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Waddenzee zwakste
schakel in route trekvogelsschake
HALBE HETTEMA

De Waddenzee is de zwakke schakel
in de internationale route van trek-
vogels. Dit blijkt uit analyse van tel-
lingen van de vogels langs de hele
Oost-Atlantische flyway, van het arc-
tisch gebied tot aan Zuid-Afrika. ,,Het
is een alarmerend signaal’’, conclu-
deert Manon Tentij van Vogelbe-
scherming Nederland.

Het onderzoek dat vandaag naar
buiten wordt gebracht, is uitgevoerd
door het Programma naar een Rijke
Waddenzee waarin bij het wadden-
beleid betrokken organisaties sa-
menwerken aan natuurherstel.

Het blijkt dat vooral vogels die in
de Waddenzee broeden, erg kwets-
baar zijn. De scholekster is er een
voorbeeld van, maar ook met de rot-
gans, die hier overwintert, gaat het
slecht. Beter vergaat het in het alge-
meen een aantal visetende vogels,
zoals de lepelaar.

De conclusies zijn getrokken op
basis van simultaantellingen langs
de hele Oost-Atlantische trekroute.
Die vonden vorig jaar plaats door
1500 vogelaars in dertig landen. Zij

LEEUWARDEN Hoe sterker de bin-
ding van een trekvogel met de Wad-
denzee is, hoe slechter het met deze
soort gaat. Het is een alarmerende
conclusie uit nieuw onderzoek.

Vooral vogels die
op Wad broeden
zijn kwetsbaar

registreerden in totaal een kleine 15
miljoen vogels. De onderzoekers ver-
geleken deze actuele gegevens met
de resultaten van alle losse tellingen
vanaf 1980. Zo kwamen ze tot hun
alarmerende berichten.

Dat het al langer slecht gaat met
een aantal soorten wadvogels is be-
kend, constateren de onderzoekers,
maar nieuw is dat juist de Wadden-
zee in verhouding met de rest van de
trekroute zo slecht scoort. Over de
oorzaak verschaft dit onderzoek
geen helderheid, maar op basis van
eerdere studies denken de onderzoe-
kers dat het vooral om lokale facto-
ren gaat, zoals predatie, een slechter
voedselaanbod en het frequentere
overstromen van nesten door hevige
buien en stormen, als gevolg van de
klimaatverandering.

De bedoeling is deintegrale telling
langs de hele trekroute vaker te hou-
den. Coördinator Tentij: ,,Zo worden
de cijfers steeds betrouwbaarder en
maken we de bescherming van vo-
gels effectiever.’’ Om de vogelstand
in de Waddenzee te verbeteren, staan
al plannen in de steigers. Dynami-
sche zonering, in de zin van het afba-
kenen van rustgebieden voor vogels,
is er een van. Ook wordt gekeken hoe
de predatie kan worden aangepakt.
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Scholeksters hebben het moeilijk in de Waddenzee. FOTO ARCHIEF LC


