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DE STRÂNLJIP YN ‘E WÂLDEN
Beknopt jaaroverzicht van broedvogels en kuikens voorzien van kleurringcombinaties

Colofon
Dit jaarverlsag is samengesteld uit het ringonderzoek naar scholeksters in het Nationaal Landschap
Noardlike Fryske Wâlden. Dit ringonderzoek wordt ondersteund vanuit de BFVW, Vogeltrekstation
Arnhem en Sovon.
Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijk vogelonderzoek ten behoeve van
kennisontwikkeling, beleid en beheer. Het populatieonderzoek aan individueel gemerkte Scholeksters
is een samenwerkingsverband tussen Sovon, NIOO, IMARES en de Rijksuniversiteit Groningen
Huizenga, J.J., De strânljip yn de Wâlden. Beknopt jaaroverzicht van broedvogels en kuikens voorzien
van kleurringcombinaties. 2016/02.
Foto omslag: Vrouwtje scholekster RG-CELJ in broedterritorium Augsbuurt op 28 mei 2015.
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1. RAS- Recapture Adults for Survivale
RAS projecten zijn gericht op her-vangsten van volwassen(adulte) vogels ten behoeve van overleving
binnen een bepaald gebied. De ringgegevens vullen tezamen een database waaruit berekeningen
kunnen worden gemaakt die ons informatie geven over trends, populatieschommelingen, overleving
en leeftijden binnen de soort. Met deze gegevens kunnen voorspellingen gedaan worden over
populatie-ontwikkeling van de soort. Naast de wetenschappelijke vraagstukken draagt het onderzoek
ook bij aan een betere bescherming en behoud voor bijvoorbeeld beleidsmakers, beheerders en
grondeigenaren.
Binnen het RAS-project scholekster wordt gewerkt met kleurringcombinaties, waardoor een eenmaal
gevangen vogel kan worden gevolgd door middel van aflezingen van de combinaties. Tijdens het
project wordt nagestreefd om het broedpaar van een nest te vangen. Van paren met kleurringen
wordt vervolgens het nestsucces jaarlijks gevolgd en wordt gepoogd de jongen voor het uitvliegen te
kleurringen.
Elke aflezing van een vogel met kleurringen is van groot belang voor het RAS-project. In dit kader is
een speciale site ontworpen waarin iedereen afzonderlijk zijn eigen waarnemingen kan invoeren.
Bovendien krijgen melders direct inzage in ringlocatie, vorige zichtwaarnemingen en
vervolgwaarnemingen van andere waarnemers. De site is te raadplegen op www.wadertrack.nl
Uit onderzoek is gebleken dat eenmaal volwassen scholeksters behoorlijke leeftijden kunnen
bereiken, zelfs ouder dan 40 jaar ! Het onderzoek geeft met name op lange termijn inzage in de
leeftijdsopbouw binnen een populatie. In dit kader is het ook van belang te weten of en waar
eenmaal uitgevlogen jongen zich vestigen als broedvogel. Uit het ringonderzoek weten we dat een
scholekster na vier jaar geslachtsrijp is en het dus jaren duurt voor een uitgevlogen jong terugkeert
naar zijn of haar broedgebied. Om een RAS-project succesvol te laten verlopen is het nodig flinke
aantallen vogels te vangen en dit voor een langjarige periode uit te voeren.
Er wordt al decennia onderzoek gedaan naar de scholekster in en rond de Waddenzee. In dat kader
geven de scholeksters met kleurringcombinaties belangrijke informatie over de overwintering en
trekgedrag binnen het Waddenzeegebied en daarbuiten. Inmiddels zijn er circa twintig RASscholekster projecten opgericht die gezamenlijk een database vullen van zo’n 10.000 gemerkte
scholeksters met ruim 90.000 aflezingen. Deze verslaglegging beperkt zich tot de vangsten binnen
één van deze twintig projecten en is een aanzet om onderzoek te stimuleren naar de
populatieontwikkeling binnen de geografische eenheid “de Noardlike Fryske Wâlden”.
Een zeer belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking tussen ringers en de lokale
nazorg van de BFVW, grondgebruikers en eigenaren. Het succes van het project is afhankelijk van een
breed gedragen draagvlak voor het onderzoek, toestemming tot betreding van gronden en
bescherming van de broedparen. Het geven van voorlichting over het onderzoek in de Noardlike
Fryske Wâlden is daarbij van belang. In dit kader wordt vanaf 2013 jaarlijks van de ringvangsten en
resultaten verlag gedaan.
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2. Achtergrond
De Scholekster is een beschermde, inheemse diersoort en het is daarom niet toegestaan de vogels te
vangen. Dit kan alleen met een machtiging tot het verrichten van verboden handelingen in het kader
van ring-werk. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft deze
machtigings-overeenkomst afgesloten met het “Vogeltrekstation”. Vogeltrekstation is hét
expertisecentrum op het gebied van vogeltrek en vogeldemografie en regelt de dagelijkse gang van
zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek. Om een scholekster
te mogen vangen dient men te beschikken over een ringvergunning die kan worden verstrekt door
het “Vogeltrekstation”. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden over onder andere
vangmiddelen, welzijn en het betreden van gronden. Daarnaast moet een ringer zijn bekwaamheid
in het vangen en hanteren van vogels aantonen, door het volgen van certificerings-bijeenkomsten
onder leiding van ervaren wetenschappers. Naast de ringvergunning is het van belang dat er
toestemming wordt verkregen tot het betreden van percelen. Het Vogeltrekstation heeft daarvoor
een standaard gebruiksovereenkomst opgesteld voor het ringen op privé terreinen. Verder stelt het
Vogeltrekstation protocollen op voor materialen, zoals ringmaten en vangmiddelen. Voor RASscholekster is de volgende tabel 1 van toepassing:
Tabel 1 Schema RAS Scholekster Vogeltrekstation

Scholekster

RAS periode:
01 maart - 01 augustus

aankomst in territorium

maart - april

broedperiode

april - juli

aantal legsels

1

1e einddatum

eind april - begin mei

aantal eieren

(1) 2 3 (4)

broedduur

24 - 27 dagen

jongen geboren

eind mei

ring-maat

9 mm

jongen ringen

niet in het nest

bijzonderheden

nestvlieder;
vlieg-vlug na 28-32 dagen

In het verslag wordt per broedterritorium aan de hand van beschikbare veld-data het leg-begin
berekend. Dit leg-begin is een geschatte datum. In de tabellen wordt voor de broedduur een
gestandaardiseerd aantal dagen aangehouden, namelijk vier weken, oftewel 28 dagen. Voor de
broedzorg van de jongen wordt 6 weken aangehouden, oftewel 42 dagen. Dit aantal wijkt af van de
genoemde dagen in tabel 1, maar veel uitgevlogen jongen zijn nog niet zelfstandig na 32 dagen en
blijven langer in het broedterritorium onder de hoede van het ouderpaar.
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3. Biometrie
Naast het ringen van de scholeksters worden een aantal standaard meet- en kleedgegevens
verzameld van de vogel. Deze gegevens zijn van belang voor het vaststellen van de conditie, leeftijd
en geslachtsbepaling van de vogel. Daarnaast bieden de biometrische gegevens inzicht in de
voedselspecialisatie, conditie en leefwijze van de soort. Voor het verzamelen van de biometrie en
data wordt een standaard formulier gebruikt welke is verstrekt door bioloog Kees Oosterbeek.
Biometrische gegevens worden verzameld van de volgende delen:
• Gewicht in gram
• Vleugel in mm, maximaal gestrekt langs lichaam
• Tarsus-teen in mm
• Kop-snavel in tiende mm
• Snavellengte in tiende mm
• Snavelhoogte in tiende mm
• Punt dikte snavel in tiende mm
• Punt hoogte snavel in tiende mm
• Snavel-asymmetrie in tiende mm
• Sternum in tiende mm
Verder worden kleurscores genoteerd van:
• Oogkleur, bij broedvogels fel rood
• Pootkleur, bij broedvogels fel roze
• Rug-kleur, bruinige veren/flets zwart/fel zwart
Van de snavelpunt wordt vorm genoteerd:
•

Punt /Puntbeitel/Beitel/Hamer

Tekening uit de handleiding Scholekstervangsten, Bruno Ens
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Hieronder een aantal foto’s van de in het veld te verzamelen gegevens en biometrie.

Foto, Links scholekster op een digitale weegschaal na vangst op nest. Rechts het meten van de
kop-snavellengte met een schuifmaat.(Foto Peter Das)

Foto, Links twee gevangen broedvogels met duidelijk verschil in rug-kleur.
Rechts het plaatsen van de vangkooi op het nest.(Foto’s Peter Das)

4. Vangstmethode
Voor het vangen van scholeksters zijn nestvangsten een goede methode. De scholekster is veelal niet
gevoelig voor de aanwezigheid van mensen en is relatief gemakkelijk te vangen op het nest. De vang
tijd van broedvogels varieert van ca. 5 tot 45 minuten. Ook zijn de nesten vaak vrij eenvoudig te
vinden, waardoor de aanwezigheid in het broedterritorium en daarmee de verstoring tot een
minimum beperkt blijft. Om zorgvuldig de legsels te beschermen wordt voorgeschreven om tijdens
het vangen de eieren te verwisselen door kunsteieren. Bij het vangen van de adulte scholeksters
worden de broedvogels gevangen op het nest met een kooi. Deze kooi wordt boven het nest
geplaatst met een struikeldraad. Wanneer de vogel het nest betreedt dan trekt de broedvogel via
een struikeldraadje de kooi om zich heen.
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5. Onderzoeksgebied
In 2007 zijn de eerste RAS-projecten (Ljip )in Fryslân benadert om in samenwerking met de BFVW,
Sovon en Vogeltrekstation Arnhem de scholeksters binnen RAS-Ljip te vangen en te voorzien van
kleurringen. Dit was binnen Fryslân een uitbreiding op het onderzoek naar scholeksters naast lopend
onderzoek op Schiermonnikoog en Ameland. Vanaf 2008 zijn kleurring-projecten gestart bij Franeker,
Dokkum, de Trynwâlden, Augsbuurt en Surhuisterveen. Binnen het in kaart 1 weergegeven
onderzoeksgebied is een projectgroep RAS-scholekster in oprichting voor een goede samenwerking
en afstemming van onderzoek en ring-activiteiten aangaande scholeksters. Het gebied omvat de
gehele Noardlike Fryske Wâlden gelegen tussen de lijn Leeuwarden-Dokkum-SurhuisterveenDrachten.

Kaart 1, Uitsnede van topografische inventarisatieatlas. Weergave van onderzoeksgebied binnen de
Noardlike Fryske Wâlden is zwart omkaderd(gestandaardiseerd) per atlasblok(5x5km)1. Kaart
bewerkt door Jeroen Nienhuis, Sovon met alle vangsten van ringgroep Fryske Wâlden tot 2015.
Bron: Wadertrack-Sovon.
1

, Elk atlasblok bestaat uit een verdeling van 25 kilometerhokken/uurhokken(1x1km). Een uurhok is 1
km2, oftewel 100 ha en op de kaart aangegeven als vierkant grid. Totale oppervlakte van het
onderzoeksgebied bedraagt 20 atlasblokken met een gezamenlijke oppervlakte van maar liefst
50.000 hectare.
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Vanwege de afwijkende geografische eenheid ten opzichte van de Waddenzee is het waardevol om
verschillen in populatie-ontwikkeling verder te onderzoeken en te vergelijken met die van de
Waddenzee. Immers de natuurlijke habitat zoals open duin, strand en kwelders ontbreken in de
Wâlden. Misschien is het dynamische kustlandschap dat sterk aan verandering onderhevig is er wel
de oorzaak van dat scholeksters in tegenstelling tot andere weidevogelsoorten zich soms op de
meest uiteenlopende locaties vestigen en zich daar staande weten te houden. Die verandering staat
in de Wâlden al eeuwen onder leiding van de mensheid en kan worden gekarakteriseerd in een zestal
types, weergegeven in onderstaande taartdiagram. Deze habitat-types zijn per atlasblok berekend in
hectares en vermenigvuldigd met de vastgestelde dichtheid, in broedpaar per 100 hectare. Op basis
van deze habitat-types kan een schatting worden gedaan voor het totale aantal broedparen per
atlasblok en habitat-type. De hoogste dichtheden zijn vastgesteld op mais en extensief grasland,
maar op basis van de vastgestelde oppervlakte per habitattypes is berekend dat veruit de meeste
scholeksters in de Wâlden broeden in intensief grasland. Het gaat hier om meer dan 60% van alle
broedparen. De gemiddelde dichtheid per 100 hectare is voor de Wâlden geschat op 3,07 paar per
uur-hok van 100 hectare. De hoogste dichtheden zijn vastgesteld op mais-akkers en extensief
grasland, maar door de grote oppervlakte intensief grasland is het waarschijnlijker dat het
broedsucces op het intensieve grasland in hoge mate de populatie-ontwikkeling in de Wâlden
bepaald. Dit betekent dat het beschermen van de legsels door de nazorg in intensief grasland van
aanmerkelijk belang is. Immers valt de maaidatum van intensief grasland(vanaf begin mei) volledig
binnen de broedperiode van de scholekster. Per atlasblok is een schatting gemaakt van het totaal
aantal broedparen. De laagste schatting is vastgesteld voor de atlasblokken met grote meren en
moerassen, zoals de Burgumermar en de Groote Wielen. In Atlasblok 11-13 Earnewâld-Siegerswâld
komt de schatting zelfs onder de 60 paar uit ! De hoogste dichtheden zijn vastgesteld in het
noordoosten op de overgang naar de zeeklei-polders met een schatting van meer dan 130 paren in
atlasblok 06-36, Kollum-Augsbuurt.

Intensief gras(58%)
Extensief gras(12%)
Mais(6%)
Bebouwing(10%)
Moeras/water(10%)
Bos(4%)

Figuur 1 ,Taartdiagram. Weergegeven is het aandeel hectares per habitat-type berekend over
de Noardlike Fryske Wâlden, totaal 50.000 hectare.
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6. Resultaat
Binnen de Noardlike Fyske Wâlden zijn sinds 2008 512 scholeksters voorzien van kleurringen,
waarvan per 1 januari minimaal 312 in leven zijn. Daarnaast zijn er ook nog diverse broedvogels
reeds voorzien van een metalen ring die bij een her-vangst een grote bijdrage kunnen leveren aan
het onderzoek. Er zijn nog te weinig gegevens voor het berekenen van trends, maar het is duidelijk
dat de sterfte bij de adulte broedvogels laag is en de sterfte onder de jongen juist erg hoog is. In 2015
werden in totaal binnen het onderzoeksgebied “Noardlike Fryske Wâlden”, 117 scholeksters nieuw
geringd, iets minder als 2014(n=128) en 2013(n=126). Het ging in 2015 om 77 gevangen adulte
broedvogels. Aanzienlijk minder als in 2014(n=102) en te verklaren door het niet vangen in de
Trynwâlden en het Suwâldsterfjild. Daarnaast werden in 2015 40 pullen(2014 n=26) voorzien van
een kleurringcombinatie. Nog niet eerder werden zoveel jongen geringd met een
kleurringcombinatie in het onderzoeksgebied.

Jaarlijkse overleving broedvogels
Percentage levend afgelezen broedvogels

100%
90%
80%

2008(n=28)

70%

2009(n=34)

60%

2010(n=40)

50%

2011(n=14)

40%

2012(n=21)

30%

2013(n=90)

20%

2014(n=102)

10%

Lineair (2008(n=28))

0%
1

3

5

7

Periode 2009-2016

Figuur 2, Totaaloverzicht overleving van gekleurringde adulte scholeksters(broedvogels) in de Wâlden.

In figuur 2 is in een spreidingsdiagram de jaarlijkse overleving gepresenteerd. De geringde vogels uit
2015(n=77) zijn hierin uiteraard nog niet opgenomen. Als peildatum is in 2015, 1 februari genomen.
Aflezingen van broedvogels na deze datum worden meegeteld als overwinteraar. De overleving is
berekend aan de hand van aflezingen en zal in werkelijkheid hoger liggen doordat sommige
broedvogels niet worden afgelezen of zich hebben verplaatst. Desondanks is de overleving hoog,
gemiddeld 80 %. In 2014 lag dit percentage zelfs boven de 90 % voor de ringjaren 2009,2010, 2012
en 2013. Een negatieve uitschieter is vastgesteld voor het eerste overlevingsjaar van ringjaar 2009
met een overwinteringspercentage van slechts 53 %. Deze lage afwijkende score is waarschijnlijk het
gevolg van het hoge aandeel geringde vogels uit de Giekerkerpolder. Hier worden namelijk de
broedvogels niet afgelezen en zijn slaapplaatsen afgelegen en slecht bereikbaar.
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Overleving kuikens met kleurringen
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Figuur 3, Totaaloverzicht van de overleving van jonge scholeksters(pullen met kleurringen) in de Wâlden.

In figuur 3 zijn de vier jaarklassen aangegeven waarin kuikens zijn geringd met
kleurringcombinaties(n=105). Van 39 % is daadwerkelijk vastgesteld dat de jongen zijn uitgevlogen.
Het betreft aflezingen van vliegende jongen buiten het nestterritorium. Van deze uitgevlogen
jongen(n=41) is 24 % reeds dood gemeld(n=10) en is 51 % in 2015 levend afgelezen(n=21). Het is nog
te vroeg om daadwerkelijk iets te zeggen van de overleving, maar we kunnen wel iets zeggen over de
doodsoorzaak van de 10 dood gemelde juveniele kuikens;
• Predatie 40 %
• Verkeerslachtoffer 20 %
• Uitputting 20 %
• Afschot Frankrijk 10 %
• Prikkeldraad 10 %
Het is nog veel te vroeg om al conclusies uit bovenstaande tabel te halen, maar het is wel duidelijk
dat als de jonge scholeksters uitvliegen er nog vele gevaren hun pad kruisen. De waargenomen
overleving van de kuikens is al erg laag en het is bovendien niet altijd eenvoudig de ouderparen met
jongen te volgen. Het verlies onder de kuikens is heel erg hoog en omdat de jongen pas vanaf 21
dagen worden voorzien van kleurringen mondt het op gepaste afstand volgen van de broedsels
dikwijls uit op een teleurstelling. Het ringen van juveniele scholeksters blijft dan ook een zeer
bijzondere aangelegenheid. Voor de terugkeer van jonge scholeksters met kleurringen als
broedvogel is het nog iets te vroeg. Wel werd een jonge vogel op 17 mei 2015 gezien op een soos
langs het Ps. Margrietkanaal te Burgum. Dit jong werd als pul geringd door Derick Hiemstra op 11 juli
2013 in Surhuisterveen(RG-WPCJ). Scholeksters broeden pas vanaf hun vierde kalenderjaar en
mogelijk lukt het deze vogel een partner te vinden en een territorium te bezetten in 2016.
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In tabel 2, zijn de aantallen adulte scholeksters per atlasblok weergegeven. In kolom A zijn voor 2015
ook de nestvangsten van Derrick Hiemstra opgenomen. Bovendien zijn de vangsten uit het atlasblok
Kornhorn(Gr.) 06-57, toegevoegd welke net buiten de Fryske Wâlden vallen.
Tabel 2 Overzicht nestvangsten adulte scholeksters in de Noardlike Fryske Wâlden.

Atlasblok
5x5 km
Burdaard-Oentsjerk
Readtsjerk-Eeltsjemar
Damwâld –Westerein
Westergeest
Kollumersweach
Kollum-Augsbuurt
Gytsjerk-De Wielen
Hurdegaryp
Feanwâldsterwal
Noardburgum
Twijzelerheide
Twijzelermieden
Polder Rohel
Surhuizumermieden
Lytse Geast
Suwâldsterfjild
Wijde Ee-Suwâld(East)
GarypperwarrenBurgum(West)
Burgummermar-Sumar
Eastermar-Droegeham
Surhuisterfean-Kortwoude
Kornhorn(Gr.)
Wergea-Alde Feanen
Earnewâld-Siegerswâld
Aldegea-De Tike
Rottevalle-Opeinde
Drachtstercompagnie
Totaal

A
B
C
2015 2015 2015

1
23
7

4

3

2

5

D
2013-2015
1
1
51
8
28

2

4

2

15

8
3

2

33
9
6

5
5
3
5
5

42
1

3
2

1

77

10

15
4
21

10
6
6

5

260

Kolom A: Nieuw geringde adulte scholeksters met kleurringcombinatie per atlasblok in 2015.
Kolom B: Her-vangsten van reeds gekleurringde scholeksters in 2015.
Kolom C: Her-vangsten van adulte scholekster met een metalen of aluminimum ring in 2015. Deze
vogels zijn in 2015 voorzien van een kleurringcombinatie en derhalve ook opgenomen in kolom A.
Kolom D: Totaal aantal geringde scholeksters met kleurringcombinatie in 2013 - 2015.
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In tabel 3, wordt een overzicht gepresenteerd van de gevangen jongen/pullen per atlasblok. Ook in
deze tabel zijn de vangsten van Derrick Hiemstra opgenomen. Bovendien zijn de vangsten uit het
atlasblok Kornhorn(Gr.) 06-57, toegevoegd welke net buiten de Fryske Wâlden vallen.
Tabel 3 Overzicht handvangsten pullen scholekster in de Noardlike Fryske Wâlden.

Atlasblok
5x5 km

E
F
G
2015 2015 2013-2015

Burdaard-Oentsjerk
Readtsjerk-Eeltsjemar
Damwâld –Westerein
Westergeest
Kollumersweach
Kollum-Augsbuurt
Gytsjerk-De Wielen
Hurdegaryp
Feanwâldsterwal
Noardburgum
Twijzelerheide
Twijzelermieden
Polder Rohel
Surhuizumermieden
Lytse Geast
Suwâldsterfjild
Wijde Ee-Suwâld(East)
GarypperwarrenBurgum(West)
Burgummermar-Sumar
Eastermar-Droegeham
Surhuisterfean-Kortwoude
Kornhorn(Gr.)
Wergea-Alde Feanen
Earnewâld-Siegerswâld
Aldegea-De Tike
Rottevalle-Opeinde
Drachtstercompagnie
Totaal

7

1

9

5

2

22

4
5

7
1
1

12
4
2

7

13

3
3

16

1
6

40

5

86

Kolom E: Nieuw geringde pullen met kleurringcombinatie in 2015.
Tarsus-teenlengte > 82 mm
Kolom F: Geringde pullen met metaal in 2015.
Tarsus-teenlengte < 82 mm
Kolom G: Totaal aantal geringde scholekster-pullen met kleurringcombinatie in 2013 - 2015.

12

Van 137 nesten werd de legsel-grootte vastgesteld. Van 194 nesten kon het geschatte leg-begin
worden vastgesteld met een ruime marge van +/- twee dagen.

70
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30
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20
10
0

Figuur 4, Berekend leg-begin per decade (2013,n=71. 2014, n=104, 2015, n=194). n=aantal legsels.

In figuur 4 is het optimum van de leg-piek rond 1 mei direct waarneembaar voor alle drie jaren is die
zelfs gelijk. Verder is het opvallend dat er zowel in 2014 en 2015 veel meer legsels zijn geproduceerd
in april. In 2015 waren zelfs drie broedgevallen waarbij de ei-leg al ruim voor 10 april is begonnen.
Verder is het uitblijven van een na-legsel piek in 2015 een opvallend detail en laat zich moeilijk
verklaren. Het lijkt erop dat de na-legsels binnen een vroegere en meer gespreide periode tussen 10
mei en 1 juni zijn geproduceerd.
De gemiddelde legsel-grootte was met 3,07 ei per legsel(n=137) iets hoger als in 2014, 2,8 ei per
legsel (n=102) en 2013 toen 2,93 ei per legsel(n=74) werd berekend. Het bepalen van de
legselgrootte wordt mogelijk sterk beïnvloed door predatie van het eerste ei. Toch is uit de
legselgrootte een goede statistische analyse te halen, doordat de meting jaarlijks op dezelfde wijze
wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn het produceren van vier-legsels mogelijk een goede indicator voor
de voedselomstandigheden van het broedhabitat en de conditie van de oudervogels. Het is in dit
perspectief opmerkelijk dat het aantal vier-legsels in 2013(27%) en 2015(34%) hoger is geweest dan
in 2014(22%).
De gemiddelde legsel-grootte na 1 juni is berekend op 3,08 ei (n=13) en is hoger als in voorgaande
jaren. In 2014 werd een gemiddelde van 2,6 ei(n=10) per na-legsel berekend tegen 2,18 ei per legsel
(n=11) in 2013. Het broedseizoen kwam in vergelijking met andere jaren min of meer goed overeen
met 2014 en door het opnieuw uitblijven van winter was de start van de ei-leg in beide jaren vroeg,
maar in 2015 meer gespreid in mei. In 2014 werd 70% van de gevonden legsel voor 10 mei gelegd,
terwijl dit in 2015 met 60% duidelijk lager was. Het lijkt erop dat een deel van de populatie heel
vroeg is begonnen en een ander deel juist later. De oorzaken daarvan laten zich veel moeilijker
verklaren. In dit verband is het goed om te kijken of er een verband is te leggen tussen het leg-begin
en de gewichten van de oudervogels.
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Het is heel lastig om de nesten van scholeksters goed te volgen. Voor nesten op daken en in snel
groeiende graslanden is dit soms zelfs onmogelijk. Bovendien wordt het bezoeken van nesten
ontraden en dient uiteraard zo beperkt mogelijk te blijven. In 2015 was door het aanhoudende droge
en koele weer de groei van het gewas zichtbaar vertraagd en konden vooral mais-legsels tot 10 juni
vanaf de openbare weg prima gevolgd worden ! Hierdoor konden de broedende scholeksters van
afstand worden geobserveerd zonder tijdelijke verstoring. Dankzij die omstandigheden was het in
2015 beter mogelijk om een betrouwbaarder uitkomstpercentage te meten, zoals weergegeven in
onderstaande tabel.
Uitkomstpercentage(%) 2013

2014

2015

Minimaal
Maximaal

30
70

62
79

49
80

Tabel 2, Berekende uitkomstpercentages gevonden legsels, in eieren(n=421)

Uit bovenstaande is wel te concluderen dat het uitkomstpercentage ten opzichte van vorig jaar
aanzienlijk hoger ligt.

Foto. Uitgekomen drie-legsel van paar LG-CPYB/RG-BAWK op 28 mei 2015, Augsbuurt. Let op witte eischilfers op bodem nest-kom, karakteristiek voor succesvol uitgekomen legsel.

14

Gevolgde broedsels in 2015 (n= eieren per week)
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Figuur 5, Aantal eieren in nest per week, totaal 2015, n=421

In figuur 5 is het verlies van eieren weergegeven per weekkolom. In 2015 was de overleving van de
legsels tot de derde week veel hoger en met 96 % nagenoeg gelijk aan 2013. In 2014 was dit
percentage nog maar 62%. Voor een aantal nesten kon niet de exacte verliesweek worden
vastgesteld. Voor de berekende verliesoorzaken is het aantal totaal gevolgde nesten dan ook hoger,
n= 448 eieren. De belangrijkste vastgestelde verlies-oorzaken van eieren waren predatie(59) en mens
gerelateerde werkzaamheden(inclusief in-scharing met vee en verstoringen(49)).
In onderstaand overzicht wordt een verdere uitwerking van de verlies-oorzaken gepresenteerd over
het totaal aantal gevolgde nesten met eieren(n=448);
Predatie(13%). Van de opgevreten eieren(n=59) ging ruim 70% verloren in week 2-3. Opmerkelijk is
verder dat bij een derde deel werd vastgesteld dat het ging om zoogdieren(o.a. bunzing, hermelijn en
vos). In werkelijkheid is dit aandeel nog hoger geweest. Ook de zwarte kraai is een vastgestelde
eierdief, maar dit is moeilijker te meten, omdat de eieren vaak verder worden meegenomen.
Werkzaamheden(11%). De meeste legsels gingen verloren door maaiwerkzaamheden(37%). Verder
ging het om wegenbouw(25%), verstoring(15%) en vertrapping door vee(15%). Twee legsels werden
vernield door hangjeugd(verveling) !
Onbekend(5%). Van deze verloren eieren kon geen exacte verlies-oorzaak worden vastgesteld.
Niet uit, gjold(2%). Vrijwel alle nesten werden zonder verlies uitgebroed. Slechts bij één drie-legsel
werd vastgesteld dat de eieren niet uitkwamen en tweemaal betrof het een één-legsel. Een ander
legsel was verplaatst voor werkzaamheden en hierdoor raakten de eieren beschadigd en onderkoelt.
Bij twee legsels kwamen wel eieren uit, maar niet het gehele legsel. De gemiddelde legselgrootte van
de niet uitgekomen nesten was 2,2 ei per legsel, iets lager als 2014, 2,4 ei en 2013,2,66 ei per legsel.
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Van 137 gevolgde legsels werden in 2015 van 112 nesten 323 jongen vastgesteld.

Kuikenoverleving scholeksters 2015
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Figuur 6, Kuiken-overleving tot uitvliegen in 2015, n=323 kuikens

In figuur 6 zijn alle kuikens per weekkolom in oranje weergegeven. In de laatste week(kolom 6) gaat
het om reeds uitgevlogen juveniele vogels. Vanaf de vierde week(kolom 4) kunnen jongen ook al
zelfstandig voedsel zoeken of vanaf week vijf(kolom 5) zelfs uitvliegen. Van de gevolgde jongen is in
de eerste twee weken de uitval het grootst, maar door de grote onzekerheid(grijze balk) zijn deze
gegevens nog weinig betrouwbaar. Vanaf de derde week(kolom 3) blijven de aantallen vrij stabiel(4050 jongen) en dat is wellicht een goede indicatie voor een hogere overleving van de jongen.

Foto. Scholeksterkuiken drukkend in nest-kom op dag 1, na uitkomen ei.
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Gemeten broedsucces 2013, 2014 en 2015
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Figuur 7, Broedsucces van scholeksters per paar in met n= aantal gevolgde legsels.

De gemeten kuikenoverleving van de 137 gevolgede nesten in 2015 wijkt sterk af van 2013 en 2014,
zoals goed is te zien is in figuur 7. Op basis van de gegevens was 2015 voor de scholekster veruit het
beste broedseizoen van de afgelopen jaren voor de scholekster in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit is
in tegenstelling met 2013 en 2014. Die beide jaren worden als matig broedsucces geclassificeerd.
Indeling broedsucces, naar Bruno Ens, Sovon(2015);
Slecht: minder dan 0,1 vlieg-vlug jong per paar (maximaal 1 jong per 10 broedparen)
Matig: 0,1 – 0,25 vlieg-vlug jong per paar (minimaal 1 jong per 10 broedparen, maximaal 1 jong per 4
broedparen)
Goed: 0,25 – 0,5 vlieg-vlug jong per paar (minimaal 1 jong per 4 broedparen, maximaal 1 jong per 2
broedparen)
Super: meer dan 0,5 vlieg-vlug jong per paar (minimaal 1 jong per 2 broedparen)

Foto. Bedelend vrijwel vlieg-vlug jong met oudervogel, begin juli.
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Van 79 kuikens kon worden vastgesteld in welke week de jongen verloren zijn gegaan. Het
kuikenverlies werd het vaakst toegeschreven aan predatie, maar heeft maar betrekking op een kleine
steekproef(<30 paren).
Predatie(54%). Er werden vier soorten kuikenrovers genoteerd; zwarte kraai, buizerd, gaai en kat.
Omdat het hier vooral gaat om zichtwaarnemingen overdag is dit soortspectrum in werkelijkheid veel
breder. Zie bijvoorbeeld ook de toelichting bij predatie van eieren op de vorige pagina. Opvallend is
verder dat bijna 60 % van het kuikenverlies door predatie in week twee plaats heeft gevonden.
Onbekend(32%). Van 25 kuikens werd wel de verliesweek genoteerd, maar was niet bekend onder
welke omstandigheden. Het blijft speculatief, maar aannemelijk dat deze kuikens grotendeels
werden gepredeerd.
Verzwakt(6%). Vijf kuikens hadden duidelijk tekenen van verzwakking en/of een laag gewicht.
Opvallend was dat al deze kuikens verdwenen in week vier, de laatste week voor het uitvliegen. In
Burum werden twee volledig volgroeide jongen dood gevonden op een grind-dak. Waarschijnlijk
werden deze jongen gedood door oververhitting en voedselgebrek. Twee andere kuikens raakten
gewond als gevolg van een sprong van een hoog dak. Het is aannemelijk dat met name verzwakte
kuikens ook ten prooi vallen aan predatie.
Verkeer(4%). Drie kuikens werden als verkeersslachtoffer genoteerd in week 5. Elk jaar komen
uitgevlogen kuikens om het leven als ze door de ouders worden meegenomen naar de grasbermen
langs wegen in het broedterritorium.
Maaien(3%). Twee kuikens werden dood gemaaid in week 1. Het werkelijke aantal zal aanmerkelijk
hoger zijn. Waarschijnlijk wordt het doodmaaien van kuikens in graslanden enorm onderschat. Vanaf
half juni worden vrijwel alle uitgestelde graslanden gemaaid en dan zijn er nog geen vlieg-vlugge
jongen. Het is heel erg lastig om in grotere graslanden de kuikens te beschermen tijdens maaiactiviteiten. De kuikens zijn dan alleen beschermd in sloten, brede greppels en plas-dras gebieden
met een nog latere maaidatum.

Foto. Predatie door zoogdieren als de vos komt frequent voor, maar is zeer moeilijk vast te stellen.
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Van 39 uitgevlogen jongen is vastgesteld in welk landschapstype gebroed is. Dit geeft ons namelijk
bruikbare informatie over welk landschapstype en beheer het meest succesvol zijn. Vanwege de
enorme variatie in nestkeuze is dit van belang voor een betere bescherming van broedende
scholeksters. Voor de indeling van landschapstypes is gekozen voor bijlage 2. Codering
landschapstypes uit de handleiding RASa. Succesvolle broedgevallen vonden plaats in drie
hoofdtypes; moeras (C, (10%)), bouwland (E,(39 %)) en bebouwing(F, (51%)). In onderstaand
overzicht is per habitattype een toelichting te raadplegen.
Tabel 3, Overzicht uitgevlogen jongen per landschapstype

Coderinga

Omschrijvinga

C8
E1

Ander open moeras
Bemest grasland

E2

On-bemest grasland

F2
F3

Voorstad
Platteland

a

Toelichting
Natuurgebied
Inscharen melkvee met
nestbescherming
Voorweide schapen
Hooiland, na-weide
Dak-broeders
Grondnest op erf

Aantal uitgevlogen
jongen
4
6
3
6
12
8

a

Hoogen, D. van, Coehoorn, P., Jeugd, H.van der, 2013. RAS-Handleiding, Retrapping Adults for
Survival. Vogeltrekstation, Wageningen. 58 pp
Wat direct opvalt in bovenstaand overzicht zijn de in verhouding hoge aantallen uitgevlogen jongen
in habitat-type F, van dak-broedende scholeksters en grondnesten op boerderijen en woonerven.
Dichtbij menselijke aanwezigheid is dus wel degelijk een goed opgroeigebied voor kuikens te vinden.
Kleinschaligheid en mogelijk verminderde predatiedruk lijken daarbij vooralsnog de beste sleutels.
Verder vormt het type E ook een belangrijk habitat in zowel bemeste als on-bemeste graslanden. De
uitgevlogen jongen van bemest grasland werden allemaal groot op de boerderij van Anto Beets in
Augsbuurt. De legsels werden hier goed beschermt tegen vertrapping met nestbeschermers en de
kuikens hadden er vervolgens een goed opgroeigebied en bescherming tussen de melkkoeien.
Daarnaast zijn met name extensieve, kleinschalige graslanden met een uitgestelde maaidatum
karakteristiek als opgroeigebied in de Wâlden. Opvallend is dat er van de vele mais-legsels geen
enkel positief resultaat is te melden, terwijl het uitkomstpercentage van de eieren hier wel heel hoog
is. Ook in het habitat-type C komen enkele jongen groot. Het gaat hier om zeer natte half-natuurlijke
graslanden en open moeras(plas-dras)in natuurgebieden ver van menselijke bewoning. Omdat het
natte gebied veel lastiger toegankelijk is voor met name zoogdieren zal de predatiedruk er geringer
zijn. Een andere belangrijkere factor is waarschijnlijk de uitgestelde maaidatum van deze graslanden.
Als er al gemaaid wordt dan is dat vaak pas mogelijk vanaf begin juli net na de fladderperiode van de
jonge scholeksters. Er zijn nu nog geen jongen met kleurringen teruggekeerd als broedvogel, maar
wel zijn er een aantal broedvogels op het nest gevangen die als kuiken werden geringd met metaal.
In totaal gaat het om terug-vangsten van 7 kuikens die nu als broedvogel kleurringen dragen. Vijf
kuikens vestigden zich binnen een kilometer van hun geboorteplaats in de Wâlden(Suwâld(2),
Siegerswâld, Surhusterfean en Oentsjerk). Twee kuikens vestigden zich in de directe omgeving
binnen 5 kilometer(Broeksterwâld en Zandhorst). Slechts eenmaal kwam een nestjong van buiten de
Noardlike Fryske Wâlden. Dit jong werd geringd in Hoornsterzwaag en vestigde zich in Surhusterfean.
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7. Discussie
Het is zinvol om te onderzoeken welke verschillen er zijn in broedsucces binnen de Wâlden nu de
scholekster landelijk op de oranje lijst van bedreigde soorten is gezet. In de Noardlike Fryske Wâlden
gaat het om circa 2% van de landelijke broedpopulatie. In het weidevogelmeetnet Friesland worden
aantallen van broedende scholeksters nauwlettend gevolgd. Vanaf de start in het basisjaar 1996 is de
scholeksterpopulatie binnen de proefvlakken ruim gehalveerd in 15 jaar tijd ! De grootste afnames
vonden plaats tussen 1997-1998(20%) en tussen 2006-2007(14%). Dichtheden binnen de
proefvlakken zijn vergeleken met de Noardlike Fryske Wâlden vrij hoog te noemen, in 2011
gemiddeld1 ruim 10 paar op 100 ha.1(Gemiddelde berekend uit WMF 2011, 1184 territoria,11.306
hectare,163 proefvlakken). De hoge dichtheden zijn representatief voor graslanden en agrarisch
gebied met beheervormen.(Postma J., Jager K.& Oomen D.2012. Weidevogelmeetnet Friesland,
verslag 2011. Sovon-rapport 2012-46. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Ondanks hoge dichtheden is het aannemelijk dat veel jonge scholeksters dood gemaaid worden in de
weidevogelreservaten. In gangbaar bemest grasland is dit van geen belang, mits de nesten worden
gemarkeerd tijdens het maaien van de eerste snede in mei. Doordat scholeksters vaak weken later
beginnen met de ei-leg dan de kievit en de grutto hebben ze pas eind mei de eerste kuikens.
Scholeksterkuikens worden door de ouders nog vier tot zes weken gevoerd in het nest-territorium.
De allereerste kuikens van de scholeksters vliegen dus pas vanaf de eerste week juli uit! Dit is een
belangrijke constatering, want in deze periode zijn vrijwel alle weidevogelpercelen reeds gemaaid !
Vaak ligt de focus bij de bescherming op andere soorten. Doordat met name jonge kieviten en
grutto’s half juni al uitvliegen wordt vaak aangenomen dat er wel kan worden gemaaid. Dit is vaak
ook de standaard in grotere aaneengesloten graslandgebieden van natuurgebieden. Scholeksters
vertonen soms ook zwijgzaam gedrag in tegenstelling tot grutto-ouders met kuikens. De kans dat
jonge scholeksters worden dood gemaaid is daardoor groter. Het is geen toeval dat de meeste
kuikens uitvliegen in gebieden waar extra rekening wordt gehouden met het kroost van broedende
scholeksters !

8. Aanbevelingen
•
•
•
•
•
•

Actief tellen van slaapplaatsen en sozen van scholeksters.
De beste periodes zijn; 15 februari-15 mei en van 15 juni – 15 juli.
Geef aantallen door via waarneming.nl.
Slaapplaatsen en sozen zijn goede locaties voor het aflezen van kleurringen. Incomplete
aflezingen zijn ook waardevol, mits er foto’s worden bijgevoegd.
Geef alle aflezingen door via www.wadertrack.nl !
Afstemming met de lokale nazorg van de BFVW is van belang om nestbezoeken tot een
absoluut minimum te beperken.
Het samenwerken met beheerders en terreineigenaren ter bescherming van legsels, kuikens
en het verzamelen van nestgegevens is gewenst. Hiervoor zou een nog te ontwikkelen
eenvoudige nestkaart behulpzaam kunnen zijn.
Het maaien van weidevogelpercelen met (alarmerende) broedparen van scholeksters dient
niet voor 1 juli plaats te vinden vanwege het grote risico op aanwezige kuikens.
Plas-dras gebieden zijn effectieve vluchtheuvels voor opgroeiende scholeksterkuikens in
zowel on-bemest als bemeste graslanden.
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9. Samenvatting
Dankzij het Ras-onderzoek krijgen we steeds meer informatie over de leefwijze van de deelpopulatie
scholeksterbroedparen in de Noardlike Fryske Wâlden. Binnen het onderzoeksgebied van 20
atlasblokken(totaal 50.000 hectare) wordt de deelpopulatie van de Noardlike Fryske Wâlden nu
geschat op zo’n 1600-1800 broedpaar voor 2015.(In 2014 werd een schatting berekend van 15002000 paren). De schatting ligt iets onder de berekende aantallen van het weidevogelbeheer door de
agrarische natuurvereniging De Noardlike Fryske Wâlden.
Opvallend in 2015 was het veel hogere uitkomstpercentage van legsels als in 2014. Ook de overleving
van kuikens was in 2015 hoger als in 2013 en 2014. Effectieve maatregelen die het broedsucces
aantoonbaar positief beïnvloed hebben zijn;
•
•
•
•
•

Nestmarkeringen plaatsen bij maaien,
Plaatsen van nestbeschermers bij intensief weiden,
Uitgesteld maaien, na 1 juli !
Gefaseerd, mozaïek maaien
Aanwezigheid van plas-dras percelen.

Zonder de inzet en bescherming van boeren, vrijwilligers en terreinbeheerders zijn de kansen voor
jonge scholeksters vrijwel nihil in graslanden. In bemeste graslanden is legselbescherming door
nazorg van de BFVW absoluut van belang, omdat de piek van de ei-leg samenvalt met de eerste
snede gras ! Predatie blijft een veel voorkomende verliesoorzaak bij eieren en kuikens. Uit het
onderzoek in 2015 was er een opvallende piek in de predatie van legsels half mei, in de 2e- 3e week.
Na het uitkomen van de nesten is het veel lastiger om de exacte verliesoorzaken vast te stellen, maar
ook hier is predatie frequent vastgesteld. Waarschijnlijk worden ook veel kuikens dood gemaaid in
(on) bemeste weidevogelgraslanden met een uitgesteld maaibeheer tot 15 juni.
Zoals al aangetoond in het nestonderzoek naar broedende scholeksters rond Assen van Bert Dijkstra
en Rinus Dillerop zien we ook in de Noardlike Fryske Wâlden een hoger aandeel uitgevlogen jongen
in de bebouwde landschap-types. In 2015 kwam ruim de helft van de uitgevlogen jongen van een
boerenerf of gebouw. Zo laat de scholekster zelf ook zien dat de soort zich opnieuw aanpast aan een
veranderende omgeving. Binnen de Noardlike Fryske Wâlden is na twee matige jaren een voor
scholeksters goed broedsucces1 vastgesteld voor 2015.
1
,zie pagina 19, voor indeling broedsucces, maar Bruno Ens, Sovon.

Foto. De nestbeschermer is een effectief middel tegen het vertrappen van legsels door vee !
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