
It is therefore very likely that many areas will become unsuitable for the Avocet. As turned out in 
the „Braakman" and the „Veerse Meer" in the Delta-area and in the „Lauwerszee" in the Wadden-
sea-area, closing of estuaries from the sea resulted in an increase of breeding Avocets, but after a few 
years their numbers decreased by unsalting, overgrowing and increasing recreation. 
By comparing data of the Delta-area from 1967 and 1969 it appears that in these two years the num
ber of breeding pairs has decreased by about 2 0 % ; a further decrease is to be expected. 
We estimate that in this country about 3120 pairs are breeding in areas which are threatened. Conse
quently we may expect a loss of a large part of the Dutch Avocets in the next years. 
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De broedstand van Kievit, Grutto, Tureluur en 
Scholekster in Friesland in 1966-1969 

J. B. HULSCHER. 
(Zoölogisch Laboratorium, Haren Gr.) 

In Friesland is de Bond van Friese Vogel-
beschermingswachten (B.F.V.W.) al jaren
lang bezig met maatregelen ter verbetering 
van de weidevogelstand. Zij doet dit onder 
andere door het uitoefenen van de zoge
naamde nazorg. Deze houdt in dat na het 
sluiten van het eierrapen (19 april) de leden 
van de verschillende afdelingen (wachtge-
bieden) regelmatig het veld in gaan om nes
ten te zoeken. Deze worden gemerkt, waar
door het de landbouwers gemakkelijker 
wordt gemaakt bij de bewerking van de 
gronden met de ligging van de nesten reke
ning te houden. Tegen het vertrappen door 
vee worden nestbeschermers geplaatst. De 

samenwerking met de landbouwers is over 
het algemeen uitstekend. Op deze manier 
worden veel eieren gespaard. De broedre
sultaten worden jaarlijks gepubliceerd in Va-
nellus, het maandblad van de B.F.V.W., 
sinds 1966 in de vorm van een opgave van 
het afgezochte oppervlak en het aantal ge
vonden nesten per wachtgebied. Deze jaar
overzichten stelden ons in staat een beeld te 
vormen van de huidige stand van de weide
vogels in Friesland. 

Verder waren Prof. D. M. de Vries en me
vrouw G. de Vries-Smeenk zo vriendelijk 
om de gegevens voor Friesland, betreffende 
hun onderzoek naar de landschapsbinding 
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Fig. 1. De wachtgebieden van de B.F.V.W. 
1-76 (9 is Stiens, 13 is Franeker, 33 is 
Grouw, 70 is Gorredijk. De 10-ha-blokken 
van De Vries (g is grasland, b is bouwland, 
p is plattelandsbuurt, hd is buitendijks gras
land). De landbouwgebieden: I is Het Bildt, 
11 is weide- en bouwstreek, HI is klei-weide-
streek, IV is veen-weidestreek, V is De Wou
den. „Kuststrook" NW en „Rest van Fries-
land" ZO van streepjeslijn. 

van vogels, ter beschikking te stellen. Deze 
zullen worden vergeleken met die van de 
B.F.V,W. In dit overzicht beperk ik me tot 
de vier talrijkste steltlopers: Kievit, Grutto, 
Tureluur en Scholekster. 
In de periode 1966-1969 zijn van 76 wacht
gebieden gegevens gepubliceerd. Hieronder 
zijn 72 wachtgebieden met een jaarlijks ge-
inventariseerd oppervlak variërend van 2-
700 ha (gemiddeld 80 ha) en vier grotere, 
te weten Stiens (1800 ha), Grouw (2000 ha), 
Franeker (4800 ha) en Gorredijk (5600 ha). 
De ligging van de wachtgebieden geeft fi
guur 1. Hierbij is Friesland verdeeld in vijf 
gebieden, aansluitend bij de bestaande inde
ling in landbouwgebieden, waarvan de op
pervlakten aan blijvend grasland en bouw
land bekend zijn (tabel 1). Het geïnventa

riseerde terrein van de wachtgebieden be
staat overwegend uit grasland, alleen in de 
wachtgebieden Franeker, Berlikum en Stiens 
is enig bouwland van betekenis geïnventari
seerd. 
De nestopgaven hebben voor Grutto, Ture
luur en Scholekster betrekking op eerste leg-
sels, voor de Kievit op het eerste vervolg-
legsel na 19 april. 
In een aantal, vooral kleine wachtgebieden 
wordt de inventarisatie al eind april afge
sloten, in de grotere wachtgebieden meestal 
eind mei. Deze vroege afsluiting hangt sa
men met het broedseizoen van de Kievit. 
Na het sluiten van het eierraapseizoen komen 
vrijwel alle broedparen van de Kievit nog 
voor eind april aan de leg (6). De Grutto 
en de Tureluur broeden gewoonlijk wat later 
dan de Kievit, maar ook van deze twee soor
ten heeft het grootste deel der broedparen 
eieren omstreeks eind april. De Scholekster 
is een late broeder; de eerste paartjes begin
nen te leggen omstreeks de tweede week van 
april, de laatste pas omstreeks de derde 
week van mei. Vermoedelijk is van enige 
wachtgebieden het aantal opgegeven nesten 
voor de Scholekster aan de lage kant. Dit 
blijkt bijvoorbeeld hieruit dat in 9 van de 
30 wachtgebieden in het landbouwgebied 
De Wouden geen scholeksternesten zijn ge
vonden, terwijl in het grote wachtgebied 
Gorredijk, waar de nazorg tot eind mei door
gaat, de Scholekster in alle 30 rayons broe
dend werd aangetroffen. Verder moeten we 
aannemen dat een klein aantal nesten als 
regel niet gevonden wordt. Grutto- en ture
luurnesten, die dikwijls in hoog gras gele
gen zijn, zullen gemakkelijker gemist worden 
dan nesten van Kievit en Scholekster, welke 
als regel in korte vegetatie liggen. De aan
tallen opgegeven nesten zijn dus voor alle 
vier de soorten minimum aantallen. 
Bij de Kievit en de Grutto is een opvallend 
verband tussen de dichtheid van het aantal 
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Tabel 1. Overzicht per landbouwgebied van de gemiddelde dichtheid aan nesten van Kievit, Grutto, 
Tureluur en Scholekster, afzonderlijk voor de gezamenlijke kleine wachtgebieden en de grote wacht
gebieden van de B.F.V.W., over de jaren 1966-1969 (Gorredijk alleen 1968 + 1969). Tussen haak
jes het totale aantal gevonden nesten. 

Landbouwgebied (landbouwtelling 1969, 
uitg. C.B.S.) 
g = grasland, b = bouwland 

I + II. g = 36867 ha, b = 14548 ha 

Stiens (nr. 9) 

Franeker (nr. 13) 

III, g = 47542 ha, b = 1413 ha 

IV, g = 49367 ha, b = 168 ha 

Grouw (nr. 33) 

V, g = 85213 ha, b = 1368 ha 

Gorredijk (nr. 70) 

afgezocht 
ha 

2255 

4293 

17265 

4261 

3275 

4400 

4010 

9492 

nesten/10 ha 

Kievit 

4,5 (1008) 

1,9 ( 803) 

1,4 (2473) 

4,0 (1719) 

4,2 (1366) 

3,4 (1507) 

7,2 (2885) 

1,4 (1356) 

Grutto 

5,0 (1123) 

1,7 ( 732) 

1,0 (1783) 

5,4 (2321) 

6,1 (2006) 

3.3 (1442) 

6,7 (2692) 

1,4 (1308) 

Tureluur 

0,9 (205) 

0,4 (164) 

0,2 (369) 

0,7 (304) 

0,4 (128) 

0,7 (293) 

0,6 (228) 

0,3 (236) 

Scholekster 

1,1 ( 256) 

1,0 ( 416) 

0,8 (1317) 

1,0 ( 426) 

0,5 ( 161) 

1.3 ( 559) 

0,6 ( 221) 

0,6 ( 527) 

Tabel 2. Gemiddelde dichtheid in Friesland van het aantal waargenomen individuen van Kievit, Grut
to, Tureluur en Scholekster in mei over de jaren 1966 t/m 1969 volgens gegevens van de 10-ha-blok-
tellingen van Prof. De Vries. 

Buitendijks terrein 
grasland 

Kuststrook 
grasland 
bouwland 

Rest van Friesland 
grasland 

aantal 
lOha-blokken 

5 

16 
3 

10 

individuen/10 ha 

Kievit 

15,8 

6,6!) 
4,7 

5,7 

Grutto 

16,2 

7,6 

— 

7,0 

Tureluur 

3,4 

2,5 

— 

1,1 

Scholekster 

13.2 

8,4 
4,0 

3,4 

^ 5,8 indien een groep van 14 Kieviten buiten beschouwing wordt gelaten. 

broedparen en de grootte van het geïnven
tariseerde oppervlak aanwezig. Vooral in de 
kleine wachtgebieden zijn de dichtheden 
hoog. Dit geldt voor alle landbouwgebieden. 
Dit hangt hiermee samen dat men in de klei
ne wachtgebieden gewoonlijk de te inventari
seren terreinen kiest in van nature rijke wei-
devogelgebieden, speciaal wat betreft de 
Kievit en de Grutto. De grote wachtgebieden 
beslaan een aaneengesloten gebied rondom 

een bepaald dorp en omvatten naast vogel-
rijke ook minder vogelrijke terreinen. 
De laagste en hoogste gemiddelde dichthe
den over 1966-1969 zijn voor de Kievit 0,8 
en 3,2, voor de Grutto 1,2 en 3,2, voor de 
Tureluur 0 en 4,1 en voor de Scholekster 
0 en 5,0 nesten per 10 ha. In de afzonder
lijke jaren werden af en toe, vooral in de 
kleinere wachtgebieden, nog veel hogere 
dichtheden aangetroffen; bijvoorbeeld voor 
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de Kievit 20-36 en voor de Grutto 25-30 
nesten per 10 ha. Deze verschillen in dicht
heid hangen in de eerste plaats samen met 
de aard van het biotoop, maar daar geen 
biotoopkenmerken zijn gegeven kunnen we 
hierop niet verder ingaan. 
Tabel 1 geeft de gemiddelde dichtheid van 
broedparen per landbouwgebied, afzonder
lijk voor de kleine en grote wachtgebieden. 
Afgaande op alleen de gegevens van de klei
ne wachtgebieden blijkt dat van zowel Kie
vit als Grutto de gemiddelde dichtheid over 
heel Friesland weinig verschilt. Bij de Ture
luur is de dichtheid langs de kust wat hoger 
dan in ZO-Friesland. Voor de Scholekster 
geldt hetzelfde, waar met name in De Wou
den de dichtheid laag is. 
De tellingen van Prof. en mevrouw de Vries 
werden voornamelijk in de tweede en derde 
week van mei in 1966-1969 gedaan, dus 
in een periode dat er niet meer getrokken 
wordt. Geteld werd het aantal individuen in 
blokken van 10 ha, onderscheiden in gras
land-, bouwland- en plattelandsbuurtblok-
ken (landelijke gebieden met enkele boer
derijen en/of huizen). De ligging van de 
blokken werd min of meer willekeurig ge
kozen, maar zodanig dat een blok in zijn 
geheel in een bepaald landschapstype viel. 
Ook werd aangetekend het aantal verschillen
de plaatsen waarop de vogels werden waarge
nomen, terwijl tevens gegevens over het bio
toop werden genoteerd. De opgegeven aan
tallen zijn minimum aantallen, omdat zeker 
individuen over het hoofd zijn gezien, bij
voorbeeld op het nest zittende exemplaren. 
De Vries verdeelt Nederland in een vijftal 
zones, waarbij voor Friesland een strook 
van 20 km langs de kust (Kuststrook) be
hoort tot de zone „het Waddengebied", ter
wijl de Rest van Friesland behoort tot de 
zone „Midden-Nederland". De gegevens zijn 
samengevat in tabel 2. Daarin zijn de drie 
plattelandsbuurtblokken als graslandblokken 

beschouwd, daar ook zij vrijwel geheel uit 
grasland bestaan. De buitendijkse grasland-
blokken zijn om hun opvallend hoge dicht
heden voor alle vier soorten apart genomen. 
De dichtheid van Kievit en Scholekster was 
op het bouwland iets lager dan in het gras
land. Tureluur en Grutto werden op het 
bouwland niet waargenomen. Nu is een aan
tal van drie bouwlandblokken wat klein om 
al te veel waarde aan deze verschillen te 
hechten. Bij de jaaroverzichten van de 
B.F.V.W. wordt niet het aantal gevonden 
nesten op bouw- en weiland apart gegeven. 
De heer U. Rijpma was zo vriendelijk deze 
gegevens op mijn verzoek voor het wacht
gebied Franeker uit te pluizen. In 1968 wer
den 955 ha met uitsluitend bouwland en 
1600 ha met uitsluitend grasland afgezocht, 
in 1969 695 ha bouwland en 1365 ha gras
land. De dichtheid op bouwland respectie
velijk grasland was in 1968 voor de Kievit 
2,0 en 1,0, voor de Grutto 0,1 en 1,0, voor 
de Scholekster 1,2 en 0,3 nesten per 10 ha. 
Voor 1969 zijn de cijfers voor de Kievit 1,5 
en 1,4 voor de Grutto 0,2 en 1,1 en voor 
de Scholekster 2,9 en 0,5. Het broeden van 
de Grutto op bouwland neemt de laatste ja
ren toe. Van de Tureluur werd in 1969 één 
broedgeval op bouwland geconstateerd. 
Volgens deze gegevens broeden er bijna vier
maal zoveel Scholeksters op bouwland als 
in grasland, terwijl deze verhouding voor de 
Kievit jaarlijks sterk kan verschillen (weers
invloeden?). In Franeker wisselen bouw- en 
weilanden elkaar af. Kieviten en Scholek
sters die op bouwland gebroed hebben, gaan 
na het uitkomen van de eieren met hun jon
gen naar de weilanden. 
Waarschijnlijk is de dichtheid van Kievit en 
Scholekster in gebieden met uitgestrekte aan
eengesloten bouwlanden veel lager, zoals bij
voorbeeld in Het Bildt en op het Groninger 
Hoge Land. 
Wat het grasland betreft is het algemene 
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beeld volgens Prof. de Vries in overeenstem
ming met de gegevens van de B.F.V.W. De 
dichtheid van zowel Kievit als Grutto ver
toont over heel Friesland weinig verschillen. 
De hoge dichtheden van Kievit en Grutto in 
de buitendijkse terreinen komt door de aard 
van het biotoop (vochtig, extensief beweid 
grasland), niet door de geografische ligging. 
Hogere dichtheden komen voor in enkele 
wachtgebieden in het binnenland van Fries
land, bv. in Akkerwoude (nr. 47) met 30 
kievits- en 28 gruttonesten per 10 ha. Oos
termeer (nr. 60) met 30 kievits- en 25 grut
tonesten per 10 ha en Rottevalle (nr. 62) 
met 32 kievits- en 27 gruttonesten per 10 ha. 
De hoge dichtheden van de Tureluur in de 
buitendijkse terreinen is in overeenstemming 
met de opvatting dat vooral de natuurlijke 
buitendijkse graslanden het oorspronkelijke 
biotoop van deze soort vormen (15). De ge
middelde dichtheid van deze soort in de 
Kuststrook is hoger dan in de Rest van 
Friesland. De wachtgebieden met de hoogste 
dichtheden aan tureluursnesten lagen ook in 
de Kuststrook, zoals Holwerd (nr. 4) met 
ruim 4 nesten per 10 ha, Akkerwoude (nr. 
47) en Westergeest (nr. 8) elk met ruim 3 
nesten per 10 ha. Dergelijke dichtheden 
worden elders in Friesland niet bereikt. De 
Scholekster is duidelijk talrijker in de Kust
strook dan in de Rest van Friesland; de 
grootste dichtheden bezitten de wachtgebie
den Dokkum (nr. 5) met 4 en Giekerk (nr. 
51) met 5 nesten per 10 ha, beide in de 
Kuststrook gelegen. 

Dit verspreidingspatroon is in overeenstem
ming met de algemene opvatting dat de 
Scholekster, van oorsprong een kustvogel, 
de laatste honderd jaar bezig is zich naar 
het binnenland uit te breiden. Hij is nu 
broedvogel in alle Nederlandse provincies, 
ook in Limburg. 
Ook elders in NW-Europa breidt hij zich 
naar het binnenland uit, o.a. in Engeland, 

NW-Duitsland, Denemarken en Z-Zweden. 
Vooral de laatste tientallen jaren gaat de 
uitbreiding snel en neemt ook de dichtheid 
toe op plaatsen waar de Scholekster al lange 
tijd broedvogel is. In Europa broedt hij in 
de eerste plaats langs rotskusten, waar hij 
met zijn zwart-witte verenpak weinig op
valt, in de weilanden daarentegen is hij op
vallend slecht gecamoufleerd, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de Kievit met zijn groen
glanzend verenkleed. 

De oorzaken van deze uitbreiding zijn niet 
bekend. Een van de oorzaken lijkt me de 
uitbreiding van het graslandareaal in de 
tweede helft van de vorige en het begin van 
deze eeuw, vooral in NO-Nederland, waar
onder ook ZO-Friesland. Verder de toena
me van de bodemfauna (1) van het grasland 
samengaand met de steeds groter wordende 
grasproduktie, speciaal op de goed ontwater
de bemeste cultuurweilanden, waar de Schol
ekster bij voorkeur broedt, hoewel hij overi
gens niet erg kieskeurig is in de keuze van 
zijn nestplaats. De Scholekster eet vooral 
veel wormen en emelten (larven van lang-
pootmuggen). Zijn lange sterke snavel komt 
hem bij het boren naar wormen goed van 
pas. De snavel is namelijk aangepast aan het 
openen van tweekleppige schelpdieren zo
als Kokkels en Mossels en dit behoort tot het 
zwaardere werk. In goed ontwaterde grond 
zitten wormen gemiddeld dieper dan in nat
te grond. Het zou kunnen zijn dat de Schol
ekster in goede cultuurweilanden in het 
voordeel is bijvoorbeeld t.o.v. de Kievit (die 
ook veel wormen eet als hij ze kan krijgen) 
met zijn veel kortere snavel en ook t.o.v. de 
Grutto, die wel een lange maar veel zach
tere snavel heeft, vooral geschikt om te tas
ten in zachte modder. 

Waarschijnlijk is bij de uitbreiding van de 
Scholekster in het binnenland ook een ver
schuiving van het evenwicht tussen geboorte 
en sterfte in het spel. Dit mag blijken uit 
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het volgende. De gemiddelde leeftijd van de 
Scholekster is hoog, voor die van het Duitse 
waddeneiland Mellum zelfs 15 jaar (4), voor 
die van Skokholm volgens berekeningen wat 
lager, bijna 12 jaar, maar dit gemiddelde 
zal in werkelijkheid hoger zijn, daar vrijwel 
zeker sommige van de oudere vogels hun 
ring verloren hebben (5). De tot voor kort 
oudste bekende in het wild levende vogel 
was ook een Scholekster, namelijk een wijfje 
van 36 jaar van Mellum, dat broedend op 
3 eieren werd gevangen. Per jaar wordt één 
broedsel grootgebracht. De gemiddelde leg-
selgrootte op de waddeneilanden is 3 eieren 
(2), terwijl de Scholekster voor het eerst 
broedt in zijn derde of vierde jaar (2; 4; 5). 
Als er evenwicht zou zijn tussen geboorte 
en sterfte dan heeft een paartje 11-12, zeg 
11,5 broedseizoenen ter beschikking voor 
het produceren van twee geslachtsrijpe jon
gen die zelf aan de voortplanting gaan deel
nemen. Bij vogels is de sterfte in het eerste 
jaar na het vliegvlug worden over het alge
meen hoog. Voor de Scholekster zijn over 
de sterfte in de periode tussen het vliegvlug 
worden en het bereiken van de geslachtsrij
pe leeftijd geen preciese gegevens beschik
baar, maar Grosskopf (4) schat de totale 
mortaliteit van de jongen over deze periode 
op 67% (2/3 deel). Dit betekent dat om 
twee geslachtsrijpe jongen over te houden er 
minstens 3 X 2 = 6 jongen vliegvlug moe
ten worden, of een produktie van 6 : \\V2 
= 0,52 vliegvlugge jongen/paar/jaar. Het 
bepalen van het gemiddelde aantal vliegvlug
ge jongen per paar is bij een nestvlieder, zo
als de Scholekster, een moeilijke zaak. Dirck-
sen (2) vond op Norderoog dat bij storm-
vloedomstandigheden, waarbij veel jongen 
verdronken, het aantal overlevende vlieg
vlugge jongen slechts 3,6% bedroeg van het 
totale aantal gelegde eieren. Onder meer 
normale omstandigheden schat hij dit over-
levingspercentage op 16, d.w.z. bij een ge

middelde legselgrootte van 3 eieren is dit 
een produktie van 0,48 vliegvlugge jongen/ 
paar/jaar. Dit komt overeen met de hierbo
ven genoemde theoretische waarde van 0,52, 
waarbij verondersteld werd dat de populatie 
constant zou blijven. Samen met de heer E. 
Poorter vond ik in 1965 voor verschillende 
populaties van de Scholekster op de kwelder 
van Schiermonnikoog een produktie varië
rend van 0 tot 0,55 vliegvlugge jongen/paar, 
voornamelijk afhankelijk van de foerageer-
omstandigheden ter plaatse. Andere auteurs 
geven hogere produktiecijfers van vliegvlug
ge jongen op, bijvoorbeeld Grosskopf (4) 
voor Wangeroog 0,66, Harris (5) voor 
Skokholm 0,9 vliegvlugge jongen/paar/jaar. 
We zien dus dat aan de kust een hoge ge
boorte gepaard gaat met een hoge sterfte, 
vooral in de eerste levensjaren. Hoe zit dat 
nu bij de binnenlandse populaties? Over de 
gemiddelde ouderdom van binnenlandse 
Scholeksters is niets bekend. T.o.v. de po
pulaties van de waddeneilanden trekt van de 
binnenlandse populaties een groter percenta
ge van de jongen na het vliegvlug worden 
weg, vnl. naar de kusten van Frankrijk en 
het Iberische schiereiland (med. P. Boer). 
Waarschijnlijk zal de gemiddelde leeftijd van 
de Friese Scholeksters uit het binnenland 
daardoor iets lager zijn dan die van de Schol
eksters van Mellum. Over de overlevings
kansen van de jongen in het binnenland tot 
aan het vliegvlug worden is ook niets be
kend. Het lijkt mij aannemelijk dat deze 
overlevingskansen in het binnenland hoger 
zijn. Het binnenland kent geen overstro
mingsgevaar, maar misschien wel meer roof-
vijanden (Wezels, Hermelijnen, Kraaien, Ek
sters). Op de waddeneilanden halen de ou
ders het voer voor hun jongen (althans voor 
een deel) van het wad, waarvoor zij vele, 
vaak lange foerageervluchten moeten maken. 
Per keer wordt namelijk maar één prooi aan
gebracht. Er zijn aanwijzigingen dat deze 
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manier van voedselvoorziening van de jon
gen beperkend is voor het aantal jongen dat 
grootgebracht kan worden. In het binnen
land blijven de jongen in de buurt van hun 
ouders, die op een vaste plaats in het wei
land voedsel zoeken. Deze weilanden zijn 
rijk aan voedsel. De gemiddelde legselgroot
te in het binnenland is niet 3, zoals op de 
waddeneilanden, maar 3,5 (berekend uit 
1598 legsels van het wachtgebied Franeker 
over 1965-1969). Mogelijk is deze hogere 
legselgrootte een aanpassing aan de voedsel-
rijkdom van de weilanden. Aanwijzigingen 
voor een positief verband tussen de gemid
delde legselgrootte en gunstige foerageerom-
standigheden vond ik samen met de heer 
E. Poorter op Schiermonnikoog. 
We zien dus dat aan de ene kant een schol
eksterwijfje in het binnenland in haar leven 
meer eieren legt dan een wijfje aan de kust 
en aan de andere kant dat de overlevings
kansen van de jongen in het binnenland ver
moedelijk groter zijn. Blijkbaar zijn de om
standigheden in het binnenland tegenwoordig 
zo dat de geboorte de sterfte overtreft. In 
de toekomst zal zich nadat een hogere dicht
heid is bereikt ook een evenwicht tussen ge
boorte en sterfte instellen. 
Aan de uitbreiding naar het binnenland is 
een verandering in het foerageergedrag voor
afgegaan. Een deel van de Scholeksters die 
broeden in de polders vlak achter de zeedijk 
van Friesland, foerageert tijdens laagwater op 
het wad, tijdens hoogwater in de polder. De 
rest van de Scholeksters foerageert zowel tij
dens laag- als tijdens hoogwater in de pol
ders. Waarschijnlijk is de Scholekster wat het 
foerageren betreft eerst geheel onafhankelijk 
geworden van het wad, waarna voor deze 
populatie de weg open lag om zich naar het 
binnenland uit te breiden. 
Komen de dichtheden volgens de B.F.V.W. 
en volgens De Vries met elkaar overeen? 
Ter beantwoording van deze vraag heb ik 

de gemiddelde dichtheden van de nesten van 
de wachtgebieden gelegen in de Kuststrook 
zoals De Vries die onderscheidt opnieuw be
rekend (tabel 3). Alleen de Kuststrook komt 
voor een vergelijking in aanmerking, daar 
het aantal blokken in de Rest van Friesland 
wat klein is (fig. 1). De buitendijkse gras
landblokken heb ik buiten beschouwing ge
laten, daar in de wachtgebieden geen buiten
dijks terrein is geïnventariseerd. De drie 
bouwlandblokken zijn wel opgenomen. Deze 
beslaan 16% van de in totaal 19 getelde 
blokken. Van de wachtgebieden bestaat naar 
schatting 13% van het totale afgezochte op
pervlak uit bouwland. 

Bij de opgaven van de B.F.V.W. gaat het om 
gevonden nesten, niet om het aantal aanwe
zige individuen zoals bij De Vries. Bij de 
Kievit komen de eerstejaars wel op de broed
terreinen, maar slechts een deel komt tot 
broeden (9; 13). Ook de Tureluur broedt 
als regel pas in zijn tweede jaar (4). Waar
schijnlijk is dit ook zo bij de Grutto. De 
Scholekster komt niet voor zijn derde jaar 
op de binnenlandse broedgebieden terug. 
Zijn vrijgezellenjaren brengt hij door langs 
de kust. De grote troepen niet-broedende ex
emplaren in adult kleed die men op sommi
ge, meestal vaste plaatsen gedurende de hele 
broedtijd in het binnenland van Friesland 
kan aantreffen, bestaan waarschijnlijk voor 
het merendeel uit derde- en vierdejaars vo
gels die nog niet gebroed hebben, en uit ou
dere vogels die om bepaalde redenen niet 
tot broeden gekomen zijn of waarvan het 
broedsel mislukt is. 

Gegevens over gelijktijdige tellingen van het 
aantal nesten en aanwezige paren heb ik al
leen van het wachtgebied Franeker (nr. 13). 
Uit de cijfers van de heer Rijpma blijkt dat 
over 1968 en 1969 samen het aantal nesten 
t.o.v. het aantal aanwezige paren voor de 
Kievit 82%, voor de Grutto 8 3 % , voor de 
Scholekster 72% en voor de Tureluur 43% 
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Tabel 3. Vergelijking van de stand van Kievit, Grutto. Tureluur en Scholekster in de broedtijd over 
de periode 1966 t/m 1969 volgens de B.F.V.W. en Prof. De Vries. Tussen haakjes het totaal aan
tal gevonden nesten, resp. waargenomen individuen. 

Kievit 

Grutto 

Tureluur 

Scholekster 

Kuststrook 

B.F.V.W. 
nesten/10 ha 
(30178 ha) 

2,6 (7684) 

2.6 (7755) 

0,4 (1207) 

0,8 (2551) 

Prof, De Vries 
ind./10 ha 
(19 blokken) 

6.3 (120) 

6.4 (122) 

2.1 ( 40) 

7.7 (147) 

Geheel Friesland 

B.F.V.W. 
nesten/10 ha 
(49251 ha) 

2.7 (13117) 

2.7 (13407) 

0.4 ( 1927) 

0.8 ( 3883) 

Prof. De Vries 
ind./10 ha 
(29 blokken) 

6.1 (177) 

6.6 (192) 

1.9 ( 51) 

6.3 (181) 

bedroeg. In het wachtgebied Gorredijk (nr. 
70) was deze verhouding voor de Scholekster 
50% (med. K. Kussendrager). Als we de 
percentages voor Franeker als standaard ne
men voor alle wachtgebieden, dan was in de 
Kuststrook de gemiddelde dichtheid van de 
Kievit en van de Grutto 3,1 paar of 6,2 in
dividuen per 10 ha, van de Tureluur 0,9 paar 
of 1,8 individuen per 10 ha en van de Schol
ekster 1,2 paar of 2,4 individuen per 10 ha. 
Deze gecorrigeerde dichtheden van het aan

tal individuen in de wachtgebieden komen 
wat Kievit, Grutto en Tureluur betreft rede
lijk overeen met de dichtheden volgens De 
Vries. De lage dichtheid van de Scholekster 
in de wachtgebieden is mijns inziens daar
aan toe te schrijven dat het aantal gevonden 
nesten t.o.v. het aantal aanwezige paren ge
middeld over alle wachtgebieden lager is dan 
de 72% van het wachtgebied Franeker. 

(wordt vervolgd) 

Vragen en korte mededelingen 
Rectificatie. In De Levende Natuur van september 
1970 is de korte mededeling „Eikelmuis (Eliomys 
quercinus) ook buiten het Eijsderbos (Z-L.)" on
dertekend door Arend Timmerman Sr. Dit moet 
zijn Arend Timmerman Jr. 

Red. 

Onderzoek Blauwe reiger; verzoek om medewer
king. Sinds enige tijd houdt ondergetekende zich. 
in samenwerking met het Zoölogisch Museum te 
Amsterdam en een werkgroep van het Instituut 
voor Veterinaire Farmacologie en Toxicologie te 
Utrecht onder leiding van Drs. J. H. Koeman. 
bezig met een onderzoek van volgroeide Blauwe 
reigers. Dit onderzoek, dat geschiedt in aanslui
ting op een langdurige veldstudie van deze vogels, 
is toegespitst op twee punten: 
Ie Het verkrijgen van informatie over samenhang 

tussen leeftijd en verenkleed. Het is reeds geble
ken, dat de huidige handboeken hierover onjuiste 
gegevens bevatten. 
2e Een analyse van veren en weefsels naar het 
voorkomen van vergiften en ziekteverschijnselen. 
Deze punten zijn van belang voor de eerder ge
noemde veldbiologische studie en voor een bepa
ling van de invloed van de milieuverontreiniging 
op deze vogelsoort. 
Onze aandacht gaat vooral uit naar geheel of ge-
deeltelijk uitgekleurde vogels, hoewel ook vogels 
die het afgelopen voorjaar geboren zijn, van be
lang kunnen zijn. 
Deze oproep tot medewerking aan dit onderzoek 
wordt nu tot U gericht, daar door voorafgaand 
jarenlang intensief ringwerk de kans op het aan-
tieffen van geringde vogels, waarvan het onder
zoek voor ons uitermate belangwekkend is. groter 

262 


