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Memo 
 

 

 

 

Bovenkerkpolder 20 mei 2017 

Beste Bovenkerkerpolderse boeren, 
 

In april telden we flink wat grutto’s en in mei gelukkig weer. 83% van het aantal vogels dat 

we in april zagen, zagen we alarmeren. Uitstekend resultaat. Opvalt dat de vogels zich het 

vooral van het zuiden van de polder moeten hebben. Het verdwijnen van de grutto’s bij het 

voormalige bosje lijkt te wijzen op regelmatige aanwezigheid van vos in die hoek? Het land 

is ideaal voor grutto’s, maar ze waren weg… 

 

Het is eind mei en het op een grootdeel van de percelen met een rustperiode lopen nog 

kuikens, het is in veel gevallen nodig bij percelen met rust tot 1 juni die rust nog een 

(of twee?) weken te verlengen. 

 

Kievit: we zien we zo’n 20-40 met -vaak wel grote- kuikens. Dat is mooi om te zien en 

lijkt wat beter dan vorig jaar, maar het is een laag percentage. We moeten ons zorgen 

gaan maken over de kievit. Predatie lijkt een grote probleem. 

 

Tureluur: doet het geweldig goed. We zien al veel gezinnen gebruik maken van de 

hergroei van de gemaaide percelen. De tureluur lijkt zich heel goed te voelen met hoe 

deze polder wordt beheerd -en deze soort lijkt wat minder kwetsbaar voor predatie dan 

de kievit. 
 

Iedereen veel succes met het voorjaarswerk! 

Mark Kuiper 
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Bruto Territoriaal Succes = deel van de grutto’s met kuikens eind mei. (onder 0,5 is onvoldoende, boven 0,6 is groei)  

 

 
 
Sinds 2010 stabiel op hoog niveau!
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Rood=rustperiode verlengen!? 

Grutto’s 

verdwenen. 

VOS!? 
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