Kwartel Coturnix coturnix
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Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moZeer klein hoen. Geelbruin verenkleed met

gelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van

donkerbruine strepen op bovenzijde en

oktober t/m april. De kwartel maakt zijn nest vaak in

lichte buik. Kop met gestreepte tekening,

de dekking van een gewas of graspol.

mannetjes met een zwarte baan over

Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

de keel. Snelle vlucht met relatief lange

Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

vleugels.

Snoeien/dunnen	-
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Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien omdat
binnen de periode mei t/m september nesten en

Buiten-Beeld

jongen aanwezig kunnen zijn (met name op zandige
dijktaluds).
Onderhoud verhardingen	Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van
oktober t/m april. De kwartel maakt zijn nest vaak
in de dekking van een gewas of graspol.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen
bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Leefgebied	Soort van open landbouwgebied en graslanden. Voorkeur voor uitgestrekte klavervelden en graanakkers.
Ook wel in (vergraste) heide- en duinlandschappen.
Gebruik van het leefgebied	Zeer verborgen levend op de grond tussen (gecultiveerde) vegetatie van maximaal één meter hoog.
soort niet broedend

Zelden te zien. Sluipt ongemerkt weg bij onraad.

mogelijk broedgeval

Foerageert door afwisselend met snavel te pikken

broedgeval waarschijnlijk/zeker

en met poten te krabben. Territoriaal in het broedseizoen. Mannetje ’s nachts veelvuldig baltsroep
voortbrengend om vrouwtjes te lokken. Trekt in de
winter naar Afrika.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Kwartel Coturnix coturnix
Voornaamste voedselbronnen	Alleseter, o.a. zaden en insecten.
Leefwijze door het jaar heen	Buiten het broedseizoen sociaal in groepen. Tijdens
het broedseizoen solitair of in paren. Een deel van de
populatie is polygaam. Broedperiode van begin mei
tot eind september. Eieren en jongen aanwezig van
midden mei tot eind augustus. Vliegvlugge jongen
aanwezig op de broedlocaties tot eind september.
Trekt weg vanaf eind augustus tot in oktober en
overwintert grotendeels ten zuiden van de Sahara.
Locatie nest	Grondbroeder, nest doorgaans enigszins in de dekking
van een gewas of graspol.
Aanbevelingen	Waarborgen akkerbouw van granen, graszaad, klaver,
luzerne en karwij, met name op zandgronden aan
gezien kwartels zeer frequent stof- en zandbaden.
Belang Waterschapspopulaties	Groot nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	Aantallen fluctueren jaarlijks sterk, maar meestal vrij
schaarse broedvogel in met name de oostelijke helft
van het land. De grootste bolwerken bevinden zich
jaarlijks in Oost-Groningen, Drenthe, oostelijk NoordBrabant en Flevoland.
Rode lijst 2004	Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden
aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma et al. 2001, LNV, 2009; Snow
& Perrins 1998, SOVON 2002.
Websites: www.minlnv.nl,
www.nederlandsesoorten.nl.

