een code gekregen. De percelen met voorweiden en omweiden krijgen de 
code –V en de percelen met standweiden krijgen de code –S. Door de ontwikkeling van de 
proefpercelen en het omliggende gebied te volgen is er duidelijkheid verschaft in het aanbod van 
graslandtypen waaruit de gruttokuikens kunnen kiezen. Zo is er, in combinatie met de 
kuikenkartering, een beter beeld gecreëerd ten aanzien van de perceelsvoorkeuren van de 
gruttokuikens.  

q~ÄÉä=OK=iÉÖÉåÇ~=Öê~ëä~åÇíóéÉêáåÖ====EpÅÜÉââÉêã~åI=OMMRF=
Nr Type Omschrijving 
1 Bouwland Maïsland, recent gescheurd en opnieuw ingezaaid grasland, en andere gewassen 
2 Beweid Vee aanwezig, of zichtbaar vandaag aanwezig geweest 
3 Beweid geweest Geen vee aanwezig, maar zichtbaar begraasd in voorafgaande ca.10 dagen   
4 Plat gras Zeer recent gemaaid, gras of hooi nog gespreid of op swelen aanwezig (doorgaans 

maximaal 1-2 dagen na maaidatum) 
5 Kort gras Recent gemaaid (en gras afgevoerd), of langer dan 10 dagen geleden beweid, met 

vegetatie lager dan 18 (15-25) cm 
6 Vluchtstrook Recent gemaaid (als 5), maar met ongemaaid ge  bleven vluchtstrook of vluchtheuvel. 

Het (gehele) perceel valt in deze klasse totdat de vluchtstrook wordt gemaaid of beweid, 
of totdat het gemaaide deel door hergroei een hoogte van 15-20 cm heeft bereikt. 

7 Stalvoedering Perceel gebruikt voor zomerstalvoedering en strooksgewijs gemaaid in kleine porties; 
perceel nog niet geheel hergroeid tot >18 cm. 

8 Hergroei Eerder gemaaid of beweid grasland waar de vegetatie weer hoger is geworden dan 18 
(15-20) cm (meestal na ca. 3 weken na maaien). 

9 Ongemaaid <18 Ongemaaid en onbeweid grasland met vegetatie lager dan 18 (15-20) cm (alleen vroeg 
in het voorjaar) 

10 Ongemaaid >18 Ongemaaid en onbeweid grasland met vegetatie hoger dan 18 (15-20) cm, in juni veelal 
hoger dan 30 cm 

 
b 
c 
d 

Kruidenrijk: meer dan 20% van een perceel bestaat uit kruiden (niet-grasachtige plantensoorten) 
-Dichte, matig kruidenrijke vegetatie met vooral veel paardebloem. 
-Dichte, kruidenrijke vegetatie met ook pinksterbloem, veldzuring en boterbloem. 
-IJle, kruidenrijke vegetatie met veldzuring en boterbloem, maar ook madelief en reukgras. 

QKPKOKQKPKOKQKPKOKQKPKOK dêìdêìdêìdêìííçííçííçííçÖÉòáååÉåÖÉòáååÉåÖÉòáååÉåÖÉòáååÉåâ~êíÉêáåÖâ~êíÉêáåÖâ~êíÉêáåÖâ~êíÉêáåÖ====
Tijdens elke observatieronde zijn de gruttogezinnen in kaart gebracht. Dit is gedaan met behulp van 
het formulier (zie Bijlage I; Gruttogezinnen, waarnemingen 2006) en veldkaarten. Door middel van de 
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karteringen zijn de posities van de gezinnen bijgehouden. Het tijdstip van de kartering is niet van 
belang. Per dag is per gezin één waarneming verzameld. 
Tijdens de ronde verstoort de observant de aanwezige gruttogezinnen omdat deze door het gebied 
heen loopt. De ouderparen zullen daardoor opvliegen en alarmeergedrag vertonen. Het perceel van 
waaruit de gruttoparen opvliegen, is een indicatie voor de locatie van de gruttokuikens. Vervolgens 
trekt de observant zich terug en houdt in de gaten waar de ouderparen in terugvallen. Het perceel waar 
deze ouderparen invallen, is genoteerd als de verblijfplaats / positie van de kuikens. De vliegvlugge 
kuikens, die tijdens de rondes werden waargenomen, zijn uitgesloten van deelname aan dit onderzoek. 
Deze zijn, voor zo ver dit mogelijk was, opgejaagd, waardoor duidelijk zichtbaar werd dat deze 
kuikens konden vliegen. Op momenten dat dit niet te beproeven was, zijn de gezinnen als waarneming 
meegenomen. Bij deze gezinnen is het gezinsverband waarschijnlijk nog intact en laten de kuikens 
zich nog niet zien. 

QKQKQKQKQKQKQKQK a^q^sbotbohfkda^q^sbotbohfkda^q^sbotbohfkda^q^sbotbohfkd====

De ruwe data zijn verwerkt met behulp van het spreadsheetprogramma Excel. Daarnaast is in dit 
programma het aandeel van elk graslandtype uitgerekend en zijn er grafieken met dit programma 
geproduceerd. De Jacob’s index is berekend met behulp van een formule via Excel. Het programma 
Arc.View is gebruikt om de verspreidingskaarten te maken. 

QKRKQKRKQKRKQKRK a^q^=^k^ivpbX=g^`l_Ûa^q^=^k^ivpbX=g^`l_Ûa^q^=^k^ivpbX=g^`l_Ûa^q^=^k^ivpbX=g^`l_Ûp=fkabup=fkabup=fkabup=fkabu====

De voorkeur van de gruttokuikens ten aanzien van bepaalde graslandtypen is af te leiden uit de 
verhouding tussen het aanbod en gebruik van verschillende typen graslanden. De data, gecollecteerd 
bij de graslandtypering en gruttogezinnenkartering, is gebruikt om die voorkeur te beschrijven. De 
perceelskeuze van de gruttokuikens is vervolgens verwerkt met behulp van de Jacob’s index. 
De verdeling van gruttokuikens over de verschillende graslandtypen is niet alleen afhankelijk van de 
eigen voorkeur, maar ook van de beschikbaarheid van dat bepaalde type grasland. Hiermee wordt 
rekening gehouden door het gebruik van een selectie-index, in dit geval de Jacob’s index (Jacobs. 
1974):  

D= (r-p)/(r+p-2rp) 

 

Hierin is r (‘realised) proportionele gebruik van een graslandtype door de gruttokuikens (percentage 
waarnemingen in dat graslandtype van het totale aantal waarnemingen van gezinnen) en p (‘potential’) 
het proportionele aanbod van dat type perceel (percentage van totale oppervlak). De index is zo 
geconstrueerd dat het waarden aanneemt tussen -1 (geen enkele waarnemingen op dit type) en 1 (alle 
waarnemingen op dit type), waarbij 0 een gebruik aangeeft dat evenredig is met het aanbod. (Jacobs. 
1974) 
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RKRKRKRK oooobpriq^qbkbpriq^qbkbpriq^qbkbpriq^qbk====

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek. In de eerste paragraaf wordt de ontwikkeling van 
het grasland besproken. Vervolgens komt de ontwikkeling van aantallen gruttogezinnen aan bod. De 
verspreiding van de gruttogezinnen wordt geïllustreerd in de derde paragraaf. Als laatste worden in de 
derde paragraaf de resultaten van de Jacob’s index besproken. 

RKNKRKNKRKNKRKNK lkqtfhhbifkd=lkqtfhhbifkd=lkqtfhhbifkd=lkqtfhhbifkd=ddddo^pi^kao^pi^kao^pi^kao^pi^ka====

Bij elke observatieronde is er een graslandtypering van de percelen gemaakt. Hierdoor is de 
ontwikkeling van het grasland gedurende het kuikenseizoen van 2006 te volgen. In deze paragraaf 
wordt elke locatie afzonderlijk besproken. In bijlage II is een specifieke legenda te vinden met alle 
mogelijke graslandtypen. 

RKNKNKRKNKNKRKNKNKRKNKNK _äÉëëìã_äÉëëìã_äÉëëìã_äÉëëìã====

Het aandeel van elk graslandtype op de locatie Blessum gedurende het kuikenseizoen is te zien in 
figuur 7. De graslandtypen 2 en 2-S nemen gedurende de hele periode een constant aandeel. Het 
aandeel van type 2 ligt tussen de 5% en 15%. Het aandeel van type 2-S ligt rond de 5%. Het type 2-V 
is aanwezig tot 2 juni met gemiddeld 2%. Het type 5-V is niet aanwezig in Blessum. In de 10 dagen na 
de beweiding ( type 3) is het gras hergroeit tot type 8-V. Vanaf 22 mei groeit dan ook het aandeel van 
8-V tot 9% op 7 en 9 juni. 

Tot 31 mei is het beeld redelijk constant. Graslandtype 10 neemt het grootste aandeel in met 63%. De 
andere types hebben afzonderlijk aandeel dat ligt tussen de 0% en 10%.  

Van 31 mei tot 7 juni is een maaiperiode te zien. Het aandeel van type 4 stijgt dan tot 26%. Hieraan is 
vooral te zien dat er maaiactiviteiten zijn. Het aandeel van type 10 is op 6 juni gedaald tot 19%. Dit 
daalt tot 4% (26 juni). Het aandeel van type 5 is op 7 juni 34% en stijgt tot 47% (14 juni). Hierna daalt 
het aandeel van dit type om over te gaan op type 8, hergroei. Type 8 heeft op 26 juni een aandeel van 
36%. 

Zomerstalvoedering (type 7) heeft maar een klein aandeel van 2%. Het aandeel van type 6 ligt tussen 
de 2 en 11%. Op de verspreidingskaarten in bijlage III is de positie van de vluchtstroken te zien. 

Aandeel graslandtypen Blessum, 

periode 17-05-2006 / 26-06-2006
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cáÖììê=TK=^~åÇÉÉä=
Öê~ëä~åÇíóéÉå=_äÉëëìãI=OMMS=
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RKNKOKRKNKOKRKNKOKRKNKOK fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~====

Het aandeel van elk graslandtype op de locatie Idzega gedurende het kuikenseizoen is te zien in figuur 
8. In tegenstelling tot de andere twee locaties is het beeld bij Idzega iets vloeiender. Er is hier geen 
‘acute’ afname van type 10. Tot 12 juni is er gerekend met de beide locaties van Idzega, Ketelaar en 
Reijenga, in totaal. Vanaf 12 juni is alleen het aandeel uitgerekend van de locatie Reijenga. Bij de 
familie Ketelaar zijn vanaf die datum geen gruttogezinnen meer waargenomen. Om deze reden is 
besloten dit gebied vanaf dat moment niet meer mee te nemen in de berekeningen. 

Het graslandtype 2-S heeft een aandeel van gemiddeld 4% tot 21 juni. Het type 2-V heeft een 
gemiddeld aandeel van 2%. De oorzaak hiervan is het omweiden. Het graslandtype 5-V heeft een 
aandeel dat varieert tussen de 1 en de 5%. Het aandeel van type 8-V varieert tussen de 1 en de 6%. 
Het graslandtype 10 heeft op zijn hoogst een aandeel van 57% (26 en 29 mei). Vanaf die data daalt het 
aandeel tot 0% (21 en 23 juni). De maaiperiode verloopt van 29 mei tot 14 juni. Dit is een langere 
periode dan die bij de andere locaties. Vanaf 31 mei groeit het aandeel van type 5 tot op zijn hoogst 
61% (23 juni). Buiten type 5 en 10 vertonen de andere typen geen grote veranderingen. De 
percentages liggen tussen de 0 en 13%.  

Zomerstalvoedering (type 7) heeft in vergelijking met de ander locaties een redelijk groot aandeel van 
op zijn hoogst 10% (6 juni). Het aandeel van type 6 is gemiddeld 6%. Op de verspreidingskaarten in 
bijlage III is de positie van de vluchtstroken te zien.  

Aandeel graslandtypen Idzega, 
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RKNKPKRKNKPKRKNKPKRKNKPK káà=káà=káà=káà=_çëã~_çëã~_çëã~_çëã~=w~íÜÉ=w~íÜÉ=w~íÜÉ=w~íÜÉ====

Het aandeel van elk graslandtype op de locatie Nij Bosma Zathe gedurende het kuikenseizoen is te 
zien in figuur 9. Het aanbod van graslandtype 1 is constant 18% op deze locatie. Type 2 heeft een 
constant aandeel van gemiddeld 6% gedurende het hele seizoen. Tot 23 mei heeft 2-V een klein 
aandeel van 4%. Dit is het voorweidenperceel N26ii. Het standweiden heeft een redelijk constant 
aandeel van gemiddeld 4%. De oorzaak van het veranderende aandeel ligt in het feit dat een aantal 
percelen achteraf aangeduid zijn als 2-S (zie paragraaf 4.2). Het graslandtype 5-V heeft op zijn hoogst 
een aandeel van 7% (5 juni). Het type 5-Vsan heeft tot 2 juni een aandeel van 1%. Het type 8-V heeft 
vanaf 7 juni een aandeel tot groeit tot 5% (19 juni). Het graslandtype 8-Vsan heeft een constant 
aandeel van gemiddeld 4% tot 16 juni. 

Tot 1 juni is het beeld redelijk constant. Graslandtype 10 heeft het grootste aandeel van ongeveer 
50%. De andere types hebben afzonderlijk aandeel dat ligt tussen de 0 en 5%. 

Van 1 tot 7 juni is er een maaiperiode te zien. Het aandeel van type 10 daalt naar 10%. De pieken van 
type 4 laten de maaiactiviteiten zien. Dit verandert na één dag in type 5. Op het grondgebied van Nij 
Bosma Zathe zijn ook vluchtstrookpercelen gecreëerd. Waar deze vluchtstroken zijn is te zien op de 

cáÖììê=UK=^~åÇÉÉä=
Öê~ëä~åÇíóéÉå=fÇòÉÖ~I=OMMS=
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verspreidingskaart van 9 juni in bijlage III. Dit in tegenstelling tot de percelen N4 tot en met N14. 
Vanaf 9 juni is er weer een constant beeld te zien met uitzondering van 19 juni. Op die dag is type 4 
aanwezig met een aandeel van 12%. 
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RKOKRKOKRKOKRKOK sboillm=fk=^^kq^iibksboillm=fk=^^kq^iibksboillm=fk=^^kq^iibksboillm=fk=^^kq^iibk====dorqqldbwfkkbkdorqqldbwfkkbkdorqqldbwfkkbkdorqqldbwfkkbk====

Bij elke observatieronde zijn de gruttogezinnen in kaart gebracht. Hierdoor is er een ontwikkeling te 
zien in de aantallen van de gruttogezinnen gedurende het kuikenseizoen van 2006. In deze paragraaf 
zullen alle locaties apart besproken worden. 

RKOKNKRKOKNKRKOKNKRKOKNK _äÉëëìã_äÉëëìã_äÉëëìã_äÉëëìã====
Het verloop in aantallen gruttogezinnen op locatie Blessum is te zien in figuur 10. In totaal is er op 
locatie Blessum 398 keer een gruttogezin in kaart gebracht. In het begin van het seizoen, op 17 mei, 
zijn er 20 gezinnen waargenomen. Dit stijgt tot 27 mei naar 40 gezinnen. Vanaf 2 juni is er een 
dalende trend zichtbaar. Het aantal daalt geleidelijk naar 21 gezinnen (12 juni). Tijdens de 
observatieronde op 14 juni stijgt het aantal weer naar 32 gezinnen. Waarna het de volgende ronde 
weer flink daalt naar 4 gezinnen. Deze sterke daling zou voort kunnen komen uit het feit dat de 
kuikens van de gezinnen op 14 juni waarschijnlijk in de eerste dagen van de vliegvlugge periode 
beland waren. In deze periode hebben de kuikens nog een voorkeur voor lang gras. Het gezinsverband 
is nog intact en deze kuikens zijn nog niet waar te nemen. Op 19 juni hebben deze gezinnen het gebied 
waarschijnlijk verlaten. In- en uitstroom van gezinnen op in Blessum is mogelijk vanuit het noorden 
over de Hijlaardvaart en vanuit het zuiden over de provinciale weg. De indruk is dat dit tijdens het 
seizoen van 2006 niet veel is opgetreden. 

Aantal Gruttogezinnen Blessum
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cáÖììê=VK=^~åÇÉÉä=Öê~ëä~åÇíóéÉå=káà=
_çëã~=w~íÜÉI=OMMS=

cáÖììê=NMK=^~åí~ä=ÖêìííçÖÉòáååÉå=
_äÉëëìãI=OMMS=
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RKOKOKRKOKOKRKOKOKRKOKOK fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~====

Het verloop in aantallen gruttogezinnen op de locaties in Idzega is te zien in figuur 11. In totaal is er in 
Idzega 532 keer een gruttogezin in kaart gebracht. In het begin van het seizoen, op 16 mei, zijn er 18 
gezinnen waargenomen. Van deze gezinnen waren er vier op locatie Ketelaar en 14 op locatie Reijenga. 
Het aantal stijgt tot op 24 mei naar 79 gezinnen. Deze datum geldt als top voor beide locaties. Op 
locatie Ketelaar zijn er op die dag 33 gezinnen en op locatie Reijenga 46 gezinnen waargenomen. 

De gruttogezinnen op locatie Ketelaar hebben veel last ondervonden van predatie. Als gevolg hiervan 
zijn de laatste gruttogezinnen op 9 juni waargenomen. Om deze reden zijn de berekeningen rondom 
locatie Idzega vanaf 12 juni exclusief locatie Ketelaar uitgevoerd. De eventuele in- en uitstroom van 
gezinnen zou vanuit het westen van het gebied plaats kunnen vinden, maar de indruk is dat er zeer 
weinig in- en uitstroom heeft plaatsgevonden. 

Het kuikenseizoen bij de locatie Reijenga duurt tot op 23 juni. Op die dag zijn er nog drie 
gruttogezinnen waargenomen. Op 6 juni is het aantal gezinnen lager dan op de observatierondes 
ervóór en erná. Oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat het aandeel van graslandtype 4 op die dag hoog 
was. De in- en uitstroom bij deze locatie kan via het westen, noorden en oosten plaats hebben 
gevonden. De indruk is dat in het begin van het seizoen er wat instroom van Grutto’s is geweest 
vanuit het noorden. In die periode werd er namelijk in dat gebied gemaaid. Naarmate het seizoen 
vorderde heeft er iets van instroom plaatsgevonden vanuit het westen. Daarnaast vond er wat 
uitstroom plaats naar het oosten toe. 

Aantal Gruttogezinnen Idzega
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RKOKPKRKOKPKRKOKPKRKOKPK káà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉ====

Het verloop in aantallen gruttogezinnen op locatie Nij Bosma Zathe is te zien in figuur 12. In totaal is 
er op deze locatie 379 keer een gruttogezin in kaart gebracht. In het begin van het seizoen, op 17 mei, 
zijn er 18 gruttogezinnen waargenomen. Dit aantal stijgt tot 43 gezinnen (24 mei). Vanaf die datum 
neemt het aantal geleidelijk af tot aan 2 juni. Waarna het aantal gruttogezinnen op 7 juni aanzienlijk 
daalt tot een aantal van 20 gezinnen. Vanaf 2 juni daalt het aandeel van graslandtype 10 en op 7 juni 
heeft het graslandtype 4 een aandeel van 20%. De daling van het aantal gruttogezinnen zet zich voort 
tot op 12 juni. Tijdens die observatieronde zijn er nog tien gezinnen in kaart gebracht. Na een lichte 
stijging tot aan 16 juni, daalt het aantal weer naar 7 gezinnen (21 juni). De reden voor dit relatief hoge 
aantal in vergelijking tot de andere locaties, ligt in het feit dat de percelen N1 en N15 op het eind van 
het kuikenseizoen nog altijd vier gruttogezinnen herbergde. 

De in- en uitstroom bij Nij Bosma Zathe is mogelijk vanuit het noordwesten, het westen en het zuiden. 
De indruk is dat de in- en uitstroom vanuit het noordwesten en het westen niet veel is opgetreden. 
Naar het zuiden toe is de indruk dat er in het midden van het seizoen wat uitstroom heeft 
plaatsgevonden. 

cáÖììê=NNK=^~åí~ä=ÖêìííçÖÉòáååÉå=
fÇòÉÖ~I=OMMS=
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RKPKRKPKRKPKRKPK sbopmobfafkdph^^oqbksbopmobfafkdph^^oqbksbopmobfafkdph^^oqbksbopmobfafkdph^^oqbk====

Van iedere locatie zijn van twee observatieronden verspreidingskaarten gemaakt. Deze zijn te vinden 
in bijlage III. De data zijn zo gekozen dat de piek en het dal worden geïllustreerd.  

Op locatie Blessum werden er op 27 mei 40 gruttogezinnen in kaart gebracht. Het overgrote deel van 
deze gezinnen is waargenomen op het graslandtype 10. Het aandeel van dit type was op dat moment 
met 63% het grootst. Daarnaast zijn er drie gezinnen waargenomen op het graslandtype 8-V. Het 
aandeel van dit type was 8%. Twee gezinnen bevonden zich op het type 6, vlakbij de vluchtstroken. 
Op 12 juni, ná de maaidatum, zijn bij Blessum 21 gruttogezinnen waargenomen. Het aandeel van het 
graslandtype 10 is na het maaien gedaald tot 10%. Op dit type zijn vervolgens nog zes gezinnen in 
kaart gebracht. Ook zijn op het type 2 nog drie gruttogezinnen in kaart gebracht, op dit perceel 
stonden die dag 75 melkkoeien. Daarnaast zijn er op het type 8-V nog zes gezinnen en op het type 8 
nog één gezin waargenomen. Verder is er nog één gezin waargenomen op het type 3, drie gezinnen op 
het type 6 en één gezin op graslandtype 7. 

Op locatie Idzega-Ketelaar waren er op 24 mei 33 gezinnen aanwezig. Twaalf van die gezinnen 
bevonden zich op percelen met het graslandtype 9, dit type had op die dag een aandeel van 9%. 
Daarnaast waren er 18 gezinnen op type 10, dit type had een aandeel van 47%. Verder is er die dag 
één gezin waargenomen op het graslandtype 2-S (aandeel van 4%), één gezin is gezien op 5-V 
(aandeel van 6%) en als laatste is er nog één gezin waargenomen op het type 7 (aandeel van 9%). Op 
6 juni, ná de maaidatum, zijn er nog maar acht gezinnen in kaart gebracht. Drie gezinnen daarvan zijn 
gezien op het type 7 (aandeel van 10%) en op het type 10, met een aandeel van nog 30%, waren nog 
vijf gezinnen aanwezig. 

Op locatie Idzega-Reijenga zijn op 24 mei 46 gruttogezinnen in kaart gebracht. Één gezin daarvan is 
waargenomen op het perceel met type 2-S, dit type had een aandeel van 4%. Één ander gezin bevond 
zich op het type 6 (5%). Vijf gezinnen waren aanwezig op het type 7 (9%), vier gezinnen op type 9 
(9%) en 35 gezinnen op het type 10 (47%). Het aantal gezinnen dat op 6 juni is waargenomen 
stagneerde bij 13. Van deze gezinnen bevond één gezin zich op het type 7 (10%), acht gezinnen zaten 
op percelen met het type 8 (8%) en twee gezinnen op het type 8-V (6%). De laatste twee van de 
dertien gezinnen zijn waargenomen op het type 10 (30%). 

Op locatie Nij Bosma Zathe zijn op 24 mei 43 gruttogezinnen in kaart gebracht. Hiervan zaten 38 
gezinnen op het perceeltype 10 (aandeel van 51%). Daarnaast zijn er twee gezinnen waargenomen op 
het type 2-S (3%) en drie gezinnen op het type 3 (8%). Op 9 juni waren er op deze locatie nog 17 
gezinnen. Gedurende de hele dag van 7 juni is op deze locatie een grote maaidag geweest waarbij het 
aandeel van type 10 daalde tot 9%. Op deze dag en op 9 juni is er een sterke daling in aantallen 
waargenomen gruttogezinnen op te merken. Of deze gruttogezinnen zijn weggetrokken of zijn 
gesneuveld is niet bekend. Tijdens de observatieronde van 9 juni is er één gezin waargenomen op een 
perceel met het type 2-S (3%), één op het type 5 (21%) en vijf gezinnen op het type 5-V (5%). 
Daarnaast zijn er nog twee gezinnen gesignaleerd op het type 6 (21%), zes gezinnen op het type 8 
(5%), één gezin op het type 8-Vsan (4%) en ten slotte nog maar één gezin op type 10 (9%). 

cáÖììê=NOK=^~åí~ä=ÖêìííçÖÉòáååÉå=
káà=_çëã~=w~íÜÉI=OMMS=
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RKQKRKQKRKQKRKQK g^`l_Ûp=fkabug^`l_Ûp=fkabug^`l_Ûp=fkabug^`l_Ûp=fkabubkbkbkbk====

Na het in kaart brengen van het graslandaanbod is het een en ander duidelijk geworden betreffende het 
gebruik van de verschillende graslandtypen door gruttogezinnen. De verdeling van gruttokuikens over 
de verschillende graslandtypes is niet alleen afhankelijk van de eigen voorkeur, maar ook van de 
beschikbaarheid van dat bepaalde type grasland. Het verschil in aanbod heeft als gevolg dat, wanneer 
het aandeel van een bepaald type zeer klein is en relatief veel Grutto’s voor dat bepaalde type kiezen, 
dat bepaalde typen in verhouding zwaarder mee wegen dan een type met een groter aandeel en 
hetzelfde aantal Grutto’s. Deze verhoudingen tussen aanbod en keuze is berekend met behulp van de 
Jacob’s Index. Deze index neemt een waarde aan van tussen de -1 en +1, waarbij 0 een gebruik 
aangeeft dat evenredig is met het aanbod. Met andere woorden; een positieve Jacob’s Index vertoont 
een voorkeur voor dat graslandtype. 
Bij de berekening van de Jacob’s Index is een onderscheid gemaakt in twee periodes, vóór en ná 
grootschalig maaien. Door het maaien verandert het graslandaanbod ingrijpend, er is een forse afname 
van ongemaaid gras. Hierdoor worden de gruttokuikens gedwongen andere keuzes te maken, gezien 
hun voorkeur voor lang gras. Door het opdelen in de twee periodes wordt het resultaat hiervan, en de 
rol die beweid grasland daarin speelt, in beeld gebracht. 

RKQKNKRKQKNKRKQKNKRKQKNK _äÉëëìã_äÉëëìã_äÉëëìã_äÉëëìã====
Op locatie Blessum is de belangrijkste afname van ongemaaid gras gesteld op 2 juni. Vóór deze datum 
vertonen de gruttogezinnen alleen een positieve Jacob’s Index (0,78) voor het graslandtype 10. De 
gruttogezinnen hebben zich aan het begin van het broedseizoen gevestigd op deze percelen en hebben 
tot 2 juni blijkbaar geen reden gehad om daar weg te trekken. Het langere gras geeft waarschijnlijk 
voldoende dekking en voedsel voor de kuikens. Naast graslandtype 10 zijn er ook gruttogezinnen 
waargenomen op de graslanden met de typen 6, 7, 8 en 8-V. Deze typen zijn weliswaar negatief 
geselecteerd, maar vertonen niet een zodanig lage Jacob’s Index als de overige graslandtypen. Verder 
is het opvallend dat juist deze typen naast type 10 ook in de categorie met het langere gras vallen. Een 
vluchtstrokenperceel en zomerstalvoederingperceel (respectievelijk 6 en 7) hebben weliswaar kort 
gemaaid gras, maar ook een aanbod van lang gras (ongemaaid of hergroeid). 
Ná de maaidatum vertonen de gezinnen een positieve selectie voor de graslandtypen met langer gras. 
Dit zijn de typen 6, 7, 8, 8-V en 10. Opvallend is dat de selectie voor type 10 ook ná de maaidatum 
positief is, ondanks het feit dat het aandeel van dit type aanzienlijk is gedaald.  
De behandeling voorweiden wordt in de fase van het weiden (2-V) negatief geselecteerd (-1). Verder 
is op deze locatie de fase van het korte hergroeide gras (5-V) niet aanwezig. Vóór de maaidatum is de 
selectie voor het hergroeide gras (8-V) iets negatief (-0,04). Ná de maaidatum wordt dit type echter 
positief geselecteerd (0,36). Dit gras is hergroeit met een verschijningsvorm van variabele lengtes. 
Vooral rond de oude koeflatten is het gras langer dan op de andere plekken in het grasland.  
De percelen met de behandeling standweiden worden bij beide indexberekeningen negatief 
geselecteerd. Vóór de maaidatum is de selectie -0,79 en ná deze datum is de selectie -0,66. 
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RKQKOKRKQKOKRKQKOKRKQKOK fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~fÇòÉÖ~====
Op locatie Idzega is de belangrijke afname van ongemaaid gras gesteld op 6 juni. Vóór deze datum 
vertonen de gruttogezinnen een positieve selectie voor de typen 9 (0,48) en 10 (0,45). Naast deze 
positieve selecties valt op dat de selectie voor typen 2-S, 6, 7 en 8 respectievelijk minder negatief zijn 
dan de overige aangeboden graslandtypen. 

Ná de maaidatum is er geen aanbod meer van het type 9. Hier heeft dan ook geen berekening voor een 
Jacob’s Index plaats kunnen vinden. Verder is de selectie van type 10 gedaald naar 0,01. De typen 2-
S, 7 en 8 zijn van iets negatief naar een positieve selectie gegaan. Type 8 vertoont ná de maaidatum de 
hoogste Jacob’s Index (0,74). Opvallend is dat het type 8-V van een zeer negatieve Jacob’s index (-1,) 
naar een relatief hoge positieve selectie (0,61) is gestegen.  

De behandeling voorweiden wordt in de fase van het weiden (2-V) negatief geselecteerd (-1). Ook de 
fase van het korte hergroeide gras (5-V) wordt, zowel vóór (-0,56) als ná (-1) de maaidatum, negatief 
geselecteerd. Vóór de maaidatum is de selectie van het hergroeide gras (8-V) negatief (-1). Ná de 
maaidatum wordt dit type wel positief geselecteerd (0,61).  

De percelen met de behandeling standweiden worden vóór de maaidatum negatief geselecteerd (-
0,33). Ná deze datum is de selectie voor dit graslandtype echter 0,44. 
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RKQKPKRKQKPKRKQKPKRKQKPK káà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉkáà=_çëã~=w~íÜÉ====
Op locatie Nij Bosma Zathe is de belangrijke afname van ongemaaid gras, net als op locatie Blessum, 
gesteld op 2 juni. Deze locatie toont een ander verloop van de Jacob’s Index dan op de andere locaties. 
Zo wordt het standweiden beide keren positief geselecteerd. Het type beweid geweest (8-V) en het 
korte hergroeide gras (5-V) worden ook positief geselecteerd. Gelijk aan de andere locaties worden de 
typen met het langere gras positief geselecteerd. De waarschijnlijke reden hiervoor is, dat de percelen 
N1i, N1ii, N15i en N15ii zeer constant waren in aantallen gruttogezinnen. De beide percelen van N1 
en perceel N15i zijn behandeld als voorweiden. Perceel N15ii is van 24 mei tot 7 juni een standweiden 
perceel geweest. Op 19 en 21 juni kreeg dit perceel ook de verschijningsvorm van voorweiden toe 
bedeeld. Omdat deze percelen een grote invloed hebben gehad is er naast de Jacob’s Index voor het 
gehele gebied ook een Jacob’s Index berekend voor het gebied zonder percelen van N1 en N15. Eerst 
wordt de Jacob’s Index voor het gehele gebied besproken. Vervolgens wordt de Jacob’s Index zonder 
de vier percelen besproken. 

Vóór de maaidatum vertoont type 2-S een positieve Jacob’s Index (0,36). Het lijkt erop dat de 
positieve selectie bij het standweiden wordt veroorzaakt door het feit dat de gruttogezinnen zich in dit 
type hebben gevestigd bij het nestelen en geen reden hebben gehad om hier weg te trekken. Ook type 
2-V wordt dit keer positief geselecteerd. Verder zijn ook de graslandtypen 8, 9 en 10 positief 
geselecteerd. De hoogste Jacob’s Index is graslandtype 10 met een waarde van 0,69. 

Ná de maaidatum is de positieve selectie van 2-S afgezwakt naar 0,08. Opvallend is dat het type 3 dit 
keer wel positief is geselecteerd. Daarnaast valt op dat het type 5-V dit keer ook positief is 
geselecteerd (0,63). Verder is ook type 8-V positief geselecteerd (0,59). Dit geldt ook voor 
graslandtype 8, 8-Vsan en 10, die allen over langer gras beschikken. Ondanks het feit dat type 6 in 
aandeel stijgt ná de maaidatum wordt dit type echter niet positief geselecteerd. 

cáÖììê=NQK=g~ÅçÄÛë=fåÇÉñ=
fÇòÉÖ~I=OMMS=
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De behandeling voorweiden is in de fase van het weiden (2-V) iets positief geselecteerd (0,07), dit geldt 
alleen vóór de maaidatum. De fase van het korte hergroeide gras (5-V) is vóór de maaidatum negatief (-
0,55) en ná de maaidatum positief (0,63) geselecteerd. Vóór de maaidatum is het hergroeide gras (8-V) 
niet aanwezig. Ná de maaidatum is dit type wel aanwezig en is het positief geselecteerd (0,59).  

De percelen met de behandeling standweiden (2-S) zijn bij beide berekeningen positief geselecteerd, 
maar er is wel een achteruitgang zichtbaar. Vóór de maaidatum is de selectie 0,36 en ná deze datum is 
de selectie 0,08. 
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Bij de berekening van de Jacob’s Index zonder de percelen N1 en N15 valt meteen op dat de selectie 
alleen bij de graslandtypen met langer gras positief zijn. Vóór de maaidatum wordt er alleen een 
positieve selectie vertoont voor de typen 9 (0,35) en 10 (0,88). 

Ná de maaidatum is er een positieve selectie voor type 8 (0,63), type 8-V (0,19), type 8-Vsan (0,29) en 
type 10 (0,54). De oorzaak van de positieve selectie van het type 10 ligt waarschijnlijk bij het feit dat 
het perceel N11 in het kuikenseizoen 2006 niet gemaaid is en dat de gruttogezinnen die zich daar 
gevestigd hadden ervoor kozen daar te blijven tot het moment de kuikens de vliegvlugge fase bereikten. 
Ondanks het feit dat type 6 in aandeel stijgt ná de maaidatum is het type niet positief geselecteerd. 

De behandeling voorweiden is in de fase van het weiden (2-V) vóór de maaidatum negatief geselecteerd 
(-1). Ná de maaidatum komt dit type niet meer voor. De fase van het korte hergroeide gras (5-V) wordt 
bij de beide berekeningen negatief geselecteerd (-1). Vóór de maaidatum is het hergroeide gras (8-V) 
nog niet aanwezig. Ná de maaidatum is dit type wel positief geselecteerd (0,19). Het grasland dat tot 1 
mei is voor beweid (san-pakket) en hergroeit is (8-Vsan) is ook positief (0,29) geselecteerd.  

De percelen met de behandeling standweiden zijn, in tegenstelling tot de eerdere berekening (incl. N1 
en N15), negatief geselecteerd. Vóór de maaidatum is de selectie -1 en ná deze datum is de selectie        
-0,23. 
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SKSKSKSK `lk`irpfb`lk`irpfb`lk`irpfb`lk`irpfb====

• De grote voorkeur voor lang gras is bij alle locaties opvallend. Het ongemaaide gras, met een 
minimale lengte van 18cm, wordt op alle locaties positief geselecteerd tot aan het moment 
van maaien. Ná de grote maai periode wordt vooral het hergroeide gras positief geselecteerd.  

• Beweid grasland wordt voor de gruttogezinnen pas interessant als dit in de hergroei fase is 
beland. De betreffende percelen hebben dan voldoende graslengte en de aantrekkingskracht 
van deze percelen stijgt naarmate het aanbod van het ongemaaide grasland daalt. 

• Het standweiden is alleen positief geselecteerd in Idzega en dan alleen ná het maaien. De 
positieve selectie op Nij Bosma Zathe blijkt een effect van vestiging voor het inscharen van 
het vee. Wel leidde beweiding kennelijk tot een zodanig geschikt opgroeihabitat dat zij geen 
reden zagen eruit weg te trekken.  

• Het voorweiden wordt alleen positief geselecteerd ná het maaien in de hergroei fase. 
• Het omweiden wordt door de waargenomen gruttogezinnen op alle locaties negatief 

geselecteerd. 
• Het graslandtype 7 (zomerstalvoedering) wordt op zowel locatie Blessum als locatie Idzega 

positief geselecteerd. Daarbij wordt ook het graslandtype 6 (vluchtstrokenperceel) op locatie 
Blessum positief door de waargenomen gruttogezinnen geselecteerd. 
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TKTKTKTK afp`rppfbafp`rppfbafp`rppfbafp`rppfb====

De waargenomen gruttogezinnen vertonen een voorkeur voor de graslandtypen met een langere 
graslengte. De lengte van dit gras ligt tussen de 15 en 40cm. De voorkeuren komen voornamelijk 
voort uit de keuzes bij het nestelen van de ouderparen. Zolang de ouders geen reden hebben om weg 
te trekken, verblijven de gezinnen nagenoeg op dezelfde plek. Wanneer er toch redenen ontstaan om 
weg te trekken, wordt vooral het hergroeide grasland in gebruik genomen. Het grasland dat is 
behandeld met voorweiden wordt dan in gebruik genomen. De reden hiertoe lijkt vooral de afname 
van het ongemaaide gras te zijn (type 9 en 10). Daarnaast is er qua hergroeid grasland nauwelijks 
onderscheid in aantallen gruttogezinnen te constateren tussen de verschijningsvorm van eerder 
gemaaid of eerder beweid grasland. In beide gevallen worden er dan ook gruttogezinnen in 
waargenomen. 

Het standweiden lijkt echter weinig tot geen aantrekkingskracht te hebben. De oorzaak van de toch 
positieve selectie, betreffende het standweiden, is te vinden in het feit dat de ouderparen, na zich in het 
betreffende perceel(type) gevestigd te hebben, geen zichtbare reden hadden om hieruit weg te trekken. 
Dit is zichtbaar geworden aan de hand van herberekening voor de locatie Nij Bosma Zathe zonder de 
percelen N1 en N15. 

TKNKTKNKTKNKTKNK pqbohb=bk=wt^hhb=mrkpqbohb=bk=wt^hhb=mrkpqbohb=bk=wt^hhb=mrkpqbohb=bk=wt^hhb=mrkqbk=_fg=ebq=lkabowlbqbk=_fg=ebq=lkabowlbqbk=_fg=ebq=lkabowlbqbk=_fg=ebq=lkabowlbhhhh====

Het broedseizoen van 2006 viel later dan gemiddeld. Normaliter gezien wordt het eerste kuiken rond 1 
mei verwacht (zie paragraaf 2.1). In dit voorjaar kwam het eerste kuiken echter pas rond 15 mei uit het 
ei. Hierdoor moest de proefopzet hier en daar wat aangepast worden. Zo werd er op Nij Bosma Zathe 
een extra voorweidperceel aangeboden. In eerste instantie zouden de percelen uit het SAN-pakket 
hiervoor in aanmerking komen, maar door het verlate seizoen voldeden deze percelen niet aan de 
gewenste verschijningsvorm. Om die reden is besloten een extra voorweidperceel te creëren. Het vee 
dat voor dit extra perceel ingezet moest worden, was in eerste instantie bedoeld voor het 
omweidsysteem. Hierdoor was dit vee tijdelijk niet inzetbaar voor het omweiden. Daarnaast was het 
nodig om extra vee in te zetten op het standweidenperceel. Gevolg van dit alles is dat het omweiden 
op de locatie Nij Bosma Zathe als verloren moet worden beschouwd. 

Het onderzoek is gedurende één broedseizoen verricht. Wellicht als het over verschillende jaren 
verspreid zou zijn, dat er specifiekere resultaten te zien zullen zijn. Toevalstreffers, zoals een 
gruttogezin dat per toeval op een bepaald graslandtype aanwezig is, zullen dan minder zwaar 
meetellen. 

In praktijk blijkt dat de ideeën over de verschijningsvorm van het respectievelijk omweiden, 
voorweiden en standweiden wel eens willen verschillen. Vooral betreffende het standweiden is dit een 
hekel punt. Agrarische ondernemingen willen nog wel eens een hogere begrazingsdichtheid voor ogen 
hebben dan onderzoekers. Daarnaast hebben deze ondernemingen soms ook andere ideeën over het 
hoe te geraken tot de gewenste grasstructuur van pollen afgewisseld met korter gras.  
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Gruttokuiken waarnemingen 2006 

Naam: Temperatuur: 

Datum: Bewolking: helder / licht bewolkt / half bewolkt / zwaar bewolkt 
Project: Neerslag: geen / (mot)regen / hagel / sneeuw / mist / nevel / dauw 
Aanvangstijd: Wind: windstil / zwak / matig / krachtig / hard / storm 

 Windrichting (Windkracht): 

 Waarnemingstijd Perceeltype Perceelnummer Bijzonderheden 

01.     

02.     

03.     

04.     

05.     

06.     

07.     

08     

09.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

Bij vondst van dit formulier graag opsturen naar: 
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek 
Postbus 32 
9269 ZR Veenwouden 
Tel: 0511 474764 
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Legenda perceeltypen 

1 Bouwland: maïs, recent gescheurd en opnieuw ingezaaid grasland, andere gewassen. 

2 Beweid: Vee aanwezig, of tijdens of na melktijd zichtbaar dat vee vandaag aanwezig is geweest. 
2-S Beweid: Koppel vee van minder dan 12 dieren aanwezig. 
2-V Beweid: Koppel vee aanwezig in verband met behandeling voorweiden. 

3 Beweid geweest, geen vee aanwezig, maar in voorafgaande periode van ca, 10 dagen heeft zichtbaar 
begrazing plaatsgevonden. 

4 Plat gras: Zeer recent gemaaide percelen waar het gemaaide gras of hooi nog gespreid of op swelen 
aanwezig is. 

5 Gemaaid (of langer dan 10 dagen geleden beweid): grasland met korte vegetatie, lager dan 18 cm. 
5-V Langer dan 10 dagen geleden voorbeweid: grasland met korte vegetatie, lager dan 18 cm. 
5-Vsan Tot 1 mei voorbeweid: grasland met korte vegetatie, lager dan 18 cm. 
6 Vluchtstrookperceel: als type 5, maar op het perceel is een vluchtstrook of vluchtheuvel ongemaaid 

gebleven (positie vluchtstrook golflijn) 
7 Zomerstalvoedering: perceel wordt gebruikt voor zomerstalvoedering en wordt strooksgewijs in 

kleine porties gemaaid; gemaaide gedeelte nog niet hergroeid tot 18 cm.  
8 Hergroei: eerder gemaaid of beweid grasland waar de vegetatie weer hoger is geworden dan 18 cm. 
8-V Hergroei: voorbeweid grasland waar de vegetatie weer hoger is geworden dan 18 cm. 
8-Vsan Hergroei: tot 1 mei voorbeweid grasland waar de vegetatie weer hoger is geworden dan 18 cm. 
9 Ongemaaid en onbeweid grasland waarvan 50% van de vegetatie lager dan 18 cm. 
10 Ongemaaid en onbeweid grasland waarvan 50% van de vegetatie hoger dan 18 cm. 
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