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Bedreigen mollusciciden de stand van de

Zanglijster Turdus philomelos?
Pierre Maréchal

ENIGE GEDACHTEN BIJ EEN BERICHTENSTROOM

Inleiding

Populatieschommelingen

Zanglijsterpopulatiesondergaan lokaal en regio-

naal grote schommelingen vooral na strenge

winters (onder anderen Sharrock 1976, Rehage

1969, Harrison 1988, Jonkers 1990, Hustings

1992). Een opvallend sterke populatiedaling in

de vorige eeuw is bekend uit Duitsland (Rehage

1969). In die tijd bestonden nog geen chemische

slakkendoders!

Slakkenbestrijdingsmiddelen

Slakken (naakt- en huisjesslakken) worden

bestreden met bestrijdingsmiddelen op basis

van mercaptodimethur(zeer giftig tot giftig voor

vogels) en metaldehyde(giftig tot zeer giftig voor

vogels) (Dortland 1985) Algemeen is bekend dat

deze gifsoorten zeer gevaarlijk zijn voor de

landslakken zelf. In Nederlandse akkers zijn over

het algemeen weinig slakken. De bestrijding be-

treft een beperkt aantal soorten (Canters et al

1989). Bestrijdingsmiddelen op basis van metal-

dehyde, bijvoorbeeld, zijn in Nederland reeds

lang in gebruik (Nieuwenhuize 1963). Bovendien

is er in Nederland geen indicatie dat het gebruik

van chemische slakkendoders sterk is toegeno-

men (Centraal Bureau voor de Statistiek 1989).

Door Zanglijsters worden slakken vooral gegeten

in droge zomers en in (mid-)winters met vorst

(Collinge 1924-1927, Dyrcz 1969, Mannaert 1981).

Zij worden ook wel aan de jongen gevoerd. Het

consumeren van slakken wordt vaak mede be-

paald door de voedselsituatie van andere prooi-

en in de omgeving en de weersgesteldheid van

het moment.

Slakken en milieu

Op kalkrijke gronden komt een grotere soorten-

rijkdom en grotere aantallen slakken voor dan op

andere grondsoorlen. Bovendien zijn de schel-

pen bij huisjesslakken daar ook dikker van

schaal. Van bijvoorbeeld zure heidegronden is

van oudsher bekend dat daar weinig soorten

slakken (en in lage aantallen) voorkomen. Aan

grenzen van verspreidingsgebiedenblijken slak-

ken een grotere gevoeligheid voor de aanwezig-
heid van kalkgradienten fe bezitten (Kerney &

Cameron 1980). In Slowakije wordt het voorko-

men van de Zanglijster in verband gebracht met

hun consumptie van slakken en tot op zekere

hoogte gezien als een indicatie voor het kalkge-

halte van de bodem (Turcek 1972).

Van de Bondsrepubliek Duitsland is het bekend

dat veel soorten landslakken te maken hebben

met snelle populatiedalingen en vaak op het

randje van uitsterven verkeren. Veel slakken blij-

ken gevoelig te zijn voor de toegenomen verrij-

king met voedingsstoffen (eutrofiering) van het

land. Bovendien speelt de toegenomen intensi-

vering van het grondgebruik bij de afname een

belangrijke rol (Beutler & Seidl 1986). Nadelige

invloeden van sterke eutrofiering/verzuring op

de stand van de Zanglijster is te verwachten (Ma-

rshal 1990). De effecten op de populatie volgen
twee richtingen, een via de voedselketen en een

via de afname van omgevingsstructuren met

daar aan gekoppeldde neergang van de biologi-

sche diversiteit. De eutrofiering van de bodem in

West- en Midden-Europa verloopt gedurende de

laatste honderd jaar dramatisch (Ellenberg

1989a, 1989b). De Britse onderzoekers constate-

ren in agrarisch land over een periode van twin-

tig jaar een populatie-afname van 172 territoria

tot 70 per karteringsoppervlakte-eenheid.In bos-

gebieden is het verloop van 152 naar 91 territoria

(Mead 1992).

Voorjaar
Zanglijsters voeren in de broedperiode aan de

jongen ook wel slakken (Collinge 1924-1927,

Dyrcz 1969). Onder voorbehoud van de omstan-

digheden in de desbetreffende biotoop is het

aandeel van slakken in het voedsel in die perio-
de en in andere tijden van het jaar minder groot

dan men doorgaans aanneemt. Mead (1992)

wijst erop dat in Groot-Brittannie een ommekeer

heeft plaatsgevonden in de teelt van graan. In

plaats van in het voorjaar wordt daar steeds

meer in het najaar ingezaaid waarbij het gebruik

van slakkendodende middelen sterk is toegeno-

men (negen maal). De vogels zouden daardoor

te maken krijgen met een beperking van het

Veel vogelvriendenwarden recent via berichten attent gemaakt op de veronderstelling dat de popula-

te Zanglijsters zou kunnen worden bedreigd als gevolg van de toepassing van mollusciciden (Anony-

mus 1992, Hustings 1992, Mead 1992). Opvallend is de structuur van referenties achter de berichten.

Sovon wijst op de analogie achter de vastgestelde achteruitgang met Groot-Brittannië (Hustings

1992). Daar wordt een mogelijk verband gelegdmet het aldaar geconstateerde toegenomen gebruik

van slakkendoders (mollusciciden) (Mead 1992). De British Trust for Ornithology wil gaan onderzoe-

ken of dit verband reëel is. Zij wijzen er op dat onder de jongen geen abnormale sterfte plaatsvindt

maar vermoedelijk wel onder adulten. Als er een relatie bestaat tussen het toenemend gebruik van

mollusciciden en de vastgestelde populatiedalingbij Zanglijsters, dan zou de sterfte aldaar plaatsvin-

den in de herfst, bij het uitzaaien van graan (Mead 1992).

Het is dus niet zo dat de ’Engelse vogelbescher-
mers steeds duidelijkeraanwijzingen krijgen dat

slakkenbestrijdingsmiddelen de boosdoeners

zijn’ (Anonymus 1992). Daarbij leggende Britten

bovendien ook geen verband met de door Sovon

vastgestelde populatie-achteruitgang van de

Zanglijster in Nederland. Dit geeft aan dat een

bovenregionaal element aan de vastgestelde
achteruitgang ten grondslag ligt.
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voedselaanbod en tevens worden vergiftigd. Te-

genover deze hypothese staat dat bij ondergete-

kende geen slachtoffers bekend zijn. Noch van

Zanglijstersnoch van Sperwers i(Accipiter nisus)

die, onder andere Zanglijsters eten en dus te ma-

ken kunnen krijgen met doorvergiftiging.

Verandering van biotoopstructuur
Mead (1992) wijst erop dat de verhouding tussen

het voorkomen van de Zanglijster en de Merel

(Turdus merula) in Groot-Brittannie in de afgelo-

pen vijftig jaar sterk is veranderd (Zanglijster/Me-
rel 3:1 in de jaren veertig: momenteel 1:3). Dit

wijsl sterk op de invloed van geleidelijke wijzi-

ging van biotoopstructurenen eutrofiering, want

de Merel is veel minder specialistisch dan de

Zanglijster (Schnurre 1921, Dyrcz 1969). Het

slakkengif kan dan op populatieniveau slechts

een bijkomende factor zijn. In Nederland, en

Groot-Brittannie, is ook een recente daling van

de merelpopulatie vastgesteld (Hagemeijer &

Musters 1991, Hustings 1992). Beide soorten,

Merel en Zanglijster, exploiteren de zeltde ecolo-

gisch niche. Als in de verschillende onderzoeken

voldoende rekening is gehouden met de van el-

kaar te onderscheiden merelpopulaties, dan zou

bij ons allemaal een alarmbel moeten gaan rin-

kelen. In dat geval lijkt de afbraak van de kwali-

teit van onze omgeving in een versnellingsfase
te zijn gekomen.

Mogelijk moeten wij ook rekening houden met

een ander gegeven. De (meeste) Britse en de

Nederlandse Zanglijsters behoren tot de westelij-
ke populatie (Turdus ph. clarkei) en overwinteren

voor een belangrijk deel in het zelfde overwinte-

ringsgebied (Voous 1959, Ashmole 1962, Busse

1987).

Slakken bestrijden
De verspreidingvan gifstoffen in het milieu dient

zo veel mogelijk worden voorkomen. Veel slak-

ken in moes- en siertuinen behoren tot een be-

perkt aanlal soorten die min of meer profiteren

van het doen en laten van de mens. Niet zelden

leven zij van groenlen of van sierplanten omdat

er niets anders voor hen te eten is. In eigen om-

geving kan men desgewenst slakken bestrijden
zonder daarbij meteen naar chemische gifstof-

fen te grijpen. Perk het aandeel schuilplaatsen

voor de dieren in en voorkom dat zij eitjes kun-

nen leggen in composthopen. De slakken zijn

gemakkelijk te doden door ze twee maal korl na

elkaar te bestrooien met poederkalk waardoor zij
uitdrogen. Een val van een ingegraven beker

met wat bier lokt hen aan. In groentetuintjes kan

men ook planten zoals sla als afleidend gewas

planten. Verder kunnen de slakken worden ge-

weerd door een opstaande plastic strip rond de

bedjes risicoplanten aan te brengen (Nieuwen-

huize 1963, Snoek 1988).

Besluit

De eigenlijk voorbarigeberichten, bij gebrek aan

gegronde indicaties, leiden ons af van meer voor

de hand liggende mogelijkheden van de achter-

uitgang. Hierbij dienen wij tevens de mogelijk-

heid van populatieschommelingen over lange

termijnen niet uit te sluiten. Aan de toepassing

van slakkengif zouden veel strengere eisen moe-

ten worden gesteld.

Pierre Marechal, postbus 1187, 5602 BD Eindhoven.
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