Tureluur Tringa totanus
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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 (mogeEen middelgrote steltloper met rode poten

lijk) broedt alleen in de periode van half september

en oranjerode snavelbasis. Bovenzijde

t/m maart. De tureluur broedt op de grond, vaak in

bruin. Onderzijde met gestreepte borst en

een hoge pol gras.

flanken.

Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
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Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Onderhoud waterkeringen	Onderhoud verhardingen	Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september
t/m maart. De tureluur broedt op de grond, vaak in
een hoge pol gras.
Sloop kunstwerken/gebouwen	Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen
bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen
bovengrond.
Leefgebied	Broedt in lage, vaak natte, open graslanden, oevers
van grote wateren en moerasgebieden. In de winter
voornamelijk verblijvend aan de kust. Een deel van
de vogels trekt naar het zuiden.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in open weidegebieden en moerassen. In de winter voornamelijk verblijvend aan de
kust. Een deel van de vogels trekt naar het zuiden.

soort niet broedend

Voornaamste voedselbronnen	Hoofdzakelijk ongewervelden.

mogelijk broedgeval

Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot midden

broedgeval waarschijnlijk/zeker

september. Vanaf begin april balts en van midden
april-midden september nesten en paren met jongen.
In de winter voornamelijk verblijvend aan de kust.
Een deel van de vogels trekt naar het zuiden.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Tureluur Tringa totanus
Locatie nest	Nest op de grond, vaak in een hoge pol gras.
Aanbevelingen

-	Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de
voortplantingsperiode.
-	Beheer van veenweidegebieden extensiveren (minder en later maaien, beweiden en bemesten).
-	Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het
broedseizoen.

Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen
voornamelijk in hoge dichtheden in Friesland, NoordHolland, Zuid-Holland, Zeeland en het rivierengebied.
Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam et al. 1999; LNV, 2009; Snow
& Perrins, 1998; SOVON, 2002.
Websites: www.minlnv.nl;
www.nederlandsesoorten.nl; www.bto.org

