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Evolutie van grondeleenden en Meerkoet in het
Markiezaat
Hidde Bult

Inleiding
Het Markiezaat is een voormalig getijdengebied, dat in 1983 door een kade van de Ooster-schelde werd afgesloten.
Sindsdien maken grondeleenden en de Meerkoet Fulica atra getalsmatig een belangrijk deel uit van de watervogels, die het Markiezaat gebruiken als wintergebied of als stopplaats tijdens de trek. Hun evolutie kan inzicht
geven in het wel en wee (beschikbaarheid voedsel, rust, waterkwaliteit) van het reservaat. Daarom wordt nagegaan
of er tendensen zichtbaar zijn in de systematische, integrale tellingen in de maanden september en januari, die
sinds de sluiting van de Markiezaatskade door de VWG Bergen op Zoom werden georganiseerd (Bult 1989; 1990;
1992a; 1992b; 1993).

Na het wegvallen van de getijdendynamiek traden grote
veranderingen op: een geleidelijke ontzilting begon en
de vegetatie maakte stormachtige ontwikkelingen door.
Zo werd het zaad van de Zeekraal niet meer afgevoerd
door het getij. Daardoor kon dat zoutbestendige,
eenjarige plantje tijdelijk een dichte mat vormen op de
slikken. Toen de verzoeting op gang kwam werden ze
allengs verdrongen door andere planten. In het meer
kwam een rijke vegetatie van ondergedoken planten tot
ontwikkeling naarmate het water brak werd. De ontwikkeling van de ondergedoken planten wordt weerspiegeld door de aantallen ruiende Knobbelzwanen in
het Markiezaat (Fig. 1). Oorspronkelijk was het water
kristalhelder, maar gaandeweg werd het voedselrijker en
dit leidde tot een omslag waarbij sterke algenbloei
optrad en de ondergedoken planten door een gebrek aan
zonlicht weer afstierven. Op dit moment is het meer het
gehele jaar erg troebel.
Het beheersplan
Doelstellingen van het beheersplan waren het behoud
van de voortreffelijke waterkwaliteit en het zoveel
mogelijk vertragen van de ontzilting en de successie op
de laag gelegen, voor-malige slikken. Om dat laatste doel
te realiseren werd het meerpeil sinds 1988 beheerd
volgens een afgetopt regen-model (Loenen (red.) 1988).
Het meeste regenwater loopt dan in de herfst en de
winter af over het maaiveld en dringt nauwelijks in de
bodem door. Aldus wordt de uitspoeling van zout uit de
bodem van de slikken tegengegaan. Het maximum
streefpeil was 0.5 m +NAP, bij een hoger peil verkleint de
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In het Markiezaat kunnen grofweg vijf landschappen
worden onderscheiden: open water, de oeverzone, de
voormalige slikken, de voormalige schorren en de
Spuitkop, een opgevulde zandwinput die bij een
meerpeil boven 0.3 m +NAP een eiland vormt. Anders
dan de naam suggereert bestaat de bodem van de laaggelegen slikken uit grof, matige voedselarm zand, terwijl
de hoger gelegen schorren voedselrijke bodems met een
hoog lutumgehalte (klei) kennen. Voor watervogels zijn
vooral het open water, de oeverzone en de slikken van
belang. In het schor worden alleen de kreken door Wilde
Eend en Wintertaling benut als rustgebied.
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Fig. 1. Aantal Knobbelzwanen in het Markiezaat (gesloten symbolen)
en in de Binnen Schelde (open symbolen) in de maand september. Het
verloop weerspiegelt het aanbod van ondergedoken planten.

oppervlakte slikken en neemt de abiotische diversiteit
sterk af (Loenen (red.) 1988; Bult 2002).
Methoden
Vanaf 1983 telde de VWG Bergen op Zoom maandelijks
integraal het reservaat. Daarbij werden vanaf vaste
routes alle vogels genoteerd. Vanaf 1990 werd alleen nog
in de maanden september, januari en mei geteld. Bij de
analyse werden alleen de tellingen van september en
januari gebruikt. Om het verloop per soort wat duidelijker te maken en ruis door toevallige schommelingen te
onderdrukken werd voor elk jaar het lopende gemiddelde berekend op basis van 3 tellingen: het vorige jaar,
het eigenlijke jaar en het volgende jaar. Voor januari 1985
en 1987, toen het Markiezaat grotendeels was dichtgevroren, zijn de voorafgaande decembertellingen (1984 en
1986) in de berekening van het lopend gemiddelde
meegenomen. Voor januari 1997 was dit niet mogelijk en
die maand werd bij geen enkele berekening meegenomen. Voor september 1986, toen de telling door slecht
weer in het water viel, werd het gemiddelde van
augustus 1986 en oktober 1986 gebruikt. Vanwege de
geringe aantallen wordt het voorkomen van de
Zomertaling in het Markiezaat niet besproken.

V e e r k r a c h t

1 0

[ 2 0 0 3 ]

1

De waterstanden tot 1988 werden afgelezen van figuren
in rapporten (Slager & Fluit 1989). Vanaf 1986 werd bij
elke telling de peilschaal bij de steiger afgelezen. Nadat
die schaal verdwenen was, werd de (moeilijk afleesbare)
schaal bij het doorlaatmiddel gebruikt.
Een complicatie bij de analyse zijn de aanleg van de
Binnen Schelde, de afdamming van Zoommeer en
Krammer-Volkerrak en de manipulaties van het getij in
de Oosterschelde tijdens de aanleg van die dammen
(Tabel 1). Deze gebeurtenissen hadden grote gevolgen
voor de watervogels en pioniervogels in het Markiezaat,
omdat tussen al die gebieden van jaar tot jaar uitwisselingen plaatsvinden. Daarom worden de aantallen van
deze gebieden bij de analyse betrokken. De gegevens van
het Zoommeer werden eveneens door de VWG Bergen
op Zoom verzameld. Helaas worden alleen de resultaten
van het oostelijk Zoommeer (Prinsesseplaat en Schelde Rijn verbinding) doorgegeven voor de verslagen, de
gegevens van het westelijk deel waren niet beschikbaar.

RESULTATEN
De waterstanden
Het meerpeil volgt jaarlijks een vast patroon. In
september staat het water laag, waarna het meer door het
neerslagoverschot in najaar en winter volloopt (Fig. 2).
De laatste 8 jaren daalde het septemberpeil door
verdamping slechts 1 maal onder 25 cm +NAP, in de 1e
negen jaar was dat zeven maal het geval. Het meerpeil
was dan ook bij de eerste 9 september-tel-lingen (gemiddelde met standaarddeviatie: 19.2 ± 11.9 cm +NAP) de
helft lager dan in de laatste 8 seizoenen (36.4 ± 12.8 cm
+NAP, p = 0.01, Student’s t-test). Voor januari is het
verschil tussen het gemiddelde in de beginjaren (43.4 ±
19.3 cm +NAP) en dat van de laatste 8 jaren (56.9 ± 13.1
cm +NAP, P = 0.11) statistisch niet significant.
Voor een deel zijn de verschillen tussen beide perioden
het gevolg van het instellen van de stuw op 50cm +NAP
in 1989. Die stuwhoogte heeft ertoe geleid dat sindsdien

Tabel 1. Belangrijke voorvallen voor de presentie van watervogels in het Markiezaat.
jaar
gebeurtenis
lente 1983
1986-1987
1986
oktober 1986
januari 1987
april 1987
najaar 1988
feb. 1989
lente 1998
sep. 1999

sluiting Markiezaatskade, via doorlaatmiddel contact met zout water
ingrijpende manipulatie van het getij in de Oosterschelde
sluiting stormvloedkering, getijdenamplitude Oosterschelde daalt
sluiting Oesterdam, Zoommeer ontstaat, Pinsesseplaat valt droog
volpompen Binnen Schelde, slik bij Kiek in de Pot gaat verloren
sluiting Philipsdam, Volkerakmeer ontstaat
sluiting doorlaatmiddel in kade, verbinding met zout water valt weg.
meerpeil stijgt boven 80 cm +NAP door het ontbreken van een afvoer
overlaat in gebruik genomen, ingesteld op +50 cm NAP
overlaat op + 60cm NAP gezet
overlaat teruggezet naar + 50 cm NAP
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zelfs het januarigemiddelde 55 cm +NAP overschrijdt,
terwijl in het beheersplan 50 cm +NAP als de hoogste,
nog enigszins aanvaardbare waterstand was aanbevolen
(Loenen (red.) 1988).
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Voor het Krammer-Volkerak werden rapporten geraadpleegd (van Dam & van der Velden 1993; van Dam &
Noordhuis 1995; Meininger et al. 1985; Meininger & van
Haperen 1988; Meininger et al. 1994). Een probleem is dat
vanaf 1994 de rapporteurs de getallen van KrammerVolkerak en Zoommeer op één hoop vegen (van Roomen
& van Winden 1994; Voslamber et al. 1997; 1998;
Voslamber & van Winden 1999), waardoor opsplitsing
per bekken moeizaam wordt. In dat geval werd het
aantal voor het Krammer-Volkerak bepaald door aftrek
van het aantal in het oostelijk Zoommeer. Sinds SOVON
de watervogeltellingen coördineert, verloopt de verslaglegging sneller. Desondanks waren de gegevens van het
Krammer-Volkerak vanaf 1998 nog niet beschikbaar. In
de kolommen in Fig. 3-10 worden de aantallen in Binnen
Schelde, oostelijk Zoommeer en Krammer-Volkerak
cumulatief weergegeven. Als de Binnen Schelde voor
een soort belangrijk was, dan wordt het aantal afzonderlijk getoond, in alle andere gevallen zijn de (onbeduidende) aantallen bij het oostelijk Zoommeer ondergebracht om de figuren niet overdreven complex te maken.
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Figuur 2. Het meerpeil op de teldata. i
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Krakeend Mareca strepera
Krakeenden leven voornamelijk van draadalgen, darmen kranswieren (Cramp & Simmons 1977) en zoeken
vooral gebieden op waar deze in groot aantal
voorkomen, zoals oeverver-dedigingen, strekdammen
en andere harde substraten (Meininger et al. 1994).
Tussen 1987 en 1991 was het Markiezaat in herfst en
winter het belangrijkste gebied voor de Krakeend in de
Delta (Meininger et al. 1994). Daarna namen Zoommeer
en Krammer-Volkerak sterk in belang toe.
In september wisselen de aantallen in het Markiezaat
nogal (Fig. 3). Die schommelingen komen waarschijnlijk
deels door uitwisseling met het Krammer-Volkerak. Zo
aantal
2500

(Rs 0.67, p=0.005, n=16). Dit suggereert dat een deel van
het nogal variabele voedselaanbod uit de nazomer ook ’s
winters beschikbaar blijft. Het midwinter-maximum
werd in de periode 1988-91 gehaald. Daarna volgt een
gestage afname, die alleen verstoord wordt door januari
1995. Toen was een deel van het enorme aantal
Krakeenden uit september 1994 nog altijd aanwezig in
het Markiezaat. Omdat de Krakeend een voorkeur heeft
voor voedselrijk water, werd verwacht dat hun aantal na
1995 zou stijgen. De reeks is nog te kort om hierover
uitspraken te kunnen doen. Er zijn geen aanwijzingen
dat de peilver-hoging een invloed had op de presentie
van de Krakeend.
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Fig. 3. Krakeend Mareca strepera in Zoommeer, Krammer-Volkerak en Markiezaat in september en januari. Voor het Markiezaat is een lopend gemiddelde berekend op basis van 3 achtereenvolgende tellingen. Bij de berekening van het gemiddelde van strenge winters (*) zijn voor 1985 en 1987 de
voorafgaande decembertellingen gebruikt, terwijl januari 1997 niet bij de berekening werd meegenomen. De onderbroken lijn geeft de 1% norm.

zaten er in september 1993 ineens opvallend weinig
Krakeenden in het Markiezaat. Ze verkozen dat jaar
blijkbaar het Krammer-Volkerak. Het jaar daarop was de
situatie net omgekeerd: het totaal was hetzelfde maar ze
verkozen dat jaar massaal het Markiezaat boven het
Krammer-Volkerak. Uit dit alles volgt wel dat vogelaantallen in het Markiezaat niet los gezien kunnen worden
van de situatie in omringende gebieden. Ondanks de
fluctuaties is vanaf 1987 een stijging zichtbaar die culmineerde in 1994. Daarna volgden, afgezien van 1998 een
aantal magere jaren. De één procentnorm werd tussen
1989 en 1995 bijna jaarlijks overschreden, sindsdien is dat
eerder uitzondering dan regel. Het is mogelijk dat de
vogels vanuit het Markiezaat gaan foerageren op de
basalt-blokken langs de Schelde - Rijn verbinding, al
bestaan hiervoor geen harde aanwijzingen. Vooral in het
Schelde - Rijn kanaal en de haven van de
Kreekraksluizen komen veel Krakeenden voor,
waarschijnlijk vanwege het grote aanbod van daad- en
damwieren op stenen van de oeververde-di-ging
(Meininger et al. 1994; Voslamber et al. 1997).

Smient Mareca penelope.
Smienten zijn buiten de broedtijd echte herbivoren, met
een voorkeur voor zachte grassoorten. Water is van
levensbelang, niet alleen als rust- en vluchtplaats, maar
ook om er water op te nemen voor de vertering van het
voedsel (Voslamber et al. 1998). In augustus arriveren de
eerste Smienten in het zuidelijk Deltagebied, en in
Smienten

Foto: Marc Raes

In de winter is het aantal lager en het verliep heel sterk
parallel aan dat van de voorafgaande septembermaand
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Fig. 4 Smient Mareca penelope in Zoommeer, Krammer-Volkerak en Markiezaat in september en januari. Voor het Markiezaat is een lopend gemiddelde berekend op basis van 3 achtereenvolgende tellingen. Bij de bereke-ning van het gemiddelde van strenge winters (*) zijn voor 1985 en 1987 de
voorafgaande december-tellin-gen gebruikt, terwijl januari 1997 niet bij de berekening werd meegenomen. De onderbroken lijn geeft de 1% norm.

september of oktober wordt in de afgesloten bekkens het
maximum bereikt. Door het afsterven van voedselbronnen nemen de aantallen Smienten daar in het begin
van de winter sterk af. Ze wijken dan uit naar zoute
getijde wateren of binnendijks gelegen graslanden
(Meininger et al. 1994).
In het Markiezaat zijn in het verloop voor september
twee pieken te onderscheiden (Fig. 4). De piek in de jaren
1987-1990 valt samen met de massale zeekraaltapijten op
de slikken. Omdat die voedselbron ‘s winters afsterft
moesten de Smienten uitwijken, waardoor de aantallen
in januari toen veel lager lagen. Vanaf 1992 gingen de
Smienten in toenemende mate op het water foerageren.
De explosieve groei van ondergedoken planten, die tot
uiting komt in het voorkomen van grazers als Knobbelzwaan (Fig. 1) en Meerkoet (Fig. 9), leidde rond 1995 tot
een tweede piek in het verloop voor september.
De aantallen in januari schommelen rond een gemid-

delde van 3400 en vertonen sinds de afsluiting van het
Markiezaat geen significante trend. Wel laat het
gewogen gemiddelde een geleidelijke afname zien (Rs =
-0.63, p=0.008).
Wintertaling Anas crecca.
De Wintertaling is vooral een zaadeter. Een groot aanbod
van zaden is vaak te vinden in pioniersituaties, waar de
soort dan massaal kan optreden. Buiten de pioniersituaties is de soort vaak aan te treffen in gebieden die gekenmerkt worden door fluctuaties in waterpeil, waardoor
oeverdelen droogvallen of plas-dras situaties ontstaan
(Cramp & Simmons 1977; Voslamber et al. 1998).
Doordat Wintertalingen flitsend inspelen op een
wisselend voedselaanbod in pioniersituaties tonen hun
aantallen vaak grote fluctuaties. Telfouten kunnen ook
bijdragen tot die schommelingen, omdat het schatten
van dichte groepen Wintertalingen geen sinecure is.
Wintertalingen kwamen eind jaren tachtig in september
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Fig. 5. Wintertaling Anas crecca in Zoommeer, Krammer-Volkerak en Markiezaat in septem-ber en januari. Voor het Markiezaat is een lopend
gemiddelde berekend op basis van 3 achter-eenvolgende tellingen. Bij de berekening van het gemiddelde van strenge winters (*) zijn voor 1985 en
1987 de voorafgaande december-tel-lingen gebruikt, terwijl januari 1997 niet bij de berekening werd meegenomen. De 1% norm (4000) werd nooit
overschreden.
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van de Nederlandse winterpopulatie geschoten (Voslamber et al. 1999). Om die enorme jachtdruk wat te
ontlopen is de Wilde Eend een echte nachtvogel
geworden.

Wintertaling, Molenplaat, oktober 2003

Als alleseter is de Wilde Eend nauwelijks afhankelijk van
een bepaalde voedselbron, er is altijd wel een andere
bron beschikbaar. Dat is de reden waarom de aantallen in
Markiezaat en in de omringende bekkens veel minder
fluctueren dan bij de andere grondeleenden (Fig. 6). In
september schommelt hun aantal vanaf 1994 rond 1700,
zonder dat er sprake is van een duidelijk verloop. Een
flink deel rust in kreken in het Hogerwaardschor. Ze
vliegen ’s nachts naar de Woensdrechtse polders. In het
oostelijke Zoommeer rust vrijwel een zelfde aantal.

Foto: Ton Bakker

in groten getale op het zaad van zeekraal in het
Markiezaat af (Fig. 5). Ook in de winter was er toen
voldoende voedsel voor behoorlijke, zij het wat lagere
aantallen. Begin jaren negentig daalden de aantallen in
het Markiezaat, deels omdat de vogels nieuwe pioniersituaties die in Krammer Volkerak en Zoommeer
opzochten. In de periode 92-96 was dat het één van de
belangrijkste zoet-water-gebieden voor Wintertalingen
in Nederland (Voslamber et al. 1998; Voslamber & van
Winden 1999). In het Markiezaat trekken vanaf 1997 de
aantallen in september weer aan, in mindere mate is dit
ook in de winter het geval. Omdat het peil in het
Markiezaat sterker fluctueert dan in Krammer-Volkerak
en Zoommeer is het reservaat in principe geschikter voor
de Wintertaling dan die omringende gebieden.

In normale winters wijkt het aantal meestal weinig af van
het lopend gemiddelde. De uit-schieter voor 1992 komt
door verstoring door jagers op de Molenplaat, waardoor
veel Wilde Eenden zich van de Prinsesseplaat naar het
Markiezaat verplaatsten. In 1993 was het Markie-zaat
grotendeels door ijs bedekt, waardoor de meeste eenden
het reservaat hadden verlaten. De piek in januari 1994,
die vooral in het Zoommeer te zien is, kwam mogelijk
door de hoge waterstanden in Maas en Rijn.
Wilde Eend

Foto: Marc Raes

Wilde Eend Anas platyrhynchus.
In het begin van de herfst foerageren Wilde Eend
’s nachts in grote aantallen op stoppelvelden, ’s winters
zijn het vooral graseters, maar ze kunnen ook allerlei
andere planten benutten (Voslamber et al. 1997; Cramp &
Simmons 1977). Overdag rusten ze in grote groepen in de
oeverzones van grote, rustige wateren, waar niet gejaagd
wordt. De jacht eist namelijk een grote tol onder de Wilde
Eenden: jaarlijks wordt minimaal een kwart tot een derde
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Fig. 6. Wilde Eend Anas platyrhynchus in Zoommeer, Krammer-Volkerak en Markiezaat in september en januari. Voor het Markiezaat is een lopend
gemiddelde berekend op basis van 3 achtereenvolgende tellingen. Bij de berekening van het gemiddelde van strenge winters (*) zijn voor 1985 en
1987 de voorafgaande decembertellingen gebruikt, terwijl januari 1997 niet bij de berekening van het lopend gemiddelde is meegenomen. De 1%
norm (10000) werd in het Markiezaat nooit gehaald.
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Fig. 7 Pijlstaart Anas acuta in Binnen Schelde, Zoommeer, Krammer-Volkerak en Markiezaat in september en januari. Voor het Markiezaat is een
lopend gemid-del-de berekend op basis van 3 achtereenvolgende tellingen. Bij de berekening van het gemiddelde van strenge winters (*) zijn voor
1985 en 1987 de voorafgaande decembertellingen gebruikt, terwijl januari 1997 niet bij de berekening werd meegenomen. De onderbroken lijn geeft
de 1% norm.

De midwintertellingen laten een afname zien: tot 1991
lag het gemiddelde rond 3200, na 1995 is dit gedaald tot
1500. Het is niet duidelijk of die afname komt door een
afname van het voedselaanbod in de omringende
polders, of dat het Markiezaat zelf minder voedsel bood.
In de Randmeren foerageren Wilde Eenden namelijk ook
op waterplanten of op de slakjes die erop leven
(Voslamber & van Winden 1999). Bovendien daalt sinds
1995, toen ruim 410000 vogels werden geteld, het aantal
dat in Nederland overwintert (Voslamber et al. 1999).
Pijlstaart Anas acuta.
Pijlstaarten eten allerlei plantaardig en dierlijk materiaal
dat ze zwemmend opnemen van modderige bodems
(Cramp & Simmons 1977). Het dierlijk voedsel omvat
insecten-larven (o.a. chironomiden), slakken en kreeftachtigen. In Nederland overwinteren in normale winters
7-8000 Pijlstaarten. Daarvan zit 84% in de Zoute Delta en

5

Pijlstaarten

Foto: Marc Raes

het Wadden-ge-bied (Voslamber et al. 1999) en dan
vooral in delen waar door de lage stroomsnelheden
slikrijk sediment wordt afgezet, zoals bij voorbeeld in
Saeftinge. Daarom was de kom van de Oosterschelde van
oudsher ook een belangrijk gebied voor de Pijlstaart.
Voor de afsluiting van het Markiezaat rustten deze
vogels bij hoogwater voor de Duintjes en Kiek in de Pot.
Na de afsluiting vertoonde het gemiddelde septemberverloop van de Pijlstaart een geleidelijke toename, die
waarschijnlijk samenviel met de onwikkeling van de

1%
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Fig. 8. Slobeend Anas clypeata in Binnen Schelde, Zoommeer, Krammer-Volkerak en Mar-kie-zaat in september en januari. Voor het Markiezaat is
een lopend gemiddelde berekend op basis van 3 achtereenvolgende tellingen. Bij de berekening van het gemiddelde van strenge winters (*) zijn voor
1985 en 1987 de voorafgaande decembertellingen gebruikt, terwijl januari 1997 niet bij de berekening werd meegenomen. De onderbroken lijn geeft
de 1% norm.
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ondergedoken planten (Fig. 7). De uitschieter in 1990
kwam door een extreem laag meerpeil: er lag een enorm
areaal drasse slikken, wat veel Pijlstaarten en andere
watervogels (zie Slobeend, Smient, Winter-taling)
aantrok. Na 1994 kwamen er minder Pijlstaarten naar het
reservaat, pas in 1999 steeg het aantal voor het eerst sinds
jaren weer tot 500 vogels.
In het winterverloop zijn duidelijk 3 episoden te onderscheiden. De eerste jaren kwam bij hoogwater een flink
aantal vogels uit de kom van de Oosterschelde overtijen
in het Markiezaat. Ze zochten nauwelijks voedsel en
vlogen met laagwater weer terug naar de Oosterschelde.
Na 1986 daalt dat pendelverkeer heel rap omdat door
aanleg van de Oosterscheldekering de amplitude van het
getij veel kleiner werd, zeker in de jaren dat het gemanipuleerd werd om de aanleg van dammen mogelijk te
maken. Sindsdien bleven ze in de buurt van de voedselgebieden in de Oosterschelde overtijen. Het winteraantal
bereikte in 1993 een dieptepunt. Daarna zette een
toename in en de laatste twee jaren werd de 1% norm
weer overschreden. De recente toename in september en
januari is mogelijk het gevolg van de sterke toename van
dansmuggen (chironomiden) of van de afzetting van
voedselrijk slibsediment op de bodem. De toename komt
niet door de (tijdelijke) peilverhoging: de Pijlstaart prefereert juist een lage waterstanden (zie verder).

40
35
30

Slobeend

Foto: Marc Raes

dit te komen door uitwisseling met het KrammerVolkerak. In de jaren 1991, 1992, 1995 kwam hoge
aantallen voor in het Krammer-Volkerak en zijn er
relatief weinig in het Markiezaat; in 1996 gebeurde het
omgekeerde. Tussen 1989 en 1995 was het verloop in
Markiezaat en oostelijk Zoommeer opmerkelijk parallel.
Na 1995 worden de aantallen in het Markiezaat veel
hoger en begint het voortschrijdend gemiddelde te
stijgen. Het Markiezaat wordt aantrekkelijker dan het
oostelijk Zoommeer. Dit valt samen met de toenemende
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Fig. 9. Meerkoet Fulica atra in Binnen Schelde, Zoommeer, Krammer-Volkerak en Markiezaat tijdens tellingen in september en januari. Voor het
Markiezaat is een lopend gemiddelde berekend op basis van 3 achtereenvolgende tellingen. Bij de berekening van het gemiddelde van strenge winters
(*) zijn voor 1985 en 1987 de voorafgaande decembertellingen gebruikt, terwijl januari 1997 niet bij de berekening werd meegenomen. De 1% norm
(15000) werd in het Markiezaat nooit bereikt.

Slobeend Anas clypeata.
Slobeenden foerageren overwegend in de bovenste
waterlaag van ondiep water, waaruit ze met een gespecialiseerde snavel zoöplankton zeven (Cramp &
Simmons 1977). In de Delta en het Beneden
Rivierengebied komen buiten de broedtijd belangrijke
aantallen van de Slobeend voor (Meininger et al. 1994;
Voslamber et al. 1997). In de afgesloten estuaria piekt
hun aantal meestal in september.
In september kunnen er behoorlijk wat Slobeenden in het
Markiezaat voorkomen (Fig. 8), maar hun aantal
fluctueert van jaar tot jaar sterk. Voor sommige jaren lijkt
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voedselrijkdom en vertroebeling van het Markiezaatsmeer, waarbij het aantal dansmuggen sterk opliep. Hun
larven zijn ideaal voedsel voor de Slobeend.
In de meeste winters is het aantal Slobeenden in het
Markiezaat onbeduidend, ze komen dan in groter aantal
voor in de zoute getijdengebieden (Meininger et al. 1994)
Meerkoet Fulica atra.
In zoete wateren eten Meerkoeten vooral plantaardig
voedsel, al kunnen zij ook in belangrijke mate van
Driehoeksmosselen leven (Cramp & Simmons 1977;
Voslamber & van Winden 1999).
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Tabel 2. Jaren waarin soorten de één procentnorm voor waterrijke gebieden van internationale betekenis
overschreden. Voor 1985 en 1987 (strenge winters) werd het aantal van de voorafgaande december beschouwd.
één procent
september
januari
Krakeend
250
89, 90, 91, 92, 94, 98
88, 89, 90, 91, 95
Smient
7500
87, 89, 90
Pijlstaart
700
90
(85), 86, (87), 99, 00
Slobeend
400
89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99

In het Markiezaat begrazen de meeste Meerkoeten
ondergedoken planten in open, ondiep water. De
aantallen die op oevers foerageren zijn veelal onbetekenend. De meeste Meerkoeten worden in september
geteld (Fig. 9). Eind jaren tachtig wordt een 1e piek
zichtbaar. Daarna volgt een tijdelijke inzinking, mogelijk
omdat de vogels het oostelijk Zoommeer en het
Krammer-Volkerak verkiezen. Na 1992 als de aantallen
in die meren gaan teruglopen, stijgen de concentraties in
het Markiezaat en in 1995 wordt een nieuwe piek bereikt.
In die periode foerageren er ook veel in de Binnen
Schelde. Daarna daalt het aantal in het Markiezaat snel.
Die afname valt samen met die van een andere onderwatergrazer, de Knobbelzwaan. Tot 1995 profiteerden
Meerkoet en Knobbelzwaan van het uitdijende pakket
ondergedoken planten. Toen deze door de vertroebeling
verdwenen werd het Markiezaat voor beide soorten
oninteressant.
In de winter vertrekken de meeste Meerkoeten en zijn de
aantallen onbeduidend: er is onvoldoende voedsel.
Internationaal belang van het Markiezaat
Een criterium voor het belang van moerassen of andere
waterrijke gebieden is het regelmatig voorkomen van
tenminste 1 procent van de biogeografische populatie
van watervogels. Voor Nederland betreft het meestal
populaties die gebruik maken van de zogenaamde Westpalearctische trekroute. In de afgelopen 17 jaren werd de
één procentnorm (Meininger et al. 1995) voor internationaal belangrijke gebieden overschreden door
Krakeend, Smient, Pijlstaart en Slobeend (Tabel 2). Voor
de Smient is dat inmiddels verleden tijd, maar voor
Krakeend, Pijlstaart en Slobeend gebeurt dat nog regelmatig. Bovendien is de grootte van de overschrijding
voor de twee laatste soorten vaak behoorlijk groot. De
overige grondeleenden haalden nooit de één procentnorm.

Smienten

Foto’s: Marc Raes

Invloed van meerpeil op de presentie van de soorten
Eén van de motiveringen voor de peilverhoging door
Brabants Landschap was dat het meer eenden in het
schor zou brengen. De telgegevens werden gebruikt om
te testen of deze hypothese opging. Wat kunnen we
verwachten als het meerpeil fluctueert en we rekening
houden met de ecologische voorkeur van de verschillende grondeleenden. Voor de Wilde Eend, die vooral
naar het Markiezaat komt om er te rusten, werd
verwacht dat het peil weinig invloed zal hebben. Zelfs als
het peil flink onder 0 cm daalt dan blijft er voldoende
open water over voor de rustende vogels.

Tabel 3. Habitatkeuze van de soorten en de relatie tussen waterstand en de fractie van de vogels in de voormalige getijdengebieden, die in de
periode 1983 – 97 in het Markiezaat verblijft. Januari 1985 en 1987 bleven buiten beschouwing. RS: Spear-man correlatie-coëfficiënt. Als dit
getal negatief is, wil dit zeggen dat de soort minder naar het Markiezaat komt naarmate het peil stijgt.
habitatvoorkeur
september (n=14)
januari (n=11)
soort
oever
plas-dras
open water
RS
P
RS
P
Krakeend
+
+
+
Smient
+
+
+
Wintertaling
++
Wilde eend
++
Pijlstaart
++
+
Slobeend
++
+
Meerkoet
+
++
P: eenzijdige overschrijdingskans, n.s. niet significant.
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-0.01
0.39
0.05
-0.40
-0.73
-0.49
0.07

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.001
0.036
n.s.

-0.02
-0.31
0.09
-0.43
-0.58
-0.49
-0.02

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.025
n.s.
n.s.
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Fig. 10. Voorkomen van Pijlstaart, Smient en Slobeend in het Markiezaat in functie van de waterstand. Het aantal in het Markiezaat werd
uitgedrukt als fractie van het totaal in de voormalige getijdengebieden. Open symbolen, periode 83-90, gesloten symbolen periode 91-97.

Bij een peilverhoging komen ondergedoken planten
dieper te liggen. Voor Knobbelzwanen is dat nauwelijks
een probleem, dankzij hun lange nek hebben ze een
reikwijdte van 1 meter. Ook voor de Meerkoet, een
andere liefhebber van ondergedoken planten, zal een
kleine verhoging nauwelijks invloed hebben, omdat ze
goed kunnen duiken. Er werd dan ook niet verwacht dat
het aantal Meerkoeten door de waterstand beïnvloed zou
worden. Dat ligt anders voor de Pijlstaart, die alleen
grondelend voedsel kan opnemen en ondanks zijn lange
nek een veel geringere reikwijdte heeft. De voorspelling
was dat bij een kleine peilverhoging het aantal
Pijlstaarten zal dalen omdat ondergedoken planten
moeilijker bereikbaar worden.
Ook voor de Slobeend is een laag peil gunstig: voor die
bentivoor (bodemeter) komt dan meer lage slikken
beschikbaar. Datzelfde zou kunnen gelden voor de
Wintertaling, die graag plas-dras situaties opzoekt om
zaden te zoeken. Voor beide soorten werd een afname
verwacht bij een hoog waterpeil. Omdat Krakeend en
Smient zowel ondergedoken planten als oever-vegetaties kunnen exploiteren, werd weinig invloed van het
meerpeil op hun aantallen verwacht.
Deze aannames werden eenzijdig getest door Spearman
rangcorrelatiecoëfficiënten (RS) te berekenen tussen
waterstand en de presentie van watervogels in het
Markiezaat (Tabel 3). Omdat winterweer, populatieomvang en de aantrekkingskracht van gebieden in de
omgeving ook een grote invloed kunnen hebben op de
aantallen in het Markiezaat werd berekend welke fractie
van het totaal in de voormalige getijdengebieden (som
van Markiezaat, Binnen Schelde, Zoommeer en KrammerVolkerak) in het Markiezaat verbleef. Dit is een grove
maat voor de voorkeur van de soorten voor het reservaat.
Uit tabel 3 volgt dat het peil geen enkele invloed had op
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de presentie van Krakeend, Meerkoet of Wintertaling.
Voor de eerste soorten was dat verwacht, maar voor de
Wintertaling werd een toename verwacht dat bij lage
waterstanden. Dit bleek niet het geval. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat tijdens de pionierjaren vooral het
sterk wisselende zaadaanbod de aanwezigheid van
Wintertalingen bepaalde en dat de plas-dras situaties
van ondergeschikt belang waren.
Negatieve correlaties werden gezien voor de Slobeend
(september) en vooral voor de Pijlstaart. Dit betekent dat
beide soorten minder naar het Markiezaat komen
naarmate het peil stijgt (Fig. 10), wat precies in lijn van de
verwachting lag. Bovendien zijn dit juist twee soorten
waarvoor het Markiezaat van internationaal belang is.
Voor Wilde Eend en Smient (januari, Fig. 10) waren er
tendensen tot afname bij stijgend meerpeil, maar deze
relaties waren statistisch niet significant (Tabel 3). De
tendens tot een negatief verband tussen waterstand en de
presentie van Wilde Eenden kwam onverwacht. Als het
geen toeval is, dan zou het kunnen betekenen dat een
deel van de Wilde Eenden van ondergedoken planten of
de daarop voorkomende fauna leeft. Nu kunnen die
correlaties deels toevallig zijn, omdat niet alleen het
meerpeil, maar ook de vegetatie evolueerde, evenals de
omvang van de (regionale) populatie van de soorten. Zo
leek de tendens tot een positieve correlatie voor
Smienten in september erop te wijzen dat ze talrijker
worden naarmate het peil stijgt (Tabel 3). Dit kwam
echter vooral doordat de eerste jaren na afsluiting, toen
het septemberpeil gemiddeld lager lag (Fig. 2), weinig
Smienten naar het reservaat kwamen (Fig. 4). Er was toen
nog onvoldoende voedsel (zeekraal) of de Smienten
hadden die rijke nazomerdis nog niet ontdekt. Als die
eerste vier jaren buiten beschouwing blijven, dan is er
wel degelijk een negatieve correlatie (Rs = -0.55, P=0.027)
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voor de laatste 13 jaren: minder Smienten naarmate het
water stijgt.
Een multipele lineaire regressie zou een betrouwbaarder
inzicht kunnen geven in de samenhang tussen meerpeil
en allerlei andere factoren. Hierbij valt te denken aan
vegetatiekenmerken (bedekking, drooggehalte op oever
en onder water), van de waterkwaliteit (doorzicht,
chlorofylgehalte, fosfaatconcentratie), omvang van de
regionale populatie van de soort en de ijsbedekking in
het Markiezaat en de rest van Nederland in de periode
vooraf-gaande aan de januaritelling. Omdat die
gegevens niet beschikbaar waren, en omdat de telreeks
bovendien betrekkelijk kort is, werd er bij de evaluatie
van het peil alleen rekening gehouden met de aantrekkingkracht van het Markiezaat ten opzichte van de
omringende voormalige getijdengebieden.
Bespreking
Het Markiezaat maakte sinds 1983 stormachtige ontwikkelingen door. Ruwweg zijn wat betreft de grondeleenden drie perioden te onderscheiden, die elkaar deels
overlappen. Allereerst raakten de voormalige slikken
tijdelijk begroeid met dichte zeekraaltapijten. Deze
trokken veel Smienten en Wintertalingen aan. De
ontwikkeling van ondergedoken planten kwam geleidelijker opgang en bereikte een piek in de jaren 1992-1994.
Deze vegetatie was van belang voor Meerkoet, Pijlstaart
en Smient. Door een toenemende eutrofiëring vertroebelde het water, stierven de ondergedoken planten af en
nam het zoöplankton sterk toe. Van die eutrofiering en
de toename van insectenlarven profiteerden Krakeend,
Pijlstaart en Slobeend. De algenbloei is een fenomeen dat
ook in de randmeren rond de IJsselmeerpolders optrad.
Daar leidde het uiteindelijk tot een dramatische afname
van alle watervogels, inclusief grondeleenden. Aan die
doodse situatie kwam pas een einde toen de randmeren
ververst werden door ze door te spoelen met water uit de
polders. Daarom valt te verwachten dat het belang van
het Markiezaat voor grondeleenden zal afnemen zolang
de belabberde meerkwaliteit niet afdoende verbeterd
kan worden.
Een analyse van het verloop van de zwemeenden in de
loop van de tijd wordt bemoeilijkt doordat er drie jaar na
het ontstaan van het Markiezaat opeens enorme arealen
slik droog-vielen in Krammer-Volkerak en Zoommeer.
De tellingen duiden erop dat er van jaar tot jaar grote
uitwisselingen tussen die gebieden plaatsvonden, die
ook nog eens per soort verschillen. Daaruit blijkt dat het
niet mogelijk is om de situatie in het Markiezaat te analyseren of los te zien van die in de omringende natuurgebieden. Dit geldt trouwens ook voor andere overwinteraars en voor de pioniersoorten onder de broedvogels.
Bij het beheersplan werd uitgegaan van een afgetopt
regenmodel, waarbij het maximum van 50cm +NAP niet
zou worden overschreden. Bij een hoger peil komen
abiotische variatie en slikareaal te veel in de knel (Loenen
(red.) 1988). Uit de metingen in januari blijkt dat de stuw
gedurende al die tijd (veel) te hoog heeft gestaan. Na 1989

V e e r k r a c h t

1 0

[ 2 0 0 3 ]

1

wordt in de helft van de winters de 50 cm +NAP
overschreden, het gemiddelde over de gehele periode
bedraagt zelfs 57 cm +NAP, waarbij soms enorme
hoogtes (68 cm, in 1994) bereikt worden. Dat komt
doordat het water flink boven de stuw moet stijgen voor
afvoer op gang komt.
Het hoge winterpeil is niet alleen ongunstig voor
sommige zwemeenden, het heeft ook nadelen voor veel
soortgroepen. Bij een peil van 0 cm +NAP kent het
reservaat zijn grootste abiotische diversiteit: dan zijn er
de meeste eilandjes, ondieptes en schelpenranden en
kent de oever door zijn grillige vorm de grootste lengte
(Loenen (red.) 1988). Hiervan profiteren niet alleen
bepaalde steltlopers, maar ook Wintertalingen,
Pijlstaarten en bentivoren als Slobeend en Bergeend. Een
tweede positief effect van een dalend peil is dat het areaal
lage, voormalige slikken toeneemt door het vlakke
verval van de Markiezaatsbodem. Bij 0 cm +NAP is dat
445 ha, bij 50 cm +NAP slechts 215 ha. Juist die lage
slikken zijn voor oever-grazers als Smient, en Rotgans
(Bult, 2002) van groot belang. Bovendien leidt de hoge
winterstand ertoe dat de ondergelopen slikken na de
winter te laat droogvallen voor pioniersoorten, de broedvogels waarvoor het Markiezaat landelijk (en internationaal) gezien de grootste waarde heeft (Bult 2000; Bult
2002). Om deze redenen wordt het hoog tijd dat de stuw
op 40 cm +NAP gezet wordt om het meer op een
maximum van 50 cm +NAP af te toppen, zoals bedoeld
in het beheersplan. Zelfs dan zou het peil in 4 van de
afgelopen 11 winters (januari 93, 94, 95 en 98, respectievelijk 51, 58, 55 en 55 cm +NAP) boven het streefmaximum gestegen zijn !
Eén van de motiveringen van Brabants Landschap voor
de abrupte peilverhoging in 1997 was dat het voor eenden
gunstig zou zijn. Uit de tellingen blijkt precies het
omgekeerde: naarmate het meerpeil stijgt, verliest het
reservaat aantrekkingskracht voor een aantal soorten,
terwijl geen enkele soort baat heeft bij een peilverhoging.
Voor Smient, Slobeend en Pijlstaart was die relatie niet
louter toevallig. Bovendien zijn het juist de laatste twee
soorten, waarvoor het Markiezaat van internationaal
belang is. Dat sommige grondeleenden (en steltlopers)
zouden afnemen naarmate het meerpeil stijgt was voorspelbaar. Zo er al toenames te noteren waren na de peilverhoging in 1997, dan begonnen die reeds eerder.
Het betreft dan vooral soorten die profiteerden van de
toenemende voedselrijkdom van het water (Pijlstaart,
Krakeend).
Op dit moment komen in nazomer, herfst en winter nog
altijd veel grondeleenden op het Markiezaat af. Voor
Krakeend, Slobeend en Pijlstaart is het gebied zelfs van
internationale allure. Die soorten kunnen misschien als
indicator dienen voor het toekomstig beheer. Of de
watervogels nog lang op het reservaat af zullen komen is
de vraag vanwege de ernstige voedselcrisis waarin het
meer verzeild is geraakt. Om het Markiezaat als internationaal “wetland” te behouden voor de toekomst,
zouden maatregelen die ook maar enigszins kunnen
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bijdragen tot herstel van de waterkwaliteit de allergrootste prioriteit moeten hebben. Peilverlaging is één
van de maatregelen die daartoe een druppeltje kan
bijdragen.
Besluiten
• Het Markiezaat ontwikkelde zich in 17 jaar tot een
belangrijk “wetland” voor overwinte-ren-de en
doortrekkende grondeleenden.
• Voor Slobeend en Pijlstaart is het reservaat van internationale betekenis, in het verleden was het dat ook
voor Krakeend en Smient.
• Door de te hoog ingestelde stuw heeft het meerpeil de
afgelopen 11 jaar vaak de maximaal aanvaardbare
limiet van 50cm +NAP overschreden, wat voor
sommige grondeleenden en andere vogelgroepen
ongunstig is. Anderzijds had geen enkele zwemeend
baat bij een hoge waterstand.
• Het belang van het reservaat voor Slobeend, Pijlstaart
en mogelijk Smient kan groter worden als het peil
effectief op 50cm +NAP wordt afgetopt. Daartoe moet
de stuw op 40cm +NAP of lager ingesteld worden.
• Als de waterkwaliteit niet snel verbetert, valt te vrezen
dat het Markiezaat binnen afzien-bare tijd heeft
afgedaan als “wetland” van internationale allure.
Dankwoord
De leden van de VWG Bergen op Zoom die meehielpen
bij de tellingen worden van harte bedankt voor al hun
inspanningen.
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Broedvogelonderzoek in het Markiezaat in 1999
Ray Teixeira

Sedert de afsluiting van het Markiezaat van de Oosterschelde in 1983, voert de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom
(VWG BoZ) er broedvogelonderzoek uit. In 1999 ging het om een viertal projecten:
a. de proefstrook van 3200 bij 200 m.
b. kustbroedvogels in samenwerking met het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ).
c. het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van SOVON.
d. het nieuwe Atlasproject voor Broedvogels van SOVON.
Voor bijzonderheden zie voorgaande verslagen (Teixeira 2000, 2002) en betreffende handleidingen.
Inventarisatieschema 1999
datum tijd
minuten n
wind
bewolking
temp
bijz
inv
deel
1. 1004
07.50-09.55
125
2
ZW 3
8/8 laag
7C
RT
Z+M
1004
07.30-08.40
70
2
ZW 3
8/8
7C
TB
N
2. 0105
07.30-09.30
120
2
NO 1
0/8
10C
heiig
RT
Z
0105
11.20-11.50
30
2
NO 2
1/8
15C
RT
M
0105
12.30-13.40
70
2
NO 2-3
1/8
15C
RT
N
3. 1505
05.42-07.50
128
1
NO 0-2
7-8/8
8-10C
HB
Z
1505
09.45-10.25
40
1
NO 4
6-4/8 hoog
11C
RT
M
1505
07.05-08.20
75
1
NO 2
7/8
8C
RT
N
4. 2905
07.05-09.27
142
2
O1
0/8
13C
RT
Z
2905
10.50-11.30
40
2
ZO 3
2/8 hoog
18C
RT
M
2905
12.10-13.15
65
2
ZO 3-4
3/8 hoog
21C
RT
N
5. 1206
06.30-08.45
135
1
W1
7/8
12C
TB
Z
1206
07.00-07.40
40
1
W1
7/8
12C
RT
M
1206
09.00-10.30
90
1
ZW 1
7/8
15C
RT
N
n = aantal waarnemers, bijz = bijzonderheden, inv = inventariseerder: HB = Hidde Bult, TB = Ton Bakker, RT = Ray
Teixeira, N = noordelijk, M = midden en Z = zuidelijk deel van de proefstrook.
Voor een gebiedsbeschrijving van het circa 1100 ha grote
meer en 700 ha landoppervlak van het Markiezaat zie
Röling (1994) en van de proefstrook zie Teixeira & Bult
1991. Voor de perikelen rond de verhoging van de waterstand van +0,50 m NAP naar +0,60 m NAP zie Teixeira
(1999) en Bult (2002, 2003). Ook in 1999 bleef het water
hoog, waardoor er weinig broedgelegenheid was voor
kustbroedvogels. Gedurende de zomer werd het water
zeer troebel ten gevolge van de toename van groene
algen. De doorzichtigheid nam sterk af, waardoor ondergedoken waterplanten nauwelijks groeikansen kregen.
In de nazomer ontstond weer een forse botulismeexplosie met grote sterfte onder de watervogels. Zelfs in
de winter van 1999 naar 2000 bleef het water ondoorzichtig groen.

METHODE
A. Proefstrook
Zoals steeds hielpen leden van de VWG BoZ bij het
onderzoek van de vijf volledige rondes, die meestal in de
vroege ochtend werden afgewerkt. Alle potentiële
broedvogels werden gekarteerd. Het bepalen van het
aantal territoria of broedparen geschiedde aan de hand
van de richtlijnen van de uitgebreide territoriumkar-
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tering van de handleiding Broedvogels inventariseren in
proefvlakken (Van Dijk 1996).
Er werd 19_ uur aan veldwerk besteed. Dit is bijna 19 min
per ha, iets minder dan voorgaande jaren. Bij het
veldwerk werd het slikkengebied tussen de twee grote
niet doorwaadbare kreken niet betreden, omdat het
vrijwel geheel onder water stond.

B. Kustbroedvogels
Het onderzoek naar de kolonievogels, plevieren,
meeuwen en sterns werd in de eerste plaats uitgevoerd
tijdens integrale tellingen op 15 mei en 12 juni. Om
verstoring te voorkomen werden kolonies van
kustbroedvogels niet betreden. De Spuitkop werd
verschillende keren van afstand met een telescoop
afgespeurd en alleen betreden op 2 juli. Voor dit
deelgebied is dus sprake van een ruwe schatting.
Medewerkers van het RIKZ leverden diverse aanvullingen. Zij liepen wel door de kolonies heen en telden daar
dan ook hogere aantallen. Afkortingen: Spkop =
Spuitkop, Mp-sl = Molenplaat slik, Duin = Duintjes, ex =
exemplaar, p = paar en t = territorium.
C. LSB en Atlasproject
Voor het onderzoek van de broedvogels van het gehele
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Markiezaat werd een vrijwel vlakdekkende territoriumkartering uitgevoerd. Er werd geprobeerd drie volledige
rondes te lopen, zoveel mogelijk aansluitend op de
inventarisatie van de proefstrook en die van de
kustbroedvogels. De nadruk werd gelegd op die delen
van het gebied, die gewoonlijk niet onderzocht werden
zoals de eentonige met duinriet begroeide vlaktes, de
bebossing en de kreken. Enkele vogelarme vlaktes van
het Hogerwaardschor en de Duintjes werden slechts
twee maal onderzocht, terwijl de Spuitkop alleen op 2 juli
van dichtbij kon worden betreden. Dit eiland werd
daarnaast enkele malen nauwgezet met de telescoop
afgezocht vanaf zuidelijke en westelijke richting.
Daardoor kon een schatting worden gemaakt van de
grotere broedvogels. Zangvogels zijn er ongetwijfeld
massaal gemist.
Om te compenseren voor het geringe aantal bezoeken,
werd tijdens het inventariseren veel aandacht besteed
aan uitsluitende waarnemingen, dat wil zeggen dat werd
geprobeerd meerdere territoriumhouders van één
bepaalde soort gelijktijdig waar te nemen. Daarnaast
werden de vogels zo veel mogelijk aangezet tot
alarmeren, onder andere door mogelijke schuilplaatsen
goed af te zoeken. Zo werden in de open schorren alle
kreken afgelopen om de erin nestelende vogels op te
sporen. Over het algemeen werd per bezoek 3 tot 4 uur
per 100 ha besteed, hetgeen vrij veel is voor open terrein.
RESULTATEN
Algemeen
Het aantal vastgestelde territoria in de proefstrook met
het minimum en maximum per deelgebied is weergegeven in tabel 1, het aantal kustbroedvogels in tabel 2 en
het aantal broedparen in het gehele Markiezaat in tabel 3.
Bij de bespreking van de broedvogels is de SOVONstatus aangegeven, het voorkomen op de Rode Lijst met
de bijbehorende argumentatie: A = internationale
betekenis, B = sterk bedreigd, C = bedreigd, D =
kwetsbaar en de Blauwe Lijst: I = internationale
betekenis, alsmede het aantal paren of territoria in het
Markiezaat (Mz) en de proefstrook (ps).
Bespreking belangrijkste soorten
Alleen de meest in het oog springende soorten in het
Markiezaat worden besproken.
Dodaars Tachybaptus ruficollis
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. Mz 33 p.
Door consequent alle grote kreken van het
Hogerwaardschor af te zoeken konden maar liefst 33
territoria worden opgespoord. Vrijwel alle paren
kwamen tot broeden en brachten jongen groot, meestal 4
tot 6 per nest. In het Markiezaat broedden in 1999 circa
3% van de Nederlandse Dodaarzen.

Er werden veel jongen gezien. Naast de broedparen
komen ook net zoveel overzomeraars voor, die
ogenschijnlijk geen broedpoging doen.
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst D. Mz ≥6 p.
Ook in 1999 werd het Markiezaat als voorverzamelplaats
gebruikt voor vele tientallen paren Geoorde Futen.
Daarvan bleven er uiteindelijk ongeveer zes over,
waarvan zeker één paar jongen grootbracht. Op het
nabijgelegen natuurbouw Kreekrak Noordoost broedden
14 paar, welke vele jongen grootbrachten.
Zwarte Zwaan Cygnus atratus
SOVON-status: zeldzaam. Mz 10 p.
Het aantal Zwarte Zwanen was iets hoger dan in 1998.
Vrijwel alle vogels waren gepaard en verbleven rond
Spuitkop en Molenplaatslik. Ondanks de aanwezigheid
van de Vos slaagden twee paar erin jongen groot te
brengen. De jongen kwamen laat uit, respectievelijk
midden juni en midden juli.
Knobbelzwaan Cygnus olor
SOVON-status: schaars. Mz 19, ps 1 p.
De Knobbelzwaan gaat hard achteruit op het Markiezaat.
Niet alleen is het aantal broedparen gedaald, maar vooral
de vele honderden ruiende vogels zijn weggetrokken.
Oorzaak is de afnemende waterkwaliteit ten gevolge van
de toegenomen eutrofiëring, waardoor er veel minder
ondergedoken waterplanten over zijn. Regelmatig vallen
Knobbels ten prooi aan de Vos.
Kolgans Anser albifrons
SOVON-status: zeldzaam. Mz 11 p.
De meeste Kolganzen vertoeven langs de Markiezaatskade en rond de Spuitkop. De aantallen zijn licht toegenomen en momenteel zijn de meeste Kollen gepaard.
Veel paren sluiten zich aaneen tot groepjes. Dit jaar werd
een nest gevonden waaruit een jong grootkwam. Alle
andere paren leken niet te hebben gebroed, of werden
daarin verstoord.
Grauwe en Tamme Gans Anser anser
SOVON-status: schaars. Mz 4 en 4 p.
Van de Grauwe Gans werden twee paren met ieder 3
jongen gezien. Alle Tamme paren hadden jongen.
Grauwe Ganzen, Markiezaat, oktober 2003

Ton Bakker

Fuut Podiceps cristatus
SOVON-status: schaars. Mz 37, ps 1 p.
De meeste Futen broeden in de diepe kreken in de
zuidwesthoek van het Markiezaat. Soms wordt koloniegewijs gebroed en liggen de nesten enkele meters uiteen.
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Canadese Gans Branta canadensis
SOVON-status: zeldzaam. Mz 3 p.
In het begin van het broedseizoen waren drie paar
Canadese Ganzen zeer luidruchtig aanwezig in de
boskreek. Later in het seizoen verplaatsten zij zich over
verschillende delen van het terrein. Uiteindelijk werden
van slechts één paar drie jongen gezien.

Wilde Eend Anas platyrhynchos
SOVON-status: algemeen. Mz 219, ps 12 p.
Overal in het Markiezaat werden nesten van de Wilde
Eend gevonden. Het verlies van eieren en jongen is zo
groot, dat de reproductie toch maar vrij gering is. De
inventarisatie van deze vroege broeder van de Spuitkop
is onvolledig. Behalve de broedparen, zijn er aan het eind
van het seizoen vele tientallen ongepaarde .

Brandgans Branta leucopsis
SOVON-status: zeldzaam. Mz 158 p.
De aanwezigheid van de Vos op de Spuitkop was een
regelrechte ramp voor de Brandganzen. Verschillende
vogels werden doodgebeten, van broeden kwam vrijwel
niets. Eind juni werden ongeveer 12 paar met circa 31
jongen gezien, tegen 100 tot 200 jongen in voorgaande
jaren.

Pijlstaart Anas acuta
SOVON-status: zeldzaam. Mz 5, ps 1 p.
Tot eind april werd tenminste 15 paar Pijlstaarten gezien.
Binnen de datumgrenzen waren daar nog vijf van over.
Bij de vogelhut werden op 18/6 twee zichtbaar nerveuze
en licht alarmerende  gezien voor een rietstrook,
hetgeen wijst op nesten of jongen.

Nijlgans Alopochen aegyptiacus
SOVON-status: schaars. Mz ca 5 p.
De Nijlganzen van het Markiezaat vliegen regelmatig
naar omliggende gebieden. Daardoor is de bepaling van
de populatie niet eenvoudig. Eén succesvol broedgeval
op het Hogerwaardschor leverde slechts twee pullen op.

Zomertaling Anas querquedula
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. Mz 12, ps 1-3 p.
De meeste Zomertalingen hielden zich op in ondiep
water bij grazige vlaktes. Er werden vooral paren, kleine
groepjes  en soms solitaire  gezien. In juli werden
twee  met al grote jongen waargenomen.

Bergeend Tadorna tadorna
SOVON-status: schaars. Mz 97, ps 14 p.
Het Markiezaat functioneert voor de Bergeend als
foerageer-, rust- en broedgebied. Een deel van de paren
zal beslist elders op de Brabantse Wal een broedpoging
hebben gedaan. Er werden tenminste 15 paren met
tomen jongen gezien

Tafeleend Aythya ferina
SOVON-status: schaars. Mz 26, ps 1 p.
De Tafeleend neemt duidelijk toe, maar bereikt nog niet
het niveau van de Kuifeend. Het aantal overzomeraars is
vele malen groter dan het broedbestand. Rond de
Boskreek werden een tiental  met pullen gezien.

Smient Anas penelope.
SOVON-status: zeldzaam. Mz 7, ps 1 p.
Tot eind maart werden overal op het Markiezaatsmeer
paren Smienten waargenomen; vanaf mei werden
vrijwel uitsluitend  gezien. Vanaf half juli houden
zich in de diepere kreken van het Kreekrakschor groepjes
vliegvlugge Smienten in vrouwtjeskleed op. De overwinteraars zijn dan nog niet gearriveerd. Andere aanwijzingen voor broeden werden ook dit jaar niet gevonden.
Krakeend Anas stepera
SOVON-status: schaars. Mz 96, ps 12 p.
Broedseizoen 1999 was een absoluut topjaar voor de
Krakeend in het Markiezaat. Er werd in alle grote en
kleine kreken gebroed; tal van  met jongen werden
gezien. Naast de broedpopulatie komt de laatste jaren
ook nog een toenemend aantal paren naar het Markiezaat om er te foerageren. Zij verblijven in grote groepen
in ondiepe voedselrijke delen van het meer. Dit jaar ging
dat om circa 146 paar, dat wil zeggen meer dan het broedbestand.
Wintertaling Anas crecca
SOVON-status: schaars. Mz 9, ps 2 p.
Wintertalingen zijn heel moeilijk te inventariseren in de
onoverzichtelijke kreken van het Markiezaat. Vooral
binnen de datumgrenzen zijn ze lastig te vinden. Vanaf
juli werden vele vrouwtjes met grote jongen gezien. Een
deel daarvan kan elders hebben gebroed.
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Brilduiker Bucephala clangula
SOVON-status: zeldzaam. Mz 1 p.
Reeds enkele jaren overzomerden één of enkele 
Brilduikers in het Markiezaat. In 1999 waren steeds 1-2
paar aanwezig. Op 13/8 werd een jonge Brilduiker
gevonden, die volledig uitgeput was door botulisme.
Opmerkelijk was dat de slagpennen nog bloedspoelen
hadden.
Middelste Zaagbek Mergus serrator
SOVON-status: zeldzaam. Mz 2 p.
Op 15/5 vloog er een alarmerend  rond op het
Hogerwaardschor. Daarnaast werd binnen de datumgrenzen een  gezien langs de Markiezaatskade.
Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis
SOVON-status: zeldzaam. Mz 2 p.
Verschillende waarnemingen van (baltsende)  en
 rond de Boskreek doen vermoeden dat er twee paar
aanwezig waren. Net als in 1998 zijn er weer geen aanwijzingen voor broeden.
Sperwer Accipiter nisus
SOVON-status: schaars. Mz 1 p.
Al jaren worden in de broedtijd Sperwers op het
Hogerwaardschor waargenomen, waarvan de herkomst
onduidelijk is. T. Quekel meldde in 1998 al een mogelijk
broedgeval. Dit jaar werd bij vrijwel elk veldbezoek in de
zuidwesthoek van het Markiezaat een jagende Sperwer
gezien. Op 2/7 werd een vers geplukte jonge Sperwer

17

gevonden, waarvan de slagpennen nog bloedspoelen
vertoonden. De vogel leek te zijn geslagen door een
Havik en was waarschijnlijk in het dichte bos op het
Hogerwaardschor uitgevlogen.
Slechtvalk Falco peregrinus
SOVON-status: zeldzaam. Mz 1 p.
In 1999 werden regelmatig Slechtvalken gezien in alle
maanden van het broedseizoen, vooral in de hoogspanningsmasten en op het Hogerwaardschor. Op 23/4 vloog
een mannetje onder luid gekrijs uit een hoogspanningsmast
op om een aankomende Zwarte Kraai te verjagen.
Daarna lande de vogel in dezelfde mast en was vanaf de
grond niet meer te zien. Op 19/6 werd bij andere
hoogspanningsmasten een 씹 en een 웨 waargenomen,
die luid naar elkaar riepen en met typische stijve
vleugelslag rondom elkaar vlogen.
Waterral Rallus aquaticus
SOVON-status: schaars. Mz 5 t.
Binnen de datumgrenzen werden 5 territoria vastgesteld
in kreken met veel riet. Op 13/8 werden ook op andere
plaatsen spontaan roepende Waterrallen gehoord, hetgeen
een aanwijzing van een nog wat hoger broedbestand kan
zijn.
Kwartel Coturnix coturnix
SOVON-status: schaars. Mz 1 t.
Op 8/5 was er een roepende Kwartel in het korte gras
van het Hogerwaardschor. De soort kan door het
ontbreken van avond- en nachtbezoeken zijn onderschat.
Kluut Recurvirostra avosetta
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst D, A. Mz 65, ps 4 p.
Net als in 1998, berust de schatting van het bestand op
tellingen van paren. Veel paren hadden geen nest en
waren dus niet erg plaatstrouw. Daardoor kan een
overschatting zijn opgetreden. Het RIKZ schatte het
aantal paren op 52. Van de broedende Kluten hadden er
maar weinig succes. Zeker één kolonie werd door Vossen
bezocht en mogelijk daardoor verlaten.
Kleine Plevier Charadrius dubius
SOVON-status: zeldzaam. Mz 7 p.
Van de plevieren lijkt alleen de Kleine het nog redelijk te
doen in het Markiezaat. Beide paren van het Molenplaat-slik hebben gebroed, terwijl op het Hogerwaardschor twee nesten werden gevonden en er flink werd
gealarmeerd.
Bontbekplevier Charadrius hiaticula
BSP-status: zeldzaam; Rode Lijst D. Mz 4 p.
Er komen bijna geen Bontbekplevieren meer voor in het
Markiezaat. Het opgegeven aantal kan zelfs een
overschatting zijn. De meeste paren werden slechts een
maal waargenomen. Alleen op het Kreekrakschor werd
een jong grootgebracht.
Strandplevier Charadrius alexandrinus
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst B, D. Mz 18 p.
Van de Strandplevier was in 1999 nog maar één paar
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succesvol; op het Molenplaat-slik werden twee jongen
gezien. De overige paren wisten geen enkel jong groot te
brengen. Deze rampzalige ontwikkeling is volledig te
verklaren door de verhoging van het waterpeil
gedurende het broedseizoen. De opgave voor 1999 van
het aantal broedparen van het RIKZ is beslist te hoog.
Kievit Vanellus vanellus
SOVON-status: algemeen. Mz 157, ps 14-16 p.
Door de verhoging van de waterstand is de zuidzijde van
de proefstrook minder interessant geworden voor de
Kievit. Voor het gehele Markiezaat vallen de gevolgen
mee. De vlakke delen voor de duintjes zijn nog steeds
zeer geschikt om te broeden.
Watersnip Gallinago gallinago
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. 1 t.
Op 8/5 en 15/5 werd midden op de dag een snip uit het
drasse weiland van het schor opgejaagd. Broeden ter
plaatse is mogelijk. Voor het vaststellen van de omvang
van het broedbestand is aanvullend vroeg ochtendbezoek nodig.
Grutto Limosa limosa
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C, A; Blauwe Lijst I.
Mz 11, ps 1 t.
De Grutto heeft zo langzamerhand vaste voet aan de
grond gekregen in de grazige delen van de schorren,
vooral bij de Duintjes. Ieder veldbezoek aan dat deel van
het terrein gaat steevast gepaard met vele heftig alarmerende Grutto's.
Tureluur Tringa totanus
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. Mz 144, ps 23 t.
De Tureluur is in het Markiezaat al jaren ongeveer
stabiel. De lichte toename van 1998 ten gevolge van de
hogere waterstand, heeft in 1999 geen vervolg gekregen.
De meeste territoria werden vastgesteld aan de hand van
alarmerende vogels. Er werd slechts één toevallige
nestvondst gedaan.
Visdief Sterna hirundo
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. Mz 11 p.
De enige plaats waar de Visdief werkelijk tot broeden
kwam was op het Molenplaat-slik. De paren van de
Duintjes hebben eerst een broedpoging gedaan op de
Spuitkop op de plaats waar in 1998 nog een kolonie was.
IJsvogel Alcedo atthis
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst C. Mz 1 p?
De eerste week van maart zag beheerder T. Quekel twee
IJsvogels in de omgeving van de boskreek. Na het broedseizoen werd twee keer een enkel exemplaar gezien.
Oeverzwaluw Riparia riparia
SOVON-status: kolonievogel. Rode Lijst C. Mz: circa 20 n.
In 1999 werd speciaal op het voorkomen van
Oeverzwaluwen gelet. Al in april werden zo'n 20 vogels
gezien rond een kreek in het Hogerwaardschor met veel
steile wandjes, waarin zich diverse nesten bleken te
bevinden. De nestingangen waren vanaf de kant lastig te
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zien, zodat de schatting van het aantal broedparen
aanvankelijk onzuiver was en geschiedde op grond van
het aantal jagende Oeverzwaluwen in dat gebied.
Volgens de beheerder T. Quekel, die de kolonie vanaf het
water telde, waren er ongeveer 20 nesten. Op de nabijgelegen Bergse Plaat bevonden zich grote kolonies met 300
en 100 paar en op de Molenplaat hebben in het
afgegraven gedeelte nog ca 80 paar gebroed.
Graspieper Anthus pratensis
SOVON-status: algemeen. Mz 718, ps 57 t.
Doordat de proefstrook meerdere keren door twee met
elkaar samenwerkende VWG-leden werd onderzocht,
kon een nieuw maximum voor de Graspieper worden
vastgesteld. Bij het onderzoek werd nauwkeurig door
één man elke geschikte nestplaats afgezocht, waarbij de
broedvogels vaak tot alarmeren werden aangezet. De
tweede man kon de alarmerende vogels in de gaten
blijven houden, als de eerste onderzoeker bij de volgende
geschikte broedplaats een nieuw broedpaar liet
alarmeren. Op deze manier kon met 100% zekerheid
paren van elkaar worden gescheiden en een groter
broedbestand worden vastgesteld. De gebruikelijke
techniek van luisteren naar spontaan zingende vogels
levert veel minder waarnemingen per ronde op. Met
deze techniek berekende Hustings et al. (1985) een
gemiddelde trefkans van maar zo'n 35%. Bovendien is de
Graspieper juist enkele uren na zonsopkomst het meest
actief, op het moment dat de Markiezaat-inventariseerders net klaar zijn met hun onderzoek. Als er dan ook
nog weinig rondes worden gelopen, zal er een zeer
aanzienlijke onderschatting van het aantal broedparen
optreden.
Het onderzoek buiten de proefstrook gebeurde voornamelijk door één persoon. Daarbij werd ook getracht zo
veel mogelijk paren te laten alarmeren, maar dan is het
lastiger zeker te zijn dat niet twee maal dezelfde vogels
worden waargenomen. Door zeer veel tijd in het inventariseren van de open en ogenschijnlijk vogelarme
duinrietvegetatie met kreken te steken, was het mogelijk
een ongekend groot broedbestand op te sporen. Het is nu
wel duidelijk dat de unieke hoge Graspieperdichtheid
van zo'n 150-200 paar/km2 niet alleen voor de proefstrook geldt, maar voor alle vergelijkbare delen van het
Markiezaat.
Paapje Saxicola rubetra
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst B. Mz 1 t.
Op 12/5 werd een eenmalige zangwaarneming gedaan.
In 1995 was er ook een territoriaal Paapje.
Roodborsttapuit Saxicola torqua-ta
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. Mz 61, ps 3 t.
De Roodborsttapuit heeft in het Markiezaat vaak vrij
grote territoria, waarvan er in 1999 een aantal net langs
de rand van de proefstrook lagen. Daardoor lijkt de soort
daar afgenomen, maar er is eerder sprake van een groot
randeffect. Door het intensieve onderzoek van de
duinrietvegetatie, konden elders in het Markiezaat veel
nieuwe territoria worden vastgesteld.
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"Nachtegaal" Luscinia sp. Mz 1 t.
Op 24/5 werd bij somber weer vroeg in de middag in een
wilgenstruweel met veel brandnetels de aanhoudende
zang van een "Nachtegaal" gehoord. De zang was eentoniger dan van onze eigen Nachtegaal en leek enkele
karakteristieke delen ervan te ontberen. Ondanks
naarstig speuren werd de vogel niet goed gezien. Gezien
de afwijkende zang en het biotoop was er mogelijk
sprake van een Noordse Nachtegaal.
Sprinkhaanzanger Locustella naevia
SOVON-status: schaars. Mz 56, ps 4 t.
Na het topjaar 1997 nam de Sprinkhaanzanger in de
proefstrook verder af. Mogelijk is er sprake van een
inventarisatiefout, doordat tijdens het veldwerk minder
uitsluitende waarnemingen werden verricht, waardoor
bij het clusteren op de soortkaart grote "territoria" met
veel registraties ontstonden. In het gehele Markiezaat
blijkt het wel goed te gaan met de Sprinkhaanzanger.
Door het uitgebreide onderzoek werden vooral op
Kreekrak- en Hogerwaardschor veel zangposten
gevonden.
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
SOVON-status: schaars. Rode Lijst C. Mz 6 t.
Vooral aangetroffen in rietstroken in verlandende
kreken. De geconstateerde toename is niet alleen te
verklaren uit beter onderzoek. Ook in de omgeving van
het Markiezaat, zoals op de Molen- en Bergse Plaat
worden steeds meer zangposten opgemerkt.
Bosrietzanger Acrocephalus palustris
SOVON-status: algemeen. Mz 115, ps 11 t.
Het aantal opgegeven paren van de Bosrietzanger in de
proefstrook varieert jaarlijks vooral ten gevolge van de
kans de soort waar te nemen tijdens de twee laatste
inventarisatierondes.
In het hele Markiezaat lijkt de soort langzaam terrein
terug te winnen na de glorietijd van de jaren tachtig.
Toen vormde het Hogerwaardschor met zijn overal
opschietende struiken een zeer geschikt broedbiotoop.
Nadat de begrazing was losgebarsten bleef daar maar
weinig van over en veranderde het schor in een veel
eentoniger vlakte met veel Duinriet. Langzamerhand
begint daar weer iets meer variatie in op te treden,
doordat op sommige afgelegen plaatsen zich struiken
kunnen handhaven. Daarnaast komen er steeds meer
velden met Adelaarsvarens waarin gebroed kan worden.
Grasmus Sylvia communis
SOVON-status: schaars. Mz 120, ps 11 t.
Door de hernieuwde ontwikkeling van een wilgenstruweel in het begraasde deel van het zuidelijk stuk van
de proefstrook is steeds meer geschikt broedbiotoop
voor de Grasmus ontstaan, waardoor de aantallen verder
konden stijgen. Door het uitgebreidere onderzoek in de
rest van het Markiezaat kwam een veel groter broedbestand aan het licht dan tot heden bekend was.
Baardmannetje Panurus biarmicus
SOVON-status: zeldzaam. Rode Lijst D, A. Mz 1-2 p.
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De eerste aanwijzingen voor broeden van Baardmannetjes in het Markiezaat kwam op 27/3/99, toen
twee paar en een ex bijeen werden gezien in een groot
rietveld aan de zuidzijde van de boskreek. Deze
waarneming valt net voor de datumgrens, maar wel
binnen de beste inventarisatieperiode. Bij twee vervolgbezoeken werden geen Baardmannen meer gehoord. Op
18/6 werd een paar met enkele jongen gezien in de kreek
vanaf het persgemaal. Hoewel beide waarnemingen niet
aan de SOVON-criteria voldoen en erg ver uiteen liggen,
lijkt broeden in het Markiezaat of directe omgeving voor
de hand te liggen.
Niet broedvogels: Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar
(oa paar met bedelend jong op 15/6; kan buiten het Mz
hebben gebroed), Chileense Flamingo (19/6), Grauwe
Kiekendief (씹 5/5), Bonte Strandloper, Kemphaan,
Wulp, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw (enkele broedparen in natuurbouw Kreekrak), Grote Mantelmeeuw
(adult ex van afstand waargenomen op de Spuitkop),
Zwarte Stern (42 ex 15/5), Gierzwaluw, Paapje, Tapuit
(oa paar, toch slechts mogelijke broedvogel).
Trekvogels en overwinteraars: Rotgans, Zilverplevier,
Kanoet, Kleine (26 ex 15/5) en Krombekstrandloper,
Rosse Grutto, Regenwulp, Zwarte, Bos- en
Groenpootruiter, Witgatje (3 ex 3/4), Oeverloper,
Steenloper (1 ex 15/5).
Zoogdieren: Vos, Ree, Haas, Konijn, Mol, Veldmuis, Rat
sp.

DISCUSSIE
Broedvogels
In de proefstrook werden in 1999 42 (waarschijnlijke)
broedvogelsoorten waargenomen en ongeveer 300 territoria geteld; allebei iets minder dan in 1998. Er waren
geen nieuwkomers. Het aantal Rode Lijstsoorten nam af
van 7 naar 6. Deze afnamen zijn mede te verklaren door
het kleiner worden van de strandvlaktes door de hoge
waterstand. Er komen nog maar nauwelijks kustbroedvogels in de proefstrook voor. Soorten die het moeten
hebben van een korte vegetatie als Veldleeuwerik,
Graspieper, Tureluur en Kievit bleven ongeveer op het
niveau van 1998.
Ook in 1999 werden veel eenden gezien. Dit waren voornamelijk foeragerende dieren in ondiep water. Hoewel
zij volgens de nieuwe SOVON-normen meetellen, zullen
ze meestal niet in de strook hebben gebroed. Het aantal
zangvogels is ongeveer gelijk gebleven. Sommige
soorten namen iets af, andere namen toe. Deze schommelingen zijn te verklaren uit het geringe oppervlak van
de proefstrook, dat geschikt is voor deze vogels om in te
broeden. In zo'n situatie zal toeval altijd een rol blijven
spelen. Lange termijn veranderingen worden alleen
duidelijk als er trends zijn te vinden, zoals bij de
Grasmus, die gestaag blijft toenemen.
De kustbroedvogels deden het net als in 1998 slecht.
Oorzaken zijn de hoge waterstand en dientengevolge
afname van het broedareaal (Kluten, plevieren), alsmede
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het verschijnen van de Vos op de Spuitkop (meeuwen,
sterns). Al deze soorten hebben een dramatisch broedseizoen achter de rug. Buiten het Molenplaat-slik werden
vrijwel geen jongen grootgebracht! De gemengde
kolonie Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen van de
Spuitkop kon het niet bolwerken tegen de Vos. Veel
volwassen vogels werden gedood, waarna vrijwel alle
nesten werden verlaten. Een intensieve telling op 2 juli
leverde slechts 11 jonge Zilvers op en nog vier nesten met
in totaal 6 eieren. Enige lichtpuntje was de aanwezigheid
van twee nesten van de Steltkluut op het Molenplaatslik. Op de nabij gelegen uitloper van de Bergse Plaat
bevonden zich eveneens twee nesten. Er werden geen
jongen gezien. Van de sterns en plevieren van het
Molenplaat-slik werden wel veel nesten, maar toch maar
weinig jongen waargenomen. De Noordse Sterns werden
alleen door medewerkers van het RIKZ gevonden.
Andere verschillen tussen hun inventarisatie en die door
de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom zijn weergegeven
in tabel 4. Doordat medewerkers van het RIKZ tijdens
hun inventarisatie geen dagkaarten maken, maar
volstaan met een turflijst met broedvogels per
deelgebied, is het meestal niet mogelijk hun gegevens
aan onze soortkaarten toe te voegen. Bovendien moet
rekening worden gehouden met de mogelijkheid van
determinatiefouten. Eén of beide partijen kunnen Kleine
en Bontbekplevier en/of Noordse Stern en Visdief
hebben verwisseld.
In het hele Markiezaat kwamen 16 soorten voor van de
Rode en twee van de Blauwe Lijst van bedreigde en
kwetsbare vogels in Nederland (Osieck & Hustings
1994), één meer dan in 1998. Het totaal aantal broedvogelsoorten bereikte met 102 een nieuw record. Dit is
landelijk gezien heel hoog voor een enkel gebied
gedurende één jaar. Volgens de huidige SOVONindeling zijn er 6 kolonievogels, 21 zeldzame en 41
bijzondere, voornamelijk schaarse broedvogelsoorten
(Van Dijk 1996, Van Dijk & Hustings 1996).
In het Markiezaat werd in 1999 een record aantal paren
eenden en ganzen vastgesteld. De broedresultaten waren
over het algemeen echter mager. Van de in totaal 185
paar ganzen, brachten er slechts 21 jongen groot. Vooral
de ganzen die op de Spuitkop probeerden te broeden,
kenden weinig succes. Van de eenden zijn minder
nauwkeurige cijfers bekend, maar zeker is dat het broedsucces laag lag. Opvallend is het verschijnen van grote
groepen mannetjes van diverse soorten aan het eind van
het broedseizoen.
Het totaal aantal roofvogels en uilen blijft al jaren
ongeveer gelijk. Wel is er een verschuiving gaande van
open veld naar bosroofvogels, dat wil zeggen minder
Kiekendieven en Velduilen tegenover meer Buizerden,
Sperwers en Ransuilen. De Wespendief werd in 1999
regelmatig gesignaleerd evenals de Havik. De vestiging
van deze laatste lijkt een kwestie van tijd.
Naarmate het bos zich verder ontwikkelt, neemt de
zangvogelstand gestaag toe. Nieuwkomers in 1999
waren Roodborst, Staartmees, Pimpelmees en Vink.
Vrijwel alle bewoners van struiken en jong opgroeiend
bos, zoals Winterkoning, Heggemus, Fitis, Tuinfluiter,
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Zwartkop en Tjiftjaf namen de afgelopen jaren fors toe en
bereikten in 1999 een voorlopig maximum. Deze ontwikkeling voltrekt zich bijna volledig in de niet-begraasde
delen. De nog maar onlangs gevestigde Kool- en
Pimpelmees breidden hun aantallen uit. Van de al langer
gevestigde soorten als Hout- en Tortelduif, Merel en
Zanglijster blijven de aantallen groeien. In voor- en
naseizoen worden al Groene en Grote Bonte Specht
gezien. Van broeden is nog geen sprake, maar dat duurt
niet lang meer. Een andere nieuwkomer, de Gekraagde
Rood-staart, had een territorium bij de boerderij
Hildernisse, waar ook de mussen en Kauwen broeden.
De rietbewoners als Kleine Karekiet en Rietgors zijn ook
sterk in aantal toegenomen, ten gevolge van het groter
worden van het areaal overjarig riet op de schorren. De
Bosrietzanger echter blijft onder het niveau van midden
jaren tachtig, voordat de begrazing werd ingezet. De
Blauwborst, die ook veel van de begrazing te lijden heeft,
kan nu nog uitsluitend in rietvelden broeden, waar geen
vee kan komen. In het grote rietveld op de kwelzone
wordt alleen door de Rietgors gebroed.
De zangvogels van open terreinen geven een wisselend
beeld. De Veldleeuwerik blijft constant, terwijl Graspieper,
Witte Kwikstaart, Roodborsttapuit en Sprinkhaanzanger
veel algemener zijn dan werd aangenomen. De Gele
Kwikstaart neemt daarentegen steeds verder af. Hij lijkt
hier, net als in andere voormalige getijdengebieden, zijn
status als pioniersoort waar te maken.
Waterhoogte Markiezaatsmeer
De invloed van de verhoogde waterstand op de broedvogels van strandvlaktes was net als in 1998 zeer negatief.
Alle kustbroedvogels, met uitzondering van onbetekenende aantallen Steltkluten, Noordse en Dwergsterns,
deden het slecht. Bovendien waren de broedresultaten
bedroevend, zodat een verdere afname moet worden
gevreesd.
Volgens het Beheersplan Markiezaat van Bergen op
Zoom (Van Vugt 1999), waren er vier doelstellingen voor
het verhogen van het meerpeil. Al deze doelen werden
niet bereikt, of zijn oncontroleerbaar zonder een
diepgaand onderzoek daaromtrent.
Het hoofddoel van de waterstandsverhoging, het
weghouden van de Vos van de Spuitkop, werd niet
bereikt. Ironisch genoeg vestigde de Vos zich juist in 1999
op het eiland met rampzalige gevolgen voor alle grondbroeders. Bij het bezoek van 2/7 werden tal van vossenprooien gevonden. De gemengde kolonie Zilver- en
Kleine Mantelmeeuwen werd gedecimeerd waardoor
slechts een handvol kuikens groot kwam. De Visdieven
lieten het al snel afweten en ook Brandganzen en
Kuifeenden konden het niet bolwerken. Na het broedseizoen was het eiland vrijwel vogelloos. Er moet toen
voor de Vos weinig te eten zijn geweest. Misschien
hebben ze het inmiddels weer verlaten.
Ook het doel van het verkleinen van de kans op
botulisme, werd niet bereikt. De beslist niet warme
zomer van 1999 eiste meer slachtoffers dan ooit. Tijdens
een kanotocht op 13/8 werden 186 typische botulismekadavers gevonden van voornamelijk talingen, andere
eenden en enkele steltlopers en meeuwen. Er waren zelfs
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drie dode dikke palingen; geen teken van een goede
waterkwaliteit.
Het doel van het bieden van meer foerageermogelijkheden aan foeragerende vogels, werd evenmin bereikt.
Tijdens de integrale tellingen van januari, mei en
september werden na de verhoging eerder minder dan
meer vogels gezien dan voorheen. Dit is mogelijk het
gevolg van de verkleining van de abiotische variatie ten
gevolge van de peilverlaging.
Of het laatste doel van het bieden van meer paaigelegenheid voor vis wordt gehaald, is absoluut niet uit de
losse pols vast te stellen. Dit argument kan derhalve niet
worden gewogen.
In tegenstelling tot het Beheersplan Markiezaat van
Bergen op Zoom (Van Vugt 1999), is de Vogelwerkgroep
Bergen op Zoom van mening dat het fiasco van het
verhoogde meerpeil inmiddels wel bewezen is. De
daarin uitgesproken angst voor binnendringen van
vervuild water uit het Zoommeer in het Markiezaat is
vrij onzinnig, daar het streefpeil van het Zoommeer veel
lager is (rond NAP). Hetzelfde geldt voor de Binnenschelde/Bergse Plaat. In de uitzonderlijke situatie dat het
waterpeil in Zoommeer uit de hand loopt en tot
maximaal +0,70 m NAP stijgt, zal het Markiezaat ook wel
vrij hoog staan, waardoor ongewenste kwel achterwege
blijft. Een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer voor het
Markiezaat met schommelingen onder invloed van
neerslag en verdamping is inderdaad gewenst. Het peil
kan dan 's zomers (in ieder geval in het broedseizoen)
laag zijn en 's winters hoger, waarbij het wordt afgetopt
op liefst +0,40-0,45 m NAP. Dan ontstaan nieuwe strandvlakten, de ontzilting wordt vertraagd en er komt meer
schone kwel vanuit de Brabantse Wal. Doordat er zo
meer zout in de bodem wordt vastgehouden, zullen de
strandvlaktes onbegroeid blijven. Dit zal een stimulans
betekenen voor de nationaal en internationaal sterk
bedreigde groep van kustbroedvogels, waaronder de
Strandplevier. Pas als de ontzilting volledig is, zullen de
strandvlaktes begroeid raken en als broedgebied
verloren gaan. Dan zou een nieuwe analyse betreffende
de hoogte van het in te stellen meerpeil weer zinvol zijn.
Waterkwaliteit Markiezaatsmeer
Om de waterkwaliteit te verbeteren kan, in perioden met
een groot overschot aan neer-slag, het meerpeil tijdelijk
worden verlaagd om snel een grote hoeveelheid eutroof
Markiezaatswater kwijt te raken (voorstel H. Bult). Als
dit op de juiste wijze plaatsvindt, zal het rietmoeras daar
zeker niet onder lijden; de schommelingen in waterstand
kunnen nauwkeurig in de hand worden gehouden. In dit
kader is het ook gewenst om de huidige uitstoot van
sterk vervuild water uit de stallen van de boerderij
Hildernisse af te dammen en af te voeren, terwijl
eveneens de aanvoer van voedselrijk water uit de Blaffert
moet worden aangepakt.

Eindconclusies
Het Markiezaat heeft zich, ook voor de broedvogels,
ontwikkeld tot een natuurgebied van de eerste orde. Het
gebied is van belang voor een groot aantal soorten-
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groepen met kustbroedvogels en bosvogels als uitersten.
Er is met andere woorden sprake van een grote biodiversiteit voor wat betreft de broedvogels. De verhoging van
het meerpeil in 1998 heeft echter roet in het eten gegooid,
waarbij de kustbroedvogels het moesten ontgelden. Als
deze groep wegvalt, zal de biodiversiteit gevoelig
afnemen. De argumenten die ten grondslag lagen aan de
peilverhoging blijken niet te kloppen. Een verlaging van
het meerpeil naar +0,40-0,45 m NAP zal de situatie
gedeeltelijk ten goede keren, zonder dat enig risico wordt
gelopen op instromen van vervuild water uit de
omgeving.
Ton Bakker (2x), Hidde Bult (1x), Piet Adriaansen (1x) en
Arie Westplate (3x) hielpen bij de inventarisatie van de
proefstrook en de kustbroedvogels. Roland-Jan Buijs
hielp bij het schatten van de meeuwen op de Spuitkop en
leverde losse waarnemingen. Het RIKZ stelde hun
inventarisatiegegevens beschikbaar.
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Tabel 1. Broedvogels proefstrook Markiezaat 1999; 0.5 is randterritorium of onzeker broedgeval
Soort
min
Fuut
Knobbelzwaan
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Pijlstaart
Zomertaling
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Fazant
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Strandplevier
Kievit
Grutto
Tureluur
Houtduif
Tortelduif
Koekoek
Veldleeuwerik
Graspieper
Winterkoning
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster
Sprinkhaanzanger
Bosrietzanger
Spotvogel
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Koolmees
Vlaamse Gaai
Zwarte Kraai
Kneu
Rietgors

1
2

1
1
2

3
2
5

3
2
5

1
1

1
1
1

6
2
2
1

6
2
2
1

2
1
2
1
2
39
4
3
3
1
4
11
3
11
6
3
3
16
1

Totaal soorten
Totaal territoria
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Schor Z
max

1 0

1
5
7

2
1
3
1
2
39
4
3
3
1
4
11
3
11
6
3
3
16
1
1
2
7
8

33
155

35
162

[ 2 0 0 3 ]
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Slik midden
min
max

min

Schor N
max

2

1
2

2

2

1
9
1
7

11
1
7

5
1
1
4

5
1
2
5

2

2

1

2

3

3

1

1

3
3
3

3
5
3

1
3

1
3

3

5

9

9

11
1
12

1
11
1
12

2
1

2
1

17
17

19
17

16
56

Totaal 1999
min
max
1
1
13
1
12
2
12
1
1
6
1
4
6
6
8
4
14
1
23
1
2
1
21
57
4
3
3
1
4
11
3
11
6
3
3
16
1

1

9

9

1
5
16

17
65

13
79

14
83

40
290

1
15
1
12
2
12
1
3
8
1
4
6
6
10
4
1
16
1
23
1
3
1
23
57
4
3
3
1
4
11
3
11
6
3
3
16
1
1
2
7
18
42
310
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Tabel 2. Kustbroedvogels en roofvogels Markiezaat 1999
1999
Spkp
Mps
Duin
Bruine Kiekendief
1
1
1
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Steltkluut
2
Kluut
2
27
8
Kleine Plevier
2
Bontbekplevier
2
Strandplevier
7
5
Kleine Mantelmeeuw
36
Zilvermeeuw
500
Visdief
4
9
2
Noordse Stern
5
Dwergstern
8
Totaal soorten
Totaal paren

5
543

9
63

4
16

Hsch
2
1
3
1
28
5
2
6

8
48

Ksch
1

1

2
2

Totaal
6
1
3
1
2
65
7
5
18
36
500
15
5
8
14
672

Spkp = Spuitkop
Hsch = Hoogerwaardschor
Mps = Molenplaat slikKsch = Kreekrakschor
Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw ruwe schatting

Tabel 3. Broedvogels Markiezaat 1999
Dodaars*
Fuut
Geoorde Fuut*
Zwarte Zwaan
Knobbelzwaan
Kolgans
Grauwe Gans
Tamme Gans
Indische Gans
Canadese Gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Pijlstaart
Zomertaling*
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Brilduiker
Middel Zaagbek
Rosse Stekelstaart
Bruine Kiekendief
Sperwer

24

33
37
6
10
19
11
4
4
0,5
3
158
5
97
5
96
9
219
5
12
76
26
169
1
2
2
6
1

Buizerd
Torenvalk
Slechtvalk
Patrijs*
Kwartel
Fazant
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster**
Steltkluut
Kluut*
Kleine Plevier
Bontbekplevier*
Strandplevier*
Kievit
Watersnip*
Grutto*
Tureluur*
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief*
Noordse Stern*
Dwergstern*
Holenduif
Houtduif
Tortelduif

3
1
1
4
1
125
5
9
107
94
2
65
7
5
18
157
1
11
144
36
500
15
5
8
1
64
23

Koekoek
17
Ransuil
3
IJsvogel*
1
Veldleeuwerik
150
Oeverzwaluw*
10
Boerenzwaluw
3
Boompieper
1
Graspieper
718
Gele Kwikstaart
3
Witte Kwikstaart
13
Winterkoning
85
Heggemus
8
Roodborst
2
(Noordse?) Nachtegaal(0,5)
Blauwborst**
21
Zwarte Roodstaart
1
Gekraagde Roodstaart 1
Paapje
1
Roodborsttapuit*
61
Merel
46
Zanglijster
8
Sprinkhaaanrietzanger 56
Rietzanger*
6
Bosrietzanger
116
Kleine Karekiet
247
Spotvogel
7
Braamsluiper
6

Grasmus
Tuinfuiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Baardman
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Wielewaal
Vlaamse Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Putter
Kneu
Rietgors

120
80
68
72
386
1
4
7
24
2
7
10
4
12
3
2
1
4
9
60
200

n territoria
n soorten

5096
102
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Tabel 4. Kustbroedvogels Markiezaat 1999 door RIKZ en Vogelwerkgroep Bergen op Zoom
RIKZ
Spkp
Mps Duin Hsch Ksch Totaal
Spkp
Steltkluut
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Kl Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief
Noordse Stern
Dwergstern
Totaal soorten
Totaal paren

2

2
27
2
2
6

6

5

2
52
3
4
22

17
1
2
11

?
?
9
5
7
3
2

8
60

9
5
7
2
11

4
31

0
0

8
104

Spkp = Spuitkop
Hsch = Hoogerwaardschor
Mps = Molenplaat slik Ksch = Kreekrakschor
Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw niet geteld; zeer ruwe schatting.
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1

2

36
500
4

VWG BoZ
Mps Duin Hsch
2
27
2
2
7

9

8

4

28
5
1
6

Ksch Totaal

1

2

8
5
550

2
65
7
4
17
36
500
15
8

6
49

3
14

4
40

1
1

9
654

Duin = Duintjes
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Meerdaagse excursie naar Zuid-Limburg
Ton Bakker

Begin april 2003 bezocht een tiental leden van de VWG
Bergen op Zoom Zuid-Limburg voor een lang weekend.
Verblijf was een klein hotel in St. Geertruid net ten
oosten van Maastricht.
Johannes, de zoon van de hoteleigenaar, bleek een ware
natuurvorser en kenner van de streek. Hij vergezelde
ons op de diverse excursies en wist overal handig de
weg.

De eerste avond bezochten we de ENCI-groeve te
Maastricht in een poging een glimp van de daar
broedende Oehoe op te vangen. De uil liet zich helaas niet
zien of horen. Wel een langstrekkende Blauwe
Kiekendief. Cor de Haan was zo fortuinlijk een
Steenmarter het pad te zien oversteken.
De uiterwaarden langs de Maas werden bezocht op zoek
naar Grauwe Gorzen. Helaas bleef ook deze poging
vruchteloos. Volgende doel was het Bunderbos bij
Bunde. Bij camping de Boskant gingen we het bos in. Al
rap liepen we tegen Appelvinken aan en hoorden we als
Westbrabanders eindelijk eens èchte Glanskoppen. Een
prachtig tapijt van Bosanemoon, Sleutelbloem,
Voorjaarshelmbloem en Klaverzuring lag op de
bosbodem. Langs de bosbeek zochten we even naar
Vuursalamanders en onze gids Johannes had succes. Een
halfwas dier kon door iedereen uitgebreid worden
bekeken.
In de namiddag werden de Eijsder Beemden bezocht.
Met stille hoop de Dwergaalscholver te zien die daar kort
tevoren nog regelmatig werd waargenomen. Alle naar de
slaapplaats invliegende Aalscholvers werden gescreend,
maar er kon helaas geen dwerg tussen worden gevonden.
Wel zwommen er de onvermijdelijke Nijlganzen, nu al
met 4 kuikens van zo’n anderhalve week oud. Verder

De Vuursalamander die we troffen in het Bunderbos

Ton Bakker

Hoogwater in de Maas laat zo zijn sporen na...

Ton Bakker

Brandganzen, Canadese Ganzen en Grauwe Gans,
Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Tafeleend, Fuut. Op het
grasland Witte en Gele Kwikstaarten. Boerenzwaluwen
trokken over. Onder overhangende boomwortels was de
grote kop zichtbaar van een zoogdier. Er werd getwijfeld
tussen Bever, (die in toenemende mate in Limburg wordt
gezien) en Beverrat. Het dier zat in het halfduister,
bewoog totaal niet en het begon te schemeren. Een plons
nabij ons bleek afkomstig van een ander tweede
zwemmend zoogdier. Dit beest was wel beter zichtbaar
en bleek een Beverrat. Later thuis bleken ook de
gemaakte foto’s van het dier onder de boomwortel een
Beverrat te betreffen.
Vijf april werd de ochtend benut om het Vijlenerbos te
bezoeken. We troffen er de voor ons niet alledaagse
vogels als Taigaboomkruiper, Appelvink, Glanskop,
Vuurgoudhaan en Middelste Bonte Specht.
Volgend excursiedoel werd de bekende groeve ‘t Rooth.
Hier hadden we met name reptielen en amfibieën in de
hoofdrol. Kleine Watersalamander, Kamsalamander en
Levendbarende Hagedis werden aangetroffen. Voor de
Geelbuikvuurpadjes waren we waarschijnlijk nog te
vroeg. Ook hier Glanskop en wederom een vrouwtje
Blauwe Kiekendief. Er werd die dag druk naar fossielen
gebeiteld en diverse uitgehakte fossiele zeeëgels
wisselden van eigenaar.
Lunchpauze nabij Kasteel Wittem. Rond het kasteeltje
werd nog even gewandeld in de hoop iets te zien of horen
van Europese Kanarie, maar verder dan een mogelijke
flits van een wegvliegend exemplaar kwamen we niet.
Wel snorde een IJsvogel over de gracht, waren er Roeken
in een kolonie actief en hoorden en zagen we opnieuw
Glanskoppen.
In de middag een ander deel van het Vijlenerbos bezocht
met onder meer bosvogels als Boomklevers, Vuur-
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De zomen van het Vijlenerbos

Ton Bakker

Levendbarende Hagedis, Groeve ‘t Rooth

Ton Bakker

Kamsalamander, Groeve ‘t Rooth

Ton Bakker

Fossielen beitelen in Groeve ‘t Rooth

Ton Bakker

Zinkviooltje en de Geul bij Plombières

Ton Bakker

goudhanen, Glanskoppen, Kruisbekken en beide soorten
Boomkruiper. Een reegeit vulde de zoogdierlijst aan.
Een wandeling langs de Geul leverde als aardigheid een
Grote Gele Kwikstaart op.
Op 6 april bezochten we wederom het Vijlenerbos, met nu
erg mooi de Middelste Bonte Spechten, Glanskop,
Taigaboomkruiper, Vuurgoudhaan, Havik. Meer en meer
teruggekeerde Zwartkoppen waren zingend te horen.
Hidde, Zuid-Limburger van geboorte, nam ons mee naar
net over de grens, upstream de Geul nabij Plombières.
Deze vanouds bekende broedplaats van Waterspreeuw
werd uitgekamd voor deze soort. En met succes, naast de
Waterspreeuw werden verder nog aardigheden als
Kleine Bonte Specht, Groene Specht, IJsvogels, Goudvink
en Grote Gele Kwikstaart opgemerkt. Fitissen bleken
weer teruggekeerd. Een groeiplaats van Zinkviooltje
leverde enkele bloeiende exemplaren op.
We kunnen terugzien op een geslaagde meerdaagse
tocht. Het weer werkte mee en een aantal ZuidLimburgse specialiteiten hebben we mooi in het vizier
gehad. Dit alles met veel gezelligheid en zich afspelend in
de fraaie landschappen van Nederlands zuidelijkste
puntje.

Het weer zat mee; eerste week april en buiten eten.
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Roofvogelonderzoek in de regio Bergen op Zoom/
Roosendaal in 2002
Hans Potters

De broedresultaten van de roofvogels in de regio Bergen op Zoom/Roosendaal (RBR) in 2002 kunnen over het
algemeen als matig worden gekwalificeerd. Zowel Buizerd, welke vermoedelijk gebukt ging onder een lage muizenstand, als Havik deden het duidelijk minder goed dan in het voorgaande seizoen. De Sperwer scheen zich in eerste
instantie wat te herstellen van het dieptepunt dat in 2001 werd bereikt maar bracht uiteindelijk per nest nog iets minder
jongen groot. De Boomvalk lijkt als broedvogel rechtstreeks af te stevenen op een totale verdwijning uit de regio.
Paradoxaal genoeg presteerden de weinige overgebleven succesvolle paren opmerkelijk goed. Het enige positieve
geluid kwam van de Wespendief waarvan twee succesvolle broedgevallen werden opgetekend. In hoeverre deze min
of meer toevallige vondsten maatgevend zijn voor de populatie als geheel is echter niet duidelijk. Van Torenvalk en
Bruine Kiekendief kwamen zoals de laatste jaren gewoon is slechts mondjesmaat gegevens binnen.
Het weer gedurende het broedseizoen (maart t/m augustus) was bijzonder wisselvallig. De maandelijkse neerslaghoeveelheden lagen dikwijls boven het langjarige gemiddelde maar dat gold tevens voor de temperatuur. De meeste
regen viel dan ook in buien en met uitzondering van eind juni/begin juli kwamen aaneengesloten perioden met koel
en regenachtig weer nauwelijks voor. Stabiel zomerweer was echter eveneens een schaars verschijnsel en met name in
augustus kwamen geregeld gigantische stortbuien tot ontwikkeling. Vanwege de vrij extensieve wijze waarop veel
broedgevallen zijn gevolgd, is niet duidelijk in hoeverre de elementen invloed hebben gehad op het broedsucces van
de verschillende roofvogelsoorten. Alleen bij de Sperwer waren er aanwijzingen dat de weersomstandigheden verantwoordelijk waren voor sterfte bij nestjongen.
Een meteorologische gebeurtenis met ingrijpende gevolgen voor de nestplaatskeuze van vooral Buizerd en Havik vond
in de voorafgaande winter plaats. Hevige sneeuwval teisterde toen de bosgebieden in met name de zuidoosthoek van
de regio. Als gevolg daarvan braken vooral van oude grove dennen grote zijtakken af en niet zelden knakte zelfs de
hoofdstam. Dit bleek onder meer het einde te betekenen voor één der oudste Buizerdhorsten welke waarschijnlijk
tenminste 15 jaar in gebruik is geweest. Op andere plaatsen bleef het nest zelf intact maar werd door ernstige breukschade aan omringende takken ongeschikt als broedplaats. In zeker twee gevallen (Buizerd en Havik) resulteerde dat
in gedwongen verhuizingen maar het zal ongetwijfeld vaker zijn gebeurd. Het percentage nieuwbouwnesten zal dit
jaar dus wat hoger hebben gelegen dan normaal.
Hoewel het aantal serieuze roofvogelonderzoekers in de regio bedroevend laag blijft, konden van de meeste soorten
ten opzichte van 2001 vergelijkbare aantallen nesten worden gecontroleerd. De Sperwer vormde wederom het exclusieve onderzoeksdomein van Hans Donkers; de gegevens betreffende de overige soorten werden voor het overgrote
deel door ondergetekende verzameld. Interpretatie en presentatie van deze gegevens hebben op dezelfde manier
plaatsgevonden als in voorgaande jaren.
Wespendief
Nesten van Wespendieven - en met name exemplaren
waarop jongen worden grootgebracht - zijn bepaald dun
gezaaid in onze bosgebieden en het traceren ervan vergt
dan ook nogal wat tijd en/of geluk. Wegens gebrek
hieraan dateerde de laatste vondst van een geslaagd
broedgeval alweer van 1996. Het was daarom een
ongekende weelde dat dit jaar maar liefst vier nesten
konden worden gelokaliseerd, waarvan er uiteindelijk
twee succesvol waren.
Op drie van de vier nestplaatsen waren overigens al wel
verdachte waarnemingen bekend uit voorgaande jaren.
Zo werd op landgoed Groote Meer in hetzelfde douglasperceel als in 2001 een vers bouwsel ontdekt. Een
controle op 19 juni leverde een lege, met berkenbladeren
en sparrentwijgjes beklede nestkom op zonder sporen
van eischalen. Het paar is dus vermoedelijk niet tot eileg
overgegaan. In 2001 waren de Wespendieven hier
evenmin succesvol maar werden er in tegenstelling tot
dit jaar wel verschillende ruiveren gevonden. Dat duidt
erop dat de vogels deze keer de nestplaats al in een
betrekkelijk vroeg stadium hebben verlaten. In het puur
uit loofbossen bestaande Oudland werd vorig jaar een
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2-legsel van Wespendief, Dassenberg 17 juni 2002

Hans Potters

paar met een uitgevlogen jong waargenomen. Niet ver
van deze plek bleek dit seizoen een nieuw nest te zijn
gebouwd in een zomereik. Op 22 juni lagen daar geen
eieren in maar vervolgbezoeken wezen uit dat nog tot
zeker 30 juni aan het nest is gesleuteld.
De succesvolle broedgevallen vonden plaats op
Wallsteijn en Dassenberg. Het nest te Wallsteijn betrof
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Buitenlust bij Halsteren op 15 augustus (ondanks
verwoede pogingen bleef een nestvondst uit) en de
opvallend frequente ontmoetingen met juveniele
Wespendieven eind augustus en begin september (onder
meer een laag rondcirkelend, roepend jong boven het
waterleidingbos Seppe bij Bosschenhoofd op 2 september) pleiten voor de tweede optie.

2 jonge Wespendieven van resp. 18 en 15 dagen oud,
Wallsteijn, 20 juli 2002

Hans Potters

hetzelfde bouwsel dat reeds vorig jaar (toen met
zekerheid geen jongen zijn grootgebracht) is gelokaliseerd. De horst zat op 16 m hoogte in een tamelijk open,
oud grove dennenbos en bevond zich niet ver van de
bosrand in een gedeelte met relatief veel loufhout. Het
paar van Dassenberg verkoos een pluk douglassparren
(nesthoogte 13 m) temidden van een dennenperceel. Wat
broedresultaten betreft, presteerden de West-Brabantse
Wespendieven conform de gegevens die elders in
Nederland in de loop der jaren zijn vergaard. Beide
paren produceerden namelijk twee eieren, de start van
de eileg werd bepaald op resp. 29 mei en 2 juni en in beide
gevallen vlogen twee jongen uit.
Of de hausse in nestvondsten op louter toeval berust of
wijst op een gunstig broedsei-zoen voor Wespendieven
is niet duidelijk wegens het nagenoeg ontbreken van
systematisch uitgevoerd veldonderzoek. De waarnemingen van een prooidragende oudervogel boven

Bruine Kiekendief
Een inventarisatie van de Rietkreek bij NieuwVossemeer leverde drie paar Bruine Kiekendieven en
evenveel nestvondsten op. Twee nesten werden reeds in
de eifase ontdekt. Legsel- en broedselgrootte, te weten
vijf eieren en vier jongen, waren in beide gevallen gelijk
maar het verschil in legbegin (resp. 25 april en 20 mei)
was aanzienlijk. Het uiteindelijke broedsucces liep
eveneens erg uiteen. Terwijl het vroege paar een 100%
score bereikte - alle jongen werden na het uitvliegen in de
omgeving van het nest teruggevonden - bleken de jongen
van het late paar op een leeftijd van ongeveer drie weken
uit het nest te zijn verdwenen. Omdat er in het riet een
duidelijk loopspoor naar het nest leidde, lijdt het geen
twijfel dat ze door mensen zijn uitgehaald. Hoewel het
derde nest pas rond het uitvliegstadium werd gevonden,
lijkt het niet waarschijnlijk dat er meer dan twee jongen
zijn grootgebracht. Het eerste ei moet hier rond of iets na
25 april zijn gelegd.
Ondanks de toenemende bosvorming op de Slikken van
de Heen Oost weet de Bruine Kiekendievenpopulatie
zich de laatste jaren te handhaven op een niveau van zes
á zeven broedparen (Kees Baselier). Er zijn in dit gebied
in 2002 twee nesten gevonden. Bij één daarvan werden
vier dode maar verder ongeschonden jongen van
maximaal vijf weken oud aangetroffen. Het is onbekend

Tabel 1. Broedbiologische gegevens van de Havik in 2002.
Paar

Nestboom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ruwe Berk
Douglas
Zwarte Den
Zwarte Den
Grove Den
Zeeden
Grove Den
Douglas
Grove Den
Grove Den
Jap. Lariks
Zwarte Els
Grove Den
Grove Den
Grove Den
Grove Den
Zwarte Den
Grove Den
Grove Den
Zomereik
Zeeden
Wilg

Nesthoogte
8m
12 m
12 m
11 m
9m
13 m
14 m
12 m
12 m
14 m
14 m
10 m
13 m
13 m
14 m
14 m
13 m
13 m
12 m
12 m
14 m
?

Legbegin

Legselgrootte

N jongen nest

N jongen uit

16 maart
18 maart
21 maart
22 maart
22 maart
23 maart
25 maart
(26 maart)
(26 maart)
27 maart
(27 maart)
28 maart
28 maart
29 maart
30 maart
1 april
2 april
5 april
6 april
8 april
?
?

4
4
(2)
(3)
4
4
4
3
(3)
(3)
(3)
3
(2)
4
(4)
(3)
3
3
3
3
3
4

3
4
2
3
3
4
4
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
-

3
4
2
3
3
4
4
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
-

wat de oorzaak kan zijn geweest van deze sterfte. In het
andere nest werden achtereenvolgens vier eieren en vier
jongen geteld.
Havik
Het stramien betreffende aantalsontwikkeling en verspreiding van de Havik in Nederland in het afgelopen
decennium, te weten een afname in de reeds lang bezette
bosgebieden op de pleistocene zandgronden en kolonisatie van tot voor kort lege gebieden op het holoceen, lijkt
zich in West-Brabant te herhalen op regionaal niveau. De
vorig jaar vermoede leegloop uit delen van de zuidelijke
Brabantse Wal kon worden bevestigd. Ofschoon deze
hoek voor Haviken allesbehalve een vetpot is, lijkt het
tijdstip van vestiging een betere verklaring te bieden
voor de geconstateerde areaalinkrimping. Zo worden

3-broedsel van Havik van 3 weken oud,
Lange Maten, 19 mei 2002

Hans Potters

ook in minder schrale streken als de Wouwse Plantage en
het zuidelijke deel van de Rucphense Bossen (plaatsen
die eveneens in een relatief vroeg stadium zijn bezet)
steeds meer aanwijzingen gevonden voor een slechte
reproductie, gevolgd door het verlaten van de broedplaatsen. Dit zou betekenen dat ter verklaring van
bovengenoemde evolutie de ouderdom van de broedvogels van meer importantie is dan de voedselrijkdom
van een gebied. Deze hypothese wordt verder ondersteund door de bevinding dat succesvolle paren in reeds
lang bezette terreinen meestal slechts twee of drie jongen
produceren terwijl 4-broedsels vrijwel uitsluitend nog
voorkomen in betrekkelijk recent gekoloniseerde
gebieden.
Aan de andere kant vindt in de noordelijke helft van RBR
nog steeds een uitbreiding van het areaal plaats. Voor het
eerst werden bijvoorbeeld broedgevallen vastgesteld in
15- tot 20-jarige wilgenbosjes in voormalige zoutwatergetijdegebieden. Op de Dintelse Gorzen bracht een paar
vier jongen groot terwijl in het Markiezaat een mislukte
broedpoging plaatsvond (een 4-legsel kwam niet uit; Ton
Bakker).
Omdat toe- en afname elkaar grosso modo in evenwicht
lijken te houden, zal de huidige populatie Haviken in het
werkgebied nog steeds zo'n 45 tot 50 broedparen tellen.
Aan bijna de helft daarvan is in 2002 tenminste één
nestbezoek gebracht. Te oordelen naar de prestaties van
deze paren (tabel 1) verliep het broedseizoen deze keer
minder florissant dan vorig jaar. Het gemiddelde
legbegin week weliswaar niet af van dat uit voorgaande
seizoenen (27 maart, n=17) maar legselgrootte (3.5 eieren,
n=14) en broedselgrootte (2.9 jongen, n=20) waren toch

Tabel 2. Broedbiologische gegevens van de Sperwer in 2001.
Paar

Nestboom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Douglas
Zwarte Den
Taxus
Zomereik
Douglas
Douglas
Fijnspar
Douglas
Zomereik
Zwarte Den
Grove Den
Haagbeuk
Jap. Lariks
Douglas
Zomereik
Douglas
Fijnspar
Douglas
Zomereik
Zwarte Den
Grove Den
Fijnspar
Vogelkers

30

Nesthoogte
6m
13 m
4m
9m
15 m
10 m
9m
5m
5m
9m
5m
8m
7m
13 m
5m
11 m
6m
9m
14 m
9m
10 m
9m
6m

Legbegin

Legselgrootte

N jongen nest

N jongen uit

19 april
22 april
26 april
30 april
30 april
2 mei
3 mei
4 mei
4 mei
6 mei
8 mei
10 mei
(10 mei)
11 mei
12 mei
14 mei
?
?
?
?
?
?
?

5
6
6
5
5
4
3
6
5
6
5
5
3
4
5
3
3
3
6
4
5
5
(2)

4
6
1
2
5
2
2
4
5
4
4
5
?
2
5
2
(4)
-

4
6
1
2
5
2
2
2
5
4
1
5
2
4
2
(4)
-
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duidelijk minder. Naar de oorzaak hiervan kan alleen
maar worden gegist (slechtere weersomstandigheden
voorafgaande aan de eileg?).
De Haviken van Pottenbergen bij Ossendrecht slaagden
er voor het tweede achtereenvolgende jaar niet in om
eieren uit te broeden. Misschien gaat het hier dus om een
onvruchtbaar vrouwtje. Op één van de nesten die alleen
vanaf de grond zijn bekeken, bleek zich een bijzonder
laat broedgeval te bevinden. Pas op 21 juli werden daar
twee takkelingen gezien zodat de eileg pas rond 5 mei
moet zijn gestart. Minimaal één van de oudervogels (het
mannetje) betrof een onvolwassen exemplaar.
Sperwer
Het Sperweronderzoek werd dit jaar door Hans Donkers
gecontinueerd en het aantal gevonden nesten was vergelijkbaar met dat van 2001 (tabel 2). Op grond van de
eerste resultaten leek het erop dat de Sperwer het minder
slecht zou doen dan vorig seizoen. Het aantal paren dat
wel een nest bouwde maar niet tot de eileg overging
(twee stuks) lag aanmerkelijk lager en ook de gemiddelde start van de eileg (4 mei, n=16) en gemiddelde
legselgrootte (4.6, n=22) wezen op iets gunstigere
omstandigheden. Daarna ging het echter alsnog mis.
Vooral de verliezen in de eifase waren opvallend groot
want zelfs indien de verlaten legsels buiten beschouwing
worden gelaten, leverden maar liefst 20 van de 76 eieren
(26.3%) geen jongen op. Van deze 20 eieren werden er 15
(o.a. vijf van een zeslegsel) op het nest teruggevonden; de
meeste bleken geen embryo te bevatten. Vermoedelijk
door het natte en koele weer eind juni en begin juli
werden bij één nest drie dode maar intacte jongen aangetroffen en in totaal verdwenen uit vier nesten zeker zeven
jongen. Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per
succesvol paar (3.2, n=16) kwam zodoende nog iets lager
uit dan vorig seizoen.
In het vorige jaarverslag is al gespeculeerd over de
oorzaak van de neergang van de Sperwer als broedvogel
in RBR. Afname van de Huis- en Ringmussenpopulatie
lijkt hierbij een rol te spelen. De daling van de mussenstand kwam echter niet tot uiting in een afnemend
aandeel van deze prooisoorten op plukplaatsen. Het is
overigens maar de vraag of dit type onderzoek wel een
goed totaalbeeld geeft van wat Sperwers aan prooien
weten te bemachtigen. Telemetrisch onderzoek verricht
door Jan van Diermen heeft namelijk aanwijzingen
opgeleverd dat mussen wellicht veel belangrijker zijn
dan uit de plukresten bij de nesten blijkt. Deze laatste zijn
mogelijk vooral afkomstig van prooien die vlak bij de
broedplaats worden gegrepen.
Een opmerkelijk fenomeen is verder dat de broedresultaten van de Sperwer binnen RBR van oost naar west een
duidelijke verslechtering laten zien. Dit wordt fraai
geïllustreerd aan de hand van de afname van de aantallen
uitgevlogen jongen. Er is voor deze grootheid gekozen
omdat het aantal uitgevlogen jongen per succesvol paar
geen goede maat is voor de prestaties van de populatie
als geheel. Paren die geen jongen grootbrengen, tellen
dan namelijk niet mee. Van de Rucphense Bossen, gelegen
in de oostelijke helft van het werkgebied, is sinds 1993
vrijwel jaarlijks het totale aantal uitgevlogen jongen
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bekend. Tussen 1994 en 2002 daalde dit cijfer met 62%.
In diezelfde periode nam het totale aantal uitgevlogen
jongen in het gebied tussen Halsteren en Steenbergen,
gesitueerd aan de westzijde van de regio en bewoond
door een vergelijkbaar aantal Sperwerparen, evenwel
met ca. 90% af!. In de eerste helft van de jaren negentig
broedden daar zo'n 15 (meest succesvolle) paren terwijl
een inventarisatie in 2001 en 2002 nog slechts één
geslaagd broedgeval opleverde.
De situatie in West-Brabant sluit aan de westkant
naadloos aan bij die van het aangrenzende Zeeland waar
de Sperwerpopulatie evenmin een vitale indruk maakt
(veel mislukte broedgevallen en laat legbegin; Rozemeijer & De Schipper 2001) terwijl ten oosten van RBR de
Sperwers het aanmerkelijk beter lijken te doen (Sliwinski
2001). In hoeverre hier een parallel kan worden getrokken
met verschillen in mussendichtheden is nog niet helemaal
duidelijk. Frappant is wel dat de Huismus in Roosendaal
veel minder talrijk is dan in bijvoorbeeld Eindhoven,
waar de dichtheid een factor twee tot drie hoger ligt.
Buizerd
Het broedseizoen van de Buizerd stond dit jaar in het
teken van de records. Op de eerste plaats werd uitgaande van de paren waarvan de nesten werden
beklommen - een ongeëvenaarde variatie in de start van
de eileg vastgesteld want de extremen van het berekende
legbegin vielen op resp. 23 maart en 24 april. Verder
werden er voor het eerst twee 4-legsels gevonden en dat
op een totaal van slechts tien nesten die in de eifase of het
vroege jongenstadium werden gecontroleerd. Eén
daarvan resulteerde in een 4-broedsel wat voor deze
regio - voor zover bekend uiteraard - eveneens een unicum
is. Of het kleinste jong van dit broedsel de eindstreep
(= tijdstip van uitvliegen) heeft gehaald, is overigens niet
zeker. Bij de laatste nestcontrole was dit beestje namelijk
beduidend kleiner dan diens nestgenoten, die alle zo'n
twee weken oud waren, en het bedelde nogal fanatiek.
Een nacontrole vanaf de grond bood evenmin uitsluitsel
want meer dan drie jongen konden er op het (onoverzichtelijke) nest niet worden ontdekt.
Saillant detail bij dit broedgeval is het feit dat het
plaatsvond in een minuscuul plukje bos pal tegen de A17.
Dat langs snelwegen nestelende Buizerds zeker geen
minderwaardige vogels zijn, wordt bevestigd door de
broedprestaties van een paar op een soortgelijke locatie
bij Heijningen. Hier zijn in de afgelopen vijf seizoenen
liefst 14 jongen grootgebracht (2.8 per jaar) en dit ligt
ruim boven de score van de gemiddelde Westbrabantse
Buizerd.
In 2002 werd tevens de kleinste onderlinge afstand ooit
tussen twee bezette nesten vastgesteld: slechts 250 m.
Een en ander speelde zich af in een populierenbos bij
Klundert. Helaas was het ene paar niet succesvol
(mogelijk juist door die geringe afstand); het andere
bracht drie jongen groot. Het vorige record uit 1995 stond
met 280 m ook al op naam van dit gebied maar toen
slaagden beide broedgevallen wel.
Ofschoon leuk voor de statistiek, waren deze uitschieters
allerminst maatgevend voor de broedresultaten als
geheel. Door de bank genomen kunnen de verrichtingen
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Tabel 3. Broedbiologische gegevens van de Buizerd in 2002.
Paar

Nestboom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Grove Den
Douglas
Grove Den
Douglas
Grove Den
Grove Den
Grove Den
Grove Den
Zwarte Els
Populier
Zeeden
Grove Den
Populier
Grove Den
Populier
Grove Den
Grove Den
Zeeden
Zomereik
Grove Den
Grove Den
Zwarte Den
Esdoorn
Wilg

Nesthoogte

Legbegin

12 m
13 m
14 m
13 m
13 m
15 m
7m
16 m
14 m
9m
11 m
14 m
14 m
12 m
10 m
14 m
12 m
14 m
10 m
9m
10 m
9m
6m
2m

23 maart
24 maart
26 maart
27 maart
29 maart
30 maart
30 maart
1 april
1 april
2 april
2 april
2 april
2 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
17 april
20 april
24 april
?

van de Buizerd dit jaar eerder als pover worden gekarakteriseerd. Dat was onder meer te merken aan het in
vergelijking met 2001 lagere aantal bezette broedplaatsen c.q. succesvolle paren. Zo bleven bijvoorbeeld in
de tamelijk goed onderzochte groene buffer rond
Industrieterrein Moerdijk drie van de elf paren verstoken
van nageslacht.
De prestaties van de broedvogels die dit seizoen middels
nestcontroles werden gevolgd (tabel 3), lijken de
negatieve teneur niet te ondersteunen maar schijn
bedriegt. Veel horsten zijn namelijk éénmalig geïnspecteerd en alleen bezocht indien duidelijk was dat er jongen
aanwezig waren. Van een aselecte steekproef is dus geen
sprake. Verder zal door de gevolgde werkwijze late
jongensterfte niet zijn opgemerkt. De meeste nesten zijn
weliswaar nog in een laat stadium bekeken maar de
waarnemingen werden dan uitsluitend vanaf de grond
verricht. Zodoende kon niet altijd met zekerheid worden
vastgesteld óf en hoeveel nestjongen er nog present
waren. In twee gevallen bestaat desondanks enige twijfel
of er inderdaad iets is uitgevlogen. Sterfte onder kleine
nestjongen werd tweemaal geconstateerd: in beide
gevallen legde één jong van een 2-broedsel het loodje.
Dat de omstandigheden tijdens het broedseizoen voor de
Buizerd verre van optimaal waren, en dat hiervoor met
name de minder gunstige voedselsituatie ten opzichte
van 2001 verantwoordelijk is geweest, valt tevens af te
lezen aan het gemiddeld latere legbegin (3 april, n=23),
kleinere legselgrootte (2.6, n=10) en lager aantal uitgevlogen jongen per succesvol nest (2.1, n=24). Illustratief
was bovendien de vondst van een jong dat uit het nest
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Legselgrootte

N jongen nest

N jongen uit

4
(2)
(2)
3
(2)
(2)
3
2
(2)
(3)
(2)
2
(3)
(3)
4
(2)
(2)
2
(1)
2
2
(2)
2
(1)

3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
4
2
2
2
1
1
2
2
2
1

3
2
1
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
4
2
2
1
1
1
2
2
1
1

was getuimeld, een verschijnsel dat in het verleden
onder ongunstige voedselcondities vaker is waargenomen.
Reductie van het broedsucces was in zeker één geval
(paar 3 in tabel 3) te wijten aan partiële predatie. Het ligt
voor de hand om de Havik als dader aan te wijzen, omdat
het horst in de twee voorgaande jaren door laatstgenoemde soort werd gebruikt. Bij de gelokaliseerde
nesten die niet werden beklommen (32 stuks) werd
eveneens eenmaal Havikpredatie vastgesteld. Hier bleek
tenminste één nestjonge Buizerd van ongeveer drie
weken oud op het nest te zijn geplukt.
Wat nestplaatskeuze betreft vielen er dit jaar enkele
bijzonderheden te noteren. Voor het eerst konden namelijk
esdoorn en Amerikaanse eik als nestboom worden bijgeschreven. De merkwaardigste broedplaats werd echter
door Kees Baselier ontdekt op de Slikken van de Heen
Oost. Daar nestelde een Buizerd in een wilg op slechts
twee meter hoogte! Erg productief was het betreffende
paar echter niet: er werd slechts één jong grootgebracht.
Torenvalk
De enige broedgevallen van Torenvalken in 2002
waarvan gegevens voorhanden zijn, voltrokken zich op
het bekende terrein net ten oosten van Roosendaal. Net
als in 2000 nestelden hier twee vrouwtjes, maar de onderlinge afstand tussen de broedplaatsen was nu nog iets
kleiner (150 m). Aanwijzingen voor een tweede mannetje
waren er niet dus bigamie ligt net als twee jaar terug voor
de hand.
Dat er deze keer nog Torenvalken tot broeden zouden
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3-broedsel van Boomvalk van 2 weken oud, Oudland, 30 juli 2002

komen, was sowieso al verrassend. Kort voor aanvang
van het broedseizoen werd bij de valkenkast namelijk
een geplukt adult mannetje gevonden, dat vermoedelijk
door een Havik was geslagen. Op 20 april bleken er
evenwel twee eieren te zijn gelegd in een voor Holenduiven bestemde nestkast die al aardig in verval was
geraakt. Het voltallige legsel bestond uit zes eieren en op
26 mei waren er zes kleine jongen aanwezig. Bij een
controle op 8 juni waren ze echter allemaal verdwenen.
Omdat er in de kast grote gaten zaten, waardoor deze
goed toegankelijk was, zijn de jongen mogelijk door
katten opgepeuzeld.
Ondertussen was ook de valkenkast weer in bezit
genomen door een vrouwtje: op 27 april lagen er twee
eieren in en het complete legsel telde vijf eieren. Deze
broedpoging verliep een stuk voorspoediger want vier
jongen vlogen uit.

Hans Potters

Boomvalk
De situatie met betrekking tot broedende Boomvalken in
RBR begint steeds meer trekken te vertonen van een
sterfhuis. Welgeteld zes paren konden nog worden
betrapt op de productie van (uitgevlogen) jongen.
Omdat hiervoor grote delen van het werkgebied moesten
worden uitgekamd, zal het daadwerkelijke aantal succesvolle paren in de regio niet veel hoger hebben gelegen.
Als deze trend zich voortzet, moet worden gevreesd dat
de Boomvalk binnen vijf jaar geheel als broedvogel uit
het westen van Noord-Brabant zal zijn verdwenen.
Vreemd genoeg was het broedsucces omgekeerd
evenredig aan het aantal paren dat nakomelingen voortbracht. De vijf gecontroleerde nesten (tabel 4), met een
gemiddeld legbegin van 8 juni, bevatten een 2-broedsel
en vier 3-broedsels. Daarnaast werd nog een uitgevlogen
familie gelokaliseerd die met grote zekerheid uit drie
jongen bestond. Dit alles leverde dus 2.8 jongen per

Tabel 4. Broedbiologische gegevens van de Boomvalk in 2002.
Paar

Nestboom

Nesthoogte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Populier
Populier
Zomereik
Grove Den
Zomereik
Grove Den
Grove Den

20 m
16 m
12 m
18 m
12 m
19 m
16 m
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Legbegin

Legselgrootte

N jongen nest

N jongen uit

2 juni
6 juni
9 juni
11 juni
14 juni
?
?

(3)
(3)
3
(2)
3
?
?

3
3
3
2
3
-

3
3
3
2
3
-

1
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patroon van verdwijning na een jaar met een mager
broedsucces is identiek aan datgene wat op de zandgronden al vele malen eerder is vastgesteld. De twee
broedplaatsen die de afgelopen jaren de beste totaalindruk maakten qua legbegin, jongenproductie,
agressief gedrag en frequentie van prooileveranties
bevinden zich echter beide op de zeeklei.
Slechtvalk
De Slechtvalken op Industrieterrein Moerdijk waren
wederom van de partij en weer betrof het een mannetje
met twee vrouwtjes. Door kortsluiting in het nabijgelegen trafostation, veroorzaakt door nestelende
Kauwtjes, ontstonden gigantische explosies en vonkenregens waardoor het tweelegsel van het dominante
vrouwtje in de steek werd gelaten. Het andere vrouwtje
legde nog één ei maar ook deze broedpoging liep op niets
uit (Van Geneijgen 2002).
Vliegvlugge jonge Boomvalk,
Rucphense Bossen, 2 september 2002

Hans Potters

geslaagd broedgeval. Een dergelijke hoge reproductie
werd nooit eerder vastgesteld. Het aantal uitgevlogen
jongen lijkt dan ook een slechte maat voor hoe de populatie
er als geheel voorstaat (zie ook Sperwer).
De opgegeven aantallen uitgevlogen jongen hebben een
hoge betrouwbaarheid omdat tijdens uitgebreide observaties bij de broedplaatsen net voor of na het uitvliegstadium de eerder vastgestelde broedselgrootte in alle
gevallen kon worden bevestigd. De jongen van het 2broedsel zijn vermoedelijk echter alsnog gepredeerd.
Het sterke vermoeden dat gebrek aan specifieke prooien
de belangrijkste oorzaak is voor de dramatische achteruitgang van de Boomvalk in RBR (Potters 2002) is dit
seizoen zeker niet minder sterk geworden. Tegenover de
zes paren die succesvol waren, stonden er namelijk maar
liefst zeven zonder jongen. Omdat de meeste daarvan
pas in juli zijn opgespoord, is de reden van mislukking
niet altijd bekend. Zeker twee paren (tabel 4) deden wel
een broedpoging maar die strandde hoogstwaarschijnlijk in de eifase. De overige vijf hielden zich merendeels op bekende broedplaatsen op maar het is geenszins
uit te sluiten dat ze zelfs niet tot eileg zijn overgegaan.
Bovendien is uit langdurig posten bij tot voor kort
bewoonde locaties gebleken dat daar nog steeds solitaire
Boomvalken rondhangen. Deze individuen, welke zich
vooral onledig houden met de jacht op insecten, vallen
normaliter niet op omdat ze zich erg onopvallend
gedragen. De soort is in RBR dus nog zeker geen zeldzame
verschijning maar dat de aanwezige vogels (succesvol)
tot broeden komen wordt wel steeds minder gebruikelijk.
De enige plausibele verklaring voor dit fenomeen is dat
de mannetjes niet voldoende voedsel voor de vrouwtjes
kunnen bemachtigen om eieren te leggen dan wel uit te
broeden.
Dat de achteruitgang van de Boomvalk in RBR zich
momenteel tot de zandgronden beperkt (Potters 2002), is
dubieus te noemen. Zo kon het paar bij Klundert, dat in
2001 extreem laat tot broeden kwam, ondanks uitgebreide
zoekacties in 2002 niet meer worden teruggevonden. Dit
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Slechtvalk, Markiezaat, november 2003,

Ton Bakker
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Voedselzoekende Blauwe Reiger
Ray Teixeira

Op 29 augustus 2000 was ik 's morgens bij de kreekrest
van de Hogerwaardpolder op zoek naar een Klein Waterhoen, dat daar enige dagen ervoor waargenomen zou
zijn. Als je zeldzame rallen wilt zien, moet je op een goed
plekje rustig wachten of je een glimp van zo'n dier kan
opvangen. Helaas kon ik de gezochte vogel niet vinden,
maar terwijl ik verscholen zat achter een rietkraag, werd
m'n aandacht afgeleid door een jonge Blauwe Reiger.
Deze was op een meter of vijftien afstand in het weiland
aan het speuren naar voedsel en kwam daarbij al maar
dichterbij. Daarbij keek hij recht in mijn richting en je kon
van de beide ogen de gele iris goed zien. Plotseling hapte
hij, zo’n meter of tien voor me in het hoge gras en had een
mol te pakken. De prooi werd even in de snavel gehouden
en vervolgens, kop vooruit, in één hap ver-zwolgen.
Even slikken en je zag de verdikking in de hals richting
romp gaan. Ik moest huiveren van de dood die de mol in
de chemische fabriek van de maag te wachten stond. Het
hele voorval duurde minder dan tien seconden. Gebiologeerd bleef ik de reiger van nabij door mijn kijker
aanstaren. Daardoor niet gehinderd liep hij een meter
naar rechts en stootte meteen weer toe. Een afgrijselijk
gekrijs was het gevolg. In het hoge gras speelde zich iets
af, maar wat? Weer toestoten, weer gekrijs. Weer stoten,
gekrijs enzovoort. Toen kwam de prooi in zicht. Een
wezel, die echter niet van plan was de weg van de mol te
gaan. Hij verdedigde zich fanatiek, deed voortdurend
uitvallen naar de reiger, en kwam dan even boven het
gras uit. De reiger week daardoor steeds kort terug, om
daarna zelf weer toe te stoten. Dit ging zo enige tijd door,
maar na iedere aanval probeerde de wezel wel weg te
komen. Maar hoe doe je dat als er geen muizenholen in
het vochtige weiland zijn en de hoog boven je uittorenende
reiger alles kan overzien? Zodra de wezel zich omdraaide stootte de reiger opnieuw toe. De wezel maakte
dan weer front, sprong hoog op voor weer een krijsende
uitval. Reiger wijkt dan even, maar stoot toch weer toe.
Ieder moment ver-wacht je een snavelhouw, die een
definitief einde aan de confrontatie maakt. Maar het
gevecht blijft onbeslist. De wezel kon kennelijk weg
komen. Het hele voorval heeft waarschijnlijk minder dan
een minuut geduurd.
Geen zeldzame vogel gezien, maar toch een leuke
waarneming.
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Nawoord: Blauwe Reigers nemen buiten het broedseizoen regelmatig zoogdieren als prooi (oa. Blok &
Dybbro, 1979). Vooral in augustus staan mollen op het
menu. Soms wordt zelfs een wezel gevangen. Volgens
Cramp & Simmons (1977) wordt de meeste prooi eerst
gedood, alvorens te worden verzwolgen.
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Broedende Roodhalsfuten op het Groote Meer in
2002 en 2003
Ray Teixeira

Vanaf midden jaren tachtig breng ik in de broedtijd een of enkele bezoeken aan de vennen van het landgoed Groote
Meer, teneinde een globale indruk te krijgen van het broedbestand van de daar broedende Geoorde Fuut en enkele
andere watervogels. Daarbij gebeurt het regelmatig, dat ook andere zeldzame broedvogels worden vastgesteld,
zoals in 2002 en 2003 het geval was.
aanwezig, waarvan één exemplaar regelmatig de territoriumroep liet horen. Van een nest of jongen was geen
spoor te bekennen. Omdat het broedgeval mislukt leek,
werd hierna het gebied niet meer door mij bezocht.

Roodhalsfuut, Groote Meer, 8 juni 2003

Ton Bakker

Op 6 april 2002 werd een rustende volwassen Roodhalsfuut waargenomen in de dichte drijvende vegetatie
van het oostelijk deel van het Groote Meer. Het bezoek
aan dit gebied was speciaal gericht op het bepalen van
het broedbestand van de Geoorde Fuut. Tijdens het
volgende bezoek op 20 april werd geen Roodhalsfuut
gezien. Bij het daarop volgende op 2 juni waren er twee
Roodhalzen aanwezig, die zich duidelijk als paar
gedroegen. Een licht, weinig contrastrijk getekend dier
(het vrouwtje?) zat in broedhouding op een drijvend
nest. Het andere, veel duidelijker en roodbruiner gekleurd
(het mannetje?), zwom in de directe omgeving of
dobberde wat naast het nest. Bij een nieuw bezoek op 19
juni leek de situatie ongewijzigd. Het lichtgekleurde dier
zat weer in broedhouding op het nest. De contrastrijke
vogel was bezig het nest verder op te bouwen met kleine
stukjes plantaardig materiaal, terwijl het andere dier
bleef broeden. Op 26 juni was het paar als voorheen op en
bij het nest. Vijftig meter verderop was echter een derde
vogel aanwezig, duidelijk in broedkleed zoals de
donkere vogel van het paar. Het liet enkele keren een
verdragende, jammerlijke, klagende roep horen, welke
als territoriumroep bekend staat (Cramp & Simmons
1977). Er was geen interactie waarneembaar tussen dit
dier en het paar.
Bij het volgende bezoek op 6 juli was het paar op de
bekende plaats aanwezig, maar van het nest zelf was
niets te zien. De solitaire Roodhalsfuut liet nu voortdurend de roep horen. Het dier leek ook nu weer geen
contact te hebben met het paar, maar had het aan de stok
met een gewone Fuut, waarvan 3-4 paar in dit deel van
het Groote Meer broedden en die op dat moment jongen
hadden. Op 13 juli waren weer de drie Roodhalsfuten
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Diverse andere vogelaars hebben in 2002 Roodhalsfuten
in de regio waargenomen. Op 23 juni bezochten Ton
Bakker en Hidde Bult het broedpaar op het Groote MeerOost. Een vaal gekleurde vogel zat in broedhouding op
het nest en het ander zwom in de omgeving en rommelde
wat aan het nest. Toen de broedende vogel even opstond
om zich te rekken, konden met de telescoop ten minste
één wit ei in het nest worden gezien. Ondertussen werd
uit een andere hoek van het Groote Meer de roep
gehoord, zonder dat een derde vogel werd gezien. Ook
Belgische vogelaars namen het broedgeval waar en
rapporteerden dat op hun site Noorderkempen. Zij
meldden op 23 mei een pleisterend paar, op 11 juni een
broedend paar, op 19 juni één broedende vogel en op 16
juli twee pleisterende vogels. Daarna werd op 10, 11 en 12
september op het 4 kilometer oostelijk gelegen Stappersven op de Kalmthoutse Heide in België een juveniele
Roodhalsfuut gezien.
2003
In 2003 werd uiteraard speciaal naar Roodhalsfuten
uitgekeken en ook dat jaar werd er weer gebroed. Op
7 mei werd op exact dezelfde plaats als in 2002 een paar
waargenomen. Beide vogels, die volledig waren uitgekleurd, bouwden met plantaardig materiaal aan een plat
nest. Zo nu en dan ging een van de leden van het paar op
het nest zitten in broedhouding. Een nabij gelegen nest
van een Meerkoet was veel hoger opgebouwd.
Op 23 mei was het paar op en nabij het nest present,
evenals op 1 juni, toen ook de roep enkele malen werd
gehoord. Op 11 juni werd weer een Roodhalsfuut op het
nest gezien, terwijl in de directe nabijheid een ander
exemplaar zwom, dat regelmatig de roep liet horen. Op
die dag werd echter op circa 30 meter van het bezette nest
nog een tweede paar Roodhalsfuten zonder nest waargenomen. Deze vogels waren aan het rusten, of poetsten
hun verenkleed.
Op 25 juni werd alleen nog maar (het eerste?) paar
gezien. Van een nest was geen spoor meer te bekennen.
Het andere paar kon in de hoog opgroeiende vegetatie
niet meer worden gevonden. Aangezien het meer door
de aanhoudende droogte al maar minder water bevatte,
werden geen bezoeken meer aan het gebied gebracht.
Ook in 2003 werd het broedgeval door anderen
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opgemerkt, onder andere door mevrouw Cogels en
boswachter De Dooij. Zij zagen één vogel op het nest
zitten en een ander exemplaar in de omgeving ervan.
Eieren of jongen werden door hen niet gezien.
De Roodhalsfuut is een broedvogel van de landen rond
de Oostzee, alsmede Centraal- en Oost-Europa (Hagemeijer & Blair 1997). In het meest nabij gelegen zwaartepunt in Denemarken en Noord-Duitsland neemt de
populatie fors toe. Ten zuidwesten hiervan komen maar
weinig broedgevallen voor. Tot 1980 waren uit Nederland drie broedgevallen bekend; alle uit Noord- en ZuidHolland. Daarna werden verscheidene waarschijnlijke
broedgevallen gemeld en vanaf 1985 broedt de soort
jaarlijks in Drenthe (Vlug 2002). In Noord-Brabant
werden vermoedelijke broedgevallen geconstateerd op
het Groote Meer in 1985, toen ook een paar met nest werd
waargenomen (Teixeira 1990), in 1989 op de Kampina,
waar een solitaire vogel een nest bouwde en probeerde
een vrouwtje Fuut te benaderen (Poelmans & van
Diermen 1997) en in 1998 op het Markiezaat, waar in
juni/juli een baltsend paar verbleef (Teixeira 2002).
Daarmee is het zekere broedgeval uit 2002 het meest
zuidelijke van Nederland. Hagemeijer & Blair (1997)
melden twee niet nader gespecificeerde broedgevallen in
zowel België als Frankrijk.
Op het Markiezaat was in zowel in 1985 als in 2002
sprake van een opvallend verschil in kleur tussen de
vogels van het paar. Volgens Cramp & Simmons (1977)
echter is er geen verschil tussen de geslachten. Het onvolwassen zomerkleed is volgens hen niet met zekerheid te
onderscheiden van het broedkleed, maar zou minder
kleurrijk zijn met een wittere kin en hals. Mogelijk was in
2002 sprake van een onvolwassen, maar toch broedende
vogel. Bij de Roodhalsfuut broeden beide ouders (Cramp
& Simmons 1977), zodat ook op die wijze de geslachten
niet zijn te onderscheiden.
Volgens Cramp & Simmons (1977) bedraagt de broedduur
van de Roodhalsfuut 20-23 dagen. Gebruikelijk is een
legselgrootte van 4-5 eieren, waarbij iedere dag een ei
wordt gelegd. Uitgaande van een broedende vogel op 2
juni 2002, zouden in de periode van 22-29 juni de eieren
uitgekomen moeten zijn. Hiervan is niets gebleken; er
lijkt eerder sprake van verstoring. Ook in 2003 was het
broedgeval niet succesvol, hoewel toen een te lage waterstand gedurende het tweede deel van de broedtijd de
oorzaak van de mislukking kan zijn geweest.
Roodhalsfuten kunnen tot vier maal toe een vervolglegsel produceren als een nest verloren is gegaan (Cramp
& Simmons 1977). In 2002 bestond die mogelijkheid. Of
de juveniele Roodhalsfuut begin september 2002 op het
Stappersven enige relatie heeft met het paar op het
Groote Meer zal nooit duidelijk worden. Op de Brabantse
zandgronden worden, ook in de trektijd, maar zeer
zelden Roodhalsfuten waargenomen (SOVON 1987). De
meeste Roodhalsfuten overwinteren op zout of brak
water en in Nederland ook langs de grote rivieren
(Hagemeijer & Blair 1997, Cramp & Simmons 1977).
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Life history decisions in Oystercatchers.
Dik Heg

Dik Heg promoveerde in 1999 te Groningen. Via Flip Koster van Groos gaf hij ons toestemming een samenvatting van zijn proefschrift in onze Veerkracht op te nemen, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.
Waar moet ik me vestigen? Met wie en met hoeveel
partners moet ik jongen gaan maken? Wanneer en
hoeveel moet ik in jongen investeren? Het antwoord op
dit soort vragen noemen biologen ‘levensgeschiedenis
beslissingen’ (‘life history decisions’, Hoofdstuk 1), en
het antwoord op die vragen verschilt van soort tot soort,
van populatie tot populatie en van situatie tot situatie.
Hoe groot de verschillen tussen soorten zijn wordt
meteen duidelijk wanneer we een olifant met een muis
vergelijken. De olifant produceert maar één jong elke tien
jaar, maar leeft heel lang, de muis produceert vele
worpen van meerdere jongen elk jaar, maar haalt vaak
het einde van het eerste levensjaar niet. Maar ook binnen
een soort kunnen er grote verschillen zijn tussen
populaties, en tussen tijdsperiodes. Uit onderzoek in het
laboratorium en in het veld aan een groot aantal planten
en dieren is inmiddels duidelijk geworden dat
individuen hun ‘life history decisions’ afstemmen op
hun lokale omstandigheden, om daarmee hun totale
levensproductie aan nakomelingen te maximaliseren. De
centrale onderzoeksvraag in deze dissertatie is hoe en
waarom scholeksters bepaalde ‘life history decisions’
nemen, en wat de oorzaak is van individuele verschillen
bij deze beslissingen. Het is niet nodig om te weten of
scholeksters deze beslissingen ‘bewust’ dan wel
‘onbewust’ nemen, om in evolutionaire termen te
begrijpen waarom ze die beslissingen nemen (net zomin
als het voor veel menselijke beslissingen nodig is om te
weten of die bewust danwel onbewust genomen
worden).
Het onderzoek is uitgevoerd aan gekleurringde, vrijlevende scholeksters op het Waddeneiland Schiermonnikoog, en bestrijkt de jaren 1983-1997. Scholeksters zijn
doorgaans monogame steltlopers, zwart-wit met een
opvallend grote rode snavel, en leven vrij lang
(gemiddeld 15 jaar, de oudste ons bekende vogel werd
zeker 44 jaar). Ze broeden op de kwelder en eten op het
wad. De mannetjes en de vrouwtjes werken volledig
samen bij de territoriumverdediging, het bebroeden van
de eieren en het voeren van de jongen. Een belangrijke
factor waarop scholeksters hun ‘life history’ beslissingen
baseren is territoriumkwaliteit: verkrijgen ze een goed
territorium (een zogenaamd ‘hokkerterritorium’), dan
kunnen ze gemiddeld ongeveer 0.65 jongen per paar per
jaar grootbrengen. Verkrijgen ze daarentegen een slecht
territorium (een ‘wipperterritorium’), dan kunnen ze
slechts gemiddeld 0.20 jongen per paar per jaar grootbrengen. Op het eiland Schiermonnikoog zijn er
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ongeveer vijfmaal zoveel wipperterritoria bezet als
hokkerterritoria. Ongeveer de helft van de volwassen
scholeksters lukt het niet om een broedterritorium te
verkrijgen (de zogenaamde ‘niet-broeders’), maar
proberen het elk jaar wel. De vraag dringt zich op
waarom scholeksters zo’n wipperterritorium accepteren
wanneer ze door hard te vechten misschien wel zo’n
goed hokkerterritorium hadden kunnen verkrijgen? Uit
het onderzoek blijkt dat de wippers helemaal niet
slechter af zijn dan de hokkers. Er is veel minder competitie voor de wipperterritoria en er zijn er vijfmaal zoveel,
waardoor deze territoria veel gemakkelijker te verkrijgen
zijn dan de hokkerterritoria (Hoofdstuk 2 en 3).
Daardoor is de kans veel groter dat de jonge vogels door
te vechten voor een wipperterritorium uiteindelijk een
broedterritorium krijgen, en verkrijgen ze territoria
relatief vroeg in hun leven (gemiddeld in hun zesde
levensjaar), waardoor ze meer jaren over houden om te
broeden. Ook hebben sommige wippers jaarlijks een
kleine, maar toch belangrijke ‘promotiekans’ op een
aangrenzend hokkerterritorium. In totaliteit levert het
vechten voor een wipperterritorium uiteindelijk
evenveel jongen op ten opzichte van de jonge vogels die
vechten voor een hokkerterritorium. Voor degenen die
opteren voor een hokkerterritorium, lukt het slechts een
enkeling om uiteindelijk zo’n goed territorium te krijgen,
en dan zijn ze relatief oud wanneer ze beginnen met hun
eerste broedsel (gemiddeld zijn ze in hun achtste
levensjaar). Daardoor leveren beide ‘strategiën’ (vechten
voor een wipperterritorium of vechten voor een hokkerterritorium) evenveel op gemeten in verwacht totaal
aantal jongen geproduceerd over het hele leven: de
‘Darwinistische fitness-maat’. We noemen deze strategieën ‘evolutionair stabiel’, of ‘Evolutionary Stable
Strategies’ (ESSs, een term uit de economische
speltheorie, sinds de jaren zeventig uitgebreid toegepast
in de gedragsbiologie). Samenwerking tussen de man en
de vrouw om een territorium te verkrijgen en te
behouden lijkt daarbij heel belangrijk.
Volgens onze waarnemingen werden jongen geboren
uit hokkerouders zelf voornamelijk wipper, terwijl een
minderheid direct hokker werd (Hoofdstuk 3). Jongen
geboren uit wipperouders hebben het veel moeilijker.
Ten eerste vliegen ze met een lager gewicht uit, waardoor
ze een kleinere overlevingskans hebben in hun eerste
winter. Ten tweede lukte het wipperjongen nooit om
direct hokker te worden. Degenen die een broedterritorium verkregen, werden altijd eerst wipper. Daarna
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lukte het een enkeling nog om te ‘promoveren’ tot
hokker. Engelse sociobiologen noemen dit het ‘silver
spoon’ effect: aristocratische kinderen verkrijgen uiteindelijk ook de aristocratische status van hun ouders,
tezamen met alle bezittingen: waaronder het zilveren
bestek (vandaar de ‘silver spoon’, de zilveren lepel). Het
scholeksteronderzoek laat zien dat ‘silver spoon’ effecten
ook bij dieren optreden. Gezien het voorafgaande, kan ik
de kanttekening plaatsen dat in evolutionaire termen de
‘wooden spoon’ scholeksterjongen evengoed af zijn als
de ‘silver spoon’ jongen.
De uitwisseling via hun nakomelingen tussen hokker
en
wipperterritoria,
zorgt
ervoor
dat
de
Schiermonnikoogse scholeksterpopulatie genetisch
gemixt (‘homogeen’) blijft. Dit hebben we kunnen
aantonen door het DNA uit een druppeltje bloed van
enkele tientallen scholeksters te analyseren op
genetische variatie (met behulp van stukjes zogenaamd
polymorf microsatelliet DNA, Hoofdstuk 4). Sterker nog,
de jongen zorgen ook voor uitwisseling tussen de andere
eilanden en de vaste wal, waardoor de hele Nederlandse
Waddenzee populatie behoorlijk homogeen is. Om dit
aan te tonen hebben andere ornithologen scholeksters op
de eilanden Griend en Texel, en de vaste wal bij Holwerd
gevangen, bloed afgenomen en hebben wij het DNA
geanalyseerd.
De partners van scholeksterpaartjes zijn doorgaans
elkaar trouw en erg coöperatief in de territoriumverdediging en het opvoeden van de jongen. Ze lijken dit te
willen laten zien aan broeders en niet-broeders door
veelvuldig en opzichtig met elkaar te copuleren. Ik noem
dit de ‘signaalhypothese’ van veelvuldig copulatiegedrag (Hoofdstuk 5). Desalniettemin gaan scholeksters
soms vreemd. Vrouwtjes nemen bij deze buitenechtelijke
copulaties vooral het initiatief. Wederom met behulp van
de bloedmonsters, en DNA fingerprinting, kunnen we
aantonen dat vreemdgaan soms leidt tot buitenechtelijke
jongen. We beargumenteren dat scholeksters voornamelijk vreemd gaan als van partner willen wisselen.
Meestal loopt een vrouwtje daartoe letterlijk over naar
een buurterritorium, en initieert een buitenechtelijke
copulatie met de buurman (een zogenaamde ‘ExtraPair
Copulation’ of EPC). Vooral als de buurman weduwnaar
is, zijn vrouwtjes geneigd om over te stappen.
Heeft de man nog steeds een vrouw, dan wordt er
soms gevochten met zijn vrouw om hem te verkrijgen.
Niet-broeder
vrouwtjes,
maar
ook
weduwe
buurvrouwtjes, proberen soms met geweld zo’n broeder
vrouwtje te verjagen. Meestal wint één van de twee
vrouwtjes de zware gevechten. Echter, soms lopen de
gevechten uit in een ‘patstelling’: de vrouwtjes kunnen
niet van elkaar winnen, maar geven ook niet op
(Hoofdstuk 6). De man heeft nu twee vrouwtjes in zijn
territorium: hij is ‘polygyn’ geworden. In de helft van die
gevallen blijven de vrouwtjes agressief tegen elkaar, en
maken ze apart een nest, elk in hun eigen helft van zijn
territorium (zogenaamd ‘agressief polygyn’). De man
probeert beide vrouwtjes mee te helpen, maar dit lukt
slecht en veel eieren gaan verloren aan predatoren. In de
andere helft van de polygyne gevallen stoppen de twee
vrouwen met de wederzijdse agressie en gaan met elkaar

V e e r k r a c h t

1 0

[ 2 0 0 3 ]

1

samenwerken (zogenaamd ‘coöperatief polygyn’). Dit gaat
gepaard met twee heel bijzondere fenomenen. Ten eerste
copuleren de vrouwtjes niet alleen vaak met hun
gemeenschappelijke man, maar ook vaak met elkaar.
Deze lesbische copulaties tussen coöperatieve vrouwtjes
passen goed in de signaalfunctie van copulatiegedrag,
zoals ik voor monogame paartjes heb beargumenteerd.
Alleen de bonobo, een nauw aan de chimpansee
verwante apensoort, lijkt met dezelfde doelstellingen
homosexueel gedrag te vertonen. Ten tweede maken de
vrouwtjes één groot, gezamenlijk nest: beide vrouwtjes
leggen één tot vier eieren de dezelfde nestkuil (een
zogenaamde ‘joint nest’). Dit fenomeen is slechts bij een
handvol vogelsoorten goed beschreven. Helaas voor de
coöperatieve trios komt van deze ‘joint nests’ niet veel
terecht. Dit komt doordat de vogels het dubbele legsel
niet goed kunnen bebroeden. Alles bij elkaar genomen:
polygyne vrouwtjes produceren veel minder nakomelingen dan monogame vrouwtjes. Dus hoewel het voor
de vrouwtjes geen directe voordelen oplevert om in de
patstelling te blijven, is het altijd beter dan niet-broeder
worden. Want het volgende jaar hebben de polygyne
vrouwtjes een veel hogere kans om een broedplek te
bemachtigen dan de niet-broeder vrouwtjes. Ook de
polygyne man heeft per saldo alleen maar nadeel van het
aantrekken van een tweede vrouw. Dit is ook de reden
waarom de man alle indringsters wegjaagt, met of
zonder zijn partner. We zien dat de man soms stopt met
het wegjagen van bepaalde individuele vrouwtjes, die
veelvuldig indringen, en mogelijk een betere monogame
partner vormen dan zijn oude vrouw. Daartoe neemt hij
het risico dat de resulterende gevechten tussen de
vrouwtjes in polygynie uitmonden, met de daarbij
behorende (korte termijn) fitness kosten ten opzichte van
monogamie.
Partnerkeuze is belangrijk voor de scholekster, want er
zijn enorme verschillen in het aantal nakomelingen dat
individuen produceren. Een deel van die variatie is toe te
schrijven aan territoriumkwaliteit (‘hokkers’ en
‘wippers’), een ander deel correleert sterk met de
legdatum (dat is de datum in het seizoen waarop het
eerste ei gelegd wordt). Vroeg leggende scholeksters
maken grotere legsels, er komen meer eieren uit, en er
worden meer jongen vliegvlug, ten opzichte van laat
leggende scholeksters (Hoofdstuk 7) Dit is een wijdverbreid fenomeen in de vogelwereld. Uit het onderzoek
blijkt dat sommige individuele vrouwtjes altijd vroeg
leggen (bijv. begin mei), anderen altijd laat leggen (bijv.
begin juni), hoewel alle vrouwtjes ongeveer vijf dagen
vroeger gaan leggen in tien jaar tijd. Door paartjes bij te
voeren voor de eileg, kan ik aantonen dat voedsel een rol
speelt in de legdatum. Vroeg leggende vrouwtjes hebben
een betere lichaamsconditie dan laat leggende vrouwtjes.
Dit verschil is niet toe te wijzen aan verschillen in territoriumkwaliteit of voedselopname snelheid. Wel
spenderen vroeg leggende vrouwtjes minder tijd aan
agressie vlak voor de eileg, en blijven ze ‘s winters
misschien beter op gewicht, dan laat leggende vrouwtjes.
Het is belangrijk om vroeg te zijn, want uitwisselexperimenten tussen de vroege en late legsels (in vijf jaren
herhaald) laten zien dat de legdatum oorzakelijk

39

verbonden is met het reproductief succes tussen de
paartjes (Hoofdstuk 8). Anders gezegd: geef ik een
laatleggend paartje een vroeg in het seizoen uitkomend
legsel, dan gaat het paartje er sterk in succes op vooruit
(en vice versa). Ook de paarband is hierin belangrijk:
paartjes die al enkele jaren samen zijn produceren meer
jongen dan de ‘nieuwe’ paartjes. Zowel uit bijvoerexperimenten tijdens opvoeden van de kuikens, als uit de
gedragsobservaties, blijkt dat de voedselaanvoer voor de
jongen hierin een rol speelt. Deze is echter minder
belangrijk dan verwacht, vermoedelijk omdat veel
jongen verloren gaan aan predatie. Bij de predatiekans
speelt voedseltekort waarschijnlijk slechts ten dele een
rol.
Er zijn nog vele andere mogelijke oorzaken van de
hoge jongensterfte bij de scholekster aan te wijzen. Eén
probleem is de gezinsgrootte: wanneer het gezin meer
kuikens telt is er meer concurrentie om het voer dat de
ouders aanbrengen voor de jongen. De jongen vechten
onderling om het voedsel, proberen het eten snel naar
binnen te werken of rennen ermee weg (Hoofdstuk 9).
Binnen het gezin bestaan grote verschillen in dominantie
tussen de jongen. De eerst gelegde eieren zijn groter,
komen eerder uit en leveren grotere jongen op dan de
laatst gelegde eieren van hetzelfde legsel. Zoals te
verwachten is, is dit verschil bij de wippers groter dan bij
de hokkers en bij de wippers neemt dit verschil toe in
jaren met minder voedsel beschikbaar op het wad.
Immers, wippers hebben meer problemen om voldoende
voer aan te slepen dan hokkers. Dit is waarschijnlijk ook
de reden waarom wippers in jaren met weinig voedsel
minder eieren leggen. De oudste kuikens, ook al is dat
verschil vaak slechts enkele uren, zijn dominant over de
jongere kuikens in het gezin. Zij hebben ook gemiddeld
de hoogste overlevingskans. Doordat alleen de goede
ouders grote gezinnen onderhouden, hebben in jaren
met veel voedsel de kuikens in grote gezinnen meer kans
om te overleven dan de kuikens in kleine gezinnen. In
jaren met weinig voedsel is dit omgekeerd. De meeste
gezinnen leveren slechts nul of één vliegvlug jong op
(‘vliegvlug’ betekent dat het jong zelfstandig is). Daarom
lijkt het alsof de wippers, en in mindere mate ook de
hokkers, in de meeste jaren teveel eieren leggen: hieruit
komen jongen die toch niet allemaal opgevoed kunnen
worden tot het vliegvlugge stadium. Waarschijnlijk is dit
gedrag geëvolueerd als risicospreiding: ongeveer 50%
van de eieren en 90% van de jongen gaan verloren aan
predatie. Door meer eieren te leggen, die meer kuikentjes
opleveren, is de kans groter dat tenminste eentje het haalt
tot volwassenheid.
Een andere potentiële oorzaak van de hoge kuikensterfte vormen parasieten (Hoofdstuk 11). Uit het
onderzoek blijkt dat de kuikens geïnfecteerd zijn met
allerhande darmparasieten. Bloedparasieten hebben we
niet aangetroffen, niet in de kuikens en niet in de
volwassen vogels. Met een speciaal wormenmiddel
hebben we een grote groep eendagskuikens behandeld
tegen darmparasieten, voordat de hoge sterfte in de
eerste levensdagen plaatsvindt. De behandelde kuikens
bleken na 15 tot 35 dagen minder geïnfecteerd te zijn dan
de onbehandelde kuikens. In tegenstelling tot de
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verwachting, werden van de behandelde groep minder
kuikens vliegvlug dan van de onbehandelde groep. Eén
mogelijke oorzaak van dit effect is de ontwikkeling van
de immuunrespons. Mogelijkerwijze hebben de kuikens
door de behandeling hun eigen immuunrespons minder
goed kunnen opbouwen dan de onbehandelde groep,
waardoor ze ná de werkzame periode van het middel
alsnog massaal dood gingen door infecties.
Als laatste hebben we onderzocht of scholeksterpaartjes hun sex ratio (de verhouding zonen en dochters
in het broedsel) aanpassen aan de lokale omstandigheden (Hoofdstuk 10). Dit bleek niet zo te zijn: er was
geen relatie tussen de sex ratio en de territoriumkwaliteit, de legdatum of de legselgrootte. Wel was er een
licht verband met de leeftijd van de vrouw. Oude
vrouwtjes bleken iets meer zonen dan dochters te produceren. Een sluitende verklaring voor deze waarneming
hebben we nog niet. Deze gegevens wijzen erop dat er
evenveel zonen als dochters geboren worden op
Schiermonnikoog, terwijl maar een paar dochters terugkeren naar het eiland om te broeden. Zonen keren wel
veelvuldig terug naar het eiland en broeden soms vlakbij
de plek waar ze geboren zijn. Het is heel waarschijnlijk
dat ongeveer driekwart van alle dochters het eiland
verlaat en elders gaan broeden.

V e e r k r a c h t

1 0

[ 2 0 0 3 ]

1

De vogelen
des velds
Het aantal meldingen van zeldzame en/of interessante soorten in ons werkgebied en directe omgeving is inmiddels zo
groot, dat het onmogelijk is daarvan een volledige opsomming te geven. De huidige rubriek is op zijn best een min of
meer willekeurige bloemlezing van wat er bij mij bekend is. Wel werd geprobeerd waarnemingen van zo veel mogelijk
leden van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom op te nemen. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de talloze
mailtjes, die de leden na hun excursies rondstuurden.
Lijst van afkortingen: AdV= Wies de Valk, AW=Arie Westplate, CT=Hubert Tonino, HB=Hidde Bult, HvL=Hans van Loon,
HP=Hans Potters, HvS=Hes van Schoonhoven, JF=John Frijters, JW=Joeri Wolf, KK=Klaas Koopmans, LB=Lucy Bult, LP=Leo Plasmans,
MR=Marc Raes, PG=Peet Goossen, PS=Paranka Surminski, R-JB=Roland-Jan Buijs, RM=Rinus Muis, RT=Ray Teixeira, RW=Richard
Wierenga, SDD=Simon den Dubbelden, TB=Ton Bakker, ThB=Theo Bakker, TQ=Theo Quekel en TS=Teus Slagboom.
Hwschor=Hogerwaardschor.
Naam

Datum

Plaats

Atlas

Waarnemer

Roodhalsfuut

Aantal
2

01-03-2003

ZW-hoek

493400

TS, TB ea.

Roodhalsfuut

2

14-05-2003

Groote Meer-Oost

494651

HP

ex op nest + 1 ex

Roodhalsfuut

4

01-06-2003

Groote Meer O

494651

RT

1 p + nest + p balts

Roodhalsfuut

4

11-06-2003

Groote Meer O

494651

RT

1 p met nest + 1 p

Kuifduiker

1

12-04-2003

Binnenschelde

493412

WA

Geoorde Fuut

126

01-06-2003

Groote Meer O

494651

RT

Geoorde Fuut

150

21-07-2003

Steiger

493451

RT, BS

Roerdomp

1

01-01-1900

Rammegors

435332

CdH, TS

Roerdomp

1

10-04-2003

Rammegors

435332

TS, CdH

Roerdomp

1

16-04-2003

Rammegors

435332

PdJ

Roerdomp

1

14-05-2003

Boskreek

494411

RT

Kleine Zilverreiger

2

16-03-2003

Rammegors

435332

TB, LP

Kleine Zilverreiger

2

21-04-2003

Rammegors

435332

CT, AdV

Kleine Zilverreiger

1

15-05-2003

Kleine Meer

494554

KEM

Kleine Zilverreiger

3

06-07-2003

Rammegors

435332

PdJ, SdD

Kleine Zilverreiger

5

25-08-2003

Rammegors

435332

CT, AdV

Kleine Zilverreiger

2

07-09-2003

Rattekaai

494312

TB, SdD, RT

Grote Zilverreiger

1

31-01-2003

Hogerwaardpolder-West

494421

CT, AdV

Grote Zilverreiger

1

24-02-2003

Hogerwaardschor-Oost

494413

CT, WdV

Grote Zilverreiger

1

01-03-2003

Hogerwaardschor-Oost

494413

TB, TS

Grote Zilverreiger

3

01-03-2003

Hogerwaardschor-West

494412

TB, TS

Grote Zilverreiger

2

15-03-2003

Hogerwaardschor-West

494412

RT, RW

Grote Zilverreiger

2

15-03-2003

Hogerwaardschor-midden

494413

RT, RW

Grote Zilverreiger

1

25-03-2003

Groote Meer O

494651

KEM

Grote Zilverreiger

1

16-04-2003

Groote Meer O

494651

KEM

Grote Zilverreiger

1

16-05-2003

Groote Meer-Oost

494651

TS

Grote Zilverreiger

1

23-05-2003

Kleine Meer

494554

RT

Grote Zilverreiger

5

13-11-2003

Zwanenmeer

433644

CT, AdV

Grote Zilverreiger

3

15-11-2003

Spuitkop ZW

493451

RT

Grote Zilverreiger

1

15-11-2003

Spuitkop NO

493442

RT

Grote Zilverreiger

1

15-11-2003

Boskreek

494411

RT

Grote Zilverreiger

1

15-11-2003

Hogerwaardschor-Oost

493453

TB, HP

Purperreiger

1

23-04-2003

Groote Meer O

494651

KEM

240

24-08-2003

Spuitkop

493400

TB

Lepelaar
Zwarte Zwaan

2

22-02-2003

Hogerwaardschor

494413

RT, TB, RW

Zwarte Zwaan

22

17-05-2003

Spuitkop-Oost

493442

TB, KV

Zwaangans

1

18-01-2003

Binnenschelde

493412

TB

Kleine Rietgans

2

05-01-2003

Hopmeer

493634

MR

Indische Gans

1

18-01-2003

Natuurbouw

494411

HB

Indische Gans

1

15-03-2003

Hogerwaardpolder

494422

RT, RW

V e e r k r a c h t

1 0

[ 2 0 0 3 ]

1

Bijzonderheden

foeragerend
roepend

foeragerend in kreken

foeragerend
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Indische Gans

1

17-05-2003

Boskreek

494411

HB

393

19-01-2003

Dassenplas

491551

RT

Roodhalsgans

2

10-01-2003

Hopmeer

493634

HP

Roodhalsgans

2

11-01-2003

Hopmeer

493634

MR

Roodhalsgans

2

16-01-2003

Hopmeer

493634

HP

Canadese Gans

Nijlgans

bij Grauwe Gans

1 ad + 1 juv

109

13-09-2003

Boerenplaat-West

492344

RT

Mandarijneend

1

16-03-2003

Meeven

493541

RT

Mandarijneend

2

30-03-2003

Meeven

493541

RT

Mandarijneend

5

09-06-2003

Bloempjesven

493552

RT

vrouw + 4 pullen 1 dag

Mandarijneend

2

28-06-2003

Bloempjesven

493552

PdJ, SdD, RT

vrouw + 1 pul

Krooneend

2

10-04-2003

Rammegors

435332

TS, CdH

Krooneend

1

16-04-2003

Rammegors

435332

PdJ

Krooneend

2

21-04-2003

Rammegors

435332

CT, AdV

Nonnetje

1

21-04-2003

Rammegors

435332

CT, AdV

Grote Zaagbek

2

31-01-2003

Spuiplas

495314

CT, AdV

Rosse Stekelstaart

4

31-01-2003

Surfplas

494411

CT, AdV

Rosse Stekelstaart

1

13-06-2003

Boskreek

494411

TQ

Rosse Stekelstaart

4

21-07-2003

Boskreek

494411

BS, RT

Rosse Stekelstaart

5

07-09-2003

Boskreek

494411

KK

Wespendief

3

RT

Wespendief
Wespendief

1

20-07-2003

Mattemburgh-Oost

493542

21-07-2003

Hogerwaardschor-Oost

494414

BS, RT

07-09-2003

Duintjes

493444

HB
TB

Wespendief

1

13-09-2003

Boskreek

494411

Zwarte Wouw

1

17-05-2003

Molenplaat-slik

493411

TB, TS

Rode Wouw

1

27-04-2003

Waterwinbedrijf

492742

SdD

Blauwe Kiekendief

1

01-03-2003

Hogerwaardschor-West

494412

TB, TS

Havik

4

10-01-2003

Hogerwaardschor-Oost

494413

TB

Ruigpootbuizerd

1

21-02-2003

Molenplaat-Noord

492451

RT

Visarend

2

25-08-2003

Philipsdam

434343

CT, AdV

Visarend

1

01-09-2003

Tweede Bathpolder

494321

MH

Visarend

1

06-09-2003

Boerenplaat

492344

RT

Visarend

1

07-09-2003

Rattekaai

494312

RT, TB, SdD

Visarend

1

13-09-2003

Prinsesseplaat-Oost

492441

HP

Visarend

1

13-09-2003

Prinsesseplaat

492345

HP

Smelleken

1

01-03-2003

Hogerwaardschor-West

494412

TB, TS

Smelleken

1

13-09-2003

Spuitkop ZW

493451

TB

Smelleken

1

15-11-2003

Spuitkop-oost

493442

HP, TB

Boomvalk

1

25-08-2003

Vogelkijkhut

493434

TB

Slechtvalk

1

10-01-2003

Hogerwaardschor-Oost

494413

TB

1 paar
paar

Slechtvalk

1

16-01-2003

Hopmeer

493634

HP

Slechtvalk

1

18-01-2003

Duintjes

493444

RT

op draad

Slechtvalk

1

18-01-2003

Landtong

493452

HB

adult

Slechtvalk

1

18-01-2003

Molenplaat-slik

493411

TB

adult

Slechtvalk

1

18-01-2003

Prinsesseplaat

492345

TB

Slechtvalk

1

17-02-2003

Kreekrakschor

494411

RT

in mast

Slechtvalk

1

21-02-2003

Kade

493325

RT

adult

Slechtvalk

1

24-02-2003

Hogerwaardschor-Oost

494413

CT, WdV

Slechtvalk

1

24-02-2003

Hogerwaardschor-West

494412

CT, WdV

Slechtvalk

1

24-02-2003

Rammegors

435332

CT, WdV

Slechtvalk

1

24-02-2003

Philipsdam

434343

CT, WdV

Slechtvalk

1

01-03-2003

Hogerwaardschor-Oost

494413

TB, TS

Slechtvalk

2

01-03-2003

Landtong

493452

TB, TS

ad vr + juv man

Slechtvalk

2

17-05-2003

Markiezaatskade-noord

493325

HB

in mast

Slechtvalk

2

15-03-2003

Duintjes

493444

TB

gepaard?

Slechtvalk

1

25-08-2003

Hogerwaardschor-Oost

494413

CT, AdV

Slechtvalk

1

29-08-2003

Duintjes

493444

RT

adult

Slechtvalk

1

30-08-2003

Kreekrakschor

494411

RT

in mast

Slechtvalk

1

07-09-2003

Hogerwaardschor-Oost

494414

TB

Slechtvalk

1

13-09-2003

Prinsesseplaat-Oost

492441

HP

Slechtvalk

1

13-11-2003

Philipsdam

434300

CT, AdV

42

V e e r k r a c h t

adult

1 0

[ 2 0 0 3 ]

1

Slechtvalk

1

15-11-2003

Duintjes-midden

493454

Slechtvalk

1

15-11-2003

Huintjes-Hildernisse

493444

TB, HPadult
TB, HP, RW

juv, erg licht

Slechtvalk

4

07-09-2003

Kreekrakschor

494411

KK

2 roepend in mast

Waterral

1

07-09-2003

Duintjes

493434

TB, SDD, RT

Morinelplevier

1

01-09-2003

Tweede Bathpolder

494321

MH,

tussen Goudplevieren

Watersnip

1

04-05-2003

Hogerwaardschor-Oost

494414

RT

baltsvlucht

Witgatje

2

18-01-2003

Landtong

493452

HB

Witgatje

1

14-06-2003

Hogerwaardschor-West

494412

RT

Witgatje

3

25-08-2003

Natuurbouw

494422

CT, AdV

Witgatje

1

07-09-2003

Hogerwaardschor-Oost

494414

TB, RT, SdD

Witgatje

2

13-09-2003

Hogerwaardschor-West

494412

HB, TS, RT

Witgatje

1

15-11-2003

Hogerwaardschor-West

494412

HP

Zwartkopmeeuw

1

27-02-2003

Voedbalveld

494425

TS

gehoord

Zwartkopmeeuw

3

01-03-2003

Wouwbaan

494523

RT

overvliegend

Zwartkopmeeuw

2

01-03-2003

Landtong

493452

TB, TS

gehoord

Zwartkopmeeuw

16

30-03-2003

Wouwbaan

494523

RT

overvliegend

Zwartkopmeeuw

10

29-03-2003

Wouwbaan

494523

RT

overvliegend

Zwartkopmeeuw

1

17-05-2003

Hogerwaardschor-West

494412

RT

Zwartkopmeeuw

3

17-05-2003

Natuurbouw

493451

HB

1-2 paar tussen KM

Zwartkopmeeuw

10

04-06-2003

Mattemburgh-Oost

493551

RT

foeragerend in vlucht

Zwartkopmeeuw

2

13-06-2003

Spuitkop

493451

TB, RT

Zwartkopmeeuw

1

14-06-2003

Hogerwaardschor-midden

494413

RT, SdD

Dwergstern

1

13-06-2003

Molenplaat-slik

493411

RT

Velduil

1

17-01-2003

Hogerwaardschor-midden

494413

RT

Velduil

4

22-02-2003

Hogerwaardschor-West

494412

RT, TB, RW

Velduil

1

15-03-2003

Rammegors

435332

LP

Velduil

2

16-03-2003

Rammegors

435332

TB, LP

Velduil

1

23-03-2003

Rammegors

435332

RJB

Gierzwaluw

1

06-09-2003

Molenplaat NW

492451

RT

Gierzwaluw

1

07-09-2003

Duintjes

493444

HB

IJsvogel

1

07-09-2003

Haven

494323

TB, RT, SdD

Middelste Bonte Specht

3

06-04-2003

Elseter Bosch

624115

HB, TB, RT

Kleine Bonte Specht

1

27-03-2003

Tuin Wouwbaan

494523

RT

Strandleeuwerik

1

20-11-2003

Landtong

493452

HP

Grote Pieper

1

25-09-2003

Molenplaat ZW

493315

HP

Grote Pieper

1

17-10-2003

Molenplaat ZW

493315

HP

Grote Pieper

1

19-10-2003

Molenplaat ZW

493315

TB

Waterpieper

2

18-01-2003

Steiger

493451

HB

Waterpieper

1

15-03-2003

Hogerwaardschor-West

494412

RW, RT

Waterpieper

1

18-11-2003

Stijger

493451

CT, AdV

Oeverpieper

1

15-11-2003

Markiezaatskade Zuid

493345

RT

30

17-05-2003

Landtong

493452

RT

Noordse Kwikstaart

rustend, jagend

paar + 1 ex roep

Noordse Kwikstaart

1

17-05-2003

Landtong-O

493453

RT

Grote Gele Kwikstaart

1

16-01-2003

Hopmeer

493634

HP

Grote Gele Kwikstaart

1

31-01-2003

Waterzuivering

495411

CT, AdV

Pestvogel

3

01-02-2003

Nieuw-Borgvliet

493425

TB, BS, RT

op bessenstruiken

Pestvogel

11

06-02-2003

C1000

494531

CdH

mogelijk 18 ex

Pestvogel

18

22-02-2003

De Hazelaar

494531

JT

Pestvogel

18

07-03-2003

De Hazelaar

494531

TdH

Pestvogel

2

28-03-2003

A-Dijk

492700

HP

Beflijster

1

19-04-2003

Kraaijenberg

493434

TB

Beflijster

4

21-04-2003

Rammegors

435332

CT, AdV

Beflijster

1

23-04-2003

Groote Meer O

494651

KEM

Cetti's Zanger

1

24-01-2003

Rietveld Vogelkijkhut

493433

HP

roep

Cetti's Zanger

1

26-02-2003

Rietveld Vogelkijkhut

493433

HP

roep, zang

Graszanger

1

26-05-2003

Vogelkijkhut

493434

RW

Graszanger

1

25-08-2003

Vogelkijkhut

493434

TB

Graszanger

1

07-09-2003

Duintjes

493434

TB, SdD, RT

Graszanger

1

07-09-2003

Hogerwaardschor-Oost

494414

RW, TS

Graszanger

1

13-09-2003

Hogerwaardschor-West

494412

RT, TS
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Braamsluiper

1

25-05-2003

Kooiweide

494523

RT

Baardman

1

17-03-2003

Plaatvliet

492451

TB

Baardman

1

17-05-2003

Plaatvliet

493412

TB, KV

Baardman

3

29-08-2003

Kijkhut

493434

RT

Baardman

2

07-09-2003

Kijkhut

493434

TB, SdD, RT

Baardman

8

14-11-2003

Molenplaat NO

492451

RT

Baardman

1

15-11-2003

Kijkhut

493434

TB, HP

Wielewaal

1

18-06-2003

Mattemburgh W

493551

RT

Klapekster

1

22-02-2003

Hogerwaardschor-West

494412

TB, RT, RW

Klapekster

1

01-03-2003

Hogerwaardschor-West

494412

TB, TS

Klapekster

1

07-04-2003

Oesterdam

493314

CT, AdV

Klapekster

1

15-11-2003

Hogerwaardschor-Oost

494413

TB, HP

Klapekster

2

20-11-2003

Hogerwaardschor-West

494412

HP

Klapekster

2

27-11-2003

Kreekrakschor

494411

HP

Frater

12

31-01-2003

Oesterdam

493324

CT, AdV

Frater

roep

vechtend

24

09-02-2003

Oesterdam

493300

TS, CdH

Barmsijs

1

24-03-2003

Kleine Meer-West

494554

GV

Barmsijs

1

30-03-2003

Kleine Meer-West

494554

HB

zang

Kruisbek

8

28-02-2003

Mattemburgh-Oost

493551

RT

6 zangposten + 2 p

zang

Kruisbek

4

25-03-2003

Wildernisse

495554

HP

uitgevlogen jongen

Roodmus

1

09-06-2003

Hogerwaardschor-midden

494413

TB

zang

Roodmus

1

14-06-2003

Hogerwaardschor-midden

494413

RT, SdD

1x roep

Sneeuwgors

3

05-01-2003

Oesterdam

493300

TS, CdH, TdH

Sneeuwgors

1

15-11-2003

Hogerwaardschor-West

494412

HP

Sneeuwgors

21

30-11-2003

Oesterdam

494334

MR

Ortolaan

1

07-09-2003

Hogerwaardschor-Oost

494414

RW, CdH, TS

Rietgors

12

28-02-2003

Kooiweide

494523

RT

44

V e e r k r a c h t

geluid

1 0

[ 2 0 0 3 ]

1

Excursie Vogelwerkgroep naar Ertsgebergte maart 2002
Ton Bakker

Eind mei 2000 waren Hidde Bult en auteur dezes op
vogelvakantie in Oost Polen. Op de kampplaats Barwik
langs de boorden van de vogelrijke Biebrza moerassen
ontmoetten we de Duitse vogelaars Thomas Hallfarth en
zijn vrouw Jana Schindler. Aan het eind van een
vogeldag wisselden we met hen ‘s avonds vaak waarnemingen van die dag uit en zo kwam op een avond het
gesprek op Dwerguilen. Die hadden noch Hidde, noch
ik ooit gezien en ook in Polen was dat tot dan toe niet
gelukt. Gezien de periode waarin we er waren, eind mei,
begin juni, leek het ook niet waarschijnlijk dat we dit
uiltje nog tegen het bescheiden lijf zouden lopen. In mijn
onhandige Duits vertelde ik Thomas dat “Zwergeulen”
hoog op ons verlanglijstje stonden. Alras begreep
Thomas dat ik met “Zwergeul” waarschijnlijk de
“Sperlingskauz” bedoelde. De Dwerguil staat in het logo
van de vereniging van Sachsische Ornithologen, een club
waarin Thomas behoorlijk actief is. Zelf heeft hij iets met
deze vogel en Thomas begreep dus goed hoe pijnlijk het
gebrek van zo’n soort op je lifelist is. Prompt werden we
dan ook uitgenodigd in het Ertsgebergte Dwerguilen te
komen zien. Het vroege voorjaar zou daarvoor de beste
tijd zijn. Thomas vertelde dat in hun woonomgeving, het
Ertsgebergte in het oosten van Duitsland, Dwerguilen in
redelijke aantallen voorkomen en ook wel te vinden zijn.
Mits het weer een beetje meezit en je weet waar je wezen
moet.
Terug thuis hielden we via email contact met onze Duitse
vrienden. Het voorjaar van 2001 kwam Thomas wat
minder goed uit omdat hij en Jana dat voorjaar hun eerste
kind verwachtten. We spraken dus af voor het voorjaar
van 2002. Begin maart vertrok een aantal leden van de
VWG Bergen op Zoom met drie auto’s naar het
Ertsgebergte. De ongeveer 7 uur durende reis verliep
voorspoedig. Thomas had een prima hotel geregeld en
ving ons daar halverwege de middag op. Het weer was
toen erg gunstig, rustig en droog. Thomas stelde voor dat
mooie weer diezelfde avond nog te benutten om
Dwerguilen te zoeken. Vogelaars die Dwerguilen zoeken
maken vaak de fout dat veel te laat op de avond te doen.
Dwerguilen zijn echt vogels van de schemering. Als het
volledig donker is heeft het geen zin meer, want dan
zwijgen de mini-uiltjes alweer. Hij nam ons rond zes uur
‘s avonds mee naar het Hartskiner Wald. Het was nog
licht toen we de eerste Geelgors in een sparrentopje
zagen zitten. Zanglijsters en wat Merels zongen nog. Na
een poosje wandelen verstomde dat en namen
Roodborsten het over. Het was inmiddels gaan
schemeren toen Hidde de eerste Dwerguil hoorde.
Thomas reageerde hierop met het nafluiten van het dier.
Vrijwel onmiddellijk kwam er reactie van het uiltje en
weinig later zat een mannetje Dwerguil in vol ornaat
naar ons te kijken en fluiten vanuit het topje van een
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Dwerguil, (Beierse Woud, Wildgehege)

Marc Raes

jonge spar. Er was nog redelijk wat licht en iedereen kon
de uil fraai zien. Het beestje werkte dan ook goed mee
door even te blijven zitten en vervolgens nog wat rond te
vliegen. Een perfecte start voor de gastvogelaars en voor
de meesten een nieuwe soort. Thomas haalde opgelucht
adem en glom van trots. Die buit was alvast binnen!
De volgende ochtend zijn we gaan wandelen in een door
een beek doorsneden bos met flinke hoogteverschillen.
Waterspreeuw was hier fraai te bewonderen, alsmede
voor Westbrabanders niet alledaagse soorten als
Appelvink, Glanskop en Grote Gele Kwikstaart.
In een van de mailtjes die Thomas me stuurde voorafgaand aan ons bezoek maakte hij gewag van het territorium van een Oehoe dat het jaar daarvoor was
gevonden. De vogel was broedend aangetroffen langs
een groot rotsblok gewoon op de bodem van een
hellingbos slechts luttele meters verwijderd van een
(rustig) wandelpad. Ook dit bos werd bezocht in de
omgeving van Hartenstein nabij Schloß Stein. Ook Jana
voegde zich bij de groep met wandelwagen waarin hun
zoontje Max, inmiddels driekwart jaar oud. Het waren
vaak geen bospaden van het type waarop de gemiddelde
moeder zich met een wandelwagen zou begeven, maar
Overdekte pauze nabij de Dwerguilen

Marc Raes
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In de middag volgde een tocht door bossen waarin
Notenkrakers broeden. Thomas had ons daartoe
stafkaarten geleend.
Dit wat hoger gelegen bos, het Affalter Streitwald,
leverde veel bosvogels op, waaronder hooglichtjes als
Goudvink, Kruisbek, Raaf, Taigaboomkruiper en
Geelgors. Notenkrakers werden helaas niet geregistreerd, maar Thomas had ons daarvoor al gewaarschuwd. Die dieren zijn uitermate stiekem in het broedseizoen. In de nazomer, zo vertelde Thomas, was het
geen probleem en kwamen ze vaak de dorpen in. Het
was bij hem dan ook een regelmatige tuinvogel. Zolang
konden we echter niet blijven.
Bij de Grijskopspecht

Marc Raes

dat kon Jana niet deren. Max ging overal mee heen.
Thomas vertelde over de verbaasde blikken van
omstanders toen hij eens ging vogelen in een veenmoeras
en Max bij zich had. Omdat daar echt niet te rijden was
werd de kinderwagen in zijn geheel opgepakt en gewoon
eindenlang het veen mee ingedragen.
Inmiddels hadden we de broedplaats van de Oehoe
bereikt. Thomas klom de helling op om te zien of de uil
thuis was. Dat bleek niet het geval, al trof hij wel een
verse braakbal ter grootte van een kleine mol. De
reuzenuil kwam er dus nog wel. Bij deze klim verstapte
Thomas zich, wat op dat moment onschuldig leek. Later
dat voorjaar hebben ze een vogelreis door Spanje
gemaakt, waarbij Thomas nauwelijks kon lopen. Pas op
de laatste dag in Spanje was de pijn verdwenen en kon hij
weer uit de voeten. En dan nog geen Oehoe ook.
Een paar van de genoteerde soorten die dag:
Waterspreeuw, Appelvink, Boomklever, parende
Torenvalken, Sperwer, Glanskop, Kuifmees, Taigaboomkruiper, Keep, Vuurgoudhaan, witkoppige
Staartmezen, Grote Gele Kwikstaart, Grote Zaagbek,
Zwarte Specht.
Een volgende fikse wandeling voerde ons naar een kleine
groeve nabij de mijnen die het Ertsgebergte hun naam
gaven. In deze groeve broedde doorgaans ook een
Oehoe. Ook hier zochten we helaas tevergeefs. Een lange
wandeling voerde ons terug, waarin een aardige klim zat
verwerkt. De getrainde lopers uit het gezelschap
begonnen zich te onderscheiden. De tocht zette zich
voort tot in de schemering, die ons weer twee
Dwerguilen opleverde. De uiltjes riepen vanaf 18.30 uur.
Het was op dat moment onbewolkt en zo’n 4 à 5 graden
Celsius. Al iets eerder, om 17.45 uur begon luid en
duidelijk een Ruigpootuil te roepen. Tijdens het laatste
deel van de duistere tocht voegden we nog een Ransuil
toe en een fraai met de zaklamp belichte Bosuil. Ondanks
de gemiste Oehoe over uilen geen klagen.
Een dag dat Thomas zelf moest werken en ons dus niet
kon vergezellen maakten een wandeling in de ochtenduren nabij het dorp Niederwürschnitz in een klein
natuurgebiedje. Höhlteich, een parkachtig landschap
met wat vijvers dat ons erg fraai de roep, roffel en zichtwaarnemingen van Grijskopspecht opleverde. Hier
verder Taigaboomkruiper, Kruisbek, Appel- en
Goudvink.
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Thomas toverde nog een totaal onverwachte soort uit de
hoed. Op een ruderaal, vochtig terreintje, met
bestemming industrieterrein, wist hij elke winter Bokjes
te vinden. Hij toonde ons hoe ze te zoeken. Goed opletten
op hun witte keutels die afsteken op het afgevallen blad.
We stootten er drie op, alsmede twee Watersnippen. Ook
een Geelgors en enkele Rietgorzen vlogen rond. Bokje
was wel de laatste soort die we hadden verwacht op een
trip naar het Ertsgebergte.

De ’Grauspecht’ van Höhlteich
Marc Raes

Thomas en Jana nodigden de hele groep een avond bij
hun thuis uit om de dia’s te bekijken van de reis naar
Polen en Hongarije. Dit na een volle dag vogelen met
fikse wandelingen en een stevige maaltijd met wat
drank. De dia’s waren verre van saai, maar toch klonk zo
nu en dan wat gesnurk door hun huiskamer...
Het afscheid viel zwaar. Thomas had ons immers een
paar gezellige vogeldagen bezorgd met prachtige
waarnemingen. Dat verplichtte ons tot een uitnodiging
voor een tegenbezoek. Dat vond plaats afgelopen
november. Pleisterende Kleine Rietganzen zien was
voor Thomas de meest begerenswaardige waarneming.
Dat is gelukt in West-Vlaanderen nabij Blankenberge.
Verder konden we ze laten genieten van, voor bergbewoners bijzondere, vogels langs onze kusten en
moerassen, als Sneeuwgorzen, Eiders, Zwarte
Zeeëenden, Rotganzen, Ook voor hen hadden we een
totaal onverwachte soort in petto: de inmiddels
beroemde Ringsnavelmeeuw van Goes was op de
bekende plek aanwezig en liet zich fraai bekijken. Zo kon
ook Thomas met een nieuwe soort naar huis.
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Vogelwerkgroep Bergen op Zoom ontvangt
Milieuoorkonde 2002 van IVN-Groene Zoom
Teus Slagboom
Het IVN Groene Zoom nodigde op 17 oktober 2002 de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, samen met de twee
andere genomineerden voor hun milieu-oorkonde, uit om een presentatie te houden over onze activiteiten en
doelstellingen. Wij voelden ons uiteraard vereerd en waren zeer verrast.

In de presentatie heb ik ons als volgt omschreven:
• een leergierige, exploratieve vriendenclub van zeer diverse
pluimage en met veel ervaring.
• die staan voor kennis over en bescherming van vogels.
Als expliciete functie (of nut) van onze groep stelde ik
dat, wij:
• regionale kennis leveren.
• elkaar vinden in onze hobby.
• een bijdrage leveren aan bescherming.
Ik heb onze vogelwerkgroep tenslotte in het kort nog
omschrijven, als een groep:
• waar plezier en kennis fuseren
• waar iedere vogelaar zich thuis kan en moet voelen.
• die werkt in het belang van de regionale vogels.

Graag wil ik ook drie leden hiervoor naar voren halen:
Hans van Buel, Hidde Bult en Ray Teixeira. Want zij
nemen of namen het voortouw en voer(d)en de organisatorische werkzaamheden hiervoor uit. Van het aanleveren van formulieren, het schrijven van verslagen tot
en met het doorsturen van de verzamelde gegevens (en
het wijs worden uit wat wij voor hun hebben
opgeschreven).
Ik hoop dat onze activiteiten de komende jaren zodanig
doorgaan, dat we weer voor een oorkonde in aanmerking komen. Niet vanwege de prijs zelf, maar dat we
dan nog steeds ons nut hebben bewezen.

Daarna werd de nominatie omgezet in een toekenning,
waarop wij zeer trots zijn. Hierbij was opvallend, dat de
inhoud van het juryrapport en mijn presentatie sterk
overeenkwamen. Net of de inhoud van tevoren was
doorgegeven, terwijl dat toch niet zo was.
Uit het juryrapport bleek, dat een aantal van onze vaste
activiteiten van de afgelopen twintig jaar een wezenlijke
aandeel in de nominatie hebben gehad. Hiermee hebben
wij een wezenlijk bijdrage geleverd in de bescherming
van vogels in Nederland.
Ik noem hierbij expliciet:
• De proefstrooktelling in het Markiezaat, welke wij als
interne activiteit uitvoeren.
• De tellingen van het Markiezaatmeer, de Prinsesseplaat en het Zoommeer, waarvan wij de gegevens
afstaan aan SOVON.
• De tellingen van de kustbroedvogels, waarvan wij de
gegevens afstaan aan het RIKZ.
• De mede ontwikkeling van de SWEV-broedvogelatlas
voor West-Brabant.
Extra werd nog vermeld, het door de vogelwerkgroep bij
de gemeente ingediende voorstel voor het inrichten van
een vlindertuin op de Kragge, dat inmiddels ook heeft
plaatsgevonden.
Het ontvangen van deze oorkonde is een verdienste van
iedereen. En ik blij dat deze activiteiten nog steeds
worden gedragen. Ik hoop uiteraard, dat zo veel
mogelijk leden hun bijdrage hiervoor blijven leveren.
Wij kunnen nog steeds ieders hulp gebruiken.
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