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Uit Het Veld
Vogels met griep kunnen nog ver vliegen
Een grote internationale reconstructie van
uitbraken van de H5N8-vogelgriep wijst duidelijk naar watervogels als besmettingsbron.
Het zijn echt de trekvogels die vogelgriepvirussen van Azië naar Europa, Amerika en
Afrika overbrengen. Dat concludeert een internationaal consortium van wetenschappers
in een uitgebreid artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science.
Natuurbeschermers betwijfelden of trekvogels
de oorzaak zijn en vroegen al jaren om meer
onderzoek. Dit grote onderzoek gaat over
vogelgriep van het type H5N8 dat in 2014
en 2015 wereldwijd schade veroorzaakte in
kippen-, kalkoenen-, eenden- en ganzenfokkerijen.
De epidemie breidde zich in 2014 vanuit
Zuid-Korea via het noorden van Rusland
naar West-Europa uit. De andere kant op,
oostwaarts, verspreidde het H5N8-virus zich
via de Beringstraat naar Noord-Amerika. Hoe
ging dat?
Trekvogels nemen virus mee
‘De sterkste aanwijzing dat trekvogels het
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virus meenamen is de genetische stamboom
van de virussen die op verschillende momenten op veel plaatsen op de wereld zijn
verzameld, zowel bij pluimvee als bij wilde
vogels,’ zegt Thijs Kuiken van het Erasmus
Medisch Centrum. Samen met Mark Woolhouse van de Universiteit van Edinburgh
leidde hij het onderzoek. ‘Onze conclusies
worden verder onderbouwd door epidemiologisch onderzoek, door gegevens over de
internationale pluimveehandel en door kennis
van de belangrijkste trekvogelroutes. Alles
wijst in dezelfde richting: trekvogels namen
het virus mee.’
H5N8-verspreiding wereldwijd risico
De uitbraak van het H5N8-virus in 2014 is nu
onderzocht, maar H5N8 is nog niet verdwenen. Eind september 2016 waarschuwde de
voedsel- en landbouworganisatie FAO dat in
mei en juni H5N8 was aangetroffen in watervogels bij het Ubsu-Nur-meer (Uvs Nuur), op
de grens van Rusland en Mongolië. Inmiddels
is de vogeltrek naar het zuiden al op gang
gekomen.
Het risico bestaat dat trekvogels het virus ver-
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virus wel uitscheiden. Dat zagen we ook bij
H5N1. En het lijkt er zelfs op dat H5N8 zich
nog makkelijker laat verspreiden.’
‘Trekvogels afschieten zou het virus niet
stoppen,’ zegt Kuiken. ‘De enige methode om
uitbraken te voorkomen is het pluimvee goed
gescheiden houden van wilde vogels.’
Bron: NRC Handelsblad, 14 oktober 2016.

Hoewel natuurbeschermers het betwijfelen heeft een
internationaal onderzoek aangetoond dat trekvogels
inderdaad vogelgriepvirussen op pluimvee over kunnen
brengen van Azië naar Europa, Amerika en Afrika.
Foto: Fir0002/Flagstaffotos (bron: Wikipedia).

der zullen verspreiden naar de Kaukasus, het
Midden-Oosten en West-Afrika, zegt FAO-infectieziekte-ecoloog Sergei Khomenko. Zo
ging het eerder ook met de H5N1-vogelgriep.
Op 16 november 2014 werd het eerste Nederlandse pluimveebedrijf door H5N8 getroffen,
in Hekendorp, nabij Oudewater. Vijf andere
bedrijven volgden. Dat wilde vogels een
bron konden zijn werd al vermoed, maar
besmetting via de handel kon niet uitgesloten
worden.
In een begeleidend commentaar in Science
schrijft de Britse onderzoeker Colin Russell
dat de stelling dat ‘zieke vogels niet vliegen’
– zoals sommige wetenschappers wel beweerden – nu wel weerlegd is. ‘Ja,’ zegt Kuiken,
‘het gaat om een hoogpathogeen virus dat erg
dodelijk is voor kippen. Wilde vogels hebben
er echter weinig last van, maar kunnen het
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Gasspecht
Bij de sloop van een gasafsluiter is een
verdroogde Groene Specht Picus viridis
gevonden. Het gaat om een deel van een
bovengronds verdeelstation dat in 1972 is
aangelegd in de omgeving van Vlissingen. De
dode specht bevond zich in een vertakking
van een gasbuis die met enorme bouten en
moeren muurvast aan de afsluiter was verbonden. Nadat de buis was gedemonteerd, werd
de vogel gevonden – vastgekoekt aan een oud
wespennest. Medewerkers van het sloopbedrijf brachten de spechtmummie met wat
wespenraten naar het Natuurhistorisch Museum (te Rotterdam, red.), waar het ensemble
een plaats heeft gekregen in de collectie ‘dode
dieren met een verhaal’.
De vindplaats van de specht – in een gasdicht
systeem – is wonderlijk. De associatie met
een wespennest ook, want het voedsel van
Groene Spechten bestaat vrijwel uitsluitend
uit mieren(larven). Er is slechts één geval
bekend van een (Duitse) Groene Specht die
wespennesten plunderde. In Engeland zijn
bijenkorven soms het doelwit.
Vermoedelijk is de open pijpleiding bij de
aanleg door wespen gekoloniseerd. De specht
is op de raten met larven afgekomen en bij het

Groene Spechten zoeken hun
voedsel vooral laag op de
grond, doorgaans in mierennesten. Bij Vlissingen is er een
Groene Specht gevonden die
de dood vond bij een wespennest dat tijdens de aanleg van
een gastransportnetwerk in de
pijpleiding was gemaakt. De vogel en het nest zijn nu te vinden
in het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam.
Foto: Koos Dansen.
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dichten van de buis jammerlijk opgesloten.
Ruim veertig jaar blootstelling aan aardgas
heeft de dode vogel uitstekend geconserveerd.
Bron: NRC Handelsblad, 5 december 2016.
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Gierzwaluw blijft tien maanden in de lucht
Hij was al wereldkampioen vliegen. De Gierzwaluw Apus apus doet alles in de lucht: eten,
slapen en paren. Nu blijkt hij dat heel lang
achtereen vol te houden. Sommige Gierzwaluwen zetten tien maanden lang geen poot aan
de grond, in hun geval is dat trouwens vaak
een rots of muur.
Hoewel Gierzwaluwen al een grote reputatie hadden, stond het officiële record in de
lucht blijven op naam van Fregatvogels. Die
hadden bewezen een paar maanden aan een
stuk te vliegen. ‘Dat kan de Gierzwaluw
beter,’ dachten biologen van de Universiteit
van Lund. Ze vingen negentien exemplaren,
bevestigden er een klein zendertje op en volgden ze voor één of twee jaar.
Deze Gierzwaluwen broeden in de zomermaanden in het zuiden van Zweden. Eind
augustus vliegen de jongen uit en zetten
daarna koers richting Afrika. Sommige
overwinteren in Ivoorkust of Ghana, andere
vliegen naar Congo. In het voorjaar hervatten
ze de terugreis voor een nieuw broedseizoen
in het noorden.
De Afrikaanse bodem raken ze nauwelijks
aan. Uit de gegevens van de zendertjes bleek
dat de Gierzwaluwen al die maanden hooguit
soms een uurtje op een vaste ondergrond
uitrustten. Gemiddeld bleven ze 99,5 procent
van de tijd in de lucht. Sommige dus zelfs de
gehele tijd. Dat moet iets met hun conditie

te maken hebben, schrijven de biologen in
Current Biology. De Gierzwaluwen die nooit
neerstreken, wisselden in de wintermaanden
van verentooi, terwijl de vogels die soms rust
namen, niet ruiden. De rui kost energie, aldus
de biologen. Alleen een topfitte Gierzwaluw
kan het zich permitteren nieuwe veren te
nemen en kan daardoor blijven vliegen. Het is
een investering die zich uitbetaalt: in de lucht
zijn de vogels veel veiliger.
Maar hoe doet hij dat, hoe komt een vliegende Gierzwaluw aan zijn slaap? De biologen
moeten naar het antwoord gissen, maar ze
hebben gezien dat de vogels twee keer per
dag, bij de ochtend- en de avondschemering,
naar grote hoogte vliegen. Tot wel zo’n twee
à drie kilometer. ‘Wellicht vinden ze in de
lange glijvlucht naar beneden tijd voor een
dutje.’
Voorlopig verbazen ze zich vooral over
de Gierzwaluw. Zo worden de dieren ook
bijzonder oud. Ondanks hun energievretende bestaan kunnen ze wel twintig jaar oud
worden.
Bron: Trouw, 28 oktober 2016.
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Het gaat niet goed met de Grutto
Het gaat maar niet beter met de stand van de
Grutto Limosa limosa in Nederland. Net als
bij alle andere weidevogels gaat het aantal
Grutto’s in Nederland hard achteruit. De
nationale telling leverde in 2016 vierduizend
jongen op, terwijl er rond de elfduizend
zouden moeten vliegen om de stand van de
Grutto op peil te houden.
Kenners beklagen zich al langer over de

Gierzwaluwen blijven langdurig
in de vlucht en komen maar
zelden aan de grond. Een onderzoek aan Gierzwaluwen die
waren uitgerust met zenders
bleek dat zij in de winterverblijven en onderweg daarheen
maar af en toe en hooguit een
uurtje op een vaste ondergrond
uitrustten. Gemiddeld bleven
ze 99,5% van de tijd in de lucht.
Sommige dus zelfs de gehele
tijd. Om af en toe een dutje te
kunnen doen tijdens de vlucht
stegen zij vooraf naar zeer
grote hoogte. Deze opname
is gemaakt in de Friese plaats
Grouw.
Foto: R.J van der Leij.
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wordt gevangen om als hapklare brok te worden weggeslikt.
In het zuidwesten van Frankrijk wordt het
gekookte vogeltje als een delicatesse gezien.
De Europese Commissie had in 2013 al een
waarschuwing gestuurd en droeg de Fransen
in juni op eindelijk eens op te treden tegen
deze traditie. Die is weliswaar verboden,
maar hoewel de Fransen eerder toezegden
maatregelen te treffen, worden de vogeltjes
nog altijd verorberd.
De ortolaanpopulatie in Europa is de afgelopen decennia gedecimeerd. Door niet
optreden brengt Frankrijk de inspanningen
van andere Europese landen om de Ortolaan
te redden in gevaar, aldus Brussel.
Het hof in Luxemburg kan boetes opleggen
voor het niet-naleven van de Europese richtlijnen op het gebied van vogelbescherming.
Bron: De Telegraaf, 8 december 2016.

Illustratie: Ed Hazebroek.

dalende stand van deze weidevogel. Van de
meer dan honderdduizend broedparen van
veertig jaar geleden zijn nu minder dan dertigduizend over. En de daling zet zich voort.
Een terugkerend probleem is dat er in het
voorjaar te vroeg gemaaid wordt. Tegelijkertijd zijn de graslanden ook te droog en hebben
ze te weinig bloemen, waardoor er te weinig
voedsel is in de vorm van insecten.
In het voorjaar van 2016 had de vogel nog
eens een extra tegenslag. Eind mei sloeg het
zonnige en droge voorjaarsweer om en trokken zware onweersbuien over het land met
plaatselijk zware hagelbuien. ‘Dit noodweer
was waarschijnlijk veel opgroeiende kuikens
te veel. Vooral in Noord-Nederland trof het
de kuikens extra hard omdat Grutto’s daar
later broeden en de kuikens daardoor jonger
en dus extra kwetsbaar zijn,’ aldus Vogelbescherming.
De Grutto broedt graag in Nederland. Van alle
Grutto’s komt volgens Vogelbescherming 85
procent hiervoor naar Nederland.
Bron: Trouw, 27 november 2016.
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Parijs voor Europees Hof wegens Ortolaan
Frankrijk blijft waarschuwingen over de bescherming van wilde vogels in de wind slaan
en moet zich daarom verantwoorden voor het
Europees Hof van Justitie. De kwestie draait
om de Ortolaan Emberiza hortulana, een
bedreigde trekvogel die ondanks een verbod
104

GS

Vogeltrek: surfen op de groene golf
Nachtegalen, Koekoeken en klauwieren
blijven de hele winter door trekken. Dat doen
ze heel doelgericht naar plaatsen waar het
meeste voedsel te vinden is.
Als West-Europese trekvogels in zuidelijk
Afrika overwinteren, kiezen ze niet één
gebied waar ze de hele ‘winter’ blijven. Tijdens die periode – de zomer op het zuidelijk
halfrond – verkassen de vogels enkele malen
om de beste omstandigheden uit te kiezen. Ze
volgen de ‘groene golf’ van vegetatie die over
het Afrikaanse continent trekt.
Deens onderzoek naar trekvogels laat dat
zien. ‘We kunnen nog nauwelijks verklaren
waarom er zoveel variatie is in de trekroutes
van trekvogels. Dit onderzoek is een stukje
van die puzzel,’ zegt een Nederlandse trekvogelbioloog die meewerkte aan de studie. De
resultaten verschenen in het wetenschappelijk
tijdschrift Science Advances.
Steeds verder naar het zuiden
Het internationale onderzoeksteam, geleid
door biologen van het Deense Nationaal
Natuurhistorisch Museum, volgde drie
soorten trekvogels: de Noordse Nachtegaal,
de Grauwe Klauwier en de Koekoek. Alle
drie zijn het insecteneters die in zuidelijk
Afrika overwinteren. Die vogels hebben dus
de ruimte om – als de zomer op het zuidelijk
halfrond vordert – verder door te vliegen naar
het zuiden.
De Grauwe Klauwier stopt eerst in de Sahel.
het Vogeljaar 65 (2) 2017
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Deze opname van een Ortolaan is gemaakt op 27 mei
1979 in ‘t Woold, Winterswijk. De laatste zekere broedgevallen van de Ortolaan in Nederland werden vastgesteld
in 1999. Sindsdien worden hier in de broedtijd hooguit
nog wat ongepaarde exemplaren gezien. Ook elders in
Europa is de soort zeer sterk in aantal teruggelopen of
verdwenen, maar de Franse regering is desondanks nog
ter verantwoording geroepen door het Europese Hof
omdat er in zuidwestelijke regio’s nog altijd exemplaren
voor de consumptie worden gevangen. .
Foto: Frits van Daalen.

Daar maakt hij niet alleen een tussenstop om
bij te tanken, hij blijft veel langer. De Sahel
is zijn eerste overwinteringsgebied. Als dan
de Kalahariwoestijn groen wordt, gebruikt hij
die als tweede overwinteringsgebied.
Aangenomen wordt dat trekvogels ruwweg
een aangeboren route volgen tussen hun
broedgebied in Europa en hun overwinteringsgebied in Afrika, op basis van een inwendig kompas. ‘Als je het tien jaar geleden
aan een trekvogelecoloog zou vragen, had een
vogel één broedgebied, één overwinteringsgebied en onderweg misschien nog een paar
stop-overs,’ volgens de trekvogelbioloog.
Dat ligt echter complexer, maar hoe trekvogels zich binnen Afrika bewegen tijdens de
(Europese) winter en hoe ze dan hun routes
kiezen, is veel minder goed bekend. Het was
nooit mogelijk om individuen gedurende een
hele jaarlijkse cyclus te volgen.
Het Zweedse team volgde acht Koekoeken,
twaalf Nachtegalen en achttien klauwieren
tijdens hun trek, via sensoren op hun rug. De
meeste vogels werden een heel jaar gevolgd,
het Vogeljaar 65 (2) 2017

sommige zelfs twee of drie jaar. De biologen
combineerden die plaatsbepalingen met satellietmetingen in de loop van het jaar van de
groene vegetatie in Afrika en Europa.
Daaruit blijkt dat Koekoeken binnen beide
continenten opvallend vaak trekken naar
plekken die op dat moment het groenst zijn.
Nachtegalen en klauwieren doen het anders:
zij trekken naar plekken die op dat moment
groener zijn dan anders. De Kalahariwoestijn
die klauwieren aantrekt, is bijvoorbeeld in het
voorjaar op zijn groenst, al is de woestijn dan
nog altijd minder groen dan een tropisch bos.
Dat de vogels groen prefereren, was te
verwachten: waar planten zijn, zijn doorgaans ook meer insecten. Onverwacht was
echter dat de vogelsoorten een verschillende
strategie volgen. De gewone Nachtegaal bijvoorbeeld, is nauw verwant aan de Noordse
Nachtegaal, maar overwintert in West-Afrika.
Gedurende de Europese winter kan die soort
niet verder naar het zuiden trekken.
Bovendien is de vraag hóe de trekvogels de
groenere delen van hun overwinteringsgebieden vinden. Inmiddels zijn er ook gps-gegevens van zangvogels, die zijn nog niet
gepubliceerd. De vogels lijken doelgericht.
‘Ze vliegen niet veel rond om de omgeving
te verkennen.’ Een gedachte is dat de vogels
zich ook bij deze vluchten – en niet alleen bij
de lange-afstandsmigratie – laten leiden door
een inwendige kaart en kompas. ‘We hebben
al veel gegevens over volwassen vogels,’ zegt
de Nederlandse bioloog. ‘Maar nu moeten we
in kaart brengen: hoe trekken de jónge vogels
op hun eerste trek?’
Bron: NRC Handelsblad, 4 januari 2017.
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Uilskuikens op het Euterpeplein
De aanwezigheid van een Ransuil heeft in
Amersfoort tot bijzondere taferelen geleid.
De uil had zijn intrek genomen in een boom
op het Euterpeplein. Zo rustig als de vogel
daar overdag zat te dutten, zo opgewonden
reageerden liefhebbers en fotografen. Het
werd zo druk rond de boom dat de dierenambulance vreesde dat alle stress de uil fataal
zou kunnen worden. Dus werd geprobeerd de
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In december 2016 verbleef enige tijd een Ransuil in de bomen
op het Euterpeplein te Amersfoort. Deze vogel trok nogal de
aandacht van de bewoners en
het winkelend publiek op het
plein.
Foto: R.A. Kole.

uil te vangen en naar een opvang te brengen.
Dit mislukte. De uil vloog in paniek tegen een
raam om vervolgens iets verder weer neer te
strijken.
Bron: De Telegraaf, 19 december 2016
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Beter beheer voor Drentse weide- en akkervogels
Omdat het niet goed gaat met de akker- en
weidevogels in Drenthe, gaan vijftien organisaties werk maken van het behoud van deze
vogels. Recent presenteerden Gedeputeerde
Staten van Drenthe een plan van aanpak.
Het plan sluit aan bij de Tweede-Kamermotie
van Grashoff-Leenders om werk te maken
van akker- en weidevogels. ‘Natuurmonumenten ondersteunt het plan van aanpak van
de provincie,’ licht natuurbeheerder Ruud
Kreetz van Natuurmonumenten toe. ‘Alleen
met goed beheer en een natuurvriendelijker
inrichting van het boerenland zijn de boerenlandvogels voor Drenthe te redden.’
Akker- en weidevogels horen bij Drenthe
‘Akker- en weidevogels horen bij Drenthe.
Net als bloemrijke weilanden, bermen en
akkerranden, met bijen, vlinders en andere
dieren,’ zegt Kreetz die het graag vanuit het
brede perspectief bekijkt. ‘Dat rijke landschap
is de ecologische basis voor een gezonde
populatie boerenlandvogels en dat vraagt om
de juiste inrichting en zorgvuldig beheer.’ Afgesproken is om het plan voor vijf gebieden
verder uit te werken tot een beheerplan met
maatregelen. Kwaliteits(verbetering) van de
106

biotoop staat voorop. ‘Hoe die maatregelen er
concreet uit zien, weten we nu nog niet. Dat
gaan we samen nader uitwerken.’
Goed beheer
Natuurmonumenten heeft veel ervaring met
het beheer van weidevogelgebieden. Goed
beheer draait onder meer om een goede

Akker- en weidevogels horen bij Drenthe, maar de vraag
is hoe lang dat nog kan worden gezegd. Het gaat ook in
deze provincie helemaal niet goed met deze vogels. Om
het tij te keren is een plan van aanpak gepresenteerd dat
door een aantal natuurbeschermingsorganisaties in de
provincie wordt ondersteund.
Foto: Hans Schouten.
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waterstand in de vorm van plas-drassituaties,
laat en gefaseerd maaien en goed insectenrijk
kuikenland, beperkte mestgift, geen gebruik
van bestrijdingsmiddelen en voorkomen dat
te veel predatoren zich kunnen vestigen. ‘De
sleutel ligt dus bij een gezond leefgebied.
Dat geldt ook voor akkervogels,’ concludeert
Kreetz.
Als de ecologische basiscondities op orde
zijn, kan predatiebeheer nodig zijn om een
kwetsbare populatie van akker- of weidevogels overeind te houden. Bijvoorbeeld
maatregelen gericht op het voorkomen van
predatie, zoals het bestrijden van Vossen en
het open houden van het gebied, helpen om in
kansrijke gebieden een bronpopulatie van akker- of weidevogels in stand te houden. ‘Predatiebeheer is voor ons het sluitstuk en nooit
het begin,’ licht Kreetz toe. ‘Hoe we dat doen,
moet geregeld worden in een predatieprotocol
en -beheerplan. We vinden het belangrijk dat
dit zorgvuldig gebeurt.’
Samenwerking van belang
Om inrichting en beheer van de kansrijke
gebieden te organiseren, is samenwerking
tussen de verschillende partijen cruciaal. Boerenlandvogels houden zich immers niet aan
eigendomsgrenzen. Met een gebiedsgerichte
aanpak kunnen we elkaar versterken, kennis
delen en synergie zoeken in het beheer. Het
plan van aanpak is een mooie stap naar een
rijker boerenland.
Bron: Natuurmonumenten, 13 december 2016
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De mussen hebben het moeilijk, vooral de
Ringmus
Het oudste monitoringproject van Sovon
is de Punt Transect Telling (PTT). De 39e
jaargang is alweer begonnen. Daarbij worden
alle soorten geteld, zowel de wintergasten als
onze standvogels. Zo zagen we in die lange
reeks een toename bij de Roodborsttapuit en
Klapekster maar een afname bij de Huismus
en Ringmus.
Eindejaarstelling
De PTT-telling kende een bescheiden start
in 1978, maar bouwt nu al tientallen jaren
op een flinke schare van vrijwillige vogeltellers. In de tweede helft van december en op
Nieuwjaarsdag, gaan de tellers hun vaste route langs en tellen ze op twintig punten binnen
vijf minuten alle waarneembare vogels. In
totaal zijn in de afgelopen jaren zo’n 23.000
uren aan tellen besteed!
Trends
Hoe langer je telt, hoe duidelijker trends zich
aftekenen, ook bij relatief schaarse soorten.
Het aantal soorten dat in de loop van het
project is toegenomen (20) is vrijwel gelijk
aan het aantal soorten dat is afgenomen (22).
Maar er zijn ook nog allerlei tussencategorieën. Sommige soorten namen eerst in aantal
toe maar bleven vervolgens stabiel, zoals
Buizerd, Grote Bonte Specht en Vink. Andere
kenden na een periode van voorspoed zelfs
een behoorlijke afname, waaronder Staart-

Uit de jaarlijkse vogeltellingen,
zoals het PTT-project van Sovon, blijkt dat de achteruitgang
van de Huismus in de jaren
tachtig van de vorige eeuw heel
sterk was. Daarna nam dat af en
stabiliseerden het aantal zich
wat meer.
Foto: Wim Smeets.
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mees, Roek en Sijs. Bij weer andere soorten
schommelen de aantallen, maar ze vertonen over de loop der jaren geen duidelijke
ontwikkeling, bijvoorbeeld Witte Kwikstaart,
Kramsvogel en Spreeuw. In totaal zijn uitspraken mogelijk voor zo’n 115 soorten.
Huismus en Ringmus in de min
Huismus en Ringmus zijn beide cultuurvolgers en zaadeters. De kleinere Ringmus eet
iets meer zaden van kruiden en ook insecten.
Beide soorten zijn standvogel. Huismus en
Ringmus zijn gaandeweg veel schaarser
geworden. Terwijl de afname van de Huismus
vooral in de jaren tachtig plaatsvond en de
stand zich daarna op een lager niveau stabiliseerde (40-50% van de beginsituatie), loopt
de teruggang van de Ringmus nog steeds door
(nu 15% over van de beginsituatie). De Huismus komt vooral voor in dorpen en steden
terwijl de Ringmus zich ophoudt in halfopen
cultuurland met ook bouwland en vrijstaande
huizen en een houtwal of bosje. De grootste
aantallen van de Ringmus werden waargenomen op de zandgronden, maar de afname
heeft zich juist daar het meest gemanifesteerd.
Voor beide soorten geldt dat veranderingen in
de landbouw en de inrichting van steden en
dorpen, leidend tot voedselgebrek, grotendeels verantwoordelijk zijn voor de geconstateerde ontwikkeling. Andere factoren die wel
genoemd worden, zoals toegenomen predatie
door Sperwers of klimaatverandering, spelen
geen doorslaggevende rol.
Bron: Sovon, 16 december 2016
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Fraters schaarser en steeds noordelijker
Fraters en Nonnetjes, je kunt op ieder feestje
met niet-ingewijden op aandacht rekenen als

je deze soorten noemt. Aardige wintervogels,
die echter almaar schaarser worden.
Nonnetjes zijn alleen nog talrijk bij strenge
vorst, Fraters lijken zich naar het noorden
terug te trekken. Hoewel vooral aan het
Wadden- en Deltagebied gebonden, waren ze
rond 1980 ook in Flevoland en het rivierengebied een normale verschijning. Elders in
het binnenland waren ze in sommige winters
helemaal niet zeldzaam.
Noordelijk zwaartepunt
Dat is inmiddels grotendeels verleden tijd.
De aantallen zijn gezakt en de verspreiding
is gekrompen. In het Waddengebied huist
tegenwoordig 90% of meer van de pakweg
drieduizend Fraters die er nog in Nederland
overwinteren. Ze zitten hier vooral op het
Fries-Groningse vasteland aan de kust. De
rest bevindt zich vrijwel geheel in het Deltagebied. In het binnenland is de soort tegenwoordig uitermate schaars, maar soms duikt
ze er nog op.
Grootschalige afname
De neergang bij ons is onderdeel van een afname die in ieder geval ook is geconstateerd
in het Duitse Waddengebied. Hier kende deze
zaadeter midden jaren negentig goede tijden
dankzij gunstig kwelderbeheer, maar dat is
voorbij. Het is onduidelijk of verschuiving
van overwinteringsgebieden onder invloed
van klimaatverandering meespeelt.
Vroege wegtrek
Het talrijkst zijn Fraters in november en
december, daarna lijken veel vogels ons
land weer te verlaten. Winterverplaatsingen,
niet zelden over forse afstand, zijn bij deze

Het is al weer jaren geleden dat
trekkende of overwinterende
Fraters nog in een aantal delen
van het land vrij normaal waren.
De aantallen zijn inmiddels flink
afgenomen en men kan deze
vogels ook op steeds minder
plaatsen aantreffen. De grootste
aantallen komen nu nog voor
in het noorden zoals in het
Waddengebied. Geschat wordt
dat daar nu zo’n 90% van de
overwinterende exemplaren in
het land voorkomt.
Foto: Jan Groenenberg.
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Muizenetende roofvogels zoals
de Ruigpootbuizerd hebben er
baat bij als in de winter graanstoppels op het akkerland blijven staan. Ook andere soorten
zouden daarvan profiteren.
Foto: Otte Plantema.

soort normaal. Individuele vogels kunnen in
opeenvolgende jaren heel verschillende overwinteringsgebieden uitkiezen, maar soms ook
eerder bezochte plekken aandoen.
Bron: Sovon, 30 december 2016.
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Graanstoppels en/of groenbemesters?
De invloed van het landbouwbeleid op
akkervogels
Door het inzaaien van groenbemesters (veelal
bladrammenas) na de graanoogst, zijn in de
akkerbouw grote arealen graanstoppels verdwenen. Dat betekent dat er minder voedsel
beschikbaar is voor muizen etende roofvogels
en zaad etende akkervogels. Het laten liggen
van graanstoppels zou een goede toevoeging
zijn in het kader van de vergroening van het
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).
Het natuurbericht over de afname van
overwinterende Ruigpootbuizerds van 17
december 2016. leverde een breed palet aan
reacties op. Onder andere werd gesuggereerd
om graanstoppels mee te laten tellen voor de
vergroening van het GLB. Dat zou inderdaad
een ecologisch zinvolle maatregel zijn.
Wintertellingen akkervogels
’s Winters worden door vrijwilligers, studenten en medewerkers van Werkgroep Grauwe
Kiekendief systematische tellingen gehouden
van veldmuizenspecialisten als Ruigpootbuizerd, Blauwe Kiekendief en Velduil. In
ons onderzoek nemen we sinds 2007 ook
graanstoppels mee in het veldwerk, naast de
wintervoedselveldjes, vogelakkers en faunaranden.
Uit de wintertellingen blijkt dat graanstoppels
op met name de lichtere kleigronden van de
het Vogeljaar 65 (2) 2017

Noord-Groningse kustpolders en de veenkoloniale akkers van Groningen en Drenthe van
significante betekenis zijn voor onder andere
Patrijzen, Houtduiven, Veldleeuweriken,
Geelgorzen en muizen etende roofvogels. Het
is niet gewaagd te stellen dat op deze graanstoppelpercelen tot voor kort meer akkervogels overwinterden dan op gebieden waarop
duurbetaalde maatregelen uit het agrarisch
natuurbeheer worden uitgevoerd.
Graanstoppels in de GLB-pilot
In een GLB-pilot die van 2011 tot en met
2013 in Oost-Groningen is uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van Economische
Zaken, is ook de betekenis van graanstoppels voor akkervogels nader onderzocht. In
2010 reeds werden in het WOt-rapport ‘Een
veldleeuwerik zingt niet voor niets!’ onder
meer de schijnwerpers op het belang van
graanstoppels gericht. Door de grote opper-

De locatie van Mauritanië in West-Afrika (bron: Wikipedia/Rei-artur).
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vlakten aan graanpercelen in akkerbouwgebieden, zou het laten liggen van graanstoppels
voor akkervogels substantieel meer opleveren
aan foerageergebied en dekking gedurende de
winterperiode. Bovendien kost deze maatregel in principe niets.
We zien toekomst in een combinatie van
graanstoppelvelden met akkers waarin een
mengsel van groenbemesters wordt gezaaid
dat goed aansluit bij de ecologische randvoorwaarden van akkervogels en dat tegelijkertijd een bijdrage levert aan een gezonder
bodemleven. Met een investering in gedegen
praktijkonderzoek zou het ministerie van
Economische Zaken een serieuze stap zetten
in de ontwikkeling van ‘natuurinclusieve’
landbouw in onze akkerbouwgebieden.

Bron: Werkgroep Grauwe Kiekendief, 5 januari 2017.
GS

Waddenzee kan niet zonder Mauritanië
In januari 2017 zijn alle wad- en watervogels
langs de kust tussen Noord-Denemarken en
Zuid-Afrika geteld. Onderzoek voor de kust
van Mauritanië moet nu uitwijzen hoe en
waarom het aantal vogels voor- of achteruitgaat.
Onze Waddenzee wordt constant gevoed met
voedingsstoffen en slibdeeltjes uit de delta
van Rijn en Maas. In Mauritanië stroomt
al zesduizend jaar geen rivier meer naar de
kust. Toch ligt hier aan de rand van de Sahara
ineens één van de mooiste en meest ongestoorde waddengebieden die ik ken. Je kan
hier allerlei processen bestuderen die je in
de Waddenzee allang niet meer ziet. Beide
gebieden zijn ook essentiële schakels voor
trekvogels op de lange route tussen Siberië en
Zuidelijk-Afrika.
Volgens een Groningse ecoloog is naast
woestijnstof, zeegras hier één van de sleutels.
Het houdt het slib vast en biedt een thuis aan
heel veel bodemleven, zoals schelpdieren. Die
schelpjes zijn vervolgens weer het voedsel
voor de één tot twee miljoen, deels Nederlandse, wadvogels die hier komen overwinteren of broeden. Andersom heeft het zeegras
de vogels ook nodig.
Verderop op de wadplaat laat een Mauritaanse
onderzoeker van het project zien hoe dat mogelijk werkt. Rond verschillende proefveldjes
van één bij één meter heeft hij een touwtje gespannen, waar vogels een hekel aan hebben.
‘Vooral in de winter, wanneer hier enorm veel
wadvogels naar schelpjes komen zoeken, zien
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we dat het zeegras in de stukjes waar we de
vogels weghouden het veel minder goed doet
dan in de plotjes zonder zo’n touwtje. Mogelijk komt dat door de lucht die de vogels met
al hun geprik in de bodem brengen. Daardoor
worden giftige zwavelverbindingen die in de
bodem ontstaan, afgebroken en afgevoerd.
De vogels zouden daarmee weleens essentieel
kunnen zijn voor het in stand houden van het
zeegras.’
Roggenstroperij
In een tweede veld wordt onderzocht wat
het effect is van de tien centimeter grote
bloedkokkels op de rest van het bodemleven.
In een deel van de onderzoeksveldjes is zes
maanden geleden de meerderheid van deze
grote schelpdieren verwijderd, in de andere
helft is de dichtheid juist verdubbeld. Met een
grote steekbuis kijken de onderzoekers nu wat
het effect van die maatregelen is op de rest
van het bodemleven.
‘Er zijn sterke aanwijzingen dat extra bloedkokkels een sterke concurrentie vormen voor
de kleine schelpdiertjes waar de wadvogels
het van moeten hebben. Als dat zo blijkt te
zijn, dan heeft dat directe implicaties voor de
traditionele visserij hier. In het Nationale Park
mogen alleen de Imraguen vissen met hun
traditionele zeilbootjes. Die vangen steeds
vaker grote aantallen haaien en roggen. Deze
‘bijvangst’ is nu de meest winstgevende visserij voor deze mensen geworden. De vinnen
gaan voor veel geld naar Azië. Tegelijk zijn
sommige soorten roggen de enige dieren die
met hun sterke kaken de grote bloedkokkels
kunnen eten. Minder roggen betekent meer
bloedkokkels en misschien minder kleine
schelpen. Daarmee zou het ecologische kaartenhuis in kunnen gaan storten. De Mauritaanse overheid en het management van het
Nationale Park zinnen daarom op maatregelen
om de roggenstroperij in de hand te houden.’
Wanneer het opkomende water de onderzoekers weer van de wadplaten verdrijft, verzamelen duizenden en duizenden Kanoeten,
Bonte Strandlopers, maar ook flamingo’s en
pelikanen zich op de zogenoemde hoogwatervluchtplaatsen. Daar trekken vervolgens
ook de Nederlandse vogeltellers van Sovon
Vogelonderzoek, met hun Franse en Mauritaanse collega’s, naartoe. Op verschillende
plekken kunnen ze niet meer doen dan een
goede schatting maken, zoveel vogels zitten
er in gemengde groepen bijeen.
het Vogeljaar 65 (2) 2017
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Onderzoek in Noord-Holland
wees uit dat het Baardmannetje
in de groep van sterk in aantal
afnemende soorten moet worden ingedeeld.
Foto: Henk Tromp.

Integrale telling langs Oost-Atlantische kust
De telling van alle wad- en watervogels langs
de zogenoemde Oost-Atlantische trekroute
werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Het gaat om alle vogels die heen en
weer trekken tussen broedgebieden in Noordwest-Europa en Siberië en overwinteren langs
de kuststrook tussen Noord-Denemarken en
Zuidelijk Afrika. Bij de eerste telling in 2014
leken vooral de wadvogels die van onze Waddenzee afhankelijk zijn, het niet goed te doen,
in vergelijking met eerdere niet complete tellingen. Daarom worden bij deze tellingen ook
vooral veel lokale vogelaars getraind in het
goed schatten van grote aantallen vogels. Het
is belangrijk dat deze tellingen vaak worden
herhaald om een écht goed beeld te krijgen
van de trends.
Bron: Trouw, 3 februari 2017.
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Proef: laser moet ganzen verjagen
Ganzen worden in Nederland in groot aantal
gedood, maar er komt nu een verjaagexpe
riment met laser. Dat betreft een landelijke proef om uit te zoeken of ganzen met
laserstralen kunnen worden verjaagd. Tot
dusver worden ganzen, die soms gewassen
kaalvreten, met knalapparaten, vliegers en de
klassieke vogelverschrikker verjaagd. Ook
worden ze geschoten of vergast. Op verzoek
van de provincies wordt met een landelijke
praktijkproef onderzocht of ganzenwering
met lasers gunstiger is voor milieu, dier, boer
en overheid.
In de eerste helft van 2016 is er volgens de
uitkeringsinstantie, het Faunafonds, ruim zestien miljoen euro aan gewasschade gemeld.
Een deel van dit schadebedrag is als compensatie uitbetaald aan boeren. De ganzensoorten

Ook de Matkop bleek in
Noord-Holland flink in aantal
achteruit te zijn gegaan na 1990.
Foto: Ronald Huijssen.
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die de meeste schade veroorzaken, zijn de
Grauwe Gans, Kolgans en Brandgans.
Tijdens de landelijke praktijkproef wordt nagegaan of laserlicht leidt tot minder schade en
ook wordt gekeken of de ganzen wennen aan
de lasers. De conclusies worden afgezet tegen
andere verjagingsmaatregelen. Eind volgend
jaar moet de proef klaar zijn.
De praktijkproef vloeit voort uit een motie
van de Partij voor de Dieren en D66. Zij willen dat er wordt geëxperimenteerd met lasers.
De proef wordt zowel bij winter- als zomerganzen gedaan en loopt inmiddels op
graslanden van 22 bedrijven in drie gebieden: Kampereiland in Overijssel, in Noordoost-Friesland en in Midden-Groningen. De
proefgebieden zijn zo gekozen dat de uitkomsten representatief zijn voor een landelijke
toepasbaarheid.
Effect
Met automatische ganzenlasers wordt het
langdurige effect van de laserstraal onderzocht. Met handbediende lasers worden de
effecten op individuele vogelsoorten bekeken.
Volgens Steinar Henskes van Bird Control
Group, het bedrijf dat de lasertechnologie
ontwikkelt, zijn de lasers niet nadelig voor de
vogels.
‘Het Amerikaanse ministerie van Landbouw
heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan
naar het effect van laserlicht op vogelogen.
De conclusie was dat de klasse drie van
lasers, die bij de proef worden gebruikt, geen
schade veroorzaakt. Bovendien is dit heel wat
diervriendelijker dan vergassen of afschieten
van vogels.’

Volgens Henskes zijn er evenmin aanwijzingen dat lasers vogels zouden verblinden,
waardoor ze tegen objecten zouden kunnen
opvliegen.
‘Eigenlijk vliegen de vogels al weg voordat
ze worden geraakt door de laser. Het is ook
een aanpak waar het Wereldnatuurfonds
achter staat.’
Bron: Trouw, 3 februari 2017.
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Noord-Holland: 77 diersoorten gaan vooruit, 69 achteruit
Voor het eerst heeft Noord-Holland de
soortenrijkdom aan dieren op eigen grond
bekeken. Het gaat goed, maar nog lang niet
goed genoeg.
Sterke dalers en fikse stijgers onder de
vogels
Sterke dalers bij de vogels zijn Baardman,
Matkop, Buidelmees, Spreeuw, Patrijs, Watersnip, Zomertortel en Veldleeuwerik.
Sterke stijgers bij de vogels zijn de Lepelaar,
Brandgans, Appelvink, Krakeend, Krooneend, Havik, Buizerd, Kleine Mantelmeeuw,
Aalscholver, IJsvogel en Oeverzwaluw.
Soorten als de Huismus, Spreeuw en Kuif
leeuwerik gaan waarschijnlijk achteruit
doordat de steden steeds meer worden dichtgebouwd, waardoor hun foerageer- en broedgebied verdwijnen. Soorten van het landelijk
gebied, zoals Zomertortel, Patrijs, Kemphaan,
Watersnip en Veldleeuwerik, gaan heel sterk
achteruit door de intensieve landbouw en
veeteelt.

De in Nederland zeldzame
Ringsnaveleend.
Foto: Wikipedia/Mdf.
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Het goede nieuws: de sterke neergang van
soorten die de periode van voor 1990 kenmerkte, is ook in Noord-Holland verleden
tijd. De situatie is stabiel. Het minder goede
nieuws: ‘We zijn er nog niet,’ zegt de Gedeputeerde van Natuur en Milieu.
Sommige soorten in Noord-Holland profiteren merkbaar van het herstel van de
waterkwaliteit, zoals de Krooneend. Andere
dieren hebben last van verslechtering van
de kansen om nesten te maken of voedsel te
vinden, zoals de Spreeuw.
Noord-Holland heeft voor het eerst inzicht in
de provinciale soortenrijkdom. ‘Hier kunnen
we beleid op baseren,’ aldus Tekin. Hij wil
dat de inventarisatie van de biodiversiteit
periodiek wordt uitgevoerd.
In de provincie zijn 219 soorten dieren beoordeeld op basis van de Living Planet Index van
het Wereldnatuurfonds. Die index is onderdeel van het VN-verdrag inzake Biologische
Diversiteit, dat in 1992 door bijna 200 landen,
waaronder Nederland, is aangenomen. De
gegevens van de index zijn gebruikt voor de
berekening van de biodiversiteit per provincie.
Van de soorten in Noord-Holland gaan er 77
vooruit, 69 soorten gaan achteruit, de rest is
stabiel. IJkpunt voor de ontwikkeling van de
biodiversiteit is het jaar 1990. Noord-Holland
is niet de enige provincie die de soortenrijkdom gedetailleerd in kaart brengt. Zuid-Holland deed het al eerder en Friesland is er mee
bezig. Provincies zien de noodzaak in van
monitoring, nu het natuurbeleid een provinciale verantwoordelijkheid is geworden.
De Tapuit heeft het erg lastig
De Tapuit is in twintig jaar van een in Nederland algemeen voorkomende zangvogel, een
zeldzame verschijning geworden. De vogel
geldt als één van de snelst afnemende soorten
van Europa. Staat al jaren op de Rode Lijst:
rond 1975 waren er nog zo’n tweeduizend
paartjes in Nederland, inmiddels zijn het er
misschien nog 250.
De grootste bedreiging is de verruiging van
het leefgebied door stikstofvervuiling én de
grote teruggang van konijnen. De Tapuit jaagt
rennend over de bodem op voedsel. De vogel
heeft korte vegetatie nodig om insecten en
larven te vinden. Konijnen houden de bodembegroeiing kort. Bovendien broeden Tapuiten
graag in verlaten konijnenholen.
Noord-Holland is belangrijk voor de Tapuit.
In de Noordduinen, een langgerekte strook
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duinen tussen Callantsoog en Den Helder,
zit één van de meest stabiele populaties van
Nederland, vijftig tot zestig paartjes. De
boswachter van Landschap Noord-Holland is
één de vogelliefhebbers die zich bekommeren
over het lot van de Tapuit.
‘We zijn hier een jaar of tien bezig met
onderzoek naar de populatie. We proberen
erachter te komen hoeveel er zitten, wat ze
eten, hoe ze leven. Er is in die jaren heel veel
gebeurd. We hebben eerst gezien dat door de
teruggang van het konijn, de vos ging jagen
op de Tapuit. Inmiddels is gebleken dat ook
de hermelijn, de bunzing en wellicht de wezel
op Tapuiten jagen.’
Sinds kort worden nestplaatsen, verlaten konijnenholen, afgedekt met gaas, om broedende Tapuiten te beschermen tegen predatoren.
Dat werkte goed, maar het gaas hield alleen
de vos tegen, andere roofdieren glipten met
gemak voor de mazen. ‘We zagen dat marters
de nesten leegroofden. Iedere keer stuitten
we op nieuwe verrassingen. Maar we kunnen
dit niet blijven volhouden. We zullen moeten
inzetten op het herstel van de konijnenpopulatie in het gebied,’ aldus de boswachter.
Uit de cijfers blijkt dat de achteruitgang tot
stilstand is gekomen. ‘Maar het is stabilisatie
op een laag niveau’. In de jaren voor 1990
zijn er heel veel soorten verloren gegaan.
Je spreekt dan over een daling van veertig
tot vijftig procent sinds de jaren vijftig van
de vorige eeuw. We hebben de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in de ecologische
hoofdstructuur, het huidige Natuur Netwerk
Nederland, waarin natuurgebieden met elkaar
worden verbonden.
‘Nu moeten we zorgen dat we de biodiversiteit weer gaan herstellen. Er is beslist geen
reden om stil te gaan zitten. Het verhaal van
de biodiversiteit is voor mij toch overwegend
positief: ontzettend veel vrijwilligers steken
tijd en energie in de natuur en dat heeft beslist
effect.’
De provincie investeert in meetnetten voor
weidevogels, voor flora en voor agrarisch
natuurbeheer. Het aantal IJsvogels neemt toe,
mede doordat vrijwilligers oevers geschikt
maken voor nestelen. We hebben een kerkuilenwerkgroep die in boerenschuren nestkasten
ophangt. Een groep vrijwilligers pluist braakballen van Kerkuilen uit, om te zien welke
soorten ze eten.
Bron: Trouw, 1 februari 2017.
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Groningen kiest voor vogelvriendelijke
windturbines
zat. Daarom is de Eemshaven volgens de
provincie Groningen een ideale plek voor
meer windmolens. Plannen liggen al klaar.
Probleempje: ook vogels zijn dol op deze
windrijke noordpunt. Met een zeebries in de
rug vliegen jaarlijks miljoenen trekvogels
door het Eemsgebied. Dat kán niet altijd goed
gaan. Een botsing met een turbine loopt al
snel slecht af - voor de vogel.
Het lijkt dat daarvoor een oplossing is
gevonden. Nieuwe windmolens moeten van
Groningen worden uitgerust met een detectiesysteem. Komt er een zwerm vogels
aanvliegen, dan slaan de turbines vanzelf af.
Het radarsysteem op de nieuwe molens moet
de vogelsterfte door een botsing met wieken
verminderen met 75%. Zo blijven jaarlijks
ongeveer 825 vogellevens gespaard.
Groningen verwacht dat het radarsysteem de
windmolens zo’n vijfentwintig keer per jaar
kort een draaiverbod zal opleggen. Vooral in
nachtelijke uren in het voor- en najaar, want
dan zijn vogels in hun trekseizoen onderweg.
Het vogelvriendelijke beleid van Groningen
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is goed nieuws voor vogels en -liefhebbers,
maar wat minder voor windenergieproducenten. Die kunnen bij stillegging even geen
groene stroom produceren en verkopen, maar
verwaarloosbaar, omdat de turbines heus niet
stilvallen als een klein clubje vogels passeert.
Of een eenling.
Bron: Trouw, 13 januari 2017
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Blik op dwaalgast
Vogelaars worden wild van een zeldzame
Ringsnaveleend uit Amerika. Het winterweer
vormde geen enkel beletsel voor fanatieke
vogelaars om hun hobby te bedrijven. Dat
bleek op 13 februari 2017 in Appingedam
waar een dobberende Ringsnaveleend een
goed ingepakt legertje vogelkijkers met lange
fotolenzen op de been wist te brengen.
Jack goed dicht, bontlaarzen aan, telelens en
verrekijker in de aanslag en wachten tot de
dwaalgast zich vertoont. De Ringsnaveleend
wordt jaarlijks maar een enkele keer gezien
in Nederland. Het meest vliegt de soort in
Noord-Amerika.
Bron: De Telegraaf, 14 februari.
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