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Dit jaar zijn we als weidevogel werkgroep uit Borculo en Neede  met 6 
personen bezig geweest  met het opsporen en markeren van nesten, nu op 
ca 280 ha.  
Het resultaat van ons veldwerk bekijken we met gemengde gevoelens.Ook 
in het afgelopen voorjaar vulden de weidevogels de "lege stille" landerijen 
met hun balts en het afbakenen van hun territorium. In maart verbleven de 
gebruikelijke hoeveelheden weidevogels in ons gebied. Daarbij signaleerden 
we gedurende een week ook een 7 -tal kemphanen langs de Berkel. Dit was 
voor ons nog niet eerder vertoond. Door de droogte hebben we het idee dat 
de vogels dit jaar helaas later zijn begonnen met broeden. Zoals inmiddels 
gebruikelijkhebben we in het laatste weekend van aprilweer het aantal 
broedparen van de grutto in Borculo en Neede geteld.  
Evenals vorig jaar kwamen we aan een totaal van 24 broedparen.Tot half 
april ging alles zoals gebruikelijk, daarna ging het echter minder goed:Als 
eerste werden (uiteraard per vergis) 12 kievitsnesten compleet met 
markeerstok ondergeploegd.Daarnaast sneuvelden tientallen legsels door 
predatie (voor ons gevoel veel heftiger dan andere jaren) Tot overmaat van 
ramp hadden we in één van onze gebieden een vos op bezoek, zijn vraatlust 
was ongelooflijk. Bij alle nesten die in dit gebied nog lagen vonden we ca. 2 
meter van het nest telkens 4 kuiltjes met daarin vastgedrukt een leeggelikte 
eierbast. Dit bij tientallen nesten tegelijk.Het hoge aantal kievitsnesten 
wordt daarbij veroorzaakt doordat de kievit na predatie weer een nieuw 
nest maakt. Uiteindelijk komen we op het trieste dieptepunt van 30% 
uitgekomen kievitsnesten.  
Leuk is dat aan het eind van het broedseizoen een tureluur met jongen en 
een gele kwikstaart met jongen in de weilanden zijn gesignaleerd.  
Vogelbescherming Nederland had er voor gezorgd dat de landelijke fietsdag, 
op 10 mei, in het teken stond van de actie "Hou de grutto in het gras" 
Landelijk hebben die dag veel werkgroepen aandacht gevraagd voor de 
teloorgang van de grutto. Wij hebben die dag op erve Brooks folders 
uitgedeeld, een video vertoond en uitleg gegeven aan belangstellenden. De 
grutto in het veld laten zien, zat er helaas in dat parcours niet meer in.  

 


