


I 
I 
I 
I 
l 

I 

I 

I 
l 

l 
l 

U 

r in~ de ir: 
I 
I 
l 

f 
I 
I 

flninnuinh-Nlciulihnannuiulpfni 
h Fllfluúriflinnltlliinnun-nu mining- 
n.-I=- uuuifi-nuul1-Inuit: I uu1- 

... .- 

l 

I, 

åeçw . J  fiuuuiuunnupuug 
filllli|lillili- fl | | ~ I  
nu IH! 
nllßhihlfiuü 
hll1lnlllllnirlåi 

s = . 
I t I 

› 

- . e i  

s í | c 

.›.„ . › 

1 

›~ 

\ ,~q› 

.I 

l 

zaten minimaal 20 jonge vogels. 
De krooneenden foerageerden die 

I 

-... IIIilzbl;3lllIlu'"" 
. inlaat 

:unpi 
I F I 

"ti › 

. › , .  a 

I - x  

. 
I l 

ç 

x 

K 

I 

§ ' . * ñ .  

,--B 
l 

r . 
~;„ . 

9 U H 21 

- . 
u I „ L .› . 

lüuauhlun 
: 

van augustus tot en met november 
n 

sm 
~H: 

re »«L~ 

met een maximum van I 17 vogels 

* A 

... . .. 

~ - l  

If-±1_1'"1II11 
Hl iualwiluIruå „,. ,_.' L' 

oktober 
ml. 

1965). Van deze vogels 

J " 
u w  

É! 

wordt aangenomen dat ze groten- 
deels van buitenlandse herkomst 
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Gemiddeld aantal krooneenden per maand 
tendens de watervogeltellingen in Nederland 
in de seizoenen 1975/76 - 2003/04. 
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zijn geweest (Bijlsma et al. 2001). 
In de eerste helft van de jaren 
negentig vertoonden de aantallen 
de Gouwzee een opvallende paral- 

met de jongenaanwas van de 
Nederlandse broedpopulatie, zodat 
le! 

in 

kan worden aangenomen dat dit 

& van Winden 

grotendeels eigen broedvogel en 
hun nakomelingen betrof (Dirksen 

1996). De kleine 
400 vogels die er in oktober verble- 

ken zijn. 

ven, kunnen ook goed betrekking 
hebben op Nederlandse vogels. In 
2003 bedroeg de broedpopulatie 

l 50-20() paren (van 
in 2004 waar- 

naar schatting 
Dijk et al 2005) en 
schijf lijk meer dan 225 paren (dus 
450 adulte vogels met daarbij nog 
een onbekend aantal jonge vogels, 
SQVON). Toch is het ook mogelijk 

betrok- dat er vogels van elders bij 
De verspreiding van de 

zuidwestelijke flyway-populatie, 
die in Zuidwest- en Centraal- 
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Europa overwintert, heeft namelijk 
recent enkele wijzigingen onder- 
gaan. Daarbij zijn meer vogels 
gaan overwinteren ten noorden van 
de Alpen, vooral op de Zwitserse 
meren en de Bodensee, ten koste 
van de Spaanse overwinteringsge- 
bieden die al geruime tijd door 
droogte worden geplaagd. Als 
geheel is de flyway-populatie sta- 
biel, en ten opzichte van de jaren 
zeventig mogelijk zelfs wat kleiner 
geworden (Keller 2000, 
Deceuninck 2004). Gelet op de 
aantallen waar het om gaat bij deze 
populatie (25.000-35.000 vogels, 
Keller 200()) zijn de Nederlandse 
aantallen overigens nog steeds 
bescheiden. 
De afname van het aantal kroon- 
eenden in ons land vanaf de jaren 
zestig (ook als broedvogel) werd 
veroorzaakt door de verdwijning 
van kranswieren, volgend op ver- 
slechtering van de waterkwaliteit 
door eutrofiering. Een verbetering 
van de waterkwaliteit vergrootte de 
helderheid van het water, waardoor 
de kranswieren weer terugkwamen. 
Een voedsel specialist als de kroon- 
eend wist hier van te profiteren. De 
soort is dus een prima indicator 
voor de aanwezigheid van krans- 
wieren en de waterkwaliteit. Met 
name sinds het midden van de 
jaren negentig is de landelijke trend 
van de niet-broedvogels zeer posi- 
tief (figuur l). Dit komt goed over- 
een met de ontwikkeling van de 
Nederlandse broedpopulatie, die 
nadat de soort in de jaren tachtig 
bijna verdween vanaf midden jaren 
negentig een spectaculaire come- 
back doormaakte. 
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Nadat in de loop van het najaar de krans wieren in de 
Gouwzee uitgeput zijn, verdwenen de krooneenden 

Nadat in de loop van het najaar de 
kranswieren in de Gouwzee uitge- 
put zijn, verdwijnen de krooneen- 
den. Waarschijnlijk brengt een deel 
van de vogels de winter elders in 
Nederland door. In januari 2004 
werden in totaal 161 krooneenden 
geteld met als grootste concentratie 
100 vogels op de Vinkeveense 
Plassen. Het overwinteren in zulke 
hoge aantallen in dit belangrijkste 
Nederlandse broedgebied is een 
recente ontwikkeling, vermoedelijk 
bevorderd door bijvoedering door 
een lokale watervogel houder (S. 
Dirksen). Een ander deel van de 
populatie trekt weg, wat blijkt uit 
twee terugmeldingen van ringen 
van broedvogels uit de Vinkeveense 
Plassen in Noordwest-Frankrijk in 
december en januari (S. Dirksen) en 
in mindere mate uit waarnemingen 
van trekkende vogels zoals een 
groepje van zes vogels op 9 oktober 
1994 zuidwaarts langs Westkapelle 
en een duo naar noord op 19 mei 
1992 langs de Hondsbossche 
Zeewering (rep. P. Wolf & R. 
Sponselee en N.F. van den Ham, 
database BSP). 
Om een goed beeld te krijgen van 
het voorkomen van deze fraaie 
eend in de Gouwzee en elders in 
het land wil ik vragen losse waar- 
nemingen door te geven aan het 
BSP. Waarnemingen van krooneen- 

den (en 93 andere schaarse en zeld- 
zame soorten) kunnen op formulier 
worden gezet of - en dat heeft onze 
voorkeur - worden doorgegeven via 
www.sovon.nl. 

Aflan Boele 
SOVON Vogelonderzoek Nederland 
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