
Inventarisatie Weidevogels 
 
1. Perioden 
  
De bedoeling is dat we iedere 14 dagen ons gebied bekijken en alle aanwezige weidevogels noteren 
op de A3 kaarten die je op de startvergadering hebt gekregen. Neem telkens een nieuwe A3 kaart per 
ronde en vergeet de datum bovenaan niet te vermelden. 
Periode 1 : 1-15 april (op dit moment zijn er nog geen koeien in de weide en kan je je gebied 
gemakkelijk doorlopen !!) 
Periode 2 : 16-30 april 
Periode 3 : 1-15 mei 
Periode 4 : 15-31 mei 
Periode 5 : 1-15 juni 
  
De laatste twee perioden zijn van belang om nestsucces waar te nemen (pas op : jongen kunnen 
soms honderden meters verder verwijderd zijn van de plaats van geboorte) 
  
2. Notatie 
  
Volgende weidevogels noteren we : grutto (Gr), slobeend (Se), zomertaling (ZT), kluut (Kl), 
tureluur (Tu), kievit (Ki), veldleeuwerik (VL), graspieper (GP), scholekster (SE) gele kwikstaart 
(GKw) en grauwe gors (GrG), wulp (Wu) (zie ook CD-rom Weidevogels en cursus NP educatie). 
Andere bijzondere soorten (bijv. wintertaling, wulp, velduil) die we niet direct verwachten, mag je 
natuurlijk ook noteren.  Het is gemakkelijker om op de kaarten te werken met afkortingen (zie tussen 
haakjes). 
  
Om voldoende duidelijk te kunnen aantonen op je kaart wat je hebt gezien, spreken we volgende 
standaardafkortingen af : 
  
Gr = soortnaam onderstreept = paar/koppel grutto gezien 
  
Gr = soortnaam bovenstreept (niet gevonden op m'n PC) = een individu in broedbiotoop, bijvoorbeeld 
foeragerend, als er bijv. 5 grutto foerageren rond een plas wordt dit 5 maal Gr met streep bovenaan 
  
Gr = soortnaam zonder streep boven of onder = balts van een grutto zonder dat je een koppel ziet, 
anders noteren via soortnaam onderstreept 
  
Gr = soortnaam met volle cirkel (niet gevonden op m'n PC) = nest gezien of jongen gezien 
  
Het aantal symbolen die moeten worden gebruikt (4) is beperkt zodat het zonder veel moeite kan 
worden gebruikt. Neem deze mail eventueel mee naar je percelen zodat je direct de juiste symbolen 
kan gebruiken. 
 
Als een grutto vanuit een perceel vertrekt bij je komst naar een ander perceel, dan vermeld je alleen 
de plaats van waaruit hij vertrok. Het vertrek naar het ander perceel kan aanzien worden als 
afleidingsgedrag. 
 

 3. Waarnemingen 

  
Het is leuk om je waarnemingen door te mailen, ik stuur ze dan (enkel binnen de groep) door naar de 
andere medewerkers van de weidevogels. 
 

 


