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Opmerkelijk groot aantal

Stellers Eiders Polysticta stelleri langs het

Varangerschiereiland in juli 1992

Rob Strucker & Mieke Luitwieler

Opvallend was het voorkomen van de soort in

zeer compacte groepen. De grootste groep van

1160 exemplaren bevond zich in gezelschap van

211 Ijseenden iClangula hyemalis op een meer-

tje bij Skallelv. De vogels waren zowel in de och-

tend als in de avond van 5 juli aanwezig. Het be-

trof hier een groep ruiende vogels, die tijdens
beide bezoeken geen foerageeractiviteit vertoon-

de. Het aandeel adulte mannetjes kwam goed
overeen met de waarde die Frantzen (1985) ver-

meldt en deze bedroeg 7%. Het geconcentreerd
voorkomen in een dergelijke grote groep Stellers

Eiders werd vrijwel zeker veroorzaakt door de

harde noordwestenwind, waardoor een verblijf

op het beschut liggende binnenmeer werd ver-

kozen boven een verblijf op de ruwe zee. Het

meer, waarin de vogels verbleven, lag ten oosten

van de weg Ekkerdy-Vardd en werd van de zee

gescheidendoor een smalle strook land van en-

kele tientallen meters breed. De omringende
toendra was het broedgebied van Steenloper
Arenaria interpres,, Kleine Strandloper Calidris

minuta en IJsgors Calcarius lapponicus. De eni-

ge groep foeragerende Stellers Elders (110

exemplaren) werd waargenomen in de avond

van 4 juli in de haven van Vadsdi De vogels do-

ken gezamenlijk naar een niet nader vastgestel-

de prooi. Waarschijnlijk werd gefoerageerd op

schelpdieren of kreeftachtigen (Cramp & Sim-

mons 1977).

Het Varangerschiereiland is de enige plek in

Noordwest-Europa waar men relatief grote aan-

tallen Stellers Elders in de zomermaanden kan

waarnemen. Het betreft hier vooral eerstejaars

exemplaren, vergezeld door enkele adulte man-

netjes. In figuur 2 zijn de maximumaantallen per

zomer voor dit gebied weergegeven (Brandt

1975, Bison et al 1981, Feuth & Cramer 1985,
Franken 1985, De Moes 1985, Schaerlaeckens et

al 1985, Marsh 1987, Lewis 1988, Brooks 1990,
Hornman 1990, De Bruin 1991, Colin et al 1991,

voor andere waarnemers zie het dankwoord).

Het in 1992 getelde aantal van 1695 exemplaren

blijkt in vergelijking met andere zomers opmer-

kelijk hoog te zijn. Verder blijken de aantallen

overzomerende Stellers Eiders in het gebied
sterk te fluctueren. In 'slechte’ jaren worden

maximaal enkele tientallen vogels gezien, maar

in 'gunstige' jaren kunnen de aantallen oplopen
tot vele honderden exemplaren. Deze aantals-

schommelingen zijn mogelijk het gevolg van de

jaarlijks grote verschillen in broedsucces. Sum-

mers & Underhill (1987) constateerden, dat bij de

Rotgans -Branta bernicla bernicla en enkele stelt-

lopersoorten Charadrii het broedsucces sterk is

gecorreleerd met de grootte van de lemmingpo-

pulatie. De talrijkheid van de Lemmingen ver-

loopt in het noorden van Rusland volgens een

driejarige cyclus, waarbij een 'gunstig' jaar altijd
wordt gevolgd door twee 'minder goede' jaren. In

zomers met weinig Lemmingen worden door de

Rotgans en de desbetreffende sleltlopersoorten

nauwelijks tot geen jongengrootgebracht, omdat

een groot deel van de nesten in die jaren wordt

gepredeerd door Poolvossen. In lemmingrijke

zomers daarentegenvormen deze knaagdieren
het belangrijkste voedsel voor de Poolvos en

worden de nesten van de bodembroeders gro-

tendeels met rust gelaten. Omdat de Stellers Ei-

der in het noorden van Rusland in de zelfde ge-

bieden broedt als de Rotgans (mondelinge me-

dedeling H. Schekkerman), zou het bovenstaan-

de ook voor deze soort kunnen gelden. Uit tabel

Figuur 1. Verspreiding van deStellers Elder Polysticta stelleri

langs het Varangerschiereiland in juli 1992.

Tijdens ons bezoek aan het Varangerschiereiland in Noord-Noorwegen van 4 tot 6 juli 1992 hebben

wij Stellers Eiders geteld op het traject Varangerbotn-Hamningberg.Gedurende deze periode was het

weer (half bewolkt, 6-10 graden Celsius) gunstig voor het waarnemen van vogels. De eerste twee da-

gen stond er een harde, stormachtige wind uit noordwestelijke richting, maar op de laatste dag was

deze geluwd.

In totaal werden op het traject 1695 exemplaren geteld. De vogels bevonden zich aan de noord-, oost-

en zuidkant van het Varangerschiereiland(figuur 1). Het geteldeaantal moet worden beschouwd als

een absoluut minimum: de kustlijn was niet overal bereikbaar en verder worden kleine groepen Stel-

lers Eiders, die zich tussen het zwarte zeewier bevinden, gemakkelijk over het hoofd zien.
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-1 blijkt dat er inderdaad een relatie bestaat tus-

sen de talrijkheid van Lemmingen en het aantal

overzomerende Stellers Eiders langs het Varan-

gerschiereiland in het volgende seizoen. Ook

wanneer de aantallen Stellers Eiders worden

vergeleken met het broedsucces van de Rotgans
in het jaar ervoor (Ebbinge 1992) (figuur2), blijkt

er een relatie te bestaan. Een zomer met grote

aantallen Stellers Eiders wordt namelijk altijd

voorafgegaandoor een jaar met een hoog broed-

succes bij de Rotgans, Het blijft echter onduide-

lijk, waarom niet alle jaren met een hoog broed-

succes bij de Rotgans wordt gevolgd door zo-

mers met veel Stellers Elders in het Varangerge-
bled. Mogelijk speelt hierbij de onvolledigheid

van enkele tellingen een rol. Teneinde meer dui-

delijkheid over het bovenstaande te verkrijgen,
zal er onderzoek in de broedgebieden van de

Stellers Elders moeten plaatsvinden en de aan-

tallen overzomerende Stellers Elders zullen in

het Varangergebied jaarlijks volledig moeten

worden geteld.

De aanwezigheid van Stellers Elders in Noord-

west-Europa betreft een geïsoleerd voorkomen.

De belangrijkste broed- en overwinteringsgebie-
den bevinden zich in het oostelijke deel van Rus-

land en in Alaska (Cramp & Simmons 1977). De

Tabel 1: Relatie tussenhet aantal Lemmingen en het aantal

overzomerende Stellers Eiders langs het Varangerschierei-
land in daaropvolgende jaar. De waarschijnlijkheid is geba-

seerd op de Fisher’s exacttest(eenzijdig) met een nulhypo-
these dat er geen relatie bestaat.

Er blijkt een relatie te bestaantussende talrijkheid van Lem-

mingen en die van het aantal overzomerende Stellers Elders.

Varanger Fjord, 11 augustus 1993.

Foto: Rinie A. van Meurs.

Mannetje Stellers Eider in de Varangerfjord, 11 augustus
1993.

Foto: Rinie A. van Meurs.

Figuur 2. Maximum aantallenoverzomerende Stellers Elders

langs het Varangerschiereiland Inde periode 1970-1992.De
*

in de grafiek duidende jaren aan,waarin het jongenpercenta-

ge van de Rotgans bovende 10% lag (Ebbinge 1992).

Het Varangerschiereiland is de enige plek in Noordwest-Europa waar men relatief grote aantallen Stellers Elders in de zomer-

maanden kan waarnemen. Varangerfjord, 11 augustus 1993. Foto: Rinie A. van Meurs.
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totale populatie werd door Uspenski (1972) ge-

schat op minstens 100.000 adulten. In Noord-

west-Europa is het Varangerschiereiland veruit

het belangrijksteoverwinteringsgebied. De aan-

tallen variëren van 8000 tot 10.000 exemplaren

met een maximum van 12.500 exemplaren in

maart 1985 (Frantzen 1985, NygSrd et al 1988).
Toenemende aantallen overwinteren in de kust-

wateren van de Baltische Staten (circa 450

exemplaren in Litouwen en 1000-2500 exempla-

ren in Estland) (Vaitkus et al 1992, Kuresoo

1992).
De herkomst van de Stellers Elders in

Noordwest-Europa is nog steeds niet bekend. Tot

voor kort waren ten westen van de Golf van Kha-

tanga geen plaatsen bekend, waar de soort re-

gelmatig broedt (Cramp & Simmens 1977). In

1991 werd echter een nest gevonden in Kanda-

laksjkaja Baai, een inham van de Witte Zee (Bi-
anki 1992). Mogelijk liggen er tot nu toe onbe-

kend gebleven broedgebieden in de westelijke

Siberische toendra, bijvoorbeeld tussen Yamal

en het Taimyrschiereiland (NygSrd et al 1988).

Door de veranderde politieke situatie in Rusland

liggen dergelijke gebieden voor buitenlanders

tegenwoordig binnen handbereik, zodat eenant-

woord op deze vraag hopelijk binnenkort is te

verwachten.
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Interessant zijn de recente beelden en de informatie die Rinie A. van Meurs ons verstrekte over de Stellers Elders.

De door hem gemaakte kleurendia’s werden op 14 juni 1993 ongeveer vijf kilometer ten oosten van Vardéaan de

Varangerfjord gemaakt. Hij schrijft dat de Stellers Eiders voornamelijkoverdag foerageerden zoals oprotsblokken en

dergelijke, om het verenkleed te verzorgen. In dit geval betrof het een plas achter de rotskust, nauwelijks in contact

met de zee (fjord). Ongeveer 150 è 200 stuks verzamelden zich in de late middag(18.00 uur) en verbleven daar tot

de volgende ochtend. Hij heeft dit ten minste drie dagen waargenomen.

De herkomst van deStellers Elders in Noordwest-Europa is nog steeds niet bekend. Varangerfjord, 11 augustus 1993.

Foto: Rinie A. van Meurs.


