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Sterke achteruitgang

De visdief (Sterna hirundo L.) als

broedvogel in Nederland

Door E.R. Osieck (Vogelwerkgroep CJN/KJN)

Inleiding

In deze notitie zullen de ons bekend geworden broedgegevens uit 1971

worden weergegeven en zal kort worden ingegaan op
de mogelijke

oorzaken van de achteruitgang.

Methodiek

De inventarisatie is opgezet als een onderzoek van de Vogelwerkgroep
der CJN en KJN. Al spoedig bleek dat vele gegevens wel bekend zijn

en dus alleen opgevraagd dienden te worden. Alle kolonies van enige

betekenis (meer dan 50 paar) zijn in beschermde terreinen gelegen. In

het najaar van 1971 zijn daarom vele instanties en personen aangeschreven

met het verzoek om broedgegevens van de visdief in 1971. Op vrijwel al

onze brieven ontvingen wij reacties. Daarnaast zijn ook gegevens ver-

zameld door leden van genoemde Vogelwerkgroep zelf.

Het schatten van de grootte van een kolonie is vooral waar het gaat om

grote kolonies moeilijk. Het tellen van nesten is waarschijnlijk de meest

betrouwbare methode; indien dit niet mogelijk is levert het schatten van

het aantal visdieven dat in de kolonie verblijft ook een gegeven.

Resultaten

De resultaten zijn samengevat in Tabel I. Vermoedelijk liggen de aantallen

in Groningen, Friesland en Drenthe wat hoger. Van twee kolonies, t.w.

Schiermonnikoog en IJmuiden konden wij geen gegevens bemachtigen.
Ter vergelijking zijn ook de aantallen opgenomen uit 1957, ontleend aan

Braaksma (1958). Indien van een terrein geen gegevens beschikbaar zijn

uit de desbetreffende jaren, zijn de aantallen uit voorafgaande jaren (tot

max. 4 jaar ervoor) gebruikt; deze zijn tussen haken geplaatst en verder

niet in de totalen verwerkt.

Sinds 1958, toen Braaksma een verslag publiceerde over het voorkomen

van de visdief in Nederland, zijn weinig kwantitatieve gegevens over deze

soort gepubliceerd. Braaksma kwam tot de conclusie dat er toen „35.000—

40.000 paar in Nederland pleegden te broeden”. Hij schatte dat het hier

ging om 25—35% van de West-Europese populatie.
De Avifauna van Nederland (1962) noemde de visdief een talrijke broed-

vogel, dat wil zeggen 10.000—50.000 paar. Rooth (1965) gaf voor het

begin van de jaren zestig aan dat sinds 1957 „de soort vrijwel gedecimeerd
is”. De nieuwe uitgave van de Avifauna van Nederland (1970) noemt

de soort nu een vrij schaarse kolonie-broedvogel, dat wil zeggen 250—2500

paar. Uit de laatste jaren verschenen streekavifauna komt eveneens

naar voren dat de soort sterk is achteruitgegaan (Van Orden, 1966; Spaans
en Swennen, 1968; Boer et al., 1970; Alleyn et al., 1971).
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Voor beide jaren is de verspreiding van de broedplaatsen weergegeven

in figuur 1 en 2. Tevens kan men een indruk krijgen van de achteruit-

gang daar de grootte van een kolonie correspondeert met de betrokken

stipgrootte (zie legenda). Kolonies waarvan uit de desbetreffende jaren

geen gegevens beschikbaar waren en wel uit voorafgaande jaren (tot max.

4 jaar ervoor) zijn aangeduid met open stippen. Open stippen met erbin-

nen een gevulde stip geven aan dat in het begin van het broedseizoen

wel veel visdieven aanwezig waren maar dat daar slechts een gedeelte
van tot broeden kwam (voor details zie „opmerkingen bij enkele kolonies”)

Opmerkingen bij enkele kolonies

de Beer, 1957 aanvankelijk 1200—1300 aanwezig waarvan slechts 20—30

gebroed hebben.

1) incl. Friese Westkust

Tabel I. Overzicht van de aantallen broedparen visdieven in de verschillende delen van Neder-

land. Zie ook tekst.

Visdief Foto: P. Munsterman

1957 1971

Waddengebied l) 11.985-15.485 (180) 4652-5152

Groningen - 4

Friesland (90) 200- 250

Drenthe - ( 4)

Overijssel - ( 6) 61

Gelderland 45 ( 10) 35

Flevopolders 2.405 693

Utrecht 44 ( 3) 1 (22-28)

Noord-Holland 450- 520 (193) 1088-1138 ( 41)

Zuid-Holland 20 ( 93) 86

Deltagebied 5613-6313 (390) 777

Noord-Brabant - 8

Limburg - ( 15) 9

Totaal (afgerond) 20.500-25.000 7600-8200
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Houtribsluizen, 1971 in juni schalen wij (Buker en Osieck) het aan-

tal paar op 500, te oordelen naar de aantallen vogels boven de kolonie.

Wij vonden echter hoogstens 50 nesten, waarvan de meeste bovendien

nog met koude eieren (dus verlaten nesten). Het eindresultaat van deze

kolonie is vermoedelijk 30—30 succesvolle nesten (med. Rijksdienst voor

de IJsselmeerpolders en Van IJzendoorn). Wat hier is gebeurd is een

volslagen raadsel, afgezien hiervan heeft de kolonie veel te lijden van

ratten en publiek.
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Kolonie in Zuidelijk Flevoland, 1971 op 15 mei werd deze kolonie

geschat op ruim 400 paar, talloze nesten werden gevonden. Op 31 mei

veel volledige legsels, eerste jongen gezien. Op 24 juni bleken alle

visdieven verdwenen; op een beperkte oppervlakte werden 23 adulte en

diverse jonge visdieven dood gevonden. Volgens de interpretatie van

de waarnemers (Buker en Buurma) is hier naast massale sterfte van

jongen door slecht weer ook iets anders aan de hand geweest. Wat is

niet bekend.
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In dit overzicht zijn ook enkele

gegevens verwerkt die pas bin-

nen kwamen na het gereedkomen
van dit verslag. De totalen per

provincie behoeven dus niet over-

een te komen met die in tabel 1.

Bespreking der resultaten

Uit tabel I blijkt dat het aantal broedparen in vergelijking tot 1957 met

60—-70% is afgenomen. Dit percentage ligt waarschijnlijk hoger daar de

Overzicht visdievenkolonies 1971 per gemeente of gebied, met vermelding
aantal broedparm.

Waddenzeegebied

Texel 216

Vlieland 28

Terschelling 25

Ameland 15

Engelsmanplaat 20

Schiermonnikoog 5

Rottumerplaat 200

Rottumeroog 50

Punt van Reide 130

Lauwerszee 200

Noorderleegh 100

Barradeel
|

het Bildt (
200

Ferwerderadeel [

Westdongeradeel 1

Griend 600?

Balgzand 367

Den Helder 1

Workumerwaard 2500 - 3000

Groningen

Vlagtwedde 1

»
3

Friesland

totaal 200 - 250

verspreid over vele ge-

meenten

Overijssel

Hasselt 1

C

Oldemarkt

J

4

Olst 1 -2

2

Ol’st/Wijhe 3-4

Vollenhove 20

Voorst 1 -2

Zwolle 1 - 2

>»
2-3

Wierden 2-3

Wanneperveen 19

Flevopolders
Oostelijk Flevoland 599

Zuidelijk „
94

Gelderland

Beuningen 10

Druten 1

2

Nijkerk 11

Wamel 10

Utrecht

Utrecht 1

Noord Holland

Amsterdam 115

Castricum 1

Wieringen 33

Zandvoort 2

Zuidelijk

Poldergebied 937 - 987

Zuid Holland

Voorschoten 5

Reeuwijk 20

Noorden 40

Lekkerkerk 12

Woubrugge 1

omgeving Leiden 1

7

Zeeuwse (en Zuid Hollandse)
eilanden

Hompelvoet 65

Hellegatsplein 50

Schorren de Heen 2

Dreischor 2

Flauwers inlaag 84

Cauwers inlaag 4

Zuidhoek inlaag 3

Ouderkerk 45

Veerse Meer 255

Vlissingen 15

17

Braakman 25

Saeftinge 210

Noord Brabant

Stampersgat 2

Werkendam 6

Limburg

Helenaveen 2

Groote Peel 7
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inventarisatie in 1971 nauwkeuriger is geweest dan in 1957. De aantallen

broedparen in Friesland en Noord-Holland zijn in 1957 onderschat (o.a.

mondelinge mededeling van Van Orden).

In vergelijking met 1957 is de visdief in het Waddengebied en het Delta-

gebied respectievelijk met 57—70% en 86—87% achteruitgegaan.

Daar 1957 in vergelijking met voorafgaande jaren een jaar is geweest met

weinig visdieven (vgl. de schatting van Braaksma 35.000-40.000 paar
—• met totaal voor 1957), zijn in tabel II ook gegevens uit 1954 op-

genomen, echter alleen van de grote kolonies daar meer gegevens niet

bekend zijn, (ook deze gegevens zijn ontleend aan Braaksma, 1958).

Ten opzichte van 1954 is de achteruitgang nog veel rigoureuzer; minstens

76%. Het aantal van 1957 kan veroorzaakt zijn door natuurlijke fluctua-

ties'. Rooth (1958) merkt op dat de aantallen broedparen in een terrein

van jaar tot jaar sterk kunnen wisselen. Het is mij echter niet bekend

hoe groot de fluctuaties over grotere gebieden kunnen zijn (zoals Neder-

land). Het is ook mogelijk dat de achteruitgang zoals we die nu zien

reeds in het midden van de jaren vijftig is begonnen. Dat we nu inder-

daad van een onnatuurlijke achteruitgang moeten spreken blijkt uit het

feit dat in alle grote kolonies de aantallen visdieven sinds minstens vijf

jaar reeds op dit lage peil zijn.

Oorzaken achteruitgang

Een uitgebreide analyse van de achteruitgang zal pas in een volgend ver-

slag worden gegeven. Kort kan worden aangegeven welke oorzaken volgens

mij een rol spelen:

1. toenemende recreatiedruk (vooral binnenland).

2. ongeschikt worden van broedplaatsen door toenemende begroeiing.

3. ongeschikt worden van broedplaatsen door industrialisatie en mense-

lijke expansie.

4. toenemende voorkomen van toxische vergiften vooral in ons kust-

milieu.

5. toenemende jachtdruk in overwinteringsgebied (alleen suggestie, naar

analoge vermoedens bij grutto en lepelaar).

Invloeden als predatie door meeuwen en ratten, wegspoelen van nesten

etc. zijn in deze discussie niet van belang.
Ik hoop zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het verloop van

deze achteruitgang en de oorzaken.

1) zonder vier grote kolonies waar in 1957 1500-1700 paar broedden.

Het hoge aantal visdieven in 1954 in de Waddenzee broedde voor het grootste gedeelte op Griend

waar toen een kolonie was van 25.000-30.000 paar.

Tabel 11. Samenvattend overzicht aantal broedparen van de visdief in drie jaren. Zie ook de tekst

Aantallen afgerond.
1954 1957 1971

Waddengebied

Deltagebied

Overige gebieden

30000-35000

70001)

?

12000-15500

5600- 6300

2950- 3050

4650-5150

800

2200-2300

Totaal minstens 37000-42000 20500-25000 7600-8200
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Verzoek om medewerking in 1972

Wij houden ons aanbevolen voor broedgegevens van visdieven in 1972,

vooral van die plaatsen die ons nog niet bekend zijn (zie kaart 2). De

volgende gegevens zijn van belang; aantal adulte vogels, aantal nesten,

plaats en gemeente kolonie, biotoopgegevens, foerageergebied oude vogels,
factoren die het broedsucces beïnvloeden. Aanvullingen op de inventari-

satie van 1971 zijn ook welkom.

Vooral hebben we belangstelling voor het aantalsverloop van grote kolo-

nies, (groter dan 50 paar) sinds 1957; nagegaan kan dan worden wanneer

de achteruitgang het grootst is geweest.

Voorlopige eindconclusie

Sinds de jaren vijftig is de visdief minstens 70% afgenomen. Uit de

gegevens die mij nu ter beschikking staan blijkt dat de aantallen in enkele

kolonies de laatste
paar jaar niet verder achteruitgaan, soms zelfs iets

toenemen. In de komende jaren zal het echter van groot belang zijn dat

de broedplaatsen, zoals wij die nu kennen, behouden blijven. Dit geldt
wel het meest voor de Workumerwaard waar ongeveer 30% van de

Nederlandse visdievenpopulatie broedt. Andere belangrijke gebieden zijn
verder de Waddenzee, Friesland en Noord-Holland.

E. R. Osieck, Noord Crailoseweg 6, Huizen (post Bussum).
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