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Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 

 
 
 

Weidevogels in 2019 en 2020 
 
 
In 2019 zijn 52 verschillende soorten vogels waargenomen. Van dit aantal hebben 13 soorten in de 
polder gebroed, waaronder een groot aantal weidevogels. De met schrikdraad afgerasterde 

hooilandpercelen (tegen vos en huiskat) waren 
daarbij zeer in trek, maar flink wat weidevogels 
hebben ook met succes buiten de schrikdraad-
afrastering gebroed. Grutto (4 broedparen), 
Scholekster (3 broedparen) en Tureluur (8 
broedparen) hadden in 2019 een goed 
broedjaar, evenals de in 2019 talrijk aanwezige 
Kievit (40 broedparen).  
 
De BTS-waarde (Bruto Territoriaal Succes) van 
genoemde vogelsoorten lag in 2019 boven 
70%. Niettemin gaan ieder jaar veel kuikens 
verloren door predatie. (Uit 
“Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2019”) 

 
 
Het jaar 2020 geeft een heel ander beeld. Aanvankelijk komt de broedperiode goed op gang met 46 
broedparen Kievit, 4 broedparen Grutto, 9 broedparen Tureluur en 4 broedparen Scholekster. 
Slechts 1 gruttopaar is direct gaan broeden in april, de andere paren Grutto hebben gewacht tot na 
de droge periode, maar ook toen zijn de jongen uit het gras geplukt door de Zwarte kraai. Door de 

langdurige droogte zijn veel jonge vogels 
omgekomen door honger of door predatie. 
Hoofdpredatoren lijken de Zwarte kraaien die 
voortdurend jonge vogels uit de polder roofden 
om als voer te dienen voor hun eigen jongen. 
De helft van de kieviten is opnieuw begonnen 
met een nest na de droge periode. Ook de 
Tureluur is bijna alle jonge vogels kwijtgeraakt. 
Scholekster en Bergeend hebben niet geleden 
onder droogte en/of predatie. Het feit dat de 
Scholekster zijn jongen voert heeft hier 
ongetwijfeld aan bijgedragen. De jonge 
scholeksters verstoppen zich in de hoge 
brandnetels tot de ouders met voer ze roepen. 

De jongen van Grutto, Tureluur en Kievit moeten zelf hun voer, insecten, zoeken en moeten dus in 
het open veld rondlopen en zijn zo veel zichtbaarder voor de Zwarte kraai en andere preadtors; de 
oudervogels waken en beschermen alleen. 
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Hieronder staan de grafieken door de jaren heen van aantallen territoria en broedparen met grote 
jongen. 
 

 
 

 
 
In de volgende grafiek is te zien dat een aantal kieviten in 2020 een tweede broedpoging waagden. 
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Tenslotte een aantal grafieken waarin per weidevogel te zien is hoe groot het broedsucces is geweest 
in de afgelopen jaren. De jaren 2013 en 2014 laten zien wat de vos heeft aangericht, het jaar 2020 
wat droogte en predatie door Zwarte kraai heeft veroorzaakt. 
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In de ‘Natuurinventarisaties Wilmkebreek 2020’, die in 2021 zullen worden gepubliceerd, zal 
gedetailleerd ingegaan worden op de weidevogels en andere fauna en flora in de 
Wilmkebreekpolder. 


