
21: Marken Veldcoördinator: Tanja Verbij

Marken

NH852AC gevonden legsels: hiervan bekend resultaat:

Soort Totaal Soort Bekend Uit Niet uit % uit

Eend onbekend 2 Eend onbekend 1 0 1 0,0%

Grutto 20 Grutto 17 12 5 70,6%

Kievit 91 Kievit 48 37 11 77,1%

Krakeend 2 Krakeend 1 0 1 0,0%

Meerkoet 3 Meerkoet 0 0 0

Scholekster 10 Scholekster 6 4 2 66,7%

Tureluur 45 Tureluur 37 25 12 67,6%

Wilde eend 1 Wilde eend 0 0 0

174 110 78 32

70,9% 29,1%

Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is 185,36 ha

oppervlakte afgesloten ANLb 143,7 ha

oppervlakte  legselbeheer 77,06 ha

oppervlakte kuikenveld 3,7 ha

oppervlakte verlenging rustperiode 33,83 ha

last minute greppelplasdras 1075 meter

De weidevogelgegevens zijn afkomstig uit www.boerenlandvogelsnederland.nl

Water, Land & Dijken, nov. 2020

% van bekend resultaat

Prachtig gebied voor de weidevogels. Onder alle beheerders is er 

veel animo om iets extra’s te doen voor de weidevogels. Er is een  

mooi mozaïek van verschillende vormen van beheer.  In 2020 11 

extra last minute greppel plas-drassen gerealiseerd ivm de droogte.

Door ganzenvraat is er geen eerste snede, wat ook inhoud dat het 

gewas tot eind mei heel kort blijft. Ondanks de enorme aantallen 

ganzen weten ook de weidevogels hier goed stand te houden.  

Natuurlijke predatie is aanwezig van o.a hermelijntjes, meeuwen en 

kraaien, die zichtbaar verstoren.  In  2020 zijn er ook vossen 

gesignaleerd ter hoogte van de Bukdijk maar door kordaat optreden 

van de WBE én het realiseren van een last-minute plas dras op die 

locatie trok het gebied zelfs meer vogels dan andere jaren.

Voor vrijwilligers is het hier een paradijsje, en zij helpen met veel passie. De gezamenlijke BTS telling ging heel goed dit jaar onder 

leiding van Marieke Schous en Mark kuiper. De score van 79.3 is weliswaar lager dan vorig jaar maar in elk geval genoeg om de 

populatie in stand te houden. Helaas is dat de theorie. In de praktijk is echter gebleken dat er later nauwelijks grotere kuikens 

werden geconstateerd. Marieke Schous helpt ook bij de tellingen van jonge grutto’s op de zogenaamde grutto-verzamelplaatsen. 

Hier werd maar een fractie van de jonge grutto’s geteld dan andere jaren.

De lijst met voorkomende en broedende soorten vogels is imposant. Er hebben kluten gebroed en er werd dit jaar zelfs een 

baltsten paartje kemphanen gesignaleerd op Marken. Na het seizoen zijn er op 2 locaties broedeilanden voor visdiefjes gerealiseerd 

en er wordt gewerkt aan een ijsvogelwand. Als iedereen zich blijft in zetten dan belooft het een mooie toekomst te worden op 

Marken.


