
Deze poster is uitgebracht in combinatie met de brochure ‘Kansen scheppen voor de kwartelkoning’. 

De brochure is te bestellen via info@vogelbescherming.nl.

Voedsel

De kwartelkoning zoekt zijn voed
sel lopend over de grond, in dichte, 
tot kniehoge vegetatie. Hij leeft 
vooral van grote insecten (loop
kevers, sprinkhanen, rupsen),  
wormen en slakjes, maar eigenlijk  
alles wat beschikbaar is.
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Het leefgebied van de kwartelkoning en het beheer 
daarvan vragen veel aandacht en soms maatwerk. 
Soorten die hier ook van profiteren zijn onder meer 
bruin zandoogje, moerassprinkhaan en dwergmuis.

Natuurbraak 

Akkers met een “natuurbraak
mengsel” zijn voor kwartel
koningen een ongestoord en 
veilig leefgebied. Ook ontwikkelt 
zich hier in een paar jaar een 
 rijke fauna van ongewervelden 
die als voedsel dienen. Schakel 
hiervoor de agrarische natuur
vereniging in.

Oogsten in akkers 

Ook bij oogsten in akkers moet 
van binnen naar buiten worden 
gewerkt, of in stroken naar één 
kant. Beter is nog een strook van 
12 meter gewas te laten staan. 
Stel de maaibalk hoger af, zodat 
er een hogere stoppel blijft staan 
en de kwartelkoningen kunnen 
ontsnappen.

Maaien met beleid 

Zitten er kwartelkoningen, maar 
moet er toch gemaaid worden? 
Spaar dan een ongemaaide  cirkel 
uit rond een roepende vogel, 
met een straal van minimaal 
 250  meter. En maai altijd van 
binnen naar buiten, met een lage 
snelheid. Volwassen vogels én 
kuikens kunnen dan ontsnappen.

Maaien in de nazomer  

Kwartelkoningen hebben van mei 
tot begin september leefgebied 
nodig. Maai hooilanden daarom 
niet eerder dan half augustus, 
liefst pas begin september. De 
kwartelkoning kan dan tweemaal 
broeden. Jonge én ruiende  
volwassen vogels worden  
niet verstoord.

Leefgebied

Kwartelkoningen zijn zeldzame 
broedvogels van grotere, vochtige, 
kruidenrijke hooilanden in uiterwaar
den van rivieren en in beekdalen. Lo
kaal leven ze in akkers – met luzerne, 
wintergraan en natuurbraak. Langs 
rivieren ook in ruigtes.
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