
 
 

 

predatie 

Hoe werkt het? 
 

• We spreken van predatie wanneer een dier een ander dier opeet. Predatoren horen bij een natuurlijk 
systeem echter is anno 2020 de balans zoek. 

• Door grootschalige drooglegging zijn weidevogels bereikbaarder dan ooit voor predatoren. 
• Veel graslanden zijn in de afgelopen 40 jaar eenzijdiger geworden met maar één soort gras waardoor 

er minder dekking is. 
• Populaties van prederende zoogdieren zoals marterachtigen en roofvogels zijn hersteld van vervol-

ging en vergiftiging in de jaren 1950-1960. 
 

 
 
 

 
 Wat zijn de predatoren? 

Voor weide vogels kennen we de vol-
gende predatoren:  
vos, marterachtigen,  kraai, reiger, 
meeuw, buizerd, kiekendief, huiskat,  
verwilderde kat en de bruine rat. 
Per regio zijn verschillende predatoren 
actief.  

Waarom aandacht voor predatie? 
Weidevogels zijn grondbroeders: ze maken hun nest op 
de grond en zitten daar een kleine maand op te broeden. 
Hun kuikens zijn nestvlieders en scharrelen zelf geduren-
de een maand hun kostje op de grond bij elkaar.  
Dat betekent dat grondbroeders zo’n twee maanden 
langkwetsbaar zijn voor predatie. Niet alleen door roof-
vogels, maar ook door zoogdieren als vossen en marter-
achtigen.  
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Wat mag wel/wat mag niet? 
 

• Verwijderen van meerdere predatoren tegelijk leidt tot een 
zichtbaar herstel van de prooipopulaties (o.a. weidevogels). 

• Bij het reduceren van slechts één predator, wordt regelmatig 
het averechtse effect bereikt, doordat een andere predator 
dan juist meer kans krijgt om te prederen. 

• Het omheinen van het leefgebied door middel van schrik-
draadraster is een laatste redmiddel. Het werkt alleen wan-
neer het gaat om populaties weidevogels die overwegend 
door grotere grondpredatoren gepredeerd worden. 

Praktische tips! 
• Ruim rommelhoekjes op. Dit maakt overbrugging van de 

winterperiode voor predatoren minder gemakkelijk. 
• Snoei bosjes en maai rietoevers. Dit beperkt het leefgebied 

van predatoren. 
• Plaats kuilbalen niet in het veld en dek maiskuilen af. 
• Er komen steeds meer (verwilderde) katten in de weilanden. 

Laat huiskatten herkenbaar zijn door een halsbandje. 

Natuurbeheer 

doe je samen 


