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BROEDSEIZOEN:

POES IN DE

HELP MET
KUIKENS
BESCHERMEN

KLEINE MOEITE:
’S NACHTS DE
KAT BINNEN
Het is een kleine moeite
om (weide)vogelkuikens te
beschermen: ’s nachts de kat
binnenhouden. Het kattenluik
op slot of de schuurdeur dicht.
Dat is in het voorjaar nodig
omdat veel kwetsbare kuikens
het slachtoffer worden van
huis- en boerderijkatten.

Gurbe

o

Emiel en zijn kat

www.poesindemand.nl

‘Kuikens in het land,
poes in de mand’
is de oproep van
natuurorganisaties
en De Groene Klaver.

d
n
a
l
t
e
h
n
i
kuikens
MAND
POES IN DE

Vogelpopulaties hebben het zwaar
te verduren. De meeste vogelsoorten
broeden slechts één keer per jaar.
Een kat kan een compleet nest
binnen enkele minuten verwoesten.

Ook al krijgen zij hun dagelijkse maaltijd, katten
hebben het altijd op levende prooien voorzien.
Dat is slecht nieuws voor de (weide)vogels.
Katten roven zowel de gelegde eieren als de net

Gesnapt! Deze hu
o
een wildcamera. Miskat is vastgelegd door
iddenin de polder!

uitgekomen kuikens uit hun nest.

Wat kunt u doen?

4 TIPS:
1. Houd de kat ‘s nachts binnen, sluit
schuurdeur of kattenluik.
2. Vul de voerbak geregeld aan.
3. Laat uw kat tijdig steriliseren of
castreren, zodat er geen nestjes (zwerf)
katten geboren worden.

o

rutto-ei.
Een opgepeuzeld G n kans.
en schijn va
Kuikens maken ge

4. Toch naar buiten? Voorzie uw dier van
een kattenbelletje.
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M

et zijn weilanden, sloten, plassen en begroeiing
vormt het Groene Hart een ideaal leefgebied voor
weidevogels. Maar de weidevogelpopulatie staat onder druk.
De Groene Klaver zet zich samen met de agrariërs in voor
het behoud van onze bijzondere weidevogelpopulatie.

De bekendste weidevogels vormen samen de zogeheten
‘Big Five’: de Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster en Slobeend.
Deze prachtige vogels hebben, samen met andere soorten,
van het Groene Hart hun thuis gemaakt. De regio telt
tevens vele agrarische bedrijven. Wij streven naar
een gezonde balans: een regio waarin boeren de
ruimte hebben om te ondernemen, terwijl de
weidevogelpopulatie in tact blijft.

Meer informatie: www.degroeneklaver.nl

Volg jij
ons al?

