
voeren van de nestjongen met Zeeduizend-
poten (Nereis diversicolor) op de Wadden
eilanden, het opvissen van dode visjes in 
het Usselmeergebied en het zo algemeen 
voorkomende azen op vissersboten geven 

L i t t e r a t u u r : 

De hiervoor genoemde resultaten van de in
ventarisatie samenvattend, kunnen wij zeg
gen, dat de Kluten die op de kwelders en 
op de strandvlakten en zandplaten broeden, 
dat is 57% van alle in ons land broedende 
Kluten, blootgesteld zijn aan mogelijke scha
de door hoge vloeden. De in de overige bio
topen broedende Kluten (43%) zijn dit niet. 
In de kunstmatige biotopen — zandplaten in 
Veerse Meer en IJsselmeer, opspuitterreinen 
en nieuwe IJsselmeerpolders — broedt 
15%. 

Er is nog weinig bekend over de voedselsi
tuatie in elk van deze biotopen, zodat een 
vergelijking op grond hiervan niet mogelijk 
is. Het is zeer waarschijnlijk dat de foera-
geermethode, afhankelijk van de aanwezig
heid van water en de diepte daarvan, de bo
demgesteldheid en de aard van het voedsel, 
in elk biotoop verschillend is. Enkele resul
taten van mijn eerder genoemde onderzoek 
wijzen in deze richting. Of de broedresulta
ten van biotoop tot biotoop kunnen verschil-

toch wel de indruk dat ook hier visjes en 
zeedieren tenminste plaatselijk en voor be
paalde periodes een wezenlijk deel van het 
spreeuwenmenu kunnen uitmaken. 

len, is helaas uit de summiere gegevens niet 
af te leiden. Daarvoor zou veel intensiever 
onderzoek verricht moeten worden. 
Over de verschillen in nestdichtheid zijn in
teressante aanwijzingen gevonden. Maar om
dat slechts vijf waarnemers hierover gege
vens hebben ingevuld, worden deze samen 
met die welke door mij zelf verzameld wer
den, gepubliceerd. 

Tenslotte hebben sommigen vermeld welke 
andere soorten vogels in dezelfde terreinen 
dichtbij de Kluten broedden. Van de 176 ter
reinen werd dit bij slechts 32 gedaan. Het 
is dus moeilijk om hier betrouwbare conclu
sies uit te trekken. Van de strandvlakten en 
zandplaten, het akkerland, het Veerse Meer 
en het IJsselmeer, de opspuitterreinen en de 
nieuwe IJsselmeerpolders werden zelfs zo 
weinig gegevens ingevuld dat we deze buiten 
beschouwing moeten laten. De kwelders en 
de inlagen en afgesloten kreken zijn echter 
kwantitatief het belangrijkste, daar 77% 
van de Kluten erin broedt. Gezien de geheel 

1. Collett, R., 1921. Norges Fugle (Ö. Olsen ed.). Kristiania. 
2. Figenschou, IJ, C , 1921, Smaafuglene avtar. Norsk ornith. Tidskr. /; 106-107. 
3. Tolman, R., 1950. Plant en dier in en om Utrecht. Rotterdam. 
4. Vader, W., 1963. Zangvogels als predatoren van zeedieren. De Levende Natuur 66/ 85-87. 
5. Vader, W., 1966. Zeedieren- en visjes-vangende spreeuwen. Vogeljaar 14: 89-92. 
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eigen manier, waarop de Kluut deze bioto
pen gebruikt, was het te verwachten dat an
dere soorten, ingevolge de specifieke eisen 
die zij aan hun biotoop stellen, met een ver
schillende frequentie in deze twee biotopen 
zouden broeden. Deze verschillen komen er 
ook wel enigszins uit, maar zijn toch niet 
erg duidelijk. Zo broeden bv. in de inlagen 
en afgesloten kreken een paar soorten, zoals 
Waterhoen, Meerkoet en Dodaars, die be
kend staan als zoetwatervogels. Het brakke 
tot zoete karakter van dit biotoop is hier
voor verantwoordelijk. Opvallender is ech
ter het grote aantal soorten, dat zowel op 
de kwelders als in de inlagen en afgesloten 
kreken broedt. Dit zijn Kapmeeuw, Kievit, 
Tureluur, Scholekster, Visdiefje en Wilde 
eend. Deze zes soorten komen behalve in 
deze klutenbiotopen in nog meer volkomen 
verschillende biotopen voor; de Kluut kent 
dus veel minder variatie in zijn biotoop dan 
zij. Dit wijst er op dat de Kluut een zeer 
gespecialiseerde vogel is. 
Of het frequente samen-broeden met Kap-
meeuwen een nadelige of voordelige invloed 
heeft (door roof of bescherming door af
weer), moet nog een open vraag blijven. 
Daar zowel Kapmeeuw als Kluut ook zon
der de ander kolonies kunnen vestigen, lijkt 
het in ieder geval niet erg aannemelijk dat 
ze elkaar opzoeken. 

Het totaal van 4200 broedparen voor heel 
Nederland is uit natuurbeschermingsoogpunt 
een waardevol gegeven in verband met de 
ophanden zijnde wijzigingen in het Wadden
gebied en het Deltagebied. Zoals reeds uit 
de beschrijving van de biotopen blijkt, is de 
Kluut een vogel die als pionier op nieuw 
land broedt en voedsel zoekt. Want niet al
leen opspuitterreinen in Zuidelijk Flevoland, 
maar ook de kwelders zijn nieuw land. Door 
de zoute kwel wordt in de inlagen een per
manent pionier-karakter in stand gehouden. 
Aangezien veranderingen in het biotoop het 

pionier-karakter sterk kunnen aantasten, is 
het van groot belang om na te gaan welke 
wijzigingen er te verwachten zijn. 
De Dollart zal na 1970 gedeeltelijk worden 
ingepolderd ten behoeve van de verbetering 
van de afwatering in Oost-Groningen en 
Drente. Zoals bij alle inpolderingen zal wel
licht het gebied de eerste tijd nog enige waar
de hebben als broedterrein, maar het zal dan 
toch snel verzoeten en dichtgroeien, waar
door het ongeschikt wordt voor de Kluut. 
We moeten dan ook verwachten dat de Klu
ten, die thans in het in te polderen stuk 
broeden, zullen verdwijnen. Dit zijn 370 van 
de 600 broedparen. Het zal een groot aan
tal jaren duren voor er weer een nieuwe 
kwelder is aangeslibd. De belangrijkste na
tuurbeschermingsaspecten van dit plan voor 
wat betreft de Kluten, worden elders uitge
breider gepubliceerd. 

De Lauwerszee is in 1969 afgesloten van de 
zee en door uitdroging van de foerageergron-
den zijn in 1969 bijna alle jongen van de 
780 klutenparen die hier broeden, omgeko
men (6). Wegens de verder schrijdende uit
droging, de verzoeting, de eutrofiëring en de 
toename van de begroeiing zal de Kluut hier 
óf volkomen verdwijnen, of nog slechts in 
enkele paren langs de grote slenk overblijven. 
Het broeden van de Kluut is hier reeds een 
halve eeuw bekend (G. Bosch in litt.). Toch 
wordt dit gebied niet genoemd in het over
zicht van klutenbroedterreinen van G. J. van 
Oordt (5). Wij moeten er echter wel van uit 
gaan dat ook toen reeds de Lauwerszee een 
belangrijk broedterrein was. Dat dit verlo
ren gaat, betekent dan ook een zeer ernstig 
verlies. 

De Friese Waddenkust, waar in 1969 320 
paar Kluten broedden, wordt door het, ge
lukkig niet aanvaarde, plan voor één of twee 
dammen naar Ameland bedreigd. Wat het 
effect van één dam zou zijn is moeilijk te 
voorspellen, maar het is duidelijk dat het 
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twee-dammenplan het einde voor de Kluten 
zou betekenen, daar de broedplaats in het 
in te polderen gebied zou komen te liggen. 
Inpoldering zou ook hier tot gevolg hebben 
uitdroging, verzoeting en dichtgroeien, welke 
alle fataal voor de broed- en foerageermo-
gelijkheden van de Kluten zijn. 
Evenals Oostelijk Flevoland zal Zuidelijk 
Flevoland over enkele jaren geen Kluten 
meer kunnen herbergen. Een verlies van 250 
broedparen. 

Ook voor het Balgzand bestaan serieuze in-
polderingsplannen. Hoewel hier slechts 4 
paar Kluten gebroed hebben, moet een even
tuele doorgang van deze plannen om ande
re redenen worden betreurd. 
In het Deltagebied zijn reeds vele gebieden 
die belangrijk waren voor de Kluut verloren 
gegaan of sterk in waarde verminderd. Dit 
zijn bv. De Beer, De Scheelhoek, Noordsloe, 
Zuidsloe en Braakman. Door de afsluiting 
van de grote zeearmen zullen eb en vloed 
wegvallen bij de meeste thans buitendijkse 
terreinen, uitgezonderd in de Westerschel-
de. De door de afsluiting gevormde meren 
zullen na verloop van tijd verzoeten, waar
door de aangrenzende inlagen eveneens ver
zoeten en dichtgroeien. Voorbeelden van 
schorren die hierdoor verloren zullen gaan, 
zijn bv. de Beningerslikken, de Korendijkse 
Slikken, de gorzen ten zuiden van Goeree-
Overflakkee, de schorren bij Dinteloord en 
de slikken van de Heen. Door een tijdelijke 
toename van het verschil tussen eb en vloed, 
zijn de slikken van de Heen en de schorren 
bij Dinteloord in 1969 ongeschikt voor broe
den geweest. Voorbeelden van inlagen die 
waarschijnlijk ongeschikt zullen worden, zijn 
alle inlagen op Goeree-Overflakkee en 
Schouwen. Het ligt dan ook voor de hand 
dat het toekomstige Deltagebied meer weg 
zal hebben van een merengebied, als bv. 
Friesland, dan van een land van slikken en 
kwelders, zoals het nu is. Hoewel er zeker 

nog een aantal terreinen over zullen blijven, 
bv. langs de Westerschelde, is het toch te 
verwachten dat het grootste deel van de be
langrijkste klutengebieden sterk in waarde 
zal verminderen. Van de door Lebret (3) be
pleite beheersmaatregelen voor de gebieden 
die door de Deltawerken zullen veranderen, 
kan slechts een zeer beperkt resultaat ver
wacht worden. Door het verhinderen van de 
ontwikkeling van ruigten blijft nl. wel een 
geschikt biotoop voor het bouwen van een 
nest open, maar door de vermoedelijke ont
wikkeling van waterplanten en een verdich
ting van de bodem zullen de foerageermoge-
lijkheden van de Kluut sterk achteruit gaan. 
Voor de andere steltlopers geldt dit waar
schijnlijk in mindere mate, daar deze veel 
minder afhankelijk zijn van een zeer mak
kelijk doordringbare bodem als de Kluut. 
Een ruwe schatting levert op dat van de 
1700 broedparen er ongeveer 1200 broeden 
in gebieden die voor de Kluut in waarde 
zullen achteruit gaan. Daar komen dan nog 
200 paar bij van het Verdronken Land van 
Saeftinge, dat bedreigd wordt door industrie
vestiging. 
In heel Nederland worden de terreinen be
dreigd waarin 3120 van onze in totaal 4200 
paren tellende kluten-broedpopulatie worden 
aangetroffen. Het is dus vrijwel zeker dat we 
in de komende jaren een groot deel van on
ze Kluten zullen verliezen. Deze voorspel
ling klinkt erg somber, maar wordt beves
tigd door de achteruitgang die Wolff in 1967 
reeds signaleerde ten opzichte van de jaren 
na de tweede wereldoorlog. De tijdelijke toe
name die te verwachten is bij de afsluiting 
van de verschillende zeearmen kan dit geens
zins goed maken. Dit blijkt bv. duidelijk aan 
het verloop van de klutenpopulatie in het 
Veerse Meer. Na de afsluiting in 1961 had 
een enorme toename van het aantal broed
paren plaats, dat de laatste jaren evenwel 
weer sterk terug loopt. In het Noordsloege-
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bied bv., waar in 1967 nog 39 paar broed
den, heeft in 1969 geen enkele Kluut meer 
gebroed. Ook in de rest van het Veerse Meer, 
met name op de platen Schotsman, Haring
vreter, Ruiterplaat, Goudplaten en Middel
platen, zijn de Kluten achteruit gegaan. In 
totaal broedden er in 1967 ongeveer 230 
paar, terwijl er in 1969 nog maar ongeveer 
140 waren. Dit betekent een achteruitgang 
met 40% in twee jaar tijds! Door het toe
nemen van de recreatiedruk, het aanplanten 
van bos en het toenemen van de begroeiing 
is een verdere achteruitgang te verwachten. 
Uit de vergelijking van de gegevens van 1967 
met die van 1969 van het Deltagebied, blijkt 
deze tendens er al duidelijk in te zitten. Om 
een vergelijking mogelijk te maken, werden 
de gegevens van 1967 eveneens uitgedrukt 
in broedparen, waarbij dezelfde criteria aan
gelegd werden als bij de bewerking van de 
gegevens van 1969. We bekijken dan uit
sluitend die gegevens van de gebieden die 
zowel in 1967 als in 1969 bezocht werden. 
Deze vergelijking is vrij betrouwbaar, daar 
het merendeel van de terreinen in 1967 en 
in 1969 door dezelfde waarnemers werden 
geïnventariseerd. Het resultaat toont neven-
staande tabel. Achter het aantal broed

paren in 1967 staat het aantal broedparen 
in die gebieden die ook in 1969 geteld wer
den, tussen haakjes. In 1969 werden ook 
verscheidene terreinen geteld die niet in 
1967 bezocht werden, zodat niet zonder 
meer afgetrokken kan worden. 
Hoewel de onnauwkeurigheid waarmee het 
aantal broedparen geschat wordt een punt 
van mogelijke kritiek blijft, is het toch vrij 
zeker dat in twee jaar tijds de Kluten in het 
Deltagebied met ongeveer een kwart zijn af
genomen. 

Tabel I. Aantallen Kluten in het Deltagebied, uit
gedrukt in broedparen, volgens tellingen in de 
voorjaren van 1967 en 1969. 

Hoekse Waard 
Goeree-Overfl. 
Noordbrabant 
Schouw.-Duivel. 
St. Philipsland 
Tholen 
Walcheren 
Noorbeveland 
Zuidbeveland 
West-Zeeuws-VI. 
Oost-Zeeuws-VI. 
België 

196' 

76 
161 
82 

480 
9 

30 
167 
164 
312 
103 
246 
174 

2004 

r 

( 56) 
( 148) 
( 80) 
( 480) 
( 9) 
( 16) 
( 156) 
( 162) 
( 299) 

( 103) 
( 74) 
( 61) 

(1644) 

1969 

44 
122 
23 

401 
12 
20 
44 
95 

248 
81 

252 
40 

1382 

verschil 

- 20 
— 26 
— 59 
— 57 

+ 3 
+ 4 
— 123 
— 81 
— 55 
— 28 
+ 128 
— 21 

—335 = -20% 

Summary. The Avocets of the Netherlands were counted in the spring of 1969 by about 60 observers; 
176 breeding areas of different size were visited. The total number of breeding pairs was estimated 
at about 4200. Their distribution is shown in figure I. As mentioned by Wolff (4), it is difficult to 
separate the non-breeding and the breeding birds. It was not possible to count the number of nests, 
because of the danger of disturbance. The number of non-breeding birds was estimated at about 770. 
Besides the numbers some facts were gathered about the habitat. The habitat distribution of the Dutch 
Avocets is as follows: 56% is breeding on saltings in open communication with the sea. 1% on sand-
beaches with young dunes, 27% in areas with mostly small brackish pools just behind the seadike, 
7% on agricultural land with sugarbeet, flax, beans, maize or grass seeds, 3% on sandbanks in brack
ish or fresh water lakes (IJsselmeer and Veers; Meer), 6% in areas raised by pumping sand on 
ground for industry or house building, 6% in the new polders from the IJsselmeer, Zuid- and Oost-
Flevoland. 
Inquiries after the numbers of breeding pairs of Avocets in N.W. Europe had the following result: 
Sweden 600. Denmark 2500, DDR 30, W. Germany 2770, England 130, Vendee coast (Fr,) 50, Ca-
margue 800, Salins des Pesquiers (Fr.) 15. Together with the Dutch and without the S. French num
bers this makes a breeding population of 10.130 pairs for N.W. Europe. 
As a result of the Delta works most breeding areas of the Avocet in the Delta-area are expected 
to change. But also in the Wadden-area important changes are to be expected if not already realised. 
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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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