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Predatie: een probleem erbij 
voor onze weidevogels? 

De recente ontwikkelingen ten aanzien van 

weidevogels en faunabeleid vormden de 

aanleiding voor een aantal natuurorganisa

ties en overheden voor een grootschalig 

onderzoek naar predatie (Teunissen et al., 

2005). Het doel daarvan was gegevens aan 

te dragen die de discussie over predatie 

een feitelijke basis geven: hoe vaak komt 

het voor, welke diersoorten spelen een rol, 

welke omgevingsfactoren beïnvloeden de 

predatiedruk en is predatie een probleem 

voor de weidevogelpopulaties? Nadrukke

lijk werd ook de vraag gesteld hoe belang

rijk predatie is ten opzichte van andere fac

toren. Ook veel andere aspecten van de 

leefomstandigheden van weidevogels zijn 

immers veranderd, en meestal niet ten 

goede. 

Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek werd uitgevoerd op ver

schillende schaalniveaus. De ruimtelijke 

variatie in predatie van weidevogellegsels 

werd iandsdekkend onderzocht aan de 

hand van gegevens geregistreerd door vrij

willige weidevogelbeschermers in 2000 en 

2004. 

Daarnaast werd tussen 2002 en 2005 in 

17 onderzoeksgebieden verspreid over 

Nederland de predatiedruk gemeten en 

gerelateerd aan het voorkomen van preda-

toren, dichtheid van weidevogels en een 

aantal landschapskenmerken. 

In een deel van die gebieden is gekeken 

welke diersoorten betrokken zijn bij de pre

datie van eieren, met behulp van tempera-

tuurloggers (545 nesten) en videocamera's 

(250 nesten). In acht van deze gebieden, 

en in nog eens acht gebieden waar onder

zoek plaatsvond voor het project 'Neder

land Cruttoland' (Schekkerman et al., 

2005), werden overleving en doodsoorza

ken vastgesteld van 662 met zenders uit

geruste kievit- en gruttokuikens. 

Na combinatie van al deze waarnemingen 

werd doorgerekend wat de gevolgen zijn 

van de verschillende verliesoorzaken voor 

het uiteindelijke broedsucces en de popu

latieontwikkeling (Teunissen et al., 2005). 

Predatie van weidevogellegsels 
In agrarisch gebied met vrijwillige weide

vogelbescherming kwam in 2000 en 2004 

gemiddeld over heel Nederland 52-54 % 

Voortgaande intensivering van het 

agrarisch landgebruik en verlies van 

geschikt broedgebied zijn belangrijke 

oorzaken van de sterke achteruitgang 

van weidevogels. De laatste jaren wordt 

daarnaast predatie van legsels en 

kuikens steeds vaker als probleem 

genoemd. Volgens sommigen is dit zelfs 

de hoofdoorzaak van de afname. Door 

het ontbreken van systematisch verza

melde gegevens spelen echter anekdo

tes en emoties in de predatiediscussie 

een overheersende rol. Vos en Kraai zijn 

daarbij veelal de grote boosdoeners. 

van de weidevogellegsels uit. De belang

rijkste verliesoorzaken waren predatie 

(24-27 %) , agrarische werkzaamheden en 

beweiding (6-9 %) , en verlating (5-7 %) . 

Onder nesten die niet door vrijwilligers 

worden beschermd zijn de agrarische ver

liezen hoger, zo'n 30-50 % van alle legsels. 

In beide jaren kwam legselpredatie vaker 

voor in de halfopen landschappen op de 

hogere gronden van (met name oostelijk) 

Nederland, dan in de laaggelegen open 

gebieden in het westen en noorden, die de 

meeste weidevogels herbergen. Ook som

mige echte weidevogelkernen kenden ech

ter een bovengemiddelde predatiedruk, 

zoals delen van Friesland, Waterland (in 

NH) en NW-Overijssel. In 2004 was de 

predatie op legsels gemiddeld iets groter 

dan in 2000, vooral in gebieden grenzend 

(foto: Harvey van Diek). 

aan de westzijde van regio's waar in 2000 

al veel predatie werd vastgesteld (fig. 1). 

Op lokale schaal vertoonde het uitkomst

succes van legsels grote variatie tussen de 

onderzoeksgebieden (2-82 %) , maar ook 

van jaar op jaar, waarbij opvallend is dat 

die jaarvariatie in verschillende gebieden 

niet erg synchroon verliep. Dit suggereert 

dat een aanzienlijk deel van de schomme

lingen in verliezen wellicht samenhangt 

met 'toevallige' variatie in de aanwezigheid 

of activiteit van individuele predatoren. Er 

werden slechts weinig eenduidige correla

ties gevonden tussen de frequentie van 

predatie en omgevingsvariabelen (aanwe

zigheid van bebouwing, opgaande begroei

ing, water, wegen enz.). Wel was duidelijk 

dat in open landschappen en op klei- en 

veengronden de predatiedruk gemiddeld 

geringer was dan in halfopen landschap

pen op zandgrond. Predatie bepaalde 

80 % van de waargenomen variatie in de 

uitkomstkansen. In gebieden meteen 

hoge predatiedruk was ook de kans dat 

legsels werden verlaten, hoger ten opzich

te van gebieden met minder predatie. De 

overlevingskans van weidevogellegsels was 

het hoogst vroeg in het broedseizoen, tot 

begin mei. Daarna, vooral in juni, nam 

deze kans sterk af voornamelijk door een 

toename van (nachtelijke) predatie. Facto

ren die leiden tot een verlating van het 

broedseizoen kunnen dus leiden tot een 

geringer aantal uitgevlogen jongen. 

Legselgegevens verzameld door vrijwillige 

weidevogelbeschermers tonen een toena

me van predatieverliezen met ca 0,5 % per 

jaar tussen 1996 en 2005 (jaarverslagen 

vrijwillige weidevogelbescherming. Land

schapsbeheer Nederland). Een vergelijking 

van gegevens verzameld rond 1990 en 

rond 2000 in gebieden zonder nestbe

scherming suggereert voor die periode 

ongeveer een verdubbeling van de preda-

tiekans. Tegelijkertijd namen echter de ver

liezen door landbewerking, maaien en 

beweiding nog sterker toe (Teunissen & 

Willems, 2004). 

Met de temperatuurloggers werd een grote 

variatie vastgesteld tussen gebieden en 

jaren in het aandeel legsels dat overdag 

(door vogels of dagactieve zoogdieren) of 

's nachts (door zoogdieren) werd gepre-

deerd. Bij predatieverliezen tot ca 50 % 
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Fig. 1. Predatie van weidevogellegsels in 2000 (links) en 2004 (rechts). Voor in totaal 

200 regio's is het verlies door predatie berekend en geïndexeerd naar het landelijke 

gemiddelde verlies door predatie in dat jaar. Legselgegevens (over respectievelijk 90.000 

en 69.000 nesten) zijn verzameld door vrijw/illigers en boeren in het kader van vrijwillige 

weidevogelbescherming, onder coördinatie van Landschapsbeheer Nederland, de Bond 

van Friese Vogelbeschermingswachten, Agrarische Natuurverenigingen en Vanellus vanel-

lus. In 2004 werden er vanuit Friesland geen gegevens voor dit doel beschikbaar gesteld. 

leveren zowel vogels als zoogdieren een 

bijdrage, maar nog hogere verliezen wor

den voor het overgrote deel door zoogdie

ren veroorzaakt (fig. 2). Bij 145 met de 

videocamera's geregistreerde legselpreda-

ties in zes gebieden waren zes of zeven 

soorten zoogdieren betrokken (Vos, Her

melijn, Steenmarter, Bunzing, Egel, Hond 

en mogelijk Wezel), en vier soorten vogels 

(Kraai, Bruine kiekendief, Haviken Schol

ekster). In de vier gebieden met de hoog

ste verliezen was de Vos de belangrijkste 

predator, maar in de twee overige werden 

nesten vooral door Hermelijnen gepre-

deerd, of domineerde niet één predator

soort. Opvallend was het geringe aandeel 

van Kraaien. Omdat de cameragebieden 

deels vanwege een hoge predatiedruk wer

den uitgekozen kunnen deze resultaten 

niet als representatief voor Nederland wor

den beschouwd, maar ze geven wel een 

beeld van de betrokken soorten en de 

ordegrootte van hun relatieve belang. 

Doodsoorzaken van kuikens 

Gemiddeld bereikte slechts 7 % van de 

gezenderde gruttokuikens en 14 % van de 

Kieviten de vliegvlugge leeftijd (spreiding 

0-24 %) . Negatieve effecten van de zen

ders zelf op de overlevingskansen van kui

kens konden niet worden aangetoond. 

Zo'n 60-75 % van alle verdwenen kuikens 

eindigde als prooirest, 5-15 % als slacht

offer van landbouwwerkzaamheden en 

10-15 % door andere oorzaken. Sterfte door 

landbouwwerkzaamheden (maaien en 

schudden van gras) kwam vaker voor bij 

gruttokuikens dan bij Kieviten, en vooral 

bij jonge kuikens. We hebben echter aan

wijzingen dat deze doodsoorzaak in dit 

onderzoek wat is onderschat. Een deel van 

de kuikens werd gezenderd nadat veel per

celen al waren gemaaid, en in de helft van 
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de onderzoeksgebieden voor 'Nederland 

Cruttoland' werden speciale maatregelen 

toegepast om maaiverliezen te beperken. 

Hier was de sterfte van gruttokuikens door 

maaien geringer (5 %) dan in referentiege-

bieden waar dat niet gebeurde (11 %; 

Schekkerman et al., 2005). Verdrinking in 

sloten of vastraken in greppels met een 

steile kant (alleen Kievit) werd vastgesteld 

bij 6 % van de verdwenen kuikens. Eén 

van de mogelijkheden om verliezen onder 

weidevogelkuikens te beperken ligt dus in 

het aanpassen van sloot- en greppelkanten. 

In de onderzoeksgebieden waar zowel de 

overleving van legsels als die van kuikens 

werd gemeten, varieerde predatie in de 

nestfase veel sterker tussen gebieden en 

jaren dan in de kuikenfase. Bovendien gaf 

de omvang van legselpredatie geen enkele 

Fig. 2. Verband tussen het totale 

predatieverlies van kievit- en grutto-

legsels in gebieden waar registraties 

met temperatuurloggers of video

camera's werden uitgevoerd en het 

aandeel daarvan dat overdag, dan 

wel 's nachts werd gepredeerd. Een 

toename in het totale predatieverlies 

blijkt vooral het gevolg van een 

toename in de nachtelijke predatie-

verliezen. 100 
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Enkele videostills van 

nestpredatie. 

a) Bruine kiekendief, 

b) Zwarte kraai haalt 

een kievitsei op en 

vliegt er vervolgens 

mee weg, 

c) Hermelijn rooft een 

kievitsei en wordt door 

Kieviten belaagd, 

d) op een braakliggend 

perceel eet een Egel de 

eieren op in het nest 

van een Kievit, 

e) een Vos haalt één 

voor één de eieren op 

uit een kievitsnest in 

een maïsveld, 

f) een Steenmarter eet 

de laatste drie eieren 

uit een kievitsnest vijf 

dagen nadat het eerste 

ei al door een Steen

marter uit het nest is 

gehaald. 

voorspelling voor de predatie op kuikens. 

Dit is wellicht verklaarbaar uit het feit dat 

bij predatie van de legsels vaak zoogdieren 

betrokken zijn, en bij kuikenpredatie vooral 

vogels. 

Ten minste 15 diersoorten werden geïdenti

ficeerd als predator van gezenderde weide

vogelkuikens: elf vogels en vier zoogdieren. 

Geen enkele soort veroorzaakte meer dan 

ca 20% van de predatieverliezen, maar 

Hermelijn (incl. Wezel/Bunzing 15 %) , 

Buizerd (12 %) en Blauwe reiger {8-18 %) 

hadden een groter aandeel dan de overige. 

Zwarte kraai volgde op enige afstand met 

6 %. Andere soorten maken niet meer dan 

enkele procenten van het totaal uit. 

De overlevingskans van gruttokuikens was 

gerelateerd aan het type perceel waar ze 

verbleven. De kans op predatie (vooral 

door vogels) was groter op recent gemaaid 

of afgeweid grasland, en op eerder gemaai

de maar hergroeiende percelen, dan op 

ongemaaid grasland. Er is dus een verband 

tussen predatie en het lokale grasland-

beheer, waarbij een intensief agrarisch 

gebruik predatie in de hand werkt. Bij de 

Kievit werd zo'n interactie niet gevonden. 

Over lange-termijnveranderingen in kuiken

predatie bestaan geen gegevens; wel was 

de overleving van gruttokuikens lager dan 

in eerdere Nederlandse studies (Schekker-

man & Mijskens, 2000). Een aantal soor

ten predatoren van kuikens is in de afgelo

pen decennia opnieuw verschenen of in 

aantal en verspreiding toegenomen in het 

weidelandschap, zoals roofvogels. Blauwe 

reiger en Ooievaar. Een toename ligt daar

om wel voor de hand. 

Predatie een probleem? 
Uit een integratie van de gegevens over 

verliezen in de nest- en kuikenfase blijkt 

dat bij Grutto's en Kieviten gemiddeld 

35-50 % van de totale verliezen in de repro

ductie plaatsvindt in de nestfase en de 

andere 50-65 % in de kuikenfase. Predatie 

draagt gemiddeld voor ongeveer 60-75 % 

bij aan het totaal aan verliezen. Op zich 

zegt dat niet zo veel: bij Grutto's bijvoor

beeld blijft de populatie stabiel als per jaar 

gemiddeld ca 0,6 kuikens per paar vlieg-

vlug worden. Bij een legselgrootte van vier 

eieren zou dus zelfs bij predatie van 85 % 

van de eieren of kuikens het broedsucces 

nog steeds voldoende zijn, als er geen 

andere verliesoorzaken waren. In de prak

tijk zijn die er echter wel en de som van al 

deze verliezen bepaalt of een probleem 

ontstaat. 

Door in de berekening van het aantal vlieg-

vlugge jongen per paar telkens één verlies-

oorzaak (virtueel) uit te sluiten bleek dat in 

de meeste onderzoeksgebieden predatie 

van kuikens (vooral door vogels) de verlies-

oorzaak is met het grootste effect op het 

totale broedsucces. Predatie van legsels 
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Fig. 3. Overzicht van het effect dat 

het wegnemen van een verliesoor-

zaak in de nest- of kuikenfase heeft 

op het broedsucces van Kievit en 

Grutto, uitgedrukt in het aantal 

vliegvlugge jongen per broedpaar. 

'Gemeten' staat voor het broedsuc

ces dat is vastgesteld in de onder

zoeksgebieden. De horizontale bal

ken geven het gemiddelde broed

succes dat vereist is om de jaarlijk

se sterfte van volwassen vogels te 

compenseren. In de meeste geval

len levert het weghalen van een 

verliesoorzaak nauwelijks winst op, 

omdat een andere verliesoorzaak 

bepalender is voor het broedsucces 

of omdat meerdere verliesoorzaken 

tegelijk spelen. Dat gold in meerde

re gebieden zelfs voor predatie op 

kuikens door vogels, hoewel de 

hier weergegeven gemiddelden wel 

een effect laten zien. 

heeft doorgaans minder effect, onder meer 

doordat de vogels vervolglegsels kunnen 

produceren, en is in belang vergelijkbaar 

met andere verliesoorzaken (flg. 3). 

Op grond van in de diverse gebieden geme

ten waarden voor legsel- en kuikenoverle-

ving werd in de meeste gevallen een nega

tieve populatieontwikkeling berekend, voor 

zowel Grutto als Kievit. Door het denkbeel

dig wegnemen van alle predatieverllezen in 

de kuikenfase kon de berekende achteruit

gang het vaakst worden gestopt. In deze 

gevallen hield predatie dus op zichzelf het 

broedsucces onder de waarde die vereist is 

om de sterfte van volwassen vogels te com

penseren. In sommige gebieden gold dit 

echter ook voor andere verliesoorzaken. 

Slechts in een kleine minderheid van de 

berekeningen was het uitsluiten van één 

verliesoorzaak voldoende om een afname te 

voorkomen. Meestal moesten meerdere 

verliesfactoren tegelijkertijd worden terug

gebracht om een stabiele of groeiende 

populatie te verkrijgen. 

Zoals al gezegd vond in vrijwel alle onder

zoeksgebieden nestbescherming plaats 

door vrijwilligers en boeren. Bij afwezigheid 

daarvan en buiten reservaten spelen agra

rische verliezen een grotere rol. Scenario

berekeningen wijzen er op dat in die situa

tie legselverliezen door landbewerking, 

maaien en beweiding bij de Kievit een even 

groot, en bij de Grutto zelfs een groter 

effect hebben op het broedsucces dan pre

datie. 

Hï ÜÊL 

• Gemeten 

D Nest predatie overdag 

• Nest predatie 's nachts 

• Nest agrarisch 

• Nest verlaten 

• Nest onbekend/overig 

n Kuiken agrarisch 

n Kuiken overig 

D Kuiken onbekend 

n Kuiken predatie vogel 

• Kuiken predatie zoogdier 

Kievit Grutto 

Predatie vormt voor de populatieontwikke

ling van weidevogels dus vooral een pro

bleem in combinatie met (een toename 

in) andere verliesoorzaken. Op grond van 

de beschikbare cijfers is er wel een toena

me in predatie, maar die is te recent en te 

beperkt in omvang om een volledige ver

klaring te kunnen vormen voor de sterk 

afgenomen aantallen weidevogels. Dat 

geldt zeker voor de jaren '70 en '80 van 

de vorige eeuw, toen een aantal soorten 

predatoren nog ontbrak of schaars was in 

het weidevogellandschap. Dat was overi

gens ten dele een onnatuurlijke situatie, 

veroorzaakt door een historie van vervol

ging van roofdieren in combinatie met 

acute milieuvervuilingproblemen in de 

jaren '50 en '60. 

Nu die problemen grotendeels voorbij zijn 

keren de predatoren terug, en koloniseren 

ze ook nieuwe gebieden waar de mens het 

landschap voor deze soorten aantrekkelij

ker heeft gemaakt door ontwatering en 

aanleg van opgaande begroeiing, bebou

wing en wegen. Het gevolg is een toena

me van predatie, maar die hoeft op zich

zelf geen onoverkomelijk probleem te vor

men voor de weidevogels, die immers ook 

in hun natuurlijke biotoop van oudsher 

'gewend' waren aan legsel- en kuiken-

verliezen. 

Een probleem ontstaat pas als ook andere 

verliesoorzaken belangrijk zijn, of als de 

mogelijkheden ontbreken om aan predatie 

te ontsnappen (door een veilige broed

plaats te kiezen) of de effecten ervan te 

compenseren (door vervolglegsels). Ook 

op dat vlak is er in de afgelopen decennia 

veel veranderd in het agrarische gebied. 

Nestverliezen door agrarische activiteiten 

zijn sterk toegenomen. Veedichtheden zijn 

verhoogd en grasland wordt steeds vroe

ger in het voorjaar en steeds gelijktijdiger 

gemaaid, waardoor niet alleen het voed

selaanbod maar ook dekkingsmogelijkhe

den voor kuikens sterk afnemen, en nes

ten in de korte en eenvormige vegetaties 

meer opvallen. Waterpeilen zijn omlaag 

gebracht en voorheen alleen per boot 

bereikbare percelen in veenpolders zijn 

ontsloten met dammen en bruggen waar 

ook predatoren gebruik van maken. Ten

slotte kunnen weidevogelpopulaties die 

onder druk van dit soort factoren in dicht

heid gaan teruglopen, kwetsbaarder wor

den voor predatie, bijvoorbeeld doordat 

zij niet langer kraaien en roofvogels uit het 

gebied kunnen weren (Seymour et al., 

2003). Ook uit onze analyses kwam dat 

legselverliezen relatief hoog waren in terrei

nen met een lage weidevogeldichtheid, en 

dat een afname van die dichtheid vaak 

gevolgd werd door een toename in preda

tie. 

Aanknopingspunten voor beleid 

Zowel bij legsel- als kuikenpredatie bleek in 

onze studie de Zwarte kraai een veel gerin

gere rol te spelen dan vaak wordt veronder

steld: in geen van de onderzoeksgebieden 

was deze soort één van de belangrijkste 

predatoren. De andere veelbesproken 

soort, de Vos, was dat in een aantal gebie

den wel, maar lang niet overal, en dan 

alleen bij legselpredatie. De Vos kwam uit 

ons onderzoek niet naar voren als een 

belangrijke kuikenpredator. 

Gezien de grote variatie in ruimte, tijd en 

soorten zal een gebiedsgerichte aanpak 

van de predatieproblematiek, gebaseerd op 

goede kennis van de lokale situatie, waar

schijnlijk eerder het gewenste effect sorte

ren dan generieke, landelijke of provinciale 

maatregelen. Zo'n aanpak dient zich niet 

alleen te richten op predatie, maar ook en 

in de eerste plaats op andere voor weide

vogels belangrijke factoren zoals agrarisch 

beheer, landschap en planologie, waterpei

len en rust. De modelsimulaties laten zien 

dat het wegnemen van één verliesoorzaak 

in de nest- en/of kuikenfase - zelfs als dat 

al zou lukken - meestal onvoldoende 
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Summary 

The balance between reproduction and death 

of Black-tailed godwits 

At present enormous sums are spent to 

preserve breeding Black-tailed godwits in The 

Netherlands, but it is embarrassing that long

term population studies are lackingthat 

address the speciflc causes of the decline. 

Data on adult survival are scarce and show 

large variation, which hinders actual goals in 

conservation for the fledgling number necessa-

ry for a stable population size. We just started 

a long-term population study with individually 

colour-ringed birds, and found high survival 

during the flrst season (95 % ) . Furthermore, 

we found flrst-year birds to breed, which has 

not earlier been described and may be a direct 

result of the large population decline. We 

plead for such population studies on a larger 

spatial scale, incorporating both survival, 

reproduction and dispersal. 
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Vakgroep Dierecologie 

Centrum voor Ecologische en Evolutionaire 

Studies 

Rijksuniversiteit Groningen 

Postbus 14 
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e-mail: c.both@rug.nl 

A&W heeft de expertise om ecologisch onderzoek uit te voe
ren en ecologische kennis te vertalen in objectieve adviezen, 
toegesneden op de vragen van opdrachtgevers. Onze dienst
verlening omvat alle facetten van ecologisch onderzoek en 
advisering, van effectanalyses tot ontwikkelingsvisies. Wij 
werken in het hele land en zijn vertrouwd met alle land-
schapstypen en ecosystemen. 

Altenburg & Wymenga 

Ons bureau bestaat uit een team van ongeveer vijfentwintig 

mensen met: 

• Een brede visie, leder is in staat over de schutting van het 

eigen specialisme te kijken en de vakkennis in een breder 

perspectief te plaatsen. 

• Een praktische insteek. Onze ecologische kennis en ervaring 

verbinden we met de praktijk van inrichting en beheer. 

• Ervaring in veldonderzoek. Al ons werk, ook als het geheel 

achter het bureau tot stand komt, is doortrokken van veldkennis. 

Alle medewerkers gaan geregeld het veld in. Dat houdt ons 

scherp en het komt de kwaliteit van de adviezen ten goede. 
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