Nestgelegenheid zwarte stern
Doel van dit pakket
De zwarte stern broed op vlotjes in
sloten met begroeiing van gele plomp of
krabbescheer. De vlotjes (beschikbaar
via het Collectief) worden in april in het
water gelegd.
Wanneer de sterns gaan broeden op de
vlotjes is het van belang zo min mogelijk
te verstoren (grote
verstoringsgevoeligheid). Aan beide
zijden van de sloot mag de slootkant met
een breedte van twee meter niet
gemaaid of beweid worden. De sterns
gebruiken de vegetatie om te schuilen.
Daarnaast vangen ze insecten boven de
soortenrijke slootkant. Door vlotjes neer
te leggen op geschikte locaties streven
we er naar de populatie zwarte sterns in
de Krimpenerwaard te behouden.
Beheereisen
• Pakket a: er wordt aantoonbaar
gezocht naar nesten. Voor specifieke
soorten kan nestgelegenheid worden
geplaatst.
• Pakket a: het gewas van de
oeverzone wordt jaarlijks minimaal 1
keer gemaaid en afgevoerd.
• Pakket a: minimaal 4 verschillende
indicatorsoorten zijn in transect
aanwezig in de periode van 1 april tot
1 oktober.
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Indien het overige deel van de
beheereenheid of het belendende
perceel voor 1 juli beweid wordt,
dient voor 15 juni een (tijdelijk)
raster te worden geplaatst over de
hele lengte van de rand.
De vlotjes worden, voor zover zij niet
langer door de zwarte stern gebruikt
worden, uiterlijk 1 september uit het
water gehaald, schoongemaakt,
gedroogd en opgeslagen.
Gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen is slechts
toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van haarden van
akkerdistel, ridderzuring, Jacob
kruiskruid en brandnetel.
Bemesting van de perceelrand is niet
toegestaan.
Het gewas wordt jaarlijks na 1
augustus afgevoerd door middel van
maaien en afvoeren. Tweede keer
maaien en afvoeren is toegestaan.
Beweiding van de beheereenheid
buiten de rustperiode is toegestaan.
De beheereenheid mag niet worden
gescheurd, gefreesd of her ingezaaid.

Pakketten
a) Nestgelegenheid zwarte stern.

Aanvullende beheervoorschriften
• In de rustperiode vinden in de
oppervlakte geen bewerkingen en
beweiding plaats.
• Bij ieder stuk rand wordt, gerekend
vanaf de slootzijde, een
aaneengesloten strook van 2 meter
tussen 1 april en 1 augustus niet
gemaaid, gerold, gesleept of bemest,
en is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen in die periode
niet toegestaan. Bovendien wordt die
strook tussen 1 april en 1 juli niet
beweid.
Zwarte sterns

