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De Eidereenden in de Waddenzee

Kees Swennen

De Eidereend

Eiders zijn grote eenden met een gemiddeldgewicht van 2250 gram. Zij leven doorgaans sociaal in

ondiepe(<2O m) kustzeeën van het noordelijk halfrond. Het uitmuntend isolerende verenkleed (Jens-

sen et al 1989) stelt de Eider in staat zelfs onder arctische omstandigheden te overwinteren zolang

de zee niet totaal dichtvriest en het voedsel bereikbaar blijft. Het voedsel bestaat overwegend uit

hardschalige prooien, zoals schelpdieren en krabben, die grendelenden duikend worden verzameld,

De prooien worden geheel ingeslikt en in de gespierde maag gekraakt. Dit type voedsel bevat veel

water (meer dan 50% van het totale gewicht), veel kalk (meer dan 40% van het gewicht) en slechts

3 tot 6% verteerbare droge stof (Swennen 1976). De faeces van de Eidereend zijn dan ook geken-
merkt door grote hoeveelheden onverteerbaar schelpgruis.

De nesten worden gemaakt op de grond. Zij kun-

nen liggen op kale rotsen, grindbanken of zand-

stranden, maar ook in gras, struikgewas of bos,

mits gesitueerdin de buurt van water (< 1 km) en

dicht bij de kust. Alleen het wijfjebroedt. De gro-

te hoeveelheid tarra (kalk, water, zeezouten) in

het voedsel dat de spijsverteringsorganen moet

passeren, maakt dat er relatief weinig onverteerd

voedsel tegelijk in het lichaam aanwezig kan

zijn. Een maaltijd is dan ook tijdrovenden dit valt

moeilijk te combineren met het broeden. In die

tijd eet het wijfje dan ook niet, maar teert op de

aangelegde lichaamsreserve (Korschgen 1977).

De zware vogels kunnen niet gemakkelijk van

het nest wegvliegen en zijn op het land erg

kwetsbaar. Ze nestelen vaak bij andere kolonie-

vogels, zoals meeuwen en sterns, die gewoonlijk

actief predatoren verdrijven. Om haar legsel te

beschermen blijft het wijfjebij gevaar onbeweeg-

lijk zitten, vertrouwend op haar schutkleur, Pas

als ze zich ontdekt weet vlucht ze, tegelijkertijd

spuit ze vloeibare zeer kwalijk ruikende faeces

over haar nest als een repellent tegen eipredato-

ren (Swennen 1968b). Na het uitkomen worden

de jongen naar het water begeleid, waar ze zelf

hun voedsel moeten verzamelen. Vaak voegen

verscheidene vrouwtjes hun jongen bij elkaar in

een crèche, die ze gezamenlijk verdedigen (Van
Dobben 1934, 1937, Munro & Bédard 1977).
De Eider is van oudsher beschouwd als een nut-

tige vogel. Mensen aten zowel vlees als de eie-

ren en maakten van de bevederde huiden kle-

ding en dekens met uitmuntend isolerende ei-

genschappen. Het grootste economische belang

lag echter in de levering van dons. Het gebruik

van Eiders door de mens kan gericht zijn op

duurzame exploitatie en dus beschermend wer-

ken, of op snel gewin en dus destructief zijn.

Duurzame exploitatie vond plaats waar mensen

langs de kust privégronden hadden, zogenaam-

Experimentele crèche: verwarmingskistje en ook de experimentator werden door dekuikens als moeder beschouwd.

Foto: Theo Mulder.

De Eidereend Somateria mollissima heeft gedurende de laatste twee eeuwenhaar broedgebied ge-

leidelijk in zuidelijke richting uitgebreidzonder haar noordelijke broedgebieden te verlaten. In dit arti-

kel wordt aan de hand van onderzoek in de Waddenzee een aantal aspecten van deze kolonisatie

behandeld en voorts wordt een mogelijke verklaring gegeven voor de opmerkelijke uitbreiding van

het broedareaal en de groei van de totale populatie van deze vogel. Eerst wordt echter in beknopte

vorm enige achtergrondinformatie gegeven over de biologie van de Eidereend.
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de eiderfarms. Hier werden predatoren bestre-

den en de wilde Eiders werden beschermd. Als

ze goed werden beheerd kon er jaarlijks per nest

tot 30 gram dons worden verzameld. Vaak wer-

den er ook enkele eieren geoogst. Met het oog

op deze donsindustrie werd de Eider op Ijsland

al sinds 1281 wettelijk beschermd. Holland im-

porteerde in de 16de en 17de eeuw grote hoe-

veelheden dons van Moermansk en deWitte Zee

en tot in 1952 dachten sommige Nederlanders

dat de kolonies op onze Waddeneilanden vanwe-

ge het dons nog eens van economische waarde

zouden kunnen zijn (Van Heurn 1952). De ge-

schiedenis staat echter ook vol met gegevens

over destructieve exploitatie waardoor in korte

tijd eiderkolonies grotendeels of geheel verdwe-

nen (Uspenski 1972).

Aantallen en verspreiding van de Eidereenden

in de Waddenzee

Grote aantallen Eidereenden, tussen de 200.000

en 300.000 individuen, gebruiken deWaddenzee

als rui- en overwinteringsgebied. Kleinere aan-

tallen van vooral niet-geslachtsrijpe vogels blij-

ven er overzomeren. Nog kleinere aantallen, in

de orde van 20.000 individuen, broeden in het

Waddengebied. De grote massa van de vogels
die hier niet broeden, is afkomstig uit de Oost-

zee, waar ongeveer 1.000.000 Eidereenden leven

(Swennen et al 1989).
In januari 1987 werden bijna 250.000 Eiders in de

Deense, Duitse en Nederlandse delen van de

Waddenzee geteld. Dit aantal is ongeveer gelijk

aan dat van tellingen in de jaren zeventig. Het

grootste deel van deze overwinterende vogels
verlaat de Waddenzee tussen eind februari en

begin april. De lokale broedvogels en de overzo-

meraars blijven dan in het gebied achter. Reeds

eind mei komen de eerste mannetjesuit de Oost-

zee weer terug om in de Waddenzee te ruien. Tij-
dens deze rui verliezen ze alle slagpennen si-

multaan. Ze kunnen dan niet meer vliegen tot

enkele weken later de nieuwe pennen voldoende

zijn gegroeid. Door deze trek stijgt het percenta-

ge mannen tot 80% en hoger in de Deense en

Duitse delen van de Waddenzee en tot ongeveer

60% in de Nederlandse delen. In de winter is het

percentage mannen ongeveer 55 (Swennen et al

1979). Het verschil tussen de gebieden wordt

veroorzaakt door het relatief grote aandeel van

de lokale broedpopulatiesen overzomeraars on-

der de vogels die in de ruitijd in de Nederlandse

Waddenzee verblijven. Daarentegen overheer-

sen ruiende migranten in de Deense en Duitse

Waddenzee, waar broedvogels en overzome-

raars relatief schaars zijn. Uit de cijfers van de

deelgebieden kan worden opgemaakt dat een

deel van de mannetjes na de rui weer vertrekt.

De wijfjes uit het Ooslzeegebied komen pas in

de late herfst. Zij ruien gemiddeld wat later en

doen dit vaak dichter bij het broedgebied dan de

mannen. Door de uitwisseling met de Deense

wateren en het westelijke Ooslzeegebied is het

totale aantal vogels dat in de Waddenzee ruit,

ongeveer gelijk aan het aantal dat er overwintert.

Het aantal Eidereenden dat komt ruien in het

noordelijkste deel, dat grotendeels tot Denemar-

ken behoort, en in de twee westelijke (Neder-

landse) delen van de Waddenzee, is al jarenlang

stabiel, maar in de drie centrale (Duitse) delen is

het aantal ruiende vogels de laatste twintig jaren

aanzienlijk toegenomen. Hierdoor is in de zes

deelgebiedenhet aantal vogeldagen(aantal indi-

viduen vermenigvuldigd met het aantal dagen
dat ze aanwezig zijn) per oppervlakte-eenheid

per jaar thans ongeveer gelijk geworden. Dit be-

tekent dat in deze delen ook de gemiddelde

voedselconsumptievan de Eiders per oppervlak-
te-eenheid over een jaar ongeveer gelijk is. De

gemiddeldeconsumptie werd berekend op 1,2 g

droge organische stof per vierkante meter per

jaar. Dit is mogelijk de bovengrens voor de con-

sumptie door Eiders van bodemdieren onder de

huidige omstandigheden (grote mechanische

visserij op schelpdieren) in dit gebied. Deze con-

sumptie, die grotendeels bestaat uit kokkels,
mossels en krabben (Swennen 1976a), is slechts

een paar procent van de gemiddeldaanwezige
biomassa aan bodemdieren. Van de jaarlijks
door de vogels genuttigde voedselhoeveelheid

in de Waddenzee is het aandeel van de Eider-

eend bijna 30%. Daarnaast nemen vissen, krab-

ben, garnalen, zeesterren en andere invertebra-

ten maar ook de mens - via het verzamelen van

zeegieren als aas voor de hengelsporten vooral

door hel vissen naar kokkels en mossels voor de

schelpdierindustrie - een veel groter deel van de

totale voedselproduktie van de Waddenzee

(Swennen 1976b, Smit 1983).

Het aantal Eidereenden in de Oostzee is de

laatste tien jaren nog toegenomen, terwijl er in

de Waddenzee sprake lijkt van een stabilisatie.

Het is alsof het gebiedal geruimetijd geen groei-

mogelijkhedenmeer biedt. Daarentegen worden

er tegenwoordig steeds grotere groepen over-

winterende Eidereenden waargenomen voor de

kusten van Polen en de Baltische staten.

Zeer recentelijk zijn er sterke aanwijzingen geko-
men dat inderdaad het voedsel de beperkende
factor is voor Eidereenden en andere schelpdier-

etende vogels in de Waddenzee. Schelpdieren
en ook andere ongewervelde dieren vertonen in

de Waddenzee van oudsher het verschijnsel van

een jaar tot jaar uiteenlopendvoortplantingssuc-
ces (Beukema 1982). Jaren met een goede

broedval worden afgewisseld door een of meer

jaren met een matige of uitgesproken slechte

broedval. Meestal heeft dit geen duidelijke in-

vloed op de aantallen Eidereenden, omdat deze,

hoewel zij een sterke voorkeur vertonen voor re-

latief kleine prooien (Swennen 1976, Bustnes &

Erikstad 1990), zich zonodig ook kunnen voeden

met grote, overjarige schelpdieren. In het verle-

den waren er in jaren met schaarste aan jonge

schelpen altijd grotevelden met oudere mossels,

zogenaamde mosselbanken aanwezig. Enkele

van deze wilde banken met oudere mossels wer-

den na zware stormen of ijsgang wel wat bescha-

digd, maar de meeste bleven intact. Van de uit-

eengeslagen en beschadigde banken kwam een

deel van de schelpdieren in de diepere geulen

terecht. Hier waren ze wel uit het menselijkeblik-

veld verdwenen, maar nog steeds binnen het be-

reik van de Eidereenden, die tot een dieptevan
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maximaal 20 è 30 meter kunnen duiken. De me-

chanisatie en uitbreiding van de visserij op con-

sumptiekokkels en op het zogenaamde mossel-

zaad (mosselen van de wilde mosselbanken)

heeft in de loop van 1990, na drie jaar met een

slechte zaadval en een ongeremde visserij op

schelpdieren, het vrijwel volledig verdwijnen van

grote kokkel- en mosselbanken in de Nederland-

se Waddenzee veroorzaakt. Wat de mosselen

betreft is dit niet een gevolg van een grotere af-

voer van consumptiemosselen, maar een ver-

slechtering van de bedrijfstechniek waardoor

steeds grotere hoeveelheden wilde mossels no-

dig zijn om een zelfde opbrengst te verkrijgen.

De vogeltellingen in januari 1991 gaven aan dat

het aantal Eidereenden 35% minder was dan het

gemiddelde van de tellingen uit de jaren

1970-1990,en bijna 40% minder dan in 1987. Een

vergelijking tussen de verspreidingvan de Eider-

eenden in de winter van 1987, die een normaal

beeld gaf, en die in 1991 (figuur 1) laat zien dat

er zich in 1991 zeer weinig Eiders bevonden in

de centrale delen met de laaggelegen, grote

wadplaten, waar gewoonlijk de grootste concen-

traties zijn. Daarentegen waren er wat meer vo-

gels bij de haven van Den Helder en op het aan-

grenzende Balgzand, boven de diepere delen

van de Waddenzee voor de Afsluitdijk en voor

Harlingen, en op de Noordzee voor de eilanden.

Dit zijn gebieden die vanwege grotere kans op

verstoring en of dieper water altijd als minder

gunstig voor Eiders werden beschouwd. Tellin-

gen in het Duitse deel van de Waddenzee gaven

echter aan dat er in Niedersachsen meer Eider-

eenden dan normaliter overwinterden. In dit ge-

bied had echter wel een rijke zaadval van mos-

sels plaatsgevonden (G. Nehls mondelinge me-

dedeling).
Ook de tellingen van Scholeksters op Schier-

monnikoog en Vlieland geven aan dat daar

respectievelijk 31% en 34% minder Scholeksters

aanwezig waren dat in de drie voorgaande jaren

(P. Zegers mondelingemededeling).Opgemerkt
moet worden dat al deze tellingen in de eerste

maand van 1991 plaatsvonden toen de winter

nog als mild werd gekwalificeerd. De periode

met strenge vorst, die zware ijsgang op de Wad-

denzee veroorzaakte, viel in februari. Tijdens en

na deze vorst trad er grote sterfte op onder de

schelpdieretende vogels en deze sterfte zette

zich in het voorjaar voort. In de laatste week van

april 1991 telde ik op Texel de aanwezige dode

en levende 2de-jaars Elders langs de Wadden-

kust. Ik kwam tot 2137 individuen, 14% hiervan

was dood, In die zelfde tijd bleek dat het aantal

Scholeksters op Schiermonnikoog verder was

gedaald tot slechts de helft van dat in voorgaan-

de jaren (J.B. Hulscher mondelinge medede-

ling). Een en ander lijkt het gevolg van de overex-

ploitatie van het gebieddoor de schelpdiervisse-

rij.

De veronderstelling van Van der Veer (1989) is

dat de in de jarenvijftig in de Nederlandse Wad-

denzee begonnen mosselculluur een negatieve

invloed heeft gehadop het natuurlijk benthische

oecosysteem in het gehele gebied en dat deze

negatieve invloed later geleidelijkis verminderd

door de toenemende eutrofiëring. Als dit juist is,

dan moet worden verwacht dat het huidige stre-

ven om de eutrofiëring van ons kustwater te ver-

Figuur 1. Verspreiding van de be-

langrijkste concentraties van Ei-

dereenden in het westelijke (A) en

het oostelijke (B) deel van de Ne-

derlandse Waddenzee in januari
1987 (boven) en in januari 1991

(beneden). De aantallen in 1991

waren respectievelijk 35% en 78%

lager dan in 1987 en de versprei-

ding was sterk afwijkend. De ver-

spreiding in 1987 komt sterk

overeen met de winterversprei-

ding in de voorgaande jaren (naar
Swennen et al 1989). In 1991 wa-

ren zowel de kokkelvelden als de

wilde mosselbankenvrijwel volle-

dig weggevist. Ook de commer-

ciële mosselpercelen waren

leeggevist met uitzondering van

die onder West-Terschelling (naar
Swennen 1991).
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minderen, bij een in omvang en methode gelijk-

blijvende visserij op schelpdieren, in de naaste

toekomst zal resulteren in een vermindering van

het aantal van schelpdieren afhankelijke vogels

in onze Waddenzee.

Verspreiding en trek

Om de verplaatsingen en de herkomst van de Ei-

dereenden in de Waddenzee te kunnen onder-

zoeken hebben wij getracht grote aantallen een-

den van bepaalde categorieën individueel te

merken met genummerde metalen ringen van

het Vogeltrekstation. Daartoe moesten de vogels
eerst worden gevangen. Bij de aanvang van mijn

onderzoek was er alleen een methode bekend

voor het vangen van broedende wijfjes op het

nest. Elders heb ik beschreven welke methoden

door ons werden ontwikkeld om ook vogels uit

andere categorieën te kunnen ringen, zoals

geslachtsrijpe mannetjes in de broedtijd, niet

broedende adulte en subadulte vogels in de

broedtijd, wijfjes die met hun kuikens naar het

wad gaan of daar reeds aanwezig zijn, ruiende

vogels en bijna vliegvlugge jongen (Swennen
1988).

Elke poging een vogel te vangen heeft bepaalde
risico’s voor die vogel. Hoewel dit een aspect is

dat bij het ringen van vogels om begrijpelijke re-

den graag wordt vergeten, leek het mij goed op

deze risico’s te wijzen door bij iedere methode

ook het totale aantal gemaakte slachtoffers te

vermelden. Hieronder vallen ook de slachtoffers

die vielen in de periode dat de methode in ont-

wikkeling was en tijdens 'ongelukjes’. Houston

(1974) heeft een aantal regels gepubliceerd

waaraan verantwoord ringonderzoek naar zijn

mening moet voldoen met het oog op het welzijn

van de vogels en de vogelpopulaties. Hieraan is

tijdens dit eiderringwerk ruimschoots voldaan.

Van ander ringonderzoek werden geen gege-

vens over sterfte door het ringen gevonden, zo-

dat er geen vergelijkingen konden worden ge-

maakt. Voor het onderzoek werden 19.000 indivi-

duelen geringd,deze leverden tot dusverre 4.600

hervangsten op en 2.900 meldingen van dood

gevonden exemplaren.
Over het verspreidingsgedrag van de geringde
Eidereenden kon worden gerapporteerd aan de

hand van eenanalyse van de ongeveer 7.500 te-

rugvangsten en vondsten. Het bleek dat de wijf-

jes die eenmaal op een bepaald Waddeneiland

hadden gebroed, dit eiland in alle volgende ja-

ren als broedplaats trouw bleven. Ook in de win-

ter bleven ze op zee overwegend in de buurt van

hun eiland (figuur 2). Jonge wijfjes die voor de

eerste keer gingen broeden, deden dit vrijwel uit-

sluitend in de kolonie waarin ze waren geboren.
Slechts een klein percentage van deze eerste

broeders vestigde zich op een naburig eiland.

Eiderkolonies bestaan dus ieder jaar uit de over-

levende wijfjes (alleen de wijfjes broeden) van

voorgaande jaren plus de wijfjes die voor het

eerst gaan broeden en die vrijwel allemaal ook in

de zelfde kolonie zijn geboren. Dit geeft een

beeld van de grote onderlinge zelfstandigheid

van de kolonies op onze eilanden.

Tegenover de trouw aan de geboortegronden
van de wijfjes bleek bij de mannetjes een grote

neiging tot emigratie te bestaan. Klaarblijkelijk

volgt een mannelijke Eidereend zijn wijfje naar

de plaats van haar keuze. De paarvorming ge-

schiedt op zee in de winter, dus in de periode
waarin Eidereenden van velerlei herkomst door

elkaar voorkomen. De kans dat een mannetje
met een wijfje uit de eigen kolonie paart is dus

niet zo groot. Uil de ringgegevens viel verder op

te maken dat de mannetjeshun wijfjes in volgen-

de jaren trouw blijven ondanks het feit dat ze

hen, kort nadat de eieren zijn gelegd, verlaten

om naar de traditionele ruiplaatsen te vertrek-

ken. Blijkbaar zoekt een mannetje een nieuwe

partner indien hij het wijfje in de winter niet terug
kan vinden,bijvoorbeeld doordat zij is gestorven.
Dit kan dan tot gevolg hebben dat een mannetje,

dat jarenlang tot een Nederlandse kolonie heeft

behoord nu opeens naar een kolonie in het bui-

tenland verhuist. Tijdens het onderzoek werden

bij mannetjes Eidereenden afstanden gevonden
van 1.700 kilometer tussen de eerste en een vol-

gende kolonie (figuur 3). Het zijn dus de manne-

tjes die voor de uitwisseling van genen tussen

Figuur 3. De gemiddelde vindplaats per maand van buiten

Nederland gevonden adultemannelijke Eiders, die eerder als

'broedvogel' op de Nederlandse Waddeneilandenwaren

geringd.

Figuur 2. Gemiddelde vindplaats (met s.d.) van dood gevon-
den geringde wijfjes Eiderswaarvan bekendis dat zij hebben

gebroed op Vlieland (1), Terschelling (2) of op Schiermonnik-

oog (3). Rondjes voor vogels gevonden in debroedtijd (april-

juni) en ruitjes voor vogels gevonden buiten de broedtijd

(juli-maart).
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kolonies zorgen. De conlactgebieden van de Ne-

derlandse en van de Baltische broedpopulatie
met aangrenzende populaties zijn aangegeven

in figuur 4.

Uit het voorgaandeblijkt dat voor de grootte van

een kolonie behalve de overleving van de vrou-

welijke broedvogels, ook de rekrutering van jon-

ge wijfjes van belang is. De rekrutering hangt ten

nauwste samen met het aantal geboren vrouwe-

lijke kuikens dat overleeft tot zij voor het eerst

gaan broeden. Er is onder de volwassen Eider-

eenden altijd een klein overschot aan mannelijke

dieren, zodat zij geen beperking vormen voor de

paarvorming (Swennen et al 1979).

Talrijkheid en geslachtsverhouding van vlieg-

vlugge jongen

Gemiddeld bleken de vliegvlugge jongen in de

Nederlandse Waddenzee voor gelijke delen uit

mannetjes en vrouwtjes te bestaan, maar in twee

van de acht jaar week de geslachtsverhouding
significant hiervan af (Swennen 1991c), Vermoe-

delijk spelen geslachtsgebonden ziekten hierbij

een rol, want eerder (Swennen el al 1979)was al

gevonden dat de geslachtsverhouding bij de

pasgeboren kuikens gelijk is. Als de geslachts-

verhoudinglokaal steeds naar één kant scheef is

dan zal dit invloed hebben op de aantalsveran-

deringen in een kolonie.

De produktie van vliegvlugge jongen blijkt bij de

Eidereend van jaar tot jaar sterk te schommelen

ondanks het feit dat de legselgrootte en het uit-

komstpercentage geen grote jaar-tot-jaar variatie

vertonen. Voor de kolonie op Vlieland werd deze

produktie gedurende28 jaar bepaald. De aantal-

len vliegvlugge kuikens bleken min of meeronaf-

hankelijk van het aantal broedende vrouwtjes
binnen de verschillen die gedurende de waarne-

mingsjaren werden aangelroffen(variatiebreedte
800-2.700 broedende wijfjes). Het aantal vlieg-
vlugge jongen per broedend wijfje varieerde dus

vrijwel parallel aan de totale produktie (figuur 5).
Correlaties met omgevingsfactoren suggereren

dat een lage temperatuur in de winter, een hoge

temperatuur in de periode eind mei/begin juni,
kalm weer in mei en juni, alsmede een grootaan-

tal nestelende Zilvermeeuwen samengingen met

een groot aantal vliegvlugge jongen per wijfje.
Maar deze verbanden ware niet sterk en een

trapsgewijze multipele regressie-analyse gaf al-

leen een zwak significant verband met de tem-

peratuur in begin juni. Eén en ander verklaarde

slechts ongeveer 18% van de totale variatie in

het aantal vliegvlugge kuikens per wijfje.

Figuur 4. Contactzones tussen de Nederlandse en deBalti-

sche eiderpopulaties met de aangrenzende populaties. De

broedgebieden zijn vet getekend. Van populaties die een

jaarlijkse trek vertonen, zijn de belangrijkste trekwegen aan-

gegeven met pijlen. 1. Niet-trekkende Nederlandse broedpo-

pulatie. 2. Verspreidingsgebied van de niet-geslachtsrijpe

individuen van de Nederlandsepopulatie. 3. Verspreidings-
gebied van de mannelijke eenden, die tot de Nederlandse po-
pulatie hebbenbehoord. 4. Belangrijkste overwinteringsge-
bied van de Oostzeepopulatie. 5. Verspreidingsgebied van de

niet-geslachtsrijpe vogels van de Oostzeepopulatie.

Overzicht van de proefopstelling
ter bestudering van de kuiken-

sterfteop Vlieland.

Foto: Theo Mulder.
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Naast grote fluctuaties Is er ook een langdurig
dal (1966-1977) geweest in de geproduceerde
aantallen vliegvlugge kuikens. In deze periode

waren er ook een aantal opmerkelijke verande-

ringen in de biologische produktie op zee. Zo

was er in onze kustwateren een onderbreking in

de jaarlijkse bloei van de planktonische alg

Phaeocystis, die in andere jaren vaak lange tijd
in het plantaardige plankton domineert. Voorts

waren haringlarven in de Noordzee schaars en

de stand van de sprot was opvallend groot. In on-

geveer de zelfde periode traden er veranderin-

gen op in de planklongemeenschappen in het

westelijke deel van Het Kanaal. Hoewel geen van

de genoemdeorganismen direct betrekking heb-

ben op hel voedsel van de kuikens, bestaat er

mogelijk wel een indirect verband tussen het dal

in de kuikenproduktie en deze oceanografische

gegevens.

Tijdens opgroeiproeven werd geconstateerd dat

ganzevirus Hepatitis de oorzaak was van sterfte

bij kuikens ouder dan één week. Bij een veld-

proef met serum tegen GVH, dat was vervaar-

digd door het Centraal Diergeneeskundig Insti-

tuut in Lelystad, bleek dat behandelde jonge kui-

kens een significant hogere overleving vertoon-

den dan onbehandelde kuikens. Uit de litteratuur

is het bekend dat deze ziekte bij tamme ganzen

alleen bij jonge dieren dodelijk verloopt. Oude

vogels vertonen geen opmerkelijke ziektever-

schijnselen, maar besmette oude vogels kunnen

later via hun eieren immuniteit doorgeven aan

hun kuikens. Aangezien deze en mogelijk ande-

re ziekten doorgaans niet aantoonbaar met

weersfactoren samenhangen, is het optreden

van epidemieën op le vatten als een onvoorspel-

baar proces. Een eventueel verband tussen de

produktie van vliegvlugge jongen en weersfacto-

ren is hierdoor uit veldgegevens moeilijk vast te

stellen.

Opgemerkt dient nog te worden dat de geringe
overleving van kleine kuikens in de hierboven

genoemde periode (1966-1977) niet gelijk viel

met de grote sterfte van oude wijfjes door pestici-

den (1963-1968). Stoffen als Telodrin en Dieldrin

verontreinigden in de laatstgenoemde periode

de Nederlandse kustwateren zo ernstig dat via

opname met het voedsel aanzienlijke sterfte on-

der de vogels langs onze kust optrad (Koeman

1971, Swennen 1972). Opkweekproeven (1975-

1977)met kuikens die uitsluitend natuurlijkvoed-

sel kregen dat afkomstig was van de gebruikelij-
ke opgroeigebieden onder Vlieland, toonden

toen geen nadelige gevolgen meer aan.

Bij dit deel van het onderzoek werden dus ver-

scheidene factoren gevonden die de produktie

van vliegvlugge kuikens nadelig beïnvloeden of

er mogelijk mee samenhangen. Een doorslagge-

vende factor kon echter niet worden aangewe-

zen. Wel werd het duidelijkdat het aantal Zilver-

meeuwen, in het verleden jarenlang vervolgd

mede vanwege hun opvallende vraat van eider-

kuikens, geen negatieve bijdrage leverde aan

het aantal kuikens dat uiteindelijk vliegvlug

werd.

Eiders en meeuwen

Ondanks het ontbreken van een verband tussen

meeuwenaantal en de overleving van kuikens,

zijn toch alle waarnemers het er over eens dat

meeuwenvraat de belangrijkste directe doods-

oorzaak is van kleine eiderkuikens. Uit onder-

zoek bleek dat de sterfte door meeuwenvraat in

de eerste tien dagen na het uitkomen veel groter
is dan de sterfte in het eistadium of van grote kui-

kens en vliegvlugge jongen. De sterfte in deze

leeftijdsgroep bepaalt voor een belangrijk deel

de omvang van de latere rekrutering van jonge

vogels in de kolonie. Om deze reden werd speci-

ale aandacht besteed aan de kuikensterfle en de

rol van meeuwen daarbij in deze kritische perio-

de (Swennen 1989).
Meeuwen bleken vrijwel uitsluitend kuikens te

pakken die niet of niet snel genoeg op de alarm-

signalen van de wijfjes reageerden. Kuikens die

goed reageerden, kwamen bij alarm onmiddellijk

op een kluitje tussen de wijfjes. Zo werden zij

niet, of zelden, gepakt, omdat de wijfjes de

meeuwen effectief op een afstand hielden. Het

aantal meeuwen noch het beschermingsgedrag

van de eiderwijfjes bleek merkbaar te verschillen

tussen jaren met een hoge en een relatief lage

kuikensferfte. Dit leidde tot de veronderstelling
dat het verschil in sterfte tussen de jaren kon

worden toegeschreven aan een verschil in de

reactie van de kuikens.

Waarom kuikens in sommige jarenniet goedrea-

geerden, werd via experimenten onderzocht.

Hiertoe werden kuikens opgekweekt onder ver-

schillende omstandigheden van voedsel, water

en beschutting en wel gedurende enkele jaren

(1975-1977) waarin erg veel jonge Eiders werden

Figuur 5. (A). Totaalaantalvliegvlugge eiderkuikensgeprodu-

ceerd door de kolonieop Vlielandin een reeks van jaren. (B).
Gemiddeld aantal vliegvlugge eiderkuikens per broedend

wijfje in de kolonie op Vlieland in de zelfde jaren.
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opgegeten. De eigenschappen van deze kuikens

werden vergeleken met die van kuikens in het

wild. Het bleek dat kuikens met een relatief ge-

ringe sterfte konden worden opgekweekt als ze

voldoende voedsel kregen aangeboden. Ze

moesten dan wel in de eerste dagen na het uitko-

men zoet of brak water kunnen drinken. Oudere

kuikens konden volstaan met uitsluitend zeewa-

ter, al prefereerden ze bij een keuze wel water

met een lager zoutgehalte. Kuikens die vanaf het

uitkomen in gevangenschap werden opge-

kweekt, begonnen vanaf hun 2de of 3de dag in

gewicht toe te nemen. lets oudere kuikens die op

het wad waren gevangen en vervolgens in ge-

vangenschap werden gehouden, waren na één

dag al zwaarder dan tijdens de vangst. Het bleek

dat het gemiddeldegewicht van de kuikens in de

groepen waarin veel meeuwenvraat voorkwam,

lagerwas dan het gemiddeldegewichtbij het uil-

komen. Bij analyse werd het duidelijk dat deze

kuikens vrijwel geen vet bezaten.

In de opgroeigebieden rond Vlieland bleken in

de jaren met een grote kuikensterfte kleine prooi-

dieren veel minder talrijk te zijn dan in de andere

jaren. Daarom werd verondersteld dat de voed-

seldichtheid in de jaren met een geringeopgroei
misschien te gering was. Hierdoor zouden de

kuikens al hun reserves die ze vanuit het ei had-

den meegekregen, in een paar dagen verbrui-

ken waardoor ze dermate zouden verzwakken

dat ze zich abnormaal gingen gedragen en zo-

doende een gemakkelijke prooi werden voor de

meeuwen. Deze hypothese werd een aantal ma-

len getoetst met behulp van groepen kuikens

die in een broedmachine waren uitgebroed. De-

ze dieren werden geconditioneerd om een ver-

warmingskistje, dat op een karretje kon worden

voortgetrokken, als moeder te beschouwen. Met

deze kuikens werden de toerageergronden be-

zocht die door de wilde kuikens werden gebruikt,
waarbij ook het tijdschema van de wilde groepen

werd aangehouden. Kleine kuikens foerageren
in de Waddenzee alleen tijdens laagwater gedu-

rende de dagen rusten op de kant bij hoogwater

en gedurende de nacht. ledere groep werd ver-

deeld in twee subgroepjes, waarvan de dieren

door een genummerde kleurring waren te her-

kennen. Tijdens de hoogwaterrustperiode werd

aan de kuikens van één van beide subgroepjes

steeds extra voedsel aangeboden. Gedurende

de rest van de tijd waren de groepjes verenigd in

één crèche. De kuikens die extra voedsel kre-

gen, reageerden altijd snel op onze alarmroep.

Zij bleven op het wad dichter bij de andere kui-

kens, volgden de kunstmoeder goed, groeiden
normaal en vertoonden geen sterfte. Van de kui-

kens die geen bijvoer kregen, verminderde het

gemiddeldegewicht iedere dag iets. Tijdens de

foerageertochten dwaalden zij geleidelijk verder

van elkaar en van de kunstmoeder af, terwijl ze

ook vertraagd gingen reageren op onze alarm-

roep. Binnen acht dagen na het uitkomen was de

helft van deze kuikens gestorven op de rust-

plaats tijdens hoogwater of gedurende de nacht.

De ander helft was door meeuwen weggepakt

terwijl wij met de groep op de toerageergronden
waren. Uit dit onderzoek blijkt derhalve dat in ja-

ren dat de meeuwen bijna 100% van de kuikens

opaten, de kuikens door voedselgebrek waren

verzwakt en in feite al stervend waren. Kuikens

die vanaf kort na het uitkomen op plekken bleven

waar regelmatig voedsel te vinden was, werden

meestal niet door de meeuwen opgegeten en

groeidentot vliegvluggeeenden op, ondanks het

feit dat de meeuwen veel talrijker waren dan de

eiderkuikens.

De groei van de kolonies

De periode rond 1800 kan worden beschouwd

als het begin van de groteexpansie. Tussen 1785

en 1805 vestigde de Eidereend zich als braadvo-

gel in de Waddenzee op de Noordfriese eilanden

en in 1807 op de Schotse vastelandskust. In het

begin van de 20ste eeuwebegon de Eidereend

ook te broeden op de Westtriese eilanden. In

1906 werden enkele broedgevallen geconsta-
teerd op Vlieland en Terschelling. De prille vesti-

ging op Terschelling ging verloren, maar die op

Vlieland hield stand en wist zich later uit te brei-

den tot een bloeiende kolonie. Uiteindelijk slaag-
den ook latere kolonisaties van de andere eilan-

den en in 1960 bezaten alle Nederlandse Wad-

deneilanden eidereendkolonies (Swennen 1976

a).
Als maat voor de

omvang van een kolonie wordt

doorgaans het aantal broedende wijfjes geno-

men. Dit aantal kan ongeveer gelijk worden

gesteld aan het aantal nesten. Zowel door ge-

brek aan mankracht als ter vermijding van de

kans op verstoring werd het aantal nesten op

Vlieland regelmatig bepaald met een indirecte

methode (Hoogerheide & Hoogerheide 1958) en

wel door een telling van de drie categorieën die

in het veld zijn te onderscheiden: adulte man-

Detail van de proefopstelling ter bestudering van de kui-

kensterfte op Vlieland.

Foto: NIOZ.
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nen, subadulte mannen en wijfjes. De groteaan-

tallen overzomerende gasten maken een telling

bij de Nederlandse kolonies tijdrovend en ge-

compliceerd. De uitkomst zal ongetwijfeld wel

eens wat hebben afgeweken van de werkelijk-

heid. Gelet op de overeenkomstige patronen (fi-

guur 6) tussen de kolonies op Rottum (volledige

nesltellingen door vogelwachters), Terschelling

(nesttellingen in delen van de kolonie door vogel-

wachter en berekening van het totaal door amb-

tenaren van het Staatsbosbeheer via extrapola-

ties) en Vlieland (aanvankelijk nesttellingen door

vogelwachters, later tellingen van vogels langs

de kust door Hoogerheide & Hoogerheide (1956,

schriftelijke mededeling voor later jaren en na

1963 eigen tellingen) zullen de gemaakte fouten

niet erg groot zijn geweest. De kolonies op Texel,

Ameland en Schiermonnikoogmaakten een zelf-

de ontwikkeling door, maar nauwkeurige gege-

vens over de aantallen na 1968 zijn schaars of

ontbreken.

Alle bekende vestigingsgevallen zijn begonnen

met één of enkele broedparen. Na een soms lan-

ge aanvangsfase, waarbij het aantal broedparen

(nesten) de tien niet overschreed, trad steeds

een periode van snelle groei op met een gemid-
delde toename van 17% tot 28% per jaar (tabel

1). Deze groei vlakte dan later geleidelijk af. In de

kolonie op Vlieland leek in de jaren tachtig een

stationaire fase te zijn ingetreden met tussen de

2.200 en 2.700 broedparen, maar de laatste ja-

ren is er sprake van een vrij groteachteruitgang.
De kolonie op Terschelling vertoont een zelfde

beeld. Terwijl de oude kolonies overgingen naar

een min of meer stationaire fase, groeide de jon-

ge kolonie op Rottum nog snel. Pas de laatste ja-

ren lijkt het groeipercentage op Rottum wat te

verminderen (figuur 6).

De broedgevallen op de paar duineilandjes be-

oosten Schiermonnikoog worden hier be-

schouwd als te behoren tot één kolonie met als

naam Rottum. Bij de andere, grotere eilanden

zijn alle nesten op een eiland beschouwd als tot

één kolonie te behoren, omdat er door de aan-

wezigheid van verspreide nesten moeilijk gren-

zen zijn te trekken tussen de vaak verscheidene,

ruimtelijk gescheiden concentraties. Daarbij

komt dat de wijfjes wel een grote mate van trouw

aan een eenmaal gekozen broedplek vertonen,

maar dit is niet absoluut. Bovendien vestigen

kuikens van een bepaalde plaats zich later over

het gehele eiland.

Het is duidelijk dat er de laatste jaren bij de gro-

tere kolonies geen noemenswaardigegroei meer

optreedt en dat er eerder sprake is van aan afna-

me. De belangrijke factoren die hierbij een rol

spelen, lijken dichtheidsafhankelijk te zijn. Zo

nam het gemiddelde aantal per
nest grootko-

mende kuikens af naarmate de kolonies groter

werden (figuur 7). Dit was grotendeels te wijten

aan kuikensterfte op het wad. Eiproduktie en

broedsucces bleken geen samenhang te verto-

nen met de grootte van een kolonie (figuur 8).
Voorts is de sterfte van volgroeide vogels uit de

kolonies op Vlieland en Terschelling de laatste

jaren merkbaar verhoogd. Besmettelijke ziekten

en parasieten zijn daarbij een belangrijke doods-

oorzaak gebleken.
Uit hel ringonderzoek kwam naar voren dat de

vogels van de grote Waddeneilanden zich niet

mengden: vrijwel alle jonge wijfjes gingen broe-

') eerder enkele broedpogingen rond 1906

2) waarschijnlijk broedpogingen in het begin van de jaren dertig
3

) de eilandjes beoosten Schiermonnikoog zijn samengevat als Rottum.

Tabel 1. Periode van de aanvangsfase (1-9 nesten) na hetvinden van het eerste nest en het begin van de fase van snelle groei.

Het toenmalige groeipercentage, alsmededeprocentuele afname tijdens het vergiftigingsincident.

Figuur 6. Ontwikkeling van het aantal nesten in de kolonies

op Vlieland, Terschelling en Rottum.

kolonie aanvangs-

fase

Jaarlijkse groei (%)
van eind van de

aanvangsfase tot 1960

totale afname (%)
door de vergiftiging

(verschil 1960-1968)

Texel 1942 - 1947 28 95

Vlieland 1906 - 1925 17 75

Terschelling 1941
1

) - 1946 27 55

Ameland 19452) - 1954 20 40

Schiermonnikoog 1941 - 1955 22 0?

Rottum3
) 1947 - 1968 22 (1968-1986) 0?
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den op het eiland waar ze waren geboren en ble-

ven dit eiland trouw in volgende jaren. De vraag

is nu of de lokale reproduktie voldoende is ge-

weest om de groei van de kolonies te verklaren

of dat er een voortdurend groeiende immigratie

voor de verschijnselen verantwoordelijk was.

Drie zaken wijzen erop dat de kolonies zijn ge-

groeid door rekrutering vanuit de eigen repro-

duktie:

- (1) de geringe neiging tot emigratie bij zowel

jongeals oude wijfjes.
- (2) de vorm van de groeicurve. Het stereotiepe

verloopvan de ontwikkeling van iedere kolonie

(een aanvangsfase, gevolgd door een snelle

groei en later door een afvlakking van het aantal

broedparen) ongeacht het jaar van vestiging

duidt erop dat de kolonies zich als vrijwel onaf-

hankelijke eenheden gedragen. In de jaren van

snelle groei was er gemiddeld jaarlijks een pro-

centuele toename, waardoor de aantallen steeds

sneller toenamen. Dit is wat men verwacht bij

groei door reproduktie. Bij een doorgaande im-

migratie zou men jaarlijks eentoename met min

of meer gelijke aantallen verwachten.

Voor de volwassen wijfjes werd een gemiddelde
jaarlijkse overleving gevonden van 95%. Bij de

huidige stationaire omvang van de Vlielandse

kolonie betekent dit dat er gemiddeld0,125vlieg-

vlugge vrouwelijke kuikens per jaar moeten wor-

den geproduceerd. Bij de gevonden gelijke ver-

houdingtussen de geslachten zijn dit dus 0,250

vliegvlugge kuikens. Hierbij is rekening gehou-
den met de gevonden sterfte variërend van 40 tot

70% tussen het vliegvlug worden en de rekrute-

ring als broedvogel voor een deel op de leeftijd
van twee en voor de rest op een leeftijd van drie

jaar. Het huidige (1983-1989) lage niveau van

kuikenproduktie blijkt daartoe inderdaad toerei-

kend. Toen de kolonies kleiner waren, werd een

hogere jongenproduktie bereikt, wat de snelle

groei van de kolonies goed kan verklaren.

Oorzaken van expansie van de Eidereend

Uit de snelle groei van de kolonies valt op te ma-

ken dat de Eidereend in deze streken geen be-

langrijke concurrenten had. Pas de laatste jaren
zijn er tekenen dat de groei van de eidereenden-

populatie in de Waddenzee belemmeringen on-

dervindt. Dit lijkt met voedselbeperkingen sa-

men te hangen. Tot de opkomst van de sterk ge-

mechaniseerde schelpdiervisserij was er geen

andere belangrijke belager van groteschelpdie-

ren.

Anders dan het lijkt, is de Eidereend geen

nieuwkomer in deze streken. Naar alle waar-

schijnlijkheid heeft de bij ons voorkomende on-

dersoort zich gedurende de laatste Ijstijd tot op

de toenmaligekustlijn voor Frankrijk moeten te-

rugtrekken en zijn naverbeteringvan het klimaat

de noordelijker gebieden weer gaan bevolken

(Ploeger 1968). In ieder geval wijzen de bij op-

gravingen gevonden resten erop dat Eidereen-

den in Groot-Brittannië en Denemarken voor-

kwamen. In Nederland zijn terpvondsten bekend

uit de Middeleeuwen. Daar Eidereenden met pri-
mitieve middelen eigenlijk alleen in de broedtijd

te vangen zijn, duiden deze vondsten hoogst-
waarschijnlijk op toenmalig broeden en op con-

sumptie van de eenden door de mens. De grote

vangkans maakt de Eidereend echter erg kwets-

baar voor dergelijke predatie op de broedplaat-
sen. Cuthbert, een bisschop in Engeland, pro-
beerde reeds in de 7de eeuw de eidereendkolo-

nie op een eilandje in de Noordzee voor de Brit-

se kust tegen predatie van de mens te bescher-

men. Dit duidt erop dat men toen reeds kon zien

Figuur 7. Het gemiddelde aantal vlieg-

vluggejongen per eiderwijfje (1975-1983)
inrelatie met de grootte van debroedko-

loniesop de Waddeneilanden. Voor Vlie-

land is tevens het getal van 1947 en het

gemiddelde van de jaren 1983-1989

gegeven.
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dat het met de exploitatie van de Eidereend mis

zou gaan. Tegen het einde van de Middeleeu-

wen was de Eidereend als broedvogel uit deze

streken verdwenen. De soort was daarna alleen

bekend van het hoge noorden en van enkele af-

gelegen eilandjes in de Atlantische Oceaan en

de Oostzee. Pas omstreeks 1800 namen de aan-

tallen toe en toen drongen ze weer op naar het

zuiden. Opmerkelijke klimaatswijzigingen heb-

ben zich voorgedaan tussen de dagenvan Cuth-

bert en heden. Eerst tussen 1000 en 1200 een

aanzienlijk verbetering (met temperaturen zoals

thans in de 20ste eeuw), maar tussen 1450 en

1890 een aanzienlijke verslechtering met het

meest barre weer in de 17de eeuw. Deze periode

wordt wel de Kleine Ijstijd genoemd. De tijdstip-

pen van toe- en afname van de Eidereend verto-

nen echter geen verband met die van de kli-

maatsveranderingen, Ik veronderstel daarom dat

predatie door de mens de oorzaak is geweest

van de achteruitgang en het algeheleverdwijnen

van de Eidereend als broedvogels van de kusten

van hel Noordzeegebied en aangrenzendewate-

ren. In het noorden bleef de Eidereend alleen

gespaard op voor de mens vrijwel onbereikbare

eilandjes en daar waar men de Eidereenden op

een niet-destructieve manier exploiteerde in zo-

genaamdeeiderfarms. Afname van de predatie-

druk door de mens zal de aanzet hebben gege-

ven tot de latere gebiedsuitbreiding van de

Eidereend, die als een herovering van verloren

broedgronden kan worden beschouwd. Twee

factoren hebben hieraan bijgedragen.

De eerste factor is een demografische. Tot 1650

nam de bevolking van de mens in Europa toe en

daarna stopte de groei geruime tijd en in grote

delen was er zelfs sprake van achteruitgang. In

Nederland bleef het peil honderd jaar ongeveer

constant; wel was er groei in de steden maar op

het platteland en vooral langs de kust nam de

bevolking aanzienlijk af. In het noorden waren de

effecten van de Kleine Ijstijd nog ingrijpender.

Zo reduceerden hongersnoden en kou de bevol-

king van Ijsland met eenderde tussen 1700 en

1710. In enkele jaren tijd was men terug op een

aantal dat al in de 10de en 11de eeuw aanwezig

was. Pas in de 19de eeuw was het peil van 1700

weer bereikt. Het waren vooral de mensen langs

de kust, die leefden van jacht en visserij, die het

ergst te lijden hadden. Wij mogen aannemen dat

de situatie in het noorden van Scandinavië en

Rusland overeenkomstig was. Het effect van de

ontvolking van de kust werd versterkt door de In-

dustriële Revolutie, die een actieve trek van

Figuur 8. De gemiddelde legsel-

grootte van de Eidereendin de ko-

lonie opVlielandin relatie met de

omvang van de kolonie.

Een kleine olielozlng kan veel

slachtoffers maken.

Foto: NIOZ.
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mensen van het platteland naar de stad veroor-

zaakte. Een en ander zal tot gevolg hebben ge-

had dat de druk op de Eider en ook op andere

zeevogels aanzienlijk verminderde zodat de

stand weer toenam en de lege gebieden weer

konden worden bevolkt.

De Eider is niet de enige zeevogel in het Noord-

atlantische gebied die er in slaagde om zich

weer te herstellen na een lange periode van ach-

tervolging door de mens: Noordse Stormvogel,
Jan van Gent, Grote Jager, Grote Mantelmeeuw,

Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Storm-

meeuw, Drieteenmeeuw, en enkele andere soor-

ten vertoonden eveneenseen spectaculaire toe-

name en expansie van het broedgebied. Ver-

scheidene auteurs hebben uiteenlopendehypo-
thesen opgesteld om deze uitbreidingen te

verklaren:

(1) Het instellen van vogelreservaten en het uit-

vaardigen van wetten ter bescherming van vo-

gels. De tekenen van toename waren echter al

zichtbaar voordat de beschermingsmaatregelen

van kracht waren. Deze maatregelen waren ech-

ter wel beslissend voor de omvang van de toena-

me.

(2) Er zou meervoedsel voor de vogels zijn geko-

men. Eerst het afval van de walvisvaart, daarna

van de moderne trawlvisserij, alsmede de groei-

ende verspillingvan voedselresten op de vuilnis-

belten en ten slotte de hogere produktie in de

kustzeeën door de eutrofiëring. De meeste vo-

gels zijn echter goed in staat om zelf vis uit zee

te vangen. Eiders profiteren niet van afval van de

visserij of vuilnishopenen de eutrofiëring was in

de 19de eeuw nog verwaarloosbaar.

(3) De verbetering van het klimaat en het warmer

worden van het noordelijke deel van de Atlanti-

sche Oceaan. Niet alleen was een aantal soorten

al duidelijk in opmars voor dit verschijnsel in de

20sle eeuw begon op
te treden, maar ook de

richting van de uitbreiding, juist naar het zuiden,

duidt hier niet op.

(4) Voor de spectaculaire uitbreiding van de

Noordse Stormvogel is een genetische verande-

ring verondersteld. Het is echter hoogst onwaar-

schijnlijk dat soortgelijke mutaties bij zo veel vo-

gelsoorten omstreeks de zelfde tijd zouden zijn

opgetreden. Ook voor de Noordse Stormvogel is

een mutatie onwaarschijnlijk. De soort broedde

op een aantal plaatsen in de Noordelijke Ijszee

en in twee grote kolonies op eilandjes in het

Noordatlantische gebied:Grimsey aan de noord-

kant van Ijsland en St. Kilda westelijk van de He-

briden. Beide grote kolonies werden van ouds-

her (St. Kilda werd als zodanig al in de Bste of

9de eeuw genoemd) zwaar maar met beleid

geëxploiteerd voor vlees, vet en veren zonder

dat de kolonies tekenen van een af- of toename

vertoonden. Omstreeks 1750 werd een duidelijke

toename geconstateerdop Ijsland. Men heeft al-

le reden om aante nemen dat het de kolonie op

Grimsey was die de immigranten leverde.

(5) Predatie door de mens zou aanvankelijk zo-

wel een sterke afname van de aantallen als van

het broedareaal hebben bewerkstelligd. Alleen

de tot de Noordatlantische Oceaan beperkte

Grote Alk, Penguinus impennis, die niet kon vlie-

gen, heeft men in historische tijd totaal uitge-

roeid. De aanzienlijke reductie van onze bevol-

king, vooral die langs de kust, gedurende het

hoogtepunt van de Kleine Ijstijd, gevolgd door

een trek naar de stad als gevolg van de In-

dustriële Revolutie, heeft de predatiedrukvan de

mens op zeevogels verminderd.

Aangezien de hypothesen 1-3 met argumenten

verworpen kunnen worden, en hypothese 4 voor-

alsnog niet kan worden getoetst, lijkt de laatste

en nieuwe hypothese, waarbij de variërende pre-

datiedruk door de mens als populatieregulerend
wordt beschouwd, de meest waarschijnlijke.

Mogelijke toekomstige ontwikkelingen
Een aantal eiderpopulaties groeit nog steeds en

de recente uitbreiding naar het zuiden lijkt met

de vestiging van een snelgroeiendekolonie in de

Zwarte Zee en een succesrijk broedgeval in Zwit-

serland nog niet tot staan te zijn gekomen. De

verspreide broedgevallen in Frankrijk, die sinds

het begin van de 20ste eeuw zo nu en dan zijn
vastgesteld, hebben echter, voor zover bekend,

nog nooit vliegvlugge jongen opgeleverd en van

een kolonievorming is daar dan ook geen spra-

ke. De temperatuur, die iels hoger is dan in de

Waddenzee, lijkt daarbij geen belangrijke factor

te zijn geweest, want deze is in de Zwarte Zee

nog aanzienlijk hoger. Het is niet duidelijk in hoe-

verre menselijke factoren in Frankrijk een rol

spelen. Het zou echter heel goed kunnen zijn dat

de foerageermogelijkhedenin Frankrijk zodanig

zijn beperkt door zowel een kortere dag als ook

door het grotegetijverschil, dat kuikens daar wei-

nig kans hebben. Kuikens in gebieden die niet

aan het getij onderhevig zijn, zoals in de binnen-

landse meren en in de Zwarte Zee, zijn daarbij

aanzienlijk beter af. In de meren bestaat echter

voedselconcurrentie met andere duikende een-

den zoals de Kuifeend (Driehoeksmossels en in-

sektelarven vormen in de grotemeren de belan-

grijkste prooien). Een ander probleem is daar het

vinden van een voedselrijke en ongestoorde
plaats om veilig te ruien.

Daar thans voedsel de beperkende factor voor deEldereend

blijkt tezijn, zou dit tot een verlaging van de standkunnenlei-

den.

Foto: Otto Plantema.
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Een verdere uitbreiding naar het zuiden is dus

problematisch. De groei van de bestaande kolo-

nies zal langzamerhand ook tot staan komen, zo-

als wij nu al kunnen zien in de broedkolonies op

onze Waddeneilanden en in het aantal overwin-

teraars in de Waddenzee. Veel hangt ook af van

de toekomstige ontwikkeling van de schelpdier-

visserij, die thans een belangrijke voedselcon-

current is geworden. De door allerlei maatrege-
len nagestreefde vermindering van de eutrofië-

ring van de kustwateren heeft als bedoeling de

biologische produktie daar te verminderen. Daar

thans voedsel de beperkende factor voor de Ei-

dereend lijkt te zijn, zou dit tot een verlaging van

de stand kunnen leiden.

Een aantal menselijke factoren is thans niet in te

schatten, zoals de verontreiniging van het kust-

water met gifstoffen en de stabiliteit van de men-

selijke gemeenschap. De basis onder het huidi-

ge beschermingsbeleid kan eensklaps worden

weggenomen door oorlog, revolutie of hongers-

nood. Ook kan door een verandering van de

mentaliteit de huidige trend, dat vogels bescher-

ming verdienen, drastisch worden doorbroken.

De algemene conclusies van het onderzoek zijn:

1. De vestiging van een eiderkolonie is een zeldzame gebeurtenis

2. De groei van eiderkolonies geschiedt overwegend door rekrutering van plaatselijke geborenvrou-

welijke jongen

3. De overleving van de wijfjes en van de plaatselijk geboren jongen bepalen dus voor een belangrijk

deel het lot van een kolonie

4. De groei van eiderkolonies wordt uiteindelijkafgeremd door een geringereproduktie van het aantal

vliegvlugge jongen per wijfje en mogelijk ook door een toenemende neiging tot niet-broeden. Of

ook de overlevingskansen van de broedende wijfjes afnemen zal verder onderzoek moeten uitwij-

zen.

Dr. C. Swennen, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, (NIOZ), postbus 59, 1790 AB Den Burg, Texel.
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