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Broedpa arstippe n 2014

Afkort ing a ndere  soor ten

Soor t
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Legse lbehe er op  bouw land
Legse lbehe er 50  broe dpare nLegse lbehe er 75  broe dpare n
Legse lbehe er 10 0 bro edpa renRustp eriod e tot 1  juni
Rustp eriod e tot 8  juniRustp eriod e tot 1 5 jun i
Rustp eriod e tot 2 2 jun iRustp eriod e tot 1  juli
Rustp eriod e tot 1 5 juliRustp eriod e tot 1  aug ustus
Kruide nrijk weide voge lgras landKruide nrijke  gras landr and
Exten sieve  bewe idingVoorb eweid ing to t 1 m ei
Voorb eweid ing to t 8 m eiPlas-d ras t ot 15 april
Plas-d ras t ot 15 meiPlas-d ras t ot 15 juni
Plas-d ras t ot 1 a ugust usBotan isch w eilan d
Botan isch h ooila ndSchor  of kw elder
Nat sc hraa llandVocht ig hoo iland
Kruide n- en  faun arijk g rasla ndZilt- e n ove rstrom ings grasla nd
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Legenda
Neststippen 2014

Afkorting andere soorten
Grutto
Tureluur
Kievit
Scholekster

Broedpaarstippen 2014
Afkorting andere soorten
Tureluur
Scholekster

Collectief SNL beheer 2015
Legselbeheer op bouwland
Legselbeheer 50 broedparen
Rustperiode tot 8 juni
Kruidenrijk weidevogelgrasland
Extensieve beweiding

Topografie
Bebouwing
Wegen
Percelen
Water

Weststellingwerf
Lindedijk

Mozaiekkaart 2015

Met dank aan:
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Datum: december 2014

Inhoud: De kaarten zijn vervaadigd door BoerenNatuur
met gegevens vanuit het digitale weidevogelregistratie-
systeem van de BFVW, mogelijk gemaakt door
subsidiering van de Provincie Fryslân.
Topografische ondergrond: Kadaster


