Aanvullende beheervoorschriften ‘Meerjarige vogelakker t.b.v. Kraanvogel Mariapeel’
Uitgangspunten kwetsbare periode kraanvogel en overige broedvogels
•

Broedseizoen vogels: De meest kwetsbare periode voor vogels loopt van 15 maart tot 1 augustus.

•

Rustperiode in Meerjarige vogelakker t.b.v. Kraanvogel: Tussen 1 juni en 1 oktober mogen er geen
werkzaamheden in de beheereenheid plaats vinden. Met uitzondering van het maaien van de luzerne of
grasklaver stroken die ongeveer 1/3 van het totale beheer vormen.

•

Bij de aanwezigheid van kraanvogels met jongen in de Mariapeel dienen de werkzaamheden ná 1 oktober ook in
overleg te worden uitgevoerd.
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Alle werkzaamheden die plaatsvinden op de meerjarige vogelakker t.b.v. Kraanvogel moeten vooraf worden
gemeld bij de veldmedewerker. Dit is het meest praktische en duidelijk waardoor de kans op een eventuele
verstoring van broedvogels het kleinste is.
In de beheereenheid worden stroken kruiden- en insectenrijk gras, graan en eiwitgewas (klaver/luzerne of
gras/klaver) in stroken naast elkaar geteeld, conform afspraak met veldmedewerker. De grasstrook grenst aan of
ligt het dichtst bij de grens van het Natura 2000 gebied.
Geen zaaizaad (dus ook van de andere gewassen dan graan) zijn behandeld met insecticiden;
Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemisch bestrijding bij agrarisch
natuurbeheer, gepubliceerd op de website van SCAN.
Gebruik van insecticiden en fungiciden is niet toegestaan (gebruik van fungiciden is in overleg met de
veldmedewerker toe te staan).
Mogelijke verstoringen van kraanvogels in en rondom de beheereenheden moet worden voorkomen vanaf het
moment dat het relevant is: namelijk wanneer kraanvogels zich daadwerkelijk als broedvogels gevestigd hebben
in de Mariapeel. In overleg met de veldmedewerker wordt bekeken hoe mogelijk optredende verstoringen
worden voorkomen.
Schadebestrijding door afschot van houtduiven op de beheereenheid is niet toegestaan.

Graanstroken
8.

Voorafgaand aan het inzaaien dient een vals zaaibed (tenminste 2 x) te worden aangelegd om
probleemonkruiden preventief mechanisch te bestrijden. Dit is een vereiste om in een later stadium eventuele
pleksgewijze chemische onkruidbestrijding te kunnen toepassen.
9. Het graan wordt in gangbare dichtheden ingezaaid vanaf 15 maart en mag niet worden geoogst.
10. Het graan blijft ten minste staan tot 15 maart van het volgende kalenderjaar en dient daarna te worden geklepeld
en ondergewerkt.
11. De graanstroken worden jaarlijks bemest met ruwe rundermest of schapenmest. Andere vormen van dierlijke
mest en kunstmest zijn niet toegestaan.
Eiwitgewas- en grasstroken
12. Het maaien van de grasstroken is toegestaan tussen 1 oktober en 1 juni. Per beheerjaar wordt 2 keer gemaaid.
Vóór 1 juni worden de grasstroken gemaaid. Vanaf 1 oktober wordt 50% van de grasstroken gemaaid. Dit om e
insecten te laten overwinteren in het gewas. Het maaisel dient te worden afgevoerd.
13. Het maaien van de stroken eiwitgewas is toegestaan tot 1 augustus. Er wordt minimaal 2 keer per groeiseizoen
gemaaid. De aanbeveling is 1 keer maaien voor 1 juni en 1 keer maaien voor 1 augustus. Het maaisel dien te
worden afgevoerd. De aangroei na 1 augustus vormt dekking in de winterperiode.
14. Op aanwijs van de veldmedewerker kan een strook eiwitgewas of kruidenrijk gras worden gehandhaafd tijdens de
eerst snede. Dit om wat dekking te behouden in het perceel.
15. Om de ontwikkeling van een nieuw ingezaaid eiwitgewas of gras te bevorderen kan in overleg worden afgeweken
van de toegestane periode waarin maaiwerkzaamheden kunnen plaatsvinden.
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