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Over de achteruitgang van de Zomertaling 
(Anas querquedula) 

G. L. O U W E N E E L 

Met de Zomertaling gaat het in Nederland 
niet best. In tegenstelling tot de bestandsuit
breiding die met name Krakeend en Kuifeend 
ons hier te lande te zien geven, signaleren 
veldwaarnemers ten aanzien van de Zomer
taling een uitdunning van het bestand. Deze 
ontwikkeling werd onlangs door Lebret ver
woord, waarbij deze voorstelde te komen tot 
de oprichting van een Werkgroep Zomerta
ling, en voorts bepleitte de jacht op talingen 
tot 21 september gesloten te houden. Dit ten
einde te voorkomen dat de in de nazomer 
moeilijk van de Wintertaling te onderschei
den Zomertaling, door afschot in een nog be
roerdere positie belandt. Die werkgroep is er 
inmiddels gekomen, en de jacht op de Zo
mertaling werd gesloten. 
Ons oordeel of een broedbestand toe-dan wel 
afneemt zal meestal naijlen bij de werkelijk
heid. Tenzij de situatie jaarlijks op de voet 
wordt gevolgd — hetgeen in Nederland bij 
enkele vooral (kolonie)broedvogels het geval 
kan zijn — zal het een aantal jaren aanlopen 
voor opmerkelijke trends in een broed
bestand bekend, en erkend, worden. Zo ook 
bij de Zomertaling. Op zoek naar wat on
dersteunende cijfers ter bevestiging van de 
achteruitgang, stuitte ik op moeilijkheden. 
In de eerste plaats bleek er slecht één (zomer-
taling)terrein voorhanden, waaruit een lang
lopende cijferreeks kon worden geput, nl. de 
boezem van de Overwaard bij Kinderdijk, en 
daar was voorts het verschil tussen broedge

bieden en concentratieplaatsen. In de tabel
len 1 en 2 zijn de excursieg eg evens samenge
bracht. 

De terreinen 
Van de drie terreinen van tabel I is de boe
zem van de Overwaard allereerst een concen-
tratieplaats in voorjaar en nazomer; daar
naast broedden er enkele paren aan de rand 
van het gebied. Het gaat hier om een piassen-
gebied met boezemfunctie aan de rand van 
de Alblasserwaard. De uitgestrekte spuitter-
reinen zoals die in het begin van de vijftiger 
jaren in verschillende stadia van ontwikke
ling lagen tussen Rotterdam-Zuid en Pernis, 
waren eveneens in de eerste plaats concentra
tieplaatsen. In het voorjaar waren er nog veel 
meer exemplaren dan in de nazomer, zodat 
deze gebieden wellicht een pleisterfunctie be
zaten voor doortrekkende Zomertalingen. 
Ook kwamen er paartjes tot broeden. Vanaf 
ca. 1955 vond óp deze terreinen industrie-
vestiging plaats. Het derde gebied is uit
sluitend broedterrein in de vorm van langs 
het Haringvliet gelegen buitendijkse graslan
den met belendend een thans verruigend riet
en biezenareaal, doorsneden door kreken. 
Tabel 2 voert een drietal terreinen op waarin 
de Zomertaling eerst de laatste jaren kon 
worden gevolgd. Van deze terreinen vormt 
de Ventjagersplaat in het Haringvliet een 
concentratieplaats, is het Oude Land van 
Strijen — een overwegend uit grasland 
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Fig. I. Paartje Zomertalingen. Oude Land van Strijen, april 1978. 

bestaande polder in de Hoekse Waard — 
broedterrein, en zijn de Hoogezandse Gor
zen beide; de laatste jaren broedt de soort 
hier overigens niet meer. 

De afname 
Ondanks de hiaten komt in tabel 1 de afna
me naar voren. Geopperd kan worden dat 
industrie- en havenvestiging de spuitterrei-
nen bij Pernis na 1955 deed verdwijnen, 
maar daar staat tegenover dat in dezelfde pe
riode wat westelijker, op Roozenburg, een 
terrein werd gevormd van gelijke omvang en 
structuur. In de jaren 1955-1960 telden wij 
hier de Zomertaling reeds per exemplaar, 
waarbij alleen in 1956 nog meer dan 10 
exemplaren per excursie werden waargeno
men. Hoewel deze cijfers niet representatief 
voor de landelijke situatie behoeven te zijn, 
laat tabel I na 1955 een abrupte en sterke af
name zien. De daaropvolgende anderhalf de

cennia geven een tamelijk stabiel beeld, met 
wellicht zelfs een geringe toename in de twee
de helft van de jaren zestig; kort na 1970 gaat 
het dan mis. Cramp e.a. (1977) vermelden 
voor Zuid-Engeland een achteruitgang sinds 
1952; eenzelfde tendens signaleren Bauer en 
Glutz (1968) voor Midden-Europa. Dan nog 
wat opmerkelijke aantallen uit andere terrei
nen: 6-6-1959 in totaal 120 exemplaren 
Oostelijk Flevoland langs de Knardijk, 18-6-
1960: 150 exemplaren idem, 12-4-1963 in to
taal 10 exemplaren Alblasserwaard ten noor
den van Molenaarsgraaf en 1-5-1965: ruim 
30 exemplaren totaal tijdens een dagroei-
tocht door de Brabantse Biesbos. 

Oorzaken achteruitgang 
Uit de aangehaalde litteratuur blijkt dat de 
afname in Nederland niet alleen staat. Lebret 
(3) somt mogelijke oorzaken op: gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in broed- en overwinte-

236 



ringsgebieden, aanhoudende droogte in het 
Sahelgebied (winterkwartier) en afschot in 
het winterkwartier en op de trek. Toege
voegd kan worden de door Bauer en Glutz 
(I) en Cramp e.a. (2) gesuggereerde invloed 
van klimatologische veranderingen. En 
voorts zullen wij in Nederland nog rekening 
moeten houden met de mogelijkheid dat ont
watering van broedterreinen en gewijzigde 
maaimethoden in de weidegebieden een rol 
spelen. Dat de oorzaken van de afname niet 

uitsluitend binnen onze landsgrenzen liggen, 
is dus mogelijk, maar niettemin is het be
langrijk genoeg dat van Nederlandse zomer-
talingsterreinen de ontwikkeling van de 
broedpopulatie over een aantal jaren wordt 
uitgezet, met daarnaast de veranderingen die 
het terrein zelf onderging, speciaal ten aan
zien van de waterhuishouding en het overige 
beheer. Inzichtverruimend kunnen ook zijn 
de ervaringen opgedaan met Zomertalingen 
buiten de landsgrenzen, zowel ten aanzien 

Tabel 1. Maximale aantallen Zomertalingen waargenomen op enkele terreinen over de jaren 1953 t/m 1978. 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

boezem Overwaard 
7-4 
8-4 
2-4 
7-4 

zeer veel 
100 
50 
25 
7 

14-5 
18-4 

1-5 
23-7 
12-4 
7-4 

25-4 
30-4 
24-7 

4 
20 
15 
15 
6 
4 

10 
5 

opvallend 
talrijk 

8-4 : 3 paar 
6-4 : 5 paar 

— 
— 

10-7 : tenm. 10 
2-4 : 2 paar 

— 
— 
— 
— 

9-7 : 1 6 
— 

spuitterreinen Pernis 
2-4 t/m 22-4 

28-3 
26-3 t/m 5-4 

24-3 

veel 
200 
50 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Korendijkse Slikken 
7 

? 
7 
7 
? 
? 
? 
7 

29-4 : 10 + 
7 
7 
7 

23-5 : 7 
15-5 : 10 + 

7 
26-5 

4-5 
12-4 
27-3 

1 0 6 6 + 32 2 
3 - 5 paar 

2 
5 

— 
— 

14-5 : 1 6 
— 

21-3 : 1 paar 
— 
— 

Tabel 2. Maximale aantallen Zomertalingen waargenomen op enkele terreinen over de jaren 1970 t/m 1978. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Ventjagersplaat 
— 

3-7 : 6 
29-7 : 2 

3 - 6 : 5 6 6 
27-4 : 1 

6-9 : 2 
8-8 : 5 

13-8 : 2 
8-6 : 5 

Oude Land van Strijen 
7 
? 
7 
7 

7-4 : 1 6 
— 

27-5 : 1 6 
1 1 - 4 : 3 6 6 + 2 2 2 

8 - 4 : 3 6 6 + 1 2 

Hoogezandse Gorzen 
18-5 
8-5 

25-6 
27-5 

7-4 
11-5 
14-8 
5-8 

5 6 6 
10 
3 
2 6 6 

3 
1 6 
3 
1 

— 
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van broedgebieden, als pleisterplaatsen op de 
trek en in de winterkwartieren. 

Een broedgebied 
Tot besluit een portret van een broedgebied 
waar ik de laatste jaren de gang van zaken 
ten aanzien van de Zomertaling poog te vol
gen. Het gaat om het Oude Land van Strijen. 
Eerst een paar jaar geleden merkte ik de aan
wezigheid van de soort op in een bepaald 
deel van de polder, zodat het onzeker is of de 
via de tabel gesuggereerde toename conform 
de werkelijkheid is. Zonder uitzondering 
houden de Zomertalingen zich op in het cen
trale deel van het Oude Land van Strijen, op 
en rond een ca. 8 meter brede, meanderende 
kreek, met horizontale en drassige oevers. 
Deze kreek leidt door een grootschalig ge
bied van venige, deels sterk geaccidenteerde 
weiden. Ze vervult een boezemfunctie zodat 

Oproep 
Op het Rijksinstituut voor Natuurbeheer wordt gepoogd 
een referentiekader te vinden voor de „natuurlijke" wa
terkwaliteit, om dit te kunnen gebruiken bij biologische 
waterbeoordeling. Een beeld van de natuurlijke water
kwaliteit kan o.a. verkregen worden door studie vandia-
tomeeén uit oude plankton-, perifyton- en bodem
monsters, vooral van de periode 1800-1940. De achter
uitgang van de waterkwaliteit gaat zo snel dat ook 
monsters die tussen 1940 en ca. 1965 genomen zijn, in 
veel gevallen al als oude monsters beschouwd kunnen 
worden. 

Het zou zeer op prijs gesteld worden als degenen die der
gelijk materiaal bezitten en bereid zijn om een geringe 
hoeveelheid van de monsters voor het onderzoek ter be
schikking te stellen, contact wilden opnemen met 
R.I.N., Kasteel Broekhuizen, H. VAN DAM. 
Leersum, tel. 03434-2941. 

Koodhorst in nestkasl 
Dit voorjaar heeft in mijn tuin een Roodborstje in een 
nest kast gebroed. 

ze het eindpunt vormt van een fijnmazig slo
tenstelsel, waarvan een deel in verschillend 
stadium van verlanding. Ter bevordering van 
de grasgroei houdt het bemalingsplan de wa
terstand in de polder gedurende de voor
jaarsmaanden relatief hoog. De brede „bol-
lige" oevers van de kreek bieden de manne
tjes uitstekende rustplaatsen, terwijl de wijf
jes in de beschutte, greppelachtige zijsloten 
de kuikens nauwelijks opgemerkt grootbren
gen. In dit terrein heeft de Zomertaling als 
medebewoners o.a. Wilde eend, Slobeend en 
sinds kort Kuifeend; voorts Grutto en Gele 
kwikstaart. De Tureluur ontbreekt vreemd 
genoeg. 
Het Oude Land van Strijen staat op het ruil
verkavelingsprogramma. De polder bezit ge
noeg hoedanigheden om met die verkaveling 
behoedzaam te werk te gaan; de aanwezig
heid van Zomertalingen is er één van. 

Op 20 april begon het wijfje met de bouw van het nest, 
dat op 21 april gereed was. Op 11 mei kwamen de eieren 
uit. 
Voor zover mij bekend broeden Roodborsten niet in 
nestkasten. 
Het betreft een zelfgebouwd experimenteel nestkastje 
van flink formaat, met de bovenste helft van de voorzij
de open en daarboven een schuin luifeltje. Het hangt in 
de tuin onder de overstekende rand van een balkon. 
Nunspeet, J. DE LEEUW. 
t.eopoldlaan 1. 

Noordse pijlslormvogel als olieslacKloffer op Vlieland 
Tijdens een olieslachtoffertelling op 6 augustus 1978 
werd op het Vlielandse strand een dode Noordse pijl
slormvogel, Puf f'mus puf f'mus, van de Atlantische vorm 
mei olie aangetroffen. De vogel lag er al meer dan een 
week. Deze soort werd op Vlieland volgens de avifauna 
van Vlieland nimmer gevonden. De vondst van een dood 
exemplaar, op 26 januari 1964 vermeld in Limosa 39: 
43, betrof namelijk geen Noordse pijlslormvogel maar 
een Noordse stormvogel, Fulmarus glacialis. 
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Vrasen en korte mededelingen 
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