Kees de Heer
De Zwarte kraai mag uit de beklaagdenbank. De Vos blijkt evenmin de grote boosdoener als het gaat om de snelle achteruitgang van weidevogels. Tweederde van de
grutto- en kievitkuikens wordt opgegeten, zo blijkt uit een uitgebreid meerjarig onder-

zoekvan SOVON Nederland,Alterra en Landschapsbeheer Nederland. Maar er zijn
minstens twintig diersoorten die regelmatig eieren of kuikens van weidevogels verorberen. Geen enkele soort springt er uit als hoofddader bejaging van predatoren heeft
geen zin.

Predatie bil weidevogels
De kraai en de vos spelen niet zo'n

predatie steeds vaker genoemd als hoofd

belangrijke rol bil de achteruitgang van wei-

oorzaak. Maar bil al die discussies ontbra-

devogels als vaak wordt aangenomen.'

ken de juiste cijfers over de betekenis van
predatie voor weidevogels en de identificatie van de belangrijkste daders.
Daarom hebben SOVON Vogelonderzoek

Dat is de meest opmerkelijke conclusie uit
het onderzoek 'Predatie bil weidevogels'

waarvan het eindverslag op ll maart 2006

in Nijkerk is gepresenteerddoor WolfTeu-

nissen van SOVON Nederland en Hans
Schekkerman van Alterra. De onderzoekers
vinden de landelijke openstelling van de

jacht op vossen een beetjevoorbarig.
Zil pleiten voor maatwerk op gebiedsniveau en voor een aanpak op meerdere fron-

Nederland, Alterra en Landschapsbeheer
Nederland tussen 2001 en 2005 een grootscheeps onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijke eHecten van predatie op de weidevogelstand, betaald door Vogelbescher-

ming Nederland, enkele natuurbeschermingsorganisaties en diverse overheden.

ten tegelijk: ,,Bestrijding van enkele soor-

WolfTeunissen en Hans Schekkermanver-

ten roofdieren zal lang niet overal leiden

zamelden alle gegevens van vrijwillige wei

tot een toename van het aantal weidevogels.Zelfs als de bestrijdingzou lukken,
zouden andere factoren een herstelvan de

devogelbeschermers. Met videocamera's

weidevogelstand in de weg staan.

legden ze het wel en wee van tweehonderd
vijftig legsels vast. Met temperatuursensoren achterhaalden ze orde eieren over.

Het openhouden van het landschap en een

dag dan wel 's nachts werden geroofd

aangepaste agrarische bedrijfsvoering zijn
minstens zo belangrijk.

Zil hebben honderden kievit- en gruttokui-
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oorzaken konden vaststel len

We moeten erkennen dat het niet goed

ken uitgerust met een radiozender.zodat
ze hun gangen konden volgen en doods

gaat met de weidevogels." bout Teunissen

G ROTE VERLIEZEN

draait er niet omheen: ,.De achteruitgang is

bout Teunissen zet de resultaten op een

verdrievoudigd.''
Het Centraal Bureau voor de Statistiek

rij: ,,De sterfte onder eierenen kuikens is

sen 1990 en 2000 afnam met 1,2 procent
per Jaar. sinds zoop is opgelopen tot

inderdaad groot. Minder dan 66ntiende
deel overleeft de nestperiode. Ruim negentig procent van de eieren en de kuikens
haalt het dus niet. Bil de Grutto sterft

4,5 procent. Met name de Veldleeuwerik,
Slobeend en Gele kwikstaart worden steeds

zestig procent door predatie. bil de Kievit
zijn predatorenverantwoordelijkvoor 75

minder vaak gesignaleerd. De aantallen
Grutto's zijn in pakwegvijfentwintigjaar

procent van de sterfte

gehalveerd.
Tegelijk gaat het de predatoren van weidevogels behoorlijk voor de wind. De Vos
wordt op steeds meer plekken gesignal-

op weidevogellegsels inderdaad is toegeno-

heeft berekend dat de weidevogelstand tus-

eerd. Het aantal roofvogelsis eveneens

De onderzoekerconstateert dat de predatie
men: ,,De predatiekans is tussen 1990 en
2000 ongeveer verdu bbeld. Tegelijkertijd
zijn de verliezen door agrarische activitei

fors toegenomen: van ongeveer 20.000 in

ten nog sterker toegenomen. Sterfte door
maaien, schudden van gras en andere

l 975tot go.ooo in zoo5.
De conclusie lag voor de hand. Tijdens de
soms heftige discussies over de oorzaken

vaak voor bil jonge gruttokuikens
Een deel van de kuikens verdrinkt in sloten;

van de achteruitgang bil weidevogels is

soms vallen de dieren van steile slootkan

landbouwwerkzaamheden komt relatief
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ten het water in. Bi) slechte weersomstandigheden sterven ze soms door uitputting
en verhongering.

OP HETERDAAD BETRAPT
bout Teunissen toont een serie opmerkeijke video-opnamen:

,,We hebben honderd-

vijfenveertig revers op heterdaad betrapt.
We hebben gezien dat een Vos een broedende Kievit grijpt en vervolgens alle eieren
oppeuzelt. We filmden een Zwarte kraai die
met een ei wegvliegt, maar ook een Bruine
kiekendiefdie zittend op het nest een ei
leegslurpt. We tronen een Steenmarter die
de eieren 66n voor 66n weghaalt, maar ook

een hond die een compleet legsel rooft. We
zagen een Egel die alle eierenopeet en ver-

kuikenpredatie. Hermelijnen en andere
zoogdieren slaan hun slag vaak in hoog

gras, waarin Grutto's bil voorkeur bivakke
ren

Opvallend is het geringe aandeel van
kraaien in de legselpredatie. Uit de tempe
ratuurregistraties blijkt dat veel nesten 's

nachtsworden leeggeroofd(zie figuur 4 op
pagina 6o). Aangezien kraaien uitsluitend

overdag actiefzijn, mag de hoofdverdachte
uit het beklaagdenbankje stappen

MAATWERK
bout Teunissen benadrukt dat het plaatje
zeer variabel is: ,,Het aandeel van de ver.

volgens onder het nest naar andere

schillende predators varieert sterk tussen
gebieden en jaren. Maar de variatie tussen

prooien begint te zoeken.

de gebieden is groter dan die tussen jaren

tig diersoorten ontmaskerd als predator
van gezenderdeweidevogels. Predatiedoor

het overleef en er zijn gebiedenwaar de

De onderzoekers hebben maar liefst twin-

Er zijn gebieden waar geen enkel kuiken

vogels komt twee tot vier maal zo vaak

weidevogels nog redelijk succesvol zijn. De
predatieverliezen zijn het kleinst in open,

voor als predatievan zoogdieren.

boomloze landschappen met veel sloten

Geen enkele predator bleek verantwoordelijk voor meer dan twintig procent van de

In de halfopen landschappen, die we voora
kennen van de zandgronden in het oosten

kuikenverliezen.maar drie soorten scoor-

en zuiden van Nederland, komt de predatie

den relatiefhoog: Buizerd (12 procent),
Blauwereiger (8-l8 procent) en Hermelijn
(l5 procent). De Zwarte kraai volgt met 6
procent op grote afstand. De overige roof-

van weidevogelnesten vaker voor.
[)e onderzoeker erkent dat de op]ossingen
niet voor het oprapen liggen: ,,De grote

dieren zorgen voor hooguit enkele procenten van de kuikenverliezen: Torenvalk.

verscheidenheid aan betrokken predators,

Kleine mantelmeeuw, Stormmeeuw, Ooie-

gecombineerd met het veelvuldig voorkomen van andere verliezen dan predatie,
maakt het lastig om weidevogels met eenvoudige, landelijke maatregelen weer op

vaar, rat, Vos en kat. De onderzoekers teke

hetjuiste spoor te brengen.

nen er wel bil aan dat het aandeelvan de
zoogdierenwaarschijnlijk is onderschat en

De resultaten van het onderzoek geven in
ieder geval geen aanleiding om nu overal

dat ze niet altijd precies konden achterha

intensiefop vossen te gaan jagen: ,,Een

len ofeen Hermelijn, Bunzing dan we
Vezel de boosdoener was.

oplossing. Het door de meerderheid van

Havik, Sperwer, Bruine kiekendief. Kauw.

VRIJSPRAAK Voor

VOS EN KRAAI

landelijke vrijstelling voor de vos is niet de
de Tweede Kamer afgedwongen besluit van

worden vooral gegeten door zoogdieren,

ministerVeerman om de vos op de vrijstellingslijstte zetten en zo het jagen op vos
sen te vergemakkelen,was voorbarig. In

zoals Vos en Hermelijn. De kuikens worden relatiefvaak gepakt door vogels, zoals

veel regio's vormt de vos geen probleem
Waar de vos wel een probleem vormt, is dit

Buizerd en Blauwe reiger. De Hermelijn is

dier niet het enige probleem. Er is maat

het enige zoogdier dat vrij veel kuikens eet.

werk nodig op gebiedsniveau en het pro

Geen van de predators kan landelijkecht

bleem moet op meerdere fronten tegelijk

als hoofdschuldige worden aangewezen,

worden aangepakt.

Teunissen maakt de balans op: ,,De eieren

alleen bil de roofvan eieren spelen vossen
in sommige gebieden een overheersende

rol. Maar de belangrijkste verliesoorzaak

BOM EN KAPPEN

voor weidevogels is de predatievan de kui-

Op basis van de resultatenpleitende
onderzoekers wel voor het kappen van bos

kens en daarin spelen vossen geen grote

jes en erfbeplantingen: ,,Wil vragen meer

rol

aandacht voor de inrichtingvan het landschap. De predatie in open landschappen
is geringer,maar wil tasten die openheid
op allerleimanieren aan. Langs nieuwe

Kievitkuikens vallen relatiefvaak ten prooi
aan Blauwe reigers, gruttokuikens vaak aan
Buizerd en Hermelijn. Dit verschil heer te
maken met de perceelvoorkeur van de desbetreKende weidevogel. Kieviten prefereren
lage, open vegetaties, waarin vogels verant-

'\

woordelijkzijn voor tachtig procent van de
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wegen worden vrijwel altijd bomenrijen
aangeplant. Boerderijverplaatsing wordt
doorgaans gevolgd door de aanleg van erf-

Grutto

Kievit

beplantingen. Daarmee krijgen de predato-

ren extra schuil-en nestplaatsen en dat
gaat ten koste van weidevogels. We moeten
het landschap weer open maken

Mieke van Heuven. directeur van Land
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schapsbeheer Nederland, moet even slikken bil het advies om bomen en lanente
kappen: ,,We moeten alle belangen laten
meewegen. Het gaat mil te ver om nu

meteeneen heleboel bomen te gaan kappen, maar we kunnen inderdaad wel veel
kritischer kijken naar plannen waarin wordt
voorgesteld nieuwe landschapselementen

aan te leggen. Als nieuwe bossen in het

Predatie-index

H o- 0.25

Groene Hart nadelig zijn voor weidevogels,
moeten we die plannen wellicht aanpas
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WI NST VOOR DE BOEREN
De onderzoekers benadrukken dat de aura
rische bedrijfsvoeringhier en daar beter op
de weidevogels kan worden afgestemd

Kuikens zijn vooral gebaat bil voldoende

opgroeigebiedwaarin ze niet alleenvol-

'q

doende voedsel kunnen vinden, maar ook

meer mogelijkhedenhebben om zich te
verschuilen voor predators. Zo blijken

gruttokuikens in laat gemaaid grasland vee

minder vaak door vogels gepakt te worden
dan in vroeg gemaaide percelen.
Voor een uitgekiend weidevogelbeheer is

gewoon meer geld nodig. Aad van Paassen

van Landschapsbeheer Nederland erkent
dat de boeren eigenlijk veel meer geld zou-

den moeten krijgenvoor een omvorming
van de agrarische bedrijfsvoering: ,,Het
leeuwendeelvan de boeren is bereid om de
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over staat. Nu worden ze alleen vergoed
voor de schade als gevolg van een lagere
opbrengst. Ze willen de natuur best als
product meenemen, als ze daar gewoon

[] onbekend

<

bedrijfsvoering aan te passen als daar een
substantidle financiele vergoeding tegen

o owrteeft xolgperiode

winst op kunnen maken.
Henkjan Kievit, directeur van het samen-

Grutto

werkingsverbandvan de twaalfprovinciale
landschappen,zit aan tafel met landbouw-
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organisaties en overheden om het weidevo
gelbeheer uit te werken: ,,Nederland kan

hier niet vrijblijvend over praten. We moeten voldoen aan internationale verdragen
over het behoud van de biodiversiteit en
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daar horen de weidevogels gewoon bij
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vos: ,,We kunnen nu feiten en fictie uit
elkaarhouden. We hoeven nu niet meer op

trendlijn nacht
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basis van gevoelenste beslissen, want we
kennen nu de feiten. Maar ik hoop dat de

trendlijn dag
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grutto's de resultaten van het onderzoek
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niet te weten komen. Want je moet toch

0
0

20

40

60

80

behoorlijk optimistisch zijn, als je als
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grutto nog aan een legsel wil beginnen.

Totaal predatieverlies
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