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: Uitvoering monitoring boerenlandvogels

Geachte heer, mevrouw,

De provincie Fryslan is erg belangrijk voor broedende weidevogels. Het grote aandeel gras-
land in de provincie is hiervoor de belangrijkste reden. Helaas zijn de aantallen weidevogels
de laatste decennia sterk afgen omen. Vandaar dat wij voor de bescherming van deze soor-
ten graag inzicht willen krijgen in de aantallen weidevogels in gebieden met en zonder wei-
devogelbeheer.

Wat vragen wij van u
Voor het verkrijgen van het benodigde inzicht in de aantallen weidevogels willen wij u vragen
mondeling toestemming te geven voor het uitvoeren van monitoring van weidevogels op uw
land.

Nadere toelichting op het Weidevogelmeetnet
De provincie Fryslan heeft voor deze monitoring opdracht gegeven aan SOVON Vogelon-
derzoek Nederland. Samen met een groot aantal vrijwilligers voeren zij dit veldwerk uit.
In de periode april tot en met juni bezoeken vogeltellers minimaal vijf keer het gebied. Zij
lopen een vaste route door het telgebied, hierbij zullen zij zoveel mogelijk gebruikmaken van
paden maar het zal beslist ook nodig zijn om het perceel te betreden. De vogeltellers noteren
het aantal vogels dat gedrag vertoont dat er op wijst dat deze vogels plaatselijk broedvogel
zijn. Door de resultaten van de verschillende telrondes met elkaar te vergelijken hopen we
een betrouwbaar beeld te krijgen van de aantallen Friese weidevogels.
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Wat doen we met de resultaten van het Weidevogelmeetnet
De verzamelde gegevens zullen net op perceelniveau worden geanalyseerd, maar dragen
bij aan een provinciebrede analyse van het effect van ANLb-beheer op weidevogels verdeeld
in 4 regio's (noord, oost, west en wadden-eilanden). De resultaten kunnen helpen bij het eva-
lueren van huidige beheermaatregelen en het vormgeven van toekomstig weidevogelbeheer
op pnvinciaal niveau. Tijdens de jaargesprekken met de collectieven zullen wij hier aandacht
aan ibelsteden.

dank voor uw medewerking!
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