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SamenvattingSummaryGearfetting



Nederland is belangrijk voor grutto’sMeer dan 80 procent van de grutto’s van de continentale ondersoort Limosa limosa limosadie de Oost!Atlantische trekroute volgen, broedt in Nederland. De Nederlandse weilandenboden lange tijd dan ook precies wat deze grutto’s nodig hadden: veilige broedplekken envoldoende voedsel voor de oudervogels en hun kuikens. Gedurende de laatste veertig jaaris het aantal grutto’s in Nederland gekelderd van 120.000 tot naar schatting slechts35.000 broedparen (Box A). De verschillende beschermingsmaatregelen, die al in 1975 ingang zijn gezet, hebben deze achteruitgang dus niet tegen kunnen houden. Voorgaandestudies toonden al aan dat er onvoldoende grutto’s opgroeien tot broedvogel, en dat deintensivering van de landbouw bij dit tekort aan reproductie een grote rol speelt. De economische druk op boeren om maximaal te produceren, heeft ertoe geleid dat dekruidenrijke natte weilanden zijn veranderd in goed gedraineerde grasland!monocul!turen met snel groeiend gras, waar steeds vroeger in het seizoen kan worden gemaaid.Was de vroegste maaidatum in 1900 nog begin juni, tegenwoordig wordt er al halverwegeapril gemaaid. Dit komt juist overeen met de periode dat de eieren bebroed worden. Inons onderzoeksgebied is nog slechts 20% van het traditionele weilandtype over, en hierbroedt 60% van de studiepopulatie (Hoofdstuk 2). Het merendeel van deze kruidenrijkeweilanden wordt beheerd door natuurbeheersorganisaties (It Fryske Gea en Staats !bosbeheer) of door boeren die bij de overheid zware weidevogelbeheerpakketten hebbenafgesloten (een vorm van subsidie). 
Waarom dit proefschrift?Als we de achteruitgang van grutto’s beter willen begrijpen en de effectiviteit vanbeheersmaatregelen willen nagaan, moeten we de populatiedynamica doorgronden. Dithoudt in dat we erachter moeten komen wat de variatie in tijd en ruimte in reproductie ende sterfte is, en met welke omgevingsomstandigheden deze variaties zijn gecorreleerd. Isde reproductie van grutto’s op de kruidenrijke, natte weilanden voldoende om de sterftevan volwassen vogels te compenseren, en vormen grutto’s daar als zodanig een bron!populatie? Is de reproductie op intensieve monoculturen daarvoor te laag, en vormt depopulatie daar een put!populatie? Bovendien, wat is het effect van de versnippering vanhet landschap, de opdeling die maakt dat kruidenrijke weilanden niet een aaneengeslotengeheel vormen? In dit proefschrift proberen we aan de hand van een grondige demografi!sche veldstudie grip te krijgen op de verschillende processen die het verloop van degrutto populatie beïnvloeden. 
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Het veldwerkDe veldstudie begon in 2004 op de Workumerwaard, een kruidenrijke polder in Zuidwest!Friesland, één van de grootste aaneengesloten gebieden met een hoge dichtheid broe!dende grutto’s in Nederland. In 2007 werd de studie uitgebreid naar de omringende10.000 ha, met Makkum in het noorden, Laaksum in het zuiden, het IJsselmeer in hetwesten en de Friese meren in het oosten, zodat we naast meer kruidenrijke gebieden ookde veel meer voorkomende intensieve monoculturen konden gaan volgen. Elk voorjaartelden we de arriverende grutto’s, volgden hun nesten, vingen de volwassen grutto’s enhun kuikens. De vogels werden gewogen en gemeten. Volwassen grutto’s kregen eenunieke combinatie van vier gekleurde plastic ringen en een plastic vlaggetje om hunpoten, en de kleinere kuikens een vlaggetje met een unieke code erin gegraveerd. Op dezemanier konden we ze individueel herkennen als we ze door een verrekijker of telescoopzagen: we konden hun kleurringen aflezen. De kleurringen van deze gemarkeerde grutto’swerden niet alleen door ons en door vele enthousiaste liefhebbers in Nederland afgelezen,maar ook tijdens de trek in onder andere België, Frankrijk, Portugal en Spanje, en zelfs inhun overwinteringsgebied in West!Afrika. Met deze gegevens konden we berekenen wiewanneer terugkwam, wat de jaarlijkse overlevingskans van jonge en volwassen grutto’swas, waar deze gingen broeden en met wie, en of hun nesten succesvol uitkwamen. 
Succesvolle en onsuccesvolle nestenAllereerst keken we naar het uitkomstsucces van de nesten (Hoofdstuk 3). Op intensievemonoculturen kwam het dus vaak voor dat het gras al werd gemaaid terwijl er nog nestenaanwezig waren. In bijna alle gevallen werd er om de nesten heen gemaaid, omdat dezenesten door vrijwilligers (vogelwachters), of door ons zelf, gemarkeerd waren met eenstok of rietstengel. Nesten waarbij gras van minder dan vijf diameter was blijven staanrondom het nest, hadden een aanzienlijk lager uitkomstsucces (21%) dan nesten waar eengroter stuk, vaak zo’n 50 m2, gras was blijven staan (32%). De nesten in een klein eilandjevan ongemaaid gras vielen waarschijnlijk teveel op, waardoor de kans dat het gepredeerdwerd, hoog was. Nesten op kruidenrijke weilanden hadden een hoger uitkomstpercentage(56%) dan nesten op gemaaide of ongemaaide monoculturen. Dit uitkomstpercentage isvergelijkbaar met het uitkomstpercentage van nesten in de jaren tachtig. Er werd langgedacht dat de kolonisatie van vossen in het weidegebied en de toename van andere roof!dieren  de landelijke lage nestenoverleving veroorzaakten. Maar, aangezien het uitkomst!percentage in kruidenrijke weilanden vergelijkbaar is met het uitkomstpercentage in dejaren tachtig, lijken de toegenomen aantallen roofdieren dus voornamelijk een grootrisico te vormen in combinatie met de slechte kwaliteit van het broedgebied.
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Voedselgebrek voor kuikens op intensieve grasland monoculturenNiet alleen nesten hadden een lager uitkomstsucces op intensieve monocultuur!gras!landen dan op kruidenrijke weilanden, ook opgroeiende kuikens hadden hier een lagereoverlevingskans. Deze kuikens hadden bovendien een slechtere conditie: vergeleken metkuikens op kruidenrijke weilanden vlogen de kuikens uit de monoculturen zo’n 15%lichter qua gewicht uit en met een 4% kleinere snavel (Hoofdstuk 4). Verhongering is eenaannemelijke doodsoorzaak. Hongerige kuikens lopen bovendien een verhoogd predatie!risico omdat ze risicovoller gedrag zullen vertonen om voldoende voedsel te vinden.Bovendien geven gemaaide graslanden weinig dekking, wat de predatiekans ook nog eensgroter maakt.
Waarom broeden er nog grutto’s op intensief
agrarisch land?Intensieve graslanden lijken dus weinig geschikt als broedgebied voor grutto’s, maarwaarom broeden ze hier dan nog? Grutto’s zijn plaatstrouw (65% van de grutto’s komtterug naar een plek die slechts 300 meter van het nest van het jaar daarvoor ligt), maarjaarlijks verruilt 24% van de volwassen grutto’s intensieve graslanden voor kruidenrijkeweilanden; 4% maakt de beweging in tegenovergestelde richting. Het is dus duidelijk datvolwassen grutto’s kruidenrijke weilanden prefereren boven intensieve monoculturen.Waarom dan toch deze verplaatsingen? Is het een gevolg van een mislukte broedpoging?Verplaatsingen bleken niet gecorreleerd met het wel of niet succesvol uitkomen van deeieren. Jonge grutto’s zijn minder plaatstrouw, 74% broedt verder dan 1000 meter van deplek waar ze zijn geboren, maar ook hier was de richting voornamelijk naar kruidenrijkeweilanden (58%, tegenover 24% van kruidenrijk naar monocultuur (Hoofdstuk 5). Het positieve effect van het vertrek van volwassen vogels van de intensieve monocul!turen naar de kruidenrijke percelen wordt dus teniet gedaan door de fouten die jongegrutto’s, die voor de eerste keer gaan broeden, maken. Aangezien jonge grutto’s even vaakvoor plekken kiezen met een hoge dichtheid aan nesten, is het onwaarschijnlijk dat ze opintensieve monoculturen gaan broeden omdat ze geen plek kunnen bemachtigen in debetere kruidenrijke weilanden. Een verklaring voor het gaan broeden op intensief gras!land is misschien dat jonge grutto’s niet goed weten waarop ze de keuze voor een goedebroedlocatie moeten baseren. Bij aankomst in maart, als de eerste territoria wordenbezet, zijn intensieve graslanden nog moeilijk van kruidenrijke weilanden te onder!scheiden. 
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Putpopulaties op intensieve monoculturen, bronpopulaties op
kruidenrijke weilandenVoor een gezonde gruttopopulatie moeten er minstens net zoveel jongen volwassenworden, als er volwassen vogels doodgaan. Als de reproductie te laag is, spreken we vaneen put!populatie. Als meer jongen volwassen worden dan volwassen vogels doodgaan,spreken we van een bron!populatie. Op de intensieve monoculturen was de reproductie inde meeste jaren inderdaad te laag om de sterfte te compenseren: de monoculturenvormden een put voor broedende grutto’s. Daarentegen vormden grutto’s die op kruiden!rijke weilanden broedden in de meeste jaren een bron!populatie (Hoofdstuk 6).Verschillen tussen jaren konden voornamelijk worden toegeschreven aan verschillen inkuikenoverleving en overleving van volwassen grutto’s. Bijvoorbeeld, de overleving vanvolwassen vogels was in 2012 erg hoog, waardoor de populatie op kruidenrijkeweilanden én op intensieve monoculturen een bron was, ondanks gemiddelde kuiken!overleving. In 2010 was de overleving van kuikens geboren in kruidenrijke weilanden tenopzichte van intensieve monoculturen erg hoog, terwijl de overleving van volwassenvogels gemiddeld was. Hierdoor was de populatie op kruidenrijke weilanden een bron,terwijl de populatie op intensieve monoculturen een put was. De variatie in nestenoverle!ving, de kans op een tweede legsel, de hoeveelheid succesvolle eieren per nest, en de leef!tijd waarop grutto’s voor het eerst gingen broeden, hadden in mindere mate invloed op depopulatiegroei. Ondanks dat de populatie op kruidenrijke weilanden gemiddeld een bron was, nam depopulatie hier niet in aantal toe. De populatie op de monoculturen nam minder af danverwacht. Dit kwam doordat de populatie op de monoculturen werd aangevuld door de(voornamelijk) jonge grutto’s die op een kruidenrijk weiland waren opgegroeid en zichnaar intensieve monoculturen verplaatsten. Vanuit het perspectief van de kruidenrijkeweilanden gezien lekken er dus grutto’s weg naar de broedgebieden van lage kwaliteit. 
Wat kunnen we doen?Met de geschatte waardes van reproductie, sterfte en verplaatsingen, konden we detoekomstige populatiegrootte voorspellen, en de effecten van verschillende scenario’sonderzoeken. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we voorkomen dat het aantal grutto’s niet nogmeer afneemt? De effectiefste maatregel is om ervoor te zorgen dat gruttokuikens eenhogere levensverwachting hebben, aangezien kuikenoverleving de meeste variatie inpopulatiegroei verklaart (Hoofdstuk 6). In warme jaren zijn de intensieve monoculturenreeds gemaaid voordat de meeste kuikens zijn uitgekomen. Het merendeel van de krui!
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denrijke weilanden wordt gemaaid op 15 juni, zoals is vastgesteld in de weidevogelbe!heerspakketten, en in contracten die pachtende boeren hebben afgesloten met natuurbe!schermingsorganisaties. Maar zelfs op 15 juni is tussen de 25 en 50% van de kuikens nogniet vliegvlug (Hoofdstuk 7). Kuikens die laat in het seizoen zijn geboren, hebben eenlagere overlevingskans. Directe en indirecte effecten van het maaien, zoals lagere insec!tenbeschikbaarheid en hogere predatierisico’s, kunnen hier de oorzaak van zijn. Als er op1 juli zou worden gemaaid, een datum waarop de meeste kuikens wel vliegvlug zijn, zal degemiddelde kuikenoverleving van 13% naar 15% gaan. Deze kleine stijging is alvoldoende voor een populatiegroei. Maar, het is noodzakelijk deze weilanden minder tebemesten om ervoor te zorgen dat het gras in warme voorjaren niet zo dik groeit datkuikens er niet meer doorheen kunnen lopen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat grutto’s weglekken uit kruidenrijkeweilanden naar intensieve monoculturen. Aangezien we geen correlatie konden vindentussen het succesvol uitkomen van nesten en verplaatsing, heeft het stopzetten van nest!bescherming op intensieve monoculturen geen zin. Het vergroten van het areaal kruiden!rijke weilanden zou een goede oplossing zijn. Ook een andere indeling van het landschap,waardoor verplaatsende grutto’s een grotere kans hebben om in kruidenrijke weilandenterecht te komen, zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. In 2011 is het veldwerkuitgebreid naar de naastliggende 1675 ha van de ‘Skriezekrite Idzegea’, een weidevogel!project van de Agrarische Natuurvereniging. Hier zijn de kruidenrijke weilanden en inten!sieve monoculturen in een fijnmaziger mozaïek verdeeld, wat de mogelijkheid biedt om teonderzoeken wat het effect van een andere manier van landschapsversnippering heeft opde populatiedynamica van grutto’s. Wij staan op het punt om deze veldgegevens uit tewerken. 
De toekomst: blijven monitoren van grutto!populatiesGrutto’s zijn in grote mate afhankelijk van agrarisch land; in Nederland van de graslandendie gebruikt worden voor de melkindustrie, en in hun doortrekgebied in Spanje enPortugal, en hun overwinteringsgebied in West!Afrika, zijn ze afhankelijk van rijstvelden,waar ze rijstkorrels eten. De groei van de wereldbevolking en de verwachte groei van dewelvaart zal de druk om voedsel te produceren doen toenemen. Alleen hierdoor al zal hetagrarische landschap zeer waarschijnlijk blijven veranderen, mogelijk op manieren diewij ons nu nog niet kunnen voorstellen. Het is de uitdaging om deze verandering tengunste van grutto’s, en andere dieren die afhankelijk zijn van agrarisch land, te bewerk!stelligen. 
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Om te snappen hoe grutto’s reageren op mogelijke toekomstige veranderingen is hetnoodzakelijk om de demografie van populaties te blijven monitoren. Alleen met tellingenen de hierop gebaseerde populatietrends komen we er niet, want ten eerste kom je er pasachter dat de populatie afneemt als het te laat is, ten tweede weet je niet wat de drijfveerachter de verandering is, en ten derde kunnen trends tot misleidende antwoorden leiden.Dat laatste hebben we hier aangetoond: de reproductie in kruidenrijke weilanden wasover het algemeen voldoende, desondanks nam de populatie niet in aantal toe omdat grut!to’s zich naar intensieve monoculturen verplaatsen. Alleen als we de effecten op de grut!todemografie op tijd herkennen, kunnen de juiste beschermingsmaatregelen wordengetroffen. 
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Summary
The Dutch grasslands offered for a long time exactly what black!tailed godwits (Limosa
limosa limosa) needed: safe breeding grounds and sufficient food for the parents and theirchicks. However, the number of godwit pairs breeding in the Netherlands during the lastforty years plummeted from 120,000 to only 35,000. Economic pressures on farmers toincrease productivity has led to a transformation of herb!rich meadows into well!drainedgrassland monocultures, where grass can be harvested earlier and more frequently. Theresult is that nowadays the fields are mown during the incubation period of godwits. In this thesis we tried to get a grip on the different processes that influence the courseof the godwit population on the basis of a thorough demographic field study. Is the repro!duction on these herb!rich wet meadows sufficient to offset the mortality of adult birds,and therefore form a source population? Is the reproduction on intensive grasslandmonocultures too low, such that monocultures represent a landscape for sink popula!tions? Moreover, what is the effect of the fragmentation of the landscape, so that herb!richmeadows do not form a continuous whole?To get to the answers, we studied godwits breeding in southwest Friesland in an areawhich covered 10.000 ha. In this large area we followed godwits breeding on grasslandmonocultures and herb!rich meadow areas. Every spring we counted arriving godwits,followed the fates of their nests, and caught the adults and their chicks. Adult godwits gota unique combination of four coloured plastic rings and a plastic flag on their legs, and thesmaller chicks got a flag with an engraved unique code. In this way we could recognizethem individually if we saw them through binoculars or a telescope. With these data wecould estimate the annual survival rate of young and adult godwits, where they started tobreed and with whom, and if their eggs hatched successfully. On grassland monocultures, it often happened that the grass was mown while thenests were present. The nests were in almost all cases saved from destruction, becauselocal volunteers, or ourselves, marked the nests with a stick, and farmers mowed aroundthem. Nests where a small patch of less than five meter in diameter was left standingaround the nest, had a lower hatching success (21%) than nests where a larger patch,often about 50 m2, was left standing (32%). A nest in a small island of unmown grassbecame most likely too obvious for predators. On herb!rich meadows, nests had a higherhatching success (56%) than nests on mown or unmown monocultures. The colonizationof foxes in the meadow landscape, and increased densities of other predators, have beenhypothesized as an important cause of low nest survival. However, because nest successin herb!rich meadows was comparable with the nest success in the early 1980s, theincreased numbers of predators seem to form a threat only if the quality of the habitat islow.Not only nests had a lower chance of success on grassland monocultures than on herb!rich meadows, chicks hatched on monocultures had a lower chance of survival as well.Moreover, chicks hatched on monocultures were lighter when they survived to fledging,and had smaller bills, than chicks hatched on herb!rich meadows. Starvation is a plausible
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cause of death, and hungry chicks have an additionally higher risk of being depredated, asthey will show riskier behaviour to find food. Moreover, mown grasslands provide littlecover, which will increase the predation risk even more.Grassland monocultures seem hardly suitable as breeding area for black!tailedgodwits, so why do they still breed here? Godwits are very site faithful, yet 4% dispersedfrom meadows to monocultures on an annual basis; while 24% disperse in the oppositedirection. Dispersal was not correlated with whether or not the eggs hatched successfully.Young godwits are less site faithful, and 58% dispersed from monocultures to meadowsand 24% the other way around. The positive effect of the departure of adult birds frommonocultures is thus counteracted by the mistakes that young godwits, which breed forthe first time, make. On grassland monoculture, reproduction was too low to compensate for mortality ofadult birds in most years: the monocultures formed a sink for breeding godwits. Incontrast, the population of godwits breeding on herb!rich meadows were, in most years, asource. Variation between years could be mainly attributed to variation in chick survivaland survival of adult godwits. Even though the population breeding on herb!richmeadows was on average a source, their numbers did not increase. And, the populationbreeding on monocultures decreased less than expected. The reason was, that the mono!cultures were supplemented by (mainly) young godwits coming from herb!rich meadows.From the perspective of the herb!rich meadows you could say that godwits are leakingtowards low!quality breeding areas.So what could we do to safeguard the future of black!tailed godwits? We showed thatincreasing chick survival would be most effective. Most of the herb!rich meadows weremown on 15 June, when between 25 and 50% of the chicks have not yet fledged. Ifmowing would be postponed until 1 July, most of the chicks would have fledged, and thesmall increase in chick survival chance would already result in a population growth.Though, to guarantee the success of later mowing, it is necessary to apply less fertilizers toprevent that the grass grows so thick that chicks cannot walk thought it. Chicks will thenleave these late mown meadows. Additional, we should try to close the godwit!leakage from good!quality herb!richmeadows to low!quality grassland monocultures. A good solution is to increase the area ofherb!rich meadows: dispersing godwits have a higher possibility of finding and settling ona herb!rich meadow. Furthermore, a different spatial arrangement of herb!rich meadowswithin the monoculture may also encourage settlement in meadow areas. Our next step isto investigate whether, and how, this last scenario is a possible solution. 
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Gearfetting
De Nederlânske greiden ha lange tiid bean wat skriezen nedich hawwe: feilige bried!plakken en genôch fretten foar de âlderfûgels en harren piken. Yn ‘e rin fan’e lêste fjirtichjier is it tal skriezen yn Nederlân keldere fan 120.000 oant likernôch mar 35.000 bried!pearen. De ekonomyske druk op boeren om maksimaal te produsearjen, hat der ta laat datkrûdrike, wiete greiden feroare binne yn goed draineard gerslân – monokultueren meihurd groeiend gers, dêr’t hieltyd betider yn it seizoen meand wurde kin.Tsjintwurdich wurdt der meand yn’e perioade dat de aaien bebret wurde.Yn dit proefskrift besykje wy oan’e hân fan in djipgeande demografyske fjildstúdzjegrip te krijen op de ferskillende  prosessen dy’t it ferrin fan’e skriezepopulaasje beyn!floedzje. Is de reproduksje fan skriezen op'e krûdrike wiete greiden foldwaande om destjêrte fan folwoeksen fûgels te kompensearjen en foarmje skriezen dêr sa in boarne!populaasje? Is de reproduksje op yntinsive monokultueren dêrfoar te leech en foarmet depopulaasje dêr in put!populaasje? Boppedat, wat is it effekt fan ‘e fersnipeling fan itlânskip, de opdieling dy’t makket dat krûdrike greiden net in oaniensletten gehielfoarmje?Wy bestudearren skriezen yn Súdwest!Fryslân: it stúdzjegebiet rûn fan Makkum yn itnoarden, Laaksum yn it suden, de Iselmar yn it westen en de Fryske marren yn it easten,sadat wy skriezen yn krûdrike gebieten en ek yn’e folle mear foarkommende yntinsivemonokultueren folgje koene. Eltse maitiid telden wy de oankommende skriezen en folgenharren nêsten, fongen de folwoeksen skriezen en harren piken. Folwoeksen skriezenkrigen in unike kombinaasje fan fjouwer kleurde plastik ringen en in plastik flachje omharren poaten en de lytsere pykjes in flachje mei in unike koade deryn grafearre. Op dizzemanier koene wy se yndividueel weromkenne as wy se troch in fierekiker of in tilleskoopseagen. Mei dizze gegevens koene wy berekkenje wa wannear werom kaam, wêr’t sehinne giene te brieden en mei wa en oft harren nêsten súksesfol útkamen. Op yntinsive monokultueren kaam it sadwaande faak foar dat it gers al meand waard,wylst der noch nêsten oanwêzich wiene. Yn hast alle gefallen waard der om'e nêstenhinne meand, om't dizze nêsten troch frijwilligers ( fûgelwachters) of troch ússels,markearre wiene mei in stôk of reid. Nêsten wêrby’t gers  minder as 5 meter diameterstean bleaun wie om it nêst hinne, hiene in gâns leger útkomstsúkses (21%) as nêstenwêr't in  grutter stik, meast in 50 m2, gers stean bleaun wie (32%). De nêsten yn in lytseilantsje fan net meand gers foelen wierskynlik tefolle op, wêrtroch de kâns dat itpredeard waard  heech wie. Nêsten op krûdrike greiden hiene in heger útkomstpersin!taazje ( 56%) as nêsten op meande of net meande monokultueren. Der waard lang tochtdat de kolonisaasje fan foksen yn it greidegebiet en de tanimming fan oare rôfbisten delanlike lege nêstoerlibbing feroarsaken. Mar, om't it útkomstpersintaazje yn krûdrikegreiden te fergelykjen is mei it útkomstpersintaazje yn de jierren tachtich, lykjebenammen de tanommen oantallen rôfdieren in grut risiko te foarmjen yn kombinaasjemei de minne kwaliteit fan it briedgebiet.
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Net allinne nêsten hiene in leger útkomstsúkses op yntinsive monokultuergreiden asop krûdrike greiden, ek opgroeiende piken hiene hjir in legere oerlibbingskâns. Dizzepiken hiene boppedat in mindere kondysje: ferlikene mei piken op krûdrike greidenfleagen de piken út’e monokultueren wat gewicht oanbelanget lichter út en mei in lytseresnaffel. Net allinne troch ferhongering, mar hongerige piken rinne boppedat in hegerpredaasjerisiko om't se risikofoller gedrach toane sille om genôch iten te finen. Boppedatjouwe meande greiden in bytsje dekking wat de predaasjekâns ek noch ris grutter makket.Yntinsive greiden lykje sa minder gaadlik as briedgebiet foar skriezen, mar wêrombriede se hjir dan noch? Skriezen bliuwe trou oan it plak, mar alle jierren ruilet 24 % fande folwoeksen skriezen yntinsive greiden foar krûdrike greiden; 4 % makket de bewegingyn tsjinoerstelde rjochting. It docht bliken dat ferpleatsingen net korreleard binne mei ital of net súksesfol útkommen fan de aaien. Jonge skriezen binne minder trou oan it plak,mar ek hjir wie de rjochting foaral nei krûdrike greiden, 58% foaroer 24% fan krûdryk neimonokultuer. It positive effekt fan it ferfarren fan folwoeksen fûgels fan’e yntinsivemonokultueren nei de krûdrike stikken greide wurdt sa teneate dien troch  de flaters dy'tjonge skriezen dy't foar de earste kear briede, meitsje. Op  de yntinsive monokultueren wie de reproduksje yn’e measte jierrren te leech omde stjêrte te kompensearjen: de monokultueren foarmje in put foar briedende skriezen.Dêrfoaroer foarmje skriezen dy't op krûdrike greiden bretten yn de measte jierren inboarne!populaasje. Ferskillen tusken jierren koene benammen taskreaun wurde oanferskillen yn it oerlibjen fan piken en it oerlibjen fan folwoeksen skriezen. Nettsjinsteandedat de populaasje op krûdrike greiden yn trochsnee in boarne wie, wûn de populaasje hjirnet yn oantal oan. De populaasje op de monokultueren naam minder ôf as ferwachte. Ditkaam trochdat de populaasje op de monokultueren oanfolle waard troch de (benammen)jonge skriezen dy't op in krûdrike greide opgroeid wiene en harren nei yntinsivemonokultueren ferpleatsten. Fanút it perspektyf fan’e krûdrike greiden sjoen, ferdwineder skriezen nei de briedgebieten fan lege kwaliteit. It meastepart fan’e krûdrike greiden wurdt meand op 15 juny. Mar sels op 15 juny istusken de 25 en 50 % fan'e piken noch net fleanfluch. As der op 1 july meand wurde soe, indatum wêrop’t de measte piken wol fleanfluch binne, sil de lytse stiging yn oerlibbenskânsal soargje foar populaasje groei. Mar, it is needsaaklik dizze greiden minder te dongjen omder foar te soargjen dat it gers yn waarme maitiden net sa ticht groeid dat de piken der netmear trochhinne rinne kinne.Tagelyk moatte wy tefoaren komme dat skriezen fuort gean út de krûdrike greiden neiyntinsive monokultueren. It fergrutsjen fan it  areaal krûdrike greiden soe in goedeoplossing wêze. Ek in oare yndieling fan it lânskip, wêrtroch ferpleatsende skriezen ingruttere kâns hawwe om yn krûdrike greiden terjochte te kommen, soe tot de moog!likheden hearre kinne. Wy sille no ûndersykje oft in fynmesker mozayk as yn'e 'Skrieze !krite Idzegea' in mooglike oplossing is.
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