
Ziet u binnenkort nog een
scholekster, maak dan even
een foto. Wetenschappers
vrezen dat deze vogelsoort

binnenkort in Nederland vrijwel is
uitgestorven. Scholeksters kunnen
wel 40 jaar oud worden. Spoelt er
eens een rijtje nesten langs het strand
weg in een late voorjaarsstorm, dan
is er op populatieniveau niets aan de
hand. Maar er zijn grenzen aan de
veerkracht van deze vrolijk vormge-
geven vogel met zijn zwart-witte ve-
renpak en feloranje snavel en poten.

Ongeveer 30 procent van de we-
reldpopulatie scholeksters leeft in
Nederland. In 1990 telde ons land
nog 250.000 overwinterende schol-
eksters in de Waddenzee, 15 jaar later
was de stand gehalveerd. De scholek-
ster gaat jaarlijks met 5 procent ach-
teruit. “Voor een lang levende soort
is dat een dramatisch cijfer”, vindt
Bruno Ens van Sovon Vogelonder-
zoek Nederland.

Om de soort in stand te houden
moeten tien paar scholeksters geza-
menlijk minstens vier vliegvlugge
kuikens per jaar produceren. Dat
lijkt een bescheiden doelstelling
voor een vogel die drie of vier eieren
per nest legt, maar het is al jaren niet
meer gelukt. De vogels die nu nog
langs de vloedlijn scharrelen zijn in-
middels stokoud en ze hebben niet
het eeuwige leven.

De scholekster is niet de enige
wadvogelsoort die vergrijst en op uit-
sterven staat. Op het internationale
wetenschappelijke congres ‘Bree-
ding Birds in Trouble’, dat onlangs
in het Duitse Wilhelmshafen werd
gehouden, bleek dat tweederde van
alle broedvogels in de Waddenzee in
aantal achteruitgaat, in het Neder-
landse, Duitse én Deense deel van de
Waddenzee. De laatste tien jaar is de
neerwaartse trend versterkt. Niet al-
leen bij de scholekster, maar ook bij-
voorbeeld bij de kluut en de Noordse

stern. Soorten als kemphaan, bonte
strandloper en watersnip staan op de
rand van uitsterven. Als het tij niet
keert, zal ook de blauwe kiekendief
uit de Waddenzee verdwijnen.

Al deze soorten hebben slechte
broedresultaten. De oorzaken lopen
uiteen. Om te beginnen komt over-
stroming van kwelders en strand-
vlaktes door stormvloed tijdens het
broedseizoen steeds vaker voor. De
laatste tien jaar is het aantal zomer-
stormen significant toegenomen
doordat het klimaat op aarde veran-
dert en niet alleen warmer, maar ook
grilliger wordt. Scholeksters zijn erg
plaatstrouw. Ze broeden jaar in, jaar
uit op precies dezelfde plek en ook als
de omstandigheden daar verslechte-
ren, zullen ze niet verkassen.

Op de vastelandkwelders zijn te-
genwoordig meer vossen en andere
nestrovers. Vossen hadden vroeger te
lijden van hondsdolheid, maar die
ziekte is vrijwel uitgeroeid. Boven-
dien verstoren recreanten en loslo-
pende honden de nesten.

Een andere belangrijke oorzaak
van slechte broedresultaten is de ver-
slechtering van het voedselaanbod
voor de vogels. Veel wadvogels leven
van schelpdieren. In de jaren negen-
tig zijn de mosselbanken uit de Wad-
denzee helemaal weggevist. In het
oosten van de Waddenzee zijn die in-
middels aan het herstellen, maar in
het westelijk deel door onopgehel-
derde oorzaken veel minder. Pro-
bleem is ook dat de mosselbanken
steeds meer overgroeid raken door
de Japanse oester, een exoot die in de

Er zijn elk jaar
minder
scholeksters in
Nederland. De
vogels die nu nog
langs de vloedlijn
scharrelen, zijn
intussen stokoud.
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Klimaatverandering is niet de zwaarste bedreiging

Waddenzee een enorme opmars
doormaakt. Hij vergroot zijn voor-
sprong doordat hij mossel- en kok-
kelzaad uit het water filtert en opeet,
terwijl hij zelf voor wadvogels niet
eetbaar is. Voor de scholekster speelt
mee dat deze vogel zijn kuikens voert
met het vlees van een ander schelp-
dier, het nonnetje. Juist het nonnetje
is de laatste jaren in de Waddenzee
sterk achteruit gegaan, mogelijk
door klimaatverandering.

Sinds 2005 wordt in het Reproduc-
tiemeetnet Waddenzee systematisch
informatie over het broedsucces van
de wadvogels ingezameld. Men telt
niet in heel Nederland, maar alleen
in bepaalde gebieden, dus steek-
proefgewijs. In die steekproef wordt
elk jaar op dezelfde manier geteld,
zodat men inzicht krijgt in trends.

Men volgt het broedsucces van ka-
rakteristieke broedvogels: eider,
scholekster, kluut, kokmeeuw, klei-
ne mantelmeeuw, zilvermeeuw, vis-
dief en noordse stern. Daarnaast
wordt naar andere soorten steltlo-
pers, meeuwen en sterns gekeken.
Sinds 2009 maakt het meetnet deel
uit van een internationaal reproduc-
tiemeetnet zodat men Nederlandse,
Duitse en Deense broedresultaten
kan vergelijken.

“Het gaat overal in de Waddenzee
even slecht”, constateert Kees Koffij-
berg van Sovon Vogelonderzoek Ne-
derland en coördinator van het Re-
productiemeetnet. “De tot nu toe
verzamelde gegevens wijzen erop
dat de meeste soorten te weinig jon-
gen produceren om de populatie op
termijn in stand te houden. De afna-
me die eider, scholekster, kluut, kok-
meeuw, visdief en noordse stern
doormaken, zal in de komende jaren
waarschijnlijk doorzetten. De aan-
tallen kleine mantelmeeuwen ne-
men nog niet af, maar gezien de
slechte voortplanting, bijvoorbeeld
op Texel, is dat een kwestie van tijd.”

De scholekster
in Nederland
v e r g r ij s t

Scholeksters zijn heel
plaatstrouw. Ze verkassen
niet als het voedsel in hun
broedgebied vermindert

Veel vogels en vogelsoorten hebben
te lijden van habitatversnippering en
habitatbeschadiging zoals vermin-
derde nestgelegenheid, verdroging
door ontwatering, vergrassing door
stikstofdepositie en watervertroebe-
ling door eutrofiëring. De jacht, het
wegvangen van hun voedsel en con-
currentie door exoten komen er nog
bij. Ook extreem weer – strenge win-
ters, nat voorjaar, uitzonderlijk hoog
water – kan vogelpopulaties zware
schade toebrengen. Denk verder aan
een cyclisch natuurlijk fenomeen als
El Niño dat vis buiten het bereik van
Chileense pelikanen brengt.
Maar met de invloed van klimaat-
verandering op de overlevingskans
van vogelsoorten ligt het minder dui-
delijk. Daarover zijn de afgelopen ja-
ren wel dramatische uitspraken ge-
daan, niet alleen in een bizar rapport
van de WWF (2007) of de film van
Al Gore (2006), maar ook in een tijd-
schrift als Natur e (8 januari 2004),
maar het laatste rapport van het VN-
klimaatpanel IPCC (2007) was heel
behoedzaam. Dat ging niet verder
dan de opsomming van relaties die
zijn gevonden tussen een afwijkende
temperatuur op enige plaats of enig
tijdstip en de terugkeerdatum van
trekvogels of de datum waarop het
eerste ei gelegd wordt. Er volgden
geen conclusies over het voortbe-
staan van vogels. Kennelijk werden
de conclusies van anderen, zoals het
WWF, voorbarig gevonden.

Het neemt niet weg dat allerlei on-
gunstige scenario’s denkbaar zijn.
Niet alleen overbevissing of El Niño,
maar ook de trendmatige opwarming
van de oceanen kan vis en krill weg-
houden van kustvogels die ervan af-
hankelijk zijn.
Koudetolerante vogelsoorten in het
hooggebergte of in arctische omge-
ving kunnen, als hun leefgebied op-
warmt, fatale concurrentie te duch-
ten krijgen van nieuwe soorten die
het gebied binnendringen.
Door versnelde zeespiegelstijging
zou de zee stranden, zandplaten en
slikvlakten kunnen overspoelen als
natuurlijke aanslibbing het tempo
niet bijhoudt. Nestgelegenheid en
foerageermogelijkheid zijn de dupe.
De meeste aandacht is steeds uit-
gegaan naar een mogelijk fatale mis-
match tussen het moment waarop
vogels hun eieren leggen en het tijd-
stip waarop voedsel zoals insecten-
larven beschikbaar komt voor hun
jongen. Als insecten anders reageren
op klimaatverandering dan vogels
kan het misgaan. Inmiddels wordt in-
gezien dat simplistisch is gedacht
over het fenomeen. Er zit voldoende
spreiding in het moment waarop in-
secten en vogels hun eieren leggen
on catastrofes te voorkomen. Aan-
nemelijk is dat genetische aanpas-
sing en natuurlijke selectie de tijd
krijgen om een mogelijke mismatch
recht te trekken.
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