
Beste mensen,

De gele kwikstaarten zijn inmiddels weer uit Afrika teruggekeerd en vlijtig paartjes aan het vormen. Ook dit jaar 
doen wij weer onderzoek naar de foerageervluchten van deze akkerbroeders in Oost-Groningen en hiervoor zoeken 
we jullie hulp! 

De gele kwikstaart is één van de weinige akkervogels die, 
zelfs in de meest intensieve akkergebieden, niet achteruit 
gaat en met dit onderzoek willen we uitvogelen waarom. 
We onderzoeken daarom de kwikstaarten in verschillende 
gebieden. Student Diedert Koppenol van de Rijksuniversiteit 
Groningen gaat hiermee aan de slag, maar hij kan jullie hulp dus 
goed gebruiken. Het doel is om te achterhalen welke habitats 
en gewassen de gele kwikstaarten gebruiken om voedsel voor 
hun jongen te zoeken en welke afstanden ze daarbij afleggen. 
Hiervoor observeren we voedselvluchten, door van een afstand 
te kijken waar de kwikstaarten vanaf het nest naartoe vliegen 
en deze ‘landingsplaats’ op een kaart in te tekenen. Dat doen we 
voor 10-15 foerageervluchten per nest, wat ongeveer een half 
uur per nest kost.

Het doen van waarnemingen aan de foerageervluchten van gele 
kwikstaarten is niet alleen leuk, maar erg nuttig dankzij jouw 
bijdrage aan ons onderzoek naar het beschermen van deze 
prachtige soort. We zijn met alle hulp geholpen en in een paar 
uur kun je al veel doen. Per nest ben je dus ongeveer een half 
uur kwijt en in een gebied bevinden zich veelal meerdere nesten 
om te bekijken. We zoeken hulp in de buurt van Muntendam, 
Noordbroek en Veele (Westeresch), in de maanden mei-juni.

De nesten worden door ons gezocht en aan jullie doorgegeven. De eerste keer kunnen we een keer samen het veld in 
te gaan om het observatieprotocol door te nemen. We hopen dat jullie weer willen bijdragen aan dit onderzoek! Neem 
bij interesse contact met Diedert op; tel. 06-11973576 en/of diedertkoppenol@gmail.com.

Vriendelijke groeten,
Diedert Koppenol & Raymond Klaassen

Hulp gezocht: bij onderzoek naar gele kwikstaarten in Oost-Groningen
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