
POPULATIEVERANDERINGEN BIJ DE OOIEVAAR

Ciconia ciconia ciconia IN DE PERIODE 1850-1975

Hans Dallinga

Martin Schoenmakers

1

I..



P0PULATIEVEW½NDERTNGE BIJ DE OOIEVAAR CICONIA CICONIA CICONIA

IN DE PEPJODE 1850 - 1975

Population changes of the White Stork Ciconia ciconia ciconia

during the period 1850 — 1975

Doctoraalverslag bij de Werkgroep Dieroecologie,
Biologisch Centrum, Rijksuni versi tei t Groningen

Hans Dallinga & Martin Schoenrnakers

Maart 1984

Nederlandse Vereniging tot
BeschenTing van Vogels, Zeist

omslag: Bindia Joseph

Rijksuniversiteit Groningen
Bibliotheek Biologisch Centrum
Kerklaan 30 — Postbus 14

9750 AA HAREN



Productie en verspreiding van dit rapport kwam tot stand met medewerking

van de Inspectie Natuurbehoud, Staatsbosbeheer. Deze draagt echter geen

verantwoordelijkheid voor de inhoud.



INHOUDSOPGAVE

6

9 1.

10 2.

ii 2.1

____________

13 3. EEN GEDEILLEEPD BEELD VAN DE POPULATIES
3.1 Aantalsverloop in Nederland
3.1.1 Vôór 1930
3.1.2 Van 1930 tot heden

1 9 3.2 Het aantal broedraren elders in het verspreidingsgebied
3.2.1 Overzicht van de aantalsgegevens per land

25 3.2.2 Globaal overzicht van de Ooievaarspopulaties
3.2.3 Verloop van de veranderingen per denniurn

27 3.3 Broedresultatanin Nederland
3.3.1 Afkortingen
3.3.2 Algemeen beeld

28 3.3.3 Aantal eieren en nestverliezen
33 3.4 Broedresultaten elders in het verspreidingsgebied
34 3.5 Jaarlijkse schariielingen in aantal nestparen en broedresultaat
36 3.5. 1 "Storingsjaren"

3.5.2 Synchroon verloop?
40 3.6 Aankcinst op de broedplaatsen

3.6.1 Inleiding
43 3.6.2 Aankanstdatum als rnaat voor de conditie
44 3.6.3 Aankaistverdeling in goede, matige en s1ehte jaren
48 3.6.4 Ruimtelijke verschillen inaankcnst

3.6.5 Ganiddelde aankanstdatum in de tijd
53 3.7 Ivkrtaliteit

3.7.1 Methode
54 3.7.2 Gegevens
56 3.8 Analyse van het verbard tussen de verschillende

parameters -

3.8.1 Inleiding
57 3.8.2 Vergelijking van perioden met stabiele en afnrende pepilatie-

grootte
59 3.8.3 Schatting van de jaarlijkse recrutering en verband tussen aan-

talsverandering, broedresultaat en aankaiistdatum
64 3.8.4 Verband tussen jaarlijkse terugkeerpercentage van broedvogels

en overige populatieparameters
3.8.5 Verband tussen pepulatieverandering en broedresultaat, globaal

over heel Europa
67 3.8.6 Conclusies

RINGGEXEVENS EN WAAMIEMINGEN OVER DCODSOOR7J½KE
Inleiding
Resultaten van het internationale ringwerk
Nederlandse ringactiviteiten; criteria voor meldingen; trekroute
Trekrichting
Plaatstrouw
Dcxdsoorzaken

3

SAMENVATrING, SUIv1WRY

VOOFWRD

INLEIDING
Vraagstelling

71 4.
4.1
4.1.1

73 4.1.2
74 4.2
81 4.3
84 4.4



84 4.4.1
86 4.4.2
91 4.4.3
92 4.5
95 5.

5.1

__________

5.2

__________________________________

97 5.2.1
5.2.2

101 5.2.3
104 5.2.4
106 5.2.5
108 5.3

110 5.3.2
113 5.3.3
115 5.4

5.4.1
116 5.4.2
118 5.4.3
122 5.5

_______

5.5.1

126 5.5,2
130 5.5.3

5.5.4
135 5.6

_________

137 6.
6.1

_________

6.2
140 6.3

____________________

6.3.1
142 6.3.2
145 7.

7.1

_________

7.2

___________________

147 7.3

_______________

7.3.1
7.3.2

150 7.3.3
152 7.3.4
159 7.4

7.4.1
7.4.2

167 7.4.3
170 7.5

_________

175 8.

181 9. COMPREHENSIVE SUMNPPY

(including translation of headings of tables and figures)

4

DDodsoorzaken in ringgegevens
Waamemingen over doodsoorzaken
Discussiein
HET BIOEDBI€YIOOP IN NEDERLPIND
Inleiding
Beschrijving van het broedbiotoop
Grondscort
Bcx3igebruik
Waterhuishouding
Graslandicwaliteit
Landschap
Relatie tussen veranderingen in verspreiding en veranderingen
in broedbiotoop

5.3.1 Het verdwijnen van broedplaatsen in relatie tot de biotoop-
kwaliteit
Regionale veranderingen in verspreiding en biotoop
Invloed van ruilverkavelingen op de verspreiding
Relatie tussen broedsucces en veranderingen in de verspreiding
Broedsucces per deelgebied
Broedsucces en populatie—afnarre
Broedsucces en verdwijnende nesten
Voedsel
Literatuurgegevens over voedselsarnenstelling, fourageergedrag
etc.
Verspreiding en bxoedsucxes in relatie tot het veldrnuisaanbcd
Verspreiding en voedselaanbed
Veranderingen in het voedselaanbxl
Discussie
HET WEER EN DE KLIW½A'IVEPPNDERINGEN IN HET BROEIXEBIED
Inleiding
De broedresultaten in relatie tot het weer
Ki imaatveranderingen
Kliniaatveranderingen in de afgelopen eeuwen
Gevolgen van de klimaatveranderingen voor de Cievaar
VOEDSEL EN KLIIAT IN AFRIK?
Inleicling
Voedsel en habitat
Treksprinkhanen
Inleiding
Soorten, verspreiding en plaagperioden
Het "totale" sprinkhaanaanbcd
Verband tussen sprinlthaanaanlxd en pepulatieparametersla
Inle'ding
cost-Afrika
West-Afrika
Discussie
OVERZ]EHT EN DISCUSSIE.



5

205 10. LIIERATUUR

213 BI3LAG

1 Berekening van de recrutering
216 2 Populatieparameters van de (Yjievaars in Insterbuxg,

QDst-Pnhisen
220 3 1'brta1iteitsberekening in Bairlein & Zink 1979
221 4 Leeftijd van eerste broeden in Meybthni & Dahius 1975
223 5 Betekenis en afkortingen van een aantal belangrijke

begrippen

EPRUM

In het eindstadium van de verslagfase bleek dat de aarikoinstgegevens
van Oldenburg (uit Tantzen 1962) betrekking hadden op beide vogels
van nestparen in plaats van alleen de theede vcgels (A2). Waar deze
gegevens rden verge leken met de aankomsttij den in andere gebieden
is deze fout gecorrigeerd. In de overige gevallen (correlatie-analyses,
aankaiistverdeling in de tijd) wordt meestal nog over A2 gesproken.

Op de uiteindelijke resultaten heeft een en ander in zoverre invloed

dat wanneer werkelijk alleen de aankornstgegevens van de tweede vo-
gels van nestparen gebruikt hadden, de gevonden verbanden waarschijn-
lijk nog duidelijker geweest waren (zie tabel 31).
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SANENVATING

(1) Dit onderzoek beschrijft en analyseert ten eerste de basisgegevenS
over in Nederland broedende ()ievaars; ten tweede met gebruilQTaking van
gegevens uit de internationale literatuur de aantalsveranderingen in het
Europees en Afrikaans deel van het broedareaal. Eze veranderingen wor-
den o. a. in verband gebracht met gegevens over broedsucces, aankorast-
tijden, ring-af1ezingen en -terugmeldingen en voedsel in Afrika. Er werd
gebmflcgaakt van rekenicundige rrcdellen voor de populatie-ontwikkeling.

(2) De in WestAfrika overwinterende Ooievaars namen sterk af, vooral in
het noordelijk deel van hun broedareaal; de ODievaars die in Cst-Afrika
overwinterden namen in het westen van hun broedareaal sterk af, in het
cxjsten echter toe. De afnames werden enkele keren onderbroken door een
tijdelijke toename.

(3) Oorzaak van de (jaarlijkse) aantalsfluctuaties was het sterk variërend
voedselaanbod in Afrika. Dit beTnvioedde zcwe1 de nrta1iteit ais de aan-
kansttijd in het broedgebied, de iegselgrootte en het broedsucces. De
schaiimelingen in de ppu1atieparaxiters liepen daardoor binnen het areaal
van de oostpopulatie in sterke mate synchroon; evenzo binnen dat van de
westpu1atie.

(4) Treksprinkhanen vormden in Afrika een belangrijke voedseibron. Perioden
met veel sprinkhaanplagen deden de aantallen sterk toenernen. De invloed
van het overige voedselaanJod op de opu1atieparameters was geringer, maar
ook duidelijk aantoonbaar. Als relatieve maat voor dit voedselaanbod ge-
bruikten we de neerslaghoeveelheid.

(5) De afname van de westpuIatie zal aanvankelijk veroorzaakt zijn door
kliinaatsveranderingen: vanaf Ca, 1800 werd het in het overwinteringsgebied
droer, in het noordelijk deel van het broedareaal vochtiger; ongunstige
ontwik]celingen voor het voedselaanbod. Mogelljk speelden ook veranderinqen
in de larx3bouw al een rol. Het na de jarenvijftigwegvallen van de trek-
sprinkhaan als voedseibron door een effectieve bestrijding heeft de aan-
tallen verder doen afneiin. Daamaast rreten de sterke intensivering van
de landbouw, de jacht (in het westen sterker dan in het oosten) en de be-
kabeling genoen worden.

(6) De verschillen in aantalsverlcop binnen de oostpopulatie zijn waar-
schijnlijk vooral veroorzaakt door de klinaatsveranderingen in het broed-
areaal en door de intensivering van de landbouw. In het oosten zal het
voedselaanbod daardoor zijn toegenomen, in westen afgenomen. Dit zal
geleid hebben tot de (toenernende) verschiilen in broedsucces en in over-
leving.

(7) De Cievaars kwamen in Nederland overwegend voor in graslandgebieden
met ten dele hce grondwaterstanden en een ruige vegetatie. Dergelijke
gebieden zijn grotendeels verdwenen. Gebieden en nesten hadden in de
laatste jaren van beoning relatief slechte broedresultaten.

(8) Ve1cuisp1agen en de neerslaghoeveelheid hadden een duidelijk aantwn
bare invloed op het broedsucces.
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SUMRY

(1) This research describes and analyses in the first place nearly all
available basic information concerning storks breeding in The Netherlands;
jn the second place it describes and analyses the changes in the number of
storks in the European and African parts of the breeding-area, using
information from the international literature. These changes are related to
data concerning among other things breeding success, date of arrival, ring
readings and recoveries, food supplies in Africa and to arithmetical mcxlels
for population growth.

(2) The number of storks wintering in West-Africa sharply declined,
especially in the northern part of their breeding range; the number of storks
wintering in East-Africa sharply declined in the western part of their
breeding range, whereas it increased in the eastern part. The declines were
sometimes interrupted by a temporary increase.

(3) The cause of the annual fluctuations in numbers was the strongly
varying food supply in Africa. This affected both mortality, date of
arrival in the breeding range, clutch size and breeding succes. The
fluctuations in the population parameters coincided to a large extent within
the area of the East-population and within that of the West-population.

(4) Migratory locusts formed an important source of nutrition in Africa.
periods with many plagues of locusts caused a considerable increase in the
number of storks. The influence of other food supplies on the population
parameters was also clearly demonstrable but less strong. Precipitation
was taken as a relative measure for these supplies.

(5) The decline of the West-population will initially have been caused by
changes in climate. From about 1800 it became drier in the wintering area,

more humid in the northern part of the breeding range; these are adverse
developnents for the supply of food. Possible changes in agriculture also
played a part at that time. The disappearance of the migratory locusts as
a source of nutrition after the fifties as a result of the use of

effective pesticides led to a further decline in the number of storks. In
addition, the large-scale intensification of agriculture, shooting (more
in the western than in the eastern part), and the cable system should be
mentioned.

(6) The differences in the changes of numbers within the East-population
were probably caused by changes in climate in the breeding range and by
intensification of agriculture. Food supplies will therefore have increased
in the eastern part and decreased in the western part. This will have led
to the differences in breeding success and survival.

(7) In the Netherlands storks mainly occurred in grass-land areas with
high water-tables most of the time and a rugged vegetation. Such areas

have largely disappeared. Areas and nests that were abandoned were

characterized by comparatively poor breeding results in the last years of
occupation.

(8) Plagues of carmon vole and precipitation in the breeding area had a
clearly deTnstrable influence on the breeding results.
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1. VO1OORD

In januari 1982 kiopten Siegfried Woidhek van de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Vogels en Dick Jonkers van het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer aan bij dr S. Dan van de vakgroep dieroecologie van de
Rljksuniversiteit te Groningen. Als respectievelijk bioloog bij Vogelbe-
scherrning en lid van de cariniissie die de gang van zaken ronci het Ozie-
vaarsdorp Het Liesveld begeleidt wilden zij een beter inzicht hebben in
de oorzaken van de achteruitgang van de Nederlandse Ooievaars.

Toen wi j deze opdracht aannann, dachten we te kunnen volstaan met
een overzicht van de literatuur, waarop we dan onze conclusies zouden
baseren. Uiteindelijk hebben we echter onze tanden stukgebeten op de
ruwe getallen, die vonden in tientallen p±licaties van heinde en
verre en daanmee heeft het schrijven veel langer geduurd dan eerder was
gepland. We hebben dan ook niet alleen veel geleerd over popilatiedynarnica
in het algemeen, maar noodgedwongen oak over het indelen van dit soort
larigdurige bureauwerkzaaitheden.

We willen graag de initiatiefnemers bedanken voor hun aanvuring, sug-
gesties en huip bij de uitgave. Belangrijke suggesties op het gebied van
de ppulatiedynarnica kregen we van dr R.H. Drent van de vakgroep dier-
oecologie van de Rtjksuniversiteit Groningen (RUG). Dr A. J. Cave
(Instituut voor Oecologisch Onderzoek) hielp ons met de interpretatie van

de ringgegevens. Dr H. Reddingius (vakgroep zoölogie, RUG) gaf waarde—
voile aanwijzingen op onze vragen over de statistiek. Met C. van de Bund
(RIN) hadden we een verhelderend gesprek over de Noordeuropese insecten-
fauna. Dr J.J. den Held gaf ons belangeloos zijn gegevens over de water-
afvoer van de Niger en de Senegal in verband met zijn werk over de aan-
taisschoimielingen bij de purperreiger (1981). Huip bij het vinden van
literatuur kregen we met name van dr J. Delvigne (vakgroep fysische
geografie, RUG) en mc..i P.F.M. van der Togt (FAO-zaken, Ministerie van
Landbouw en Visserij). Veel dank zijn we verschuldigd aan Henk Kaput
voor het grootste deel van de Ehgelse verlalingen en aan de volgende
medewerkers van Vogelbescherrning: Paul van Acker (opiaak), Jose van Doom
(typ.ierk) en Eduard Osieck (eindredactie)
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2. INLEIDING

Al vele eeuwen is de Cievaar in Nederland é van de opvallendste vogels.
Niet alleen vanwege Zt n grootte en opvallende zwart—wit tekening, rvaar oak
orndat ze zich altijd dicht bij de rnensen ophield. Nog geen vijftig jaar
geleden broedden er Oievaars op de daken van huizen in tal van dorpen en

steden. 's Dohtends werd je wakker rrt het geklepper van hun snavels en

als je aan het werk was zag je ze voedsel zoeken in de weilanden.
Door deze nauwe relatie rret de mens maakt de Cbievaar in grote delen

van Europa deel uit van de folklore. Ncx steeds staat hij als kinder-

brenger, als syIrüool van huwelijkstrouw en als behoeder vcor blikserninslag

in haag aanzien en bijvaarbeeld in Frieslarid siert zijn beeltenis de daken

van veel Jxerderijen. De oarspronkelijke mythe was, dat de Cbievaar die

zich op een dak vestigde de ziel van een vaorouder belichaarnde, die wilde
weten hoe zijn nageslacht het maakte. Later veranderde dit in het beeld
dat hIj het was, die de babyzieltjes uit de bran of put van het dorp haalde.

In alle Moharnrnedaanse landen is de Cbievaar geliefd en beschexiTd als

Mekka-ganqer. Het kant echter oak voor, dat Ooievaars zo dicht bij mensen
helnaal niet welkcn-t zijn. Haverschrnidt (1949) veronderstelt dat de Franse

broedvagels door vervolging gratendeels verdwenen. In Foernenië schijnen ze
oak als braedvogei te warden vervolgd (Kováts 1977). In Griekenland waren
de Ooievaars vroeger gehaat ondat ze de beners deden denken aan de Turkse
overheersing (Martens 1966).

Hoe dan oak, de aanwezigheid van Coievaars viel op en in Nederland zijn
er al heel oude berichten waarin bijvoorbeeld melding gemaakt rdt van

veranderingen in aantallen of de thti.nn waarap de C)ievaars in de lente aan-
kwamen. Een oud gerrentearchief verineidde dat er geld werd uitgegeven voar
het onderhoud van een nest, etcetera.

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is er bijna steeds sprake van
achteruitgang van het aantal broedende paren. In de hoop erachter te kanen
waardoar deze afnane werd veraorzaakt, began rand 1900 het systematisch
tellen van braedende O3ievaars en oak werden er op steeds grotere schaal
Oievaars geringd. Dit onderzoek gebeurL nu in bijna alle broedgebieden,
van Nederland tot Hangarije en van Estland tat Djnesië. D grate caördi-
natar van al dit werk is prof. dr. Ernst SchUz van de Vogeiwarte Radolf-
zell geweest, die oak veel van de gegevens heeft gepubliceerd. In Neder-
land moeten we de naam van Fr. Haverschxnidt noernen, die in 1929 began rret
uitgebreid onderzaek.

Inmidclels is de Ooievaar een van de best en vooral langst onderzochte
vogelsoarten. Dat is van groat belang voor het begrijpen van vagels en
hun aantalsverandaringen in het algemeen, maar oak an te kunnen zien hoe
mselijke activiteiten het vogelleven benvlaeden. Zo is in dit geval in-

zicht in de achteruitgang ncxxlzakelijk voar het becardelen van de kans op
succes van de pogingen am de Coievaar opnieuw in te voeren. Pogingen hier-
toe vinden a. a. plaats in Zwitserland (Bloesch 1980) en in Nederland vanuit
het coievaarsdorp Het Liesveld, iret als grate stirr&ilatar C.J.A. Wijnaendts
(o.a. 1980).

In de loop der jaren zijn vele factoren genoemd als moqelijke oarzaak
van de achteruitgang van de Coievaar: het droogleggen van vochtige gebieden

en andere landbcuwkundige maatregelen; een tekort aan nestplaatsen, zoals
rieten daken; hoogspanningsleidingen; een veranderend klimaat; jacht op
Coievaars voar de sport of, in Afrika, an het voedsel; het gebruik van
insecticiden; de zuidelijke uithreiding van de Sahel.... (o.a. Zink 1967,
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Tric o t 1973, Bairlein & Zink 1979, SchUz 1980). Waar en in welke mate
deze factoren werkzaam zijn bleef echter onbekend. Zoals ook in dit onder-

zoek zal blijken is daardoor namelijk nauwkeurige kennis vereist van de
populatieclynamica, samen met gedetailleerde gegevens over veranderingen
in de aiieving van de ()ievaar. Voor wat betreft de populatiedynaniische
aspecten is de basis hiervoor gelegd door Lack (1966), die in zijn
"Population studies of birds" een hoofdstuk aan de Ooievaar wijdde.

2. 1 Vraagstelling

De belangrijkste doelstelling van dit versiag is het beantwoorden van de
vraag: hoe kant het dat het aantal broedparen van de Ocievaar in Neder-
land en elders afneemt? We zullen daarvoor gegevens mDeten gebruiken uit
het gehele gebied waar de ()ievaar voorkomt. Die gegevens beheizen vooral
aantallen broedparen, aantallen uitvliegende jongen en ireldingen van ge-
ringde Qievaars. In een klein aantal gebieden zijn deze zaken uitgebrei-
der dan elders onderzocht; de lezer zal dan ook nog vaak de Elzas, Baden-
Wflrttemberg, Oldenburg en QDst-Pruissen tegenkarten. Daarnaast hadden we
de beschikking over de Nederlandse basisqegevens en he is dan ook onze
tweede doelstelling an deze hier te publiceren.

U zult in dit versiag de vraagstelling als volgt uitgewerkt zien:

— Beschrijving van de verschillen in aantalsontwikkeling over het hele
broedgebied.
- Locale verschillen in aantalsontwikkeling, met nane in Nederland.
- Onderzoek van de broedresultaten, mortal iteit en aridere araneters in
hun onderling verband.
- Beoordeling van het relatieve belarig van variaties in populatiepararne-
ters.
- Verband tussen variatie in aantalsontwikkeling en andere populatiepara-
meters enerzijds en cevingsfactoren anderzijds.

Het was noodzakelijk deze punten op verschillende plaatsen te behande-
len; daarom moeten de Inhoud en de hoofdstukken 8 en 9 u de g door dit
versiag wijzen. Ter wile van de duidelijkheid zijn een aantal veelvcor-
komende begrippen afgekort, zoals ook elders in de literatuur. Een over-
zicht hiervan vindt u in bijiage 5.



4- alleon bekend uit 1867 — 18))

verdwenen in 1)00 — 1928

192) — 1938

0 1939 — 1949

12

Figuur 3ab. Overzicht van alle ons bekende broedplaatsen van na 1867 en
de verdeling van het broedareaal in deelgebieden.

1950 — 1959
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& 1970 — 1982
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3 EFI' GEDEAflLEEPD BEELLD VAN DE POPULATIES

3.1 Aantalsverloop in Nederland

3.1.1 Vóór 1930

Over de aantallen Oievaars in vroegere eeuwen zijn geen preiese gege—
vens bekend. Wel valt uit enkele ouxle geschriften echter op te maken, dat
de stand in vergeU-jking met die in deze eeuw zeer goed geweest moet zijn.
Zo schreef I4artinet (1785) in z 'n Katechismus der Natuur, dat in de Betuwe
"zulk eene groote menigte kant nestelen en broeien, dat in veele dorpen
elk huis byna éénen nest heeft" (cit. in Haverschmidt 1941). Verder be—
richtte hij a. a. dat in het jaar 1769 het aantal broedparen sterk was
teniggelopen. "Dat verlies is nog niet veioed geworden, blyvende het
getal der geenen, die flu aldaar c5verkanen, veel minder is dan ooit te
vooren".

Zo'n plotselinge tijdelijke (?) sterke achteruitgang rdt ook gerneld
in 1857. Dit leidde in 1859 tot een voorstel van Van Lennep an de gemeen—
ten op te laten geven hoeveel beorde nesten er zich binnen hun gebied
bevonden. De enige reactie hierop was, dat het K N M I van 1867 tot 1899
zijn correspondenten de aankanstdata van Cievaars liet noteren (Jonkers
1980). Figuur 3ab geeft een overzicht van de 52 in de jaarboeken veimielde
aankanstplaatsen. Aangezien het (1) in veel gevallen ineerdere meldingen
uit één bepaalde plaats betreft en het (2) bij sl&thts één melding in ca.
40% van de gevallen an plaatsen gaat waar in een latere periode beonde
nesten voorkwanien, zijn we er bij deze gegevens van uitgegaan, dat het
(hoofdzakelijk) ciii aankansttijden op nesten gaat. 37 van de broedplaatsen
zijn we nadien niet meer als zcd.anig tegengekcxnen, waaronder alleen al 7
in Zeeland.

Oak andere gegevens wijzen erop dat de situatie in de tweede heift
van de vorige eeuw en het begin van deze ee.r.q nog aaninerkelijk gunstiger
rrcet zijn geweest dan daarna. Volgens Ten Kate waren er in de stad Karren
"v-roeger" alleen al 6 nesten en op het Karnpereiland 12. In de Betuwe en
de Barrrlerwaarc waren in vroegere jaren bijna alle doipen één of rreer
Oojevaarsnesten rijk. Ditzelfde wordt gemeld voor Zuid-Hollarid. Zo telde
Hoornaar 4 a 5 nesten, in 1924 nag 1 nest. In de cneving van Bloeriendaa1
waren rand 1909 nag ongeveer een dozijn nesten te vinden. Volgens Thysse
waren er op Texel vroeger 8 a 10 nesten; in 1905 nag één op een schuur
bij Hoorn (cit. in Haverschmidt 1929).

in 1913 werd voor het eerst een landelijke telling gehouden. Jan P.
Strijbos en z'n broer fietsten daartoe stad en land af. Er bleken nag Ca.
500 beonde nesten te zijn. Verdere gegevens zijn helaas verloren gegaan
(Jonkers 1980).

In de jaren twintig nam de achteruitgang een dusdanige voimi aan dat
HaversChflhidt (1929) in 1929 een census opzette an te onlerzoeken 1-eveel
nesten Nederland nag rijk was. Er warden 209 nesten geregistreerd. Daarbij
zijn er echter mogelijk enkele nesten over het hoofd gezien. Haverschmidt

geeft een overzicht van 98 nesten, die in de periode 1920-1929 verlaten
zijn. Het werkelijke aantal zal volgens hem echter veel grater geweest zijn.

Voor zover de verlaten nestplaatsen naderhand niet meer als beoorid zijn

geregistreerd, staan ze aangegeven in fic:uur 3ab. Boverdien staan daarin
de plaatsen met nestparen, die year het 1atst genoend rden in de periode
1912-1918, toen Ekama (1913 tot en net 1919) jaarlijks aankanst— en verrek—
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tij den van o. a. de Ooievaar pibliceerde in Ardea. Hierdcor is van 62
plaatsen bekend, dat er in de periode 1900 tot 1928 voor het laatst
Ooievaars gebroed hebben. Opvallend is het vrijl verdwijnen van de
ODievaar in Noord-Holland en de sterke achteruitgang in bepaalde delen
van Zuid-Holland (o.a. Hoekse Waard, Putten en Deif land). In 1913 ver-
dsen het laatste brcedpaar ult Limbuixj.

3.1.2 1930—heden

overzicht van het verdere onderzoek 'Ibt en rrt het jaar 1945 heeft

Haverschmidt in sanienwerking met vaste medewerkers in verschillende delen
van het land - waaronder Bosch in Friesland (o.a. Bosch 1971) - jaarlijks
gegevens verzameld over bezette nesten, broedsucces en aard der nesten
(lIaverschmidt 1929, 1931, 1932, 1933, 1934a, 1934b, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1944, 1946). In 1934 en 1939 waren er weer volledige tellingen
(J-Javerschrnidt 1934b en 1939).

In 1950 werd er na de onrustbarende achteruitgang in de voorgaande jaren

opnieuw een landelijke census georganiseerd, flu door de afdeling Natuurbe-
schenning en Landschap van het Staatsbosbeheer (5rzer Bruyns & Braaksrr
1955). Bovendien werden zoveel moelijk gegevens verzameld over de periode

1946-1949. Aangezien bepaalde gebieden cok na 1945 door particulieren Wa-
ren gecontroleerd werd zodoende eeniedelijke indruk van de betreffende

periode verkregen.
Sederb 1955 is er jaarlijks een landelijke telling; het eerste jaar nog

onder leiding van het Staatsbosbeheer (Terlingen & Van Beimiel 1956), dear-
na overgenomen door het toenmalige Rijksinstituut voor Veldbiologisch
Qderzoek ten behoeve van het Natuurbeheer, flu het Rijksinst.ituut voor
Natuurbeheer (Van Beininel et al 1957; Schuilenburg 1957 tot en met 1974;
Jonkers 1975 tot en met 1983).

Nederland in totaliteit Figuur 3c geeft een beeld van het aantalsverloop
vanaf 1929. Voor de jaren waarin geen volledige tellingen werden gehoixien

niaar wel rreer dan 50% van de in de laatste daaraan voorafgegane volledige
census geregistreerde broedparen zijn gecontroleerd, is op basis van deze
"steekproef" geschat hoe grcot de totale Nederlandse çopulatie ongeveer
geweest zal zijn. Voor de jaren 1940 en 1941 met controle-percentages van
82 en 89% zullen de extrapalaties de werkelijkheid tamelijk dicht benade-
ren; de avenge noet men vooral bezien in hun onderlinge verhoudingen;
in absolute zin zijn de aantallen mcxelijk overschat. Ter aanvulling en

vergelijking is ook het aantalsverboop van het globaal aan Groningen
grenzende Duitse gebied Oldenburg in figuar 3c uitgezet, waar vanaf 1928
jaarlijks het volledige bestand aan ievaars gevolgd is.

Afgaande op de gegevens van Haverschrnidt (1929) moet de Coievaars-

stand ann het eind van de jaren twintig een dieptepunt bereikt hebben.
Vanaf 1930 zette een herstel in, dat, zij het met een terugval in de ja—

ren 1937 en 1938, tot en met 1940 aanhield. Daarna ging het weer snel

bargafwaarts. Alleen al in 1941 nain de oopulatie net naar schatting 101

broedparen af t.o.v. 1940 (329 : 228). Halverwege de jaren vijftig deed
zich een kortstondige stabilisatie voor, gevolgd door een verdere afnanie

tot én wild broedpaar in 1982. Paren waarvan ên of beide vogels project-
Ooievaars waren, d.w. z. ingevoerde, in gevarigenschap gefokte exernplaren
of nakcmelingen daarvan, zijn niet meegeteld.
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r aantalsfluctuaties in Oldenburg lopen in de beginperiode duiclelijk
synchroon met die in Nederland. De Duitse populatie blijkt na 1940
echter minder sterk af te nemen en vanaf 1954 doet zich zelfs een licht
herstel voor met een maximum rond 1960.

Het voDrgaande heeft alleen betrekking op het aantal nestparen. Daai—
naast zijn er echter nog Coievaars, die of solitair een nest bewonen, Of
rondzwerVefl. Van de eerste groep weten we de aaritallen (figuur 3c). Het
percentage Ooievaars dat alleen een nest bewoonda:, blijkt aarimerkelijk te
variren. Wat Oldenburg betreft lijkt het percentage daarbij argekeerd
evenredig te zijn met het aantal nestparen: zowel in absolute als rela-
tie'cre zin weinig solitaire vogels tijdens de aantalspiek in de jaren
derti-g, veel solitairen in de daijaren tussen 1947 en 1954. Het aandeel
solitaire iogels blijkt in Nederland gedarende de jaren 1955 tot en met
1963 groter te zijn dan in Oldenburg: respectievelijk 11,3% (s. e. 0,7%)
en 6.3% (s.e. 0.6%).

Nederland per deelgebied Om na te kurinen gaan in hoeverre er verschil-
len waren in aantalsverloop tussen noord en zuid — dit in verband met
het felt dat er in ons land zowel via de oostelijke - als via de veste-
lijke route trekkende Coievaars broedden, die in respectievelijk Cost-
en West-Africa overwinteren (zie 4.1) en derhalve betiteld zullen worden
al de Cost- en West-populatie - en tussen regjo's - in verband met de
biotoopkwaliteit — is het broedareaal gesplitst In 15 deelgebieden, aan—
gegeven in figuur 3ab en gebaseerd op geografische, geca-rorfologische en
dern1cundige criteria. Figuur 3d toont per deelgebied de procentuele
aanta]sveraflderingen t.o • v. 1934, het eerste betrouwbare censusj aar.

De toenarne in de jaren dertig blijkt zich voornamelijk te hebben voor-
gedaafl in de vier noordelijke provincies. In Holland zien we buiten het
gebied van de grate rivieren daarentegen een verdere afnarre. In Utrecht
gebeurde dit aanvankelljk ook, doch daar trad naderhand een herstel op
met een relatief sterke toenaine in de EerrpDlder. Langs de grate rivieren
en in Noord-Brabant bleef de pDpulatie ongeveer op het poll van 1934.

Binnen het gebied van toenemende aantallen zien we In de periode 1934-
1939 aanzien]-ijke regionale verschillen. Er was een sterke procentuele
toename in het oostelijk deel van Groningen (+71%), in het stroorndal
van de IJssel (+48%) en in het kiel- en veengebied van West-Friesland
(+43%). Een minder sterke toename deed zich voor in de deelgebieden op de
zandgroflden van het Drents centraal plateau (COst-Friesland +33%, Honds-

rug +30%, Zuid-Drenthe +16%). In het Westerkwartier en het aangrenzende
deel van Friesland bleven de aantallen ongeveer op bet niveau van 1934.

In de jaren tussen 1939 en 1950 liepen de aantallen In alle deelgebie-
den terug. De afname t.o.v. 1939 was het sterkst in de beekdalen van Zuid-
Drenthe (-90%), het westen en noorden van Friesland (—87%), het rivieren-
gabled van Gelderland en Holland (-80%) en in de rest van Holland (-83%).
De geringste afnanes deden zich voor op de zandgronden langs het veenge-
bled van Noordwest-Overijsse1 (-20%) en in het Land van Heusden en Altena
(—43%)

Gedurende de jaren vijftig wist de Ooievaar zich alleen in Noordwest-
OverijsSel en in enkele delen van het rivierengebied (o.a. het Land van
Heusden en Altena, de Alblasserwaard en langs de IJssel) nag enigennate
te handhaven. Er was zelfs sprake van een aantai nieu vestigingen. Uit
de periode na 1955 zijn twaalf gevallen bekend, waarbij de Ooievaars zeif
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een nest hebben gebouwd (of trachten te boucien), vaak op een schoorsteen.
In de periode 1960-1965 liep het aarital nestparen in Noordsest-OVer-

ijssel piotseling sterk terug. Dit in tegensteLLing tot de zuidelijker
gelegen gebieden, waar de af name zich pas na 1965 inzette en veel gelei-
delijker verliep.
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3.2 Het aantal broedparen elders in het verspreidingsgebied

3.2. 1 Overzicht van de aantalsgegevens per land

Vanaf het begin van deze eeuw is men op verschillende plaatsen begon—
nen het aantal nestelende Ooievaars jaarlijks te tellen. Dit heeft lang-
zainerhand navolging gekregen in het hele broedareaal. Verder werden er
op initiatief van Schüz internationale censussen gehouden, waannee ge-
p:xgd werd in één jaar lle broedende Ooievaars te tellen, dit vond
plaats in 1934, 1958 en 1974. 1984 zal opnieuw een censusjaar zijn.

Qndat het voor ons onderzoek van groot belang is om een nauwkeurig
beeld van de aantalsveranderingen te hebben, zullen we in het navolgende,

naast de getelde aantallen ook vele schattingen presenteren. Deze schat-
tingen zijn geaakt dcx)r de aantalsveranderingen van (zo veel megelijk)
deelgebieden te extrapoleren naar bijvoorbeeld een heel land, of door
het extrapoleren van de aantalsveranderingen in een naburig gebied naar
een gebied waaraver minder gegevens beschikbaar zijn, enzovooit. Van v6ór
1930 kunnen we vaak alleen kwalitatieve gegevens over het aaritalsverloop

vermelden.
Hieronder volgt flu een verantwoordirig van onze gegevens, zoals we die

presenteren in tabel 3a en figuur 3e, en verder behandelen in paragraaf
3.2.2 en 3.2.3. In tabel 3a staan de resultaten van de drie internationale
censussen en van onze schattingen; fiyuur 3e geeft een overzicht van de
populatieveranderingen, waaniee we het verloop in verschillende deelge-
bieden met elkaar kunnen vergelijken. In figuur 3e is niet gebniik ge-
maakt van schattingen, wel zijn de diagrarrnn deels gebaseerd op telling-
en in deelgebieden, kleiner dan het hele lath. In de beschrijving zijn
de gebieden opedeeld naar de trekrichting van de Ozievaars die er ge-
ringd orden: als alle Oievaars in een gebied via Gibraltar naar West-
Mrika trekken spreken we van een gebial met westelijke trekrichting,
trekken de Ooievaars via de Bosporus naar Oost—Afrika dan spreken we van
een gebied met oostelijke trekrichting. Daar±ussenin rdt zociel naar het
westen als naar het oosten getrokken: het menggebied (zie paragraaf 4.1.1
en figuur 4a). In afwijking van de indeling hieronder behoort eeri deel
van Zuid-I).iitsland tot het gebied met westelijke trekrichtirig en rtoet
het uiterst westelijke deel van de DD1 tot bet menggebied gerekend sorden.
De bronnen voor deze gegevens zijn Sauter & SchUz 1954, SchUz 1936, 1940,
1979, 1980, Schz & Szijj 1960, 1975 en Tricot 1973. Iarnaast zijn nog

een aantal bronnen bij het betreffende land vermeld.

Gebied met westelijke trekrichting
(1) In Frankrijk is het aantal nestparen in de tweëde heift van de 19e

eeuw met honderden verminderd (Lebreton 1981). Het verspreidingsgebied
was in die tijd ook veel groter (Haverschmidt 1949). In de figuur staan
gegevens over de Elzas, met in 1960 93% van alle Franse broedgevallen.

Het aantal voor Frankrijk in 1934 is gebaseerd op: Elzas 1932 1S5 nest-
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Tabel 3a. Aantal nestparen van de Ooievaar (HPa) in het gehele broedge-
bied in de drie internationale censusjaren. (Getallen tussen haakjes
zijn schattingen op grond van deelgebieden of interpolaties; voor de
verantwoordinghiervan en voor de bronnen zie paragraaf 3.2.1).
- = geen gegevens bekend.

1934 1958 1974

1. Frankrijk 162 144 9

2. Spanje (15000) 12701 7341

3. Portugal (4099) 3471 2300

4. Noord—Afrika 30400 (25000) 15800

5. Denemarken 859 189 40

6. Zweden 12 0 0

7. Nederland 274 57 9

8. BD 4407 2499 1057

9. Zwitserland 10 1 0

10. DDR 4628 2034 2940

11. Polen (40000) 30000 35000

12. Baltische staten (17060) 15783 14739

13. Sovjetunie (10000) 15517 33599

14. Tsjecho—Slowakije 2413 2400 2000

15. Oostenrijk 118 278 392

16. Hongarije (14575) 7476 4005

17. Roemenië 7000 5000

18. Joegoslavië 5000 2500

19. Bulgarije 2400 5000

20. Albanië 1000 500

21. Griekenland 5000 2500

22. Europees Turkije 1000 1600

23. Anatolië 9000

24. Iran/Irak/Syrië -
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paren (d.i. HPa), 1937 120 HPa en Moselle 1935 21 HPa. Het aantal voor

1958: Elzas 1958 133 HPa, Moselle etc. 1960 11 HPa.

2 + 3'. Iberisch Schiereiland: Spanje en Portugal. In de grafiek staan

gegevens voor Spanje met in 1958 ca. 80% van de nestgevallen. De schat-

tingen voor 1934 zijn berekend met de aanname, dat er dezelfde trend was

als in Noord-Afrika, met 15000 HPa in 1948 in Spanje en 4099 HPa in 1948

in Portugal.
4. Noord—Afrika. De grafiek laat alleen gegevens over Tunesië na 1960 zien,

met in 1974 slechts 1% van de populatie. De Ooievaars broeden verder in

Algerije en Marokko en volgens Schüz (1980) was er in de jaren v6dr 1974

ook hier een afname. Het in de tabel genoemde getal voor 1934 is het in

1935 getelde aantal nestparen, dat echter mogelijk te hoog was. Interpola-

tie tussen 1935 en 1974 levert ons een schatting voor 1958 van 20000, maar

dit getal hebben we arbitrair met 5000 verhoogd omdat bekend is dat er

tussen 1935 en 1955 een toename was in Algerije, met in 1935 Ca. 50% van

de nestparen (00k Lauthe 1976).

Men ggebied: westelijke en oostelijke trekrichting

5. In Denemarken sehijnt het aantal nestelende Ooievaars in de eerste

heift van de 19e eeuw constant te zijn geweest, de gegevens wijzen op een

algemene afname na 1850. In 1895 waren er nog Ca. 4000 nesten over, met

een enorme afname tot 400 in 1927 (Dybbro 1976) . De gegevens in de figuur

zijn voor het hele land.
6. Ook in Zweden is na 1850 een afname begonnen, met nog een periode van

toename tussen 1895 en 1905 (Haverschmidt 1949). De gegevens in de figuur

zijn voor het hele land.
7. In het 19e eeuwse Nederland was de Ooievaar een zeer algemene vogel.

Er worden plotselinge afnames gemeld in 1769 en 1856. De gegevens in de

figuur betreff en het hele land.
De Oojevaar ontbreekt op de Britse eilanden. Er wordt echter een broed-

geval gemeld in Edinburgh in 1416 (Bauer 8 Glutz 1966) . (Vddr de kleine

ijstijd, zie paragraaf 6.2.)
In België was de Ooievaar in de vorige eeuw nog broedvogel. De laatste

nestgevallen waren in 1880 en 1895 (Lippens 1941, cit. in Haverschmidt

1949)
8. Duitsland is in de figuur opgesplitst in twee delen:
a) de Bondsrepubliek ten noorden van 51° NB, met gegevens voor zover be-

schikbaar van Oldenburg en Osnabrück respectievelijk Niedersachsen, Sles—

wig-Holstein en Hamburg,
b) de Bondsrepubliek ten zuiden van 51° NB, met gegevens voor zover be-

schikbaar van het Oberrhein-gebied, Baden—Württemberg, Hessen alsmede

Unter, Mittel en Ober Franken, Ober Pfalz & Niederbayern respectievelijk

Bayern als geheel. Hierbij moet worden aangetekend dat bijna alle Ooie-

vaars uit Baden-Württemberg tot de zuivere West—populatie gerekend moeten

worden.
9. Voor Zwitserland betreff en de gegevens in de figuur weer het gehele

land. Inmiddels waren er in 1974 32 gefokte exemplaren vrij broedend.

Gebied met oostelijke trekrichting

10. Voor het gebied van de (huidige) DDR zijn in de figuur gegevens ver-
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Figuur 3e. Verandering van het aantal nestelende Ooievaars (HPa) in % per
jaar in de jaren 1900-1930 en verder per decennium. De diagrammen zijn per
gebied gebaseerd op zoveel mogelijk gegevens, de ordening is geografisch
(voor bronnen en toelichting zie de tekst van paragraaf 3.2.1).
A. Dikke lijn, fijn gearceerd: gegevens betrouwbaar, want gebaseerd op

meer dan 25% van de populatie in dat gebied
B. Dunne lijn, fijn gearceerd: gebaseerd op minder dan 25% van de popula—

tie
C. Onderbroken lijn, grof gearceerd: alleen aanduiding van de richting

van de verandering, grootte van de jaarlijkse verandering onbekend.

—1
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werkt van Rostock en Mecklenburg (vddr 1934) respectievelijk van het

hele land. Van 1860 tot 1904 werd voor Mecklenburg een toename gemeld (!)
daarna tot 1928 een afname (Kuhk 1939 in Haverschmidt 1949).
11. In Polen is er alleen voor het gebied rond Milicz (met in 1959 Ca.
0.5% van de populatie) een betrouwbare serie gegevens beschikbaar. Dit
is een deelgebied van Silezië (Zuidoost—Polen) , de tellingen daar tussen

1922 en 1931 hadden betrekking op een ea. vijf keer zo groot aantal. Al-
leen de bovenstaande gegevens zijn vermeld in de figuur; we moeten daarbij

aantekenen dat er voor het hele land na 1958 een toename is geweest. Dit

kan worden afgelezen in de tabel. Het aantal voor 1958 komt daarin als
volgt tot stand: Szczepski (1968, cit. in Schüz & Szijj 1975) schat dat de

telling van 1958 (14649 EPa) de helft van het werkelijke aantal in Polen
heeft omvat. Dat geeft dus ons getal van 30000 EPa. Verder neemt Szczepski

aan dat het aantal broedgevallen in 1958 in vergelijking met de vooroorlog-

se situatie gehalveerd is. Mrugasiewicz (1974) bestrijdt dit: volgens hem

was de populatie in het zuidwesten waarschijnlijk stabiel (dat komt over-

een met de gegevens over Silezië), terwiji er wel een afname was ten oosten

van de Vistula (d.i. de rivier de Wisla nemen we aan), waar meer dan 50%

van de Poolse Ooievaars broedde (zie de gegevens voor Oost-Pruisen) . Om

in elk geval een schatting te hebben nemen we voor 1934 40000 EPa. Ter
illustratie nog enige gegevens over Oost-Pruisen, op de huidige noordoost-

grens van Polen gelegen: van 1905 tot 1931 ging het aantal broedparen van

14994 naar 8835, d.i. -2.0% per jaar. In dit gebied ligt Insterburg: van
1933 tot 1940 van 529 naar 699 EPa, d.i. 4.1% per jaar; van 1940 tot 1943

van 699 naar 469, d.i. -12.5% per jaar. De tegenwoordige provincie Olsztyn

omvat een groot deel van het voormalige Oost—Pruisen. De Ooievaarsdicht-

heid in dit gebied in 1934 en 1958 was respectievelijk 44.5 en 10.0 broed—

paren/lOOkm2 . Dit zou betekenen dat er tussen 1934 en 1958 in dit gebied

een verandering was van -7.5% per jaar.
12. De "Baltische staten" omvatten Litouwen, Letland en Estland en de Rus-

siche provincie Pskov ten oosten van Letland. Eind 18e eeuw waren er al

Ooievaars in Litouwen en ten zuiden van Letland: boven de rivier de Daufava

waren ze echter schaars. In Letland was er tussen 1858 en 1934 in elk geval

een toename. Het eerste nest in Estland werd gevonden in 1841. Vanaf 1850

nam het bestand in Zuid-Estland gestadig toe. Hot eerste nest in de pro-

vincie Pskov werd gevonden in 1905. Tussen 1954 en 1974 namen de Ooievaars

in Estland en Pskov toe tot 2297 nestparen, een verdrievoudiging. De veel

grotere beständen in Litouwen en Letland namen echter jets af, waardoor er

in dit gebied als geheel een kleine afname was. De schatting voor 1934 in

de tabel is gemaakt door extrapolatie van Letland 1934—1958 en Esti.and

1939—1958. (Veroman 1962, 1976)
13. De Sovjetunie wordt vermeld zonder de Baltische staten (zie boven)

Over dit gebied zijn weinig betrouwbare gegevens beschikbaar. Het is dui—

delijk dat er een areaaluitbreiding plaatsvindt naar het noorden en hot

oosten: er worden daar Ooievaars aangetroffen in gebieden waar ze vroeger

niet voorkwamen. De eerste 5 broedgevallen in het district Moskou werden

gevonden in 1975. De telling voor 1958 en in mindere mate voor 1974 waren

echter niet geheel compleet (Veroman, 1976b). Do in het diagram aangegeven

toename is waarschijnlijk te hoog, maar zeker aanwezig. In de Moldau-repu-

bliek, grenzend aan Roemenië, vindt sedert 1934 een afname plaats. De schat—

ting voor 1934 kwam tot stand met de volgende overwegingen: er was areaal—

uitbreiding, dus er zal ongetwijfeld een toenalne zijn geweest (Grote 1925)
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Gezien de veranderingen in de buurlanden zal deze geringer zijn geweest
dan ná 1958. Het aantal voor 1974 is inclusief 1600 HPa in de Trans—
Kaukasus.

14. Tsjecho—Slowakije wordt vermeld met gegevens over het hele land.
15. Oostenrijk staat in de figuur met gegevens voor het land als geheel
of voor het Neusiedlersee gebied of voor Burgenland (met respectievelijk
40% n 67% van de landelijke populatie). Vddr 1974 meldt Schüz (1980)
deels .een toename en deels een afname. In de vorige eeuw moet het ver-
spreidingsgebied van de Ooievaar in Oostenrijk overigens veel groter zijn
geweest (Bauer & Glutz 1966).
16. Voor Hongarije staan in de figuur gegevens voor het hele land, of van
1925 tot 1940 voor het Hernad-dal. De schatting voor 1934 in de tabel is
gebaseerd op de trend in het Hernad—dal: in 1930 49 HPa, in 1940 86 HPa
terwijl in het hele land in 1941 21614 HPa (ook Marian 1970).
17. Voor Roemenië staan in de figuur gegevens over het hele land. Dybbro
(1979, cit. in Schüz 1980) schatte voor 1970 10000 HPa, maar wij houden
ons aan de helft daarvan (Schüz 1980). De flu geconstateerde afname is nog
minder sterk dan werd waargenomen in bepaalde deelgebieden: in het Erul—
dal was er tussen 1958 en 1974 een afname van Ca. 6% per jaar, in het
Sibiu-gebied was er tussen 1963 en 1974 een afname van Ca. 4% per jaar
(ook Kovats 1977).

18. In Joegoslavië zijn er alleen twee globale schattingen voor het hele
land gemaakt.

19. Voor Bulgarije zijn er ook twee globale schattingen voor het hele
land, maar de schatting voor 1958 is hoogstwaarschijnlijk te laag omdat
locaal een afname van het aantal Ooievaars werd vastgesteld: bij Plovdiv
in 1961 556 HPa, in 1977 241 HPa.

20. Voor Albani zijn er alleen twee schattingen voor het hele land; het
is echter onduidelijk waarop deze gebaseerd zijn.
21. Voor Griekenland is bekend dat er vddr 1974 een afname was. De schat-
ting voor 1958 in de tabel is echter mogelijk te hoog; ook 2500 wordt ge—
noemd. Sinds 1830 is de Ooievaar in sommige streken geheel door de mens
uitgeroeid. Sinds 1950 is er een algemene afname (ook Martens 1966)
22. De eerste schatting voor Europees Turkijë is vrijwel zeker te laag,
omdat bekend is dat er tussen 1958 en 1974 een afnarne optrad.
23. Voor Anatolië (Aziatisch Turkije) is er alleen een schatting voor
1974. Daarnaast weten we dat er in elk geval plaatselijk vódr 1931 een
toename optrad (net als elders na 1928) (Wahby 1932). Kumerloeve (1966)
meldt dat er tussen 1956 en Ca. 1965 in elk geval plaatselijk een afname
werd waargenomen, waarbij als oorzaken werden genoemd het in gebruik komen
van harde dakbedekking en bijvoorbeeld het spannen van prikkeldraad over
nesten.

Verder broeden er nog Ooievaars in het oosten van Iran en in de noorde-
lijke delen van Syrië en Irak, daar zijn echter geen gegevens over.

Ten laatste zijn er een klein aantal broedgevallen geweest in de
provincie in Zuid—Afrika, het zuidelijkste deel van het overwinteringsge-
bied. In elk geval broedde er een paar van 1935 tot 1942 in het district
Oudtshoorn (Stresemann 1934 in Hornberger 1949). Vanaf 1961 tot in elk
geval 1970 waren er jaarlijks één tot vier broedgevallen in het district
Bredasdorp (Broekhuysen 1971).
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3.2.2 Globaal overzicht van de Ooievaarspopulatie

In deze paragraaf baseren '.E ons op de gegevens in paragraaf 3.2.1 en

tabel 3a. Daarbij laten we de aantallen in Azië buiten beschouwing. Een

deel daarvan, voornamelijk de Syrische en Iraakse Coievaars hebben hun
ovexwinteringsgthied overigens niet in O3st-Afrika, maar in Pakistan en
Indië.

Verancleringen in aantallen en broedgebied van cle ODievaar hebben al

eeuwenlang de aandacht van de rrensen getrokken. Vanaf de tweede heift

van de 1 9e eei was er in het westen van het broedgebied (Frankrijk,
Zweden, Nederland, Belgie) een afname, evenals in Oostenrijk. In het
noordoosten (Mecklenburg, Letland, Estland, Sovjetunie) naxien de aan-
tallen echter toe.

In 1958 was de verdeling van de Ooievaarspopulatie over het broedge-
bied als volgt. In totaal werden er 139050 nestparen geteld; 30% hiervan
broedde in het gebied waar de vogels naar het westen trekken, 2% in het

menggebied en 68% in het gebied waar de vogels naar het oosten trekkerx.

Ret aantál westelijk treJckende Ooievaars werd tussen 1934 en 1974 ge-
halveerd; cUt betrof hoofdzakelijk de Ooievaars in Noord-Afrika en op het
Iberisch Schiereiland. De Franse broedparen en ook die in het aangrenzende
Baden-Wt5xttemberg en Hessen werden gedecimeerd. De afnaxne was v6r 1958
veel rninder sterk dan erna (respectievelijk -0.76 en —2.98% per jaar).

In het gebied waar de vogels zci1 west- als oostwaarts trekken narn

het aantal broedparen af met 80%. Ook hier was de afname minder sterk

in de 24 jaar v66r 1958 dan in de 16 jaar erna (respectievelijk -2.90

en -5.53% per jaar).
Voor de oostelijk trekkende broedparen zijn er tussen 1934 en '58

slechts weinig betrcuwbare gegevens. Op basis van de hier gepresenteerde
schattingen kcmen we tot een afnane van ca. 18% (—0.84% per jaar). Er

was een toename van het bestand in Estland, de Sovjetunie en Oostenrijk.

Na 1958 nam het aantal broedparen duidelijk toe: tot 1974 met 18%
(+1 .03% per jaar). De toename was vooral gesitueerd in de Sovjetunie;
cUt gegeven is echter wel athankelijk van de volledigheid van de telling
in 1958, welker cijferseenaantal malen zijn verhoogd (laatstelijk:
SchUz 1980). In Hongarije en de gebieden ten zuiden daarvan wijZen de
gegevens op een afname van 40-50%.

3.2.3 Verloop van de verancleringen per decennium

In figuur 3e zien we dat de veranderingen per decennium over het gehele
broedgebied in hoge mate synchroon verliepen. De absolute grootte van
de verandering kan daarbij verschillen, rnaar wanneer bijvoorbeeld in het
ene land een af name gevolgd wordt door toenamne, dan zien we in een ander
land bijvoorbeeld een sterke af name gevolgd door een geringe afnane.
Tussen 1900 en 1930 zien we overal waar geteld is een afnarne. Dit lijkt
vooral te hebben plaatsgevonden tussen 1905 en 1915: in Denemarken was

er een sterke afnaxre in 1905, 1911 en 1915; in Zweden was er tot 1905

een toename, terwijl de populatie in 1917 t.o.v. 1900 was afgenomen met
66% (Haverschmidt 1949). In Schleswig-Holstein was er tussen 1907 en '11
een afname van 45% (Erneis 1935). In Necklenburg meldt Kuhk (1939, cit. in
Haverschinidt 1949) een afname na 1904. In de Baltische staten was er na
1910 een afname, na 1915 een toenane (Veranan 1976).
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Tussen 1930 en 1940 was er overal een toename, of ss een minder sterke
afnan. In de DDR, waar voor de deelgebieden Rostock en Neustrelitz fre-
quenter gegevens verzameld zijn dan voor het hele lath, was er in deze
periode een gEniddelde toename van 7.7% per jaar (over Ca. 4% van het
bestarid). Vooral tussen het daljaar 1928 en 1934 was er een sterke toe-
naire. In Oldenburg steeg het aantal broedvogels in deze periode nEt 101%
(SchUz 1940), in Zuid—Silezië met 78% (Profus & Mielczarek 1981). In Oost—
Pruissen steeg het bestand tussen 1931 en 1934 rret 88% (Tischler 1941,

cit. in Haverschrnidt 1949). V6r en in 1931 was er een toename in Azia-

tisch Turkije (Waliby 1932). In het westen waren 1939 of 1940 piekjaren.

Tussen 1940 en 1950 was er bijna overal een sterke afnanE; een matige

afname was er alleen in de Baltische staten, de DDR en jechoslowakije.

Ook in Postock, waar de enige doorgaande tellingen in de DDR waren, nain

het bestand met 10% per jaar af. In Zwitserland kwamen er na dit decen-

nium alleen nog gefokte Ooievaars voor.
Tussen 1950 en 1960 was de afnaire minder sterk; hier en daar was er zelfs
een toename, nanelijk in het noorden van de BRD, in de Elzas en vooral in

Oostenrijk. Wel verciween de Ooievaar uit Zweden.
'I\issen 1960 en 1970 was de afnanE weer veel sterker. Dit gold echter niet

voor een aantal oostelijke gebieden. In de Baltische staten, de DDR en

Hongarije srd de af name rninder sterk of was er een relatieve toename.

Tussen 1970 en 1980 namen de Ooievaars in het menggebied en in het gebied

ten westen daarvan nog steeds af, zij het wat minder sterk dan in het

voorgaande decennium.
De jaarlijkse schcxnnelingen in het aantal broedparen worden behandeld

in paragraaf 3.5.

3.3 Broedresultaten in Nederland

3.3.1 Afkortingen

Cn de hiervoor geschetste verschillen in aantalsverloop te begrijpen is
inzicht vereist in factoren als het broedsucces. Daarbij valt niet te ont-
kcfnen aan hét gebruik van een aarital afkortingen voor veelvuldig gebruikte
parameters. Bijlage 5 geeft daarvan een overzicht.

3.3.2 Algemeen beeld

Figuur 3f toont voor Nederland en Oldenburg het verloop van de broedpara-

meters (JZa, JZm en %HPo) vanaf respectievelijk 1928 en 1930. De jaren

1930 tot en rret 1934, 1939 en in meer recente tijd bij veel geringere

populatie-aantallen 1974 en 1976 waren in Nederland relatief goed. De jaren
1938, 1941, 1942, 1943, 1949, 1956, 1960, 1968 en 1970 waren daarentegen
erg slecht.

Tabel 3b geeft voor perioden van tien jaar een overzicht van de gemid-
delde waarden der broedparaxneters. Daarbij is onderscheid gerraakt tussen
de in Noord- en Zuid-Nederland broedende Ooievaars vanwege het veronder-
stelde verschil in overwinteringsgebied. De grens tussen noord en zuid is
op grond van trekrichtingsgegevens (4.2) bij Arnhem gelegd. Het gemiddelde

aantal uitvliegende jongen per nestpaar (JZa) lag in de periode 1930-1965

in het zuiden 0,50 hoger dan in het noorden: de geiniddelden waren respec-
tievelijk 2,26 en 1 ,86. Dit verschil kwam zcriel door een hoger JZm
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(respectievelijk 3,14 en 2,75) als door een lager %HPo (respectievelijk
32,84 en 27,51). Uit de tabel blijkt verder dat de broeciresultaten (JZa)
in het noorden al vanaf het begin der registraties een dalende tendens
vertoonden; aanvankelijk vooral door een toename van het percentage
niet-succesvolle nestparen (%HPo), naderhand ook door een duidelijke af-
name van het aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar (JZm).
In het zuiden deed zich na de ongunstige jaren veertig een licht her-
stel voor in de broedresultaten (JZa). In de loop van de jaren zestig
liep het gemiddeld aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar
(JZm) er echter sterk terug.

In figuur 3f zien we dat de aarde voor het percentage niet—succes-
volle nestparen (%HPo) veel sterker varieerde dan het aantal uitvliegen—
de jongen per succesvol nestpaar (JZm): de "coefficient of variation",
d. i. (standaarddeviatie/gemiddelde) x 100% is respectievelijk 51 ,8 en
8,2%. De jaarlijkse variatie in het broedresultaat (JZa) werd dan ook
meer bepaald door de variatie in %HP0 dan in JZm.

Vergelij king van de schommelingen in het percentage niet-succesvolle
nestparen (%HPo) met die in hot aantal uitvliegende jongen per succes-
vol nestpaar (JZm) laat zien dat de fluctuaties vaak tegengesteld ge-
richt zijn: een laag %HPo gaat bijvoorbeeld vaak samen met eon hoge
waarde voor JZm (figuur 3f). Eon Spearmanrang-correlatie-analyse be-
vestigt dit (tabel 3c): in de periode 1930—1950 zijn beide parameters
bthoorlijk sterk met el]caar gecorreleerd. Dat de correlatie in de perio-
de 1955-1980 zoveel zwakker is kant waarschijnlijk doordat de broedge-
gevens van do laatste jaren gebaseerd zijn op een veel kleiner aantal
nestparen. Toevalsfluctuaties spelen daardoor een grotere ml.

De factoren die het percentage niet-succesvolle nestparen %HPo) en
hot gemiddeld aantal uitvliegende jongen onder de succesvolle nestparen
(JZm) bepalen, zijn niet geheel dezelfde. In paragraaf 3.6 zullen we
zien dat het percentage niet-succesvolle nestpare (%HPo) vooral bepaald
wordt door de aankanstdarum in de lente, dus voor factoren buiten het
broedgebied. Het aantal uitvliegeride jongen per succesvol nestpaar (JZm)
wordt meer door factoren in het broedgebied bepaald, zoals het weer en
hot voedsel. In latere hoofdstuklcen kcn de factoren die de broedresul-
taten bepalen nader aan de orde. Hier zij nog gewezen op het sterk syn-
chroon verboop van %HPO en daarrree JZa in Nederland en Oldenburg, een
indicatie dat hierbij niet-regionale factoren een rob spelen.

3.3.3 Aantal eieren en nestverliezen

¶I\iee opvaflende aspecten betreffende het broedresultaat (JZa) zullen we
in deze paragraaf voor de periode na 1954 nader bekijken, narrelijk het
verschil tussen noord en zuid en de afname (tabel 3b). De vraag die we
ons daarbij stellen is welke rol de verliezen aan eieren en nestjongen
bij dit alles spelen. Het zullen namelijk vooral deze verliezen zijn,
die ons inzicht kunnen verschaff en over de anstandigheden in het brood-
gebied.

Zcce1 de waarde van HPo (het aantal niet-succesvolle nestparen) als
van JZm (het aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar) vrdt voor
eon deel door de nestverliezen bepaald. De groep niet-succesvolle nestpa-
ron (Hpo) bestaat naast paren die geen eieren gelegd hebben (HPn) inniiers
uit nestparen die able eieren of nestjongen verloren (HPe). Het aantal
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Tabel3b. Gemiddeld aantal uitvliegende jongen per nestpaar (JZa) en

per succesvol nestpaar (JZm) en gemiddeld percentage niet—succesvolle

nestparen (%HP0) in vier perioden in Noord- en Zuid-Nederland (± 1 s.e.)

(Jaargemiddelden gebaseerd op minder dan 5 nestparen zijnniet meege-

rekend.)

1931—40 1941—50 1955—65 1966—80 ')

.3 Za

Noord 2.20 (0.14) 1.74 (0.16) 1.65 (0.11) 0.97 (0.15)

Zuid 2.69 (0.15) 2.00 (0.14) 2.09 (0.13) 1.80 (0.17)

JZm

Noord 2.82 (0.07) 2.79 (0.09) 2.63 (0.07) 2.40 (0.21)

Zuid 3.25 (0.09) 3.05 (0.05) 3.11 (0.12) 2.54 (0.10)

%HP0

Noord 22.58 (3.81) 38.39 (4.35) 37.55 (3.65) 58.09 (6.63)

Zuid 17.56 (3.06) 34.44 (4.58) 30.53 (4.35) 30.60 (4.40)

') 1966-70 voor wat betreft Noord-Nederlafld.

Tabel 3c. Spearman rangcorrelaties tussen het jaarlijks

percentage niet-succesvolle nestparen (%HPo) en het ge—

middeld aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar

(JZm) voor Nederland, Oldenburg en de Elzas.

gebied periode rho p

Nederland 1930—50 -0.5494 0.005

1955—80 —0.2039 0.159

Oldenburg 1928—72 —0.5132 0.001

Elzas 1948—68 —0.2372 0.151
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uitvliegende jongen onder de succesvolle nestparen (JZm) is de resul-
tante van de legselgrootte en nestverliezen. In theorie is het dus rroge-
lijk dat bijvoorbeeld het verschil in broedresultaat tussen noord en zuid
veroorzaakt wordt door een verschil in de nestverliezen.

Aarigezien er vanaf 1954 veel gegevens verzameld zijn over verliezen
aan eieren en nestjongen en over de oorzaken daarvan, hebben we voor de
Nederlandse broedgegevens ult die periode één en ander kunnen onderzoeken.
Daarbij is onderscheid gernaakt tusseri verliezen t.g.v. nestgevechten
(rondzwervende Ooievaars proberen sczns reeds bewoonde nesten in bezit te
nnen) en verliezen door andere oorzaken, zoals voedselgebrek, te sterke
afkoeling door langdurige regenval, etc. Ook hebben we nagegaan in hoeverre
er verschiflen waren in legselgrootte. Een schatting voor het oorspronke-
lijk aantal eieren werd verkregen door het optellen van het aantal uit-
vliegende jongen, de eiverliezen en de nestjongverliezen. Er zijn twee
tijdvakken onderscheiden, waarbij de grens (1960/1961) zo gelegd is dat
beide ongeveer evenveel gegevens cawatten (tabel 3d).

Voor het bespreken van de verschillen tussen noord en zaid richten we
ons op de gegevens ult de periode 1 955-1960. Er broedde toen flog een re—
delijk aantal Ooievaars in ons land, zodat nog enigszins van een "norinale"
situatie kon worden gesproken. Het verschil in het aantal uitvliegende
jongen per nestpaar tussen noord en zuid (p < .10: 2-zijdige uden's
t—toets) blijkt zowel te berusten op grotere nestverliezen als op een
hoger percentage niet-broedende nestparen (%HPn) in het noorden van ons
land. De legselgrootte (Ez) is in beide gebieden even groot. CXrzaaic van
het verschil in nestverliezen zijn de aanzienlijk grotere eiverliezen in
de categorie overige oorzaken: in het nooxten 177% groter dan in het zui-
den (p <.05). Ze vorrr respectievelij]c 52 en 25% van alle nestverliezen.
De eiverliezen door nestgevechten liggen in het zuiden een fractie hoger.
In het noorden vormen ze 27% van alle verliezen, in het zuiden 42%. De
nestjongverljezen door andere oorzaicen dan nestgevechten - een te ver-
waarlozen doodsoorzaak - zijn in beide gebieden even groot. In het noor-
den maken ze 24% van alle verliezen uit, in het zuiden 32%. Het percen-
tage nestparen dat alle eieren of jongen verliest (%HPe) blijkt tussen
noord en zuid niet te verschillen.

Dan zullen we nu de veranderingen in de tijd bekijken. Het geniiddeld
aantal uitvliegende jongen onder de succesvofle nestparen (JZm) is in
beide gebieden teruggelopen. Deze afname blijkt volledig veroorzaakt te
zijn door de afgenomen legselgrootte. In het noorden was de afname 11,5%
(p < .001), in het zuiden 6,7% (p <.10). De nestverliezen bleven in het
noorden en zuiden gelijk. Beschouwen we de verschillende vormen van nest-
verliezen afzonderlijk, dan zien we wel veranderingen. De eiverliezen in
de categorie overige oorzaken zijn in het noorden aanzienlijk afgenomen
(p <.10), de nestjongverliezen in deze categorie liepen daarentegen sterk
op (p < .005). Ook in het zuiden is er een aanzienlijke toenarne van de
nestjongverljezen (p <.10). De toename wordt er echter gecanpenseerd door
afgencaiien verliezen aan eieren ten gevolge van nestgevechten (p < 05).
Zowel in Noord— als Zuid-Nederland is het percentage nestparen dat geen
eieren legt (%HPn) lets afgenomen. Aangezien in het zuiden bovendien het
percentage niet-succesvofle nestparen net eieren (%HPe) is teruggelopen,
heeft dit geleid tot een zekere stabillsatie van het aantal uitvliegende
jongen onder de nestparen als totaal (JZa). In het noorden liep JZa echter
terug.
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Tabel 3d. Overzicht van de broedresultaten, van de verliezen aan eieren en nest-

jongen en van de aankomsttijdefl van de eerste en tweede Ooievaar op het nest,

voor Noord- en Zuid-Nederland (grens bij Arnhem) in de perioden 1955 - 1960 en

1961 — 1980. De waarden zijn inter-individuele gexniddelden (± 1 s.e. ; n). Een—

heid voor de aankomsttijd: dag van het jaar. Zie voor verkiaring afkortingen

bijiage 5.

Noord Zuid

1955—60 1961—80 1955—60 1961—80

28.6 25.7

12.1

22.2

12.6

18.6

12.7 7.8

JZa 1.66(010231) 1.47(009196) 1.99(017106) 2.06(011.174)

JZm 2.80 2.38 3.06 2.80

%HPn

%HPe ,

EZa 2.41(012203) 2.22(011179) 2.68(01890) 2.61(011167)

EZ (opHPm+HPe) 3.38(008.145) 2.99(008.133) (0.09;70) 3.21(009136)

eiverliezen, EV

(op HPm+HPe)

nestgevechten 0.18(005187) 0.15(005172) 0.21(00989) 0.04(002161)

overigeoorzakefl 0.34(007.186) 0.19(005.172) 0.12(006.89) 0.14(004161)

totaal 9(0.o8;1B5 0.33(007172) 0.34(01089) 0.18(005161)

nestjongverlie
zen, JV
(op HPm+HPe)

nestgevechten 0.02(002.185) 0.02(002172) 0.00 0.00

overigeoorzakefl 0.16(004187) 0•32(OO5;173) 0.17(00590) 0.30(005165)

totaal 0.17(004185) 0.33(005172) 0.16(00589) 0.29(005.161)

totale verliezen,!
aankolflsttijd

eerste Ooiev. Al

tweede Ooiev. A2

0.66 0.66 0.50

106.0(11212) 108.5(13171) 104.4(17100)

113.0(l1151) 118.4(14136) 111.8(2172)

0.47

106.1
(1.1; 153)

116.2
(1.4; 133)
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Het is niet eenvoudig deze verschillen en verarxleringen te verkiaren,

aiidat we niet weten in hoeverre bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van de
in Nederland broedende Ooievaars veranderd is. Zo kunnen we slechts gis-
sen naar de in het noorden vooral in de eerste periode veel grotere eiver—
liezen in de cateorie overige oorzaken. Een verschil in de kwaliteit van
de broedbiotopen lijkt ons het nest waarschijnlijke. In het zuiclen bevin-
den zich de ireeste nesten in bet gebied van de grote rivieren, in het
noorden vooral op de zandgronden van bet Drents-centraal-plateau (figuur
5a). In het eerste geval treden naast laagveen de kleigronden op de voor-
grond, in het tweede geval de zandgronden. Dit zou vooral in het voorj aar
wel eens aanzienlijke verschillen in het prooiaanbod nEt zich ne kurinen
hebben gebracht (in het zuiden bijv. flEer regenwonnen, zie 5.5.4). Aange-
zien het voedselaanbod in de eerste vken na aankcmst van de Coievaar in
het broedgebied toch al niet groot is (5.5.1), zou dit net name in de
eifase wel eens tot de grotere verliezen in het noorden kunnen hebben ge-
leid. Ock wat de in geheel Nederland toegenanen nestjongverliezen be—

treft gaan onze gedachten in de richting van biotcopkwaliteit; in dit ge-
val een verslechtering van het biotoop in het algemeen door de toenerrende
intensivering van de landbouw. In hoofdstuk 5 kornen hier uitgebreid op
terug.

De zowel in het noorden als het zuiden afgenorcen legselgrootte kunnen
we niet verkiaren zonder kennis van de leeftijdsstructuur, evenrnin als we
dat kunnen wat betreft de afname van het percentage niet-succesvolle nest-
paren.

De sterke afnarre van de eiverliezen door nestgevechten in het zuiden
is rnisschien te verkiaren vanuit de gesoleerde ligging ten opzichte van

de andere broedgebieden, nEt name na 1970, then vrijwel alle noordelijke

broedpareri verdwenen waren (figuur 3d). Het aantal rondzwervende ODievaars

zal daardoor relatief gering geweest zijn en daaxmee de kans op nestge-
vechten.

3.4 Broedresultaten elders in het verpreidingsgebied

Voor de tenninologie en betekenis van de verschillende soorten broedresul-
taat verwijzen we naar bijiage 5.

Voor een beschrijving van de broedresultaten werden - over heel Europa
verspreid - die gebieden gekozen, die gedurende lange tijd onderzocht zijn.
Voor een periode van telkens 5 jaar werden gemiddeldes berekend; deze

periode werd gekozen cm enerzijds een voldoende betrouwbare indruk van het
broedresultaat te krijgen dat gebruikt kan worden cm het verband net de
aantalsverandering te onderzoeken, anderzijds cm nog voldoende oplossend
veniogen te hebben. Het gaat daarbij zowel an het verband net de aantals-
verandering in dezelfde periode (d-HPa) als an het verband net de aantals-
verandering later (nd-HPa, zie paragraaf 3.8.5).

Aldus zijn de gegevens in tabel 3f berekend. Een sarrenvatting hiervan
per trekrichting gebied staat in tabel 3g.

We zien dat het broedresultaat (JZa) in het westen opvallend I-ger is
dan in het nenggebied en het costen. Cijfers over Spanje en Noord-Afrika
onthreken hierbij echter. Het broedresultaat is het laagst in het mengge-
bied, ook vergeleken net het oosten.

Het hogere broedresultaat in het westen wordt veroorzaakt door zowel
een boger aarital uitvliegende jongen per succesvol nestpaar (Jm) als een
lager percentage niet-succesvolle nestparen (%HPo). Incidentele cijfers
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over JZm in het zuidwesten zijn echter heleniaal niet zo hoog: in Spanje
gemiddeld over 18 jaar, rret in totaal 3378 nesten, was JZm 2.48 (Bernis
1981, cit. in SchUz 1 981b) en in Thnesi was JZm gemiddeld 2.67 in de
jaren 1966—1974 (Lauthe 1976).

We vermeldenditcaidat SchUz (o.a. 1964) vermoedt dat het grote ver—
schil in broedrësultaat tussen oost en west duidt op een genetisch ver-
schil; o.m. hierop baseert hij zijn deductie dat de Europese ODievaar
2 oorsponggebieden heeft, ni. ODst- en West-Afrika. Janirrer genoeg is in
het zuiden het aantal niet-broeders niet bijgehouden, ook JZa is dus on-
bekend. Uit Rusland zijn zeer hoge JZim-waarden bekend, er wordt een ge-
middelde van 3.3 gemeld door Lebedeva (1976, cit. in Veroman & SchUz
1979). Uit Estland, van 1954—1961, rreldt Veroman (1962) een gemiddeld
JZm van 2.92. Dit betreft gebieden net een sterke toename van de Cbie-
vaarspopulatie. Uit Poemenië, uit een gebied nEt een sterke achteruit-
gang, wordt voor 1974 een JZm van 2.26 gerneld door Kovts (1977). Het
percentage niet-succesvolle nestparen (%flpo) is het hoogst in het meng-
gebied.

Over het verloop van de broedresultaten in de tijd kunnen we nDeilljk
uitspraken doen oor het gehele broedgebied, aat het aantal gebieden
waarvoor gegevens beschikbaar zijn zo varieert. In tabel 3h zijn dan
ook per trekrichtinggebjed twee perioden onderscheiden waarover onge—
veer evenveel inforinatie bestaat.

Het algexnene broedresultaat (JZa) neemt in alle drie de gebieden af
met 10-14%. Dit is alleen in het menggebied significant, mede door het
grotere aantal 5-jaars pericxlen. Het percentage niet—succesvolle nestpa-
ren (%HPo) neemt in het gebied net westelijke trekrichting duidelijk
toe; in de andere twee gebieden blijft het bijna gelijk. Het aantal
uitvliegencle jongen per succesvol nestpaar (JZm) neant in het rnenggebied
af en blijft overigens bijna gelijk. We kunnen dus vaststellen dat de
oorzaak van de afname van JZa fri het westen ligt in een toename van het
aantal nestparen zonder uitvliegende jongen (%HPo). Daarmee wrdt deze
afname waarschijnlijk buiten het broedgebied veroorzaakt. De afname van
het broedresultaat in het rrenggthied komt door de afnane van het aantal
jongen per succesvol nestpaar (JZm) en de oorzaak hiervan llgt waar-
schijnlijk in het broedgebied zeif (bijiage 5).

Voor het oosten kunnen we hierover geen uitspraken doen door gebrek
aan gegevens. Het belang van de afnane van het broedresultaat voor de
aantalsontwikkeling rdt besproken in paragraaf 3.8.2.

3.5 Jaarlijkse schannelingen in aantal nestparen en broedresultaat

We hebben gezien dat de aanthlsveranderingen, die in deze eeuw optraden,
op een schaal van decennia in belangrijke mate synchroon verliepen. Wel
is het zo, dat er op langere termijn een verschil ontstaat tussen het
westen, waar de ODievaars afnamen, en het oosten, waar ze toenenen (zie
paragraaf 3.2.3). QDk zijn er plaatselijke verschillen, bijvoorbeeld
tussen Oldenburg, waar de populatie zich vóór 1960 enigszins herstelde
en Nederland, waar de af name verder ging. Nietternin zijn er kennelijk in—
vloeden die op de Europese populatie als geheel inwerken. We willen nuin de eerste plaats weten, hoe deze invloed in de tijd verloopt (gelei-
delijk, abrupt, incidenteel) en ten tweede wat het relatieve belang is
van deze globale invloeden t.o.v. plaatselljke factoren. We zullen daartoe
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Tabel 3g. Gemiddeld broedresultaat per trekrichtinggebied over eeri
aantal gebieden en perioden van 5 jaar (basisgegevens staan in tabel 3f).
Standaarddeviaties zijn berekend over n vijf jar gemiddelden; de P-
waarden hebben betrekking op Students t-toets (tweezijdig)

parameter gehied gemiddelde s.d. n P

JZa

west

meng

oost

2.38

1.83

2.07

0.196

0.400

0.332

9

38

22

—,

J
I

.J

<0.01
<0.02

<0.05

.

%HP0

west
.

meng

oost

19.8

33.3

.27.9

5.48

8.72

7.65

9

37

17

I

I

1

<0.01

<0.05
<0.02

JZm

west

meng

oost

2.96

2.72

2.71

0.107

0.310

0.112

9

37

17

-
I

I

1

<0.01

n.s.'
<0.01

') niet significant

Tabel 3h. Gemiddeld broedresultaat per trekrichtinggebied in twee perioden
(berekening als in tabel 3g). De P—waarden hebben betrekking of Student t-

toets (tweezijdiq)

west meng oost
parameter

1945-59 60—69 p '30—54 55—74 p '40—59 60—69 p

gem. 16.54 23.85 <0.05 32.07 35.18

2.73 5.52 10.76 5.75

4 19 19

gem. 2.984 2.932 < 0.5' 2.853 2.583

0.117 0.097 0.274 0.290

5 4 19 19

) niet significant

< 0.4' 30.67 27.02 <0.5

12.80 5.80

4 13

<0.01 2.770 2.690 (0.4

0.170 0.089

4 13

gem. 2.492 2.245

JZa s.d.

n

<0.1' 1.970

0.127 0.189

5 4

1 .690 <0.05 2.114 1.845 <0.4

%HP0 s.d.

n

0.457 0.252 0.397 0.615

19 19 10 10

5

JZm s.d.

n
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de jaarlijkse populatieschornmelingen zo nauwkeurig rnogelijk beschrijven.

3.5.1 "Storingsjaren"

In de literatuur is er vaak sprake van dat de Ooievaar sans slechte ja-
ren heeft (Sauter & SchUz 1954: Störungsjahre). Dit had vooral betrek—
king op het broedresultaat: soms waren er tegelijkertijd in heel Europa
erg veel broedparen zonder jongen. Dit ging vaak san-ien met een late aan-
kanst op de broedplaatsen en een verminderd aantal dat terugkwara ult
Afrika.

Als slhte jaren worcien genoemd 1937, 1938, 1942, 1943, 1944, 1947,
1948, 1949, 1953, 1956, 1960, 1963, 1967, 1968, 1970 en 1973. Historische
bronnen meldden, onafhankelij]ç van elkaar, dat er in het jaar 1856 een
sterke vermindering van het aantal broedparen was in Nederland, Dene—
marken en Estland. Bovendien meldde Von Lucanus (1930) dat de terugke-
rende Ooievaars in dat jaar bij Malta zeer grote verliezen leden. Gc'ede
jaren waren 1936, 1939, 1940, 1952, 1957, 1959, 1962, 1964 en 1971.
Tussen 1B60 en 1890 en tussen 1930 en 1935 zouden er geen storingsjaren
geweest zijn.

'Ibt op heden zijn er hocxstens wat aanwijzingen omtrent de oorzaken
van deze rarnpjaren". In de eerste maanden van het jaar 1937 werden er
in Oost- en Zuid-Afrika veel zieke Cievaars aangetroff en (daimparasie—
ten?). In 1937 waren cle Ooievaars in Afrika en Azië laat met de trek
noordwaarts. In december 1972 was er een grote droogte in Natal, gepaard
gaand met veel parasieten bij Ooievaars (MacLean et al. 1973). Lack
(1966) zag geen verband tussen storingsjaren, c.q. een hoog percentage
niet'-succesvolle nestparen (%HP0) en een af name van he aantal broedparen.
Dit misverstand zou zijn ontstaan doordat de waarnemingen alle in af-
nemende pepulaties plaatsvonden. Hij meldt ook dat er geen verband is
met slecht weer in de overwinteringsgebieden of met trematcxlen infecties.
(Verdere bronnen vcor deze paragraaf waren Haverschrnjdt 1949, Schflz 1940,
Sauter & SchUz 1954, Schflz & Szijj 1960, 1975 en Veranan 1976)

3.5.2 Synchroon verloop?

In deze paragraaf zullen we de gegevens over het voorkanen goede en
slechte jaren kwantitatief analyseren.

De eerste vraag is in hoeverre goede en slechte jaren in Europa tege-
lijkertijd optreden en wat daarbij de verschillen zijn tussen de jopula-
tieparameters. Voor alle gebieden, waarvoor lange series gegevens bestaan,zijn norrren gesteld, zo, dat ongeveer de heift van de jaren f goed, of
slecht was (de rest noemen we neutraal) en dit ten aanzien van zowel het
verloop van het aantal broedparen (HPa) als ten aanzien van het broed-
succes: hét percentage niet-succesvolle nestparen (%HPo) en het aantal
uitvliegende jongen per succesvol nestpaar (JZm). Zie voor een verdere
toelichting van de gebruikte methode de tekst bij figuur 3g. In deze f i-
guur staat het aantal goede en slehte jaren, d. i. het aantal gebieden
met gunstig of ong-unstig aantalsverloop of broedresultaat, uitgezet tegeride tijd. In deze fig-uur zien we al, dat goede en slechte jaren elkaar tot
op zekere hoogte uitsluiten. Dit negatieve verband is statistisch signi-
ficant; voor alle 3 parameters p <.0001 (chi-kwadraat toets op het jaar-lijks aantal goede, slechte en neutrale gebieden). In hoeverre verschil-
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Tabel 3i. Mate van synchroon verloop van "goede" en "slechte"

jaren. Cramer's V (chi—kwadraat genormeerd, zie Nie et al. 1970)

varieert tussen 0 (onathankelijkheicl) en 1 (totale afhankelijk-

heid). Een hoge waarde wijst hier op het elkaar uitsluiten van
gebieden waar het goed gaat respectievelijk gebieden waar het
slecht gaat in één jaar. Een tweede, simpeler maat is: het aantal
gebieden waar het goed gaat dat tegelijk optreedt met gebieden
waar het slecht gaat en omgekeerd, als fractie van het totaal

aantal landen dat als goed of slecht gescoord is. Dus bij wijze

van spreken het percentage goede en slechte jaren dat tegen el-

kaar wegvalt. Dit laatste ken natuurlijk alleen bij de gratie

van een ongeveer gelijk aantal onderzochte gebieden per jaar.

parameter Cramer's V % dat wegvalt

HPa 0.572 36/127=28.4%

%HP0 0.604 • 12/136=8.8%

JZm 0.551 30/122=24.6%
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Figuur 3g. Jaarlijks aantal gebieden, verspreid over Europa, met goede
Ooievaarsjaren (gearceerd, naar boven) respectievelijk met slechte Ooie-
vaarsjaren (gearceerd, naar beneden) van 1927 tot en met 1978. Getrokken
lijn, zowel boven als onder de x-as: aantal onderzochte gebieden. Goede
en slechte jaren werden onderscheiden op grond van drie populatiepara-

meters:
A. Verloop van het aantal nestparen (HPa)
Methode: in de grafieken van Tricot (1973) over het populatieverloop in
alle onderzochte gebieden, is bij zoveel mogelijk gebieden (max. 12, ver-
spreid over het broedgebied) gescorrd in welke jaren er een "opvallend
sterke" vó6r of achteruitgang optrad. Dit gebeurde niet kwantitatief,
echter rekening houdend met de gemiddelde grootte van de populatie en met
de stijging of daling op langere termijn. ijvoorbeeld een geringe toename
in een reeks van jaren met sterke achteruitgang kon als goed jaar worden

beoordeeld.
B. Percentage nestparen zonder jongen (%1Po).
Br werden tot 11 gebieden gescoord, met als normen voor de kwaliteit van

een jaar: goed %HP0 < 20, slecht %HPO> 40. Voor 4 gebieden lag de norm
lager, in verband met een lager gemiddeld %HP0 daar.
C. Aantal uitvliegende jongen per broedpaar met tenminste den jong (JZm).
Er werden tot 11 gebieden gescoord, met als kwaiteitsnormen: goed JZm>3.1,
slecht JZm <2.7, in 3 gebieden lagen de normen bij jets lagere waarden,
in verband met een lager gemiddeld JZm.
Gebieden: Elzas; Rijnvallei / Baden—Wflrttemberg / Württemberg / Hessen;
Nederland; Denemarken; Oldenburg; Franken / Schwaben / Bayern; Schleswig-

Holstein / Stapeihoim; DDR: Rostock /Usedom, Potsdam / Magdeburg / Halle/
Dresden; Polen: Oost Pruisen / Boven Silesië / Milicz; Oostenrijk / Neu-
siedlersee / Burgenland; Estland.

Bronnen: Schüz etc. (übersichten) , Schüz 1980, Schierer 1980, Lack 1966,

Tricot 1973, Veroman 1962.
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len de drié parameters in synchroniteit? Dit wordt op twee manieren ver—
geleken in tabel 3i.

Conclusie: over geheel Europa kcaiien goede en slechte jaren synchrcon
voor. Dit geldt voor zowel het aantalsverlcxp als het broedresultaat,
en vooral vor het aantal broedparen zonder succes.

Voor de verdere analyse zijn de gegevens over het jaarlijks aantal
goede en slechte gebieden cezet in een "index va gunstigheici": voor
elk jaar het aantal landen met een goed jaar mm het aantal met een
slecht jaar. Dit verschil is vervolgens genormeerd: venninderd net het
gaitiddelde over alle jaren en gedeeld door de standaard deviatie. Op
deze manier werden de series gegevens uit de 3 trekrichtinggebieden,
die in aantal gescoorde landen nogal verschillen, net elkaar vergelijk-
baar gernaakt.

In hoeverre is het jaarlijks populatieverloop in de cirie trekrichting-
gebieden onderling synchroon? In tabel 3j staan de resultaten van de
correlatie tussen de gebieden.

Zoals we al konden vermoeden is in alle gevallen het percentage niet-
succesiolle nestparen (%HP0) tussen de gebieden sterk gecorreleerd. Cbk
is er t. a.v. alle parameters een significante correlatie tussen het
menggebied en het oosten. Ilet westen, de Elzas en Baden—WUrttemberg, staat
meer op zich zelf; met name is er geen enkel verband tussen het westen en
het oosten wat betreft het jaarlijkse aantalsverboop.

Zijn slechte jaren voor de aantallen nu jets anders clan slechte jaren
vcor de broedresultaten, of zijn de populatieparaneters in deze jaren
steeds in dezelfde richting extrean? Let wel, het gaat hier niet om een
correlatie tussen de waarden van de parameters, niaar tussen het aantal
landen waar deze parameters een extreme waarde aannernen. In tabel 3k
zijn de iricides van de parameters onderling gecorreleerd.

Er blijkt wel degelijk een significante correlatie te zijn tussen het
aantal nestparen (HPa) en het percentage niet-succesvolle nestparen
(%HPo), met andere woorden: weinig broedvogels gaat samen net een hoog
aantal broedvogels zonder succes. De relatie tussen het aantal nestparen
(HPa) en het aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar (JZm) is
rninder sterk. Dat er een duidelijk verband is tussen het percentage
niet-succesvolle nestparen (%HPo) en het aantal uitvliegende jongen per
succesvol nestpaar (JZm) was te verwachten: deels bestaat het aantal
UPo uit wel broedende, maar niet—succesvolle Ooievaarparen (HPe) en ook
verder ligt het voor de hand, dat factoren, die het voor nestgebonden
paren aantrekkelijk maken om te gaan broeden (dus weinig HPn), ook
gunstig zullen zijn voor het broedsucces van paren met tenrninste één
j ong.

3.6 Aankanst op de broedplaatsen

3.6.1 Inleiding

Goede en slechte jaren lopen over een groot deel van het Nidden—Europese
grondgebied mm of neer synchroon. Dit moet betekenen dat er een gemeen—
schappelijke oorzaalc aan ten grondslag ligt. In de literatuur is in dit
vethand regelmatig geschreven over een relatie tussen variatie in de aan—
kansttijd van uit het winterkwartier terugkerende vogels en de broecke-
sultaten. Haverschniidt (1938, 1939a, 1942, 1944) meldde voor de jaren
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Tabel 3j. Spearman rangcorrelatie van gunstigheids-indices tussen
trekrichtinggebiedefl (toelichting zie de tekst)

Gebieden rho

HPa
P n rho

%HP0
P n rho

JZm
P n

West — meng 0.16 0.16 42 0.59 0.001 45 0.19 0.103* 45

West — oost —0.02 0.45 36 0.58 0.001 34 0.22 0.101* 34

Meng - oost 0.44 0.002 44 0.74 0.001 34 0.51 0.001 34

*) niet significant

Tabel 3k. Spearman rangcorrelatie van gunstigheids—indices tussen popu—
latieparameters voor verschillende gebieden. (toelichting zie de tekst).

Indices
Totaal

rho P rho

West
P rho

Meng
p

Oost
rho P

HPa — %HP0 0.60 0.001 0.32 0.021 0.39 0.003 0.24 0.038

HPa — JZm 0.32 0.011 0.15 0.078* 0.32 0.013 0.00 0.486*

%HP0 — JZm 0.53 0.001 0.26 0.045 0.52 0.001 0.54 0.001

Aantal jaren 51 42 50 34

*) niet significant
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Tabel 31. Spearman rangcorrelaties tussen de aankomsttijd van de eerste/
tweede Ooievaar op het nest (respectievelijk Al en A2) en het aantal uit-
vliegende jongen (JZ), het oorspronkelijk aantal eieren (EZ) en de nest-
verliezen aan eieren (EV) en jongen (JV) in de periode 1955—80 voor Noord-
en Zuid-Nederland.

rho

Noord
P n rho

Zuid
P n

Al — —0.3489 (0.001) 383 —0.3310 (0.001) 252

A2 — JZ —0.4792 (0.001) 287 —0.4567 (0.001) 204

A2 — EZ —0.5608 (0.001) 266 —0.5008 (0.001) 192

A2 — EV —0.1145 (0.037) 245 —0.0613 (0.202) 188

A2 — JV —0.1428 (0.013) 245 —0.0291 (0.346) 188



43

1937, 1938, 1941, 1942 en 1943 bijvoorbeeld niet alleen uitzonderlijk
slechte broedresultaten maar bovendien een veel latere terugkeer dan
nonnaal en, zoals ook blijkt uit figuur 3c, een afnaxne van het aantal
broedparen. In paragraaf 3.8.3 wordt uitgebreid op het verband tussen
de verschfllende opu1atie-paraIneters ingegaan. We lopen er hier al wat
op vooruit door voor de Nederlandse boedgegevens de relatie tussen aan-
kanstdatum en broedsucces te bespreken; dit in eerste instantie met het
doel achter de betekenis van de varirende aankomsttij den te kanen • Ver—

der zullen - voorthourend op de resultaten in een artikel van Haver-
schmidt uit 1950 - de Nederlandse aankanstgegevens ruirntelijk en in de
tijd worden geanalyseerd en vergeleken met die in aangrenzende gebieden.

3.6.2 Aankanstdaturn als maat voor de conditie

Voor de Nederlandse broedgegevens uit de periode 1955-1980 is de relatie
onderzocht tussen aankaiistdatiuri en broedsucces. Dit was ngelijk, anclat
vanaf 1955 van bijna alle nestparen de aankornstdag van de eerste ie-
vaar (Al) en vaak ook van de tweede Ooievaar (A2) genoteerd is. Tabel 31
laat zien dat er een tamelijk. sterk negatief verband bestaat tussen de
aankciitsttijd van de tweede vogel - meestal het vrouwtje (Bauer & Glutz
1966) - en het aantal uitvliegende jongen (JZ). Het verband tussen de
aankansttijd van de eerste vogel van een paar (Al) en het aantal uit—
vliegende jongen is geringer.

Bij een late aankcxnst van de tweede vogel wordt de kans op een goed
broedresultaat kleiner. Dit is op twee manieren te verkiaren:
1. Grotere nestverliezen, doordat de hoeveelheid beschikbaar voedsel in
de loop van de zomer zou afnerren; ëen xrcgelijkheid, die door Lack (1966)
geopperd is.
2. Vroeg aankanende vrouwtjes leggen ireer eieren dan latere dankzij een
betere conditie.
In geval het onder p2nt 1 genoende de oorzaak is zou verwacht worden dat
het verband tussen A2 en het oorspxonicelijke aantal eieren geringer is
dan tussen A2 en het aantal uitvliegende jongen (JZ). Het tegenoverge-
stelde blijkt het geval te zijn. Dit moet betekenen dat er geen of naxie-
lijks een verband bestaat tussen A2 en nestverliezen (EV + JV). Een corre-
latie-analyse tussen beide variabelen bevestigt dit (tabel 31).

Nu rijst de vraag waaran vroeg aankcatende vrouwtjes meer eieren leggen.
Een reden zou kunnen zijn dat ze in Nederland meer tijd hebben om reserves
aan te leggen voor de productie van eieren. Dit is an twee redenen rninder
waarschijnlijk:
- Meestal wordt er al op de dag dat de tweede vogel op het nest aankan t
gecopuleerd (Haverschmidt 1949). Copulaties volgen in de eerste dagen ca.
tien keer per dag. In de loop van de tijd neemt dit af, hoel ook na drie
weken (tijdens het broeden) nog dagelijks vcorkanend (Bauer & Glutz 1966).
Dit betekent dat er weinig tijd rest om conditie op te bouwen.
- In de periode dat de Ooievaars aankorren is er nog maar weinig voedsel
beschikbaar (zie 5.5.1).

Verder is er dan nog het gegeven dat bij de ODievaar de eiëren asynchroon
worden uitgebroed: het broeden begint al na het leggen van het tweede ei
(Bauer & Glutz 1966) of zelfs nog eerder (Haverschrnidt 1949). Hierdoor
zijn de later uitgekaren jongen kleiner en gaari onder ongunstige anstan-
digheden relatief snel dood. Voor vogelsoorten die de legselgrootte niet
(kunnen) afstemaen op het voedselaanbod, zorgt dit gedrag ervoor dat bij
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een voedseltekort niet dirt alle jongen verhongeren.
Uit het voorgaande kunnen conclixieren dat de cxistandigheden in de

periode vôôr aankanst van de Coievaars in het broedgebied bepalend zijn
vcxr de legselgrootte. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan
de voedselsituatie in 2frika. Kan er een optimale conditie worden opje-
bouwd dan zullen de ODievaars vroeger aankcxrien in het broedgebied en
meer reserves hebben overgehonden voor de productie van eieren. !be-
lijk wordt een en ander daarnaast nog beinvloed door al dan riiet gunstige
klimatologische cinstandigheden tijdens de trek. Op deze aspecten kc4lEn
we in latere hoofdstuicken terug.

Tot flu toe is alleen gekeken naar het verband tussen de waarden voor A2
en het aarital uitvliegende jongen per afzonderlijk broedgeval. Tabel 3m
geeft voor Nederland, Oldenburg * en de Elzas een overzicht van het verband
tussen A2 en broedresultaten, uitgaande van de jaar-gemiddelden der ver-
schillende parameters, In alle cirie gebieden blijkt de correlatie tussen
de gmidde1de aankcinsttijd van de tweede vogel (G2) en bet percentage
niet-succesvolle nestparen (%HPO) het sterkst te zijn. Dit was te ver-
wachten. Het aantal jongen dat uiteindelijk uitvliegt zal, anders dan de
legselgrootte, voor eeri belangrijk deel. bepaald worden door de cfnstandig-
heden in het broedgebied tijdens de nestfase.

In figuur 3gx is voor Oldenburg de relatie tussen aankaristtijd en broed-
resultaat grafisch weergegeven.

3.6.3 Aankornstverdeling in goede, maige en slechte jaren

Jaren net slechte broedresultaten worden gekenmerkt door een gemiddeld
latere aankaiist. In deze paragraaf zullen we bekij ken in hoeverre naast
een verschuiving in de tijd ook de spreiding in de aankatisten verandert.
Het bovenste gedeelte van figuur 3h toont voor Oldenburg een staafdiagram
net de verdeling van de jaarlijkse gemiddelden der aankansttijden. Voor de
periode 1936-1963 zijn hierover m.u.v. 1945 en 1946 gegevens beschi]cbaar
(Tantzen 1962). We zieri een wat asytmetrische verdeling net relatief weinig
echt vroege jaren (1936, 1939, 1940 en 1952) en veel latere net als ult—
schieter 1949. Op basis van deze verdeling zijn 3 aankctnst-categorieën
onderscheiden. Voor de jaren ult elk dezer categorieën is per decade ge-
scoord hoeveel tweede vogels er in totaal aankwarnen op de nesten. Deze
waarden zijn vervolgens uitgedrukt in % van het totaal aantal gegevens
per categorie.

In vroege jaren blijkt er een zeer scherpe aankcxnstpieJc te zijn. Gemid-
deld lag bijna 65% van de A2 's binnen één decade. De slechte jaren kenmer-
ken zich rilet alleen door een latere aankanst van de eerste vogel s, maar
bovendien door het feit dat de aankomsten over een veel langere pericde
zijn uitgestreken zonder een duidelijke aankcznstpiek. De verdeling van de
middengroep vertoont een overgangsvonn.

De verkiaring voor de in late jaren over de hele linie vertraagde aan-
kc*nsten zal zijn dat de in Afrika aangelegde energiereserves onvoldoende
zijn an de afstand tussen ovexwinteringsgebied en broedgebied snel te kun-
nen overbruggen. De grote spreiding bij een late aankomat kan er op wij zen
dat bij slechte voedselomstandigheden in Afrika individuele verschillen
tussen Cievaars manifest worden. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan
verschillen in fourageerefficiöntie.

*) zie erratum
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Tabel 3m. Spearman rangcorrelaties tussen de gemiddelde aankomsttijd
van de tweede Ooievaar of beide (*) op het nest (GA2) en de parameters
JZa (gemiddelde aantai uitvliegende jongen per nestpaar) , %HP0

(percentage niet—succesvolle nestparen) en JZm (gemiddelde aantal uit—

vliegende jongen per succesvol nestpaar) voor Nederland, Oldenburg* en

de Elzas (aankomsttijden Elzas naar Schierer 1972)

Nederland
1955 — 80

Oldenburg*

1936 — 63')
Elzas

1948 — 68

rho P rho P rho p

GA2 — JZa —0.4195 0.017 —0.8281 0.001 —0.6212 0.002

GA2 - %HP0 +0.5246 0.003 +0.8775 0.001 ÷0.6428 0.001

GA2 — JZm —0.1792 0.191 —0.3774 0.029 —0.4884 0.013

') exciusief 1945 en 1946.
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Figuur 3h. Relatieve frequentieverdeling van de aankomsttijden van Ooie—

vaars op de nesten in Oldenburg voor 5 jaren met gemiddeld een vroege

aankomstdatum (1936, 1939, 1940 en 1952) 14 jaren met gemiddeld een
"normale" aankomstdatum en 7 jaren met gemiddeld een late aankomstdatuin

(1937, 1938, 1941, 1943, 1953, 1956 en 1958). De indeling is gebaseerd

op het ingevoegd figuurtje met een absolute frequentieverdeling van de

gemiddelde aankomsttijden in de jaren 1936 tot en met 1963 exciusief

1945 en 1946. (Naar gegevens van Tantzen 1962)
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3.6.4 Ruimtelijke verschillen in de aankanst

In tabel 3d zagen we dat de eerste broedvogel in de periode na 1955
gemiddeld op 16 april aarikwam op het nest. De tweede vogel volgde ge-
middeld 9 dagen later. Tabel 3n laat zien hoe deze waarden zich verhou-
den tot de gemiddelde aankomsttijden in een aantal andere gebieden binnen
Europa. Voor zover het op grorii van de gegevens valt te beoordelen komen
de Ooievaars in Nederland en Oldenburg gemiddeld jets later aan dan in
Stapeihoirn en Milicz, Zeker wat Milicz betreft zal dit het gevoig kunnen
zijn van de kortere trekroute. Ook verschillen in populatie-samenstelling
(leeftijdsoouw) kunnen echter een rol gespeeld hebben (zie 5.4.3).

De relatjeve betekenis van verschillen in trekaf stand hangt erg af van
de treksnelheid. Bauer & Glutz (1966) geven voor de voorjaarstrek een
snelheid van Ca. 400 km per dag; Grote (1925) voor de voorjaarstrek in
Rusland een gemiddelde sneiheid van 65 km per dag. Gaan we uit van de
tweede waarde, dan is daarrnee het aanzienlijke verschil in aankcansttijd
tussen de Neusiedler See en bijvoorbeeld Oldenburg vcor het grootste deel
verklaard. Zou de treksnelheid veel hoger liggen, dan irKeten er cxk andere
factoren in het spel zijn.

Het grote verschil in aankcxiisttijd tussen het Boven-RLjn--gebied en
Oldenburg (ca. 33 dagen) staat waarschijnlijk in verband met het felt dat
we hier te maken hebben met een West- en een (ovarwegend) ()st-popu1atie
(zie 4.1 ). Voor de West-populatie is de trekroute aaniierkelijk korter,
zodat de vogels eerder in het broedgebied kunnen arriveren. Mgelijk spelen
ook andere factoren echter een rol.

Nederland (en overigens ook Oldenburg) wordt op basis van (vroegere)
ringterugmeldingen tot het menggebied gerekend, waar zowel West- als Oost-
waarts trekkende Ooievaars zouden broeden (4.1 .2). Afgaande op het minimale
verschil in aankansttijd tussen het noorden en zuiden van Nederland en op
het enoime verschil in aankc*nsttijd met de zuivere West-populatie ca. 500 ]cmn.
hier vandaan (38 dagen), kunnen we opnaken dat het aandeel West-Ooievaars
binnen Nederland in de laatste decennia zeer gering zal zijn geweest. In
3.6.5 kcnen we hierop nog terug.

3.6.5 Gemiddelde aankanstdatum in de tijd

Reeds vanaf het jaar 1867 staan ons gegevens over aan]cansttijden ter be-
schikking (jaarboeken K N M I , archief Haverschinidt, Ekama 1913-1919).
Het betreft tot en met 1950 1265 gevallen, waarvan 487 met ook een aan-
kcxnstdatum voor de tweede nestvogel (A2). In de gegevens uit de jaren
vôór 1929 staat echter meestal alleen de aankciiistdatum van de eerste Oie-
vaar (Al) venild. Om de verschillende perioden te kunnen vargelijken is
daarom steeds de gemiddelde aankanstdatum van de eerste vogel (G1) bere-
kend.

Tabel 3o laat zien dat de Ooievaars in de tweede helft van de vorige
eeuw aanmerkelljk vroeger aankwamen dan in de afgelopen decennia het geval
was. De gemiddelde aankcai-istdag (G?l) schorrnielde in het noorden rond 25
maarL, in het zuiden rond 13 rraart. In de jaren na 1960 kwamen de C)ievaars
respectievelijk 25 en 34 dagen later aan. Door de sterkere verschuiving in
het zuiden was het verschil in GAl tussen noord en zuid then vrijwel ver-
dwenen. In de periode vóór 1900 arriveerde 87,7% van de zuidelijke vogels
v6ór 1 april, 19,1% zelfs vôôr 1 maart. Na 1960 kwam nog 4,6% van deze
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Tabel 3n. Overzicht van de gemiddelde aankomsttijd (± 1 s.d.) op het

nest in enkele delen van Europa. Meestal betreft het beide vogels (1/2),

soms alleen de tweede (2)

Gebied Periode Aankomst Eron

Elzas (Frankrijk) 2 1955—63 20 mrt. (± 4) Schierer 1972

Baden-WQrttemberg 1/2 jaren '60 10-19 mrt. Bauer & Glutz
(BRD) 1966

Nederland 2

1/2

1955—63

1955—63

27 apr. (± 5)

19 apr. (± 4)

Oldenburg (BRD) 1/2 1955-63 17 apr. (± 5) Tantzen 1962

Stapeihoim (BRD) 1/2 1960-73 Ca. 10—15 apr. Berndt 1974

Milicz (Polen) 1/2 1959—68 10—19 apr. Mrugasiewicz 1972

Neusiedler See 1/2 jaren '50/'60 31 mrt., 1+2 apr. Luikinga 1958

(Oostenrijk) Aschenbreflner

1972

Tabel 3o. Overzicht van de gemiddelde aankomsttijd van de eerste Ooievaar op het

nest (Al), afzonderlijk berekend voor Noord- en Zuid-Nederland en voor 6 opeenvol-

gende perioden; verder het percentage "eerste Ooievaars" die vóOr 1 april arrive-

ren en het gemiddelde tijdsinterval tussen de aankomst van de eerste en de tweede

Ooievaar (A2-A1). Eenheid voor A : dag van het jaar (± 1 s.e. ;
n)

Periode

Aankomstt

noord

ijd (Al)

zuid

%A1 vóór 1.4

noord zuid

A2-A1

noord zuid

1867-1900 833(2.0;76) 72.4(13162) 57.9 87.7 6.0(202) (3.1;11)

1901-1928 96.8(1385) 84.3(13227) 27.1 65.9 8•1(1.4;19) 10.7(1850)

1929-1940 100•5(0.7;346) 96.4(2157) 15.4 29.1 (0.5;214) 92(2.2;22

1941-1950 108•5(0.8;237) 971(2.1;75) 1.8 40.8 90(0.9;l29) 14.0(2236)

1955-1960 106.0(11212) 104.4(17100) 10.4 15.0 8.5(08147) (1.5;72)

1961-1980 108.5(13171) 106.1(11153) 7.0 4.6 11.4(10128) 10.5(0l3l)
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groep vôór 1 april aan. In het noorden lag dit percentage then bij 7,0%.
Het aanvankelijke verschil in de gniddelde aankansttijd moet waar-

schijnlijk verklaard worden ult een gemengde pepulatiesanenstelling net
in het zuiden relatief veel vogels van de West-populatie (waarvan we in
tabel 3n zagen dat ze aanmerkelijk vroeger aankanen dan de Dost-populatie).
Het feit dat de aankcrnsttijden in het zuiden in veel sterkere mate zijn
opgeschoven dan in het noorden geeft ons een aanwijzing, dat het aandeel
van de West-populatie onder de in Nederland broedende Ooievaars in de
loop der jaren geleidelijk is teruggelopen. De aanvarikelijk sterkere af-
name van "vroegkciirs" in bet noorden dan in het zuiden (respectievelijk
—53,2% en -24,9%) kan dan uitgelegcl worden als een zich versneld terug—
trekken van de West-populatie nit het noordelijk gedeelte van Nederland,
mogelijk op dat mca-nent de mndzone van het verspreidingsgebied. Het in
dezelfde periode achtereenvolgens verdwijnen van de Ooievaar uit Zeeland,
Limburg en in de jaren dertig ult Noord-Holland en bet aangrenzende deel
van Zuid-Hollarx, terwiji zich gedurende die periode in bet noorden eon
toename voordeed van de Oost-populatie (figuur 3d) past ook binnen de
door Haverschmidt (1950) opgestelde hypothese van eon inkrimpende West-
populatie.

Figuur 3i toont de relatieve frequentie-verdeling van de aanicomsttijden
voor de hier boven besproken pericxlen. Het geleidelijk verdwijnen van de
westwaarts trekkonde Ooievaais uit Nederland komL er heel duidelijk visueel
in tot uitdruklcing. In de perioderi 1929-1950 zijn er voor het zuiden twee
aankanstpieken te onderscheiden, narielijk die van de West-Ooievaars in de
tweede decade van neart en die van de ODst-Cievaars in de eerste decade
van april.

L-i het voorgaande is er van uit gegaan dat de gegevens van vóôr 1929
vergelijkbaar zijn met die van daarna. Het is echtor niet geheel uitgeslo—
ten dat de vroege aankmstdata in de oude gegevons jets ovengewaardeerd
zijn, omdat vroege aankcsten misschien eerder gneld worden dan relatief
late. Bovendien hebben de gegevens van na 1900 betrekking op de aankcansten
van broedparen op eon nest: voor de gegevens nit de vorige eeuw is dit
niet altijd duielljk. Dat de gemiddelde aankaisttijden nooit veel zullen
afwijken rnag blijken nit bet overzicht van gegevens hiercmtrent uit de
literatuur (tabel 3p). Het laat bovendien zion, dat de Cievaars in de
1 7e en 1 8e eeuw in het zuiden nog 2 3 weken eerder aankwamon dan aan
het eind van do vorige eeuw. Er iroet dus al lange tijd sprake zijn van eon
verschuiving in de aankaiisttijden, zij het veel geleidelijker dan in de
afgelopen eeuwen. Deze verschuiving kan hoogstens voor eon klein deel
worden toegeschreven aan eon verdere toename van het aandeel West-vogels
in heL zuidelijke deel van Nederland. Afgaande op de symnetrische verde-
ling van de aankcxnsttijden in het zuiden in de periode vóôr 1900 (figuur
3i) rnogen we aannemen dat bet grootste deel van do Ooievaars er toen al
uit West-vogels bestond. Bovendien valt do gemiddelde aankomstdag in die
periode (13 maart) binnen de range van de voor bet Boven-Rijn-gebied ver-
melde aankanstdata (tabel 3n). Op grond van de voorgaande overwegingen moo-
ten we dus aannemen dat do aankoms€tij den van de in Nederland broedende
West-Ooievaars in do pericde tussen de opave van Martinet (1785) en de
tweede helft van deze eeuw in de tijd zijn opeschoven. Warineer dit -
voortgaand in de lijn van paragraaf 3.6.1 - op basis van eon slechtere con-
ditie willon ver]claren, zou het moeten betekenon dat do czistandigheden in
Afrika zijn verslechterd. Dat dit inderdaad hot geval is blijkt in para-
graaf 7.4.3.
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Tabel 3p. Overzicht van gegevens over aankomsttijden van Ooievaars in het broed-
gebied uit oudere literatuur (ontleend aan Haversehmidt 1950 en Tantzen 1962)

Bron Jaar Nederland ZW—NL NO—NL NW-Did

"Jacht—Bedrijff" ±1635 Ca. 22feb,beginmrt

Schoockius 1661 Ca. 8 mrt

Martinet 1785 meestal midden feb

Vibeck 1798 Ca. 25 mrt

Braak 1821 mrt

Bennet, Van Olivier 1822 feb-mrt

Schiegel 1854 mrt, soms feb

Albarda 1862 gem. 12 mrt

Wiepken 1879 3 apr

Albarda 1888 na 10 mrt ')

Koiler 1888 midden maart

"Ayes Neerlandicae" 1897 eerstehelftmrt

') meestal niet vóór 10 mrt
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3.7 'brtaliteit
3.7.1 Methcx:len

Vergeleken xrt de hoeveelheid informatie die we hebben over het broed-
resultaat zijn gegevens over de morfaliteit van C)Dievaars (de jaarlijkse
fractie die sterft) heel schaars. De oorzaak daarvan is dat deze parameter
niet direct is waar te nemn. Voor de berekening van de rnortaliteit kunnen
we twee soorten gegevens gebruiken.
1. Pingmeldingen. Hierbij is het de eenvoudigste manier cia de teruggemelde
voels in te delen naar leeftijd en vervolgens de mortaliteit te berekenen:
q = (aantal dood gevonden QDievaars van leeftijd x / totaal aantal gevonden
Ooievaars van x en ouder) (Lack 1951). Indien er gebruik ordt gemaakt van
recente gegevens, waardoor er neg geringde coievaars in leven zijn, dan
is een verfijning van deze methode noodzakelijk (Haldane 1955; Lebreton

1981).
2. Ringaflezingen in het broedgebied.
2a. Indien in het broedgebied jaarlijks zeer intensief gezocht wordt naar

geringde Cievaars, dan is de fractie van de dieren die terugkeert van het
vorige jaar gelijk aan de overleving. Hierbij wordt dan wel aangenanen
dat er een absolute trouw aan het broedgebiod is. Vcxr Cievaars gaat dit
in hoge mate op, blijkens het geringe aantal verhuizingen binnen het broed—
gebied en het geringe aantal ringmeldingen buiten het broedgebied in de
broedtijd (Hornberger 1954, Zink 1967, Meybohm & Dahrns 1975). Niettemin
zalde overleving hierdoor altijd iets te laat geschat vrden.
2b. Uit ringaflezingen van broedvogels volgt ook op slke leeftijd de
dieren voor het laatst zijn waargenanen. Bairlein & Zink (1979) bereken-
den op basis daarvan de leeftijdsopbouw van de populatie, en daaruit weer
de jaarlijkse mortaliteit. De waarde hiervan kwaxn lager uit dan die geba-

seerd op methode 1 of 2. De auteurs schreven cUt toe aan het feit dat
met deze methode de aanwezige oude vogels overgewaardeerd worden. We zul-
len deze methode verder niet gebruiken.

Waarschijnhijk levert het aflezen van ringen van terugkerende Oievaars
(methcxle 2a) de beste schatting van de rrortaliteit onder oudere GDievaars
(Bairlein & Zink 1979). Er zijn geen aanwijzingen dat de sterfte nog van-
eert met de leeftijd als de Ooievaars eenmaal 5 jaar oud zijn. Een schat—
ting van de mortaliteit van jongere vogels is echter problematiesch.

Rlnggevens leveren alleen betrciwbare resultaten al s de terugrneldingskans
onathankelijk is van de leeftijd. Nu is echter bekend dat jonge Ooievaars
(0-3 jaar oud) voor een groot deel de broedtijd in Afrika en het nabije
oosten doorbrengen, waar zeer inig ninymeldingen vandaan korren (Libbert
1954). Schtiz (1955c) merkt daarom op dat cle sterfte onder cleze dieren
wordt onderschat. We zien dan ook dat het aantal geringde nestjongen, dat
later terugkeert als broedvogel, geringer is dan we op basis van de iron-
taliteitsgegevens zcuden verwachten (bijiage 3). In deze paragraaf wordt
verder steeds gesproken over de overleving, d . i. 1 - mortaliteit; dit
sluit beter aan bij verdere berekeningen, waar het iirners gaat om de over—
blijvende coievaars.

We zullen voor de overlevthq van Ooievaars van één jaar en ouder (sa)
zoveel mogelijk gebruik maken van de gegevens over afgelezen ringen; nood-
gedonen gebruiken we voor de overleving van Cievaars in hun eerste le-
vensjaar (tot 1 juli van het jaar ná de geboorte, sj) de gegevens over
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ringmeldingen. Er variuit gaande, dat de juvenielen in elk geval blcot-
staan aan dezelfde risico's als de adulten, zijn we geThteresseerd in
de extra mortaliteit van de juvenielen.
Dit wordt aangeduid met Se, waarbij Sj Sa X Se.

3.7.2 Gegevens

In vijf gebieden in Europa zijn or gegevens op basis waarvan we de over-
leving in de Oievaarspopulatie kunnen berekenen (tabel 3q). Onder cle
Nederlandse rinymeldingen waren er slechts drie met ringdata na 1955;
deze zijn in de berekeningen weggelaten. ()itht Ooievaars zelden ouderrden dan 26 jaar (do leeftijd van de oudste teruggerrelde Ooievaar) zijn
de terugmeldingen dus ca-apieet, Eon uitgebreide behandeling van de Neder-
landse ringgegevens staat in hoofdstuk 4.5.

De ringgevens van de Zuidwestduitse Ooievaars kunnen niet compleet
zijn, cm:lat de publicatie plaatsvond drie jaar na de ringperiode. Cis
comirentaar hierop staat in bijiage 3.

Meybohm & Dahms (1975) publiceorden eon tabel rret ringineldingon van
de voelringcentraie Helgoland. Aihoewel niet expliciet vermeld, nerren
we aan, dat deze ringen zijn aangelegd in Noordwest Duitsiand. Cbk is
niet aangegeven in welke poriode het ringen piaatsvond, maar aangenorren
dat het over eon lange tijd gaat zullen do fouten door onvoliedige terug-
melding goring zijn. Do fractie terugkerende Ooievaars (methode 2a) wordt
zeer stork beinvloed door het slhto jaar 1973. Als de terugkeer van
1972-1973 buiten beschouwing rdt gelaten is or eon gemiddolde tenigkoer
van .796 in plaats van .750 in de tabel.

De vole ringgegevens nit Oost-Pruisen zijn in de tweede wereidoor1cx
verioren gegaan; op basis van de gegevens in Hornberger (1954) is nog wel
de fractie terugkeronde Oievaars to berekenen, zie hiervoor bijiage 2.

In tabel 3q zion we dat de juvenielen (minder dan één jaar oude Oio-
vaars) eon extra mortaliteit hebben van Ca. 0.5. Afgaand op de ringmel-
dingen (cUe echter do sterfte ntgelijk onderschatten), is dit geheel te
wijten aan de sterfte in hot eerste kalenderjaar, want ais we de Neder-
laiilse gegevens indeleri in le kj respectievelijk 2e kj. tot 1 juli, dan
is de overleving daarin respectieveiijk 0.366 on 0.825; do overieving in
de iaatste periade is ongeveer geiijk aan die van de adulten (Vsa).
Tor illustratie: in Rusland is er oak eon "sterfte na het uitviiegen"
van 48% (Lebedeva 1976, cit. in SchUtz 1979).

De overleving van de Nederlandse Cbiovaars was kennelijk in do eerste
heift van deze eeuw al relatief goring, oak toen or goon pcpuiatie—afname
was. Opvallend is dat het aantal meidingen van oude Nederlandse Coievaars
zo klein is: slechts n ouder dan 12 jaar op 172, terwijl recenter in
Noordwest-Duitsland 20% ouder dan 12 jaar word gevonden (Meylxthxn % Dahrns
1975). Het verschii in overieving tussen deze gebieden biedt hiervaor maar
eon gedeeltelijke verkiaring. Bij eon stabiele populatie in do Eizas en
Zuidwest-Duitsiand en bij afnerrtdne popuiaties in Naordwest—Duitsiand en
Oast-Pruisen was do jaariijkse ovorieving ca. 0.75. Wanneer eon populatie
begint af to nerren, dan gaat oak de overleving omlaag: in Nederiand na
1936 net 27%, in do Eizas en Zuidwest—Duitsiand na 1960 net respectieveiijk
20% en 16%. In hot volgende hoofdstuk zuilen we trachton deze gegevens to
interpreteren. Oak kanon we daar terug op de overleving voor afzonderiijke
jaren, zoals die biijkt nit ringafiezingen van terugkerende broedvogels.
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Tabel 3g. Overleving in vijf Ooievaarspopulaties in Europa (N = aantal terug—

gemeld). Methode 1 = rinymeldingen van dode Ooievaars; 2a = afiezingen van

terugkerende Ooievaars.

Sa = overleving onder dieren van 1 jaar en ouder, Sj = overleving van I-jan-
gen, Se = ovenleving in verband met extra mortaliteit van juvenielen = Sj/sa,
vermeld achter de gebruikte 5a Waar mogelijk is en dus gebruik gemaakt van
gegevens van methode 2a; Sj komt altijd van methode 1. Voor opmerkingen per
gebied zie de tekst.

Gebied Periode Methode Sa Sj 5e N Bron

Nederland 1912—55 1 0.649 0.302 0.465 172 hoofdstuk 4.5

1912—35 1 0.690 0.319 0.462 113

1936—55 1 0.500 0.271 0.542 59

Elzas 1950—71 1 0.650 0.418 91 Lebreton 1981

1950—59 1 0.750 0.482 0.645 24

1960—71 1 0.600 0.393 0.655 67

ZW—Duitsland 1950—59 1 0.742 0.396 240 Bainlein & Zink

1960—76 1 0.735* 0.258* 209 1979

1950/51-59/60 2a 0.763 0.519

1960/61—76/77 2a 0.644 0.401*

NW—Duitsland —1974? 1 0.780 0.356 1927 Meybohm & Dahms

1964/65—73/74 2a 0.750 0.474 1975

Oost—Pruisen 1936/37-42/43 2a 0.728 naar Hornberger

1954

*) Deze gegevens over ningterugmeldingen van Baden—Württemberg in de peniode
1960—76 zijn ons inziens onjuist (zie bijiage 3)
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3.8. Analyse van het verband tussen de verschillende popu1atparaIneters

3.8.1 Inleiding

In deze paragraaf brengen we de verschillende populatieparameters, zoals
die in het voorgaande beschreven zijn, met elkaar in verband. We zullen
hiertoe eerst een rekenkundig model voor een Ooievaàrspopulatie bespre-
ken. Vervolgens is de eerste, meest eenvoudige benadering het vergelij -
ken van twee perioden met een verschillende rrate van populatiegroei of
-afname. In hoeverre verschillen die twee perioden in bijvoorbeeld broed-
resultaat? Jairaner genoeg zijn er maar weinig gebieden met de juiste ge—
gevens hiervoor. Onze tweede rnethode bestaat uit een zo nauwkeurig mo-
gelijke analyse van het verband tussen de verschillende parameters van
jaar op jaar. Daarbij zullen we voor enkele populaties trachten de jaar-
lijkse aantalsveranderingen te voorspellen op grond van de te verwachten
rrutering. Ten derde bedachten we een inethode om een globale indruk te
krijgen van het verband tussen aantalsverandering en bit)edresultaat over
heel Europa.

Het aantal Ojievaars in de broedgebieden wordt bepaald door het aantal
dat in de lente terugkeert ult Afrika. Een deel van deze vogels blijft
rondzwerven ("WSt"), de rest vind een partner en bezet eeri nest ("HPa").
In onze beschouwingen beperken we ons verder tot de laatste categorie.
We zuflen in ons model immigratie en nigratie verwaarlozen en er is
ook reden a-ti aan te nernen dat er een zeer grote broedplaats-trouw is
(Zink 1967, Me'ybohm & Dahms 1975). Er zijn echter ook aanwijzingen, dat

imrnigratie scums wel van belang is: in Estland zijn er jaren geweest met
een enorme aantalstoename, die nooit door bijvoorbeeld het overleven
van zeer veel jorigen verklaard kan worden (Vera-nan 1976). We dienen
daar bij de interpretatie dan ook wel op bedacht te zijn. De overleving
van Ooievaars, ouder dan én jaar, veronderstellen we constant
te zijn, zoals vermeld in paragraaf 3.7.

Een belangrijke parameter, die echter alleen door zeer intensief
onderzoek te bepalen is, de leeftijd waarop de Ooievaars voor het eerst
gaan broeden. Wij hebben de gegevens hierover in de literatuur ban-
mentarieerd in bijlagen 2 en 4. Hiaruit blijkt dat de locale verschil-
len in deze parameter minder groot zijn dan in het algemeen werd veron-
dersteld: op vijf—jarige leeftijd zijn zo goed als alle Cievaars broed-
vogel (bijlage 2 en 4),

Lebreton (1 981) presenteerde in zijn dissertatie een rekenkundig model
voor de populatieontwikkeling van Ooievaar-pDpulaties. lbegepast op de

Ooievaars van de Elzas gaf dat model juiste voorspellingen. Het gaat
hierbij an een statisch model, d.w. z. de benodigde populatieparameters
zijn gemiddelden over rreer jaren, er ordt verondersteld dat deze ge-
middelden constant zijn en de uitkartsten van het model beschrijven een
evenwichtssituatje. Als invoer voor het model rden drie parameters ge-
brui]ct:

- het broedsucces (JZa);
- de overleving van eerstejaars vogels (sj) en ouderen (sa);
- voor elke leeftijdsklasse de fractie die broedvogel is.

Met deze egevens kan bijvoorbeeld de geirmiddelde jaarlijkse aantalsver-
andering d worden berekend, met d = HPat/HPat-1. (Xk is het nelijk een
leeftijdsopbouw te berekenen.
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Vcx)r elke andere populatie dan die in de Elzas is het gebruik van dit
model niet rnogelijk door een tekort aan gegevens (in Baden-WUrtterg
onthreekt Sj voor een bepaalde periode, in Oldenburg onthreken Gj en 9a
voor specifieke periodes). Toch zijn enkele resultaten van dit model

voor ons van groot belang. We kunnen daarmee namelijk een schatting
maken hoe groot het effect van een verandering in een bepaalde parameter.
zal zijn op de populatieverarxlering ci. We willen irrmers juist weten: als
bijvoorbeeld het gemiddelde broedresultaat met x procent daalt, is cit
dan eeri voldoende verkiaring voor de waargenomen aantalsdaling?

De relatieve gevoeligheid van ci voor een paraneter p is per definitie

RG(p) = urn A J /
p÷o Ap/p

waarin d dus een functie is van p. In het model van Lebreton blijken
1(JZa) en 1(sa) athankelijk te zijn van de "gniddelde generatietijd"
met

T
1=2

d '. JZa/2 . u1 . Sj . s
waarin i = leeftijdsklasse in jaren

Uj = fractie met leeftijd i die broedvogel is
= gemiddelde aantalsverandering HPat/HPat- 1

Het is nu te berekenen dat
(JZa)= lIT en }3(sa) = 1 — l/T.
Daar de generatietijd voor Oievaars (en in het algemeen voorelke vogel
die pas na twee jaar of langer broedrijp ordt) altijd groter is dan twee
jaar, werken veranderingen in de overleving relatief sterker door in de
aantalsveranderingen dan veranderingen in het broedresultaat.

3.8.2 Vergelij king van perioden net stabiele en afnemende populatiegrootte

In hetnavolgende gaan we bij een popilatie telkens twee periodes verge-
lijken: n periode met ongeveer gelijkblijvende populatiegrcotte en één
met populatieafname. Er zijn drie gebieden waar een dergelijke vergelij-

king mogelijk is; bij de tientallen overige zijn er niet duidelijk twee

perioden te onderscheiden of duurde het onderzoek te kort.

Bij de parameters zullen we ook de gemiddelde aankcinstclag vermelden

(van de tweede vogel: G12; zie paragraaf 3.6). Deze parameter wordt vaak
als een aanwij zing van goede of slechte jaren gezien, waarbij wordt aan-
genonen dat een late aankcinst saxrengaat met een slechte overwintering
(voedsel) of trek (wind) (paragraaf 3.6, 6, 7).

In tabel 3r worden telkens 2 perioden met elkaar vergeleken in de pa-
pulaties van de Elzas, Baden-Wflrttemberg en Olderibuxg. Ter illustratie
zijn cok de broedresultaten van Burgenland (Ostenrijk) vermeld, een
populatie die sterk n grootte toenarn (van 79 naar 179 EPa in 8 jaar).
Voor de berekening van T vrden de precieze verhoudingen in de leeftijd
van eerste broeden gebruikt, zoal s vermeld in Meybohm & Dahms (1975)
voor de Elzas en Baden-Württemberg. Voor Oldenburg werd aangenanen dat
deze verhouding gelijk was aan die in Noordwest Duitsland, zoals vermeld
in bijiage 4.

Het blijkt, dat bij afnerrende populatie zowel broedresultaat als over-
leving ongunstiger rden. In Baden-WUrttemberg werd bevendien vastgesteld
dat de gemiddelde leeftijd, waarop voor het eerst gebroed werd, significant
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hoger werd. Deze verhoging bleek alleen de mannetjes te betreffen
(van 3.34 naar 3.80 jaar), terwiji de vrouwtjes een constante gemid-
delde leeftijd van eerste broeden haciden van Ca. 3.8 jaar (Bairlein &
Zirik 1979).

In de Elzas is de afname van cle overleving procentueel veel sterker
dan de afname van het broedresultaat; in Baden-WUrttemberg is de afname
ongeveer even groot. flordat de gevoeligheid van de aantalsverandering
d veel groter is voor veranderingen in Sa dan voor veranderingen in het
broedresultaat (JZa), zijn de waargenornen verschillen in de overleving
van veel groter belang vcor de aantalsverandering. Als we gebruik maken
van de gniddelde I van cle beide perioden, kunneri we berekenen, dat
in de Elzas het effect van de cwerleving op de aantalsverandering Ca.
lix zo groot was als dat van het broedresultaat. In Baden-Wtirttemberg
was het effect ca. 4x zo groot.

Dit zijn alle duidelijk aanwijzingen, dat niet het broedresultaat,
maar veeleer de mortaliteit de belarigrijkste factor is bij het begrij—
pen van de ppulatieveranderingen.

Kijken we naar de verandering van het broedresultaat, dan was de veran-
dering van het percentage nestparen met uitvliegende jongen (%HPIn) steeds
veel groter dan die van het aantal jongen per succesvol nestpaar (JZm). In
de groeiende populatie van Burgenland was het broedresultaat neestal toch
nog lager dan dat in de beide West—populaties en ongeveer gelijk aan bet
broedresultaat in Oldenburg bij stab iele populatieanvang.

3.8.3 Schatting van de jaarlijkse recrutering en verband tussen aantals-
verandering, broedresultaat en aankanstdatum

Na deze beschouwing over het onderling verband van populatieparameters,
waarbij we uitgingen van een verschil in gerniddeld aantalsverloop, zul-
len we verder gaan kijken naar de jaarlijkse verschillen in populatie-
grootte en overige parameters.

Voor de drie populaties die we hierboven ook analyseerden, is het mo-
gelijk jaarlijks een schatting te rnaken van de recrutering, dat wil zeg-
gen van het aantal vogels, dat in een bepaald jaar voor het eerst deel
uitnaakt van de nestparen. Hiervoor zijn gegevens nodig over het aantal
jongen dat in de jaren daarvóór geboren is (JZG), de verhouding van
leeftij den onder vogels die voor het eerst broeden en de gemiddelde
jaarlijkse nortaliteit (sj en Sa). Wanneer we, naast een schatting voor
de recrutering, ook schatten welk deel van HPa van vorig jaar in dit
jaar niet terugkeert (met sa), dan kunnen we voor elk jaar de verwachte
aantalsverandering berekenen. Zie voor de details ence gebruikte gegevens
bijiage 1. Jaarlijkse variaties in Sj, 3a en de variaties in de verhouding
van leeftijderi van vogels die voor het eerst gaan broeden zullen de

schatting doen afwijken van de werkelijke aantalsverandering. Voor deze

parameters orden lirmers langjarige gerniddeldes gebruikt. Deze benadering

geeft ons de mogelijkheid an na te gaan in hoeverre variaties in het
aantal geboren jongen voldoende verklaring zijn voor de waargenomen

variatie van de jaarlijkse aantalsschorrmeling.
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Tabel 3s. Voorspelling van de jaarlijkse recrutering en correlatie tussen

jaarlijkse waarden van populatieparameterS in cirie ooievaarsgebieden. (zie

voor afkortingen bijiage 5) . De relatie D—D is een Pearson product moment—

correlatie met r en significantie. Voor alle andere cqrrelaties is de ver-

delingsvrije spearman rangcorrelatie gebruikt en worden rho en de signifi—

cantie vermeld.
d = gemiddelde relatieve verandering van populatiegrootte

v = jaarlijks gemiddeld verschil tussen waargenomen en verwachte aantals—

verandering relatief ten opzichte van HPA
D = verandering van de populatiegroOtte HPat-HPat_1
D = idem, verwacht op grond van het model in bijiage 1 (voor berekening en

gegevens zie aldaar)
2 s—parameters: twee verschillende waarden voor Sj en Sa (ni. van vódr en

na 1960) ingevoerd in de berekening van D.

gebied

periode 1935- 72

Oldenburg

1935 - 50 1951 72

Baden- Elzas

Württemberg
1951 - 72 1953 71

aantal jaren 38 16 22 22 19

cl± s.d. 0.976±0.129 0.946±0.142 0.997±0.116 0.933±0.133 0.920±0.168

v ± s.d. 0.115±0.130 0.038±0.144 0.138±0.117 0,034±0.113 0.030±0.190

D—D 0.222 0.090 0.095 0.363 0.188 0.200 0.198 0.188 —0.106 0.333

idem, 2 s-

parameters
0.623 0.001 0.760 0.001

v—3Za 0.402 0.007 0.572 0.011 0.251 0.131 0.527 0.006 0.755 0.001

v—HPm 0.308 0.030 0.617 0.006 0.034 0.440 0.596 0.002 0.746 0.001

v—JZm 0.329 0.022 0.219 0.208 0.416 0.027 0.387 0.038 0.393 0.049

aantal jaren
26 13 13 0 16

v—G7\2 —0.344 0.043 —0.569 0.022 0.027 0.465 —0.779 0.001

v_JZa* 0.478 0.007 0.662 0.003

v_HPm* 0.359 0.036 0.712 0.001

v_JZm* 0.358 0.027 0.387 0.070

G/\2—JZa —0.836 0.001 —0.522 0.019

0A2-HPm -0.876 0.001 -0.462 0.040

GJ2—JZm -0.390 0.025 —0.427 0.050

* jaren als GA2
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In deze p3ragraaf gebruiken we de volgende afkortingen:

D = verandering van de absolute opu1atiegrootte HPat-HPat-1
= idem, verwacht op grond van het imdel in bijiage 1

d = relatieve verandering van populatiegrootte HPat/HPat-1

d = idem, gemiddeld over de onderzoeksperiode

v = verschil tussen waargencDrren,en verwachte populatiegrootte
relatief t.o.v. IWa = d — (D/HPat_i)

v = idem, geiniddeld over de onderzoekperiode
G2 = gerniddelde aankornstdag van cle tweede broedvogel in een

jaar

Dus v is d, gecorrigeerd voor de te verwachten recrutering. Daarmee is
v een betere maat voor de jaarlijkse fluctuaties in aantallen. Alleen
de sterfte van niet-broedvogels in jaren vi5ór de afgelopen winter kan
nog een extra vertekening geven. Indien alle grtiddelde parameters cite
gebruikt zijn an D te berekenen correct zijn en de emigratie in evenwicht
is met de iimiigratie in het onderzoeksgebied, dan zal V = 0.

De resultaten staan in tabel 3s. Het zij gezegd, dat de correlaties
en significanties zijn bedoeld als beschrijving van het rnateriaal, niet
als bewij s van enige hypothese. Voor de onderzoekgebieden Baden-Wtirttein-
berg en de Elzas was het mogelijk an ook nauwkeuriger gegevens over de
overleving te gebruiken, ni. Sa en waarden over de periode v5ór 1960
(constante aantallen) en erna (af name). De gegevens over de Cbievaars
van Oldenburg bestrijken een veel langere periode dan die van de andere
twee gebieden. Qn een betere vergelijking mogelijk te maken zijn de ge-
gevens ook apart berekend over twee kortere perioden.

In alle drie de populaties is er een duidelijke afname (d < 1) van
3 tot 8% per jaar. Gemiddeld zijn de gemaakte voorspellingen niet geheel
nauwkeurig: voor alle populaties te laag (V> 0). In de beide westelijke
gebieden is de voorspelling tot 4% per jaar te laag, in Oldenburg gemid-
deld 11 .5% te laag. Dat zou er op kunnen wijzen dat er in Oldenburg netto
irrtnigratie plaatsvindt.

Decorre1atie tussen waargenorren en voorspelde populatieverandering
(D - D) is steeds positief, maar zwak en niet significant. Kennelijk is
het broedresultaat geen goede vcorspeller van de latere aantalsverande-
ring; althans met deze berekening, waarbij alle overige parameters con-
stanten zijn.

In Baden-WUrtteitherg en de Elzas hebben we gegevens over de overleving
(sa en sj) in twee deelperiodes. Als we deze gegevens in onze voorspel-
ling gebruiken, is er een sterke, significante correlatie tussen waarge—
ncinen en voorspelde aantalsverandering. Conclusie: zelfs deze weinig sub—
tiele aanpassing van de waarde van in ons model maakt de voorspelling
al veel nauwkeuriger. De rest van de variatie van D ordt dn voor het
grootste deel verklaard door het broedresultaat in de vorige jaren.

We zullen flu verder kijken naar de populatieverandering, gecorrigeerd
voor het broedresultaat: v, berekend net voor elk gebied n gemiddelde
Sj en Sa. In alle gebieden is v gecorreleerd net het broedresultaat (JZa),



T
a
b
e
l
 
3
t
.
 
V
o
o
r
s
p
e
l
l
i
n
g

v
a
n
 
d
e
 
j
a
a
r
l
i
j
k
s
e
 
r
e
c
r
u
t
e
r
i
n
g
 
e
n
 
c
o
r
r
e
l
a
t
i
e
 
t
u
s
s
e
n
 
j
a
a
r
l
i
j
k
s
e
 
w
a
a
r
d
e
n
 
v
a
n
 
p
o
p
u
l
a
t
i
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s

i
n
 
d
r
i
e
 
O
o
i
e
v
a
a
r
s
g
e
b
i
e
d
e
n
,
 
i
n
 
k
o
r
t
e
 
p
e
r
i
o
d
e
n
 
m
e
t
 
g
e
m
i
d
d
e
l
d
 
s
t
a
b
i
e
l
e
 
o
v
e
r
l
e
v
i
n
g
 
(
v
o
o
r
 
l
e
g
e
n
d
a
 
z
i
e
 
t
a
b
e
l
 
3
s
 
e
n
 
b
i
j
i
a
g
e
 
5
)
.

g
e
b
i
e
d

O
l
d
e
n
b
u
r
g

B
a
d
e
n
-
W
ü
r
t
t
e
m
b
e
r
g

E
l
z
a
s

p
e
r
i
o
d
e

1
9
5
1
—
6
0

1
9
6
1
—
7
2

1
9
5
1
—
6
0

1
9
6
1
—
7
2

1
9
5
3
—
6
0

1
9
6
1
—
7
1

aa
nt

al
 ja

re
n

(
n
)

1
0

1
2

1
0

1
2

8
1
1

d
±

 s
.d

.
1
.
0
3
8
 
±

0.
12

7
0
.
9
6
3
 
±
 
0
.
0
9
9

1
.
0
0
5
 
±

0.
12

5
0
.
8
7
3
 
±
 
0
.
1
1
1

1
.
0
2
7
 
±
 
0
.
1
1
1

0
.
8
4
2
 
±

0.
16

2
v
±
 
s
.
d
.

0
.
1
7
8
 
±
 
0
.
1
2
9

0
.
1
0
4
 
±
 
0
.
0
9
9

0
.
1
2
2
 
±
 
0
.
1
0
4

—
0
.
0
3
2
 
±
 
0
.
1
0
7

0
.
1
9
1
 
±
 
0
.
1
0
1

—
0
.
0
8
7
 
±
 
0
.
1
4
8

D
 
—

§ 
co

rr
el

at
ie

0
.
0
6
5

0
.
4
3
0

0
.
3
7
2

0
.
1
1
7

0
.
6
7
4

0
.
0
1
6

0
.
5
6
8

0
.
0
2
7

0
.
3
9
6

0
.
1
6
6

0
.
7
6
8

0
.
0
0
3

v
 
—

JZ
a

c
o
r
r
e
l
a
t
i
e

—
0
.
1
7
0

0
.
3
2
0

0
.
3
1
5

0
.
1
6
0

0
.
3
5
8

0
.
1
5
6

0
.
1
9
6

0
.
2
7
1

0
.
7
6
6

0
.
0
1
4

0
.
7
3
6

0
.
0
0
5

v
 
—

H
P

m
i
i

—
0.

38
2

0
.
1
3
9

0
.
3
6
4

0
.
1
2
3

0
.
2
9
7

0
.
2
0
3

0
.
2
3
1

0
.
2
3
6

0
.
8
0
9

0
.
0
0
8

0
.
5
7
3

0
.
0
3
3

v
 
—

JZ
m

e
l

—
0.

00
6

0
.
4
9
4

0
.
2
8
8

0
.
1
8
4

0
.
0
5
4

0
.
4
4
1

0
.
0
5
6

0
.
4
3
2

0
.
0
4
8

0
.
4
5
6

0
.
2
6
0

0
.
2
2
1

a
a
n
t
a
l
 
j
a
r
e
n
 
(
n
)

1
0

3
0

0
8

8

v
 
—

G
A

2
c
o
r
r
e
l
a
t
i
e

0
.
2
7
3

0
.
2
2
3

—
0
.
5
4
8

0
.
0
8
1

—
0
.
6
6
7

0
.
0
3
6



63

het aantal succesvolle nestparen (HPrn) en GA2. De correlatie met JZm
is zwakker, naar eveneens meestal significant. Niet voor alle jaren was
er een waarde van GP2 beschikbaar; om de correlaties van de verschillende
parameters met elkaar te vergelij ken hebben we ze ook uitgevoerd voor
alleen de jaren met canpiete gegevens. Dan blijkt, dat JZa, FlPm en GA2
alle ongeveer even sterk gecorreleerd zijn met v Bovendien is de corre—
latie tussen aankansttijd en broedresultaat (GA2 met JZa of HPm) in Olden-
burg zeer sterk, deze parameters leveren dus dezelfde informatie. In cle
Elzas is het verband wat zwaJcker maar ook significant.

In Oldenburg is de onclerzoekperiode veel langer; omn een vergelijking
te kunnen mnaken met de andere twee gebieden, is die periode in tweeën
geknipt. V66r 1950 waren er grote verschillen in aantalsverloop met een
netto afname; daarna was er meer stabiliteit, met vi5ór 1960 een geringe
toename en erna een geringe afname. We zien dat er in de laatste periode
geen verband is tussen aantalsverloop en aankanstdatum, het broedresultaat
(JZa) of het aantal succesvolle nestparen (HPm). Vred genoeg is er wel
een significante correlatie met het aantal uitvliegende jongen per succes-
vol nestpaar (JZm). Kennelijk spelen er hier, in het gemengde trekrichting-
gebied, andere factoren door de relatie heen.

Afgezien van dit laatste punt zien we dat in het algemneen de aantalsver-
anderingen synchroon variëren met fluctuaties in broedresultaat en aankomst-
datum.

We hebben nu gekeken naar gebieden met een onderzckperiode van 19 jaar
of meer. Gedurende deze periode waren er , abrupte veranderingen in
het aantalsverloop. Het is dus mogelijk, dat de rositieve correlatie tus-
sen aantalsverandering en broedresultaat veroorzaaJct wordt door een gb—
bale, meerjarige verandering van beide parameters. Op grond van onze hype-
these, dat beide parameters synchroon variëren door de achterliggende
factor conditie, zouden we ook verwachten dat de jaarlijkse variaties in
een pericxie waarin het aantal Ooievaars gemiddeld constant is synchroon
verlopen. Cm dit te onderzoeken hebben we de onderzoek perioden opge-
splitst in een periode met gemiddeld constant respectievelijk afnemend
aantalsverloop en vervolgens weer het verband tussen de populatieparame—
ters beschreven (tabel 3t).

In Baden-WtirLterrerg en de Elzas wordt door cUt opsplitsen de correlatie
tussen waargencanen en voorspelde popilatieverandering veel sterker (be-
halve in Oldenburg tijdens aantalstoenarne). Dit is kennelijk hetzelfde
effect, als wanneer we een gemniddelde waarde van de overleving vervangen
door meer nauwkeurige waarden (zie boven). Al s er binnen een per iode geen
groot verschil is in cwerleving, dan wordt de variantie van D voor een
groot deel verklaarcl door . In Oldenburg en ook tijdens de periode met
populatietoename in de Elzas geldt dit niet.

In de Elzas blijven de correlaties tussen aantalsverboop en broedresul—
taat ongeveer even sterk: in Baden.WftrLtemberg echter wrden ze bij op—
splitsen niet significant. In Oldenburg blijven de correlaties niet signi-
ficant. Tijdens de periode met lichte populatietoenamne is het zeif s zo,
dat het verband tussen aantalsverandering v en het aantal succesvolle
nestparen (HPm) respectievelijk G12 de neiging heeft om van teken to ver-

anderen. Ncxmaals stellen we vast dat er in Oldenburg, met name bij popu-
latietoename, kennelijk bepaalde factoren hetzij het aantalsverboop, het-

zij de andere parameters beinvloeden. Waarom de Elzas en Baden-WUrttemberg
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zo verschillen is ons niet duidelijk. Mcgelijk heeft het iets te maken
met de grotere invloed van de regenval in Baden-WUrtternberg, die het
broedsucces van jaar op jaar beinvloedt (zie paragraaf 6.2).

3.8.4 Verband tussen jaarlijkse terugkeerpercentages van broedvogels
en overige populatieparameters

In een aantal gebieden werd zeer nauwkeurig gezocht naar geringde broed-
vogels. Daar de broedplaatstrouw van Ooievaars zeer hoog is, geeft de
fractie vogels die terugkeeft. van vorig jaar een indruk van de overleving
in de trek- en overwinteringstijd. We noemen deze fractie Sb, zie ook
paragraaf 3.71, punt 2a. Dit is in feite de meest direct te bepalen rnaat
voor Sa en het voordeel is, dat deze elk jaar bepaald kan worden.

We hebben deze parameter gecorreleerd met de andere populatieparameters.
Als rnaat voor de jaarlijkse aar±alsverandering, namen we simpe1veg de
relatieve verandering van populatiegrootte d. De resultaten staan in
tabel 3v. In Zuidwest-Duitsiand en in Cost-Pruisen zien we een erg sterke
correlatie tussen Sb en de andere populatieparameters. In ODst-Pruisen is
de correlatie tussen 5b en het aantal uitvliegende jongen per succesuol
nestpaar (JZm) echter negatief. Een mogelijke verkiaring hiervoor is de
zeer hoge dichtheid in dit gebied. Die dichtheid (SW) was in die tijd
ongeveer 40 HPa/1 00 km2, dat is rneer dan 10 x zo hoog als in de weste-
lijker gelegen Ooievaarsgebieden. Xennelijk betekent een groot aantal
terugkerende Oievaars dan, dat er meer concurrentie op gaat treden,
waardoor er geen kans is om veel jongen groot te brengen. In Ncordwest-
Duitsiand is er geen significant verband tussen Sj en de andere parame-
ters. We hebben hiervoor geen verkiaring. Wel is het zo, dat de populatie
in dit gebied geen natuurlijke grens heeft, bovendien is het gebied erg
groot. Mcgelijk zijn er vaak ievaars over het hoofd gezien, waardoor
Sb onbetrouwbaar is.

3.8.5 Verband tussen populatieverandering en broedresultaat, globaal
over geheel Europa.

Jaxrrner genoeg is het niet megelijk om voor meer gebieden een zo gedetail-
leexe analyse te maken als voor Oldenburg, Baden-WUrtterrerg en de Elzas.
Wel kunnen we voor geheel Europa een globale analyse maken van het verbarici
tussen populatiegrootte-verandering en broeclresultaat.

Het is voor dat doel niet mogelijk en ook niet nodig om naar de jaar-
lijkse populatiegegevens te kijken: we hebben alle gegevens gemiddeld over
willekeurig gekozen periodes van vijf jaar. Precieze gegevens over leeftijd
van eerste broeden en over sterfte onthreken, daaxom moeten we er rekening
mee houden dat de recrutering plaatsvindt op een leeftijd tussen 3 en 7
jaar. We kunnen er wel zeker van zijn, dat het overgrote deel van de Ooie-
vaars die in een bepaalde 5-jaar periode geboren zijn, broedvogel zullen
zijn in de volgende 5-jaars periode. Zo zullen we het broedresultaat ge-
middeld over 5 jaar, correleren met de aantalsverandering over de volgende
5—jaar periode.

De terminologie in deze paragraaf is als volgt. Met JZa, HPrn en JZm
(zie bijiage 5) wordt bedoeld het gemiddelde van deze parameters over 5 jaar;
d-HPa is de procentuele verandering van HPa, gerniddeld over 5 jaar; nd-HPa
is hetzelfde 5 jaar later. We hebben gegevens gebruflct van alle gebieden
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Tabel 3v. Spearman rangcorrelatie tussen de jaarlijkse fractie die terug-
keert (Sb) en de avenge populatieparameters (zie voor afkortingen oak
bijiage 5)
d relatieve verandering van populatiegrotte HPat/HPat_j..
Gegevens ontleend aan tabel 9inMeybohm & Dahms 1975 (NW—Duitsland)
tabel 5inZink 1967 (ZW—Duitsland)enBijlage 2 van dit rapport (Oost-

Pruisen)

Parameters

NW-Duitsland

1967—74

rho P

ZW-Duitsland

1957—65

rho P

Oost-Pruisen

1937—43

rho P

Sb d 0.381 0.176 0.700 0.018 0.714 0.036

Sb — JZa —0.048 0.456 0.717 0.015 0.739 0.029

— HPm —0.071 0.434 0.783 0.007 0.929 0.002

- JZm 0.119 0.390 0.683 0.022 —0.821 0.012

aantal jaren 8 9 7

d± s.d. 0.923±0.130 0.917±0.089 0.942±0.119

Tabel 3w. Spearman rangcorrelatie tussen gemiddeld aantalsverloop en
gemiddeld broedresultaat per gebied voor alle gebieden in Europa die
gedurende minimaal drie perioden van vijf jaar onderzocht zijn (afkor—

tingen zie oak bijlage 5)
d-HPa = % verandering van HPa, gemiddeld over 5 jaar

nd-EPa = idem, 5 jaar later

Parameters

gemiddelde
rho

gemiddelde

p

aantal
gebieden

(n)

totaal
perioden
gebieden

x

d—HPa - JZa 0.600 0.149 10 56

d—HPa - HPm 0.534 0.132 9 52

d—HPa — JZm 0.136 0.264 9 52

nd—Epa — JZa 0.513 0.20 10 49

nd-EPa - HPm 0.542 0.15 9 51 -

nd—EPa - JZm 0.464 0.16 9 51
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Tabel 3x. Spearman rangcorrelatie tussen gemiddeld aantalsverloop en
gemiddeld broedresultaat per periode, voor alle perioden van 5 jaar waarin
er minimaal 3 gebieden in Europa onderzocht werden (afkortingen zie ook
bijiage 5 en tabel 3w).

Parameters
gemiddelde

rho
gemiddelde

p
aantal

perioden
(n)

totaal

perioden x
gebieden

d—HPa JZa 0.027 0.362 8 65

d—HPa - HPm 0.146 0.265 8 58

d—HPa — JZm —0.048 0.297 8 58

nd—HPa — JZa — 0.089 0.25 8 61

nd-HPa - HPm —0.056 0.27 8 55

nd—HPa - JZm O.092 0.26 8 55
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die over een periode van minirnaal 10 jaar onderzocht zijn. Al onze gege-
vens zijn gepresenteerd in tabel 3f.

Voor elk gebied met minimaal drie 5-jaar perioden werd een Speannan-
rangcorrelatie berekend tussen de parameters voor aantalsverandering en
die voor broedresultaat (d-HPa, nd-HPa en JZa, HPm, JZm). Voor één gebied
zegt dit niet zo veel vanwege het geringe aantal pericxlen van vijf jaar;
de sifnificantie zal laag zijn. Mar kunnen de correlatie-coëfficiënt
rho echter middelen voor Ca. 10 gebieden. Deze gemiddelden zijn weergege-
yen in tabel 3w. Net als in de individuele gebieden in de vorige paragra-
f en zien we een duidelijk verband tussen broedresultaat en de aantalsver-
andering (d-}]Pa) te zelfder tijd. (k is er een — ongeveer even sterke -
correlatie tussen broedresultaat en de aantalsverandering vijf jaar later
(nd-HPa). (Deze laatste correlatie ordt niet veroorzaakt doordat nd-HPa
sterk is gecorreleerd met d-HPa: de gemiddelde rho hiervan is 0.306.)
Binnen gebieden is er dus zcel een samnengaan van broedresultaat met de
populatieverandering in dezelfde periode als een effect van het broedre-
sultaat op de populatieverandering vijf jaar later.

Nu zijn er grote verschillen in het populatieverloop in Europa. Worden
deze verschillen weerspiegeld in het broedresultaat ter zelfder tijd en
is het broedresultaat bepalend voor het latere populatieverloop? Cn deze
vraag te beantwoorden hebben we de Speannan-rangcorrelaties berekend per
periode van vijf jaar, dus steeds over allexmal verschillende gebieden.
De gerniddelde correlatie—coëfficiënt tho is venneld in tabel 3x. We zien
dat er geen enkel verband is tussen populatieverloop en broedresultaat.
Voor het verklaren van de locale verschillen in aantalsverloop is het
broedresultaat dus van geen belang.

3.8.6 Conclusies

Toen Sauter & Schti.z (1954) het begrip "Störungsjahre" invoerden, onstond

het idee dat de verschillende populatieparamneters van de ODievaar synchrcon
variëren. In paragraaf 3.5.2 zagen we dat dit in elk geval voor de extreme
jaren opaat (tabel 3k). Extreme jaren treden ook synchroon over geheel
Europa op (tabel 3i), met name extreme jaren t.a.v. het %HPo. Extreme af-
of toenamne in aantallen . treedt in het gebied waar de vogels naar het westen
trekken echter niet gelijk op met de rreer naar het oosten gelegen gebieden
(tabel 3j). Verder zagen we in paragraaf 3.6.2 dat een vroge aankcaiist van
de Ooievaars samengaat met een hoog broedsucces (tabel 31 en 3m).

In paragraaf 3.8 zien we deze relaties opnieuw, maar rneer genuanceerd.
Uit het model van Lebreton blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse aantalsver-
andering veel gevoeliger is voor veranderingen in de overleving dan in het
broedresultaat. In twee westelijke populaties is de invloed van de over-
leving dan ook veel groter geweest op de populatie-afname dan de invloed
van het broedresultaat. De globale veranderingen in broedresultaat - zoals
die werden gepresenteerd in paragraaf 3.4, tabel 3n - zijn dus eenvoudig-

weg te klein om de veranderingen in het aantalsverloop te verklaren. De
globale afname van het broedresultaat in een periode met dalende aantallen
zou ook een secundair effect kunnen zijn van het jonger worden van de popu-
latie (door hogere irrthliteit). Deze indruk rdt gewekt door het feit
dat bij aantalsafnarne vooral het aantal succesvolle nestparen (HPm) globaal
lager wordt en het aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar (JZm)
veel minder verandert. Het is namelijk bekend dat bij jonge bioedvogels
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vaak in het geheel geen jongen u±tvliegen (SchUz 1957). Cbk het feit dat
JZm van jaar op jaar relatief weinig varieert wekt de indruk dat niet het
bro1biotoop c .q. het voedsel in het broedgebied de oorzaak is van de
achteruitgang van het b:roedsucces. Je zou miners verachten dat een on-
gunstig broedbiotoop (voedsel, weer) vooral later in het seizoen, als de
jongen er al zijn, zou uitwerken. We meten bij de interpretatie 1 be-
denken dat deze rnethode alleen de invloed van jaarlijkse variaties in de

parameters beschrijft. In tabel 3h zagen we l een afnane van het aantal
uitvliegende jongen per succesvol nestpaar (JZm) in het menggebied, waar
de populaties afnen. Verder blijft het mogelijk dat er een invloed van
het broecibiotoop op de jongen is, die zich pas na het uitvliegen doet
gelden. Verder kunnen aantalsvenriinderingen en lager broedresultaat van
jaar op jaar sarnengaan doordat ze een gerneenschappelijke cxrzaak hebben
in negatieve invloeden vôór het broedseizoen. De opnerkingen van Lack
1966, P. 227 zijn wat dit betreft achterhaald. Hij nam aan dat er alleen
een verband van het aantal succesvolle nestparen (HPm) met de lentetre.k
omstandigheden is, andat tPm alleen met de aankomstclatum gecorreleerd
zi zijn. Er is echter ook een sterke correlatie nt het aantalsverloop
c .q. de sterfte v6ór het broedseizoen. Dat doet vermeden dat de hele
overwintering van belang is voor de condit.ie van de vogels. Hoewel het
natuurlijk Iigelijk is an als hypothese te stellen dat de lentetrek de
bottle-neck is, waarin uiteindelijk de jaarlijkse verschillen in over-
leving bepaald worden.

Dezelfde conclusies trekken we in 3.8.5; plaatselijk is er wel een ver-
band tussen broedresultaat en populatieverandering, maar het broedresul-

taat verklaart in het geheel niet de verschillen in aantalsverlcop die
er in Europa bestaan.

Hoe meten we nu de verschillen in aantalsontwikkeling in Europa ver-
kiaren? Het lijkt erop dat deze door verschillen in overleving veroor-
zaakt worcien. We kunnen dan het volgende beeld ontwerpen: de West-popu-
latie neexnt af; de cst-populatie als geheel vór 1958 ook, daarna is er

een toenarne. Dat kant overeen nt de weinige mortaliteits-cij fers die
we hebben: bij stabiele populatiegrootte of geringe afname (v5ór 1960,
in Cbst-Pruisen en in Noordwest-Duitsland) een overleving van 0.75; bij
populatieafname (Nederland, Elzas en Zuidwest—Duitsiand ña 1960) een
overleving van 0.65 of lager.

Verder kan de aantalsontwikkeling afhangen van de ligging van het ge-

bied t. o.v. het overwmnteringsgebied: Ooievaars in gebieden aan het eind

van een t±ekroute (Zweden, Denerrarken, Nederland, de Elzas) nernen het
sterkst af, althans in het westen. Dit ka-irt precies overeen met de situa-
tie in Denemarken, waar na 1964 de dichtheid in het noorden sterker afnam
dan in het zuiden. Het broedresultaat was er in het noorden hoger dan in
het zuiden en dit verschil werd in de periode 1952-1971 groter. Kennelijk
wordt de populatie in het zuiden beter aangevuld met jonge vogels (met
eèn gemiddeld lager broedresultaat). Maar deze verklaring is niet vol-
doende want bij de oostelijke areaalgrens nemen de Cievaars toe.

Gebieden waar aanvulling ult het oosten rrcelijk is nemen rninder sterk
af. Voor imigratie - die de aantallen zal doen afwijken van wat we ver-
wachten - vonden we ook aanwijzingen: sinds 1950 is er in Oldenburg en

in Noordwest—Duitsland geen relatie tussen het jaarlijkse aantalsverloop
en het broedresultaat. Bovendien is vooral in Oldenbuxx de voorspelling
van de aantalsveranderingen op basis van andere populatie—parameters
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systematisch te laag: we vinden in werkelijkheid teveel Cbievaars. In
Baden-WUrttemberg is er in periode van 10 jaar met gemiddeld constante
d (tabel 3t) geen verbanci tussen aantalsverloop en broedresultaat.

In de hele bovenstaande redenering gaan we er vanuit, dat de aantals-
veranderingen van cle Cievaars volledig veroorzaakt worden dcor factoren
buiten het broedgebied. Daar moeten we twee opmerkingen over maken. Ten
eerste hebben we nog onvoldoende verkiaring gevonden voor de verschillen

binnen de oostelijke pepulatie met toename in het oosten en af name in
het westelijke broedgebied (waar we ook het menggebied grotendeels toe
kunnen rkenen). We gaan hierop in in Hoofdstuk 6.

Ten tweede kan er binnen een Ooievaarsgebied variatie zijn in biotoop-

kwaliteit (verschillerid broedresultaat, verschillende gemniddelde af stand
van geboortenest tot broednest enz.: b.v. Zink 1963, dit versiag paragraaf
5.3.1). Er wordt dan waargenomen dat vooral in het slechtere biotoop de
dichtheid afneemt bij een aantalsvermindering in het hele gebied. In onze

redenering verkiaren we dit door te zeggen, dat de overblijvende CXievaars
liefst in het "goede" biotoop broeden. We noemen dit punt hier expliciet,

cxnclat het laat zien , andersom bekeken, locale cUfferentiatie in de

aantalsafname bflinen een coievaarsxDpu1atie niet bewij St dat de Ooievaars

verdwijnen door locaal slechter rdend broedbiotoop.
Ten slotte nag een onerking over de toename van de mortaliteit, zoals

we die in de westelijke gebieden tegen kwamen. Schierer (1972) meeht, dat
de grate verandering in deze paraflter wordt veroorzaakt door anthropo-
gene factoren in West-Afrika (bidciden, maar met name jacht). Van dit
soort facotren zouden we verwachten, dat ze een van j aar op jaar cons tante
extra mortaliteit zouden veraorzaken. In tabel 3t zien we echter, dat de
variantiecoëfficiënt (de relatieve standaarddeviatie) van d na 1960 hoger
is dan exvôOr. Bovendien blijft juist in de Elzas de correlatie tussen de
aanta1verandering uitgedxukt in v en het broedresultaat hoog. Deze consi-
stentie wijst er toch op, dat er één, natuurlijke factor is die de condi-
tie van de vogels beThvloedt?
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4. RINQ3EX3EVENS 7PdEMINGEW OVER EOODSOORZAKE

4. 1 Inleiding

4.1.1 Resultaten van het internationale ringwerk

Het ringen van ODievaars begon in het eerste decennium van deze eeuw
in QDst-Pruisen en Hongarije. Wat later is men er in bijna alle broed-
gebieden mee begonnen, buiten Europa zijn er ook in Thnesië veel ODie-
vaars geringd (Haverschmidt 1936, 1949).

Het bleek al snel dat de ODievaars voornarrtelijk gebruik meken van
twee aparte, soms heel smalle routes: in het westen via Gibraltar, in
het oosten over de Bosporus. De Coievaars, die in Spanje, Portugal,
Frankrijk (de Elzas) en in het grootste deel van Baden-WUrttemberg
broeden, trekken alle naar het westen. Ten oosten en noorden hiervan
begint een "menggebied", dat doorloopt tot het westelijke deel van de
DDR (flguur 4a). Ten oosten en zuiden daarvan trekken alle .Coievaars
naar het oosten. De indeling van deze gebieden is gemaakt op basis van
meldingen van Cievaars in hun eerste kalenderjaar., dus met bekende
plaats waar de trek begon (SchUz 1962, 1963, 1964). Ongetwijfeld is
het aareel van de oost-trekkers in het menggebied in de loop van deze
eeuw steeds toegenaren.

De trekroute van de st-trekkers boopt via Zuid-Frankrijk en het
oostelijk deel van het Iberisch schiereiland naar Mtrokko. De in de zui-
delijke provincies van Nederland gerlngde Ooievaars trekken aanvankelijk
in ZZW-richting. In Zuid-Frankrijk begint hun trekroute samen te vallen
met die van de populatie van de Boven-Rijn (Bairlein 1981). Het winter—
kwartier wordt bereikt via het oostelijk deel van Muretanië (figuur 4b).
Het anvat West-AfriJca ten zuiden van de Sahara tussen Senegal en het
Tsjaadmeer met een zwaartent - in de rinyvondsten — tussen Senegal en
de lxvenloop van de Niger (Bairlein 1981). De CXievaars ult Algerije en
Thnesië trekken oostelijker over de Sahara.

Figuur 4b toont ook de gebieden, die volgens !Ihiollay (pers. meded.
aan N. de Haan) beschouwd kunnen worden als de belangrijkste overinte-
ringsgebieden van de Ooievaar in het verleden. Het betreft o.a. twee ge—
bieden met een stelsel van weestijnrivieren en het oorspronggebied van de
Niger. De eigenlijke overwinteringstijd valt in januari. In decariber zijn
nog niet alle Cievaars in het winterkwartier gearriveerd; in februari
zijn ze voor een deel al weer vertrokken. Dit laatste geldt voor adulte
vogels in sterkere mate dan voor eerstejaars (Bairlein 1981).

Een klein aantal Oc)ievaars trekt via Italië, Tunesië en vervoigens waar-
schijniijk naar West-Afrika. Er zijn aanwijZingen dat deze route in de
vorige eeuw belangrijker was (Von Lucanus 1930).

Vanuit een waaier van richtingen karen de oostelijke Oievaars aan bij
de Bosporus en viiegen dan over een sinai front door Ariatolië. Griekse
Ooievaars trekken ook over de Fge!sche zee. Vervolgens gaat het langs de
kust van Israel, over de GoLf van Suez bij El Lbr en vanaf Quena door het
dal van de Nij 1. De eigenl±ike overwintering begin in Soedan; de meeste

Ooievaars worden gevonden tssen Zambia en Kaapland, Zuid—Afrika. Daar zijn

de Coievaars van november c december tot februari (SchUz 1971).
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De tflTing van de migratie in oostelijk Afrika wordt aarschijn1ijk voor
een belangrijk deel bepaald door het intertropische regenfront, dat zich
bij overheersende noordoostelijke wind zu±dwaarts verplaatst, wanneer de
Ooievaars in Afrika aankaen. In walke mate ze zich daarbij richten op de
aan het hoofdfxont voorafgaande regensto:rmen, zoals bi j tal van andere
vogelsoorLen het geval is, is niet duidelijk. Na de eerste regens doet
zich er een sterke opleving voor van de insectenfauna - na schaarste in
het droge seizoen - mede doordat phytophage insectesoorten zich op conver-
gerende winden laten nevoeren naar het regenfront om zich in de regenere—
rende graslanden voort te planten. De terugtrek sordt mogelijk op dezelfde
wijze door de regens bepaald. Het intertropisch regenfront beweegt zich
vanaf februari - beginnend op Ca. 100 Z. weer naar het noorden bij zuid-
oostelijke wind (Sinclair 1978).

De voorjaarstrek verloopt hoofdzakelijk langs dezelfde routes als de
najaarstrek, maar gaat ongeveer twee maal zo snel (Bauer & Glutz von
Blotzheim 1966).

De trekrichting van de Oievaar sordt deels sociaal bepaald. In experi-
menten, waarbij in het oosten geboren eerste kalenderjaar-Ooievaars losge-
laten werden in het westen, bleek dat deze vogels ook naar het westen
trokken. Werden deze oost-vogels echter in het westen losgelaten nadat de
overige Ocievaars daar al waren weggetrokken, dan kwanien de meldingen uit
oostelijker gebieden en dit is dus een aanwijzing dat er ook een geneti-
sche cclnponent is, aldus SchUz (1964). Het idee van deze auteur is dat de
Ooievaar Europa gecoloniseerd heeft vanuit twee gescheiden populaties in
respectievelijk West- en Oost-Afrika. Aanvankelijk warden deze poçulaties
uiteen gehouden door de bosbedekking in Midden-Europa; na het kappen hier-
van ontstond het menggebied. (Zie echter ook paragraaf 3.4).

Het ringwerk in Europa moet inmiddels duizenden terugneldingen opge-
leverd hebben. Wat betreft het trek- en overwinteringsgebied weten we wat
de resu]±aten hiervan zijn, niaar voor het onderzoeken van plaatstrouw,
doodsoorzaken en mortaliteit zijn de gegevens vreid genoeg tot nu toe
nog maar voor een deel gebruikt.

4.1.2 Nederlandse ringactiviteiten; criteria voor meldingen; trekroute

In dit versiag behandelen we uitgebreid de ringgevens van het Vogeltrek-
station in Heteren naar de stand van 13 mei 1982. Dit betreft alle mel-
dingen van Nederlandse ringen (246) en de rneldingen van buitenlandse
ringen in Nederland (42).

Na wat aarzelende pogingen begint het ringen van Nederlandse nestjongen
op wat grotere schaal vanaf 1929 op initiatief van Haverschxnidt. Thssen
1911 en 1928 waren 58 jongen geringd, tussen 1929 en 1935 waren dat er ca.
1200 (Haverschmidt 1936). Van deze 1200 werden er 99, dat is 8,2%, terug-
gneld. Dit is een erg groot deel: Denemarken vôr 1926: 6%; Hongarije
vô6r 1966: 2,44% (Skovgaard 1926 geciteerd in Haverschmidt 1936, Miklôs
& Györy 1978). Dit kant ongetwij feld dcordat Nederiandse Ooievaars een
lange trekroute door dichthevolkte gebieden hebben, mogelijk cok doordat
de. jacht in België en Frankrijk veel meldingen opleverb (Haverschmidt
1936, dit blijkt echter nogal rree te vallen, zie paragraaf 4.4.1).

In de figuren 4a en 4b staan alle meldingen ingetekend van Nederlaridse
ODievaars buiten Nederland en België. Voor de verdere analyse van deze
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gegevens hebben we er meestal een selectie uit gemaakt. In figuur 4c
kan men zien uit welke tijd de meldingen stamrnen. Het. gaat an een lange
periode waarin bijvoorbeeld de meldkansen ongetwij feld veranderd zullen
zijn. Daaran hebben we voor bepaalde doeleinden alle meldingen na 1955
weggelaten. Daannee beperken we de ringpericx.e tot 27 jaar, terwijl we er
zeker van kunnen zijn dat alle meldingen binnen zijn.

Cievaars die zijn geschoten hebben waarschijnlijk een heel andere
meld.kans dan die met een andere doodsoorzaak (Cave 1977); daaran zijn
deze gevallen sans apart behandeld. lets dergelijks geldt voor Ooievaars
waarvan de ring met een kijker is afgelezen; deze gevallen betreff en Se-
lectief gebieden met veel vogelaars, d.w. z. Nederland of West—IXiitsland
en deze meldingen zijn ook alle recent (zie figiiur 4c). Ter bevordering
van de onderlinge vergelijkbaarheid van alle vondsten zijn nog een aantal
meldingen niet gebruikt. Wanneer we in de volgende paragraf en schrijven
over "standaardvoorwaarden", dan rdt daarmee bedoeld: (1) geringd als
nestjong (als een Ooievaar niet als nestjong is geringd is de plaats van
herkanst onzeker); (2) ringdaturn zeker ± 3 rnaariden; (3) geen gefokte
Ooievaars.

De figuren 4a en 4b geven een indruk van de trekroute van de Nederlandse
Cbievaars. Er zijn natuurlijk allerlei factoren die maken dat de relatieve
aantallen per gebied afwijken van het aantal doortrekkers x nicrtaliteit x
verblij fsduur. Let bijvrbeeld op het grote aantal meldingen uit Zuid-
Frankrijk en Noord-Italië (jacht). Het aantal meldingen uit Afrika, met
nanie het westen, is zeer klein. Dit hoeft zeker geen teken te zijn dat er
weinig Nederlandse Ooievaars in West-Afrika zijn. Van 3171 geringde nest
j ongen in Tunesië kwamen er 10 meldingen uit West-Afrika, terwij 1 ze daar
toch echt overwinteren (Lauthe 1976).

Op grond van de Nederlandse gegevens kunnen we dus weinig over het over-
winteringsgebied zeggen, Er zijn echter geen aanwijzingen dat er in respec-
tievelijk West- en Oost-Afrika specifieke gebieden zijn waar Ooievaars uit
bepaalde broedgebieden heen treicken. Dat zou ook in tegenspraak zijn met
het rondzwerven, opzoeken van vochtige anstandigheden en tijdelijke voed-
selbronnen, zoals dat bij Coievaars waargenomen wordt (Schtiz 1960).

Wat wel opvalt is de grote spreiding van de meldllngen: in Frankrijk
wijken vele Nederlandse Ooievaars van de kortste route af en er Zijn rela-
tief veel meldingen uit Italië (vergelijk SchUz 1964). Mogelijk kant cUt
dcor het geringe aantal andere Ooievaars waar de Nederlandse mee samen
kunnen trekken. Dit geldt vcioral voor de trek naar het westen.

4.2. Trekrichting

Hoeveel van de Nederlandse Ooievaars trekken er naar het westen en hoeveel
naar het costen? Zijn er regionale verschillen en zijn er veranderingen in
de tijd? Dit zijn de vragen die e hieronder zullen proberen te beantwoor-
den.

Toen Haverschrnidt in 1936 het eerste artikel over Nederlandse terugmeldingen
publiceerde, heerste de opvatting dat de Ooievaars uit het westen van Europa
alle naar het zuidwesten trokken (Von Lucanus 1930). Haverschmidt toonde
aan dat dit idee op veel te weinig gegevens berustte en de meldingen van in
Nederland geringde Ooievaars bewezen dat alle trekrichtingen tussen zuid-
west en zuidoost vöórkwamen.
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Figuur 4b. Trekwegen en overwintering
S Nederlandse ringmeldingen ten zuideri van Turkije (naar Kuhk & Schüz 1950)

De kleine punten betreff en meldingen van Ooievaars uit geheel Europa en
Noord—Afrika tot 1949, door ons aangevuld met de Franse meldingen van
Schierer 1972. De twee pijien duiden de trekroutes over West-Afrika aan.
Gearceerd: belangrijkste overwinteringsgebieden van Ooievaars in West-
Afrika vdór 1956 volgens Thiollay (pers. corn. De Haan 1982) . Kleine
punten rond de Nederlandse meldingen verwijderd.
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Figuur 4c. Panta1 ringmeldingen per periode van 5 jaar.
Gearceerd: geen doodmeldingen (meestal afgelezen bij levende ooievaars)
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In het boek van Haverschrnidt (1949) kon een veel nauwkeuriger beeld worden
gegeven. De grote meerderheid van de Europese Oievaars trok naar het
zuidoosten in de richting van de Bosporus. Trek via Italië bleek niet zo
uitzonderlijk te zijn als eerst werd gedacht. De zuidwestelijke route
(via Gibraltar) werd gebruikt door de Ooievaars van het Iberisch Schier-
eiland, Frankrijk en, zoals later bleek, het aangrenzende deel van Duits-
land. Hetzelfde gold voor ner dan de helft van de Cbievaars uit Utrecht,
Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De nerderheid van de Ooie-
vaars uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overij ssel gebruikt de zuid—
oostelijke route. Van de in Noord—Duitsiand en Denemarken geringde Cie-
vaars bleek slechts een gering deel naar het zuidsten te trekken.

Deze inzichten houden tot op heden stand (zie bijvoobeeld Schz 1971);
alleen cirie vondsten van Ooievaars die zijn geringd aan de IJssel in Gel-
derland (Bingerden, 20 km ten noorden van Arnhem) werden tot nu toe steeds
buiten beschouwing gelaten. Twe ogels vrden in hun eerste kalenderjaar

gevonden in Tsjechoslciakije; de andere rd op éénjarige leeftijd gevon-
den in Bulgarije. Voor zover het al zinvol is an een scherpe trekschei-
ding te willen leggen tussen Noord- en Zuid-Nederland, icopt deze dus
niet oost-west over Kampen (zie SchUz 1962).

We zulien nu een over zicht geven van de Nederlaridse gegevens. De ring-
meldingen die we willen gebruiken om de trekrichting te bepalen moeten
voldoen aan een aantal criteria. Feitelijk weten we de trekrichting al-
leen zeker van Cievaars die al in hun eerste kalenderjaar werden terug-
gemeld: alleen van hen weten we de plek waar ze vandaan komen, namelljk
het nest. Oudere vogels die in het menggebied werden gevonden hoeven daar
niet vanuit Nederland heen te zijn getrokken, ze kunnen bijvoorbeeld ter
plaatse gebroed hebben. Deze Coievaars worden daarczn buiten beschoting
gelaten. ODievaars oucler dan het eerste kaienderjaar en gevonden buiten
het menggebied worden wel neegeteld: hun rneldplaats zegt wel iets over de
trekrichting. De verdere criteria zijn:
— De "standaardvoorwaarden" (zie 4.1
- Vondsten buiten Nederland. Jonge ODievaars zwerven na het uitvliegen
eerst enige tijd rond. Pas als ze zich wat verder verwijderd hebben weten
we zeker dat het om trek gaat.
- Alleen meldingen van dode exemplaren werden gebruikt; ringaflezingen van
coievaars vinden plaats bij een te selectieve groep (broed) vogels.
- Vondsten in Itali of Zwitserland werden niet meegeteld bij de aantallen
die naar het oosten of westen trekken; het is niet zeker naar welkdeel van
Afrika deze Ooievaars heen trekken. Ze volgen echter waarschijnlijk een
route over Tunesië. De Tunesische Ocievaars trekken naar West-Afrika.
- Vanwege de mogelijk storende invloed van de jacht (zie 4.1 ) zullen we

onze conclusies in eerste instantie baseren op aantallen zonder de Qc)ie-

vaars die als "geschoten" werden teruggemeld.
De Ooievaars zijn naar de geboorteregio ingedeeld in Noord-Nederland (N)

en Zuid-Nederland (Z). Daarbij anvat het Noord-Nederlandse gebied Fries-
land Groningen, Drenthe, OVerij ssel en het IJsselgebied in Gelderland.

De Betuwe en de overige provincies werden tot het zuidelijk gebied gere-
kerid. De neldingen werden naar het ringjaar ingedeeld in twee perioden,
namelijk vóór respectievelijk vanaf 1936. Er zijn drie C)ievaars neegeteld

die zijn geringd vóôr 1930. Eveneens zijn er drie met een ringdaturn na

1955 (zie 4.1
In tabel 4a staan de basisgegevens over trekrichting: aantallen Oc)ie-
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Tabel 4a. Aantal in Nederland geringde Ooievaars die zijn teruggemeld van
verschillende trekrichtingen, inclusief (linker getal) en exciusief (rechts)
Ooievaars die werden gemeld als geschoten (zie tekst voor verdere criteria)

Trekrichting

Leeftijd le

Oost

kj* ouder le

We

kj*

st

ouder

Italië

le

&

kj*

Zwitserland

ouder

periode geboorte
regio

vOór noord 12 9 8 8 14 7 3 2 3 1 1 0

1936 zuid 4 2 2 2 28 13 10 6 0 0 2 1

vanaf noord 7 6 9 7 9 4 4 2 1 1 1 0

1936 zuid 1 1 2 1 8 3 3 0 6 2 0 0

*) kalenderjaar

Tabel 4b. Percentage in Nederland geringde Ooievaars, dat
naar het oosten is getrokken op het totaal van oost + west
trekkers, inclusief (linker percentage) en exclusief (rechts)
Ooievaars die werden gemeld als geschoten (zie tekst voor
verdere criteria).

Leeftijd le kj* ouder totaal

Geboorte regio .

45 58 71 79 55 67noord

zuid 12 16 24 33 16 21

Periode

vóór 1936 28' 35 43 56 32 43

vanaf 1936 32 50 61 80 44 62

Totaal 29 40 51 64 36 49

*) kalenderjaar
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vaars, opgedeeld naar periode, ringplaats in Nederland, leeftijd en trek-
richting, steeds inclusief en exciusief de geschoten exernplaren. Tabel
4b toont per subgroep welk percentage naar het oosten trekt, waarbij de
Italië/Zwitserland vondsten buiten beschouwing blijven.

In tabel 4b kijken we allereerst naar de factor jacht. Laten we de
geschoten dieren buiten beschouwing, dan wordt het relatieve aantal oost-
trekkers groter (van 36 naar 49%). In het westen worden er dus relatief
meer Coievaars als geschoten teruggneld. We zullen dan ook steeds met
dit efft rekening moeten houden. De hieronder genoerrde getallen be-
treffen de gegevens exclusief geschoten, tenzij anders vemeld.

We zien duidelijk het verschil in trekrichting tussen Noord- en Zuid--
Nederland: in het noorden trekt 67% naar het oosten, in het zuiden maar
21% (chi—]cwadraat toets, p < 0.05). Dit verschil betaat zcel onder
00ievaars in hun eerste kalenderjaar als onder oudere vogels. Inclusief
geschoten ODievaars kanen de pertentages anders te liggen, maar het ver-
schil tussen Nooi:d- en Zuid-Nederland blijft hetzelfde. Ondanks deze ver-
schillen tussen noord en zuici is het duidelijk dat heel Nederland in het
menggebied van de trekroute ligt. Ook de ineldingen uit Italië kanen zowel
uit Noord- als Zuid-Nederland.

Het rneest belangwekkende aan deze trekrichting-analyse is dat eerste
kalenderjaar-00ievaars minder vaak naar het oosten trekken (4 0%) dan
oudere 00ievaars (64%). Dit verschil is niet significant. De verhouding
tussen de percentages is in de gegevens inclusief geschoten Ooievaars
echter ongeveer gelijk. Loor het grote aantal individuen is het verschil
hier wel significant (chi-kwaclraat toets, p < 0.05). We zien hetzelfde
verschil cok regionaal (binnen Noord- en Zuid-Nederland) en in beide perio-
den. Er zijn twee verkiaringen voor dit verschil denkbaar:
(1) Hogere sterfte in het westen: indien veel jonge Ooievaars omkoiren
(bijvoorbeeld in West-Afrika, nt een zeer lage terugmeldkans), zullen we
in het oosten relatief meer oudere Ooievaars terugvinden
(2) Migratie naar het oosten: eerste kalenderjaar-Cbievaars die naar het
westen trekken kanen uiteindelijk in het oosten terecht door hetzij in
Afrika, hetzij later in Europa naar het oosten te gaan. (Aithans, dit
moet vaker geschieden dan het angekeerde onder eeste kalenderjaar-Cbie-
vaars die naar het oosten trekken.)
Beide verkiaringen zouden er op kunnen duiden dat West-Afrika (en/of Zuid-
Nederland) een minder gunstig gebied voor Ooievaars is.

In het artikel over de trekgewoonten van de Ooievaar gaat SchUz (1964)
in op het veranderen van trekrichtinggebied. Dat wil zeggen: hij telde
het aantal ringmeldingen van Ooievaars die hooqst waarschijnlijk broedvo-
gel waren en die aan de andere zijde van de trekscheiding waren geboren.
(Hij heeft de trekrichtingsgebieden, het rnenggebied en de trekscheiding
gedefinieerd op basis van uitsluitend eerste kalenderjaar-neldingen.)
Hij had daarvcor de beschikking over de gegevens van alle Europese ringcen-
trales. Dit leverde 9 oostelijke vogels die in het westen gingen broeden
en 1 westelijke vogel die in het oosten ging broeden. Zeven van de tien
vogels (waaronder de westelijke) waren afkomstig uit het rnenggthied. Bij
de interpretatie rroeten we er rekening rnee houden dat er in het oosten
vcoral vroeger veel meer 00ievaars werden geringd dan in het westen, dat
de terugmeldkans in het westen in het algemeen hoger is terwiji er in het
westen bovendien systemetisch naar ringen wordt gezocht. SchUz telde ook
het aantal ringmeldingen van Ooievaars die waren geboren buiten het meng-
gebied en waren gaan broeden op een plaats dichter bij de trekscheiding
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maar zonder deze te overschrijden Dit betreft 11 westelijke en 6 ooste-
lijke Ooievaars. De conclusie van &thUz (1964) dat. e oost—populatie klaar—

blijkelijk een sterkere neiging heeft zich uit te reiden lijkt ons dan
ook ongegrond. Vreemd genoeg maakt hij ter zake nog de oxner]cing dat het
waarschijnlijker is dat westelijke ODievaars in Afrika (Kongo) door de
veel grotere stroom van oost-vogels rreegenomen worden dan omekeerd. Dit
zou er toe leiden dat westelijke vogels oostelijk gaan broeden. Dat dit
gebeurt is niet onmogelijk, naar uit de ringgegevens blijkt het let.

Het is interessant te weten of er in de lcop van de tijd veraneringen
optreden in de trekrichting van de Nederlandse Ooievaars. Het zou dan het
beste zijn om twee perioden te vergelijken waarin de populatiegrootte
zich verschill&id ontwikkeld, De gegevens lenen zich hier echter niet
voor: de grens tussen de beide perioden rroesten we leggen bij 1936; het
zwaartepunt van de tweede periode ligt nog vór 1940. We zien in de
tweede periode vaker naar het oosten wordt getrokken (62%) dan de
eerste periode (43%) en dit verschil bestaat ook onder de su epen. Het.
is echter niet significant.

4.3 Plaatstrouw

In hoeverre zijn de Nederlandse Ooievaars trouw aan hun geboortegebied?
Qn dit te onderzoeken kunnen we de ringmelclingen uit de broedtijd analy-
seren. Het aantal Néderlandse ringgegevens hiervoor is niet groot. We zul-
len elk onderdeel dan ook inleidén nt een overzicht van de buitenlandse
geevens.

Het is bekend dat jonge Coievaars in de eerste jaren niet terikeren
naar hun geboorteplaats, inaar ner zuidelijk overzorreren. Libbert (1954)
liet dit zien voor in het oosten geringde Coievaars: in de broedtijd werd
onder tweede kalenderjaar-vogels 33% teruggerld op minder dan 1000 kin van
het geboortenest. Onder derde kalenderjaar—vogels werd al 60% teruggemeld
op minder dan 1000 km en onder vierde kalenderjaar-iogels was dit 89% van
de terugmeldingen met die leeftijd. Bairlein (1981) onderzocht de meldingen
in de broedtijd (april-juni) van naar het westen trekkende Coievaars. De
afstar1 van ringplaats tot meldplaats was voor Ooievaars in hun tweede
kalenderjaar gemiddeld 1702 kin, voor derde kalenderjaar-vogels 1362 km en
voor vierde kalenderjaar-vogels 255 km (het onderscheid tussen deide en
vierde kalenderjaar is significant). Dit is dus gemiddeld voor de hele
broedtijd. In hun tweede kalenderjaar is de af stand ringplaats-meldplaats
echter niet oonstant: de gemiddelde afstand van de rneldingen per iraand
neemtgeleidelijk af van januari (ca. 4100 kin) tot juli (ca. 500 kin) en
neemt daarna weer toe.

De meeste Ooievaars komen in hun vierde kalenderjaar (ca. 3 jaar oud)
dus weer in de angeving van het geboortenest. Dit is ook de leeftijd waar-
op een deel van de Qievaars vcor het eerst gaat broeden. Op vijfjarige
leeftijd broedt het overgrote deel van de vogels (zie bijiage 2 en 4).

Figuur 4d toont de meldplaatsen van de in Nederland geboren juveniele
Cievaars (tweede en derde kalenderjaar) in de broedtijd. De meldingen
(in de figuren 4d en 4e) ten zuiden van 45° N.]3. liggen verder dan 1000
kin van de ringplaats. We zien dat de tweede kalenderjaar-Ooievaars gemid—
deld verder van hun ringplaats worden gevonden dan derde kalenderjaar—Ooie-
vaars; op een afstand van meer dan 1000 km is de verhouding tussen het aan-
tal meldingen van tweede respectievelijk derde kalenderjaar-vogels 7 : 3,
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dichterbij is deze verhouding 6 10. Dit verschil is niet significant
(chi-kwadraat toets, p = 0.05). Verder valt het op dat de juveniele CXie-
vaars cUe in Nederland werden teruggemeld (zie de inzet in figuur 4d) zeer
dicht in de buurt van het geboortenest werden gevonden. En Ooievaar werd
al op twee-jarige leeftijd (april derde kalenderjaar) broedend aangetrof—
fen. Brt)ederl op deze leeftijd kcint niet veel voor: in Baden-WUrtterrerg
6% van de vogels die voor het eerst broedt (Zink 1967); in Noordwest-
Duitsiand bij minder dan 1 % (Meybohxn & Dahms 1975). Tot zo ver de gegevens
over juveniele ODievaars.

ODievaars broeden vaak in de areving van hun geboortenest. Al eerder
werd dit in twee gebieden met behuip van ringaflezingen onderzocht. SchUz
(1949, cit. in Lack 1966) rkte de gegevens van Insterburg (Oost-Pruisen)
uit. Van de vogels die broedend vrden vastgesteld deed 33% dat op minder
dan 25 1cm van het geboorbenest, 47% tussen 25 en 100 km en 8% verder dan
100 km. Er kunnen regionale verschillen zijn in deze trouw aari het geboorte—
gebied. In de Pijn-vallei in Baden-WUrttemberg broedde 70% van de ringdra-
gers op minder dan 50 km van het geboorteriest, in het heuvelachtige gebied
ten cxsten daarvan was cUt slechts 17%. De indnk bestond dat dit heuvel-
achtige gebied minder overvloedig voedsel opleverde iioor de Ooievaars. De
afname van het aantal broedparen was in dit gebied ook veel sterker (Zink
1963).

In figuur 4e staan de broedtijclvondsten ingetekend van in Nederland ge-
ringde ievaars die, gezien hun leeftijd, broedvogel kunnen zijn. Van
slechts twee meldingen is zeker dat het am broedende vogels gaat; één
viak bij het geboortenest in Friesland en één in Noord-Duitsiand. In Bel-
gië, Italië en Libanon broeden geen Ooievaars. Meldingen van daar betref-
f en dus zwervende of trekkende vogels. Vindplaatsen in Nederland zijn in-
derdaad vaak viak bij het geboortenest, maar er is oak nog een melding uit
Denemarken. De overige meldingen kcinen tilt zuidelijker gebieden. Deels be—
treft dit vogels die mogelijk nog trekken (meldingen aLt april) of vogels
die mogelijk nog niet broeden (vierde en vijfde kalenderjaar). De beide
meldingen uit Turkije zijn niet aldus verklaarbaar. Er is geen enkele mel-
ding uit het westelijk trekgebied. We concluderen: er zijn 6 meldingen
uit de onrniddellijke nabijheid van het geboortenest (<40 1cm) en 2 mel—
dingen van vogels die zich daar duidelijk van verwijderd hebben 300 km
naar het noordcosten). Er zijn onvoldoende ringgegevens am de plaatstrouw
van de Nederlandse Cbievaar te vergelij ken met die in andere gebieden.

Zijn er oak Ooievaars die broeden in Nederland en elders zijn geboren?
Het antwoord daarop is ja en de beschikbare gegevens daarover staan in
figuur 4f. Hierin staan de ringplaatsen van buitenlandse Coievaars die rro-
gelljk in Nederland broedvogel waren. Drie Ooievaars werden expliciet als
broedend genield, twee uit Noord-Duitsiand en én uit de DDR bij de Poolse
grens. Deze laatste is dus van het gebied waar "alle" jongen naar het
oosten trekken verhuisd naar het menggebied. Alle verdere meldingen be-
treffen Noordcluitse Ooievaars en dit is heel begrijpelijk: het is het
meest dichthij zijnde broedgebied van ODievaars buiten Nederland en er
worden al sinds de dertiger jaren intensief Ocievaars geringd. De vind-
plaatsen van deze vogels lagen alle ten zulden van Hoogeveen, hetgeen op-
vallend is aiidat juist de broedplaatsen van Cbievaars ten noorden van
Hoogeveen cUcht bij die in Ncord-Duitsland liggen. Voor het avenge zijn
cle meldplaatsen verspreid door heel Nederland.

Ten aanvulling staan in figuur 4g de ningplaatsen van de in Nederland
gevonden buitenlanders die jonger zijn dan de broedleeftijd (inclusief
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het eerste kalenderjaar) of werden gemeld buiten de broedtijd. Het over-
grote deel van deze Ooievaars is weer afkomstig uit Noord-Duitsiand. Drie
kwamen uit Denemarken, dat ook in het menggebied ligt.

Uit Frankrijk en Baden-Wthtttherg (West-populatie), waar cxk intensief
Coievaars werden geringd, werden, in het geheel geen Ocdevaars in Nederland
waargenomen. Dit komt ocyereen met de waarneming van Dyhbro (1972) in Dene-
marken, waar bij sterke populatie-afnaire de noordelijker gelegen gebieden
sterker in aantal achteruitgaan dan de zuidelljke en dat nieuwe broedvo-
gels zich vaker in het zuiden vestigen. Ok in Baden-WUrttemberg zien we
dit verschijnsel (Zink 1963 geciteerd in SchUz 1964).

4.4. Doodsoorzaken

4.4.1 Doodsoorzaken in ringgegevens

Inleiding en buitenlandse literatuur Een melding van een ring van een
Ooievaar levert vaak ook informatie over de doodsoorzaak van het dier.

Gegevens hierover zijn schaars en daarom zullen in deze paragraaf het

beschikbare materiaal uit het buitenland presenteren. Aari de interpretatie

ervan zitten echter nogal wat haken en ogen, Niet bij alle ringmeldingen

is een dcxxlsoorzaak aangegeven. 1iegel & Winkel (1971) zeggen bijvoorbeeld
dat bij bejaagde Ooievaars vaker geen doodsoorzaak zal worden aangegeven
dan bij andere meldingen; dit echter niet meer dan een veronderstelling.
Anderzijds kci-rien bejaagde Cievaars bijna altijd in mensenhanden, terwijl
het aantal overige vondsten afhankelijk is van de bevolkingsdichtheid en

van de kans dat een gevonden ring opgestuurd wordt. Ck Ooievaars die on-

der bovengrondse electriciteitskabels gevonden worden hebben vast een se-
lectief grotere rneldkans door inspectie van de kabels; doordat ze rneestal
door dichter bevolkte gebieden lopen en vaak worcit onder kabels de planten-
groei kort gehouden. Tenslotte is het natuurlijk onzeker in hoeverre de
verechillende cloodsoorzaicen met elkaar in verband staan: een Coievaar die
vandaag werd gemeld als "uitgeput" liep misschien gisteren een sterk ver-
grote kans an te worden geschoten (zie ook Zink 1967).

Hieronder volgt een kort overzicht van de literatuur op dit gebied.
Zink (1967) analyseerde alle Duitse terugireldingen van na 1945. In de ver—

schillende gebieden werd voor 40 - 70% van de in totaal 998 rreldingen een

doodsoorzaak aangegeven. In de broedgebieden betrof dit voor het overgrote

deel kabelslachtoffers (70-90% van de rreldingen net bekende doodsoorzaak).
Meer zuidelijk is de belangrijkste oorzaak bejaging door mensen (70-90%).
Wat dit laatste betreft was er nauwelijks verschil tussen enerzijds Spanje,
Portugal en West-Afrika en anderzijds de Balkan, het Nabije Oosten en
Cst-Afrika. De meldingen ult Frankrijk buiten de Elzas betroffen voor 40%
uit bejaagde ODievaars. Onder de neldingen uit het oosten zijn er jets ineer
met onbekende doodsoorzaak (53%) dan onder die uit het westen inclusief'
Frankrijk (39%). Piegel & Winkel (1971) schreven een speciaal arLikel aver
dit oixlerwerp. Ze gebruikten alle 1185 meldingen van de Vogeiwarte Hel-go-
land (tot en net 31.12.1967). QDk hier weer in de broedgebieden (Duitsiand
en Frankrijk) relatief veel kabel-slachtoffers. Hierbij wordt venneld dat
dit lot met narre cievaars in hun eerste kalenderjaar treft, rnaar de juiste
gegevens worden daarvoor niet aangedragen. De andere belangrijke dcxJdSCOr
zaak is bejaging. De auteurs onderzochten of Coievaars met extra groté
ringen vaker als bejaagd greld werden; dit vanwege de geruchten dat men



85

Kuur 4f. Ringplaatsen (, ) van buitenlandse
Ooovaars die zijn gevondon in Nedorland tij—
(ens do broedtijd (april — IS augustus) en cot
broedleeftijd (vanaf hot 40 kalenderjaar) Dij
do ringplaats stact do raeldxsasnd en het kalen—
dorjaar; als "broedend' gerselde vogels zijn
'ode rstreept.

flgr4g. flingplaatson (. ) van buitenlandse
Oolevaars die ZiJn gevonden in Nederland vOor
hun 40 kalenderjaar of buiten do broedtijd, Bij
do ringplaats staat do moldmaand en bet kalon-
derjaa r.
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in Afrika gráag net trossen ringen rondloopt. Hiervoor werden echter
geen duidelijke aanwijzingen gevorden. Ten zuiden van de broedgebieden
betreff en bijna alle meldingen met bekende doodsoorzaak bejaagde Cbie-
vaars. Landen waar kennelijk veel Ooievaars werden geschoten zijn Spanje,

Italië, Syrië en Libanon. In Frankrijk gaat het om 9 geschoten Ooievaars

op 21 meldingen met bekende doodsoorzaak. Wear waren er onder de meldingen

uit het oosten meer net onbekende doodsoorzaak (62%) dan onder die van
het westen (46%). 1ndere, rninder frequente doodsoorzaken die genoen wor-
den zijn botsingen met voertuigen, in fabrieksschoorstenen vallen, ergens
aan vast blijven hangen, (nest-) gevechten met scx)rtgenoten en (onzeker)
predatie door stootvogels.

Bairlein & Zink (1979) gebruikten de 449 terugmeldingen van de Vogel-
warte Padolfzell, de andere Duitse ringcentrale. Zij vermelden alleen kort

enkele conclusies. Meldingen van kabelslachtoffers betreff en vaker Qie-

vaars in hun eerste kalenderjaar dan oudere vogels (p <0.01). Bovendien

narn de frequentie van kabelongevallen onder deze jonge vogels in de loop
der jaren waarschijnlijk nog toe: in de periode 1950-59 betrof het 35,8%
van de meldingen, in de periode 1960—76 51.9% (0.05 < p < 0.10).

Haas (1980) onderzocht het electrocutiegevaar van bovengiondse elec-
trische leidingen voor grotere vogels. De conclusie hiervan is dat een deel
van de kabelongevallen hierop zijn terug te voeren. Het gevaarlijkst zijn
10-30 kV leidingen en staande isolatoren.

Nederlandse geqevens Wij onderzochten de ringmeldingen van het Vogel-

trekstation in Heteren en de hieruit verkreqen gegevens over doodsoorzakeri
staan in tabel 4c. Het aantal rreldingen met onbekende doodsoorzaak is on-
geveer 50%; alleen uit het westelijk trekgebied wat minder (37%). De
meeste meldingen met bekende docx3soorzaak betreft bejaagde ODievaarS. In
het westelijk trekgebied is het relatieve aantal bejaagde Cbievaars (88%)
wat groter dan in het oostelijk trekgebied (79%). Bejaagd wil in 79% van
de gevallen zeggen geschoten. In het noordelijk broedgebied (het mengge-
bied en Nederland) is ook het aantal kabelslachtoffers nog van betekenis
maar de relatieve aantallen zijn lang niet zo groot als elders gevonden
ward voor Duitsland of Frankrijk (zie 4.4.1). De gegevens uit deze landen
starnmen echter (ganiddeld) uit een latere periode, waarin de hoeveelheid
bovengrondse leidingen ongetwijfeld zeer was toegenorren. Het geringe aan-
tal dat ankwam door ongelukken anders dan kabelbotsingen (kolan B) beheist
eeri olieslachtoffer, weg— en treinverkeer, electrocutie en "binnen vliegen".
Onder de natuurlijke oorzaken (kolom F) kcn voor: viengeibreuk, kou en
storm/bagel of stormvlced.

In tabel 4d zijn de gegevens opgesplitst naar de leeftijd van de terug-
ganelde Ooievaars, De verschillen in de verdeling van de doodsoorzaken zijn
klein. Het aantal kabelslachtoffers (kolom D) verschilt in deze gegevens
meer per vindplaats dan per leeftijdsklasse. Voor het overige gaat het orn

een te klein aantal gegevens an er uitspraken op te baseren.

4.4.2 Waamemingen over doodsoorzaken

Jacht In de literatuur over cievaars wordt regelmatig melding geniaakt van
jacht op ievaars in Afrika, Bijna altijd gaat het daarbij om West-Afrika.

Zo is er bijvoorbeeld sprake van jacht om het vlees met behuip van lokvogels
en strikken (Sharland 1970, SchUz 1978, Giraudaux 1978). Verder scheppen
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Tabel 4c. Doodsoorzaken van Ooievaars in Nederlancise ringmeldingen opge—
splitst naar meidgebieden. (Criteria: ringdatum zeker ± 3 maanden, geen
gefokte Ooievaars). Voor de verschillende leeftijden apart (basisgegevens)
zijn de absolute aantallen vermeld. Voor alle leeftijden samen staat in
kolom B het % Ooievaars met onbekende doodsoorzaak op het aantal terugge-
melde, in de kolommen C - F slaat het % op het aantal met bekende doods-
oorzaak. "kj" is kalenderjaar.
A aantal meldingen uit dit gebied; B doodsoorzaak onbekend; C geschoten
of anderszins bejaagd door de mens; t dood door kabels of dunne masten;
E overige anthropogene, onopzettelijke oorzaken; F "natuurlijke" doods-
oorzaken.

Meidgebied A B C D E F

West lekj 22 33 3 1 0

2e—3ekj 5 6 0 1 0

)4ekj 2 3 1 0 0

samen 79 37% 88% 8% 4% 0%

Oost lekj 9 12 2 0 0

2e—3ekj 13 5 1 0 0

4ekj 4 2 1 0 1

samen 50 52% 79% 17% 0% 4%

Menggebied le kj 5 6 1 0 0

2e—3ekj 2 1 0 0 0

.4ekj 1 0 2 0 0

samen 18 44% 70% 30% 0% 0%

Nederland le kj 9 2 3 2 1

2e—3ekj 2 1 1 1 0

4ekj 3 2 1 0 0

samen 28 50% 36% 36% 21% 7%

Buiten— le kj 3 1 0 2 0

landers in 2e—3e kj 2 1 1 0 0

Nederland 4e kj 2 2 1 0 0

samen 15 47% 50% 25% 25% 0%
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Tabel 4d Doodsoorzaken van Ooievaars in Nederlancise ringmeldingen,
opgesplitst naar leeftijdsklassen (zie voor toelichting tabel 4c)

Leeftijd A B C D E F

le kj* 117 41% 78% 13% 7% 1%

2e—3e kj 43 56% 74% 16% 11% 0%

>,4e kj 30 40% 61% 33% 0% 6%

*) kalenderjaar
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Europese safarigezelschappen en inlandse inilitairen er plezier in on op
Ooievaars te schieten (Schierer 1972). Thiollay (pers. coin. De Haan) meldt
dat sinds de treksprinkhanen in hun uithraJcgebieden sterk zijn verrn.inderd
(zie 7.1.) de cievaars zuidelijker overwinteren in clichter bevolkte ge-
bieden. Deze verandering zal de kans op bejaging ongetwijfeld vergroot heb—
ben.

In 1968 hebben 41 Afrikaanse staten een oonventie van de Organisatie
voor 2\frikaanse Eenheid ondertekend, waarin men zich o •a. uitspreekt voor
de bescherming van de Ooievaar. Navraag 12 jaar later in 22 hoofdzakelijk
Westafrikaarise landen rnaakte duidelijk dat de Oc>ievaar in 3 landen gedeel-
telijk wettelijk beschei:md waren (E1±iopië, Ivoorkust, Nigeria) en in 12
landen (waarschijnlijk) een volledige wettelijke beschenruing genoot (Alge-
na, Gantia en I'4arokko waarschijnfljk; Tsjaad, Mali, Senegal, Sierra Leone,
Tunesië, Oppervolta, Zaxrbia, Mauretanië en Niger zeker). Aan de daadwerke—
lijke bescherming blijkt er echter vaak nog het een en ander te schorten
(SchUz 1981a). Dit geldt averigens ook voor de meeste landen op de migra-
tieroutes, waar de Cievaar - zij het soms nog maar korLe tijd - in alle
gevallen op de lijst van beschermde vogels staat (Woldhek 1980).

Biociclen: sp±inkhaanbestri jding Gezien de grote econanische schade die
door treksprinkbanen wend toegebracht aan cultuurgewassen, is de cheiiische
bestrijding al vroeg ten hand genomen. Zuid-Afrika liep daarbij voorop.
Naast de traditionele mechanische vormen van bestrijding werd daarbij Se-
dert Ca. het tweede decennium van deze eeuw gebruik gemaakt van arsenicum-
verbindingen. In de tweede helft van de jaren veertig en het begin van de
jaren vijftig deden de pesticiden BI-IC (benzolhexachlonide) ofwel lindaan( isoineer van BHC) en DNOC (2 ,4-dinitno-orLho-cresol) hun intrede. Deze
middelen werden op grote schaal toegepast. Na ca. 1955 kwarnen ook dieldrin,
aidrin en diazinon in gebruik. BHC en dieldrin vormden belangrijke .insecti-
ciden in de jaren zestig en zeventig. Daarnaast werden o.a. malathion en
in meest recente tijd ook het mflieu-vriendelijker fenitrothion toegepast
(Uvarov 1928, Gunn 1952, Vesey—FitzGenald 1955, 1959, Le Sueur Milstein
1965, Lauthe 1976, FAO 1976, 1978).

Welke gevolgen hadden deze middelen voor de Ooievaar? Er heeft zich nt-
gelijk sterfte voorgedaan onder Ooievaars die zich te goed deden aan met
arsenaat vergiftigde spninkhanen, doch afgaande op de beschikbare gegevens
ging hat hoogstens an geringe aantallen (Vesey-FitzGerald 1959, Thienemann
in Hornberger 1967). Gevallen van directe sterfte na het nuttigen van
sprinkhanen die bestreden waren met de andere genoemde middelen zijn we in
de literatuur niet tegengekanen. In hoeverre zich in een later stadium
sterfte of andere schade heeft voorgedaan is evenwel niet bekend.

BHC, dieldrin en aidnin vallen onder de groep cyclische gechloreerde
koolwaterstoffen Ze hebben een grote persistentie en kunnen oplossen in

, waardoor ze in het lichaam accurnuleren en overgaan van prooi naar
predator. Dit geldt voor BHC overigens in geningere mate dan voor de ande-
re rniddelen (Conrad 1977). Opeslagen in het vetweefsel zijn deze verbin-
dingen tamelijk onschadelijk. Als de vetreserve echter wordt gemetaboli-
seerd kan het residu zich mar andere weefsels verplaatsen en de dood tot
gevoig hebben. Eventuele sterfte ten gevolge van vergiftiging zal zich dan
ook vooral voordoen gedurende perioden van voedselgebrek, zoals tij dens de
trek (Newton 1979). Onderzoek van door onbekende oorzaak gestorven Ooievaars
op residuen van pesticiden zou hier meer duidelijkheid in (hebben) kunnen
scheppen.
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Residuen van biociden in de eieren van Ooievaa.rs. Uit laboratorium—
proeven met wilde en tamrne vogelsoorten is gebleken dat cyclische kool-
waterstoff en indirekt schade teweeg kunnen brengen door bijvoorbeeld een
verminderd brcdsucces ten gevolge van een verhoogde mortalteit van de
embryo's (Newton 1979). Qn enig inzicht te krijge in de vraag in hoeverre
dit bij Ooievaars een rol speelt, is men in de tweede heift van de jaren
zeventig op kleine schaal begonnen eieren op residuën van bestrijdings-
middelen te onderzoeken. Conrad (1977) onderzocht 16 eieren uit de Bonds-
republiek Duitsiand op HCB, Heptachloor en het belangrijkse cinzettings-
product Heptach1ooreokide, p ,p-DDE (omzettingsproduct van DDT), B,
Dieldrin en Aidrin. Bovendien vergeleek hij 8 recente eischalen (1974-75)
met 49 rnuseunistukken (1877-1922). De gevonden concentraties bleken in
vergelijking met die in eieren van andere onderzochte vogelsoorten (o.a.
stootvogels, uilen, sterns, Scholekster) relatief geriñg te zijn. Dit
hoeft overigens niet zonder meer te betekenen dat ze geen schadelijke in-
vloed zouden kunnen hebben. Alleen experimenten op Cbievaars kunnen daar-
over duidelljkheid scheppen. De schaaldikte bleek met gemiddeld 5,3% te
zijn afgenomen, doch het verschil was niet significant.

In Nederland zijn na 1974 een aantal keren niet uitgekomen eieren
(totaal 7) aan een uitgebreide analyse onderworpen (Jonkers 1977, 1978,
1980). Ook deze analyses gaven niet direct aanleiding tot de aanname dat
de eieren niet zouden zijn uitgekcen als gevoig van de aanwezigheid van
de gevonden hoeveelheden biociden. Hetzelfde geldt voor 5 eieren uit de
DDR, die zijn onderzocht op DDT en emzettingsproducten en op FCB (Egers
et al.1978).

Gevallen van directe sterfte ten g-evolge van vergiftiging Sterftegeval—
len zijn o,a. bekend van Gcievaars, die zich te goed deden aan vergiftigde
wevervogels Quelea quelea in Soedan. Deze wevervogels werden in bepaalde
delen van Afrika op grote schaal bestreden met behuip van parathion, ge-
sproeid vanuit vliegtuigen. In Soedan zouden veel grotere hoeveelheden ge-
bruikt rden dan de geadviseerde doseringen (An. 1981). Volgens Thiollay
(in Schierer 1972) wordt of werd in (tal van) Westafrikaanse landen para-
thion buitensporig gebntLkt. Vanuit vliegtuigen zou men alle vogelconcen-
traties besproeien zonder onderscheid van soorten.

Geringe verliezen hebben zich in de pericde 1950-1965 waarschijnlijk
voorgedaan in Israel, waar veldrnuisplagen in de betreffende jaren werden
bestreden met over grcite oppervlakten uitgestrooide tarwekorrels die waren
bedekt met thalliumsulfaat; elke korrLel met de lethale dosis voor é&i
veldnmtis (Mendelssohn 1973).

Gevallen van directe sterfte ten gevolge van vergiftiging zijn ons uit
Europa alleen bekend ult Oldenbuig, waar in 1977 10 Coievaars onikwamen
door het eten van vergiftigde (veld)rnuizen (An. 1978).

uitputting Op de najaarstrek kant in de Sinaiestijn massale sterfte
van Ooievaars door uitputting voor. In het ulterste zuiden in de buurt van
Ras Mhaniied, zijn de plaatsen waar de vogels bij voorkeur neestrijken
s ochtends bezaaid met dade en stervende (ievaars (Bruun 1980). De uit-

putting wordt kennelijk veroorzaakt door het trekken over de oestijn,
want in Israel, waar dezelfde aantallen overtrekken, worden slechts weinig
dode Ooievaars gevonden (Mendelssohn 1975). Na de Sinai is de Niji bij
Quena de eerstvolgende plaats waar tijdens de najaarstrek water en voedsel
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is. Vretd genoeg is er waargenaiien dat de rustende 00ievaars door op
deze plaats geen gebruik van maken (ftegenza 1958, citaat in I'breau 1972).

De waargencxnen uitputting van 00ievaars maakt duidelijk dat de trek een
enorme belasting is en dat de vogels this gevoelig zijn voor veranderingen
in de trekanstandigheden, bijvoorbeeld de richting van de heersende winden.
In hoeverre zulke veranderingen zijn opetreden is niet bekend (vergelijk
SchUz 1954).

4.4.3 Discussie

Uit al dit onderzoek blijkt dat ongevallen met kabels (in de Noord- en

Middeneuropese broedgebieden) en jacht (in de zuidelijker gebieden) de
belangrijkste doodsoorzaken bij teruggernelde 00ievaars zijn. Ook blijkt
steeds dat het aantal Ooievaars rret onbekende dcodsoorzaak in het oostelijk
trekgebied hoger is dan in het westelijke. Als we aannemen dat het grootste
deel van deze 00ievaars een natuurlijke dood is gestorven (de doodsoorzaak
is dan irrmers meestal niet vast te stellen), dan betekent dat, dat de
jacht in het westen een belangrijker docxsoorzaak is dan in het oosten.
Stel dat in de Nederlandse ringgegevens geen van de meldingen met onbe-
kende docdsoorzaak bejaagd zou zijn. Dan was op het totaal aantal neldingen
in het westen 53% bejaagd, in het oosten 38%. Wat betekent dit voor de nor-
taliteit in de twee trekrichtingsgebieden? We geven hierover een reken-
voorbeeld cindat dit gegeven ons van pas korrth in paragraaf 4.5. Het blijkt
dat als we het aantal bejaagde rreldingen in het westen venninderen tot
hetzelfde percentage als in het oosten, er 24% rninder neldingen zouden
zijn; dat is een 24% lagere mortaliteit. Voor de ringgegevens uit de aride-
re gebieden gelt een dergelijk percentage. We noeten ons hierbij realiseren
dat het verschil in bejaging tussen het westelijke en cxstelijke trekge—
bied op niet zeer betrouwbare gegevens berust. Dit door het grote aantal
meldingen met onbekende doodsoorzaak en door het bijna onthreken van mel-
dingen uit Afrika. Anderzijds geven de literatuurgegevens die we presen-
teerden in 4.4.2 sterk de indruk dat de jacht in West-Afrika sterker is

dan in 00st-Afrika.
Jarnmer genoeg is het nauwelijks mogelijk om te onderzoeken of er ver-

schuivingen optreden in de loop van de tijd t.a.v. de docdsoorzaken. Al-
leen in het onderzoek van Bairlein & Zink (1979) bleek dat Ooievaars in

hun eerste kalenderjaar n 1960 vake.r kabelongelukken hebben dan daarvoor.
In de Nederlandse gegevens, waarvan de ringen grotendeels uit de jaren
dertig stammen, zijn kabelongevallen oak veel minder frequent. Deze onder—
zoekers en mogelijk oak Riegel & Winkel (1971) vonden dat Ooievaars in hun
eerste kalenderjaar vaker het slachtoffer van kabels worden dan oudere
vogels, maar uit de Nederlandse gegevens bleek dit niet.

In vergelijking met bejaagde Ooievaars zal de meldkans van kabelslacht-
offers ongetwijfeld veel hoger liggen. Indien verder vooral jonge Ooie-
vaars getroff en worden door kabelongelukken dan zal het effect hiervan op
de totale overleving wat geternperd worden: de jongen hadden ircaners altijd
al een veel lagere overleving. We moeten er dus voor waken om het effect
van kabels te overschatten ten opzichte van bejaging.

Ongetwijfeld zijn zowel kabelongelukken als bejaging sinds de jaren
vii ftig toegencxnen door de toenerning van het bovengrondse leidingennet,
toenerning van het aantal sportj agers en mogelijk toeneming van de jacht in
West-Afrika door droogte en hongersnood.
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In hoeverre biociden een negatieve invloed op de stand van O3ievaars had-
den is niet systematisch onderzocht. Organochloor—verbindingen en organo—
fosfaten zijn vanaf Ca. 1950 op grote schaal gebruikt als biociden; eerst
zel in Europa als in Afrika; later, na eon verbod op veel van deze mid—
delen in de westerse landen, in versterkte mate in Afrika. Wanneer we be-
denken dat tegelijkeitijd zowel in Noord—West-Europa als in Afrika het
voedselaanbod begon terug te lopen door resptievelijk intensivering van
de landbouw en eon effectievere sprinkhaanbestrijding, dan kunnen we wat
de jaren vii ftig betreft constateren dat dit caiple.x van negatieve facto-
ren noch in Oldenburg, noch in de Elzas en Baden-WUrttertherg geleid heeft
tot een aantalsafname. De afriaxne ette zich pas goed in na af loop van de
laatste sprinlthaanplaag, dus vanaf 1961 (paragraaf 7.3.4).

4.5 Overleving

De rnethode voor berekening van de overleving nit terugmeldingen van dode
Ooievaars en de buitenlandse gegevens hierover zijn al gepresenteerd in
3.7. Hier willen we alleen nog de Nederlandse gegevens completeren. In
tabel 4e worden de getallen uit tabel 3g herhaald en aangevuld. We zullen
achtereenvolgens onderzoeken in hoeverre geschoten Oievaars de overle-
vingscijfers verthkenen, twee perioden vergelijken en als laatste do over-
eying in do meldingen uit het westen en cxsten vergelijken.

Crdat bij de Ooievaar de overleving niet onafhankelijk is van de leef-
tijd is het nodig in elk geval de overleving in het eerste levensjaar
apart te berekenen. Wil deze waarde vergelijkbaar zijn met de overleving
van oudere vogels, dan moot de terugrrldkans leeftijds—onafhankelijk zijn.
Het is eon open vraag of dit laatste het geval is. Jonge Ooievaars (le-
3e kalenderjaar) verblijven veel zuidelijker dan oudere Ooievaars. Met
name uit West-Afrika kcn minder terugmeldingen dan we zouden vei:wachten.
Wat dit betekent voor dë overleving kunnen we echter niet kwantificeren.
Cave (1977) wijst erop dat verschillende docxlsoorzaken (zoals aangegeven
bij rinymeldingen) elk eon eigen meldicans hebben. Indien Ooievaars uit
verschillende leeftijdsklassen heel verschillende verhoudingen in hun
doodsoorzaken hebben, kunnen we aannemen dat de berekencle overlevingswaar-
den voor die leeftijdsklassen niet vergelijkbaar zijn. Zoals we echter
al zagen in 4.4 (tabel 4d) hebben Ooievaars met verschillende leeftijdon
ongeveer dezelfde doodsoorzaken, vcor zover de aantallen het toelaten om
daarover uitspraken te doen. Voor de zekerheid hebben we in tabel 4e cok
de overleving berekend exclusief alle ire ldingen van bejaagde Ooievaars.
De zo gevonden overleving is iets hoger dan als we alle rneldingen meetel-
len, maar het verschil is org klein en niet significant. Dit geldt ook als
we de overleving berekenen voor subgroepen (niet verrneld). I-let verschil
in do twee berekeningen is dan steeds kleiner dan het verschil tussen do
subgroepen. Voor de verder berekeningen gebruiken we steeds alle doodsoor-
zaken.

Eon vergelijking van do overleving van Nederlandse Ooievaars met die
uit andere gebieden staat in 3.7. Over het verschil in overleving tussen
do periode vôôr en na 1936 nag hot volgende. De indeling van de perioden
word zo gekozen vanwege de beschikbare rneldingen. Het was fraaier geweest
an een indeling to maken die meer synchroon loopt met hot globale aantals-
verloop: toenariie vôOr, sterke afnarne na 1940. Van do vanaf 1936 geringde
Qievaars word nu slechts Ca. 30% teruggemeld na 1940. Cnida€ we toch zo'n
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Tabel 4e. Overleving van Nederlandse Ooievaars. Invloed van het
weglaten van bejaagde Ooievaars op de overlevingscijfers. Verge—

hiking van twee ringperioden respectievehijk twee meidgebieden:
meldingen uit het westelijk en het oostelijk trekrichtinggebied,
exciusief meldingen uit het rnenggebied (zie figuur 4a) en Neder—
land. Criteria: ringdatuin zeker ± 3 maanden, geen gefokte Ooie-

vaarS.

sj = overleving van 0-jarigen (tot 1 juli); Sa = overleving van

Ooievaars van 1 jaar en ouder; 5e overleving in verband met

extra mortaliteit van 0-jarigen (sj/sa).

Sj Sa Se n

ahle meldingen 0.302 0.649 0.465 172

exciusief bejaagde 0.343 0.673 0.510 99

ringperiode 1912—35 0.319 0.690 0.462 113

1936—55 0.271 0.500 0.542 59

trekrichtinggebied

.

west

oost

0.234

0.400

0.500

0.608

0.466

0.658

77

50
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sterke afnaxne van de overleving zien moet deze al vóôr 1940 begorinen zijn.
Dit hangt ongetwijfeld sanien iret de jaren 1937 en 1938, waarin er minder
broedvogels, een hoog percentage niet-broeders en een late aankanst was.

Vervolgens zullen we de overleving in de rreldingen ult het westelijk
trekrichtingsgebied vergelijken iret die uit het oosten. Noodgedwongen moe-
ten de meldingen uit het rnenggebied en ult Nederland buiten beschouwing
blijven, maar dit heeft wel tot gevoig dat relatief veel meldingen van
oudere broecivogels wegvallen (jonge Ooievaars keren de eerste jaren minder
naar het gebcortegebied terug). De overleving van deze vogels ligt daarom
wat lager dan in het ccniplete bestand. We zien dat de overleving van
cbievaars die in hat westen worden gevoriden lager is dan die uit het costen
(p ( 0.05), en dat geldt zowel voor eenjarige als vcor oudere Ooievaars.
We doen zo in feite dezelfde waarning als in 4.2, nainelijk dat in het
oosten relatief meer oudere ODievaars gevonden worden. Nu kunnen we jets
meer zeggen over de mogelijke oorzaken daarvan. In 4.4 zagen we dat in
hat westen meer ODievaars als bejaagd teruggemeld worden dan in het oosten
en dat dit felt (met een aantal aannames, zie aldaar) zou kunnen wij zen
op een mortaliteit die 24% hoger ligt, Als we de overleving in het westen
volgens dit getal verhogen, dan zou s0.418 en SaO.620. Deze getallen
zijn ongeveer gelijk aan die, die we voor de ult het oosten gemelde Oie-
vaars vonden. We concluderen dat het verschil in bej aging tussen het wes-
telijke en het oostelijke trekgebied een mogelijke verklaring is voor het
verschil in overleving. Daar nrten we dan wel direct bij aantekenen, dat
meldingen van Cbievaars uit Afrika bijna geheel onthreken. Alles wat daar
gebeurt ten aanzien van doodsoorzaken onttrekt zich aan onze waarneming.

Tenslotte willen we graag weten of het verschil in overleving tussen
het westen en het oosten een voldoende verkiaring is voor het gevonden
verschil in trektichting tussen jonge en oudere Ooievaars. Daarvoor zou-
den we echter de berekeningen van beide parameters op onafhankelijke ge—
gevens moeten baseren.
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5. HEr BJ)EDBICYItOP IN NEDEFL1ND

5.1 Inleiding

We hebben in eerdere hoofdstukken gezien, dat de oorzaak van de aantals-
fluctuaties (HPa) en van de schcrnn1ingen in het percentage niet-succes-
voile nestparen (%HPD) oncler cle in een bepaald gebied broedende ODie-
vaars gezocht moet worden in het trek- en/of overwinteringsgebied. In
hoof dstuk 7 zal srden besproken wat de sleuteif actor is. Daarmee is nog
niet verklaard waaran de ODst-populatie in het nocxtdwesten van Europa af-
netrt, in het oosten daarentegen in sorrnnige gebieden toeneen± en waaran
de West-populatie in het noordeiijk deel van het areaal veel sterker af-
neernt dan verder naar het zuiden. Uitgaande van een voliedige verTtnging
van de verschillende deelpopulaties in de respectievelijke overwinterings-
gebieden - met dus gelijke risico' s op de trek en in Afrika - iret het
voorgaande betekenen dat er binnen het broedareaal ruirntelijk verschillen
bestaan in incrtaiiteit en/of broedsucces en/of mate van migratie binnen
het broedgebied. Wat de eerste twee factoren betreft bespraken we reeds
geevens in die richting in 3.7 en in 3.4. Over de mate van migratie
in de randzone van het verspreidingsgebied zijn weinig concrete gegevens
bekend (4.3).

Broedsucces, overleving en eventueel de migratie binnen het broedareaal
zulien in sterke mate bepaald worden door de kwaliteit van het broedbio-
toop. Nu is het broedbiotoop onder ipvioed van de mens en van het kiimaat
continu onderhevig aan veranderingen. In dit hoofdstuk zullen we aandacht
besteden aan de betekenis van het eerste facet, in het volgende aan dat
van het klimaat.

De oorspronkelijke broedgebieden van de Cievaar bevonden zich in bos-
steppe gebieden (Lebedeva 1981). tnzij de activiteiten van de mens kwamen
er voor de Ooievaar gebieden beschiicbaar, waar voorheen door de uitgestrekte
bosbedekking niet of slechts in geringe mate plaats was voor de Ooievaars
am in te broeden en voedsel te vinden. Deze aanvankelijk positieve invloed
van de civilisatie voor de Ooievaar iijkt meer en meer door te slaan naar
de negatieve kant. in 4.4 kwaxnen reeds j acht, bovengroricise leidingen en
biociden aan de orde. Hier bespreken we twee factoren die direct de mate
en aard van het voedselaanbod beinvloeden: deintensivering in de landbouw
en ontwatering van nerassige gebieden. De beiangrijkste• vraag zal daarbij
zijn in hoeverre veranderingen in het broedbiotoop in met name de laatste
decennia een roi gespeeld hebben bij het vrijwel verdwijnen van de wilde
Cievaar uit Nederland. Deze prthiatiek zal via verschillende wegen r-
den benaderd, ni. door (1) locale veranderingen in de verspreiding te cor-
releren aan veranderingen in het biotoop; (2) veranderingen in de ver-
spreiding te correleren met verschiilen in broedsucces; (3) na te gaan of
er gedurende de iaatste jaren dat een nest beoond werd sprake was van
slechtere broedresultaten; (4) op basis van de veranderingen in het aanbod
van belangrijke prooisoorten een voorspeliing te doen over de verandering
in het totale voedselaanb<xI.

5.2 Beschrijving van het broedbiotoop

cn een verband te kunnen ieggen tussen biotoopveranderingen en aantals-
veranderingen zulien we moeten weten welkeeisen er aan het biotoop gesteld
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Figuur 5a. "Grondsoortenkaart" van Nederland met daarin aangegeven alle
bekende broedplaatsen van Ooievaars, ingedeeld bij de periode, waaruit ze
voor het laatst als zodanig bekend zijn.
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worden. Nu zijn ons, met uitzondering van Booth (1957) en Jonkers (1982
en 1983), géén op directe observatie gebaseerde beschrijvingen van het
broedbiotoop in Nederland bekend. Indirect kunnen we ons hiervan - in
navolging van Booth (1957) - echter een beeld vormen door de versprei-
ding van de Ooievaar te correleren met factoren als grondsoort, bodem-
gebruik, gebruiksintensiteit, grondwaterstand en landschapstype; facto-
ren, die van belarig zijn voor het al of niet in voldoende math voorkomen
van prooidieren.

Bij de analyse zal onderscheid gemaakt worden tussen nestparen en
broedplaatsen; nederzettingen, waarvan uit tenxninste één jaar bekond is
dat er één of meer Oc)ievaarsparen eon nest beond hebben. Voor een gb-
bale beschrijving van het broedbiotoop wordt uitgegaan van alle bekende
broedplaatsen uit de periode na 1928. Op die wij ze wrdt er eon zo vol-
ledig mogelijk beeld verkregen van de verspreiding. De verspreiding van
de nestparen in 1939 zal gebruikt rden voor het vinden van de rnoest
geprefereerde habitats, aannemende dat deze voorkeur zich weerspiegelt
in ruimtelljke verschillen in populatiedichtheid.

5.2.1 Grondsoort

Figuur 5a laat zien, dat in de 3 noordelijke provincies het merendeel van
de broedplaatsen was gelegen op de pleistocene zandgronden en web met name
bangs de venige beekdalen, op de grens tussen zand en laayveen en op de
overgang van zand naar kbei-op--veen. Belangrijke gebieden waren: de Honds-
rug met het aangrenzendo stroma1 van de I-lunze; de bredere deben van de
stroonKlaben rond Coevorden (o.a. Drostendiep, Loopdiep en Overijsselse
Vecht), Meppeb (Wold A en Beilerstroan) en Steenwijk (Steenwijker A); het
Westerkwartier en de aangrenzende Friese gemeonten Achtkarspelen, Dantum—
adeob en Tietj erkstradeel. Uit het uitgestrekte laagveengebied van Fries-
land, het lage Midden, zijn ons sbechts eon gering aantab broedplaatson
bekend. Web kwamen er tamelijk veeb voor op de daigronden in Zevenwouden.
In vergebijking met do zandgronden kwarnen ook in het zeekleigebied rela-
tief weinig broedplaatsen voor; de meeste nog in de overgangszone tussen
veen en ze.ekbei, de kbei-op—veengronden.

Wat het zuidelijk deeb van het areaal betreft lagen veeb broedplaatsen
op oeverwabben in de nabijheid van de grote en kbeinere rivieren met abs
achterland baaggebegen kcznklei (op-veen) gronden en/of anvangrijke laag-
veengebieden; verder op do overgang van (duin) zand naar klei of laagveen
en in de nabijheid van "gelsobeorde" klei-op-veengronden, zoals die voorab
worden aangetroffen op de Zuidhobbandse en Zeeuwse eilanden en in het Land
van Heusden en Altena, de zgTl. pDebgronden. Relatief veeb broedpbaatsen
zijn bekend uit het waardengebied (o.a. Alblasserwaard), het Land van
Heusden en Altena, do Langstraat, hot gebied boven Breda, do ceving van
'5 Hertogenbosch, het strooma1 van do IJssel (o.a. de omgeving van
Wijhe en hot gebied boven Zwobbo) en do Eempobder.

5.2.2 Bodrgebruflc

Figuur 5b geeft eon overzicht van de gebieden met in de poriode 1954-1964
meer dan 80% grasband. Het broedareaab van do Ooievaar blijkt er groten-
doels binnen te valben. Fig-uur 5c laat zien, dat ongeveer 94% van do na
1928 (nog) bewoonde broedpbaatsen in graslandgebieden lag of or binnen eon
straal van 3 1cm - de gemiddebde actieradius van Cbievaars (ie 5.5.1) -
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Figuur 5b. Craslandkaart van Nederland met daarin alle bekende broed—
plaatsen van Ooievaars (zie voor legenda figuur 5a) Aangegeven zijn de
gebieden met in de periode 1954—64 meer dan 80% van de cultuurgrond in
gebruik als grasland (of boomgaard met gras als onderteelt) (Naar Altas
van Nederiand)

C
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Figuur 5t. Relatieve frequentieverdeling van de broedplaatsen uit de
periode na 1928, ingedeeld naar het aandeel grasland binnen een straal
van 3,0 km (wit) en 1,5 km (gestippeld) rond. de broedplaats. Als basis-
kaart diende de grasland/bouwlandkaart uit Atlas van Nederland. De cate—
gone terreinen met het hoogste aandeel grasland binnen het gebied is
gescoord, voor zover deze terreinen meer dan 75 ha bestreken.
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Figuur Sd. Overzicht van de gebieden met meer dan 80% grasland en een
zomergrondwaterstand die in de jaren 1952-55 gemiddeld niet beneden 70
cm onder het maaiveld kwam. Verder staan alle bekende broedplaatsen van
Ooievaars uit de periode na 1928 in de figuur aangegeven (bron grondwa-
terstanden Atlas van Nederland)
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• 1939 — 1949

• 1950 — 1982
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aan grensde. cdc bij een kleinere straal valt het overgrote deel nog
binnen de zuivere graslandgebieden. Slechts een fractie van de broed-
plaatsen beyond zich in gebieden met rninder dan 60% graslancL

5.2.3 Waterhuishouding

Niet in alle graslandgebieden kwam de cievaar evenveel voor (figuur
5b). In hoeverre dit verband hield met de aterhuishouding blijkt uit
figuur 5d. Aangegeven zijn de graslandgebieden met in de jaren 1952 tot

en met 1955 een gemiddeld grondwaterstand van minder dan 70 cm beneden

het maaiveld (-my) in de niarden juni, juli, augustus en september.

Bovendien zijn de uiterwaarden van de grote rivieren in de figuur inge-
tekend. Exor de hoogteverschillen trof (?) men er naast nonnaal vocht-
houdende terreinen namelijk ook tamelijk veel droge en natte delen aan
(De Boer 1956). Figuur 5d laat zien dat vooral de broedplaatsen die pas
na 1938 verdwenen geconcentreerd lagen langs de randen van de grasland—
gebieden met een zomergrondwaterstand van minder dan 70 cm beneden het
maaiveld.

Voor de nog na 1928 geregistreerde broedplaatsen is gescoord wat
binnen cirkels met stralen van 3 en 1 ,5 km de hoogste en laagste daar
gemeten gemiddelde zomergrondwaterstand was (figuur 5e). De broedplaatsen

die op rninder dan 3 kin afstand van de grote rivieren lagen zijn daarbij
niet rneegerekend vanwege het onthreken van waters tandsgegevens voor de
uiteiwaarden. Ca. 82% van de broedplaatsen blijkt binnen een straal van
3 km neer dan 75 ha cultuurland met een gemiddelde waterstand van minder
dan 70 cm -my gehad te hebben; 59% had daarnaast echter oak erg droge
gebieden (>140 cm -my) binnen deze cirkel liggen. In de vier noorde-
lijke provincies kwamen in 18% van de gevallen zowel zeer natte (<40 cm
-my) als erg droge gebieden (>140 cm -my) voor. Slechts bij 8% had de
directe angeving van het nest een grondwaterstand boven 70 cm. -my. In
hoeverre dit een gevoig was van het onthreken van geschikte nestgelegen—

heid in de natte gebieden (vroeger vaak zonder bebouwing) of berustte op
"een bewuste keus" valt op grond van deze gegevens niet te zeggen.

Bij een actieradius van 1 5 km blijkt het aarideel van de natste en

droagste variant aanmerkelijk terug te lopen; het vochtgradiënt kan niet
meer in z'n gdee1 worden bestreken. In de gebieden met in 1939 relatief
hoge dichtheden, t.w. de Hondsrug bij Haren en Gieten, het gebied langs
de Wold A, Tietsjerkstradeel, het Westerkwartier, Achtkarspelen en op
rneer locaal niveau rond de plaatsen Heerenveen en Beetsterzwaag (figuur
5g) is dit effect het geringst; over korte af stand zien we er grote ver—

schillen in zomergrondwaterstand, waarbij sans oak zeer natte delen

(<40 cm -my) voorkomen. Het felt, dat op de Hondrug de dichtheid rand

Gieten het grootst is, waar de overgang Hondsrug - stroorrdal van de Hunze

nag relatief het Ineest geleidelijk verloopt, zou er op kunnen duiden, dat

de ruimtelijke verschillen niet 1 te abrupt rnoeten zijn. Qk de iets
hogere dichtheden langs de Noord en in het Land van Heusden en Altena en
de Langstraat in het zuiden zijn op grand van het voorgaande verklaarbaar.

De verschillen tussen noord en zuid blijken slechts gering te zijn.

Het onthreken van de grondwaterstandscategorie 40 cm -my in het zuiden is
een gevoig van het nagenoeg onthreken van echt drassige weilandgebieden

aldaar.
In figuur Sf zijn zowel het aandeel grasland als de grondwaterstand
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Figuur 5e. Relatieve frequentieverdeling van de broedplaatsen uit de periode
na 1928, ingedeeld op basis van de gemiddelde grondwaterstand in de zomer
(zgws) in de directe omgeving van de broedplaats (midden) en op basis van
de hoogste (boven) en ]i.aagste gemiddelde zomergrondwaterstand (onder) in
het gebied binnen een straal van 3,0 km (wit) en 1,5 km (gestippeld) rond
de broedplaats, voor zover de terreinen met een dergelijke zgws sarnen meer
dan 75 ha bestrijken. De gegevens zijn exciusief de binnen een straal van
3 km langs de grote rivieren gelegen broedplaatsen (basiskaart grondwater-
standen uit Atlas van Nederland)
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Figuur 5f. Relatieve frequentieverdeling van alle na 1928 geregistreerde
broedplaatsen, ingedeeld op basis van de binnen een straal van 3,0 km
(wit) en 1,5 km (gestippeld) rond de broedplaatsen gelegen terreinen van
meer dan 75 ha grootte met het grootste aandeel grasland en de hoogste
gemiddelde zomergrondwaterstand. (be gegevens zijn exciusief de binnen
een straal van 3 km van de grote rivieren gelegen broedplaatsen.)
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gescoord. Ongeveer 80% van de broedplaatsen grensde aan of lag in gras-
landgebieden met een zomergrondwaterstand boven 70 cm -my; 12% in gebie-
den met een stand tussen 70 en 100 cm —my.

5.2.4 Graslandkwaliteit

ODk binnen de "natte" graslanden zijn er nog gebieden met weinig broed-
plaatsen. Dit betreft o.a. enkele uitgestrekte veengebieden in Holland
(figuur Sd). Dankzij een globale grasland—vegetatie-kartering in 1952
zijn er voor geheel Nederland gegevens beschikbaar over de kwaliteit van
het grasland (De Doer 1956), zodat we na kunnen gaan in hoeverre een en
ander in verband staat met het graslandbeheer. Bij de kartering werden een
7-tal hoofdgroepen onderscheiden. Deze vormen de basis-vegetatie-eenheden
voor dit verhaal. De eenheden kunnen kwalitatief anschreven worden als
zijnde voor een belangrijk deel:
1. voldoenc3e tot goed gras land
2. matig tot onvoldoende grasland
3. matig grasland met een gestoorde waterhuishouding
4. matig en droogtegevoelig grasland
5. nat
6. slecht
7. matig tot onvoldoende grasland, plaatselijk dxoog of nat.
Eenheid 7 vertoont afgezien van de drog en natte delen veel overeenkomst
met eenheid 2. Ze kct alleen voor in de uite:rwaarden. Voor een beschrij-
ving van de eertheden zij verwezen naar de publicatie van De Boer (1956).
Hier merken we slechts op dat de kwalificatienonnen destijds aanmerkelijk
lager waren dan heden ten dage het geval is (De Molenaar 1980).

Figuur 5g geeft een overzicht van de gebieden met meer dan 80% grasland,
voor zover deze een grasvegetatie hadden, die vanuit landbouwkundig oog-
punt in meer of mindere mate als onvoldoende, slecht of nat werd beoordeeld
(eenheden 2,5, 6 en 7): dit ten gevolge van een slechte behandeling -
bijvoorbeeld extensieve beweiding of één keer per jaar hooien -, een on-
voldoende bnesting en/of wateroverlast. De graslandvegetaties van de meeste
graslandgebieden uit flguur 5d blijken onder deze 4 eenheden te vallen.
Dit is op zich niet zo verwonderlijk, ontlat dergelijke gebieden met hoge
grondwaterstanden juist vanwege de slechte ontwatering en een vaak slechte
ontsluiting extensief gebruikt werden (Van Wijngaarden 1957b). Uitzondering
hierop vormen grote delen van de laagveengebieden in Holland, die als goed
of voldoende gekwalificeerd werden; gebieden met weinig of geen Cbievaars.

Aan de hand van de verspreiding der broedvogels in 1939 (n=326) is ge-
scoord welke vegetatie-eertheden binnen een straal van 3 kin rond het nest
worden aangetroff en. Tabel 5a geeft een overzicht van de ireest voorkanende
canbinaties. Slechts bij 11% onthraken zowel de eenheden 2, 5, 6 als 7.
De eenheden 6 en 2 kwamen al of niet in combinatie met andere eenheden het
meest frequent voor, namelijk in respectievelijk 46 en 48% van de gevallen,
gevolgd door de eenheden 5 en 1 net respectievelijk 31 en 30%. De rang-
lijst wordt aangevoerd door de conibinaties 1—6 (80%), 2—6 (7.4%), 2—7
(5,8%) en 2-5 (5,2%). Eveneens 5,2% van de nestparen had een nest in kwa-
litatief goede graslandgebieden (eenheid 1).

De hoogste dichtheden zien we in het noorden veelal in gebieden met
een matige tot onvoldoende vegetatie (eenheid 2) op de hogere delen en een
slechte of natte vegatie (eenheden 5 en 6) op de lagere (figuur 5g). De
tamelijk grote dichtheid in o.a. de Langstraat in Noord-Brabant rnaakt dui-
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Figuur 5g. Overzicht van gebieden met meer dan 80% grasland en een vege-
tatie, waarvan in 1952 meer dan 60% als matig tot onvoldoende (eenheden
2 en 7) , nat (eenheid 5) en/of (zeer) slecht (eenheid 6) werd gekwalifi—
ceercL Bovendien zijn aliLe nestparen uit 1939 aangegeven (zie verder
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delijk dat daar aithans het voorkomen van slecht of nat grasland geen
absolute noodzaak is voor de aanwezigheid van Cievaars.

5.2.5 Landschap

De gebieden, waar de Cbievaar in grotere aantallen voorkwam, kennrken
zich door hun open en uitgestrekt karakter. In Friesland telden de noor-
delijke Wouden en delen van het Lage Midden bijvoorbeeld aanmerkelijk
meer broedparen dan de deels beboste zandgronden in Gaasterland en in
het zuidoosten van de provincie (figuur 5g).

Een belangrijk resultaat van de besproken analyses is de door velen
veronderstelde rnaar hier op basis van "harde" gegevens aangetoonde re-
latie tussen het voorkaiien van Ooievaars en de waterhuishouding, waarbij
een lange vochtgradient met in de lage delen hoge zanerg]x)ndwaterstanden
als belangrijke karakteristieken naar voren zijn gekonen. Daarbij is
zeer waarch.tjnlijk niet alleen de hoge grondwaterstand op zich van be-
lang, rnaar ook het felt dat de graslanden in dergelijke gebieden relatief
weinig intensief gebruikt werden en daardoor tarnelijk ruig waren. Dit
schept voor bepaalde prooisoorten van de Ooievaar ideale leefomstandig-
heden. Het voorgaande betekent niet dat de uit oogpunt van de weidebouw
kwalitatief betere graslanden onbelangrijk zouden zijn. De combinatie
van beide biedt waarschijnlijk de rneest gunstige omstandigheden voor de
Ooievaar. Uit het slechts in geringe aantallen vcorkanen van nestplaatsen
in gebieden die geheel ariringd werden door "goede" graslanden, moeten we
oaken dat dergelijke gebieden het minst gunstig zijn.

De beschreven biotoopkenmerken en voorkeuren zijn in overeensteiraning
met hetgeen hierover voor andere gebieden wordt gezegd (flneis 1935,
Taritzen 1962, Mrugasiewicz 1972, Berndt 1974, Barre 1979); sarnengevat:
de Ooievaar houdt van open tot half open landschappen met verspreid bomen
of boanroepen en een niet te hoge vegetatie; dr met name van vochtige,
laagliggende terreinen en mime vlakke rivierdalen omzoorrd door natte
weilanden en hooilanden, vooral wanneer het graslandgebruik en het slot—
beheer er niet al te intensief zijn.

In Sleeswij k—Holstein, het zwaartepunt van de Noordwesteuropese popu-
latie, vindt men de laagste dichtheden en een gelijkmatige verspreiding
in het oostelijke morenengebied met intensieve akkerbcw en slechts wei-
nig graslanden. Hogere dichtheden orden aangetroff en op de matig ont-
waterde kccleigronden langs de Elbe en haar zijrivieren met veel weide-
bouw en langs stroanpjes op de ove.rgang van lage, drassige kleigronden
naar hogere zandgronden. Odc hier overweegt grasland. De hoogste dichthe-
den, in 1978 10-25 paren per dorp (rond 1935 zelfs tot over de 40), katen
voor op de zandopduikingen in het brede Elder-Treenedal met aangrenzend
uitgestrekte laagveengebieden (neis 1935, Barre 1979, Berndt 1974). neis
(1935) concludeerde op grond hiervan dat decombinatie van hoger gelegen
zandgronden naast lage, schrale en drassige terreinen de ideale anstandig-
heden vormen voor een hoge populatiedichtheid; een conclusie die ook op-
gaat voor de Nederlardse situatie in irroegere tijden. Men denke bijvoor-
beeld aan de Hondisrug, Zuidwest-Drenthe en Tietsjerkstradeel.

In Oldenburg werden rond 1934 de hoogste dichtheden aangetroffen in een
klei- en laagveengebied met weiden en hooilanden larigs de Weser. Op de
zeekleigronden in Ost—Friesland was de dichtheid ruim 75% lager.

Mrugasiewicz (1972) schrij ft de hoge dichtheid van de Ooievaar in het
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Tabel 5a. Percentage nestparen in 1939 (n=326) met binnen een
straal van 3 km rond het nest bepaalde combinaties van grasland-
eenheden (zie voor omschrijving code 5.2.4). De tussen haakjes
geplaatste eenheden komen facultatief voor. De tweede kolom be-
treft nestparen die binnen 3 km van één der grote rivieren broed-
den (eenheid 7 = grasland uiterwaarden).

zelfde combinaties
combinaties + eenheid 7

(1) — (3) — (4) — 6 21,8% 1,8%

(1) — 2 — (3) — (4) — 6 12,8% 4,6%

(1) — 2 — (3) — (4) — 5 11,7% 3,3%

(1) — (3) — (4) — 5 11,0% 0,0%

(1) — (3) — (4) 10,7% 2,2%

(1) — 2 — (3) — (4) 6,8% 8,8%

(1) — (3) — (4) — 5 — 6 4,5% 0,0%
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Poolse Milicz-district, gelegen in het stroardal van de Barycz—rivier,
toe aan het "natte karakter" van dat gebied met o.a. deels nog slecht
ontwaterde weide— en hooilanden,veel kleine en ondiepe plassen en andere
waterreservoirs en natte ruigteterreinen.

5.3 Relatie tussen veranderingen in verspreiding en veranderingen in
broec3biotoop

5.3.1 Het verdwijnen van broedplaatsen in relatie tot de biotoopkwaliteit

Van de 441 ons bekende broedplaatsen is 79% vóór 1950 verdwenen. De vraag
doet zich flu voor of cUt een gevoig was van een slechter 'ordend biotoop
of dat andere oorzaken een rol gespeeld hebben. De meest geëigende metho-
de cm dit ult te zoeken is gedetailleerd de veranderingen in biotoop te
vergelijken met veranderingen in de verspreiding. Dit is helaas niet rr-
gelijk aitht de ontwikkelingen op het gebied van bodemgebruik, ontwatering
en graslandkwaliteit in vroegere jaren ons slechts zeer globaal bekend
ziin,

Aangezien we voor de jaren vijftig wel beschikken over uitgebreide blo-
toopgegevens zullen we deze probliiatiek daarcm proberen te benaderen van-
uit de biotoopkenrnerken in het begin van de jaren vijftig. Laten we aan-
nemen dat er een verband bestaat tussen veranderingen in het biotoop en
veranderingen in de verspreiding van de Ocievaar. Dan zullen — uitgaande
van de biotoopkenrnerken in de jaren vii ftig - de broedplaatsen die vroe-
ger verdwenen zijn in een relatief slecht biotoop liggen. Naarinate het
tijdstip van verdwijnen verder van ons af ligt zal de kans dat het bio-
toop stark veranderd is groter zijn. De broedplaatsen die in de jaren
vijftig nog over zijn, liggen in het relatief gunstige biotoop.

Het voorgaande blijkt inderdaad het geval te zijn. In tabel 5b staan
alle bekende broedplaatsen gegroepeerd naar tijclstip van verdwijnen, waar-
bij vijf perioden onderscheiden zijn. Per groep zijn de hoogste gemiddel-
de zanergrondwaterstand, het grootste aandeel grasland en de broedplaat-
sen met matig tot onvoldoende, slecht en/of nat grasland binnen een straal
van 3 km rond het nest gescoord. Vooral de al vroeg verdwenen broedplaatsen
zouden vaak in veal drogere gebieden gelegen hebben, wanneer ze aanvang
jaren vijftig nog aanwezig waren geweest. Bovendien zou de graslandkwali-
teit uit landbouwkundig 009-punt aanmerkelijk beter geweest zijn dan bij
die van de na 1949 nog aanwezige nesten. Bijna 50% van de reeds in de
vorige eeuw verdwenen nesten zou in de jaren vii ftig niet in zuivere gras-
landgebieden gelegen hebben.

Figuur 5h geeft een beeld van de veranderingen als we de drie onder—
zochte factoren gecanbineerd scoren. Mcgelijk zijn de verschillen in de
figuur iets overtrokken, on-dat hat bij de gegevens van voor 1900 an een
relatief klein aantal gaat en deze bovendien niet voor 100% betrouwbaar
zijn (zie 3.1 . 1). Voor de in de periode 1900-1928 verdwenen broedplaatsen
geldt dit al in veel mindere mate.

Bij daze analyse hadden we voor de factor biotoopkwaliteit maar één
"meetpunt". Daardoor kunnen we niet zeggen of de waargenomen veranderingen
in hat verspreidingspatroon veroorzaakt rden door veranderingen in hat
broedbiotoop. He( is namelijk ook relijk dat er altijd al (stabiele) ver-
schillen in biotoopkwaliteit waren, en dat de slechte gebieden het eerst
verlaten werden in perioden waarin hat aantal Ooievaars (door oorzalcen
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Tabel 5b. Relatieve frequentie-verdeling van de in 5 perioden voor het
laatst geregistreerde broedplaatsen, gerangschikt naar de hoogste zomer—
grondwaterstand in cm beneden het maaiveld (zgws, —my.) en het hoogste
aandeel grasland binnen een straal van 3 km rond het.nest en met een opper-
vlakte van meer dan 75 ha; verder per periode het percentage broedplaatsen
met binnen deze straal den of meer der kwalitatief mindere grasland—eenhe-
den 2, 5, 6 en 7 (zie 5.2.4).

1867—1899 1900—1928 1929—1938 1939—1949 1950—1982

hoogste zgws,
cm —my.

<40 0.0 5.7 16.3 20.9 24.7

40— 70 44.4 45.3 58.1 59.9 67.7

70-100 25.9 32.0 23.3 18.1 6.5

100—140 25.9 17.0 2.3 1.1 1.1

) 140 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0

% grasland

80—100 53.4 88.3 90.2 95.1 96.8

60— 80 20.0 5.0 6.9 3.1 0.8

40— 60 20.0 5.0 0.9 1.3 0.8

20— 40 3.3 1.7 0.0 0.5 1.6

0— 20 3.3 0.0 2.0 0.0 0.0

% nesten met de
graslandeenheden 35.3 60.0 83.3 88.3 91.2

2,5,6en7

n (zgws/% gras—
27/30 53/60 86/102 182/224 93/125

land-eenheden)
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elders) afnarn. Cm daarover jets rreer te kunnen zeggen noeten we weten
in hoeverre het biotoop in de afgelopen eeuw veranderd is. In elk geval
benadrukken deze gegevens nag weer eens het belang van een hage zonor-
grondwaterstand en een tamelijk extensief gebruik.

5.3.2 Regionale veranderingen in verspreiding en biotoop

In 3.1 zagen we dat het aantalsverlcop in Nederland niet overal eender
was. De Ooievaar verdween waarschijnlijk al in de vorige eeuw uit Zee-
land (hoewel de gegevens hieromtrent onzeker zijn). In het eerste kwart
van deze eeuw was er een ster]ce af name in Noord-Holland en in bepaalde
delen van Zuid-Holland boven het rivierengebied. In 1939 waren ze er na-
genoeg verdwenen. Oak in de smallere beekdalen van Drenthe en ente zien
we de Ooievaar in de jaren dertig nagenoeg verdwijnen, evenals bijvoorbeeld
in het ulterste noorden van Friesland.

Een verkiaring voor het verdwijnen van de Oaievaar van de Zeeuwse- en
Zuid—Hollandse eilanden kan zijn dat het graslandareaal er sedert het mid-
den van de vorige eeuw behoorlijk is afgenomen. (In de periode 1837-1859
werd er van Nederland een topagrafische kaart gerraakt, op basis waarvan
door Van Wijngaarden, 1957b een graslandkaart gemaa]ct is.) Dit verklaart
echter niet de afname in Noord- en Zuid-Holland, aangezien de oppervlakte
grasland daar nauwelijks is teruggelopen. Oarzaak kan in dat geval de
al in een relatief vroeg stadium op gang gekaiien intensivering van het
graslandbeheer in die gebieden zijn. Vooral de graslanden op veen en klei-
op—veen en in jets mindere mate misschien de kc- en knipklei-gronden
waren in het verleden vanwege de in die gebieden van nature slechte ant-
watering en de vaak moeilijke toegankelijkheid (en wat de kleigronden be-
treft vaak slechte bodemstructuur) van een slechte kwaliteit. Vooral de
wat verder van de bedrijfsgebouwen afgelegen delen werden verwaarloosd
of waren slechts af en toe als weiland (vetweide, jongvee) of hooiland in
gebruik (Van Wijngaarden 1 957b), Blijkens de vegetatie-kartogram van De
Boer (1956) was dit vooral in Holland, Utrecht en Zeeland rand 1952 al
sterk verbeterd. Er kwamen uitgestrekte gebieden voor met voldoende tot
goed graslarid; dit dank zij een betere graslandbehandeling, een zeer in—
tensief gebruik en een regelm3tig bijhouden van sloten en bennen. Van
Wijngaarden (1957b) wijst in dit verband op de snelle afname van de opper-
vlakte blauwgraslanden in de daaraan voorafgegane decennia.

Hoewel het door het gebruik van gemalen sedert de tweede heift van de
vorige eeuw in toenemende mate mogelijk is geworden het grondwaterpeil te
beheersen, zal dit nauwelijks een rol gespeeld hebben bij het verdwijnen
van de Oaievaars uit Holland. In veel veengebieden werd namelijk het
vroegere streefpeil met een zomergrondwaterstand van ca. 60 cm -my gehand-
haafd an inklinking tegen te gaan (De Molenaar 1980). In de kleigebieden
zal het echter wel geleid hebben tot een grondwaterstandsdaling en daar-
mee indirect tot een verbetering van de graslanden. Dit is mogelijk de
oorzaak geweest van de afnarre in het zeekleigebied in Friesland. Hetzelfde
geldt misschien voor de beekdalen, waar pas in de laatsté 50 tot 60 jaar
afwateringssystemen tot stand zijn gekomen (De Molenaar 1980).

Fnkeie be1mqrijke venindaringen in cle verspreiding vôór 1940 blijken op
grand van biotoopveranderingen verklaard te kunnen orden. Helaas weten
we voor de verschillende gebieden niet wanneer zich de landbouwkundige
verbeteringen precies hebben voltrokken evemiiin als we weten wanneer de
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Figuur 5h. Relatieve frequentieverdeling van broedplaatsen op basis van

het aandeel grasland en de gemiddelde hoogte van de zomergrondwaterstand

(zgws) binnen een straal van 3 km rond de broedplaats, waarbij de broed—

plaatsen zijn gesplitst in 5 groepen, die elk een bepaalde periode orn-

vatten waaruit de broedplaatsen voor het laatst als zodanig bekend zijn.

De puntenrasters geven het percentage broedplaatsen aan met binnen de

cirkel meer dan 40% als goed tot voldoende gekwalificeerde graslanden

(eenheden 1, 3 en 4) . (De gegevens zijn exclusief de broedplaatsen bin—

nen een straal van 3 km langs de grote rivieren)
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Figuur 5i. Overzicht van de broedplaatsen uit de periode na 1950
en van de toestand der ruilverkavelingen op 31 december 1950,
31 december 1960 en 31 december 1970 (naar 1t1as van Nederland)
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afname van de Ooievaars die in die gebieden heeft ingezet, zodat niet
met zekerheid te zeggen valt of het hierbij gaat om oorzakelijke ver-
banden. Een aanwijzing in die richting vormen de gegevens echter zonder
meer. Het verdwijnen van de Ooievaar als broedvogel ult Zeeland aan het
eind van de vorige eeuw (Haverschrnidt 1929) in een periode met over het
algemeen weer toenemende populatie-aantallen (3.2) en met nog hoge dicht-
heden in Holland (3.1) lijkt in dit opzicht veelzeggend.

5.3.3 Invloed van ruilverkavelingen op de verspreiding

Sedeit het begin van de jaren vijftig is er sprake van een toenemende
intensivering in de landbouw. De rundveestapel vrdt sterk uitgthid.
Dit is enerzijds mogelijk door een verhoogde veebezetting in de weilariden,
anderzijds door een vergroting van het graslandareaal op de hogere zarid-
gronden en op de rivierkleig:ixrnden van Gelderland. Het graslandbeheer
wordt aanzienlijk verbeterd. I-let gebrui]c van kunstxnest neemt sterk toe.
Vooral op grond van uituurtechnische redenen wordt daarbij een diepere
grondwaterstand nagestreefd dan voor een optimale grasgroei noodzakelijk
is (De Mclenaar 1980). Do ontwateririg voor graslanden op kleigrond en
klei-op--veengrond met eon kleidek van neer dan 60 cm dikte rdt in de
jaren zeventig als goed gekwalificeerd bij een gemiddeld zomerpeil van
rneer dan 1 meter -my. Bij minder dan 40 cm klei—op-veen geldt eon peil-
norm van 7 0-90 cm -my; bij veengrond en venige zandgrond van 6 0-80 cm
(Ton en Lourens 1978). Bij opvolging van deze normeri zijn de klei- en
klei-op-veengebieden als broedbiotoop voor do CDievaar wat dit aspect be-
treft dus het meest bedreigd. Voor zover de geschetste ontwikkelingen ge-
leidelijk verlopen, is de invloed ervan op de aanwezigheid van Ooievaars
moeilijk na te gaan. Bij uitvoering van ruilverkavelingen zijn de veran-
deringen binnen een korte periode daarentegen vaak zeer ingrijpend. De
eventuele gevolgen voor Ooievaars zijn daardoor gemakkelijker te bepalen.

Voor 127 nesten die na 1954 verdwenen is nagegaan in hoeverre eon ruil-
verkaveling do oorzaak geweest kan zijn van het verdwijnen. Daarbij deed
zich het probleem voor dat we niet bekend zijn met de situatie ter plaatse.
Wanneer een nest langs de rand van eon ruilverkavelingsgebied ligt, hetgeen
regelmatig het geval bleek to zijn (f iguur 5i) zal het van de ligging der

fourageergobieden afhangen - binnen en/of buiten het te verkavelen gebied -
of eon nestpaar al dan niet door de verkaveling getroff en wordt. In doze
gevallen is m.b.v. gedetailleerde kaarten nagegaan in hoeverre de gras-
landen met eon zanergrondwaterstand van minder dan 70 cm -my binnen het
verkavelingsgebied lagen. Ging meer dan 50% verloren, dan is de verkaveling
als zodanig geregistreerd.

74% van do nesten bleek al verlaten te zijn vOôr de .vochtige graslanden

in do arjeving in hot kader van ruilverkavelingen op grote schaal verbeterd
warden. In de 33 gevallen waar dit niet het geval was, werden or door de
nestparen nog gemiddeld 5,2 jaren (s.d. ± 2.9) na hot jaar van stmiing
over het al of niet uitvoeren van eon verkaveling jongen grootgebracht. Do

nesten werden gemiddeld nag 6,1 jaar (s.d. ± 391) door nestparen bewond.
Bij de genoemde intervallon ncet bedacht rdon dat tussen het moment van
sterrrning en de uitvoering doorgaaris tenrninste 1 jaar tussenruimte ligt.
In grate verkavelingen zal bovendien niet in ôén keer het gehele gebied

op de schop zijn genomen. Gaan we uit van de aanname dat gerniddeld na 2

j aar do gevolgen van de ruilverkavolirigen morkbaar werden voor do Ooievaars,
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dan betekent dit dat de Ooievaars nog gern.iddeld 3 jaren onder deze orn—
standigheden jongen voortbrachten.

Het voorgaande is geen bewijs dat ruilverkavelingen de oorzaak zijn
geweest van hot verdwijnen. Dit is alleen aan te tonen door de sneiheid
van verdwijnen dezer nesten (t.o.v. het begin der verkaveling) te verge-
lijken met die van in de buurt gelegen nesten, welke niet binnen het ver-
kavelingsgebied vallen. Gezien het vxoegtijdig verdwijnen van de meeste
na nog 1954 bewoonde nesten zijn de gegevens daartoe echter volled.ig on-
toereikend.

Eon indicatie in de richting van ruilverkavelingen als oorzaak zou het
relatief snel venwijnen van enkele nesten op de Hondsrug bij gorger en
Westdorp kunnen zijn. Daar is al in 1952 begonnen met eon ruilverkaveling.
Broedparen in Zuidlaren, Annen, Anico en Eexterzandvoort, waar vanaf het
begin van de jaren zestig landbouwkundige verbeteringen warden uitgevoerd,
weten het wat langer vol te honden. Hier staat tegenover dat bijvoorbeeld
in de crngeving van Groningeri ook al vroegtijdig nesten verdwenen, hoewel
er voor zover ons bekend noch ruilverkavelingen noch andere ingrijpende
veranderingen zijn geweest.

Dat er in aangrenzende gebieden ook zonder grote ingreperl verschillen
kunnen zijn in de sneiheid van verdwijnen, blijkt bij beschouwing van de
Friese gemeenton Danturnadeel/Achtkarspelen en Tietj erkstradeel (flguur
5i). Kennelijk zijn er van oorsprong al verschillen in kwaliteit van
het biotoop geweest die maken dat de Ckievaars op de one plek eerder ver-
dwijnen dan op de andere. Dit zou dan moeten blijken uit hot broedsucces.
In 5.4 wordt hierop ingegaan.

Hoewel hot voorgaande ons door gebrek aan voldoende gegevens geen harde
bewijzen geeft over nadelige effecten van ruilverkavelingen op de aanWe-
zigheid van Oz)ievaars, is bet wel opvallend dat in cle loop der jaren eon
toennd aandeel van de nag resterende paren langs de grote rivieren
broedt (figuur 3b). De uitexwaarden zullen relatief weinig veranderd zijn.
Voor zover dit niet hot geval was kwamen ze voor in (toen) nag niet ver-
kavelde gebieden, die tij dens eon inventarisatie van de waterbeheersing
in 1975-1976 (Ton & Louxens 1978) ingedeeld werden bij de cultuurgronden
met eon grotendeels onvoldoende peilbeheersing (0. a. Vij fheerenlanden en
Lopikerwaard).

Dat ontwateringsrnaatregelen en do daaraan dcorgaans gekoppelde intensi-
vering van hot graslandbeheer wel degelijk eon negatieve invloed op eon
ooievaarspopulatie kunnen hebben, is op oveft.uigende wijze aangetoond
door Löhmer (1974) voor eon populatie in Nedersaksen. In twee aangrenzende
gebieden, t. w. hot Steinhuder Meer en het Leine-dal, werd in respectieve-
lijk 1955 en 1963 do ontwatering verbeterd. Gniddeld 3 jaar na de respec-
tievelijke voltooiing - ongeveer even lang dus als in Nederlarid - brachten
de paren voor de laatste keer jongen voort. Wel bleven ze vaak flog enkele
jaren - sans tot 9 jaar - op het nest; echter zonder broedsucces.

Cbk in andere gebieden zijn afnannde aantallen di]cwijls in verband
gebracht met eon biotoopverslechtering door ingrepen van de mens, zo bij-
voorbeeld in Hongarije, in de Erul-vallei (Ponenië) en in delen van de
Barycz-vallei (Polen) door ontwateringsmaatregelen (Marian 1970, Kaciats

1977, Mrugasiewicz 1972).
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5.4 Relatie tussen broedsucces en veranderingen in verspreiding

74% van de na 1954 nag bewconde nesten verdwenen vôôr er ter plaatse
ingrijpende lanclbouwkundige verbeteringen werden uitgevoerd. Nu nj st
de vraag in hoeverre cUt moet worden toegeschreven aan oorzaken "van bui-
ten af", of dat het toch te rieken heeft gehad Iret de ontwikkelingen van
de larx3bouw in Nedenlath, die uiteraard oak in de nag te verkavelen ge—
bieden niet stilstonden. In de volgende paragraf en zal deze problatiek
benaderd worden vanuit een analyse van de ruixrthelijke verschillen in
broedsucces en de verandeningen daarin.

5.4.1 Broedsucces per deelgebied

Figuur 5j geeft een cverzicht van de broedparanieters per deelgebied voor
de peniode 1931-1940. Naast het reeds eerden geconstateerde verschil in
broedresultaten tussen de noordelijke en zuidelijke helft van de Neder-
landse populatie (3.3.3) blijken er oak binnen beide groepen aanzienlijke
regionale verschillen te bestaan. In het noorden zien we langs het veenge—
bied van Noordwest-Overijssel, op het Hondsrug en in het Westerkwartier
in vergelij king met de andere deelgebieden opval lend hoge waarden voor
het broedresultaat (JZa). In de beide eerstgenoemde gebieden liggen de
broedresultaten daannee ongeveer op hetzelfde niveau als in de zuide-
lijke deelgebieden. Dit met uitzondering van Noord—Brabant en wel speciaal
het land van Heusden en Altena, die nag hager scoren.

De verschillen in het broedresultaat (JZa) tussen de deelgebieden be-
rusten vaak zowel op het percentage niet-succesvolle nestparen (%HPo) als
op het aantal' 'uitvliegende jongen per succesvol nestpaar. (JZm). Dit was
oak te verwachten, gezien het negatief verband tussen beide parameters
(tabel 3c). Duidelijke uitzonderingen hierop vonnen Noordwest-Ovenijssel,
het vasteland van Holland en in rnindere mate Noord-Brabant exci. bet
Land van Heusden en Altena: in het eerste geval door een ondanks het lage
%HP0 tamelijk lage wearde voor JZm; in de beide andere gevallen door een
hoge JZm-waarde bij een hoog %HP0. Nu omvat het deelgebied Noordwest-
Overijssel latief weinig nestparen en bestrijkt een klein en tamelijk
homegeen gebied. De andere deelgebieden zijn qua broedbiotoap vaak wat
heterogener. De broeciresultaten in Noordwest-Ovenijssel zijn daardoor no-
gelijk wat overtrokken.

De meest plausibele verkiaring vcor de hoge JZM-waarden in Holland en
Noord—Brabant is dat er in die gebieden relatief veel West-Coievaars
broedden - met gexniddeld betere broedresültaten (tabel 3g) - een idee
dat eerder naar voren wend gebracht door Haverschmidt (1950). Het is ge-
baseerd OP de relatief vroege aankctnsttij den van de ODievaars in deze
provincies in vergelijking met de rest van Nederland (zie figuur 5k, pe-
node 1900-1928). De Ooievaars arniveerden er bovendien slechts enkele
dagen later dan de West-ODievaars in het Boven-Rijn-gebied gemiddeld
aankwamen (tabel 3n), hetgeen een en ander nag waarschijnlijker maakt.
De hoge waarde van het percentage niet-succesvolle nestparen in een deel
dezer gebiéden moet waarschijnlijk verklaard worden uit een afwijkende
leeftijdsopbouw van de populatie met veel niet-broedende vogels (zie oak
5.4.2).

In de jaren 1955—1960 blijken de voor de peniode 1931-1940 gevciden
venschillen in het broedresultaat (JZa) nag grotendeels te bestaan, zij
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het in wat andere onderlinge verhoudingen. Zo is er nag steeds het verschil
noord-zuid en aok de Hondsrug en het Land van Heusden en Altena scoren

t.o.v. de aangrenzende gebieden nag haag. De broedresultaten in Noordwest-
Overijssel zijn verhoudingsgewijs echter sterk gedaald; dit zowel als ge-

voig van een taename in %HP0 als van een daling van JZm. In hoeverre enke-
le kleine verkavelingen in het gebied daarbij een ml gespeeld hebben
valt niet te zeggen. Oak de braedresultaten in Noord-Friesland zijn sterk
teruggelopen. Vaoral het percentage niet—succesvolle nestparen (%HP0) is
er erg haag.

In het Land van Heusden en Altena zien we het hetzelfde als in de jaren
dertig in Holland: een hage waarde voor JZIn ondanks een tamelijk haag
%HPo. Aangezien de Oaievaars er 27 dagen later aankaien (figuur 5k) dan
in de Elzas (tabel 3n) lijkt het niet waarschijnlijk dat de hagere waarde
voor het aantai uitvliegende jongeri per succesvol nestpaar (JZm) zou zijn
veroorzaakt daordat er nag west-vagels zouden braeden. De aorzaak zal
waarschijnlijk oak hier een afwijkende leeftijdsopbouw van de restpepu-
latie zijn.

Vergelijken we voor de deelgebieden de broedresultaten in de periade
1955-1960 (figuur 5j) met de gemiddelde aankomstdag van de tweede vogel
op heb nest (GA2) (figuur 5k), dan zien we met name tussen G12 en het per-
centage niet-succesvolle broedparen (%HPo) een duidelijk verband: in
delgebieden met relatief veel succesvolle nestparen arriveerden de Cbie-
vaars doorgaans aanmerkelijk vroeger op het nest. Een dergelijke relatie
tussen beide paranieters stelden se via een andere benadering eerder
reeds vast in 3.6.1.

De gebieden met lagere percentages vaor het aantal niet-succesvolle
nestparen (%HPo) kenmerken zich niet alleen door vroegere aanJcomsttijden;
vergelijking van de waarden voor %HP0 in de jaren dertig (figuur 5j) met
de verspreiding der nestparen in 1939 (figuur 5g) brengt aan het licht,

dat de pepulatiedichtheden er t.o.v, de omringende deelgebieden vaalc wat
hager zijn. Dit zien we vooral voor de noordelijke deelgebieden en voor
Noord-Brabant. Tussen het aantal uitvliegende jongen per succesvol nest-
paar (JZm) en de populatiedichtheid blijkt geen enkel verband te bestaan.

5.4.2 Broedsucces en populatie—afname

Bij een populatie die door buiten het broedgebied gelegen oorzaken af-
neemt is het te verwachten, dat de rninder gunstige biotopen het eerst
verlaten zullen vorden. Is het verdwijnen een gevoig van locale verande—
ringen in het broedbiotoop, dan zal de af name uiteraard gebonden zijn aan
de plaats van verandering. D,m.v. Spearman-rang-correlaties is voor de
deelgebieden nagegaan in hoeverre er een verband bestaat tussen de broed-
resultaten in de periode 1931-1940 (figuur Sj) en de afnaire in de jaren

veertig uitgedrukt in % van de populatie-grootte in 1939 (tabel Sc). Zoiel
in het noorden als in het zuiden blijkt er een sterke' correlatie te zijn
tussen pracentuele afname en %HPo; in deelgebieden met een haag percenta-
ge niet-succesvolle nestparen is het aarital nestparen relatief snel terug-
gelopen. Tussen de procentuele afname en het aantal uitvliegende jongen
per succesvol nestpaar (JZrn) bestaat geen verband.

Na 1950 zijn de populatie-aantallen in de meeste deelgebieden te gering
an nag een dergelijke analyse uit te kunnen voeren. Wel is het echter zeer
opvallend dat in de jaren vijftig juist de gebieden met in de periode
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JZa JZm

Figuur 5j. JZa (het gemiddeld aantal uitvliegende jongen per nestpaar)
JZm (idempersuccesvol nestpaar) en %HP0 (het gemiddeld percentage
niet—succesvolle nestparen) per deelgebied in de perioden 1931—40

(boven) en 1955-60 (onder) (zie voor de omgrenzing van de deelgebieden

figuur 3ab).

1931 — 1940

0

1955 — 1960
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193 1-1940 de laagste percentages niet-succesvolle nestparen (Noordwest—
Overijssel en Land van Heusden en Altena) zich het best weten te hand-
haven (figuur 3d).

De broedresultaten zijn vooral in Noordwest-Overijssel in de periode
1955-1960 aanmerkelijk slechter dan in de jaren dertig (figiiur 5j). Van
de 3 deelgebieden met in 1960 ncx tenminste 5 broedparen (Ncx)rdwest-
Overijssel, Land van Heusden en Altena, Hollands rivierengebied) heeft
het het hoogste percentage niet-succesvolle nestparen (%HPo). Dit ver-
klaart misschien de snelle afname in dat gebied na 1960. Overigens wer-
den er toen ook 2 ruilverkavelingen in uitvoering genomen (Nijeveen-
Kolderveen en Meppelerdiep).

Uit het voorgaande moet geconcludeerd worden dat er - uitgaande van
de toestand in de jaren dertig - voor de periode 1940—1950 geen aanWij—
zingen zijn dat biotoopveranderingen in Nederland zouden hebben geleid
tot de sterke afname van de ODievaar. De gegevens van na 1950 zijn ontoe-
reikend an op grond daaxvan uitspraken te doen. Wel is het zo dat de
ontwikkellngen in ordwest-Overijsse1 een indicatie geven van negatieve
effecten als gevoig van veranderingen in het biotoop.

Een belangwekicend resultaat is de voor de jaren dertig en veertig ge—
vonden positieve correlatie tussen het percentage niet-succesvole nest-
paren (%HPo) en de procentuele afname. I-let bevestigt eerdere resultaten
van Zink (1963) waarbij zich binnen twee verschillende habitats eenzelfde
proces voltrok (zie 4.3), voegt daar echter aan toe hoe fijngevoelig dit
"mechanisme" eigenlijk werkt, In het onderzoek van Zink betreft het in
kwalitatief opzicht duidelijk uiteenlopende broedbiotopen, zodat - mede
met behuip van ringaflezingen op de nesten - geconcludeerd kon worden
dat de Ooievaars zich in tijden van afnemende populatie-aantallen con-
centreren in de ireest geschikte biotopen. Voor de Nederlandse situatie
zijn de kwaliteitsverschillen tussen de broedbiotopen in het algemeen
minder duidelijk aan te geven. Het globaal gezien positief verband tus-
sen het percentage succesvolle nestparen (%HPo) en de populatiedichtheid
(5.4.1) — als relatieve maat voor de biotoopkwaliteit - maakt het echter
waarschijnlijk dat het bij ons eenzelfde rnechanisrre betreft.

5.4.3 Broedsucces en verdwijnende nesten

Een andere nogelijheid am enig inzicht te krijgen in de oorza(a)k(en)
van de achteruitgang is na te gaan in hoeverre er gedurende de laatste
j aren dat een nest beoond werd sprake was van afnemende broedresultaten.
Wanneer veranderingen in het biotoop (rrede) de oorzaak zijn, valt het te
vei:wachten dat aan het jaar van verdwijnen één of meer jaren zijn voor-
afgegaan, waarin de nestparen door de verslechterende omstandigheden al
minder goede broedresultaten boekten. Dit zou zich dan rreten nanifesteren
in grotere nestverliezen. Op grond van de in 3.6.2 opestelde hypothese
is namelijk niet te verwachten, dat het geirtiddelde aantal eieren terug-
loopt (of dat de gerniddelde aankamstdatum van de tweede vogel verandert).

Tabel 5d geeft een overzicht van de resultaten. Voor de noordelijke en
zuidelijke nesten is voor drie opeenvolgende perioden het gemiddelde
broedsucces berekend, t.w. voor het lOe tot en met 5e jaar, het 4e en 3e
jaar en de laatste 2 jaren vóór het verdwijnen als nest met een Ooievaars—
paar. Deze indeling is gebaseerd op het feit, dat de jaanemiddelden tot
het 4e jaar tamelijk constant waren. Gezien de grote veranderingen in de
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Figuur 5k. Overzicht van de gemiddelde aankomsttijd van de eerste
rospectievelijk tweede vogel van nestparen (Al respectievelijk A2) , per
provincie respectievelijk deelgebied berekend voor de perioden 1867-99,
1900—28 respectievelijk 1955—60 (n) . Eenheid voor aankomsttijd: dag van

het jaar (70 = 11 mrt, 100 = 10 apr)

Tabel Sc. Spearman rangcorrelaties tussen de populatie—afname in de
noordelijke en zuidelijke deelgebieden (n respectievelijk 8 en 6)
gedurende 1940-50, uitgedrukt in % van populatiegroottes in 1939 en
de voor de deelgebieden berekende variabelen broedresultaat (JZa)
aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar (JZm) , percentage
niet—succesvolle nestparen (%HP0)

Var iabel en
Noord

rho P

Zuid
rho P

afnanie — JZa —0.7169 0.023 —0.3769 0.231

% afname — JZm —0.1557 0.357 —0.0580 0.457

afname — HPo +0.8024 0.009 +0.8986 0.008

1861 — 1899
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Noord . Zui d

Jaar vdór verdwijnen Jaai' vó6r verdwijnen

lOs — 5e 4e — 3e 2e — le be — 5e 4e — 3e 2e — le

JZa 2 04 1,94 0,80 2 43 1 63 1,40
0,11-137) (0,17-68) (0,12-101) 0,19-75) 0,23-40) (0,20-57)

JZm 2 63 2,64 2,38 3 19 2,71 2,58
o,o8—1o6) (0,12—50) (0,16—34) 0,13—57) (0,17—24) (0,21—31)

m (op ffl'in) 3 17 3,17 3 19 3,50 3 30 2,97
O,O9-97) (0,14-46) 0,18-32) (0,13-56) 0,19-23) (0,18-32)

%HPn 10,2 11,8 46,5 12,0 25,0 30,0

%HPe 12,4 14,7 19,8 12,0 15,0 15,8

GA2

op HPm 109,8 110,7 112,8 109,2 109,9 109,7
(1,2—76) (1,5—36) (1,7—25) (1,2—46) (2,2—17) (1,8—23)

op }We 113,4 113,9 118,1 121,4 115,2
(4,0—11) (3,2-8) (4,4—13) (7,3—7) (5,9—10)

op ipn 133,1 137,2 129,3 141,0 141,2
(3,5—12) (65—6) (2,7—30) (7,6—6) (3,0—13)

vorliezen BPrn,

eieren, EV 0,17 0,18 0,32 0,02 0,19 0 14
(0,05—86) (0,09—44) (0,12—31) (0,02—54) (0,11—21) 0,07—28)

nest Jongen, JV 0 21 0 31 0 37 0,24 0 27 0 18
0,05-90) o,o8-14) o,11—3o) (0,06—54) 0,12—22) 0,07—28)

totaal, TV 0,48 0,51 0 72 0 29 0 58 0 39
(0,07—95) (0,10—47) 0,16—32) o,o7—56) 0,17—24) o,1o—31)

vorliozen HP0:

oieven, EV 1 78 2 29 2,00 2,40 3 00 1 38

0,60—9) o,6o—7) (0,41—14) (o,67—5) o,82—3) 0,56—8)

nestjongen, JV 1,11 0,86 0,93 0,22 0,00 1,22
(0,37—9) (0,51—7) (0,29—15) (0,21—9) (0,00-3) (0,44—9)

tota1, lW 2 90 3 14 2,93 3 00 3 00 2 88
t 0,30—10) 0,24—7) (0,21—14) 0,50—4) o,B2—3) o,33—8)

Tabel 5d. De broedresultaten en de aankomsttijden in de jaren na 1954 voor
Noord— en Zuid—Nederland, berekend voor drie opeenvolgende perioclen, voor—
afgaand aan het eerste jaar dat een nest definitief niet meer door Ooie—
vaarsparen bewoond werd (± 1 s.e. - n) . Zie vercler 5.4.3 en
voor afkortingen bijiage 5.



121

laatste 4 jaren is deze pericxle flog weer in tweeën gedeeld. De interpre-
tatie van de resultaten maakte het bovendien wenselijk onderscheid te
rnaken tussen nestparen die geen eieren gelegd hebben, HPn (icht), en nest-
paren die zonder succes broedden, HPe (rfolglos). In het verdere verhaal
zal ganakshalve over de perioden 1, 2 en 3 gesproken wrden, waarbij
periode 3 staat voor de laatste 2 jaren vôór verdwijnen.

JZa blijkt in de laatste jaren vOOr verdwijnen van de nesten zeer
sterk terug te lopen; alt zowul als gevoig van een sterke toename van
%HPn als van een afname van JZm. Daarnaast is er een geringere toename
van %HPe. Noord en zuid verschillen in het tijdstip, waarop deze veran-
deringen zich doorzetten, namelijk respectievelijk in periode 3 en pe-
node 2.

De afnaiTe van JZm in het noorden is het gevolg van toenemende nestver-
liezen (+ 0,26). Het gemiddelde aantal eieren onder de succesvolle nest—
paren (EZm) heeft er een opvallerd constante waarde. In het zulden wordt
het teruglopen van JZm in pericxe 2 voor Ca. 42% gedragen door een afname
in EZm. De nestverliezen nemen toe nt 0,28. In periode 3 loopt EZra ver-
der terug. De nestverliezen zijn weer wat afgenomen.

In 3.6.2 zagen we dat de aankcnstatum van de tweede vogel van een
paar gecorreleerd is met het aantal eieren en in iets rnindere mate iret
het aantal uitvliegeride jongen. We zullen flu nagaan, in hoeverre de voor-
heen geschetste ontwlkkelingen in verband staan nt veranderingen in de
gQliiddelde aankc*nstdatum. Daartoe zijn voor de nestpaargroepen 11Pm, HPe
en HPn de gemiddelde aankansttijden van de tweede riestvogels (GA2) bere-
kend. Aangezien de aankcxnstdag van de tweede nestvogel niet altijd bekend
is ligt n voor deze gemiddelden lager. De geiniddelde aankansttijd van de
succesvolle nestparen (GA2) blijkt in het noorden 3 dagen te zijn ope-
schoven. In het zuiden is G22 niet veranderd. De afname van EZm kan er
dus niet verklaard worden uit een verlate aankanst. Bij de groepen HPe en
HPn is geen duidelljke lijn in de veranderingen herkenbaar. Dewaarden
z±jn overigens ook gebaseerd op weinig gegevens, zodat ze niet erg betrouw—
baar zullen zijn.

Vergelijken we de gerniddelde aankomsttijd der 3 nestpaargroepen onder-
ling, dan zien we voor de groep HPe dat de 2e vogel gemlddeld 4,8 (noord)
en 8 • 2 dagen (zuid) later aankcamst; voor de groep HPn is dit respectieve-
lijk 19,5 en 31,5 dagen. Uit de giote spreiding in de aankcrnstdata t.o.v.
het gemiddelde onder de groep HPe blijkt nog eens het zeer zwakke ver-
band tussen aankciristdatum en nestverliezen (zie ook tabel 31).

Oorzaak van de toenerrende nestverliezen onder de succesvolle nestparen
is in het noorden zowel een toenarre van de verliezen aan eieren als aan
nestjongen. In het zuiden nexren alleen de eiverliezen toe. De toenarres
kunnen slechts ten dele worden toegeschreven aan extra eiverliezen ten
gevolge van nestgevechten (respectievelijk voor 33 en 16%). De verliezen
onder de groep HPe zijn in het noorden tamelijk stabiel. In het zuiden
is dit niet het geval, dech het betreft er een dermate gering aantal ge-
gevens, dat de gemiddelden niet representatief zijn.

Vergelijken we de verhouding tussen ei- en nestjong—verliezen voor
HPe en HPm, dan blijkt dat in de eerste groep de eiverliezen de overhand
hebben en in de tweede groep de nestjongverliezeri. Een analyse van de oor-
zaken maakt duidelijk, dat bij de groep EPe een aanzienlijk deel van de
verliezen moet worden toegeschreven aan nestgevechten (gemiddeld 43,7%-

s.e. ± 9,8 - n=6). Aangezien deze gevechten rneest aan het begin van het
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broedseizoen plaatsvinden gaat dit dikwijls ten koste van eiverliezen.
Onder de groep HPm gaat gerniddeld 11,5% (s.e. ± 2,0 - n=6) van de eie-

ren verloren door nestgevechten.
Tenslotte nog een gegeven, dat niet in de tabel venneld is: in het

noorden bleken 21 van de 54 nesten (= 39%) in het eerste jaar - een
enkele keer ook in het tweede jaar - na veidwijnen van het laatste nest-
paar bezet te sorden door solitaire vogels. In het zuiden was dit bij
12 van 34 nesten (= 35%) het geval.

Eén van de meest opvallende resultaten uit deze gegevens is de sterke
toename van het percentage nestparen dat geen eiereri gelegd heeft (%HPn)
in de laatste fase van bewoning. Uit de gemiddelde late aankanst van de
tweede vogel dezer nestparen kan vorden afgeleid, dat het waarschijnlijk
(een) jonge Qjievaar(s) betreft, die nog niet eerder gebroed hebben en
daar flu voor het eerst een paging toe ondernemen; een soort oefening
voor de kanende jaren en een verkenning van het broedgebied. Dat derge-
lijke nieuwe vestigingen niet de aanzet zijn tot een langjarige bewoning
moot betekenen dat de kwaliteit van het biotoop vooral voor deze onerva-
ren vogels onvoldoende is. Eenzelfde gedrag beschreven we in 4.3 reeds
voor subadulte Ooievaars in Baden-WUttemberg. Lack (1966) trekt in dit
verband een vergelijking met de Blauwe Peiger, die een vergelijkbaar
gedrag vertoont.

CXC)k de toenemende nestverliezen onder de succesvolle paren (HPm)
wijzen in de richting van een afnemende kwaliteit van het biotoop. Ge-
zien de in het noorden vrijwel stabiele waarde voor het gemiddelde aantal
eieren onder de succesvolle nestpareri (EZrn op HPm) en de slechts 3 dagen
opgeschoven aankansttijd van de vogels, is het niet waarschijnlijk dat
de samenstelling van de populatie veranderd is. Deze ntgelijkheid an de
toenarne te verkiaren valt daanTee weg.

Tenslotte is er nag de toename van het percentage nestparen dat zon-
der succes broedde (%HPe), hetgeen ook weinig goods voorspelt over de
kwaliteit van het biotoop.

De afname van het aantal eieren onder de succesvolle nestparen in het
zuiden moot (grotendeels) rekenJcundig verklaard worden. Het betreft in
het zuiden relatief veel nesten, die f slechts enkele jaren bewoond zijn
geweest, of al spoedig na 1955 zijn verlaten. In beide gevallen bestrij—
ken de broedresultaten slechts een relatief klein deel van de tien-jarige
periede, waarvan bij de berekeningen werd uitgegaan. Daarnaast is er een
groep "goede" nesten, die vele jaren bewoond zijn geweest en daardoor
een grate invloed hthben op de gemiddelden in de periode 10 tot en met 5
j aren voor het verdwijnen. In het noorden berus ten deze gerniddelden op
"goede" en "slechte" nesten, waardoor de waarde voor de legselgrootte
gedrukt wordt. Kijken we naar de gemiddelde legselgxootte in de periode
1955-1960, dan blijkt deze voor noord en zuid gelijk te zijn (tabel 3d).

Hoe het grate aantal gevallen van solitaire vogels als afsluiting van
de periode van bewning moet worden uitgelegd is niet duidelijk. Het
betreft hier waarschijnlijk veelal vogels, waarvan de partner niet is

teruggekeerd.

5.5 Voedsel

5.5.1 Literatuurqeqevens over voedselsallEnstelling, fourageerqedrag etc.

Voedselsamenstelling Er zijn een groot aantal onderzoeken gedaari naar
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het voedsel van de Cbievaar. Naast directe observatie in het veld of tij-
dens het voederen van de jongen op het nest zijn door maag- en braalcbal—
analyses de prooisoorten bepaald. Beide methoden hebben hun tekorUco—
mingen. Aan directe observatie kleeft het probleem van de moeilijke
herkenbaarheid der kleinere prooien. Bij analyse van braakballen en de
inhoud van magen zijn vaak alleen van mollen en de meeste insecten-
soorten de precieze aantallen te bepalen. Van de andere gewervelde die—
ren, zoals muizen, is doorgaans alleen het voorkcen na te gaan Door
de sterke rnaagsappen wordt namelijk vrijwel alles verteerd. Dit geldt
ook voor de regenwormen, waarvan alleen de borstels nog terug te vinden
zijn. ndere prooidieren als amfibiën, krabben en slakken kunnen volle-
dig verteren. In de braaicballen vindt nen er slechts af en toe resten
van (Barre 1979).

Het voedsel-spectrum blijkt zeer gevarieerd te zijn. Het is samenge-
steld uit woelmuizen (veel veidmuizen, verder o.a. af en toe woelratten
en aardmuizen), velerlei soorten insecten ( vooral kevers, sprinkhanen
en in of op de bodem levende larven), regenrmen, kikkers (vooral de
bruine kikker), mollen en verder (huisjes) -siakken, spitsmuizen, vissen,
krabben, hageissen, hazelwornen, ringslangen en adders; een enkele
keer wezel, hermelijn, eieren of jonge vogels van bodembrooders als
Leeuwerik, Graspieper, Kievit en Scholekster en zeer zelden ook jonge
Fazanten en hazen (Bauer & Glutz 1966, Cramp 1977, Barre 1979, Tantzen
1962, Pcxth 1957, Bosch & Van der Ploeg 1976, Jonkers 1982, 1983,

Hornberger 1967, Löhrner et al. 1980, Nrugasiewicz 1972 e.a.).
Onder de kevers nerren de Carabidae (boopkevers) dcorgaans de belang-

rijkste plaats in. Regelmatig genoemde soorten zijn Carabus auratus,
C. granulatus, C. cancellatus en Pterostichus spec. Andere in varirende
aantallen aangetroffen families zijn Scarabaeidae ("mestkevers"), de
in het water levende Dytiscidae (waterroofkevers) en Silphidae (aaske-
vers), mogelijk opgenc*iien via kadavers (overzicht van 5 onderzoeken in
Barre 1979). De onderstreepte scorten/families zijn ook in braakballen
van een cxievaarspaar in Schoonrewoerd aangetroff en (Jorikers 1982).
Haverschrnidt (1949) geeft een opave van 10 braakballen, die het volgen—
de bevatten: 34 Carabidae, 50 Hydrophilidae (spinnende watertorren),.
6 Dytiscidae, 1 Coccinellidae (lieveheersbeestje). De grootte van de
insecten in het grondige braakbalonderzoek van Dolderer (1957) bleek te
variëren tussen 4 en 40 rrei, waarbij ondanics de vcorkeur voor grotere
ook die tussen 4 en 1 Orrm in aanzienlijke aantallen werden opgepikt.

Op basis van braakbal- en maag-analyses kan geen uitspraak gedaan worden
over het werkelijk aandeel van de verschillende prooisoorten in het to—
tale voedselpakket; wel kunnen veranderingen in de onderlinge verhouding
der determineerbare soorten gesignaleerd worden. De betekenis van kikkers
en slakken blijft echter in het duister. Voor Sleeswijk—Holstein komt
Barre (1979) met inachtname van genoemde beperkingen tot de conclusie
dat veidmuizen en mollen, grotere op de bodem levende kevers — waaronder
Ca. 60% loopkevers - en regenwormen de belangrijkste prooidieren zijn.
Tussen de beide onderzoeksjaren bestonden duidelijke verschillen in sa—
menstelling, die verklaard konden worden op grond van een gewijzigd
prooiaanbod wat betreft veidmuizen en insecten in het tweede jaar. Ook

binnen jaren waren er verschillen. Regenwormen namen in de periode na
aankomst een zeer belangrijke plaats in als gevolg van schaarste aan
andere prooidieren. Kevers werden in juni veel gevangen; de periode dat
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ze het meest talrijk zijn. Het aandeel van de veidmuis was het grootst
in de maanden juni, juli en augustus, toen ze in gemiddeld 80% der braak—
ballen voorkwamen.

De grote betekenis van regenwormen, vooral in de eerste weken na te—
rugkeer maar ook wel tijdens het groot brengen van de jongen, komt even-
eens naar voren in de onderzoeken van Schüz (1940) , Hornberger (1967) en

Löhmer et al. (1980). Bij intensief zoeken werden door de door Löhmer et
al. (1980) in de omgeving van Hannover geobserveerde vogels 2 tot 3 (max.

7) exemplaren.per minuut verorberd.
De kikker speelde in het onderzoek van Löhmer et al. (1980) een tame-

lijk onbelangrijke rol, hoewel na het maaien wat in aantal toenemend.
Dit gold ook voor de mol. Veldxnuizen werden vanaf juni in grotere aan—
tallen in de lage graslandgebieden gevangen, waar ze toen in hoge dicht-
heden voorkwamen.

Ook volgens Hornberger (1967) worden kikkers niet zoveel gegeten als
doorgaans wordt aangenomen. Bruine kikkers zouden nog het meest veror—
berd worden, groene kikkers in mindere mate. Padden worden gemeden. Op
grond van het door de jonge Ooievaars tijdens de vele nestcontroles uit-
gebraakte voedsel concludeert Mrugasiewicz (1972) daarentegen, dat kik-
kers en wel vooral de bruine kikker (Rana temporaria) een belangrijke
voedseibron van de Ooievaar in de Barycz—vallei vormt. In het natnur-
beschermingsgebied Berezina in Wit—Rusland zou de bruine kikker 82% van
de prooien uitmaken (Dolbik 1974 in SchQz 1976).

In het zuiden van Polen vormt de veidmuis, voorkomend in graslanden
en in klaver— en alfalfa-culturen, de hoofdprooi (Profus & Mielczarek
1981).

In de oudere literatuur worden verscheidene maaganalyses gegeven.
Het betreft totaal 272 magen van exemplaren die in Duitsland geschoten
zijn of dood werden aangetroff en. Aangezien de exemplaren op zeer uit—
eenlopende tijden van het broedseizoen gedood zijn geven ze een goed
beeld van de ugemiddelde voedselopname". Rooth (1957) heeft de gegevens
uit de periode van 1874 tot en met 1937 gecombineerd. In de magen werden
in totaal 6 a. 7000 sprinkhanen aangetroff en. Daarop volgden o.a. kevers
(710) , regenwormen (± 600) , krekels (341) , muizen (198) , kikkers (114)

weekdieren (57) , hagedissen (38) , mollen (33) , rupsen (23) en vliegen
en muggen (21).

Uit het overzicht van vijf braakbalanalyses in Barre (1979) blijkt
dat het gemiddelde aantal mollen per braakbal voor enkele nestparen in
Sleeswijk-Holstein in de jaren 1976 en 1977 aanmerkelijk hoger lag dan
bij de andere (oudere) onderzoeken; in vergelijking met het onderzoek
van Dolderer (1952) in laaggelegen gebieden in de Uckermark (ten noor-
den van Berlijn) bijvoorbeeld bijna twee keer zoveel (0.44 en 0,84). Daar
stond tegenover dat bij Dolderer het gemiddelde aantal insecten per braak—
bal hoger was (meer dan 47 tegen 15,5). Skovgaard (1920) in Rooth (1957)
vond op 27 kevers 0,15 mollen.

In 1981 en 1982 is door middel van veld- en nest-observatie en door•
middel van braakbalanalyse onderzoek gedaan naar het voedsel van het
Ooievaarspaar in Schoonrewoerd (Jon]cers 1982). De resultaten van 1981
geven de indruk dat er in vergelijking met de gegevens van Barre (1979)
en Löhmer et al. (1980) een groot deel van het seizoen relatief veel kik-
kers gegeten werden. Ook mollen namen een belangrijke plaats in. De jongen
kregen tot begin juli hoofdzakelijk kikkers en zo af en toe mollen, insec-
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ten, vis en regenwormen; daarna vooral mollen. Set aandeel van de regen—
wormen lijkt geringer te zijn geweest. Grote insecten als sprinkhanen
ontbraken. Door het ineenstorten van de veidmuispopulatie eind juni was
het aandeel hiervan in het voedselpakket met uitzondering van de maand
juni slechts gering. In 1982 werden er aanvankelijk veel regenwormen ge-
geten. In de loop van juni gingen mollen de boventoon voeren, gevolgd.
door kikkers en soms kevers, regenwormen en slakken.

Uit he( totaal aan gegevens over voedselsamenstelling kan geconcludeerd
worden dat het menu zcwel ruimtelijk als in de tijd sterk varieert in
athankelijkheid van het aanbod. Bij het rnassaal voorkanen van een bepaalde
soort kunnen de Ooievaars zich hierop voor kortere of langere tijd vol-
ledig specialiseren. Opvallend is het relatief grote aandeei nollen in
het voedsel in de onderzoe.ken van Jorikers en van Barre en het geringe
aandeel insecten, wanneer we dit vexgelijken rrt de gegevens van 1oth,
Skovgaard en Dolderer. Aangezien het in deze laatste gevallen oudere
onderzoeken betreft zal de sindsdien opgetreden intensivering in de land-
bouw daarbij een rol gespeeld kunnen hebben. Daarnaast valt oak te denken
aan klimaatsveranderingen en verschillen in klimaat tussen oost en west
(zie 6).

Het fourageren 00ievaars jagen voornamelijk op het gezicht. Meestal lo-
pen ze met kop en hals naar beneden gebcgen door 'een terrein, snel toe—
happend warineer ze iets zion bewegen. Een ontsnappende prOoi werdt vaak
met een paar snelle passen achtervolgd. Oak warden wel (aarivankeiijk ont-
snapte) prooien buit ganaakt na lang bewegingkos loeren (Löhmer et al.
1980, Hornberger 1967). Kleine prooien worden direct ingesiikt, grotere
prooien ais muizen en mallen geweonhijk eerst not de snavel gedood.

Löhmer et al. (1980) en Hornberger (1967) geven informatie betreffende
de activiteitsverdeling over een dag. Eén twee uur voor zonsopgang ver-
laten ze de nachtelijke rustplaats om er én a twee uur na zonsondergang
weer naar terug te keren; bij uitzoridering oak eerst na middernacht. (Bij

het buitenstation Hexwijnen is waargenomen dat er 'S avonds met voile
maan werd gefourageerd - Vos 1982). Tijdens de broedperiode lagen de pie-
ken in fourageerintensiteit vroeg in de aahtend en 's avonds. Gedurende
het grcothrengen van de jongen werd echter oak overdag intensief naar
voedsel gezocht.

Gedurende de broedtijd en in jets mindere mate de bewaakte jongenopfok
en daama nag in de ocht end en avond blij ken Coievaars zich doorgaaris
niet verder dan 2 a 3 km van het nest te verwijderen; dit waarschijnlijk
om snel bij het nest te kunnen zijn bij eventuele indringers. Daarna
begeven ze zich oak regelmatig naar gebieden, die tot 4 8 km van het
nest vexwijderd liggen (Barre 1979, Löhmner et al. 1980, Jonkers 1982,

1983).

Er worden overwegens groenlanden bezacht, waarbij er vaak een voorkeur
bestaat voar drassige en laaggelegen terreinen of terreindelen en voor
slootkanten. Dene1ijke terreinen werden aver een relatief groat gebied
bezocht, waarbij de grootte niet belangrijk schijnt te zijn. Hooilanden
warden, wanneer de vegetatie te haag geworden is, tot na het mnaaien vaak

gemeden. Weilanden bezaeken do Oaievaars daarentegen steeds, daarbij

sans tussen het vee jagend. In de artikelen wordt vrijwel nooit iets ge-
zegd aver de aard van de vegetatie. Alleen Jonkers (1982) maaJct melding
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graslandjes met een ruige vegetatie als favoriete percelen.
Tijdens de hooioost jagen vaak verschillende ODievaars achter de

landbouwmachines aan, cidat dan een overvloed aan gemickelljk vangbare
(gewonde of gedode) prooien beschikbaar komt. Ze zoeken tijdens oriën-
tatievluchten, waarbi j gebruik geii-taakt rdt van de therrniek, de perce-
len op waar boeren bezig zijn met werkzaarriheden als maaien of hooikeren.
Ook het schonen van sloten trekt ze aan. Af en toe worden de Ooievaars
gesignaleerd op pas geploegde akkers, waar ze naar wormen en engerlingen
zoeken, en bij visvijvers (Mrugasievicz 1972, Barre 1979, Jonkers 1982,
SchUz 1940, Hornberger 1967, Mendelssohn 1975).

Het werkelijk ais fourageerterrein benutte opperviak was in het onder-

zoek van Löhrrer etal. (1979) aanvankelijk 170 ha, later toenemend tot
Ca. 600 ha. Voor de door Barre (1979) gevolgde vogels rnoet dit globaal

in dezelfde orde van grootte hebben gelegen. De vermelde waarde is aan-
rnerkelijk lager dan die voor het Cbievaarspaar in Schoonreoerd in 1981,
dat een oppervlakte van ca. 2000 ha gebtuikte. Dit zal echter zeker ten
dele een gevoig zijn van de hogere aarnemingsfrequentie (uitgedrukt in
aantal uren) van het Nederlandse paar. Op naar schatting ruirn de heift
van het oppervlak werd slechts één keer een bezoek waargenomen. In 1982

was de effectief benutte opperviakte 700 ha, waarvan 64% meerdere keren
werd gebruikt. De meeste percelen waarop in 1982 werd gefourageerd, ble-

ken ook in 1981 bezocht te zijn. Wel zaten er echter duidelijke verschil—
len in de frequenties van de bezoeken. De verschillen in methode, periode
en duur van waarnemen en de jaarlijkse verschillen in het door de Cie-
vaars als fourageergebied benutte oppervlak maken het rnoeiiijk de gege-
vens onderling te vergelijken. De door de Ooievaars van Schoonrewoerd
bestreken fourageergebieden lijker echter aan de hoge kant te zijn
(Jonkers 1982 • 1983), hetgeen er op kan duiden dat de kwaliteit van

het broedbiotoop er relatief slecht is.

5.5.2 Verspreiding en broedsucces in relatie tot het veldrnuisaanbcd

In de literatir rdt dikwijls een beiangrijke plaats toegekend aan de
veldmuis in relatie tot het broedsucces. o geeft Tantzen (1962) voor-
beelden van gevallen, waarin Ocievaars in gebieden met veel veldrnuizen
betere broedresultaten boekten. L6hmer et al. (1980) schrijft dat er tal
van aanwijzingen zijn, dat de Ooievaar haar opfokpotentieel alleen dan
ten voile kan benutten, wanneer muizen in grote aantallen ter beschikking
staan. Hornberger (1967) meldt daarentegen geen duidelijke bewijzen in
die richting te hebben. Nu zijn de uitspra]cen over een positief verband
vaak gebaseerd op locale waarnemingen en in een bepaald jaar zodat we
ons kunnen afvragen in hoeverre het ook voor grotere gebieden en voor
een langere periode opgaat. Reden an er hier wat dieper op in te gaan.

Wanneer de Oievaar in sterke mate athankelijk is van de veldmuis als
voedselbron, roag vexwacht rden dat het broec1areaal samenvalt met de
betere veldmuisgebieden, dat de broedrsuitaten in veldmuisrijke gebieden
over een reeks van jaren gemiddeld hoger zullen zijn dan daarbuiten en
dat goede veldmuisjaren zich weerspiegelen in de broedresultaten.

Rela tie veldmuis-plaaggebieden en verspreiding Figuur 51 geeft een over—
zicht van de gebieden met rond 1950 periodiek grotere aantallen veldmui-
zen of zelfs plagen (Van Wijngaarden 1957b). Vergelijking van de ligging
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echte plaaggebieden

reriocliek verepreid veidmuizen in de grasianden

Figuur 51. Plaaggebieden van de veidmuis rond 1950 (naar Van Wijngaarden
1957b) en de verspreiding van do Ooievaar in 1939.

c 0

perodiea aanzienlijke aantallen veidmuizen in de graelandeii, deels
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dezer gebieden met de verspreiding van de nestparen in 1939 maakt -
zoals reeds eerder werd geconstateerd door Rooth (1957) - duideUjk
dat Ooievaars zich bij de broedplaatskeuze niet speciaal richten op de

gebieden met periodiek grote aantallen veidmuizen. In het Lage Midden

van Friesland met regeirnatig plagen was de dichtheid van de Oievaar
bijvoorbeeld relatief laag. In het Land van Maas en Waal, rond 1950

een waar plaaggebied, kwamen nagenoeg geen nestparen voor. Anderzijds
zien we hogere dichtheden van de ()ievaar in enkele gebieden, waar
slechts af en toe en meer verspreid grotere aantallen veldrnuizen wer-

den gesignaleerd, zoals bijvoorbeeld op de Hondsrug en in het Wester-

kwartier, of waar zelfs dit niet het geval was (Alblasserwaard en Wold
A - gebied).

De percentages HP0 (niet-succesvolle nestparen) in de deelgebieden
(figuur 5j) wijzen evenmin op een positief verband met veidmuisplagen.
De hoge waarden in Friesland doen eerder het tegenovergestelde vermoe-
den. Ook het giiidde1de aantal uitvliegende jongen per succesvol nest-

paar (JZm) is in plaaggebieden niet hoger.
Nu moet bij veldmuisplagen bedacht worden dat dit slechts in bepaalde

jaren het geval is; in de periode 1931-1940 bijvcorbeeld alleen in 1933,
1937 en 1940 (Van Wijngaarden 1 957a). Bij de veldrnuis doen zich namelijk

cyclische schorrnelingen voot in de aantallen, waarbij doorgaans orn de
3 a 4 jaar een rraximurn wordt bereikt, gevolgd door een ineenstorting
van de populatie. De piek- en daljaren manifesteren zich het sterkst in
de echte plaaggebieden. In het eerste jaar na een plaag is de veidmuizen-
stand er vaak zeer slecht. Kan de minirnale inbreng van de veidmuis in
z&n daljaar niet of onvoldoende gecompenseerd worden door aridere voed-
seibronnen, dan zal het broedsucces relatief slecht zijn, daannee de
goede resultaten van het vooraande jaar teniet doende.

Afgaande op de verspreiding van de nestparen en op de percentages
niet-succesvofle nestparen (%HPo) in Friesland kan geconcludeerd worden,
dat het voorgaande met name het geval zal zijn in omstandigheden, waarin
het biotoop van een nestpaar bestaat uit uitgestrekte, vochtige gras land-
gebieden met een monoforme structuur - de typische plaaggebieden (Van
Wijngaarden 1 957b) -, al dan niet in combinatie met wat drogere grasland-
gebieden op kleigrond.

Dit is in overeensteriming met gegevens van De Bruijn (1979) over de
broedresultaten van Kerkuilen in dex:gelijke gebieden. Deze blijken er

veel sterker te schomrnelen dan in meer gevarieerde biotopen. De schoirnie-

lingen lopen daarbij synchrcon mei de aantalsfluctuaties van de veidmuis,
hun belangrijkste prooisoort, De Bruijn schrijft dit toe aan het feit,
dat in het holocene polderland van West- en Noord-Nederland de fauna aan
kleine zoogdieren veel geringer is dan op de pleistocene zandgronden.

Hoewel andere kleine zoogdiersoorten niet zo'n belangrijke plaats inneinen
in het menu van de ODievaar, zal het voorgaande tad-i mede een reden kun-

nen zijn dat Deievaars meer worden aangetroffen op de overgang naar
pleistocene zandgronden.

In het voorgaande is de verspreicling van de Coievaar vergeleken net de

gebieden, waar het rond 1950 in meer of mindere mate tot veldrnuisplagen
kwam. We kunnen de verspreiding echter cok vergelijken met de gebieden
waar de veldrnuisdichtheid relatief hoog was zonder dat dit altijd tot
plagen leidde. Aangezien weinig intensief gebruikte weilanden het opti-

male biotoop van de veidmuis vormen, vooral als het onderhoud van weg—
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berin en slooticanten niet al te intensief gebeurt (Van Wijngaarden
1957b), kunnen we de kaart van de kwalitatief rnindere graslanden (f i-
guur 5g) gebruiken als relatieve maat vcor dergelijke gebieden. In 5.2.4
zagen we dat de verspreiding van de Oievaar in 1939 daar in sterke
mate mee samenvalt. Hoewel ook enkele andere prooisoorten er waarschijn-
lijk alcjemener voorkwanen, zal de invloed van het veldmuisaanbod daarbij
ongetwijfeld een rol gespeeld hebben.

Rela tie veldmuisrijke jaren en broedsucces De invloed van een groot
veldmuisaanbod op de broedresultaten is te bepalen door na te gaan in
hoeverre goede niuizenjaren in het verleden hebben geleid tot betere
broedresultaten. Nu is voor Oldenburg bekend in welke jaren er veel
veldrnuizen waren (Maercks 1954, Schtz 1980). Deze staan aangegeven in
figuur 3f. Veldmuisrijke jaren blijken niet zonderrneer tot goede broed-
resultaten (JZa) te leiden. Oinekeerd zijn goede broedresultaten niet
speciaal gebonden aan goede muizenjaren. Dit lag overigens 00k niet in
de lijn der verwachting, gezien de reeds eercler geconstateerde grote
invloed van de aankcnstdatum op het broedresultaat (3.6.2).

Wam-ieer we de relatie veldmui..saanbod — broedsucces over een langere
reeks van jaren beschouwen, blijkt er toch een duidelijk positief ver-
band te bestaan tusseri de beide pararreters (tabel Se). In de pericxle
1928-1972 was het gemiddeld aantal uitvliegende jongen per succesvol
nestpaar (JZm) in goede veldrrnrisjaren gemiddeld 022 hoger dan in
slechte jaren (vaalc de jaren volgend op een plaagjaar; Van Wijngaarden
1 957a). Het percentage niet-succesvolle nestparen werd echter niet door
het veldmuisaanbod beTnvloed. Rekenen we het zeer slechte broedseizoen
van 1949 niet mee (de corzaak daarvan ligt buiten het broedgebied), dan
nam het. broedresultaat (JZa) bij een groot aanbod van veluizen iret
getiiddeld 0,18 toe.

Dat alleen het aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar
(JZm) door het veldmuisaanbod ordt beinvloed was te vexwachten, ClTdat
goede jaren zich pas in de loop van het voortplantsingsseizoen duide-
lijk gaan manifesteren (Van Wijngaarden 1957a); voor de ODievaar de
nestjongfase. Hoewel dergelijke jaren de negatieve gevolgen van een ge-
middeld late aankomst op het broedresultaat niet volledig kunnen compen-
seren, blijken ze deze dikwijls wel in guristige zin te rnodificeren, Aan-
gezien goede rruiizenjaren niet altijd leiden tot hogere waarden voor JZrn
moeten er nog andere factoren in het spel zijn, die de effecten van een
groot veldriuisaanbed verzwakken of tenietdoen. In 6.2 kornt de invloed
van het weer ter sprake.

Betekenis van de veidmuis als voedseibron Conclusie uit het voorgaande
rnoet zijn dat Oievaars zich niet speciaal (of misschien bij voorkeur
niet) vestigt in de echte plaagebieden van de veidmuis c5at daar in
slechte muizenjaren waarschijnlijk te weinig alternatieve voedselbron—
nen te vinden zijn. Aangezien de veidmuis in de gebieden waar de ODievaars
het meest voorkcmen toch wel in relatief hoge dichtheden wordt aangetrof-
f en en aangezien de veldrnuizen bovendien een duidelijke invloed hebben op
het gemiddeld aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar, moeten
we concluderen dat de veidmuis in Nederland en Oldenburg aithans in vroe-
gere tijden een ntet onbelangrijk onderdeel van het totale voedselaanbed
vormle. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden mat een eventueel gro—
tere overleving na het uitvliegen. De Ooievaar is echter duidelijk minder
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Tabel 5e. De broedresultaten (± s.e..) in Oldenburg gedurende 1928-72 voor
jaren met goed, matig tot slecht en slecht aanbod aan veidmuizen. De vol-
gende parameters zijri gegeven: gemiddeld aantal uitvliegende jongen per
nestpaar (JZa), idem per succesvol paar (JZm) en het percentage niet-suc-
cesvolle paren (%HP0). De verschillen zijn tweezijdig getoetst (Students t);
indien P(O.1O is dit door een verticale lijn aangegeven.

Aanbod veidmuizen JZa JZm %HP0

goed (n=18) 1.94 (0.14) 2.87 (0.08) 33.5 (3.8)

goed (n=17)* 2.01 (0.13) 2.88 (0.08) 31.4 (3.3)

matig tot slecht (n=27) 1.84 (0.10) 2.70 (0.06) 32.6 (2.5)

slecht (n=12) 1.83 (0.14) 2.66 (0.09) 32.3 (3.4)

*) exciusief 1949
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afhankelijk van de veidmuis als voeclselbron dan bijvcorbeeld bij de
Kerkuil het geval is (De Bruijn 1979). Bij deze scort bestaat er een
zeer duidelijk verband tussen de veldrnuizenstand enerzijds en het aan-
tal broedparen en uitvliegende jongen anderzijds. Dit zal een gevoig
zijn van het smallere voedselspectum van deze scott in vergelijking
met dat van de Ooievaar.

5.5.3 Verspreiding en voedselaanbod

De verspreiding van de Cbievaar zal in de eerste plaats berusten op
de kwaliteit van het biotoop en daarrnee ondereer op het voedselaanbed.
Naast kwantitatieve aspecten zullen daarbij ook kwalitatieve een belang-
rijke rol spelen. Uit oopint van een regelinatig voedselaanlxd zal een
grote soortenrijkdom voor een niet gespecialiseerde soort als de ODie-
vaar in het algemeen namelijk gunstig zijn. De gevolgen van aantals-
schamlingen binnen de afzonderlijke soorLen rden daarcor afgezwakt.

Het valt op grond van deze eisen goed te verkiaren dat de verspreiding
van de Ooievaar grotendeels samenviel met (geanorfologisch bepaalde)
zones, waar zich over relatief korLe af stand sterke veranderingen in de
grondwaterstarid voordeden net in de lagste delen een zornergrondwater-
stand, die niet beneden 70 cmt -my kwam (5.2). Mede door een variërende
gebruiksintensiteit in athankelijkheid van de geiniddelde grondwaterstand
en de afstand toL de boerderij karnen er op een klein oppervlak veel ver-
schillende leefanstandigheden voor. Er was daardoor een grote soortenrijk-
dciv. Bovendien waren de gevolgen van extreme weersanstandigheden er voor
de fauna doorgaans minder emstig dan in gebieden zonder vochtgradiënt,
aangezien veel of weinig neersiag voomarnelijk de ligging van (votht)-
grenzen in horizontale richting deed verschuiven en niet direct leidde
tot het verdwijnen van bepaalde rnilieu-anstandigheden. Van insecten is
bekend dat de beschikbaarheid als prooi op dergelijke gradienten maxirraal
is. Men treft er daardoor vaak relatief hoge dichtheden aan weidevogels
aan (pers. med. Van de Bund).

Door een verbeterde ontwatering in de lage delen zijn de vroegere ver-
schillen in vochtigheid en gebruiksintensiteit voor een groot deel ver-
dwenen.

5.5.4 Veranderingen in het voedselaanbcxl

In deze paragraaf gaan in op de vraag of door de intensivering van de
weidebouw het voedselaanbod is veranderd, Daartoe is vcor de belangrijkste
prooisoorten van de Ooievaar nagegaan hoe ze reageren op factoren als be-
mesting en ontwatering.

Velcimuis In eerdere paragrafen is reeds gewezen op de grote betekenis

van wat ruigere, extensief gebruikte graslanden als biotoop voor de veld-

muis. Intensivering van de weidebouw en een beter onderhoud van de sloot-

kanten doet de aantallen sterk afnemen. Dit heeft in grote delen van

Holland en Titrecht tot gevoig gehad, dat er na ca. 1900 vrijwel geen

veldniuisplagefl meer zijn geweest. Dit terwijl men er in de tweede heift

van de vorige eeuw nog uitgestrekte gebieden met veel veidmuizen kon aan—

treff en (Van wijngaarden 1957b). Het vroegtijdig verdwijnen van de Ooie—

vaar uit deze gebieden staat hier ongetwijfeld mee in verband.
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Doordat de landbouwkundige verbeteringen zich na 1950 in versterkte
mate hebben voortgezet, behoren niet alleen veidmuisplagen nu nagenoeg
tot het verleden, ook de aantallen buiten de vroegere plaaggebieden
zijn sterk gereduceerd. Minder intensief beheerde wegbermen en sloot—
kanten vormen de laatste refugia, waar veidmuizen nog in redelijke
aantallen voorkomen. Een en ander is waarschijnhijk de belangrijkste
oorzaak van de achteruitgang van de Kerkuilen (Braaksma & De Bruijn
1976)

Regenworra Vooral vroeg in de ochtend en 's avonds als het dauwt wordt
er door de Ooievaar jacht gemaakt op regenwormen; na regenbuien echter
ook overdag. De wormen worden daarbij van het bodemopperviak verzameld
of uit gangetjes getrokken (Schüz 1940, Hornberger 1967, Barre 1979,
Löhmer et al. 1980). Uit het eerste moet worden afgeleid dat de Ooievaar
zich gewoonlijk voedt met de grote en calorisch rijke soort Lumbricus
terrestris. Deze is namelijk vooral in de schemering en 's nachts bo-
vengronds actief met een plek in de activiteit vdór middernacht (Burges
& Raw 1967).

De meest geschikte nachten voor bovengrondse activiteit blijken
voor L. terrestris die te zijn, waarin de luchttemperatuur boven het
maaiveld hoger is van 2° C , de bodem-temperatuur Ca. 10° C bedraagt
en het de voorgaande dagen wat geregend heeft (Burges & Raw 1967). Der—
gelijke omstandigheden doen zich in het voorjaar het meest voor in
maart en april; de periode, dat de Ooievaar aankomt. Bet verklaart het
grote aantal regenwormen in het menu in de eerste weken na aankomst.
Dat er na regenbuien ook overdag veel regenwormen gegeten worden, kan
verklaard worden door het verschijnsel dat na (hevige) regenval (soms)
grote aantallen wormen aan de oppervlakte komen (Satchell 1967)

De verspreiding van regenwormen in afhankelijkheid van grondsoorten
wordt waarschijnlijk bepaald door hun respons op de pH van de bodem
(Satchell 1967). Voor L. terrestris is deze zodanig, dat de soort in
zuurdere gronden - veel laagveengronden - niet of slechts weinig voor-
komt. Op kleigronden zijn de dichtheden hat hoogst.

Wat is het effect van veranderingen in de weidebouw op de aantallen?
— bemesting. Aangezien regenwormen zich voornamelijk voeden met plant-
aardig materiaal, doet bemesting met stalmest het aantal zowel direct
als indirect — via een hogere grasproductie - toenemen. In Engelse be—
mestingsproeven gaf vooral L. terrestris een sterke toename te zien
(Edwards 1980). Ook het gebruik van stikstofhoudende kunstmeststoffen
stimuleert de wormenstand, zij hat in mindere mate. Bij zware bemesting
— en de daaraan gekoppelde efficiëntere grasoogst met weinig verliezen —
blijkt L. terrestris weer in aantal terug te lopen (pers. med. Eijsackers).
00k het langdurig gebruik van drijfmest van met name varkensfokkerijen
doet de wormenstand teruglopen als gevoig van kopervergiftiging (De Mole-
naar 1980).
— ontwatering. Hoewel L. terrestris waarschijnhijk minder gevoelig is
voor hogere grondwaterstanden dan veel ardere soorten (Satchell 1967)
worden slecht ontwaterde gronden toch gemeden. Bij een zekere mate van
ontwatering vanuit een zeer natte situatie zullen de aantallen dan ook
toenemen. Aangezien L. terrestrjs een tot ver in de grond rijkend gangen—
stelsel heeft (Edwards & Lofty 1972) zijn de gevolgen van een nag diepere
ontwatering slechts gering. Enkele andere soorten kapselen zich bij
droogte echter in om in rusttoestand betere tijden af te wachten (facul-



133

tatieve diapauze). Er zijn aanwijzingen dat de positieve effecten van
een goede bemestingstoestand niet opwegen tegen het negatief effect van
een sterke ontwatering (De Molenaar 1980).

Mol De mol is voor z'n voedselvoorziening afhankelijk van de bodemfauna.
Dankzij het feit dat zowel de regenwormen - hun belangrijkste prooisoort -

als in de bodem levende insecten en insectenlarven in biomassa zijn toege-
nomen door bemesting, is ook de mollenstand vooruitgegaan.

Kikkers De bruine kikker heeft een grote verscheidenheid aan biotopen
en komt nog op veel plaatsen voor (Arntzen 1981). Wel zijn de aaritallen
echter duidelijk achteruit gegaan. Door de versnippering van het land-
schap (wegenaanleg) wordt de migratie bemoeilijkt en vallen veel kikkers
ten prooi aan het verkeer. Bij uitsterven van locale populaties ten ge—
volge van bijvoorbeeld strenge vorst duurt het daardoor veel langer voor—
dat de lege plek wordt opgevuld en het oorspronkelijk aantal weer bereikt
is. Verder is er het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen, die bij
direct contact met een kikker of met het aan bet wateropperviak drijvende
kikkerrit dodelijk zijn.

Als andere negatieve ontwikkelingen moeten vooral genoemd worden de
toegenomen gebruiksintensiteit van de graslanden met een verhoogde kans
op letsel en een achteruitgang in de kwaliteit der paar- en voortplan-
tings-plaatsen (andere sloottypen, intensief slootbeheer en watervervui—
ling) (pers. med. Van de Bund). Po1en en ondiepe sloten met een waterpeil
tot dicht aan het maaiveld en met een rijke begroeiing aan ondergedoken
waterplanten genieten de voorkeur. De eiklompen worden er veelal op on-
diepe plaatsen langs de randen afgezet of op diepere plaatsen boven het
vegetatiedek. Dikwijls zijn het ook grasoevers, die in het voorjaar nog
onder water staan, die als legplaats fungereri (Arntzen 1981).

De heikikker met z'n voorkeur voor vochtig en ruw terrein en o.a.
voorkomend in natte graslanden en veengebieden is door veranderingen in
bet landschap (ontwatering, graslandverbetering) in de afgelopen decennia
zeldzaam geworden (Arntzen 1981). Deze leexnte zal echter grotendeels
zijn opgevuld door de bruine kikker en de afname is derhalve voor Ooie-
vaars waarschijnlijk niet van zo grote betekenis.

In tegenstelling tot beide voorgaande soorten zijn de "groene kikkers"
overwegend water- en oeverbewoners, waarbij ze in het algemeen niet erg
kieskeurig zijn bij de keuze van hun biotoop. Toch zien we ook bij deze
groep een afname als gevoig van de voorheen geschetste ontwikkelingen.
Niet te diepe sloten - die daardoor snel opwarmen - met wat ruiger be—
groeide slootkanten en slikranden onderin en met plantengroei in het wa-
ter vormen het meest geschikte biotoop (pers. med. Van de Bund).

Loopkevers Een matige tot zware bemesting van graslanden leidt tot een
afname van de soortenrijkdom onder loopkeverpopulatie. Bovendien doet
zich een verschuiving voor in de soortensamenstelling ten gunste van de
kleinere soorten. Het aandeel van bet geslacht Carabus neemt af, dat van
een geslacht als Pterostichus toe. Daaronder bevinden zich overigens

ook enkele grotere soorten, zoals P. vulgaris. Aangezien de kleinere
soorten veel talrijker zijn, heeft een en ander waarschijnlijk geen nega-
tieve effecten voor de totale biomassa aan loopkevers. Mogelijk is dit

zelfs groter (pers. med. Van de Bund). In deze zin lijkt zware bemesting

dan ook geen directe schade op te leveren wat het voedselaanbod voor Ooie-
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vaars betreft. Wel is het natuurlijk zo dat ze zich meer inspanningen
moeten getroosten om genoeg voede1 binnen te krijgen. Ook zijn veel van
de niet-Carabus-soorten 's nachts actief. Hoewel dit gezien de "ruime
fourageertijden van Ooievaars niet inhoudt dat deze groep volledig buiten
hun bereik valt - hetgeen ook blijkt uit het voorkomen in de braakballen -,
betekent het waarschijnlijk toch wel een afname in de beschikbaarheid van
de loopkevers.

Sprinkhaan Onder de sprinkhanen komt vooral Chorthippus parallelus in

aanmerking als prooisoort. Deze kan men in allerlei graslanden aantreffen,
mits niet te droog. Zware bemesting leidt tot een sterke achteruitgang
van de veldsprinkhaan. In hoeverre dit veroorzaakt wordt door veranderingen
in soortensamenstelling en in chemische samenstelling van de vegetatie of
door structuurveranderingen - monotoon en kruidenarm - is nog niet duide—
lijk (pers. med. Van de Bund).

Netto-veranderingen De gegevens over veranderingen in het voedselaanlx)d
zijn uiteraard verre van toereikend om aan de hand daarvan duidelijke uit-
spraken te kunnen doen over een eventuele achteruitgang in de voedselsitu—
atie voor Ooievaars. Kijken we naar de toestand in de jaren dertig, dan
kan gesteld worden dat de omstandigheden in veel gebieden nag tamelijk
gunstig waren. Er bestond dikwijls een hoge mate van differentiatie bin-
nen het broedbiotcop wat betreft waterhuishouding en daaraan gekoppelde
factoren als bemestingstoestand, graslandkwaliteit en gebruiksvornt. Een
en ander verliep veelal over gradiënten. Optiinale voorwaarden derhalve
voor eon soortenrijk en regeimnatig prooiaanbod. Alle fDtentiëie prooi-
diersoorten konden or wel een geschikt habitat vinden.

Vooral de ontwikkelingen na Ca. 1950 hebben geleid tot eon enorme
vervlakking van het broedbiotoop. In kwalitatief opzicht zal het binnen
de actieradius van eon Cievaarspaar beschikbare prooi-aanbod dan ook
zeker zijn achteruitgegaan. Wat de velcimuis betreft geldt dit ook voor
do aantallen. Bruine - en groene kikkers zijn eveneens in aantal terug-
gelopen; waarschijnhijk nag het mninst in de op veengrond en klei-op-
veengrond gelegen graslandgebieden, waar de veranderingen in de zoner—
grondwaterstand t.o.v. deoiñe situatie het geringst zijn. Do loopkevers
zijn vooral wat de beschiicbaarheid betreft waarschijnlijk teruggelopen.
Van de andere voorheen behandeide prooisoorten is het aantal echter nau-
welijks veranderd (sprinkbaan) of zelfs toegenomen (Lumbricus terrestris
= regenwonnsoort en mol), vooropgesteld dat de bemiesting niet al te zwaar
is. (Deze verschuiving in het prooiaanlxxl door intensivering van de
weidebouw weerspiegelt zich in eon veranderde voedselsamenstelling bij
de Ooievaars - zie 5.5.1).

Voor bepaling van de uiteindelijke verandering in het voedselaanbcd
hangt hot er flu rnaar van af in hoeverre regenworrren en niollen de afname
in het aanbcx van veldmnuizen, kikkers en loopkevers nag enigermate bob-
ben kunnen compenseren. Aangez ien de relatieve betekenis van Lumbricus
terrestris toegenomen zal zijn, mag verwacht rden, dat graslandgebie-
den op klei (—op-veen)--grond (waar deze soort het neest talrijk is) in
ccznbinatie net laagveen-graslanden (relatief veel kikkers) nag de neest
g-unstige omstandigheden bieden. Dit verklaart misschien hot toenemnend
aandeel Ooievaars, dat langs de grate rivieren broedde.

Dat het aithans in bepaalde situaties nag mogelijk is om voidoende
voedsel te vergaren en jongen gixot to brengen (waarvan we ovorigens
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niet weten in hoeverre de overleving na uitvliegen is afgenoiren), toont
het broedpaar van Schoonrewoerd met rrl, kikker en rogennn als belang-
rijkste prooisoorten. Daarbij moet echter wel beclacht orden dat er in
hot betreffende gebied nog geen ruilverkaveling geweest is. Bij de steeds
vcx)rtgaande intensivering in de weidebouw met overschakeling naar loop-
stallen en monoculturen van Engels raaigras kan het als uitgesloten worden
geacht, dar Ooievaars zich nit oogpunt van voedselaanbed in de nabije
toekcinst op eigen krachten kunnen haridhaven, voor zover dat flu nog het
geval zou zijn.

5.6 Discussie

Vraagstelling van dit hoofdstuk was in hoeverre veranderingen in het broed-
biotoop (made) een rol hebben gespeeld bij het verdwijnen van do Ooievaar

uit Nederland. Via verschillende bonaderingen hebben we getracht hier in-

zicht in te krijgen. Problen daarbij was heel duidelijk hot feit dat er

"pas" uitgebreide gegevons beschikbaar z'ijn uit een periode dat de ODie-
vaars al sterk in aantal zijn teruggelopen. Het effect van locale veran-
deringen in het biotoop op de Ooievaar was daardoor niet good maer te
arialyseren. Bovendien is het bij eon over de hele linie afneende opu1a-
tie erg moeilijk to achterhalen waar de oorzaak van de afname ligt. Eên
en ander word nog eons extra boeilijkt door het feit dat de effecten
van de oost- en van de west-porillatie door elkaar heen spelen.

Toch valt er nog wel jets te zeggon over de invloed van eon verslechte-
rend broedbiotoop. Ton aanzien van do veranderingen v&5r 1940 is hot
duidelijk geworden dat zeker eon deel van de in de periode 1867-1940 ver-
dwenon broodplaatsen (voor zover deze ons bekend zijn) gelegon hoof t in

gebieden waar het broedbiotoop in die pericxe in kwaliteit is achteruit-
gogaan. Ok hot gegevon dat nestparen zich in ruilverkavelingsgebieden
dcorgaans nog maar korte tijd kunnon handhaven on jongen voorthrengen doet
woinig goods vermoeden. Löhmer (1974) liet de gevolgon op overtuigende
wijzo zion voor twee aangrenzende gebieden in Noord-Duitsland. Eon dul-
delijke aanwijzing in do richting van afnemando biotoopkwaliteit zion
we verder in do toegoncxnon nestverliezon onder de succesvolle nestparon
in do laatste jaren v6ór eon nest verlaten wordt. Uit de vole gevallen
dat (waarschijnlijk) subadulte 'vogels niet overgingen tot permanent be—

woning van eon nest, kan worden afgeleid dat hot voedselaanbod er waar—

schijnlijk niet rneer voldoende was.

Zowel op grond van do hierboven gerioexre feiten als op grorid van de
door do intensievering van de weidebouw verwachte kwalitatieve - on kwan-
titatieve afname van hot voedselaanbod mag worden aangonomen dat het
broedbiotoop van do Oievaar or sedort do jaren vijftig stork in kwali-
teit op is achteruitgegaan. Er kaiion rrmonteel vrijwel goon gebieden

moor voor in Nederland die nog beantwoordon aan de "kwaliteitseisen", zo-
als die werden opgesteld op basis van do in de jaren vijftig nog aanwe-
zige neston. We kunnon dan ook mat vrij grote zekerheid stellen, dat dé

intonsivering van do landbouw één van de belangrijkste oorzaken is van
hot verdwijnen van do ODievaar nit Nederland. Zeker wat do ontwikkelingon
in vroegere tijden betreft zuUon or echter 00k andere factoren eon rol
gespeeld hebberi.

Niet overal betekenden veranderingen in do Iandteuw eon verslechte—
ring voor do Ooievaar. Zo was er in het zuiden van Polen eon toonama

door intensivering van het graslandbeheer in do rivierdalen, b) eon too-
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name van de oppervlakte gionden met grasland en kiaver— en alfalfa—
culturen, hetgeen o.a. een positieve invloed had op het velclmuisaan-
lxxi (Mrugasiewicz 1972). Ook in Rusland verbeterde voedselsituatie
door veranderingen in de landbouw (Lebedeva 1981 . Reden dat de ver-
beteringen in die gebieden een positief effect hadden is waarschijn-
lijk het veel lagere (intensiteits-)niveau waarop de veranderingen
zich afspeelden.
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I
6. HET WEER EN DE KLIMM?IVER2NDERINGEN IN HET BROEDGEB lED

6.1 Inleidi

Naast het al of niet aanwezig zijn van geschikte biotcpen, hetgeen al-

thai-is in het noordelijk deel van het areaal voor een groot deel door

de mens bepaald rdt, moet het klirraat gezien worden als een belang-
rijke begrenzende factor voor de verspreiding van de Ooievaar. Ener—
zijds bepalen de weersomstandigheden in kwalitatieve en kwantitatieve
zin mede het prooi-aanbcxl en zullen daarnee indirect invloed hebben
op de broedresultateri en de mortaliteit; ariderzij ds beinvloeden ze de

broedresultaten ook direct. Daarbij noet vooral gedacht vrden aan
sterfte onder nestjongen ten gevolge van extreme weersaTlstarxligheden
zoals langdurige regenval (o.a. Zink 1967 Schierer 1972), .zwaie
bagelbuien en met hevige windstoten gepaard gaande onweersbuien
('Intzen 1962, Berndt 1974, Hornberger 1967, SchUz 1965).

Qis onthreken de gegevens am op basis van het prooiaanbod te kunnen
zeggen welke k1irnatolcxische aistandigheden het meest guristig zijn ''oor
Coievaars. Uit het feit dat binnen het noordelijk deel van het areaal de
Ooievaars in het huidige Polen en omstreken al in het begin van deze
eeuw - voordat de mens het biotoop in Noordwest-Europa ingrijpend ver-
anderde - in do hoogste dichtheden voor]cwamen noet geconcludeerd rden
dat onder optimale amstandigheden het klimaat een continentaler karakter
heeft dan in het noordwesten van Europa bet geval is. Lack (1966) ver—
klaart dit uit een minder algemeen voorkcxnen van grate insecten in het
nattere en koelere klirnaat van Noordwest-Europa dan in het warmere en
drogere oosten. Durango (1950) noernt het aspect van vangbaarheid. Bij
warm droog zcxnerweer is de vangbaarheid beter, cndat de aktiviteit -
evenals dat van slangen en hagedissen - dan groter is.

In dit hoofdstuk zal vrden orderzocht, hoe het staat met de directe
en indirecte beinvloed±ng van de broedresultaten door het weer. Verder
kailt de vraag aan de orde in hoeverre klimaatveranderingen mede do cor-
zaak kunnen zijn van de areaalverschuivingen (zie 3.2).

6.2 De broedresultaten in relatie tot het weer

De vraag in hoeverre do broedresultaten door het weer beinvloed warden
is onderzocht voor de in Oldenburg en de Elzas broedende Cbievaars. Er
zijn correlatie-analyses uitgevoerd tussen de variabelen neersiag en tem-
peratuur en de broedparaxneters JZa, JZm en %F[Pm. Daarbij zijn voor de
broedparameters zcMel de "normale" waarden gebruikt als waarden, die ge—
corrigeerd zijn voor de aankcinsttijd. In 3.6.2 en 3.8.3 zagen we dat er
een duidelijk verband bestaat tussen de gemiddelde aankanstdatum - als
relatieve n-iaat voor de conditie van de CXievaars bij aankanst op het nest -
en de broedresultaten. Wanneer het inderdaad zo is dat factoren buiten
Nederland de broedresultaten beinvloeden, dan zou cUt de invloed van do
weerscinstandigheden in het broedgebied op do broedresultaten kunnen over-
schaduwon. Qiidat we de relatie tussen de gemiddelde aankaitdag van de
tweede vogel (G2) en de broedparameters kennen (zie figuur 3gx), is de
beinvloedingsfactor "buitenland" er uit te halen door de jaargernicelden
van JZa, JZm en %HPm to extrapoleren naar een voor alle jaren gelijke
aankaiistdag (de gemiddelde aankaiistdag voor do gehele onderzoeksperiode).

In 3.6.3 zagen we dat er in Olderiburg tussen do jaren eon tarnelijk
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grote variatie bestaat in de gemiddelde aankaiisttijd (GP2). Enkele jaren
met: extreern vroege - en late aankcansttijden, t.w. 1936, 1939, 1940, 1952
respectievelijk 1943, 1949, 1953 en 1956, zijn niet in de berekeningen
opgenomen. Extrapolatie doet in die gevallen de waarden van de broedpara—
meters sterk veranderen. Geven de daarbij gebruikte vergelijkingen van de
lineaire regressie-lijnen niet helemaal het juist verband weer tussen
neerslag en broedparameters, dan resulteert dit in relatief grote fouten.

Gezien de invloed van het ve1dmuisaanbcx op het gemiddelde aantal uit-
vliegende jongen per succesiol nestpaar (5.5.2), is er bij de gegevens
van Oldenburg onderscheid genaakt tussen goedb muizenjaren en matige -
tot slechte muizenjaren. Op die wij ze kunnen we de invloeden van het
veldrnuisaanbcx3 en van de neerslag op het aantal uitvliegende jongen per
succesvol nestpaar (JZm) afzonderlijk zichtbaar meken. In hoeverre er in
de Elzas grote verschillen waren in het veldmuisaanbcx is oris niet bekend.

Er is geen enkel verband gevonden tussen de ternperatuur en de broedpara-
meters. De regenval blijkt in de Elzas echter duidelijk gecorreleerd te
zijn met de broedresultaten (tabel 6a): in rnaart en in geringere mate
april met het percentage succes\iolle nestparen (%HPm); in de maanden
april tot en met juli mat het geiniddelde aantal uitvliegende jongen per
succesvol nestpaar (JZm). ?\nders gezegd: relatief veel regen in maart
gaat vaak sanien mat een hoog percentage succesvolle nestparen (%HPm); in
april daarentegen met een laag percentage (%HPm). In j aren mat weinig
neersiag in de periode april-juli vliegen er meer jongen uit onder de
succesvolle nestparen (JZrn).

In Oldenburg zien we globaal hetzelfde beeld (tabel 6b): in april en
mei een positieve correlatie met het percentage succesvolle nestparen
(%HPm), in juni echter een negatieve correlatie; verder in de pericde
april tot en met juni een negatieve correlatie net het aantal uitvliegende
jongen per succesvol nestpaar (JZm). Wat het percentage succesvolle nest-
paren in april/mei betreft blijkt het voorgaande zowel te gelden vcor
goede - als slechte muizenjaren. Dit was overigens ook te verwachten, cirdat
veldmuisrijke jaren zich pas vanaf juni/juli duidelijk als zodanig gaan
rnanifesteren (Van Wijngaarden 1957a). De correlaties met JZm zijn echter
aarimerkelijk sterker wanneer alleen de matige - en slechte veldxmxLsjaren
beschouwd worden. Figuur 6a laat zien dat in enkele van de goede veld-
muisjaren aanzienlijk betere broedresultaten geboekt werden dan in niet-
plaagjaren het geval was. Daarnaast waren er twee jaren (1960 en 1963) mat
onclanks het grote veldiruisaanbod slechte tot zeer slechte broedresultaten.
Aangezien rond die tijd de chemische bestrijding van veidmuisplagen op
gang zal zijn gekanen, nj st de vraag in hoeverre beide zaken verbarid mat
elkaar houden.

De hierboven besproken resultaten hebben betrekking op de gecorrigeerde
broedresultaten. De correlaties bleken bij gebruik van de gecorrigeerde
waarden namelijk vrijwel altijd starker te zijn dan bij gebruik van de
niet-gecorrigeerde. De verschillen waxen voor %HPrn het grootst, Een en
ander bevestigt nag wear eens de invloed van factoren buiten het broed-
gebied op de broedresultaten, en dan vooral op het percentage succesvolle
broedparen (%HPm).

Wanneer de broedresulaten in de onderzochte gebieden direct door de
regenval beinvloed vrden, verwachten we dat dit in de rnaanden mel en
juni het duidelij]cst merkbaar is. De jongen zijn dan nog maar pas uitge-
kaiten en het meest kwetsbaar. In dat geval zou de correlatie tussen fleer—
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Tabel 6a. Overzicht van enkele Spearman rangcorrelatie—analyses
tussen de regenval in de Elzas bij aankomst van de Ooievaars in
maartengedurende de broedperiode en de voor de gemiddelde aan—
komstdag gecorrigeerde (x...) broedparameters, te weten het per-
centage succesvolle nestparen (%HPIn) , het aantal uitvliegende
jongen per nestpaar (JZa) en idem per succesvol nestpaar (JZm)
De neerslaghoeveelheden zijn gemeten in Straatsburg (ontleend aan
World Weather Records)

Variabelen rho P n

Regenval maart - x%HPm

xJ Zm

0.3481 0.079 18

0.1670 0.254 18

xJZa

Regenval april — x%HPm

xJZm

0.4599 0.028 18

-0.2990 0.122 17

—0.2417 0.175 17

xJZa

Regenval april, - xJZm
mei, juni, juli

xJ Za

—0.3421 0.090 17

Tabel 6b. Overzicht van enkele pearman rangcorrelatie—analyses tussen de
regenval in Oldenburg en de voor de gemiddelde aankomstdag gecorrigeerde
(x...) broedparameters, te weten het percentage succesvolle nestparen
(%HPm), het aantal uitvliegende jongen per nestpaar (JZa) en idem per
succesvol nestpaar (JZm) . Daarbij is meestal onderscheid gemaakt tussen de
jaren met een matig tot slecht veldmuisaanbod (n=12) en jaren met een
groot aanbod aan veldmuizen (n=7). De neerslaghoeveelheden zijn gemeten
in Elsfleth (ontleend aan Tantzen 1962).

variabelen veldmuisaanbod

regenval broed—
para-
meters

goed/matig/slecht

rho P

matig/slecht

rho P

goed

rho P

april, mei — x%HPm 0.5026 0.019 0.5455 0.043 0.3214 0.100

xJZm —0.0939 0.349 —0.4727 0.068 0.3571 0.100

xJZa 0.3849 0.056 0.3818 0.115 0.3929 0.100

juni — x%HPm —0.5364 0.046

— xJZm —0.5455 0.043

— xJZa . —0.6818 0.016

april, mei,
JUfl]

— x%HPm

xJZm

0.0909 0.390

—0.8182 0.005

xJZa —0.1636 0.305

x %HPrn

—0.4619 0.931 17

—0.1583 0.273 17

—0.4432 0.038 17
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slaghoeveelheid en JZm in die maanden dus het sterkst rnceten zijn. Dit

blijkt in de Elzas nauwelijks het geval te zijn. De correlatie nEt het
gemiddeld aantal uitvliegende jongen per succesvol nestpaar (JZrn) was
in mei en juni slhts een fractie hoger dan in april en juli (rho was
giiiddeld respectievelijk 2746 en 2487). t)jor op het oog de broedresul-
taten met de weersgegevens te vergelijken constateerde Schierer (1972)

dat er vooral in mei een duidelijk verband bestaat tussen neerslag en

het broedresultaat (JZa). Hij gebruikte echter de niet-gecorrigeerde

waarden. Correctie voor de gemiddelde aankaiisttijd blijkt het verband

aanzienlijk te verzwa]cken. Dit lijkt ons voor een juiste becordeling
van de gegevens echter l nocxlzaicelijk.

In Oldenburg was de correlatie tussen neerslag en het aantal uitvlie-
gende jongen (JZa) in juni het sterkst, zxlat we in dat geval directe
beinvloeding door het weer zeker niet kunnen uitsluiten.

Naast een directe beinvlceding zullen nog aiilere factoren een rol
spelen. Dit baseren we o.a. op de positieve correlatie, die we voriden
tussen de neersiag enhet aantal succesvolle nestparen (%HPm) in de
eerste weken na aankomst op het nest. Een relatief grote neersiag kan de
beschikbaaitheid van regenwormen in die periode vergroten (5.5.4). Daar-
naast heeft het waarschijnlijk cok een gunstige invloed op andere, aan
een vochtig milieu gebonden prooidieren, zoals kiickers en slakjes. Deze
ultieg zou betekenen, dat een groot voedselaaribcx in het voorjaar een
gunstige invloed heeft op het aantal nestparen, dat met succes gaat
broeden.

De negatieve correlatie tussen de neerslag en het aantal uitvliegende
jongen per succesvol nestpaar (JZm) kan ook ult het voedselaanbed ver-
klaaixl vrden. Een relatief dxoog voorjaar en zomer zal namelijk een
gunstige invloed hebben op het aanbod en de beschikbaarheid van insecten
in de zomermaanden. Dat dit tot rreethare verschillen in het menu van de
Ooievaar kan leiden met in droge jaren een relatief groot aandeel van de
insecten, is gebleken uit de voedselonderzoeken van Barre (1979) en
Schierer (1972).

Zink (1967) geeft nog een andere aanwijzing in de richting van nega-
tieve beinvloeding van de broedresultaten door de regenval. Dit heeft
betrekking op de beide zijden van het Rijndal ter hoogte van de Elzas
en Baden-W1rttemberg. De Elzas ligt in de regenschaduw van de Vogezen.
Zelfs in regenrijke jaren valt er daardoor rninder regen dan op de andere
zijde van de Rijn in normale jaren. Zink verklaarL hieruit het verschil
in broedresultaten tussen beide gebieden. In de pericxe 1948-1972 zijn er
rnaar twee jaren geweest, dat het broedresultaat in de Elzas slechter was
dan in Baden-Wthttemberg.

6.3 Klirnaatveranderiflgefl

6.3.1 Klimaatveranderingen in de afgelopen eeuwen

West—Europa doorliep in do periode van ± 1550 tot ± 1850 de zogenaamde
kleine ijstijd. De gemiddelde wintertemperatuur lag 1° C. of meer lager
dan flu; de zomertempratuur Ca. 0,5 C. In de winter overheersten drogere
omstandigheden. De neerslag was gemiddeld Ca. 10% lager dan in dee eeuw.
Temperatuurresgistraties in Centraal—Engeland en in Do Silt toneri over de
afgelopen twee eeuwen een opgaande lijn in de gemiddeiLde jaartemperatuur.
Tussen ca. 1890 en 1940 was dit warmer worden het sterkst met als climax
de jaren dertig. De temperatuurstijging deed zich tot hot begin van de
20ste eeuw vooral voor in do wintertemperatuur. Aanvang jaren twintig
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werd een maximum bereikt. In deze eeuw leverden ook de andere seizoenen
echter een bijdrage aan de temperatuurstijging. Zo bereikte de zomer in
het begin van de jaren veertig een maximum; de lentetemperatuur pas in
de jaren vijftig en de herfsttemperatuur in meest recente tijd. In de
jaren veertig deed zich een duidelijke neerwaartse beweging voor in de
wintertemperatuur, rond 1950 gevolgd door de zomertemperatuur (Schuur—
mans 1980, Lamb 1965)

In het deel van Europa gelegen binnen het bereik van de westenwinden
van de Atlantische Oceaan, deed zich een tendens voor van toenemende
regenval in het winterhalfjaar met een climax tussen 1910 en 1940. In
Engeland en Wales was de toename toen 10 a 15% ten opzichte van 1730-
1760e De neersiag in de zomer was tamelijk variabel (Schuurmans 1980,
Lamb 1965).

In Noord- en Centraal-Europa hebben zich sedert het begin van de vorige
eeuw doch met uitzondering van het meest recente verleden vergelijkbare
veranderingen voorgedaan in de richting van een meer maritiem klimaat.
Dc winters en — vooral in Noord—Europa - ook de lentes zijn warmer ge—
worden. De zomers werden vooral in Centraal—Europa tot de jaren twintig
van deze eeuw koeler. In meer noordelijke gebieden daalde voornamelijk
de gemiddelde juni-temperatuur en dit pas sedert de eeuwwisseling. Het
eerste deel van het broedsejzoen werd er echter warmer; vooral in mei
steeg de temperatuur. Sedert de jaren twintig naxn - naast een voortgaan-
de verschuiving naar warmere winters — de zomertemperatuur in Noord—Euro—
pa duidelijk toe om aan het eind van de jaren dertig een maximum te berei-
ken. De juni-temperatuur nam vanaf ca. 1930 sterk toe. In Centraal-Europa
deed zich een vergelijkbare ontwikkeling voor (Kalela 1949)

6.3.2 Gevolgen van de klimaatveranderingen voor de CXievaar

De verschuiving naar een rneer maritiem klimaattype heeft de voedselom-
standigheden voor de Ooievaar in Noordwest-Europa waarschijnlijk in on-
gunstige zin beinvloed, doordat het aanbod en/of de beschi]cbaarheid van
(grote) insten is teruggelopen (Durango 1950, Lack 1966). Dit zou er
toe geleid hebben dat de arealen van verscheidene vogeiscorten die zich
voor een belangrijk deel voeden met sprinkhanen en/of andere grote in-
secten, sedert de vorige eeuw in het noordwesten zijn ingekranpen. ike1e
voorbeelden zijn de Hop (Jpupa epops , de Scharrelaar Coriacias garrulus
de Poodkopklauwier Lariius senator en de Kleine Klapekster Lanius minor
(Kalela 1949, Durango 1950). In dit verband is cok de C)oievaar wel genoerrd
(Lack 1966). Bet lijkt ons, zeker wat de afname (in de vorige en) in het
begin van deze eeuw betreft, een aanvaardbare hypothese. De C)oievaar be-
vindt zich in het noordwesten a de rand van z'n verspreidingsgebied,
waardoor een relatief geringe achteruitgang van de voedselsituatie zich
al snel zou manifesteren in een afnane van de populatie. Veranderingen in
de 1andbiw zullen echter cok een rol gespeeld hebben.

Hoe is de areaalvergroting in Rusland te verkiaren? SchUz (1967) ver-
onderstelt dat de oostelijke areaalgrens bepaald wordt door het voedsel-
aanhed in de eerste weken na aanka-nst. Dit zal in de praktijk betekenen
dat met name wonnen in voldoende mate beschikbaar rroeten zijn (zie 5.5.1).
Verder constateert hij dat de oostelijke areaalgrens globaal samenvalt
met de 6°-isotherm voor de maand maart. (De aankomst van de ()ievaars
valt grotendeels in de laatste week van maart en de eerste week van april
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- Grote 1925, SchUz 1967). Dit feit ondersteunt de veronderstelde af—

hankelijkheid van regenworrnen, aangezien de bovengrondse aktiviteit en
daarrnee de beschikbaarheid van de regenormen voor Ooievaars rond die
temperatuur sterk toeneerrtt (zie 5.5.4).

De zich al sedert de vorige eeuw voordoende areaaluitbreiding in
oostelijke en noordoostelijke richting valt te verkiaren uit het feit
dat fl-i de betreffende pericde de winter en - in dit geval van neer be-
lang - het voorjaar warner zijn georden. De 6°—rnaartisotherm zal dear-
door zijn opgeschoven. Dit betekent dat er in een groter gthi1 dan
voorheen voldoende voedsel beschikbaar is op het mc*rent dat de ODievaars
arriveren. Als gevoig van de genoerrde tnperatuursveranderingen werden
in de betreffende pericxle ook areaaluithreidingen geconstateerd onder
vroege voorjaarnigranten in Zuid-Finland (Kalela 1949). Ook in dit ge-
val kunnen we veranderingen van landbwkundige aard als nrelijkheid
echter niet uitsluiten.

De duidelijk hogere zonErte1ieraturen in de jaren twintig en dertig
van deze eeuw hebben bij een reeks van ins ectenetende vogelsoorLen vooral
in de jaren derLig geleid tot eeri uithreiding van het areaal in westelljke
richting (Kalela 1949). Hoewel de weersverbetering cok op de Ooievaars
in Noordwe st-Europa zeker een gunstige invloed gehad zal hebben moet de
oorzaak van de opleving in de jaren dertig toch voorriairelijk gezocht or-
den in het overwinteringsgebied, zoals zal blijken in het volgende hoofd-
stuk.
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7. VOEDSEL KLIMAAT IN PFRIKA

7.1 Thieiding

In paragraaf 3.5 is gebleken dat de fluctuaties in het percentage niet—
succesvolle nestparen (%HPo) en in mindere mate in de aantallen (HPa)

en in het gemiddeld aantal uitvliegeride jongen onder de succesvolle
nestparen (JZm) over grote delen van Europa synchrcon lopen. Het weste-
lijk trekrichtingsgebied staat daarbij mm of meer op zichzelf, met name
wat het aantalsverloop betreft. Dit betekent dat de oarzaak van de fluc—
tuaties gezocht moet worden in de iespectievelijke overwinteringsgebie—
den en/of op de trekroutes. Resultaten uit 3.7 wijzen daarbij op variatie
in de mertaliteit; resultaten ult 3.6 op variatie in de conditie bij aan-
kmst in het broedgebied. In dit hcofdstuk zal orden onderzocht in hoe-
verre er aan deze variatie in mortaliteit - met als maat de relatieve
aaritalsverandering van de pepulatie - en in conditie - met als meat a • a.
een variërende aankansttij d en een variërend aantal eieren (3.6.2) -
een variërend voedselaanbod in Afrika ten grondsiag ligt.

7.2 Voedsel en habitat

Het voedsel jn de in Noord-Afrika broedende Cievaars bestaat oor een
groat deel uit insecten, zoals Coleoptera (kevers), Orthoptera (o.a.
sprinkhanen) en in mindere mate Haiqtera (cicaden). In braalcballen ziin
onder de Coleoptera voaral de groepen Scarabeidae (o.a. mesthevers),
Tenebrionidae (neeltorren) en Carabidae (loopkevers) aangetroffen. Onder
de sprinithanen nemen de trekkende soorten Schistocerca gregaria en
Dociostaurus marOccanus (hoofdzakelijk in Algerije) met name in plaagja—
ren een belangrijke plaats in. Z½ndere prcoisoorten zijn: repLielen
(slangen, hagedissen, stinithagedissen), kleine zoogdieren, kikkers (a • a.
Paria esculenta en Discoglossus pictus), schorpioenen (o.a. Scorpio maurus),
mollusken (o. a. Helix lacta), regenwaimen en kleine vissen (Bouet 1956,
Lauthe 1976, Cramp 1977).

Afgaande op globale gegevens van o.a. Verheyen (1950) en Dean (1964) kcmt
het voedselspectrum van de Ooievaars in het costelijk ovarwinteringsge-
bied in grote lijnen met het voorgaande overeen. De Oaievaar zoekt er z'n

voedsel vooral in open terreinen meL een korLe, ijle grasvegetatie of met
een begroeiing, waarin veel kale plekken voorkaen. Dit is enerzijds van-
wege z'n mauler van jagen, waarbij in tamelijk snelle pas de vlakte wordt
afgezocht op prooi, anderzijds ondat een hoge vegetatie het vinden van
prooidieren bemoeilijkt. Dc savannen met hun vaak hoge begroeiing van
grassen en struiken zijn normaliter ongeschikt can op een dergelijke wij-
ze voedsel te zoeken. Na afbranden voldoen ze wel aan de eisen. De vegeta-
tie kan zich vooral in het regenseizoen evenwel snel herstellen, waardoor
het terrein maar een beperkte tijd als fourageergebied te gebruiken is.
Ze moet dan warden verlaten op zoek naar betere.

Oak de hoovlakten met het gehele jaar door een overgend korte gras-
vegetatie vonrien een geschi]ct habitat; evenzo de natuurlijke weilanden in
inundatie-zones en langs neren en rivieren en de door de mans in cultuur
gebrachte gronden, waar vooral na ploegen en na hevige regenval weekdieren,
regenwonnen en kielne zocdieren gezocht warden (Verheyen 1950, Vesey-



146

FitzGerald 1959, Curry-Lindahi 1981, Naclean et al. 1973, Moreau 1972,
Dean 1964).

Hoewel sormiige ODievaars zich gedurende langere tijd in de buurt van
agrarische gebieden ophouden, voert het grcotste deel toch een zwervend
bestaan, steeds op zoek naar geschikte habitats. Steppe— en savanne-bran—
den oefenen daarbij een bijzondere aantrekkingskracht uit vanwege de vele
voor de rook vluchtende prooidieren. De brandvlaktes worden naderhand af-
gezocht op verschroeide of gehavende insecten en andere prooien (Verheyen
1950, Schiz 1966, Dean1964). Ook nipsenpiagen, zoals die van de ufle-
soorten px1optera exempta (armyworm), Chioridea obsoleta en Heliothis
armigera (}xlworm) (Cramp 1977, SchUz 1960, Curry-Lindahi 1981), leiden
sans tot kleinere of grotere verzameiingen van ODievaars.

In jaren met veel treksprinkhanen kan de richting van de omzwervingen
in sterke mate bepaald worden door de activiteit van sprinkhaanzwermen.
De Ooievaars vergezellen de zwennen daarbij zowel op de rustplaatsen als
tijdens de migraties. Verzamelingen van soms duizenden Ooievaars zijn
o. a. bekend uit Tanzania (Moreau & Sciater - 1 938, Fuggies-Couchrnan 1953,
Waloff 1966), I<enia (Waloff 1966), Oeganda (Pitman 1934), Zaire (Verheyen
1950), Zuid—Afrjka (Le Sueur Milstein 1965) en Eritrea (Smith & Popov
1953). De ODievaar werd in Zuid-Afrika lange tijd beschouwd als waarde-
voile predator van de sprinkhaan en de "boeren" spraken dan ook over de
"grote sprinkhaanvogei" (Vesey-FitzGerald 1959, Hornberger 1967). Oven-
gens worden niet alleen de adulte spninkbanen gegeten, doch ook de gro-
tere larven (Dean 1964, Curry & Sayer 1979).

Er is slechts weinig bekend over bet voedsel en de habitats in het weste-
lijk overwinteringsgebied. Onze informatie ult de literatuur beperkt zich
tot het gegeven dat de Ooievaars in Senegal vis eten nit de irrigatie-
kanalen van de rijstveiden en Orthoptera op andere plaatsen (Morel & Roux
1966 in Moreau 1972) en gegevens over Ooievaars in de inundatie-zone van
de Niger: ODievaars, foeragerend in vochtige, natuurlijke graslanden met
jonge grasgroei en daar vooral op plaatsen met concentraties spninkhaan-
laiven (Curry & Sayer 1979); Ooievaars, die een grote groep trekspninkha-
nen volgen (Guichard 1947).

Voor zover de Ooievaars zich ophouden in de savannegebieden van de Sa-
hel- en Soedan—zone, zullen insecten waarschijniijk de belangrijkste voed-
seibron voimen en daaronder vooral de spninkhanen, die er gerniddeld 20
a 25% van de biomassa aan insecten uitmaken (Gilion 1967 in Thiollay 1978).
Amfibiën verbergen zich gedurende het droge seizoen en zijn maar beperkt
ais voedsel beschikbaar. Het aanbod aan kleine zoogdieren is zelfs zeer
beperkt. Hagedissen en slangen zijn daarentegen tamelijk algemeen (Thiol-
lay 1978).

Volgens Thiollay (pers. med. N. de Haan) nanen de treksprinkhanen
vroeger een belangrijke plaats in. De door hem aangegeven belangnijke
overwinteningsgebieden van de Cbievaar (figuur 4b) vallen dan ook ten
deie samen met haardgebieden (zie 7.2) van Schistocerca gregaria, één
der trekspninkhanen (Waloff 1966, 1976). Bernis (1959) heeft al eerder
gewezen op een mogelijke relatie tussen deze voortplantingszone van S.
gregaria, die alleen 's zomers ais zodanig wordt gebruikt en het verblijf
van de Coievaars. De af name van de treksprinkhanen dank zij intensieve
bestrijdingscampagnes zou de Ooievaar genoodzaakt hebben verder naar het
zuiden te trekicen en over te schakelen op andere voedselbronnen, zoals
vis en afval.
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Aangezien de treksprinkhaan vóór en ten dele inisschien gelijktijdig met
de Ooievaars de trek naar het noorden van Afrika begonnen - en er dus
een grote kans bestond dat de Oievaars tijdens die trek nag weer op
sprin]thaanzwe:imn zouden stuiten - is het zeer goed mgelijk dat de
sprinithanen ook in die fase van (grote) betekenis waren. Waloff (1966)
geeft eefl aariwijzing in dLe richting.

7.3 Treksprinkhanen

7.3.1 Inleid.ing

De literatuurgegevens over het voedsel van de Oievaar in het overwin-
teringsgebi wijzen op een belangrijke plaats van de treksprinkhaari in
het. voedselspectrum, met name gedurende plaagperioden. Dit is niet zo
verwonderlijk wanneer we bedenken an lke enorine aantallen sprinlchanen
het tijdens plagen gaat. Eén trekkende zwerm kan een oppervlakte bestrij -
ken van tientallen en some zelfs enkele honderden ]cm2. Er kcen overigens
00k veel kleinere zwerinen voor. Het totaal aantal sprinithanen kan oplopen
tot meer dan 1 .000 rniljoen. De schattingen van de dichtheden in rustende
zwermen - variërend in afhankelij]theid van soort en stadiurt in de trans-
formatie - gaan tot 370 exnplaren per m2 in een grasvegetatie zonder
1-outgewas (Uvarov 1977). Dergelijke sprinkhaanzwerien vormen een bijna
onuitputtelijke extra voeclselbron voor de Quievaars.

Nu doen zich bij de treksprinkhanen zeer sterke fluctuaties vcor in
de populatie-aantallen, waarbij meerj arige plaagperioden en perioden
van recessie elkaar met onregelmatige interval len afwisselen. Het voor
de Ooievaars beschikbare voedselaanlxd is daardoor aan aanzienlijke
scharane1ingen onderhevig. Daarmee rijst de vraag in hoeverre er een ver-
band bestaat tussen de fluctuaties in de sprinkhaanaaritallen en de aan-
talsschcamnelingen onder de ooievaar-popilaties.

7.3.2 Soorten, verspreiding en plaagperioden

Bij treksprinkhanen zijn twee vormen te onderscheiden, solitaria en gre-
garia genaamd, die van elkaar verschillen in gedrag, fysiologie en mor—
fologie. In de zogenaamde haardgebieden is een permanente populatie van
solitaria aanwezig. Bepaalde milieu-omstandigheden kunnen de aantallen
zeer sterk doen toenemen en dit kan via tussenvormen leiden tot een
fasetransformatie van solitaria naar gregaria. Wanneer eenmaal adult,
zwermen de populaties van gregaria uit naar omringende gebieden. Aange-
zien de zwermen zich over grote afstanden kunnen verplaatsen, bestrijkt
het invasiegebied vaak enorme oppervlakten. Zwermen kunnen zich ook buiten
dehaardgebiedenvermeerderen, waardoor een plaag onder gunstige klimato-
logisohe omstandigheden snel in intensiteit toeneemt. Verslechterende om—
standi4gheden en misschien ook een afnemende levensvatbaarheid leiden uit-
eindelijk tot de beëindiging van een plaag.

De sprinkhaanlarven ondergaan een getrapte metamorfose. De larven van
de fase gregaria hebben de gewoonte zich in dichte banden, de zogenaamde
hopper bands, te verplaatsen.

Er kcxnen in Mrika slechts een beperkt aantal polymorfe sprin}thaansoorten
voor. De belangrijkste zijn: Schistocerca gregaria, Locustamigratoria
migratorioides, Ncznadacris septemfasciata, lecustana pardalma en Docio-
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Figuur_7a. Haard- en invasiegebieden van de treksprinkhaansoorten
SchisLocerca grogaria, Locust migraoria rnigratorioi.dos; en Nomdd1crh;
sept.emfasciata (ult Krebs 1972)

NornadaoriG epenifuuciaia
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staurus rnarcccanus. Figuur 7a geeft een beeld van de haard- en invasie-
gebieden cler drie eerstgenoemle soorten. De haardgebieden van L. parda—
lina zijn gelegen in Zuid-Afrika (delen van de Kaapprovincie, Oranje-
Vrijstaat en Thansvaal). Het invasiegebied omvat Namibië, Angola, Bots-
wana, Zimbabwe en Mozambigue. De verspreiding van D. maroccanus beperkt
zich wat Afrika betreft tot cle hcogvlakten van Algerij e, 'Itinesië en
Marokko (Albrecht 1967) en valt dus buiten het overwinteringsgebied
van de Ooievaars. Deze soort is derhalve voornamelijk tijdens de rnigra—
tie als voedselhron eventueel van enig belang. Voor de in Noord—Afrika
broedende Ooievaars is de betekenis, mede gezien de levenscyclus van
D. maroccanus, groter.

De figuren 7b en 7c laten voor S. gregaria, L. niigratoria, N.
fasciata en L. parc3alina zien uit hoeveel landen binnen het overwinte-
ringsgebied van de ()ievaar in Afriica jaarlijks zwernen en/of hopper
bands werden gemeld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de overwin-
teringslanden van de Oost- en van de West-pepilatie (zie 4.1).

Er zijn sedert 1890 verscheidene plagen van Schistocerca gregaria geweest.
Door de grote mobiliteit van de zwermen zijn deze plagen over het gehele

verspreidingsgebied mm of meer synchroon opgetreden. Wel zijn or kleine
regionale versehillen in tijdstip van begin en eind van eon plaag en in
intensiteit. Zo heeft zich in bet westen in 1952, begin 1953 een recessie
voorgedaan in de sedert 1950 heersende plaag. In het oosten, waar de
plaag in 1949 begon, deed zich een recessie voor in 1955 en 1956.

Set grotendeels ontbreken van plagen in de periode vóór 1890 berust
ten dele op een tekort aan documentatiemateriaal. Wel valt uit het totaal
aan gegevens op te maken dat er in de periode 1880-1888 geen plaag is
geweest (Waloff 1966 en 1976)

Voor de periode na 1972 beschikken we niet over precieze gegevens
omtrent landen met zwermen. Uit een FAO-rapport van 1978 blijkt echter,
dat er tot dat jaar geen ernstige plagen meer zijn geweest. Wel deed
de opleving van S. gregaria in 1978 vrezen voor een nieuwe plaag.

Na 1870 hebben zich bij L. migratoria 2 belangrijke plagen voorgedaan,
t.w. 1890—1904 en 1928—ca. 1942. Een groot deel van Afrika beneden Ca.
18° N.Br. werd daardoor getroffen Cf iguur 7a). De laatste plaag had
z'n maximale uitbreiding in 1932. In het oostelijk overwinteringsgebied
van de Ooievaar was er gedurende deze plaagperiode een korte recessie
in de jaren 1936 en 1937. Eind 1936 beperkte de plaag zich zeifs voile—
dig tot West-Pfrika.

Terwiji de plaag in het westelijk overwinteringsgebied eind 1939,
begin 1940 al sterk in intensiteit was afgenomen, werden er gedurende
deze periode in het oostelijk gebied nog uit verschillende landen zwer—
men gemeld. Eind 1940 nam ook daar de plaag echter af en in 1941 en 1942

werden er nog slechts een klein aantal zwermen gemeld uit Soedan, Oegan-
da en Zambia (Betts 1961).

Gedurende de daarop volgende recessieperiode, die tot op de dag van
vandaag aanhoudt, worden er slechts af en toe en op zeer verspreide
plaatsen hopper bands en zwermen gemeld. Zo gauw er in het haardgebied
(Niger Flood Plains) sprake is van een opleving, worden er maat-

regelen genomen. Aangezien het om een in vergelijking met S. gregaria

relatief klein gebied gaat, zijn deze operaties zeer effectief.
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Uit de periode vódr 1928 is de informatie over zwermen en hopper bands
verre van compleet. De aantallen voor de plaag tussen 1890 en 1904
zijn dan waarschijnlijk ook minimumaantallen. De beschikbare gegevens
doen volgens Betts (1961) vermoeden, dat er gedurende deze jaren een
plaag gaande was, die in omvang vergelijkbaar was met de grote plaag
van 1928.

De gegevens betreffende Nomadacris septemfasciata gaan terug tot 1847
(Gunn 1952). Er hebben zich sindsdien drie grotere plagen voorgedaan:
-1847 - 1853 in Natal, gegevens over de verdere verspreiding ontbreken;
—1892 — 1910 in Natal en elders;
—1915 - 1919 kleine invasie in Oeganda met een beperkte verspreiding;
—1930 — 1945 in vrijwel geheel Afrika ten zuiden van de equator (fi—
guur 7c).
In het seizoen 1932-1933 had de laatste plaag zich alom verspreid. de
maximale uitbreiding en intensiteit werd bereikt in 1934-1935. Daarna
narn de plaag tan-ielijk snel in intensiteit af. Dit blijkt vooral wan-
neer we kijken naar het aantal zwermen en hopper bands (figuur 7d)
Gedurende de 9e plaaggeneratie (in de P.ukwa—valley hopper bands tussen
november 1938 en maart 1939 en zwermen van maart 1939 tot en met decem-
ber 1939) was er een tijdelijke opleving (Uvarov 1977)

Evenals bij L. migratoria het geval was hebben de haardgebieden van
N. septemfasciata in het noorden van Zambia en in het zuiden van Tan-
zania (o.a. Mweru Wa Ntipa Swamp en Rukwa Valley) een relatief gering
opperviak. Door intensieve controle en bestrijdingsmaatregelen bij sig—
nalering van een opleving is het na 1945 niet meer tot plagen gekomen.

In het verleden hadden Zuid-Afrika en soms ook de aangrenzende gebieden
periodiek te lijden van plagen van Locustana pardalina. Al sedert 1911
wordt deze soort echter georganiseerd bestreden. De bestrijding is in
de loop der tijd steeds succesvoller geworden en L. pardalina komt he-
dentendage dan ook nauwelijks meer buiten de haardgebieden. De paar
zwermen die nog kans zien te migreren, worden binnen enkele dagen ver—
nietigd (Albrecht 1967, Lea 1958).

Op basis van literatuurgegevens zijn door Lounsbury (1915) voor de
jaren tussen 1796 en 1911 5 plaagperioden onderscheiden, t.w. 1797—1808,
1824—1831, 1841—1854, 1862—1876 en 1890—1909. De qua verspreiding en
intensiteit belangrijkste plaagseizoenen tussen 1911 en 1968 waren
1914/15 tot en met 1917/18, 1922/23 tot en met 1925/26, 1934/35,
1951/52 en in mindere mate 1963/64. Uit deze periode is alleen van 1924/
25 bekend dat er zwermen migreerden naar Mozambique en Zimbabwe (Lea
1968)

7.3.3 Het "totale" sprinkhaanaanbod

De figuren 7b en 7c geven ons slechts een zeer globaal beeld van de voor
de C)jievaars beschikbare hoeveelheid sprinkhanen en sprinkhaanlaxven:
- Het aantal zwermen en hopper bands in een land kan sterk variren zon—
der dat dit in de gegevens tot uiting komL.
— De zwerrren en hopper bands zijn zeer verschillend van omvang.
- Kleine landen tellen even zwaar ne als grote.
- Het voorkcnen van zwerrrien of hopper bands valt s1hts ten dele samen
met de aanwezigheid van Ooievaars.
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Figuur 7b. Aantal landen binnen hot ovorwintorinysgobied van do Ooievaar
in Oost—l'rika met zwermen (en "hopperbnds' — L. niqratorsa) van do
treksprinkhaan—soorten Schistocerca gregaria, Locusta migratorsa migrate—
rioides, Nomadacris septemfasciata en Locusta pardalina. (Plaagperiodcn
waarvan geen gegevons beschikbaar zijn over het aantal getroffen landen
zijn aangegeven door een onderbroken lijn)
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- Na ca. 1950 neeint de effectiviteit van de bestrijding toe en daannee
de gemiddelde "levensduur" van zwennen en hopper bands af.
- De gegevens van en L. rnigratoria, die in de beschikbare
tabellen per kalenderjaar vermeld worden, geven geen duidelij]theid om-
trent de vraag op welk deel van het jaar deze vooral betrekking hebben.
Dit gegeven is van belang amat een groot voedselaanbod vroeg in het
jaar - nog ten goede kanend aan de Ooievaars voor hun vertrek naar het
broedgebied - invloed kan hebben op de brt)edresultaten en het aantal
broedvogels in datzelfde jaar; een grcx)t aanbod later in het jaar zal
pas effect kunnen hebben in het daarop volgende broedseizoen. Gelukkig
is een en ander ten dele nog te achterhalen in de tekst.

Qn niettegenstaande genoeride bezwaren toch een indruk te krijgen van
het totale sprin]thaanaanhxl in het oostelijk en westelijk overwinterings-
gebied van de Ooievaar in Afrika zijn de koloiidriagranen van S.

na, L. migratoria en opeteld (figuur 7e en figuur 7f).

Van N. septemfasciata zijn in de diagrarrnien alleen de belangnijkste sei-
zoenen nit de laatste plaagpeniode aangegeven, ondat vooral bij deze
scort het aantal landen net zwermen als maat voor de plaagintensiteit
geen juist beeld geeft (zie 7.3.2). Bij de aan 1930 vcorafgaande gege-
veiis moet bedacht vorden dat het, terugaand in de tijd, in toenemende
mate minimnaantallen betreft.

J4et behuip van de beide diagrartinen en de beschnijvingen van het plaag-
verloop den afzonderlijke soorten is getnacht na te gaan welke broedsei-
zoenen van de Ooievaar zijn voorafgegaan door een verblij f in Afrika met
relatief veel spninkhaanzwermen en/of hopper bands. De gegevens reikten
helaas niet voor het hanteren van zuiver obj ectieve criteria.

7.3.4 Verband tussen sprinkhaanaanbod en populatieparameters

Cut na te kunnen gaan in hoeverre de fluctuaties in het sprinkhaanaanbod
invloed hebben gehad op populatieparameters van de Ooievaar, zijn in de
figuren 7e en 7f voor Oldenburg (overwegend Oost-populatie) respectieve-
lijk de Elzas en - wat de oudere gegevens betreft - Baden-tirttemberg
(West-populatie) ook het verloop van de populatiegrootte (HPa) en van
het percentage niet-succesvolle nestparen (%HPo) uitgezet. Tot Ca. 1960
blijkt er zowel bij de populatie van Oldenburg als die van de Elzas en
Baden-WUrttemben een duidelijke cornelatie te bestaan tussen bet sprink—
haanaanbod en de beide populatieparameters. Een relatief groot aanbod
gedurende het verblijf in Afrika weerspiegelt zich in het daaropvolgend
broedseizoen enerzijds in een toenan of - bij voorafgaande populatie-
afname - stabilisatie van het aantal nestparen, anderzijds in een laag
percentage niet—succesvolle nestparen (%HP0). Het effect van de uitzon-
derlijk goede spninkhaanjaren 1930 tot en net 1935 en in iets minder ma-
te 1938 en 1939 op de Oldenbungse populatie vonnt hienvan het meest nit-
gesproken voorbeeld: het aantal nestparen (HPa) neernt jaarlijks met ge-
middeld 10,1 % ten opzichte van bet voorgaande jaar toe; het percentage
niet-succesvolle nestpanen (%HPo) is gemiddeld 18,5. Hoge waarden voor
%HPo en een sterke populatie-afname zien we er tijdens de spninkhaanre-
cessies in 1936—1937, 1940—1941—1942 (in de Nedenlandse gegevens nog diii—
delijker tot uitdrukking komend) en in 1949. Eincl 1948, begin 1949 heeft
het aanbcxl van de hier bespnoken spninkhaanscorten waarschijnlijk het
laagste niveau bereikt sinds de jaren twintig.

Vanaf 1960 wrdt het verband tussen de populatiepararreters van Olden-
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burg en het sprinkhaanaarilxxl aanmerkelijk minder duidelijk clan in de
periode daarvoor:

De hcxe waarde voor %HPo in 1960 is niet te verkiaren uit een gering
aanbcd, evenmin als de zeer lage vaarde in 1962 te verkiaren valt ult
een extra groot aanh)d.
- Ondanks het na 1962 grotendeels wegvallen van S. gregaria als vo3sel—
bron is %HP0 tot 1967 niet uitgesproken hoog en in 1964 en 1966 zeif
tarnelijk laag. Echt slecht worden de broedresultaten pas na 1966. 1971
en 1974 waren evenwel weer gcde jaren. Figuur 3g laat zien dat deze
"afwijkingen" zich ook buiten Oldenburg voordeden en dus niet op regio-
nale oorzaken berusten.

In de Elzas ligt de waarde voor %}Po na af loop van de laatste grote
plaag van S. gregaria in 1960 doorgaans tarnelijk hoog (figuur 7f). IDe

jaren 1963, 1966 en 1972 wijken echter hiervan af door relatief lage
waarden. Eerder deed zich jets dergelijks al voor in 1952 na de sprink—
haanrecessie eind 1951.

Tabel 7a toont voor Oldenburg en de Elzas de gemiddelde bioedresulta-
ten (%HP0 en JZm), de ganiddelde relatieve verandering van de populatie-
grootte (d) en de gemiddelde aankanstdag van de tweede vogel op het nest
(GA2) voor de relatief goede sprinkhaanjaren en voor de slechte. IDe
sprinkhaanrijke jaren blljken in vergelijking rret de tussenliggende
niet-plaagjaren te resulteren in een significant lagere waarde voor het
percentage niet-succesvolle nestparerx (%HPo). In Oldenbur wordt ook het
geiniddelde aantal jongen onder de succesvolle paren (JZm) gunstig door
het grotere voedselaanbod in Afrilca be5nvloed. ZcMel in Oldenburg als
in de Elzas zien we in jaren net veel sprinkhanen een toename van de
aantallen. In sprinkhaanaxme jaren lopen de aantallen gemiddeld terug;
wat Oldenburg betreft gedurencle inter-plaagjaren overigens in sterkere
mate dan in de periode na 1963. Cok de gemiddelde aankansttijd op het
nest (GA2) blijkt door het sprinkbaanaanbccl beinvloed te worden. Tij dens
inter-plaagjaren karen de Oldenburgse Cbievaars gemiddeld 10 dagen later
aan dan anders. In cle Elzas is het verschil geringer, namelijk 3 a 4

clagen. Dat de verschillen in Oldenburg doorgaans groter en significanter
zijn dan in de Elzas moet zeker voor een deel verklaard worden uit het
feit dat de gegevens van de Elzas in tegenstelling tot die van Oldenburg
niet de jaren dertig en veertig (tot 1948) awatten, toen de plaaginten-
siteit nog aanmerkelijk groter was dan in de plaagjaren daama.

Uit de tanielijk schaarse gegevens over aantallen Cievaars in de vorige
en het begin van deze eeuw (zie 3.2.3) blijkt dat er cok voor die perio—
de een duidelijke correlatie bestaat tussen fluctuaties in het sprink-
haanaanbod en aantalsveranderingen bij de Oievaar. IDaartoe eerst een
kort overzicht van de beschikbare gegevens omtrent het plaagverboop tot
1930:
-1847 - Ca. 1853: plaag van N. septemfasciata, anvang onbekend
1841 - 1854/55 : plaag van L. pardalina, gén gegevens van de avenge

soorten
-1860 - Ca. 1880: in het westen regelmatig plagen van S. gregaria; in

hoeverre ook in het oosten is onduidelijk
1862 - 1876/77 : plaag van L. pardalina

—ca. 1880 — 1890: periode van algehele ressie
-Van 1890 tot en met 1904 doen zich ongeveer gelijktijdig plagen voor van
S. gregaria, L. migratoria, N. septemfasciata en L. parda1 (figuur 7ë).
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Figuur 7d. Veranderingen in de aantallen "hopperbands" en zwermen van
Nomadacris septemfasciata per plaaggeneratie in de loop van de plaag
van 1930-45 (naar Uvarov 1977)

Figuur 7e.Populatieparameters van de in Oldenburg broedende Ooievaars
in vergelijking met de neersiag en het aanbod aan trekspinkhanen in het
overwinteringsgebied in Oost-Afrika. Van boven riaar beneden:
A. De totale neersiag gedurende de periode oktober tot en met januari,
uitgezet als voortschrijdend gemiddelde over intervallen van 5 jaar met
behuip van de neersiaggegevens uit figuur 7g. De gegevens van vóc5r 1931
(op minder en deels andere weerstations gebaseerd) zijn op basis van
gemeenschappelijke stations geëxtrapoleerd naar het niveau van na 1930.
B. De "intensiteit" van de treksprinkhaanplagen, uitgedrukt als het aan-
tal landen met zwermen en/of "hopperbands". Het staafdiagram Is de som
van de diagrammen van Schistocerca gregaria, Locusta migratoria en
Locusta pardalina uit figuur 7b. Plaagjaren van L. pardalina vóór 1911
zijn aangegeven met een p. Van Nomadacris septemfasciata zijn wat de
laagste plaag. betreft alleen de belangrijkste plaagjaren (zie figuur 7d)
iangegeven: + ; van de eerdere plagen zijn alle plaagjaren aangegeven: S
C. Het percentage niet-succesvolle nestparen in Oldenburg (%HP0)
D/E. Broedseizoenen die worden voorafgegaan door een overwinteringsperiode
met veel of weinig regenval (meer dan 10% fwijkend van de gemiddelde
neersiag (D) en/of veel landen met sprink1. anzwermen (E)
F. Het aantal nestparen in Oldenburg (HPa)
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Figuur 7f. Bet verloop van twee populatieparameterS van in de Elzas

en Baden—Württemberg (......) broeclende Ooievaars in vergelijking

met de neersiag en het aanbocl aan treksprinkhanen in het overwinterings—

gebied in West-Afrika. Van boven naar beneden:
A. De gemiddelde jaarlijkse neersiag in het Sahelgebied van West-Afrika,

uitgezet als voortschrijdend gemiddelde over intervallen van 5 jaar en

uitgedrukt in procenten van het gemiddelde voor de gehele periode (Hare

1977)
B. De "intensiteit" van de sprinkhaanplagen, uitgedrukt als het aantal

land-en met zwermen en/of "hopperbands". Bet staaf diagram is de som van

de diagrammen van Schistocerca gregaria en Locusta migratoria uit figuur

7c.

C. Bet percentage niet—succesvolle nestparen (%HP0)

D/E. Broedseizoenen die word-en voorafgegaan door een overwinteringsperiode

met veel of weinig regenval (rivierafvoer meer dan 10% afwijkend van de

gemiddelde afvoer) (D) en/of veel land-en met sprinkhaanzwermen (E)

F. Bet aantal nestparen (HPa)
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De grootste plaagintensiteit wordt waarschijnlijk bereikt gedurende deperioe 1895—1904, zij hot mogelijk met eon lichte depressie rond deeeuwwisseling. 1903 en 1904 zijn do laatste plaagjaren van L. raigratoriain respectjevolijk Oost- en West-Afrika. Do plagen van de anclere soorteneindigen in 1908 (9ria in het oosten) en 1910 in hotweston; iata en in het oosten)
-Bond 1913-1914 doet zich eon kleine opleving voor, die aanlToudt tot Ca.1920

-1920-1927: periode van vrijwel algehele ressie

Vergelijken we de geschetste ontwikkelingen met hetgeen bekend is overdo aantalsfluctuaties bij do Ooievaar in hot ODst- en menggebied, dan
zion we de volgende overeenka-nston:
- Do plotselinge afnanie van de populaties in Nederland on Denemarkenrond 1856
- Do afnaino van do Ooievaars in Polen in hot laatste kwarL van do vorigeeeuw (Monzbier in Grote 1925)
- Do tooname in Zweden vanaf 1895 na eon periode van teruglopende aantal-ion
- Do popuiatiemaxj in Zwedon en Neclkenburg in 1904 en de plotselinge
afnarre in Denemarken in 1905
- Do zoer sterke afnaino in Meckienburg in de periodo tussen de census-jaren 1901 en 1912 on in Sleeswijk—Holstein tusson 1907 en 1911
- Do voor Deneniarkon en do Baltische staten gonielde afnarne in respoctie-veiijk vanaf 1911
- Do toenarne in de Baltische staten na 1915 (Do oorzaalc van de plotse-
linge afname (?) in Donemarken is onduidelijk.)
- Het in tal van landen goregistreorde ppuiatieminimum in do tweedoheift van de jaren 20

In do Elzas zijn de eerste tollingen, zij hot niet systematisch, gohoudonin 1927, 1932 en 1937; or werden respectiovelljk 149, 155 en 120 paron
getold (Tricot 1973). Aannemende dat de richting van de aantalsverando-ringen juist is, corrospondeert do toenan tijdens hot eerste intervalen de afnane tijdens hot tweede good met hot plaagverloop van do sprink-hanen in West-Afrika; de plaagintensjteit was narnelijk hot grootst in doeerste hoift van do jaren dertig. C)Dk do afnamo van hot aantai nestparen
(HPa) in de provincies Noord- on Zuid—Holiand on Noord-Brabant - met al-daar eon relatief groot aandeel Wost-Cbievaars (3.6.5 , 5.4.1) —tussen1934 on 1939 van 63 naai 57 na eon bijna stabiol aantal nestparen in doperiodo 1929-1934 (figuur 3d) past binnen dit beeld.

Vexgolijking van hot sprinktha-thod en do Ooiovaarsaantajien inabsolute zin iaat ook paraleilen zion. Hot in do eerste jaren van dezeeeuw door do Cst- en mongpopulaties bereikte aantalsmaximurn blijkt in doc3aarop volgende decaden binnen hot menggebied niet meer geëvenaard torden, aithans niet in do gebioden, waarvan gegevens beschikbaar zijri.Wanneer we uitgaan van de aanname dat hot voedsel in Afrika do sleutel-factor vorint voor de aantalfluctuatjes binnen bepaalde gebieden (waarovermoor in 7.4), is hot voorgaande to verkiaren uit hot grotere aanbcd aantreksprinjcjwien Naast do 3 soorton die in do jaren dertig het aanbod
bepaaiden, kwam ook L. pardalina namoiijk over eon groot gebied als plaagvoor. Evenzo za]. horFTTsen do aantalsmdjtia in do jaren dertigen do jaren vijftig zeker ten dole eon gevoig zijn van do voel goringore
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intensiteit van de sprinkhaanplagen (en met slechts één plaacjsoort) in
de laatstgenoeitde periode.

7.4 Neers]g

7.4.1 Inleid.ing

De resultaten van paragraaf 7.3 suggereren een direct verband tussen het
sprinkhaanaanbcxI enerzijds en HPa en %HPo anderzijcls: niet alleen lopen
de lange_terrnijn-veranderingefl in het aanbcd synchroon met de lange-ter-
rnijn-veranderingen in de aantallen QDievaar en bestaat er in kwantita-

tieve zin een zekerë relatie tussen beide parameters; x)k de plotselinge
toe- en afnames in de sprinkhanen weerspiegelen zich heel duidelijk in
HPa en %HP0. Het zou echter kunnen zijn dat de sterke aantalsschoimelingen
bij de Ooievaar het gevoig zijn van een als geheel fluctuerend voedselaan-
bod. Misschien zijn de milieufacthren, die het aantal sprinkhanen bepalen,
ook bepalend voor de aantallen van n of meer aniere. belangrijke prooi-
soorten van de Ooievaar. Gneenschappelijke milieufactoren zullen daaraan
dan ten grondsiag moeten liggen.

De in seini-aride gebieden meest voor de hand liggende milieuccrnponent
is de neersiag. Zo zijn bijvoorbeeld de neeste soorten insecten in de
droge tijd op de savannen tamelijk schaars. Als het regenseizoen eenmaal
is begonnen neinen ze echter sterk in aantal toe (Sinclair 1978, Thiollay
1 978, Dingle & Khamala 1972). De rnaxiniaal te bereiken biomassa aan insec-
ten zal naar we aannemen direct sarnenhangen net de prcxiuctie aan planten-
materiaal en daaimtee net de neerslaghoeveelheid. Verder is altharis van
smmige sprinkhaansoorten bekend dat ze voor de 'voortplanting afhankelijk
zijn van gebieden waar het pas geregend heeft. Waloff (1976) concludeert
ten aanzien van Schistocerca gregaria bijvoorbeeld dat het ontstaan van
plagen samenhangt net het voorkomen van overvloedige regenval in de
juiste volgorde van seizoenen en gebieden, gelegen op de migratieroutes
van de adulte sprinithanen. De fluctuaties in de sprinkhaanplagen zijn
derhalve mogelijk gecorreleerd net variaties in de neerslaghoeveelheid.

De relatieve invloed van de treksprinkhanen en van de overige voedsel-

bronnen op de aantalsschormelingen bij de Ooievaar is in theorie te be—

palen dcxr na te gaan welke van de beide factoren het sterkst gecorreleerd
is met %HP0 en HPa. Aangezien we geen gcede rnaat hebben voor het sprink-
haanaanbod valt deze mogelij kheid echter af. Wel kunnen we ons een globaal
beeld vormen van de invloed beider factoren door te onderzoeken of sterke
jaar-op-j aar-veranderingen in de populatiepararreters overweg end gepaard
gaan met veranderingen in bet sprinkhaariaanbod of in het voedselaanbcxl
in z'n totaliteit. We gaan daarbij dan uit van de aannarre dat de totale

neerslaghoeveelheid kort voor en gedurende de overwinteringsperiode van
de Ooievaar een goede relatieve maat is voor het voedselaanbod in ruimere
z in.

7.4.2 Oost-Afrika

In Cst-Afrflca valt de aankomst van de Ooievaars ongeveer sanien met het
eind van het droge seizoen. De regens nerren er rond oktober—november een
aanvang. Het vanaf dat inarent snel toenemend aanJxxI aan insecten vindt
z'n maximum in deceirer-januari (Sinclair 1978). Als maat voor het voei-
selaanbod is in dit geval de totale regenval in de periode oktober tot en



Figuur 7g. Overzicht van de totale neersiag in cle periode oktober tot
en met februari in het Oostafrikaanse overwinteringsgebied van de Ooie-
vaar sedert het eind van de 19e eeuw. De neersiag als gemiddelde van
een aantal weerstations is zowel bepaald voor de noordelijke en zuide—
lijke heift van het overwinteringsgebied afzonderlijk (met als schei-
dingslijn de latitude 15° Z) als voor het gebied.in z'n geheel (gemid-
delde van het noordelijk - en zuidelijk gemiddelde). Het niveau van
de neerslaghoeveelheden in de jaren vddr 1931 ligt gemiddeld Ca. 6 (noord)

en 3% (zuid) hoger dan in de jaren na 1930 door andere combinaties van
weer stations.

Overzicht weerstations vóór 1931: noord Entebbe (Oeganda); Fort Jameson
(Zambia). zuid Bulawayo, Salisbury (Zimbabwe); Zomba (Malawi); Escourt
Aliwal North, Johaneesburg, Kimberley (Zuid-Afrika)
na 1930: noord Nairobi (Kenia); Entebbe (Oeganda) ; Tabora (Tanzania);
Kasama (Zambia). zuid Livingstone (Zambia); Bulawayo, Salisbury,
Chipinga (Zimbabwe); Jan Smeets, Kimberley, Pietersburg (Zuici-Afrika).
(Bronnen: World weather records 1927, 1934, 1947, 1959 en 1967; Montly
climatic data for he world 1960-1978)
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met februari genomen. De neersiag als gemiddelde van een aantal weersta-
tions is zowel berekend vcxr het overwinteringsgebied in z'n geheel als
voor de noordelijke en zuidelijke helft afzonderlijk. Reden is dat we

niet op de hoogte zijn van de precieze trekbewegingen van de Coievaars.

Als scheicftngslijn tussen noord en zuid is uitgegaan van de breedte-cir—

kel op 15° Z.
Figuur 7g geeft een overzicht van de neerslaghoeveelheden in deze eeuw.

Alleen de weerstations waarvan voor de totale periodes 1903-1930 en/of

1931-1976 gegevens beschikbaar waren, zijn voor de berekeningen gebruikt.

Daardoor zijn de waarden binnen beide perioden onderling goed vergelijk—
baar. Hoewel de noordelijke gegevens voor de jaren na 1930 op slechts 4

stations gebaseerd zijn blijken de fluctuaties nagenoeg overeen te komen
met die bij gebruik van een groter aantal stations. Alleen de grootte van
de uitslagen vertoont af en toe geringe "afwijkingen".

Binnen de beide deelgebieden blijken zich aanzienlijke fluctuaties
voor te doen in de regenval. De uitslagen zijn echter dikwijls tegenge—
steld gericht en wanneer we noord en zuid als geheel beschouwen blijkt de
variatie relatief gering te zijn. Dit is heel duidelijk te zien in de

j aren dertig en begin jaren veertig. De waarden die rneer dan 10% afwijken

van het gerniddelde staan aangegeven in figuur 7e.

In hoeverre bestaat er over een langere periode een verband tussen de neer-
slaghoeveelheid enerzijds en de populatieparameters anderzijds? C dit na
te gaan is over intervallen van vijf jaar het voortschrijdend gemiddelde
van de regenval berekend en uitgezet in figuur 7e (bovenste grafiek). De
lange-tennijn-fluctuaties in de neersiag blijken globaal gezien synchroon
te lopen met schommelingen in de popalatiegrootte (HPa) en in het percen-
tage niet-succesvolle nestparen (%HP0). De fluctuaties lopen echter ook

min of meer synchroon met de schorimelingen in de plaagsterkte van de trek-
sprinkhanen. Een dergelijke relatie tussen neerslag en sprinlchaanplagen
werd eerder in dit verhaal al als rrogelijkheid geopperd.

CIn ireer te kunnen zeggen over het verband tussen neersiag en populatie-
parameters zullen we deze relatie op een fijnere schaal rnoeten bekijken.
In figuur 7h staat het jaarlijkse percentage succesvolle nestparen (%HPm)
onder de Oldenburgse Ooievaars uitgezet tegen.de gemiddelde neerslag in
het overwinteringsgebied gedurende de voorafgaande overwinteringsperiode.
Cn de invloeden van de treksprinkhanen en van de overige voedselbronnen
afzonderlijk zichthaar te maken, zijn op basis van het sprinkhaanaanbd
vier soorten jaren onderscheiden, t.W.:
- goede sprinlthaanjaren: de plaagjaren in de periode 1929-1940
- matige sprinkhaanjaren: de plaagjaren tussen 1950 en 1963. Dank zij een

intensieve bestrijding was de plaagintensiteit then veel geringer dan in
de jaren dertig en kwam voomarnelijk Schistocerca greqa flog in plaag-
vorin voor (figuur 7b en figuur 7e)
- slechte sprinkhaanjaren: (a) inter-plaagjaren, zoals bijvoorbeeld 1937,

1938, 1941 en als laatste 1963; (b) de periode na 1963, waarin zich vrij—

wel geen plagen meer vcordeden.

Figuur 7h laat zien, dat bij elk van de vier groepen het percentage succes-
volle nestparen (%HPm) positief gecorreleerd is mt de neerslaghoeveelheid.
Boverdien is deze relatie voor alle groepen vrijwel identiek. Heel duide-
lijk is ook te zien dat de goode sprinkhaanjaren het hoogste percentage
succesvolle nestparen (%HPm) opleveren. In tegenstelling tot onze aanvanke-
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lijke verwachting blijkt het percentage succesvolle nestparen (%HPm) in
de matige sprinkhaanjaren geniddeld ongeveer even grcot te zijn als in
de slechte jaren daama. Dit moet betekenen dat het sprinkhaanaanbcxl toen
in verhouding tot de overige voedselbionnen te gering was om over de hele
linie tot betere broeciresultaten te leiden. Dit is als volgt te verkiaren.
In Oost—Afri]ca valt afleen het meest noordelijke deel van het overwinte-
ringsgebied sarnen met het invasiegebied van (figuur 7a). Daar-
door kan slechts gedurende een beperkte periode bij aankornst en ver trek
gebruik gernaakt warden van deze voedselbron. Waloff (1966) verhaal t in
dit verband van Ooievaars, die vroeg in het jaar op hun migratie naar het
noorden zwermen van ia ontrnoeten, die vanuit het Salisch schier-
eiland in zuidelijke richting Kenia en Tanzania binnentrekken. Dit doet
de (Joievaars cqnkeren naar het zuiden om de zwennen een tijd lang te vol-
gen, daarbij steeds meer in aantal toenemend door aanvulling met andere
noordwaarts trekkende groepen.

Sprinkhaanarme jaren tussen de plaagperioden blijken duidelijk slechte-
re broedresultaten op te leveren dan de aarieengesloten reeks van derge-
lijke jaren na 1963. Oorzaak zou een andere populatiesarnenstelling kunnen
zijn. Daarbij valt te denicen aan de leeftijdsopbouw met na een aantal
plaagjaren een grater aandeel jonge Ooievaars,die xnisschien rninder ervaring
hebben in het vinden van voedsel. Een andere rrogelijkheid is dat meer in het
algemeen het aandeel ODievaars met een weinig efficiënte manier van foura—
geren gedurende plaacjperioden toeneemt, oimlat ze zich in delgelijke perio-
den van overvloed nag staande kunnen houden. Bij het aanbreken van slechte-
re tijden kant dan echter de grote klap rret als gevolg relatief hoge percen-
tages niet-succesvolle nestparen (%HP0) en een sterke populatie-afname.

Bij de voorgaande analyse is er van uitgegaan dat de gemiddelde neer-
slag in het overwinteringsgebied maatgevend zou zijn voor het voedselaan-
JxxL Er blljkt nag een preciezere maat te zijn, narnelijk de neersiag in
alleen het noordelijk of zuidelijk deel van dit gebied. We zullen eerst
de neerslagggevens eens wat nader bekijken. In figuur 7g zagen we dat de
neerslaghoeveelheden in de ncordelijke en zuidelijke helft vaak tegenge-
steld zijn. Tabel 7b toont voor de goede-, matige— en slechte sprinkhaan-
jaren na 1963 de relatie tussen de neerslaghoeveelheden in de beide delen
van het overwinteringsgebied. Voor de goede- en slechte sprinkhaanjaren
zien we tamelijk hoge correlatie-coëfficiënten. Tabel 7c laat zien hoe
groot de gerniddelde neers lag in het noorden en zuiden was. In de goede en
slechte sprinicl-iaanjaren lag de neerslag in het ncorden duidelijk hager
dan in het zuiden (p ( 0,10; 2-zijdige Student's t-toets). Voor de matige
sprinlthaanjaren was het verschil geringer. Rekenen we het jaar 1961 met
in het noorden uitzonderlijk veel regen (1190 rrm tegen gemiddeld 589 mm)
niet mee, dan was de gemiddelde neerslaghoeveelheid in het noorden zelfs
lager dan in. het zuiden.

Welke invloed hadden deze neerslagverschillen op de Oulevaar? dit
na te gaan hebben we correlatie-analyses uitgevoerd tussen de neersiag-
hoeveelheden in de beide helf ten van het overwinteringsgebied en het per-
centage succesvolle nestparen (%Hpm), de relatieve verandering van de
populatie-grootte (d) en de gemiddelde aankornstdag va de tweede broedvo-
gel op het nest (Gl\2) (tabel 7d). De gemiddelde neerslaghoeveelheid in
één der beide deelgebieden blijkt vrijwel altijd sterker gecorreleerd te
zijn met de populatieparaeters dan het geval is voor de gemiddelde fleer-
slag in het overwinterthgsgebjed als geheel. Voor de groep goede sprink-
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Figuur 7h. Relatie tussen het jaarlijks percentage succesvolle nestparefl

(%HPm) onder de in Oldenburg broedende Ooievaars en de totale neersiag

In het overwinteringsgebied in Oost-frika gedurende de aan het broedsei-

zoen voorafgaande overwinteringsperiode, voor goede, matige en slechte

treksprinkhaanjaren. Bij de slechte sprinkhaaniaren is onderscheid ge-

maakt tussen dergelijke jaren vóór 1964, zijnde inter—plaagjaren, en de

periode vanaf 1964, eeri langere reeks van niet-plaagjaren (zie figuur 7e).

De lijnen tonen voor de 4 subgroepen de lineaire regressie.
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Tabel 7b. Overzicht van de Pearson rangcorrelaties tussen de jaar—
lijkse neerslaghoeveelheid in het noordelijk deel van het overwinte—
ringsgebiec3 van de Ooievaar in Oost-Afrika gedu.rende de periode okto—
ber tot en met fobruari en de neersiaghoeveelheid in het zuidelijk
deel (grens op 15° Z), voor do in tabel 7d genoemde perioden met
goede, matige en slechte sprinkhaanjaren. Vermeld zijn do vergelij-
kingen voor de regressie—lijnen en de correlatie—coëfficiënten.

goede sprinkhaanjaren (n=10) y = —1.024x + 1105.091 (r = 0.697)
matige , (n=10) y = —0.154x + 682.651 (r = 0.303)
siechte ,, (n=13) y = —0.749x + 983.613 (r = 0.543)

Tabel 7c. Gemiddelde neersiag gedurende de overwinteringsperiode van
de Ooievaar in Oost-Afrika, afzonderlijk berekend voor do noordelijke
en zuidelijke heift van het overwinteringsgebied (grens 15° Z) en voor
de in tabel 7d genoemde perioden met goede, matige en slechte trek-
sprinkhaanj aren.

Type sprinkhaanjaar Neersiag (mm
boven 15° Z

, ± s.d.)

beneden 15° Z

good (n=10) 580.5 (62.6) 510.7 (91.9)

matig (n=10) 614.5 (222.2) 588.2 (112.8)

matig * (n= 9) 550.6 (118.1) 603.3 (108.8)

slecht (n=13) 611.0 (82.8) 517.9 (140.0)

*) ex.ciusief 1961
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Tabel 7d. Overzicht van de Spearman rangcorrelaties (rho, P) tussen de

jaarlijkse neerslaghoeveelheid in het overwiriteringsgebied van de Ooie-

vaar in Oost-Afrika gedurende de periode oktober tot en met februari en
enkele populatieparameters van in Oldenburg broedende Ooievaars, te we-
ten het percentage succesvolle broedparen (%HPm) , de relatieve verande-

ring van de populatiegrootte (d 1Pat/HPat....1) en de gemiddelde aankomst-

dag van de tweede broedvogel (GA2). De correlatie is bepaald voor goede

(1929—36, 1939, 1940) , matige (1951—55, 1958—62) en slechte treksprink—
haanjaren (1964-76). Als maat voor de neersiag is zowel de gemiddelde

waarde voor het gehele overwinteringsgebied gebruikt als het gemiddelde

voor de noordelijke en zuidelijke heift afzonderlijk (grens op 15° Z).

boven

ge

15° Z

middelde

beneden

neersia

15° Z

g

als geheel

%HPm

goede sprinkhaanjaren (n=10) —0.6242 (0.027) 0.5152 (0.064) 0.3333 (0.174)

matige (n10) 0.4303 (0.108) 0.1515 (0.339) 0.5394 (0.054)

slechte (n13) -0.2363 (0.219) 0.4286 (0.072) 0.4176 (0.078)

a

goede sprinkhaanjaren (n=10) —0.1636 (0.326) 0.6121 (0.030) 0.2848 (0.213)

matige (n=10) 0.5636 (0.045) —0.3333 (0.174) 0.4182 (0.115)

slechte (n=13) —0.5385 (0.029) 0.5989 (0.016) 0.0824 (0.395)

GA2

matigesprinkhaanjaren (n=10) -0.4667 (0.087) 0.1152 (0.376) -0.4061 (0.123)
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haanjaren is de correlatie met het zuiden het sterkst, voor de matige met
het noorden en voor de slechte weer met het zuiden; de gebieden dus, waar
het in de betreffende jaren het droogste was (tabel 7c).

De negatieve correlatie die wa in tabel 7b toonden voor de neersiag in
het noorden en de neersiag in het zuiden kczrtt tot uitdrukking in tabel 7d.
Hoewel de correlatie met de neersiag in êén der beide gebieden rneestai dui-
delijk sterker en significanter is dan met de neerslag in het andere ge—bied, blijkt de correlatje-coëffjcit dikwijls ook daar een behcorlijk
hoge waarde te hebben. Het teken (+ of —) blijkt echter tegengesteld tezijn, hetgeen op grond van tabel 7b al te vexwachten was.

Er is ook een correlatie-analyse uitgevoerd tussen de neerslag in denoordelijke- en zuidelijke heift van het overwinteringsgebied en het ge-middeld aantal uitvliegencle jongen onder de succesvolle nestparen (JZm).
Het verbarid blijkt zwak tot zeer zwak te zijn (rho is maxirnaal 0,2918 bij
een significantie van 0,207). Daarbij is de relatie voor matige - enslechte sprinlthaanjaren positief, voor goede jaren daarentegen negatief.Dit houdt rnogelijk verband met een andere populatiesainenstelljng. In 7.4.3
komen we hierop terug,

De populatiepararneters blijken het sterkst gecorreleerd te zijn met de
neerslaghoeveeiheden in c1t deel van het overwinteringsgebied, waar de re-genval het geringst was. Dit is op zich niet zo vexwnderlijk orrdat de an-staxidigheden daar uiteraard het minst gunstig zullen zijn. Toch weerhoudt
een relatief grote neerslag in het noorden de Ooievaars er kennelijk niet
van verder naar het dan clikwijls drcxere zuiden te trekken. Hieruit zou
men kunnen oken dat het voor de Oievaars beschikbare voedselaanbod in
een bepaald gebied in de loop van het regenseizoen dermate sterk terug-loopt, dat het lonender is het regenfront te blijven volgen. In 4.1 .1 en7.1 zijn arg-umenten gegeven die het voorgaande ondersteunen. Overvloedige
regenval in het noorden kan de zuidwaartse migratie overigens wel vertra-
gen; Dean (1964) maaicte c3aar aithans melding van voor het overwinterings-seizoen 1961/62 met uitzonderl±jk veel regen in het noorden.

Wat er gebeurt, wanneer er in aansluiting op het weyvallen van de trek-sprinIthanen zowel in het noorden als in het, zuiden relatief weinig regen
valt, is te zien in het brt)edseizoen van 1949: een zeer late aankomst op
het nest (3.6.3), een sterke afname van de broedppulatie en een zeer
laag percentage succesvolle nestparen (figuur 7h). Hoe staat het in dit
opzicht met de plotselinge afnames in eerdere jaren? Vergelijking van de
gegevens daarover met cle neersiaggegevens bracht aan het licht dat de
plotselinge afnaii rond 1856/1857 saxnenviel met het laagste neerslagcij-
fer voor de maanden oktober tot en met februari in Kaapstad gedurende de
periode l842-1923:er werd in 1855/56 slechts 38 rrn regen gemeten tegen
122 mm gemiddeld. Overigens zal oo]c het aflopen van de L. pardaline-plaag
een rol gespeeld hebben bij deze afname (zie 7.3.2). Dc plotselinge af-
names in 1905, 1911 en 1941 zijn niet op grond van duidelijk geringere
neersiagen te verkiaren; zoals we in een vorige paragraaf zagen (7.3.4)
echter wel op grond van het sprinkhaanaankjod.

Ook in de periode na 1963, toen zich geen grote sprinkhaanplagen meervoordeden, zien we enkele jaren met - de neerslaghoeveelheden in aanrner-
king geromen - zeer goede broedresultaten, t.w. 1965, 1966, 1971 en 1974
(figuur 7h). 1967 springt er daarentegen nit in negatieve zin. Andere pla-
gen zouden de oorzaak hiervan kunnen zijn. Gegevens over de migrerende
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uilesoort. S}xxloptera exenpta in de regenseizoenen 1962/63 tot en met 1966/

67 gegen em aanwijzing in die richting. Het seizoen 1966/67 was de eerste

in de geremde periode met ,een in de rraanden noverrer tot en met juli
slechts geringe invasie van S. exta in Kenia en Tanzania. Di± vcoral in
tegenstelling tot het voorgaande seizoen, toen er sprake was van bijzonder
zware en wijdverspreide invasies van S. exempta in vele landen langs de

oostkust van Afrika (Brown et al. 1969). Het slechte jaar 1967 kan men in
dat geval beschcxn als een interplaagjaar.

Eerder in deze paragraaf constateerden we dat sprinkhaanplagen zich
veelal voordoen in pericx:len dat er relatief veel regen valt (figuur 7e).
Daarmee rijst de vraag s.elk aandeel de neerslagtoename heeft in de betere
broedresultaten en de toenernende pu1atiegrcotte gedurende plaagperioden
van de sprin]thaan. Dit zullen we onderzoeken aan de hand van de plaagperiode
in de jaren dertig. Er viel in die periode in vergelijking met het daaraari
voorafgaand dal in de neersiag Ca. 70 urn ireer regen (figuur 7e). Aangezien
we het verband kennen tussen de neers1aghoevee]heid en het percentage suc-
cesvolle nestparen, kunnen we met behuip van de vergelijking voor de regres-
sielijn (met een richtings-coëfficiëflt van 0.0722) berekenen dat 70 urn meer
regen in slechte sprinkhaanjaren zal resulteren in 5,1% neer succesvolle
nestparen (%HPm). Evenzo valt voor de relatieve aantalsverandering (r .c. =
0,0006) to berekenen dat deze waarde net 0,04 zal toenemen. Kijken we hoe
groot het verschil in %HPm en in d (relatieve aantalsverandering) tussen
goede en slechte sprinkhaanjaren in werkelijkheid is, dan blijkt dit bij
een neerslaghoeveelheid van 566 mm (gerniddelde voor de onderzoeksperiode)
respectievelijk 16,6% en 0,17 te zijn. Dit betekent dus dat de ontwikke-
lingen onder de Oost—populatie in de jaren dertig slhts voor een rela-
tief klein deel kunnen worden toegeschreven aan de grotere neerslaghoe
veelheid.

.7.4.3 West—Afrika

Periode na 1930 In de westelijke Sahel- en Soudan-zone begint de regen-

tijd rond juli en eindigt in september of oktober. De neersiag is in au-

gustus doorgaans het grootst (.Thiollay 1978). Wanneer de ()ievaars arri-
veren is het regenseizoen voorbij en beweegt zich het prooiaanbd in een
dalende lijn. De sneiheid van afnaxne zal naar e .aannerren voor een groot

deel athankelijk zijn van de hoeveelheid neerslag gedurende en na de re-
gentijd. Als relatieve maat voor het prooiaanbod gedurende het verbijf
van de ()ievaars gaan we derhalve uit van de totale neersiag in de maanden

augiistus tot en met januari. In navolging van Den Held (1981) hebben we
als rnaat vcor de neersiag de afvoerhoeveetheden van de rivieren Senegal en
Niger gebruikt.

In figuur 7i is de totale afvoer van beide rivieren in de periode au-
gustus tot en met januari uitgezet tegen het percentage succesvolle nest-
paren (%HPm) in de Elzas. In verband net de betrouwbaarheid zijn de gege-
vens die gebaseerd zijn op minder dan 25 nestparen niet meegerekend (exci.
gefokte Ooievaars). De gegevens van na 1968 vielen daardoor af. Op basis
van het sprinkhaanaanbod is onderscheid gemaakt tussen de matige sprink-
haanjaren in de jaren vijftig (met plagen van Schistocerca gregaria),
inter-plaagjaren en de sprinlchaanaxTne jaren na beëindiging van de laatste
plaagperiode in 1960. Daarbij is 1961 nog beschouwd als een inter-plaagjaar.

Evenals we eerder zagen voor Oldenburg, blijkt er een positieve relatie
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te bestaan tussen de neerslaghoeveelheid en het percentage succesvofle
nestparen (%HPm). Wel is het verband echter erg zwak, vooral 'tiat de groep
niatige sprinkhaanjaren betreft (tabel 7e). Een opvallend verschil met de
situatie in COst-Afrika is het feit, dat de matige sprinkhaanjaren gere-
sulteerd hebben in duidelijk betere broeclresultaten. Bij een gemiddelde
waterafvoer in de betreffende periode van 9021 m3 /sec. is het verschil in
percentage succesvolle nestparen 4,7. Oorzaak is waarschijnlijk dat het
overwinteringsgebied van de West—pepulatie in tegenstelling tot dat van
de Oost-çopulatie een groot deel van het haard— en invasiegebied van

in West-Afrika bestrijkt (figuur 7a), zodat optimaal van deze
voedselbron gebruik kan worden gemaakt.

Met behulp van Spearman-rang-correlaties zijn ook de verbanden geana-
lyseerd tussen het aantal uitvliegende jongen onder de succesvolle nest-
paren (JZm), de relatieve verandering van de populatiegrootte (d = HPat/
HPat...i) en de gemiddelde aankcstdag van de tweede vogel van een nestpaar
(GT2) enerzijds en de waterafvoer anderzijds (tabel 7e). Wat de sprinkhaan-
atme jaren betreft blijkt er een sterke, significante correlatie te bestaan
met de relatieve aantalsverandering (d) en met de aankomstdag (GA2); een
duidelijke aanwijzing dat er inderdaad een verband is tussen de pop.ilatie-
parameters en de waterafvoer in West-Afrika. Het verband tussen de water-
afvoer en het aantal uitvliegende jongen onder de succesvolle nestparen
(JZm) is in de sprinkhaaname pericde zeer zwalc. Dit zagen we eerder reeds
bij de Oost-populatie. Dan de matige sprinkhaanjaren. De correlatie liet
de relatieve aantalsverandering (d) is zeer zwak; met de gemiddelde aan-
komstdatum (GA2) en het aantal uitvliegende jongen (JZm) daarentegen wat
sterker zij het niet significant. In tegenstelling tot in de sprinlthaan-
arme periode is het verband tussen de waterafvoer en de gemiddelde aankomst-
dag (GA2) positief, d.w. z. dat naarmate er in West-Afrika meer regen valt
de ODievaars geniiddeld later aankomen, zonder dat er overigens een noemens-
waarcftge overlap optreedt met de aankansttijden in de sprinkhaanarme perio-
de. De Cbievaais kci-nen in de matig sprinkhaanrijke jaren gemiddeld 6,4 dagen
eerder aan (O,OOO5p(0,001 : 2-zijdige t—toets).

Een mogelijke verkiaring voor dit negatief verband is dat in sprinkhaan-
rijkere jaren de recrutering van Oievaars in de broedpopulat.ie relatief
groot zal zijn en wel des te groter naarmate het in het overwinterings-
gebied "vochtiger" was. Onder de aanname dat jonge vogels iets later arri-
veren kan dit, afhankelijk van het aandeel recniten, de gemiddelde aankanst
op het nest in meer of mindere mate doen vertragen. Dit geeft dan ook di-
rect een verklaring voor het negatief verband tussen de waterafvoer en het
aantal jongen per succesvol nestpaar (JZm). Jonge 'vogels brengen namelijk
zeer waarschijnlijk nth-ider uitvliegende jongen per succesvol neStpaar voort
dan oudere. Dat dit geval niet alleen staat hebben we gezien in 7.3, waar
voor de zeer sprinkhaanrijke jaren dertig eveneens een zwak negatief ver-
band tussen neerslaghoeveelheid en aantal uitvliegende jongen (JZm) ge-
vonden werd.

Evenals in O1denbur waren de broedresultaten van 1949 in de Elzas zeer
slecht, hoewel het in West-Afrika in tegenstelling tot Oost-Afrika gedu-
rende de voorafgaande overwinteringsperiode niet uitzonderlijk drcxxj was
(figuur 7i). De regenseizoenen 1944/45 en in iets mindere mate 1947/48 wa—
ren bijvoorbeeld duidelijk d.roger, teiwij 1 de broedresultaten toen veel
gunstiger waren. Oorzaak zal in eerste instantie dan ook het feit geweest
zijn dan in 1948 - n jaar later dan in Cst-Afrika - een periode met
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sprinlthaanplagen ten einde liep; hetzelfde effect dus als bijvoorbeeld
in 1941 bij de Cost-populatie,

Periode voor 1930 In deze paragraaf zullen we ingaan op de vraag in hoe-
verre klirnaatveranderingen in West-Afrika kunnen hebben geleid tot de
sterke afname van de in de tijd van Martinet (1785) nog veelvuldig in Neder—
land broedende West-ppulatie. Nicholson (1980) geeft op grond van water-
peilen in rneren, regionale kronieken en aiilere bronnen een overzicht van
de klirnaatveranderingen in het gebied rond de Sahara:

Gedurende cle 16e tot de 18e eeuw waren de semi-aride Sahel— en Soedan-
zone flatter dan heden ten dage. Ook voor de 18e eeuw wordt aangenomen dat
er over het aigemeen nog een vochtiger klimaat heerste, hoewel er al wel
sprake is van enkele ernstige droogteperioden, zoals in de jaren dertig
en vijftig in de Sahe'l-Soedan-zone van West- en Centraal-Afrika. P.ond 1790
begon een periode van toenemende droogte, die aanhield tot 1850/1860, en
z'n climax vond in de jaren dertig. De droogte was vergelijkbaar met de
huidige situatie. Grote delen van tropisch Afrika en de Sahara werden er
door getroff en. In de jaren zeventig werden de omstandigheden weer vochti-
ger. Van Ca. 1875 tot Ca. 1895 lag de neersiag continue boven het huidige
gemiddeide in de tropische grenszone van de Sahara. In Oost-Afrika deed
de toename zich voora]. voor tussen Ca. 1870 en 1880. Daarna werd het weer
droger, hoewel de neersiag misschien flog we]. groter was dan nu. De situa—
tie veranderde snel rond 1895. De tendens tot afnemende regenval culmi—
neerde in alle gebieden tot een ernstige droogte rond 1910—20 (zie figuur
7e en 7f).

De grote aantallen in de tijd van Martinet vallen nog in een periode
dat de neersiag in West—Afrika relatief groot was en de Sahara nog niet
zo breed. Op grond van de resultaten van de vorige paragraaf mag verwacht
worden dat het de Ooievaarspopulatie gec3urende een dergelijke regenrijke
periode voorspoediger zal zijn vergaan' dan in relatief droge perioden;
dit nog afgezien van het positieve effect van een grotere neersiag op
de sprinkhaanplagen.

De naar verhouding snelle afnarne van de West-populatie in de loop van
deze eei (zie 3.6.5) is rnisschien (ten dele) te verkiaren ult een grote-
re kwetsbaarheid voor ]climaatverslhteringen doordat de Coievaars bij on-
gunstige voedselcinstandigheden nauwelijks uitwij]crnogelijkheden hebben,
hetgeen bij de Oost—populatie wel het geval is.

7.5 Discussie

De resultaten uit dit hoofdstuk bevestigen het vermoeden dat aan de fluc-
tuaties in de aantallen (HPa) in het percentage succesvolle nestparen
(%HPm) en - in mindere mate - in het gemiddeld aantal uitvliegende jongen
per succesvol nestpaar (JZm) het voeclselaanbod in Afrika ten grondsiag
ligt. Trekspin]thanen nemen daarbij gedurende plaagperioden een zeer be-
langrijke plàats in. Hoewel de neersiag in dergelijke perioden relatief
hoog is - mogelijk de oorzaak van de plaag -, hetgeen op zich al een ver-
betering van de voedselsituatie voorde Coievaar net zich neebrengt,
weegt de invloed daarvan toch bij lange na niet op tegen de betekenis van
de sprin]thaanplagen voor de populatie-ontwikkeling. Het neerslagverschil
op zich is namelijk veel te gering om de positieve effecten van de trek-
sprinkhaan in een plaagperiode als in de jaren dertig te verkiaren. De
aantalspieken rond de eeuwwisseling en aan het eind van de jaren dertig
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Tabel 7e. Overzicht van de Spearman rangeorrelaties (rho, P) tussen de
jaarlijkse waterafvoer van de rivieren Senegal en Niger in West-Afrika
gedurende de periode augustus tot en met januari en enkele populatie—
parameters van in de Elzas broedende Ooievaars, te weten het percentage
succesvolle nestparen (%HPm) , het gemiddeld aantal uitvliegende jongen

oncler de succesvolle nestparen (YZm) , de relatieve verandering van de

populatiegrootte (d = HPat/HPat_i) en de gemiddelde aankomstdag van de
tweede broedvogel (GA2). De correlatie is bepaald voor matige (1951,

1954—60) en slechte sprinkhaanjaren (1962—68)

matig
sprinkhaanrijk (n=8) sprinkhaanarm (n=7)

%HPm 0.1905 (0.326) 0.4286 (0.169)

JZm -0.5476 (0.081) -0.1622 (0365)

d 0.2143 (0.306) 0.6786 (0.047)

GA2 0.5714 (0.091) —0.7143 (0.036)
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in Oldenburg moeten we dan ook vor het grootste deel toeschrijven aan de
treksprinkhaanplageri, evenals die aan het eind van de jaren veertig en
van de jaren vijftig in Baden-Wtirttemberg en de Elzas.

Tussen de neersiag en het aantal uitvliegende jongen onder de succes-
voile nestparen (JZm) blijkt geen verband te bestaan. Oorzaak zal zijn dat
de situatie in het broedgebied een relatief grote invloed heeft op de
waarde van deze parameter. Aanwij zingeri claarvoor gaven we reeds in 5.5.2
en 6.2. Uit het significante verschil in JZm tussen de (rnatig) sprinJchaan-
rijke jaren en de sprinkhaanarme jaren (tabel 7a) neten we voor Oldenburg
overigens concluderen dat de invloed van de factoren in het broedgebied
niet dermate groat was dat het de invloed van de treksprinkhanen in Afrika
op deze parameter (JZm) kon overtreffen.

Het hier gevonden verband tussen de nearsiag en verschillende populatie-
paraffeters van de Cbievaar staat niet op zich. Bij enkele West—Europese 10-pulaties van de Purperreiger, die evenals de West-populatie van de ()ievaar
ten zuiden van de Sahara overwinteren, werd een vergelijkbaar verband aan-
getoond tussen de neersiag (rivierafvoer) en het aantal broedparen (Den
Held 1981).

Het verklaren van de aantalsschcm-nelingen bij de Ooievaar u.it het voed-
selaanjjod impliceert dat het voedsel in het overwinteringsgebied in beperkte
en variërende mate beschik]jaar is, op die wij ze de conditie en daannee het
broedsucces en de mortalitejt belnvloedend. Het feit dat een slecht over-
winteringssejzoen dirt tot uiting komt in de populatieparameters betekent
waarschijnlijk dat niet speciaal cle subadulte en daardoor misschien minder
ervaren Ooievaars door een geringer aanbcxl getroffen rden. In hoeverre
kan het voedsel beperkend zijn voor de aantallen? In Dest—Afrika valt de
aanwezigheid van de Ooievaars grotendeels samen met cle regentijd en volgens
Sinclair (1978) lijkt at dan in het algenieen voldoende voedsel te zijn
vcor zowel de AfriJcaanse als de Palaeaxctische vogels: zoveel zelfs dat deeerste groep kan gaan broeden. Nu hoeft veel voedsel nag niet te betekenen
dat het gaiiak]celijjc beschikbaar is voor de Oaievaar. Men hoeft alleen maar
te denken aan de hoogte van de vegetatie als belexwerende factor. Daar
kcmt nag bij dat de Coievaars door hun nomadische levenswijze in Afrika
niet zo bekend zijn met het terrein en daardoor minder snel de voedselrijke
plaatsen zullen weten te vinden dan de standvogels. Bovendien levert hun
weinig gespecialiseerde manier van fourageren waarschijnlijk alleen vol-
doende voedsel op bij een relatief groat praoiaanbod. De Cbievaars zullen
het clan oak vaoral moeten hebben van locale overvloeden aan voedsel.
Vooral in het geval van de sprinkhaanzwennen ging het daarbij am meat dan
een tijdel±jk fenceen, Door de zwerrrEn te volgen waren de Ooievaars voorlangere tijd verzekerd van een relatief gernakkelijk te exploiteren voedsel-
bran. Het feit dat er some duizenden Ooievaars op af kwanien spreekt in dit
opzicht boekdelen, Ze hoefden inig energie in het fourageren te steken
en konden dus een grate vetreserve aanleggen. Dit zal de irortaliteit in
Afrika en op de trek naar het noorden verkleind hebben en geleid hebbentot betere broedresuitaten. Oak de op zich inefficient fouragerende vogels
zullen zich bij een dergelijke hoge voedseldichtheid staande hebben weten
te houden.

In West-Afrika zal het prooi-aanbod geringer zijn dan in Oast-Afrika,
aangezien de Ooievaars er vanaf het begin van het droge seizoen overwin-
teren. Het fourageren zal derhalve meer energie kosten en van de Oaievaars
een grotere efficiëntie vereisen. Do "overlevings-drempeF' zal vcor de
West-populatie daardoor hager liggen. Nu blijkt uit tabel 3g dat de over-
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leving van de in Zuidwest-Duitsland en in de Elzas brcdende Ooievaars na
aflap van de laatste plaagperiode in 1960 inderdaad lager was dan de
overleving van de in Ncrdsst-Duitsland broedende vogels. Ook andere
doodsoorzaicen zoals de jacht zullen daarbij echter een rol hebben gespeeld.
In deze ongunstiger voedselsituatie valt bet voor de West-popilatie te ver-
wachten dat sprinkhaariplagen een nog belangrijkere functie vervullen bij
het op peil houden van de aantallen dan bij de Cost-populatie het geval is.
Dit zien we bevestigd in het aantalsverloop na afloop van de plaagperiode
in de jaren vijftig. In de Elzas en Baden-irtteInberg lopen de aantallen
continu terug, terwiji de Ooievaars in Oldenbarg zich aanvankelijk rede-
lijk weten te handhaven. De overleving blijkt in de Elzas en in Zuidwest-
Duitsiand drastisch te zijn teruggelopen (tabel 3q).

Hoewel we niet over exacte gegevens beschikken, nag men aannemen dat
het areaal landlx)uwgrond in de overwinteringsgebieden is toegenomen. Wat
zal dit betekend hebben voor het voedselaanbcxl? De Afrikaanse gegevens ge-
yen hierover vrijwel geen infonriatie. Meer is er echter bekerxI uit Israel
(Mendelssohn 1975). De aldaar verblijvende (subadulte) Coievaars houden
zich gedurende de droge tijd op in agrarische gebieden, ge!rrigeerde vel-
den, bij visvijvers en waterreservoirs. Na aarxvang van de regentijd gaan
ze ook naar andere, dan groene en natte gebieden. Belangrijke prooiscxrten
in de geirrigeerde gebieden (weilanden, alfalfa-culturen en tuinbouw) zijn
o.a. de rupsen van uflen, zoals Spcxloptera littoralis, veenmollen
(Gryllotalpa) en e1nuizen (Nicrotus quentheri). In braakballen uit niet
getrrigeerde gebieden zijn hoofdzakelijk meeltorren (Tenebrionidae) en
sprinkhanen aangetroff en (vergelijk met 7.1). Het aantal in Israel ver-
blijvende Ooievaars is sedert d9 eerste tellingen in 1967 sterk toegenomen.
Als één van de redenen naast een betere bescherrning en eentoename van het
aantal waterreservoirs rdt de sterke uithreiding van geLrrigeerde land-
bouwgronden geroemd. Dit lijkt ons inderdaad zeer aannnelijk. Wat Afrika
betreft doen de beschikbare gegevens verwachten dat een toename van de
oppervlakte landbouronden niet zorder meer een verslechtering van de
voedsélsituatie voor de Ooievaar hoeft te betekenen; zeker niet wanneer
het orn geirrigeerde gebieden gaat. Met name in het estelijk overwinterings-
gebied zal dit zeer waarschijnlijk zelfs een verbetering zijn in verge-
lijking met de toestaxxl na de laatste sprinlchaanplagen.
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8. OVERZICHT EN DISCUSSIE

Inleidisig

Belangrijkste doelstelling van het onderzoek was inzicht te krijgen in
de oorzaken die geleid hebben tot de afname van het aantal Cievaars in
Noordwest-Europa (2.1). In de opeenvolgende hoofdstukken zijn vele as-
pecteri die met deze problematiek in verband staan besproken. We zullen
in dit hoofdstuk de belangrijkste gegevens sarnenvoegen om tot een totaal-
beeld van de oorzaken te komen. Er zal daarbij onderscheid rden gemaakt
tussen de aantalsveranderingen op korte en de aantalsveranderingen op
lange tei:mijn. Zciel van jaar op jaar als over een periode van bij'voor—
beeld een tiental jaren doen zich scans aanzienlijke aantalsschorrrrnelingen
voor (figuur 3c). Afgezien van deze schonmelingen doet zich in het weste-
lijk deel van het broedareaal zeker al sedert de tweede heift van de vo-

rige eeuw een globale afname voor; in het noordcostelijk deel een globale
toenanie (3.1, 3.2). De met de toename gepaard gaande uitbreiding van het
areaal inoostelijke en noordoostelijke richting werd al halverwege de vo-
rige eeuw gesignaleerd.

J&arlijkse aantalsfluctuaties

De jaarlijkse aantalsfluctuaties blijken samen te gaan met schornrrelingen
in het voedselaanbod in Afrika. We stellen ons het volgende mechanisme
voor: een groot voedselaanbcd leidt tot een geringere sterfte en een be-
tere conditie bij vertrek naar het broedgebied, resulterend in een vroe-
gere aankomst, een lager percentage nestpnren dat geen eieren legt en
een grotere eiprcxIuctie en rneer uitvliegende jongen onder de groep nest—
paren die wel eieren gelegd heeft. De aantallen worden dus OP twee manieren
door het voedselaanbod benvloed: direct door de sterfte onder de overwin-
terende Cbievaars, indirect door het aantal uitvliegende jongen en c3aarrree
door de recrutering van jonge vogels in de broedpopulatie enkele jaren
later.

Het voorgaande baseren we op de volgende gegevens:

(1) De jaarlijkse aantalsfluctuaties in een gebied (eventueel gecorrigeerd
voor de recrutering) zijn sterk gecorreleerd met:
- het broedresultaat, met name met het percentage succesloze nestparen
(tabel 3s, 3w: zie voor terminolcxie bijlage 5)
- de gemiddelde aankanstdatum (tabel 3s)

— de jaarlijkse overleving van nestparen (tabel 3v).
Aankanstdaturn, broedresultaat en overleving zijn cok onderling gecorre-

leerd (tabel 3m, 3s, 3v). Dit. moet betekenen dat aan de schoirmelingen in
deze parameters een gemeenschappelijke oorzaak ten grondslag ligt.
(2) De correlatie tussen de aankornstdatum en het aantal eieren blljkt

sterker te zijn dan tussen de aankcanstdatum en het aantal uitvliegende
jongen (tabel 31). Er is geen verband gevonden tussen verliezen aan eieren
of jongen en de aankomstdatum. In 3.6.2 wordt mede op grond van deze fei-
ten beredeneerd dat de legselgrootte athankelijk is van de conditie van
de cievaars bij aankcanst OP het nest. Deze conditie weerspiegelt zich in

de aankcansttijd.
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(3) De fluctuaties treden tot op zekere hoogte synchroon op over geheel
Europa, de fluctuaties in het percentage succesloze nestparen echter in
sterkere mate dan de aantalsfluctuaties en de fluctuaties in het gidde1d
aantal uitvliegende jongen onder de succesvolle nestparen (figuur 3g, ta-

bel 31). Het westelijk trekrichtingsgebied staat meer op zichzelf, met
name wat het aantalsverloop betreft (tabel 3j). Tussen het rtenggebied en
het oostgebied is er ten aanzien van alle parameters een significante cor-
relatie. Dit laatste is een aanwijzing dat althans in deze eeuw de Qie—
vaars in het menggebied meest naar het oosten trekken. We concluderen dat
de oorzaak van de fluctuaties in de overwinteringsgebieden in Afrika of
op de trekroutes moet liggen.
(4) De jaarlijkse variatie in aantalsverlcop is niet te voorspellen op
basis van de te verwachten variatie in de recrutering van nieuwe broed-
vogels (3.8.3). Het broedresultaat is kennelijk geen goede voorspeller
voor latere aantalsveranderingen. De voorspelling wordt aanmerkelijk nauw-
keuriger wanneer we preciezere waarden invoeren voor de overleving of
wanneer we voor de voorspelling een kortere periode nerren net een ongeveer
constant aantalsverloop (tabel , 3t). De mortaliteit in het trek- en/of
overwinteringsgebied bepaalt this in sterke mate de aantalsschaTimelingen.

Het bovenstaande gaat niet op voor Oldenburg. De aantallen die we ver-
wachten op basis van de populatie-parameters zijn steeds lager dan we in
werkelijkheid meten, Dit kan er op wijzen dat er in Oldenburg in sorirnige
perioden een netto-inmigratie van Ooievaars is opgetreden.
(5) Vcor deelpopulaties uit het westelijk trekrichtingsgebied respectieve-
lijk het menggebied bestaat er een du.idelijk verband tussen de populatie-
parameters en het voedselaaribod in respectievelijk West- en Oost-Afrika
(7.3, 7.4). Treksprinkhanen vorrnen tot de jaren zeventig. een zeer belang-
rijke voedselbron (figuar 7e, 7f; tabel 7a); perioden waarin het met de

Ooievaars relatief goed gaat lopen synchroon met plaagperioden van een
viertal treksprin]thaanscorten. 00k het overige voedselaanbod — met als
relatieve m.aat daarvcor de neerslaghoeveelheid - heeft echter een duide-

lijke invloed op de populatieparameters (figuur 7h, 7i, tabel 7d, 7e).

De afnamne op laere tennijn binnen de westelijke populatie

De afname Van de westpopulatie sedert de tweede heift van de vorige eeuw
of mogelijk nog eerder (3. 1 .1, 3,2) is te verkiaren op grond van een ver—
anderend voedselaanlxxl in het overwinteringsgebied. Het klirraat is er in

de loop van de 1 8e e'euw droger geworden (7.4.3). Dit zal het voedselaanbed
dat toch airelatief gering was cm5at de 00ievaars er in de droge tijd
overwinteren, in ongunstige zin beLivloed hebben, leidend tot een geringe-
re overleving en slechtere broedresultaten. Waarschijnlijk hebben daar-
na.ast ook kliiraatveranderingen in het noordelijk deel van het broeda-reaal

en - aithans in Nederland - al vroeg op gang gekaien veranderingen in de
landbcuw (5.3.2) bijgedragen tot de afnaii. In meer recente tijd speelt de
toenemende bekabeling een (geringe) rol. Deze aspecten werden behandeld
bij de verkiaring van de verschillen in aantalsverloop binnen de Oost-popu-
latie.

In de literatuur is als mogelijke verkiaring voor de snelle af name na
1960 (figuur 3e, 7f) een toename van de jacht genoid (3.8.6). Hiervcor
vinden we echter geen aanwij zingen. Er zou in dat geval geen toenaxre van
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het percentage niet—succesvolle nestparen te verwachten zijn geweest
(tabel 7a). Bovendien zou een dergelijke xrortaliteitsfactor niet zo
abrupt zijn toegenoiren. De afnanE van het voedselaanbcxI dcxr het aflopen
van de laatste sprinkhaanplaag in 1960 verklaart de veranderingen in de
populatieparameters veel beter. Dat de naar schatting vanaf de jaren
vijftig toegencaiien jacht op de migratieroute en in Afrika dr betere Wa-
pens en meer sportjagers een extra druk legt op de westpopulatie willen
we daarrree echter zeker niet onthennen. Dat de vestpopu1atie in dit op—
zicht zwaarder belaagd wordt dan de oostpopilatie valt af te leiden uit
ring- en literatuuxgegevens (4.2, 4.4, 4.5; tabel 4a tot en rrt 4e).

De toenarne van de Oost-populatie

De st-popu1atie volgt gedurende het verblijf in Oost-Afrika het inter-

tropisch regenfront (4.1 .1, 7.2). Daardoor is de voedselsituatie waarschijn-
lljk veel gunstiger dan voor de West-ropulatie. Het begin van de regentijd

gaat nairelijk gepaard met een sterke toename van het prcoiaanbcx3L - vooral
insecten - (7.4.1) en bevendien is de beschikbaarheid dan nog relatief
groot (géén hoge vegetatie ) (7.2). Net wegvallen van de treksprinlchanen

als voedseibron dcor een effectieve bestrijding (7.3.2) heeft daardoor
niet geleid tot een continue afnarne zoals bij de West—populatie het geval
is; integendeel, de Cst-popu1atie neemt in de periode 1958-1974 zelfs

sterk toe (3.2.2). Kennelijk zijn de aantalsschonKrelingen niet het gevoig
van intra-specifieke concurrentie au voedsel, aangezien er in dat geval
in de betreffende periode gezien het teruglopende sprinkhaanaanbod eerder
een afname van de aantallen te verwachten zou zijn geweest. We kunnen de
schorrauelingen wel verkiaren uit inclividuele verschillen in de efficiëntie
van fourageren. Het minimum-voeclselaanbod gedurende een overwinteringspe—
node is mogelijk bepalend ioor het rnixni.maal vereiste efficiëntie-niveau
om in dat jaar te kunnen overleven. Dit niveau zal jaanlijks vaniëren. Een
aanwijzing in deze richting is gegeven in 7.4.2, tabel 7d. Aangezien het
totale voeclselaanbod in het overwinteningsgebied voor zover wij weten
niet is toegenauien - en dus ook niet de ovenleving - rnoet de oorzaak van

de toenane gezocht orden in een verbetening van de caustandigheden in een

•deel van het broedgebied (zie hieronder),

Verschillen in aantalsvenloop binnen de Oost-populatie

Net voedselaanbcxl in Afnika verklaait niet de verschillen in aantalsvenlcop

binnen het areaal van de Oost-populatie (afnaxne in het westen, toenarne en
uitbreiding van het areaal in het oosten). Aangezien de caustandigheden in

Afnika en op het grootste deel van de trekroute voor alle Ooievaars eender

zijn moeten we de oorzaak zoeken in het broedgebied. Met nane twee factoren
zullen hierbij een rol gespeeld hebben, t.w. verarideringen in het k1inat
en intensivering in de landbouw.

Sedert ca. het begin van de vorige eeuw is het klimaat manitiener gewor-
den (6.3.1). Dit heeft in het westen waarschijnlijk geleid tot een afname
van het aanbod aan grote insecten (6.3.2), een voedseibron voor de Cbie-

vaar (5.5.1). Aan de rand van het broedareaal met alclaar een gevoelig even—

wicht tussen geboorte en rauigratie enerzijds, sterfte en emigratie ander-

zijds, kan een dergelijke op zich misschien geninge afname van het voedsel-

aanbod de balans al snel doen doorslaan in de nichting van afnenende aantal-
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len. In Rusland betekende de ki imaatverandering o • a. een zachter oraend
voorjaar (6.3.1). Dit zal de grens, waarbinnen bij aankast van de ODie-
vaar voldoende prooidieren beschi]cbaar zijn — vooral regennnen (5.5.1) -
naar het oosten en noordoosten verlegd hebben. Wanneer het voedselaanbod
in de eerste weken na aankcxnst bepalend is voor de oostelijke areaalgrens
(6.1), dan zal de klimaatverandering resulteren in een uitbreiding van het
areaal.

Bij de toename en uithreiding in het oos ten spelen ook veranderingen
in de lancThouw een rol (5.6). Het niveau waarop deze intensivering zich
afspeelt ligt waarschijnlijk nog zo laag dat het leidt tot een toenarr
in heL voedselaanbod. Overschrijdt de intensivering een bepaalde grens,
dan zal het voedselaanb<xI teruglopen. We ten niet waar deze grens ligt;
dat ze in Nederland is overschreden lijkt echter zeker. Sedert de jaren
vii ftig is de intensivering van de landbouw zeer snel toegenanen. Dit
heeft negatieve gevolgen gehad voor het broedbiotoop van de Ooievaar (z ie
h.teronder). Ook in andere gebieden zijn afnanende aantallen dikwijls in
verband gebracht met een biotcopverslechtering (5.3.3).

De voor Cbievaars negatieve ctwikke1ingen n de graslandgebieden zullen
in het rijkere en sterk gemechaniseerde westenveelverderzijnvoortgeschre-
den dan in meer oostelijk gelegen gebieden. De voedselsituatie zal vooral
in het westen verslechterd zijn met als te verwachten gevolgen 0. a. een
afname van het aantal uitvliegende jongen onder de succesvolle nestparen
en, zij het in veel geringere mate, een afname van het aantal succesvolle
nestparen zeif (tabel 5e, 6a, 6b; figiiur 6a).

Als derde oorzaak van de afname in het westelijk deel van het broed-
areaal kant de uithreiding van het bovengrondse leidingennet in de jaren
vii ftig; in Noordwest-Europa eerder en waarschijnlijk sterker dan in het
oosten. De betekenis van deze factor mceten we echter niet overschatten
(4.4).

Het verschil in broedxesultaat tussen het oost- en nenggebied (tabel
3g) is onvoldoende an het verschil in aantalsontwikkeling te verklaren
(berekerxl met het mcdel van Lebrethn - 3.8.1). Er moet tussen deze gebie-
den dus ook een verschil in overleving geweest zijn. De gegevens van
Oost-Pruisen geven hiervoor een aanwijzing. In een periode met populatie
afname was de overleving daar nog vrij hoog. Afgaarxle op de gegevens in
andere gebieden kunnen we aannemen dat de overleving in Cost-Pruisen bij
populatietoename aanmerkelijk hoger geweest zal zijn dan in het rrenggebied
(3.7.2). Dat er duidelijke regionale verschillen in overleving kunnen be-
staan zien we aan de geringe overleving in Nederland in vergelijking met
Noordwest-Duitsland (tabel 3q).

De afnarne in Nederland

In Nederland broedden zowel Coievaars die in West-Afrika overwinterden
als Ooievaars die in Cbst-Afrika overwinterden (4.2; fiquur 4b, 4a,
tabel 4b, figuur 3i). Aanvankelijk narren waarschijnlijk vooral de West—
coievaars in aantal af (3.1.1, 3.6.5), later ook de Cost-Coievaars (fi-
guur 3c, 3d). De belangrijkste corzaken waren:

Kiimaatveranderinqen in Afrika en Nederl and In de overwinteringsge—
bieden werd het vanaf ca. 1800 droger, in ons land vochtiger. In beide
gevallen resulteerde dit in een verslechtering van de voedselsituatie.
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De gevolgen waren voor de West-populatie waarschijnlijk ernstiger dan
vor de cst-populatie, orrdat in het gebied waar de West-Ooievaars over-
winteren het regenseizoen oorbij is, waardoor de voedselsituatie er
zo wie zo al relatief slecht is (zie voorgaande). Aangezien vooral de
voedselsituatie in het overwinteringsgebi&1 van grote invloed is op het
aantalsverloop (zie voorgaande) nernen we aan dat de klimaatveranderingen
in ccxnbinatie met het volgende punt de oorzaak zijn geweest van de rela-
tief snelle afname (figuur i) en uiteineclelijk van het verdwijnen van
de West-coievaars uit Nederland.

•. Intensivering van de landbouw De Ooievaars hadden een voorkeur voor
graslandgebieden iret grote verschillen in de grondwaterstand en met
(vooral) in de nattere delen een ruige grasvegetatie (5.2, 5.3; figuur 5b
tot en met 5h). In de laagste delen zakte het grondwater gerniddeld iteestal
niet vender dan maximaal 70 cm beneden het maaiveld. Dergelijke biotoopken-
merken werden vooral aangetroff en larigs de grote rivieren en op de hoger
gelegen zandgronden langs beekdalen en op de overgang naar lager gelegen
laagveen- en kleigronden (figuur 5a).

In Zeeland en Holland deden zich al aan het eind van de vorige eeuw
en in heL begin van deze eeuw ontwikkelingen vcxr in de landbouw die
leiciden tot een achteruitgang van de biotoopkwaliteit (omzetten van gras-
land in bouwland, intensiever graslandbeheer) (5.3). Dit zal de afname
van de West-Ooievaars in die gebieden versneld hebben. We baseren deze
aannarne op het negatief verband dat is gevonden tussen het percentage
succesvolle nestparen als relatieve rnaat voor de kwaliteit van het bioed-
biotoop (5.4.1) en de procentuele afnarte van de aantallen in de jaren
veertig (5.4 .2; tabel Sc).

Door de in de jaren vijftig sterk toegenornen intensivering van de land-
bouw z ijn bxoedbiotopen met boven beschreven kenmerken steeds rneer in
oppervlakte teruggelopen en nu goeddeels verdwenen. Het beschikbare voed-
selaanbod is daardoor waarschijnlijk kwalitatief en kwantitatief afgencaien
(5.5.4). De afname van de veidmuizen mDet in dit verband spec iaal genoerid
worden. De veidmuis was een belangrijke prooisoort. Hoewel de Ooievaars
zich bij de broedplaatskeuze niet speciaal richtten op gebieden ret perio-
dieke plagen (5.5.2; figuur 51), hadden j aren ret een relatief groot aan-
bc toch een duidelijke invloed op het broedsucces (tabel Se).

De broedresultaten geven een verdere aanwijzing voor een verslechterend
biotoop. In de laatste jaren dat nesten bewoond werden was het percentage
nestparen dat geen eieren legde aanmerkelijk hoger dan in eerdere jaren
(5.4.3; tabel 5d). Het betrof waarschijnlijk jonge vogels. Het niet terug-
komen naderhand wijst er mogelijk op dat het biotoop ongeschikt geworden
was. ODk de nestverliezen namen in de laatste jaren van bewoning duidelijk
toe.

De sterke intensivering van de landbouw vanaf de jaren vijftig had al-
leen betekenis voor de Oost-Ooievaars; de West-Ooievaars waren toen al
verdwenen (3.6.5). Waarschijnhijk was dit naast het afgenomen voedselaan-

bod in Afrika de belangrijkste corzaak voor het uiteindelijk verdwijnen

van de Oost-CXDievaars nit ons land. Het klimaat zal in de afgelopen decen-
nia geen grote rol gespeeld hebben; de veranderingen hierin waren slechts
gering (6.3.1).

• Bestrijdiflg van de sprinkhaanplagen in Afrika Door een effectieve be—
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strijding komen er in de oveiwinteringsgebieden sedert de jaren zeventig
geen grote(re) sprinkhaanplagen meer voor (7.3.2). Het voedselaanbod is
dus achteruitgegaari. De morha1iteit onder de dan flog in Nederlarid broeden-
de Oost—Ooievaars zal daardoor zijn toegenorrn (zie voorgaande).

• Jacht Voor zover de jacht in de laatste decennia is toegenomen kan dit
op grond van dezelfde reden als hiervoor alleen betekenis gehad hebben
voor de Cbst-ODievaars, Deze factor is echter duidelijk minder belangrijk
dan de beide vorige punten. De jacht weethoudt de Oost-Cievaars niet in
het oosten toe te nelnen; dit waarschijnhijk dankzij een (rnede door de ac-
tiviteiten van de mens beinvloedde) betere kwaliteit van het biotoop
(zie vooigaande).

ekcaistveiwachting

Gezien de nog steeds voorgaande intensievering in de iandtouw mag ver-
wacht orden dat de Oievaar in grote delen van (Noordwest-) Europa
als broecivogel zal verdwijnen, uitgaande van het huidige klimaat in het
broed- en oveiwinteringsgebied en van een voedselaantod in Afrika zonder
sprinJchaanplagen. Een rnogelijkheid cn dit proces te stoppen is de nog
niet verstoorde broedbiotopen in stand te houden en zo mogeiijk te ver-
beteren. Waar geen geschikte broedbiotopen meer aanwezig zijn, zoals in
Nederiand waarschijnlijk het geval is, zullen ze opnieuw gecreerd moe-
ten worden, bij voorkeur in gebieden die potentieel de beste kansen bie-
den. De overieving en het broedresultaat kunnen dan misschien tot een dus-
danig peil worden opaeschrcefd dat er een stàbilisatie van de aantallen
optreedt respectievelijk de aantailen weer toeneinen. De kansen liggen
voor de Oost-Ooievaars in dit opzicht duidelijk gunstiger dan voor de
West-ODievaars (zie voorgaande),

Om de kansen voor herintroductie beter aan te kunnen geven is rreer ken-
nis vereist van de eisen die aan het broedbiotoop gesteld worden, wil er
een stabiel aantal nestparen broeden. Er is nog veel te weinig bekend over
de betekenis voor het voedselaanbod van zaken als grondwaterstand, bodem-
gebruik, graslandgebruik, beweidingsdru]c, benestingsintensiteit, vegetatie-
type, vegetatiestructuur, micro- en macro-relief, het voorkomen van poelen,
sloten en andere waterreservoirs, sicottypen, etc. Het peteritiële voedsel-
aanbod - uit te drukken in calorische waarde - in een optimal beheerd ge-
bied zal tenminste dat in gebieden met een stabiele of toenemend aantal
nestparen moeten evenaren.
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9. COMPREHENSIVE SUMMARY

In the 18th century, the White Stork was a very common breeding bird in

the Netherlands. In the Betuwe there were so many storks nesting that in

many villages almost every house had a nest (3.1.1). Ever since, their

numbers have steadily declined and at the moment the White Stork is about

to disappear as a breeding bird. Belgium, Sweden and Switzerland already

preceded our country in this respect. Also elsewhere in NW. Europe their

numbers have declined. The main objective of this study was to analyse the

causes, using all available basic information concerning White Storks in

the Netherlands and using information from international literature.

9.1. Some facts about Distribution

Thanks to international ringing we know that there are two populations in

Europe (4.1.1, 4.2). One part, the so-called Westpopulation, migrates via the

Straits of Gibraltar and winters in West-Africa in the savannah and steppe

area south of the Sahara. The Eastpopulation migrates via the Bosporus and

the Middle East to East-Africa, where they winter in the area wich extends

from the south Sudan into the Cape province (fig. 4a, 4b)

The breeding range of the Westpopulation used to extend into the west of

the GDR (fig. 4a). The breeding range of the Eastpopulation extends into the

Netherlands and Swabia and Westphalia in FRO. The area in which - at least in

the first decades of this century - both populations occurred as breeding

birds, is called the mixed area. The area in which only "west storks" are

breeding (Tunesia, Algeria, Morocco, Portugal, Spain, Alsace and Baden—

Württemberg) is called the west area. The east area includes the eastern part

of the CDR, Poland, the northwestern part of the USSR, Czechoslovakia, Hungary,

Romania, Bulgaria and the northern part of the Balkan Peninsula.
The Netherlands are situated in the mixed area. Judging from ring recoveries

west storkswerein the majority in the southwest of our country into the

first half of the thirties; east storks were in the northeast (tab. 4b). Also

the north and east of FRG, the GDR and Denmark consisted mainly of east

storks.
The fact that the boundary between the areas with predominantly west or

east storks ran through the Netherlands also appears from the distribution

of the dates of arrival during the period 1867—1928 (fig. 3i). Since the

west storks arrived considerably earlier at the nests than the east storks

(see also tab. 3n) , the distribution of the dates of arrival give an

impression of the ratio between the two populations.

9.2. Long—term changes in numbers

There are indications that the number of west storks in the northern part

of the breeding range has been declining for a long time. Martinet (1785)

reported a sharp decline for parts of the SW. Netherlands — where west storks

were probably by far in the majority - since 1769 (3.1.1). In Alsace the

number of storks declined in the latter half of the last century (3.2.1).

We do not know whether these declines were local or wether the Westpopulation

declined as a whole. As far as the decline between 1934 and 1974 - international
census years — is concerned, we do know this. During the period mentioned

the number of pairs with nests in the west area was halved (North-Africa,

Iberian Peninsula) to decimated (Alsace, Baden-Württemberg) (3.2.2)
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The Eastpopulation has probably increased in number since the last century.
This increase was concentrated in the east. Not only did the number of
pairs with nests increase in some areas, but there was also a considerable
extension of the breeding range in eastern and northeastern direction. In
the western part of their breeding range the east storks declined in number.
Between the census years 1934 and 1974 a small increase in the number of
pairs with nests was observed in the east area; in the mixed area this
number declined by 80% (3.2.2). The latter must have concerned mainly east
storks, since as the portion of west storks was already small at the time.
This can among other things be concluded from the distribution of arrival
dates during 1929-50 (fig. 3i).

The decline in the number of east storks in the mixed area will have been
of comparatively little significance for the Eastpopulation as a whole. On
the basis of the census in 1958 only 2% of all pairs with nests was nesting
in the mixed area; 30% in the west area and 68% in the east area (3.2.2).

9. 3. Short-term fluctuations in numbers

The number of storks did not decline continuously in the mixed area:
occasionally a clear recovery set in, viz. ca. 1895-1904, 1929—1940 and 1953—
ca. 1960 (3.2.3; fig. 3c, 3e). As far as we know, these fluctuations also
occurred in the east area, but the changes in absolute numbers differed in
the sense that e.g. a small decline in the mixed area implied an increase in
the east area.

From the west area we have data concerning fluctuations in numbers for
the period since 1930. Also here, a recovery was noticed in the thirties
and subsequently again in the forties (up to and including 1948) and from
1955 up to and including 1960. After that numbers continuously declined
(fig. 3e, 7f).

Periods with increasing numbers often ended suddenly. In areas with
available data, inthe year 1941 the number of pairs with nests declined by
17% (Oberlausitz, GDR) to 31% (for instance the Netherlands). In 1949 similar
declines occurred both in the east, the mixed and the west area (fig. 3c, 7f).
Sudden declines were formerly recorded in 1769, 1856, 1905 and 1911 (3.1.1,
3.2.2).

Years with a comparatively strong incline or decline occurred simultaneously
in many areas 6f Europe (fig. 3g, 3c). Especially between the east and the
mixed area there was a clear synchronicity in the occurrence of such years.
The west area was rather an isolated case (tab. 3j) .

9.4. Possible causes for the changes in the numbers of White Storks

The causes of the long—term and short—term changes in numbers should be found
in changes in egg production and/or mortality, possibly combined with changes
in the migration between different parts of the breeding range. Critical
mortality may occur during the nest period or after fledging. The next
sections will deal with which of these factors is the most important (for
terminology see Appendix 5).

9.5. Relation between arrival date and breeding success

There was considerable variation between years in the average date of arrival
at the nest (tab. 3n; fig. 3h). Also between individuals variation was large,
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especially during the years in which the storks arrived on an average
comparatively late (fig. 3h).

Arrival date and breeding success are related to each other in two ways:

- In case of an early arrival of the second bird of a pair (mostly the
female) generally more eggs were laid than in case of a late arrival (tab.
31). The number of fledglings was also larger, however the correlation with
the date of arrival was less strong than in the case of the clutch size.

— During years with on an average an early arrival, a larger percentage
of the pairs with nests produced one or more fleglings (tab. 3m). It is
likely that the date of arrival affects especially the percentage of pairs
not laying eggs, rather than the percentage of pairs that lose all eggs
and/or young. This can be concluded from the fact that there is no relation
between nest losses and dates of arrival (tab. 31).

9.6. Relation between the conditions in the breeding area and breeding
success

There is a positive relation between precipitation and the percentage of
successful pairs (corrected for the average date of arrival) (tab. 6a, Gb)

Precipitation has probably a favourable influence on the availability of
prey bound to a humid environment. In Oldenburg the average difference in

percentage of successful pairs between a dry and a wet spring was ca. 12%

(fig. 6a) , which is much less than the difference resulting from the
variation in the average date of arrival (fig. 3gx). Obviously the percentage
of successful pairs is only affected to a small extent by the conditions in

the breeding area.
The effect on the number of fledglings among the successful pairs was

considerably stronger (fig. 6a). Both a large supply of common vole and
little precipitation in spring and summer resulted in a larger number of
fledglings (tab. 5e, 6a, 6b). In Oldenburg these factors had a greater
influence on the number of fledglings than the average date of arrival
(compare fig. 6a, 3gx). Dry weather is likely to increase the supply and
availability of insects. Exposure of the young to rainfall could be another

important factor (6.1, 6.2).

9.7. Fluctuations in breeding success, synchronicity between areas and
relation with fluctuations in numbers

There was a much greater variety in the percentage of successful pairs
(between 7 and 72% in Oldenburg) than in the number of fledglings among
successful pairs (fig. 3f) . Consequently the annual fluctuations in breeding
success were for the greater part caused by fluctuations in the first

variable (3.3.2).
Fig. 3f shows a strong synchronicity especially between the fluctuations

in the percentage of successful pairs in the Netherlands and Oldenburg. For
all European data we have investigated to what extent good and bad years
occurred simultaneously as far as the percentage of successful pairs and
the number of fledglings among these succesful pairs are concerned (3.5.2).

This appeared to be especially the case for the percentage of successful

pairs (fig. 3g). The relation was strongest between the mixed and the east

area (tab. 3j)
In Europe, extreme years for breeding success coincided with extreme

years for numbers of pairs with nests: e.g. in years showing in many countries
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a sharp decline in number of pairs with nests, the percentage of successful
pairs was mostly low as well (3.5.2; tab. 3k). As could be expected (see
9.6) , the relation between extreme years for numbers of pairs with nests
and extreme years for the number of young among successful pairs was less
strong.

9.8. Breeding success and survival: differences between areas and changes
in the course of years —

There were clear differences in breeding success between the migration
areas (tab. 3g). Breeding success in the west area, for example, was
considerably better than in the mixed and east area, owing to a higher
percentage of successful pairs and more fledglings. In the mixed area
breeding success was worst owing to a comparatively low percentage of
successful pairs. Occasional data from more eastern situated areas with a
growing nunther of pairs with nests indicate high values for the number of
fledglings among successful pairs (3.4).

In the mixed area breeding success has clearly declined during the past
few decades as a result of a decline in the number of fledglings among
successful pairs (tab. 3h) . In the west area as well, breeding success has
declined after 1960; in this case however as a result of a decline in the
percentage of successful pairs. This may point to different causes of both
declines, within and outside the breeding area respectively (see 9.6, 9.7).

Survival in the Netherlands was relatively low in comparison with the
surrounding areas (3.7; tab. 3q). A decline in the number of pairs with
nests was accompagnied by a considerable lower survival among juvenile and
adult storks both in the Netherlands, SW. Germany and Alsace. The number of
birds that survived in East—Prussia is probably not representative of the
east area, since it concerns a period during which the number of pairs with
nests declined. On the basis of the other data survival may have been as
much as 10% higher under more normal" circumstances, and therefore the
highest of all areas investigated.

9.9. Migration

Migration probably only played a part of some importance on a regional level.
German research has shown that at first breeding juvenile storks mostly
return to the area where they were born (4.3) . A large number settled within
50 km from the birth-place. Also adult storks usually did not move far from
the nest, originally chosen for breeding. The tendency to return to their
birth-place however, was less in qualitatively inferior habitats than in good
habitats, especially when an overall decline in numbers was found.

Also in the Netherlands during the period 1939-1950, when the number of
east storks was declining nearly everywhere, it was seen that the least
suitable habitats were the first to be abandoned. The percentage of
successful pairs with nests was taken as a relative measure for the quality
of habitat. A strong negative correlation has been found between the
percentage of successful pairs in the various areas and the proportional
decline (tab. Sc). No relation could be found between the decline and the
average number of fledglings among successful pairs.
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9.10. Influence of breeding success and survival on the changes of numbers

Both breeding success and survival were lower in times of declining numbers.
Which of these two factors was the immediate cause of the changes in
numbers? This question has been approached in several ways.
(a) By means of an arithmetical model for stork populations from Lebreton
(3.8.1). When comparing two periods with a stable and a declining number
of storks respectively, it appeared that for Alsace the effect of
survival was about 11 times stronger than the effect of breeding success;
in Baden—WUrtteiitherg the effect of survival was four times stronger (3.8.2).
(b) By estimating the annual recruitment (i.e. the number of storks at
first breeding) and the number of breeding-birds that disappear from the
population each year, among others by using the number of fledglings in
preceding years and survival (averaged over several years) respectively.
In this way the expected and observed changes in numbers could be compared
for each year (3.8.3) . When using one value for survival (the average for
the whole period) , there hardly appears to be a relation between the
expected and observed changes in numbers (tab.3s). Obviously the changes in
numbers cannot be predicted adequately by breeding success. For Alsace and
Baden-Württemberg we knew the survival values for two seperate periods as
well, viz, a period with stable numbers and a period with declining numbers.
Introducing both values did result in there being a relation between the estimated
changes in numbers and the changes observed (tab. 3s) .. So in that case variation
in numbers is indeed predicted for the greater part by breeding success.

We also calculated the correlation between expected and observed changes
in numbers for shorter periods with an approximately constant change in the
number of pairs with nests (tab. 3t). This too increased the predictive
value of breeding success. This however did not hold good for Oldenburg in
the period 1951—72. The reason is unknown to us.
(c) By making a broad analysis of the relation between the number of pairs
with nests and breeding success both within and between several areas in
Europe (3.8.5). Within areas there appears to be a clear correlation between
the average breeding success (especially the percentage of successful pairs)
in a certain period of five years and the changes in numbers in that period
(tao. 3w) . There is an approximately equally strong relation between breeding
success and the changes in numbers in the next period of five years.

Comparing different areas, there appears to be no relation at all between
the average breeding success in a certain 5—year period and the changes of
numbers at that time, or in the following period (tab. 3x). So the differences
in the changes of numbers within Europe are not reflected at the same time
in the breeding success, nor does this breeding success determine the later
changes in numbers.

These different approaches lead to the same conclusion: survival has had a
considerably stronger effect on the changes in numbers than breeding success.

9.11. Relation between survival, date of arrival and breeding success

In order to have a rough measure for the annual survival, we can take the
difference between the predicted and the observed annual changes in numbers
(for method, see 9.10 point b) (3.8.3). In doing so we assume there will be
no nett migration. The difference between the predicted and observed changes
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in numbers appears to be clearly correlated with the breeding parameters

and the average date of arrival (tab. 3s) in the three areas investigated

(with the exception of oldenburg in the period 1951-72). As date of arrival

and the breeding parameters are also correlated together (see 9.5) , survival,
date of arrival and breeding success provide information about the same

phenomenon.
Lower survival in some years does not particularly affect subadult birds.

The same relations as those mentioned above were found between the fraction

of breeding birds of the preceding year that returned again to the breeding

area and their breeding success (NW. Germany excepted) (3.8.4; tab. 3v). This

fraction could be calculated for three areas where many birds had been ringed

and where the ring numbers were read each year.

9.12. Hypothesis concerning the cause of the annual fluctuations in numbers

In 9.5 the negative correlation between the date of arrival and clutch size

has been discussed. It is not likely that, after an early arrival in the

breeding area, the storks will be able to build up reserves needed for the

production of eggs, because at that time food supplies are probably rather

small (especially rainworms - 5.5.1). Besides, often they already mate on

the day of arrival, so that there is little time left to build up reserves

(3.6.2) . This means that the reserves must have already been build up in

the wintering area. We can imagine the following mechanisme: large food

supplies in Africa will lead to a higher rate of survival and a better
condition when leaving for the breeding area. This in turn results in an

earlier arrival, a lower percentage of unsuccessful pairs, a larger egg
production and more fledglings among the successful pairs. In that case food

supplies in Africa will affect the number of storks in two ways: directly

by mortality, indirectly by the number of fledglings and as a result of this

the recruitment some years later. This hypothesis can explain the synchronity

in the fluctuations of the population parameters in the east and mixed area

on the one hand, and in the west area on the other.

9.13. Effect of food supplies in Africa on population parameters

An analysis of the food supplies in Africa confirms the above hypothesis

(7) . Migratory locusts were a very important source of nutrition until the

seventies (7.3.4). Periods during which the storks were doing relatively

well coincided with periods of plagues of four important species of migratory

locust (fig. 7e, 7f; tab. 7a) . The positive effects of the supply of locusts

can be seen most clearly inthe period of 1929-1940, when plague intensity

- as in 1894—1904 - was relatively high (fig. 7e)
Other food supplies also had a clear influence on the population

parameters (7.4). As a measure for the supply of food was taken the total

precipitation during the wintering period of the storks. In the semi-arid

areas where the storks stay (7.2) , the available food supplies, among which

there are many insects, will be closely connected with the production of

green plants and thus with precipitation (7.4.1) . Much rainfall affected

the breeding parameters in the same way as the plagues of locusts did,

although to a lesser extent (fig. 7h, 7i; tab. 7d, 7e). The influence on the

average number of fledglings among the successful pairs, however, was but

small (7.4.2, 7.4.3).
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The relation between rainfall and population parameters appears to be even
stronger, when we consider the precipitation in that part of the wintering
area where the least rain has fallen (tab. 7d). In the southern half of the
wintering area in East—Africa there was usually less rainfall than in the
north. In the fifties however, precipitation in the north was less (tab. 7c)
This shift is reflected in the correlation with the population parameters.
Obviously the supply of food is the restrictive factor for the survival and
the condition of the storks.

A sudden disappearance of the migratory locusts as a source of nutrition
often had, especially after a rather large plague, serious consequences for
the storks (see the inter-plague years in fig. 7h, 7i). This explains the
sharp decline in numbers during the years mentioned in 9.3. Besides, in
1855/56 and 1948/49 it was very dry in East—Africa (fig. 7g) , resulting in

extraordinarily bad years for the storks (fig. 7e, 7h).

9.14. Difference in food supplies between both wintering areas and effect
on stork populations

The Westpopulation winters in Africa when the rainy season is over (7.4.3).
The Eastpopulation follows the inter-tropical rain—front (4.1.1). As a
result of this the food situation is much more favourable for the East- than
for the Westpopulation, as beginning of the rainy season will be accompanied
by a sharp increase in the food supplies - especially insects - which are then
also more easily available (no high vegetation) (7.2, 7.4.1). Therefore the
importance of the plagues of locusts will have been much greater for the
Westpopulation than for the Eastpopulation. Since the end of the last plague
period, the Westpopulation steadily declined, whereas this was not the case
with the Eastpopulation; on the contrary, during the period 1958-74 (inter-
national censusyears) there was probably a strong increase '(3.2.2).

This increase must mean that the fluctuations in number of storks were not
the result of intra—specific competition for food., as in that case, in view
of the declining supplies of locusts, one would rather expqct a decline in
numbers in the period concerned. We can however explain these fluctuations
from individual differences in the efficiency of foraging. The minimum
supply of food during a wintering period will have been the determining
factor for the minimal level of efficiency required for survival. Assuming
that the total supply of food in the wintering area did not increase - nor
therefore the survival — the cause of the increase should be attributed to
improved circumstances in (part of) the breeding area (see 9.16).

9.15. Decline of the Westpopulation

The decline of the Westpopulation since the latter half of the last century
can be partly explained on the ground of the food supplies in Africa. Into
the 18th century the climate was on an average more humid than in the following
period (7.4.3). Owing to this, food supplies will have decreased. It is to
be expected that the results of this were more serious for the Westpopulation
than for the Eastpopulation.

Changes in climate in the northern part of the breeding area and — at
least in the Netherlands - changes in agricultural methods which had already
started early, have probably also contributed to the decline. In more recent
times, the increasing system of power lines has also played a (small) part.
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These aspects will be discussed in more detail in 9.16.
In the literature increased shooting has been mentioned as a possible

explanation of the rapid decline after 1960 (fig. 3e, 7f) . We did not,

however, find any indications for this. In that case, no increase in the
percentage of unsuccessful pairs would have been expected (tab. 7a).
Besides, such a mortality factor would not have increased so suddenly. The
decline in food supplies as a result of the termination of the latest
plague of locusts in 1960 accounts much more adequately for the changes in
the population parameters. We do by no means want to deny, however, that
increased shooting since (about) the fifties on the migration route and in
Africa due to better weapons and growing numbers of sportsmen put additional
pressure on the Westpopulation. The fact that the Westpopulation suffered
more in this respect than the Eastpopulation can be concluded from data
from literature and ringing activities (4.2, 4.4, 4.5; tab. 4a—4e)

9.16. Differences in the changes of numbers within the Eastpopulation

The supplies of food in East—Africa do not explain the differences in the
changes of numbers within the breeding range of the Eastpopulation (9.2)
Since the circumstances in Africa and on the greater part of the migration
route are the same, the cause will have to be found in the breeding area.
Especially two factors will have played a part in this, viz, changes in the
climate and intensification of agriculture.

Since the beginning of the last century the climate has become more
maritime (6.3.1). In the western part of the breeding range this has
probably led to a decline in the supply of large insects (6.3.2) , in some

areas an important source of food for the storks (5.5.1). At the fringes
of the breeding range withits delicate balance between birth and immigration
on the one hand, mortality and emigration on the other, such a - though
perhaps small - decline in the supplies of food may easily turn the scale
into the direction of a decline in numbers. In USSR this change in climate
led to, amongst other things, a milder spring. As a result of this the
boundary of the area within which, on arrival of the storks, sufficient prey
is available will have shifted to the east and north—east. If the supplies
of food during the first weeks after arrival determine the eastern border
of the breeding area - and the fact that the eastern border coincides with
the march isotherm could point to that - the change in climate will have
resulted in an extension of the breeding area.

Improvements in agriculture also will have played part in the extension
of the breeding area. Thus the numbers of storks in the south of Poland
increased as a result of (a) the extension of pasture land, clover and
alfalfa cultures, which, among other things, had a positive influence on
the occurrence of common vole, (b) intensification of grass—land management
in the river valleys (5.6) . In USSR the situation concerning the supplies
of food has also improved.

When intensification of agriculture exceeds a certain limit, the food
supplies for the stork will decrease. We do not know when this limit is
reached; that it has been exceeded in the Netherlands seems to be certain
however. Since the fifties the intensification of agriculture has increased
very rapidly. Many land development projects have been carried out; land is
drained more deeply, fertilized more intensely, grass-land management has
been much intensified, etc. This has affected the breeding habitat of the
stork adversely (see 9. 18) . Also in other countries declining numbers have
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often been related to a worsening of the habitat, e.g. the decline in
Hungary and the local declines in Germany and Poland as a result of the
drainage of marsh areas (5.3.3).

The — for storks — adverse developments in grass—land management will
have advanced much further in the wealthier and strongly mechanized West
than in the eastern part of the breeding range. Consequently, the food
situation will have deteriorated and the breeding success will have declined
(see 9.6)

As a third cause of the decline in the western part of the breeding
range we can mention the extension of overhead power lines in the fifties;
in NW. Europe this extension will have taken place earlier and on a larger
scale than in the East. The significance of this factor, however, should
not be overestimated (4.4)

Thedifference inbreeding success between the east and the mixed area (tab. 3g)
is too small to explain the difference in the changes of numbers (3.8.1).
Consequently there must also have been a difference in survival. The data
from East-Prussia indicate this (see 9.8). That there can be marked regional
differences in the survival is also clear from the high mortality in the
Netherlands in comparison with NW. Germany (tab. 3q).

9.17. Pesticides

The influences of pesticides on survival has not been discussed above, since
hardly any research has been done in this field. Immediate mortality as a
result of poisoning is only known from occasional observations (4.4.2). To
what extent mortality occurred in a later stage after consumption of poisoned
food is not known.

9.18 Intensification of agriculture in the Netherlands

In the Netherlands the storks preferred grass-land areas with (especially)
in the marshier parts poor grass-lands with coarse tussocks of grass (5.2,
5.3; fig. 5b-5h). Nearly 25% of the nests, still extant after 1949, were
situated in foregoing areas with grass—lands whose water—tables in summer
did not fall further than 40 cm (on an average) below ground level; 92% of
the nests were situated in areas with a watertable of at most 70 cm below
ground level. Such habitat features were mostly found along the great rivers
and on the higher situated sandy soil along small streams and on the areas
bordering more lower situatedpeatsoil andclaysoil areas (fig. 5a).

As a result of the intensification of agriculture, breeding habitats with
the features described above have largely disappeared. Owing to this the
available food supplies have declined in quality as well as in quantity
(common vole, frogs, insects) ( 5.5.4) . Plagues of common vole are almost a

thing of the past.
The changes in breeding success indicate that the quality of the

breeding habitat has indeed declined. The last few years during which nests
were occupied, the percentage of pairs with nests that did not lay eggs was
much higher than in previous years (5.4.3; tab. Sd). In view of the on an
average late arrival, this concerned probably subadult birds. The fact that
the birds did not return to these nests in the next breeding season may
indicate that the habitat was no longer suitable. Besides nest losses also
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considerably increased during the last few years of occupation and a growing
percentage of pairs lost all eggs and/or young.

9.19. Expectations for the future

In view of the still advancing intensification in agriculture, it can be
expected that the stork will disappear as a breeding bird in large parts
of (NW.) Europe, given the present climate in the breeding and wintering
area and given the food supplies in Africa. A possibility to stop this
process is to preserve those breeding habitats which have not yet been
disturbed, and if possible to improve them. Where no breeding habitats
are available anymore as is probably the case in the Netherlands, they
will have to be created again, preferably in areas offering the most
favourable conditions. In that case survival and breeding success may be
improved to such an extent so as to stabilize or to increase the number of
storks. In this respect chances are much more favourable for the east than
for the west storks (see 9.14).

However, in order to say more about the chances for the reintroduction of
the storks more knowledge is needed concerning the (food—)requirements the
breeding habitat should meet for a stable or increasing number of storks.
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headings of tables and figures

Tab. 3a. Number of White Stork pairs with nests (HPa) in the whole
breeding range in the three international census years. (Numbers in
brackets are estimates based on part of the area or based on
interpolation; for further details, see section' 3.2.1.)
- = no data available.

Tab. 3b. Number of fledged young per pair with nests (JZa) , number
of fledged young per pair with fledged young (JZm) and percentage of

pairs without fledged young (%HP0) in four periods in the northern
and southern part of the Netherlands.

Tab. 3c. Spearrnan rank correlations between annual percentage of

pairs without fledged young (%HP0) and average number of fledged
young per pair with fleged young (JZm) in the Netherlands, Oldenburg

and Alsace.

Tab. 3d. Breeding success, average number of eggs per pair with

eggs (EZ), average loss of eggs (EN) and young (JV) resulting from

intra-specific fights, other causes and total, average total loss of

eggs and young (TV) and average date of arrival at the nests of the

first (Al) and second (A2) stork of pairs in the Netherlands. (For

other abbreviations see Appendix 5. Unit for the day of arrival: day

of the year.)

Tab. 3f. Population parameters for 17 stork populations averaged over
five—year periods. The areas are scattered over Europe within the

breeding area of birds migrating to West Africa (1,2) , within the mixed

area (11-16) and within the area of birds migrating to East Africa

(21-29) table 3F continued.
abbreviations:
d—HPa = mean change in number of pairs with nests in. percent per

year; nd-HPa = the same, five years later; JZa number of fledged young

per pair with a nest (see Appendix 5); %HP0 = percentage of pairs with

nests without fledged young; JZm = number of young per pair with a nest

with a minimum of one young.
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Tab. 3g. Average breeding success in three parts of tb breeding area
(west = migration to West Africa, meng = mixed area, oot = migration to

East Africa) for a number of areas and five—year perioW; (data from
tab. 3f; for abbreviations see tab. 3f) . Standard deviations have been
computed for n five—year periods; P—levels refer to Student's t—test
(two-tailed).

Tab. 3h. Average breeding success in three parts of the breeding area
in two periods (for further explanation see tab. 3g; niet_significant =
not significant).

Tab. 3i. Simultaneous occurrence of "good" and "bad" years. Cramer's V
(derived from chi—square, see Nie et al. 1979) varies from 0 (indepedence)
to 1 (complete dependence). A high value indicates that good and bad years
do not occur simultaneously in one year. A second, less complicated measure
is the number of areas with good years occurring at the same time with
areas with bad years (and vice versa) as fraction of the total number of

areas counted (in that year) for all years. "% dat wegvalt"
percentage of good and bad years cancelling each other.

Tab. 3j. Spearman rank correlation of the indices of favourableness (of
a year in connection with a parameter) between the three parts of the
breeding area distinguished.

Tab. 3k. Spearman rank correlation of the indices of favourableness (of
a year in connection with a parameter) between parameters.

Tab. 31. Spearman rank correlations between date of arrival at the nest
of the first/second stork (Al, A2) of a pair and number of young (JZ)
clutch size (Ez), loss of eggs (EV) and of young (JV) in the Netherlands
in 1955—80.

Tab. 3m. Spearman rank correlations between average date of arrival at
the nest of the second stork or both (*) and JZa (number of fledged young
per pair with nest) , JZm (number of fledged young per pair with fledged
young) and %HP0 (percentage of pairs without fledged young) in the Netherlands
Oldenburg and Alsace.
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Tab. 3n. Average dates of arrival at the nest (± 1 s.d.) of the second

stork (2) or both (1/2) in different parts of Europe.

Tab. 3o. The average date of arrival of the first storks of pairs (Al)
calculated for the northern and southern part of the Netherlands for six
successive periods. The percentage of "first storks" arriving before 1

April and the average interval between the arrival of the first and
second stork of a pair (A2 - Al) are also given. Unit for A: day of the

year.

Tab. 3p. Data for the time of arrival in the breeding area in the
Netherlands (as a whole, south—west, north—east) and NW. Germany.

Tab. 3q. Survival in five populations of White Storks in Europe.
= survival of storks of at least one year old; s = survival birds in

their first year; 5e = survival in connection with extra mortality of
juveniles (j/a on the same line as the Sa used) ; method 1 based on

recoveries of dead birds; method 2a = based on returns of ringed birds
identified by means of a telescope. If possible method 2a has been used;

is always calculated with method 1.
*) The recovery data for Baden-Württemberg in the period 1960-76 are not

correct in our opinion (see Appendix 3).

Tab. 3r. Comparison of population parameters in two periods with different

development of population size. —
For abbreviations see Appendix 5 and d = mean relative change in population

size (HPat / HPat_1); T = mean generation time; RG = sensivity of ci for a

population parameter according to the model of Lebreton (1981) ; 1th = average
age at first breeding (for Oldenburg data of NW. Germany were used, see

Appendix 4).
%verschil = difference in %

Tab. 3s. Prediction of yearly recruitment and correlation between yearly
values of population parameters in three White Stork areas.

"gebied" = area; "periode" = period; "aantal jaren" = number of years;

d = mean relative change in population size (see tab. 3r); v = yearly
average difference between observed and predicted change in numbers,

relatively to HPa; D = change in population size EPat - HPat_1; D = the
same, expected according to model in Appendix 1; "2 s-parameters" indicaes

to different values for 5a and sj used in computation of D (i.e. values before

and after 1960)
The correlation D—D is a Pearson product-moment correlation with r and

significance mentioned. Other correlations are (nonparametic) Spearman rank

correlations with rho and significance indicated.
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Tab. 3t. Prediction of yearly recruitment and correlation of yearly values;
of population parameters in three White Stork areas in 10-year periods with
averagely a relatively constant survival. See tab. 3s for conventions.

Tab. 3v. Spearman rank correlation between the yearly fraction of breeding
birds returning from the previous year and the remaining population parametel
Rho and P—levels indicated.
and the remaining population parameters. Itho and P-levels indicated.
d = average relative change of population size (see tab. 3r)
References: NW. Germany Meybohm & Dahms (1975) (tab. 9) , SW. Germany Zink
(1967) (tab. 5) and East-Prussia Appendix 2.

Tab. 3w. Spearman rank correlation between mean change in numbers and
mean breeding success per area for all areas in Europe that were
investigated at least three periods of five years.
d-HPa = yearly change of IWa (%) averaged over five years; nd-EPa = the
same five years later.

Tab. 3x. Spearman rank correlafion between mean change in numbers and
mean breeding succes per period for all periods with at least three
areas investigated during five years.



195

Tab. 4a. Number of White Storks ringed in the Netherlands and recovered on
different migration routes (trekrichting) , including (left) and excluding
(right figures) White Storks reported as "shot" (further criteria see text)
Translations: le kj first—calender year, ouder older, vdór 1936 before 1936,
vanaf 1936 after 1935, geboorte regio region of birth (northern and southern
part of the country).

Tab. 4b. Proportion of White Storks ringed in the Netherlands and recovered
on the eastern migration route (as % of total number of recoveries on eastern
and western route; recoveries in Italy and Switzerland omitted) , including
(left) and excluding (right figures) White Storks reported as "shot" (further
criteria see text, see tab. 4a for translation of legenda)

Tab. 4c. Death causes of recovered White Storks ringed in the Netherlands.
(Only recoveries of which date of ringing is certain ± 3 months included;
hand reared birds excluded.) The absolute numbers of recoveries have been
indicated for each age category (kj calender year) -

A number of recoveries; B death cause unknown; C shot or otherwise intentionally
taken by man; D death caused by overhead wires, pylons etc.; E other deaths
caused by man unintentionally; F "natural" death causes. Lines samen (total)
indicate absolute number of recoveries (A) , percentage of unknown death causes
of total number (B), and percentages of death cause of total number of
recoveries with known death cause (C—F)
Legenda: west West Africa route, oost East Africa route, menggebied from breeding
area with birds migrating to West Africa as well as to East Africa, (zie fig.
4a) , Nederland the Netherlands, buitenlanders in Nederland foreign ringed birds
recovered in the Netherlands.

Tab. 4d. Death causes according to recoveries of White Storks ringed in the
Netherlands per age category (kj calender year) (see for conventions tab. 4c).

Tab. 4e. Survival of Dutch White Storks. Effect of omission of White Storks
taken intentionally on survival values. (Criteria for exclusion see tab. 4c.)
Comparison of two ringing periods (1912-35 and 1936-55) and of two migration
routes (to West and East Africa; recoveries of birds from the mixed area
(see fig. 4a) and from the Netherlands excluded).
S-j = survival of juveniles (until 1 July of the second—calender year)

' 5a =

survival of older birds (after first year) 5e = survival in connection with

extra mortality of juveniles (Sj/Sa).

Tab. 5a. Percentage of nesting pairs in 1939 (n = 326) with certain
combinations of grassland types (combinaties) within a radius of 3 km from

the nest (see paragraph 5.2.4. for codes). Types in brackets occur
facultatively. The second column of percentages refers to nesting pairs
breeding less than 3 km from one of the big rivers. Type 7 = grassland outer

marshes.
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Tab. 5b. Relative frequencies of breeding sites, arranged according to the

areas with the highest water table (zgws) and the areas with the largest

portion of grassland within a radius of 3 km from the breeding site. Below

it the percentage of breeding sites with within the 3 km radius grassland
qualified as moderate up to very bad from an agricultural point of view. The

breeding sites are arranged according to date of disappearance.

Tab. 5c. Spearman rank correlations between the decrease of population
size in the regions of the breeding range in the Netherlands (see fig. 3ab)
in the period between 1939 and 1950 and expressed in % of the size in 1939,
JZa (number of fledged young per pair with nest) , JZm (number of fledged

young per pair with fledged young) and %HPo (number of pairs with nests
without fledged young) in these regions (see fig. 5j).

Tab. Sd. Breeding results and average date of arrival of the second bird
of pairs with nests (GA2) calculated for three successive periods preceding
the first year in which a nest site was no longer occupied by a pair
(in brackets: s.d.—s.e.-n)
EZm = average number of eggs per pair with fledged young, EV = average loss
of eggs for pairs with fledged young (HPm) and for pairs with eggs but withoul

fledged young (HPe), JV = average loss of young, TV = total loss of eggs and

young. For other abbreviations see appendix 5. Unit for day of arrival: day
of the year.

Tab.__5e. JZa (number of fledged young per pair with nest) , JZm (number of

fledged young per pair with fledged young) and %HP0 (percentage of pairs
without fledged young) in Oldenburg in 1928-72, calculated for years with
good, moderate and bad supply of voles in the breeding area (after data from
Schüz 1979) . Years following plagues are considered as bad ones. Differences
tested with two-tailed Student's t-test.

Tab. 6a. Spearman rank correlations between precipitation in Strassbourg
(source World Weather Records) and breeding success in Alsace in 1961-67
(source Schierer 1972). The annual averages of JZa (number of fledged young
per pair with nest) , JZm (number of fledged young per pair with fledged young)
and %HPm (Percentage of pairs with fledged young) are extrapolated (x....)
to the average date of arrival in the period of investigation on the basis
of the difference between this value and the average arrival date in a
particular year.

Tab. 6b. Spearman rank correlations between precipitation in Elsfleth (Olden-
burg) and extrapoled values of JZa, JZm and %I-lPo (see tab. 6a) in Oldenhurcj,

distinguishing years with a moderate up to bad supply of voles (centre column)
and years with a good supply (right column) (after data of Tantzen 1962 and

SchOz 1979) . Years with an on average very early (1936, 1939, 1949, 1952) or
very late arrival date (1943, 1949, 1953, 1956) have been excluded.
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Tab. 7a. %HP0 (percentage of pairs without fledged young) , JZm (number of
fledged young per pair with fledged young) , HPat/HPat_i (average relative
changes in population size) and GA2 (average date of arrival at the nest
of the second stork of a pair) in Oldenburg and Alsace, calculated for
breeding seasons with, in the preceding wintering period, a good or moderate
supply of migratory locusts (+) and for seasons with a bad supply (-),
distinguishing inter-plague-years and long series of years without plagues
ever since 1963 resp. 1961. Differences tested by two—tailed Student's
t—test.

Tab. 7b. Pearson rank correlations between precipitation in the northern
part of the wintering area in East Africa during October-February and
precipitation in the southern part (boundary line 15 S latitude) , calculated
for years with good, moderate and bad supply of migratory locusts as
indicated in tab. 7d.

Tab. 7c. Average precipitation during the wintering period in East Africa,
calculated for the northern (left column) and southern part of the wintering
area (boundary line 15 S latitude) and for years with good, moderate and bad
supply of migratory locusts, as indicated in tab. 7d. Calculations for moderate
years have also been carried out excluding 1961 because of extremely high
precipitation in the northern part in that year.

Tab. 7d. Spearman rank correlations between precipitation in the wintering
area in East Africa during October—February and some population parameters
in Oldenburg, viz. %HPm (percentage of pairs with fledged young), d = HPat/
HPat_1(relative change of population size) and GA2 (average arrival date of
the second bird of pairs with nests). ho and significance are shown.
Correlations are calculated for years with a good (1929-36, 1939, 1940), a
moderate (1951-55, 1958-62) and bad supply (1964-76) of migratory locusts.
As a measure for precipitation the average value for the whole wintering area
(right column) and the averages for the northern (left column) and southern
part (centre column) have been used separately (boundary line 15 S latitude).

Tab. 7e. Spearman rank correlations between discharge of the rivers Senegal
and Niger in west Africa during August-Tanuary and some population parameters
in Alsace, viz. %HPm (percentage of pairs with fledged young), d = HPat/HPati
(relative change of population size) and GA2 (average arrival date of the
second bird of pairs with nests). P.ho and significance are indicated.
Correlations are calculated for years with moderate (1951-60) and bad supply
of migratory locusts (1962-68).
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Fig. 3ab. Breeding sites of White Storks in the Netherlands since 1867.
The breeding area is divided in regions according to agro-geological,
geomorphological and geographical characteristics (symbols indicate the
period in which the breeding site was abandoned)

Fig. 3c. Number of pairs with nests(I-lPa) and number of solitary storks
on nests (ES) plotted as percentage of the total number of storks on nc;L
(2HPa + ES) in the Netherlands and Oldenburg FRG. (Oldenburg data from
Tantzen 1962, Schüz & Szijj 1975, Schüz 1979). Numbers at the top refer
to the numbers of solitary storks on nests.
(x) extrapolation with respect to the latest foregoing year in which a
complete census was held.

Fig. 3d. Number of pairs with nests (HPa) per region expressed as percentage
of number of pairs with nests in 1934 (n) . (See fig. 3ab for limitation of
regions.)

Fig. 3e. Change (%) in number of nesting paris (HPa) per year during the
period 1900—30 and per year for ten—year periods since 1930 (see section
3.2.1 for explanation and references)

A. Bold line, fine hatching: based on more than 25% of the population in
the area concerned.

B. Thin line, fine hatching: based on less than 25% of the population in
the area concerned.

C. Dotted line, coarse hatching: direction (indicative) of population change,
magnitude of yearly change not known.

Fig. 3f. JZa (average number of fledged young per pair with nest) , JZm

(average number of fledged young per nest with fledged young) and %J-lPo
(% of pairs without fledged young) in the Netherlands ( ) and
Oldenburg (

'7 plague years of common vole in Oldenburg (from Schüz 1979)

Fig. 3g. Number of areas with "good" stork years (above abscissa, hatched)
and "bad" stork years (below abscissa, hatched) from 1927 till 1978. Upper and
lower levels indicate number of census areas. Good and bad years were
distinguished on three population parameters:
A. Changes in the number of pairs with nests (HPa) . Method: the number of area

(for each year) in which a "considerable" increase or decrease occurred (at
most 12 areas within the European breeding range) , were gathered from
fi gures in Tricot (1973). Distinction between good and bad years has been
made qualitatively taking into account average population size and long ter
increase or decrease (e.g. a small increase after a series of years with a
strong decrease could be considered as a good year)

B. Percentage of pairs with nests without fledged young (%HP0)
A maximum of 11 areas were considered. Criterion for good years: les;

than 20% IWo; criterion for bad years: 'ore 4O HP0 (criteria were lower
for four areas with a lower average %HP0)

C. Number of fledged young per nesting pair with at least one young (JZm)

A maximum of 11 areas were considered. Criterion for good years: more
than 3.1 JZm; criterion for bad years: less than 2.7 J7.ni (criteria wore
lower for three areas with a lower average JZm)
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• Fig. 3gx. JZa (number of fledged young per pair with nest) , JZm (number

of fledged young per pair with fledged young) and %HP0 (percentage of pairs
without fledged young) in Oldenburg in relation to average date of arrival
at the nests (after data from Tantzen 1962). Unit for date of arrival: day
of the year.

linear regression line
(x) plague years of common vole (from Schiz 1979).

Fig. 3h. Relative frequencies of dates of arrival at the nests in Oldenburg
calculated for 4 years with, on average, an early arrival date (viz. 1936,

1939, 1940, 1952) , 14 years with "normal" arrival date and 7 years with a
late arrival date (viz. 1937, 1938, 1941, 1943, 1953, 1956, 1958; 1949 excluded).

Abscissa: decade of arrival; ordinate: number of storks (%). The division is

based on the top figure showing the absolute frequencies of the average arrival

dates in the years 1936 up to and including 1963 with the exception of 1945

and 1946 (after data from Tantzen 1962) . Abscissa: day of the year; ordinate:

number of years.

Fig. 3i. Relative frequencies of arrival dates at the nests in the northeastern
(left) and the southwestern part of the Netherlands, calculated for five periods.

Arrival dates of the second birds of pairs not included. Abscissa: decade of

arrival; ordinate: number of storks (%).

Fig. 4a. Recoveries of Dutch White Storks outside the Netherlands (65
recoveries excluded) and Belgium (29 excluded).
(xxx) boundary of the mixed area with migration to West and East Africa

(according to Schüz 1962)

Fig. 4b. Migration and wintering areas of White Stork in Africa.

(R)recoveries of Dutch birds south of Turkey.(The map is of Kuhk & Schüz

1950). Small dots indicate recoveries in Europe and worth Africa up to 1949

supplemented with recoveries of French birds (from Schierer 1972) . Both

arrows indicate migration routes in West Africa. Main wintering areas in

West Africa before 1956 hatched (accord.ng to Thiollay,perS. comm. De Haan

1982). Recoveries of foreign ringed storks have been omitted at the sites

of Dutch recoveries of clearness' sake.

Fig. 4c. Number of recoveries of White Storks ringed in the Netherlands per
five-year period (hatched: not found dead, mostly telescope readings)

Fig. 4d. Breeding season recoveries (April-15 August) of White Storks in
their second and third calendar year ringed in the Netherlands as pullus.
Finding month and age (calendar year) are indicated at the finding place (0 )

underlining indicates known breeding. In the Netherlands and Belgium (inset)

ringing place (0) aad finding place are connected by a line.

Fig. 4e. Breeding season recoveries (April—15 August) of White Storks in their

fourth calendar year and older ringed in the Netherlands as pullus (see fig.

4d for conventions)
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Fig. 4f. Ringing places () of foreign ringed White Storks recovered in
the Netherlands during the breeding season (April-15 August) in their fourth
calendar year or later: possible breeders. Finding month and age (calendar
year) are indicated at the ringing place; known breeding underlined.

Fig. 4g. Ringing places ( ) of foreign ringed White Storks recovered in
the Netherlands outside the breeding season (16 August-March) or before their
fourth calender year. Finding month and age (calender year) are indicated at
the ringing place.

Fig. 5a. Soil map of the Netherlands with known breeding sites (symbols
indicate the period in which the breeding site was abondoned).
Legend: (dotted areas) peat soil; (dotted line) boundary between clay soil
and clay-on--peat soil; (solid line) boundary between sandy and clay soil and
between sandy soil and peaty brook valleys

Fig. 5b. Grassland map with known breeding sites (see fig. 5a for conventions).
All areas with more than 80% of the cultivated area in use as grassland in the
period 1954—64 have been mapped (after Atlas van Nederland).

Fig. 5c. Relative frequencies of breeding sites (from 1928 onwards) in the
northeastern (left) and southwestern part of the Netherlands classified according
to proportion of grassland within a radius of 1.5 km (dotted) and 3 km from the
breeding site (data on land use from Atlas van Nederland).

Fig. 5d. Map showing known breeding sites since 1928 and the areas with more
than 80% grassland (in the period 1952-55) and a water table which in summer
does not drop more than 70 cm (on the average) below ground level (water table
data from Atlas van Nederland).

Fig. 5e. Relative frequencies of breeding sites (since 1928) in the northeastern
(left) and southwestern part of the Netherlands classified according to average
water table in summer in the nearest surroundings of the breeding site (middle)
and according to highest (upper) and lowest average water table in summer
(lower) in the area within a radius of 1.5 km (dotted) and 3 km from the breeding
site (breeding sites within 3 km from a river excluded)

Fig. 5f. Relative frequencies of breeding sites (since 1928) in the northeastern
(left) and southwestern part of the Netherlands classified according to a
combination of grassland proportion and watertable within a radius of 1.5 km
(dotted) and 3 km from the breeding site.

Fig. Map showing areas of which more than 80% of the cultivated land was
used as grassland (1954-64) with a vegetation for the greater part qualified
(1952) as moderately to insufficiently (vertical shading)

, wet (horizontal
shading) or bad to very bad (dotted) from an agricultural point of view (after
De Boer 1956) . Pairs with nests in 1939 are also shown.
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Fig. 5h. Relative frequencies of breeding sites classified according to the
period of abandonment. The distributions correspond to different proportions
grassland and highest water table in summer within a radius of 3 km around
the breeding site. The open columns show the percentage of breeding sites
of which in 1952 the greater was qualified as moderately to very bad from an
agricultural point of view (see fig. 5g; breeding sites within 3 km of a
river excluded).

Fig. 5i. Map showing re—allotment areas on 31 December 1950 (black: finished;
dotted: in progress), on 31 December 1960 (shaded: in progress) and on 31
December 1970 (white: in progress) . Breeding sites since 1950 are shown
(symbols indicate period of abondonment).

Fig. 5j. JZa (number of fledged young per pair with nest), JZm (number of
fledged young per pair with fledged young) and %HP0 (percentage of pairs
without fledged young) per region.

Fig. 5k. Average arrival date of the first (Al) or second (A2) stork ot
pairs with nests, calculated per province/region for three periods (unit
for arrival day: day of the year).

Fig. 51. Breeding distribution in 1939 and areas with periodically
considerable numbers of voles occurring in grassland (data on voles from Van
Wijngaarden 1957b).
Legend: (dotted) areas with serious vole plagues; (crosses) areas with voles
periodically occurring at scattered places.

Fig. 6a. %HPm (percentage of pairs with fledged young) and JZm (number of
fledged young per pair with fledged young) in Oldenburg plotted against total
precipitation in April—May (%HPm) or in April-June (JZm). Distinction has been
made between good (x) and moderate to bad years

( • ) with regard to the supply
of voles (data from Schüz 1979) . (Fitted lines show linear regression).

Fig. 7a. Outbreak areas and invasion areas of desert locust Schistocerca
gregaria, African migratory locust Locusta migratoria migratorioides during
the 1928-41 outbreak and red locust Nomadacris septemfasciata during the
1927—44 outbreak (after Krebs 1972)

Fig. 7b. Number of countries within the wintering area in East Africa with
swarms (and hopper bands: Locusta migratoria) of some species of migratory
locust. Plague periods of which no information is available about the number
of "infested" countries are indicated by a dashed line (after data from
Waloff 1966, 1976; Betts 1961; Gunn 1952; Uvarov 1977; Albrecht 1967; Lea
1958, 1968; Lounsbury 1915)

Fig. 7c. Number of countries within the wintering area in West Africa with
swarms (and hopper bands: Locusta migratoria) of two species of migratory
locust (see fig. 7b for references)
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Fig, 7d. Changes in the numbers of hopper bands and swarms of Nomadacris
septemfasciata in the course of the plague of 1930-45 (after Uvarov 1977)

Fig. 7e, Population parameters of White Storks in Oldenburg in relation to
precipitation and supply of migratory locusts in the East African wintering
area.
A. Total precipitation during October—January plotted as running mean over

five-year intervals.
B. Intensity of the plagues of migratory locusts expressed as number of

countries with swarms and/or hopper bands. Data obtained by summing up
figures for Schistocerca gregaria, Locusta migratoria and L. pardalina
from fig. 7b. Plague years of L. pardalina before 1911 have been
indicated with an "p". Of the last plague of Nomacridis septemfasciata
only the important plague years (see fig. 7d) have beenindicated (+);
of the earlier plagues all years have been indicated (s).

C. Percentage of pairs without fledged young (%HP0).
D/E. Breeding season which are preceded by a wintering period with precipitation

deviating more than 10% from the average precipitation (D) and/or many
countries with swarms of migratory locusts (E).

F. Number of pairs with nests (HPa).

Fig. 7f. Population parameters of White Stork in Alsace ( ) and Baden—

Württemberg (, ) in relation to precipitation and supply of migratory
locusts in the West African wintering area.
A. Average annual precipitation in Sahalian West Africa plotted as running

mean over intervals of five yearsand expressed in percentages of the
mean for the whole period (data from Hare 1977).

B. Intensity of plagues of migratory locusts expressed as number of countries
with swarms and/or hopper bands. Data obtained by summing up figures for
Schistocerca gregaria and Locusta migratoria from fig. 7c.

C. Percentage of pairs without fledged young (%HP0).
D/E. Breeding seasons which are preceded by a wintering period during which

the sum of the discharges of the Senegal and the Niger deviated more than
10% from the average discharge (D) and/or many countries with swarms of
migratory locusts (E).

F. Number of pairs with nests (HPa).

Fig. 7g. Pattern of total precipitation in the period Octorber-February in
the East African wintering area since the end of the 19th century. Averages
were calculated for the area north and the area south of 15° S latitude
separately and for the whole area (see Dutch text for summary of weather
stations and references)

Fig. 7h. Annual percentage of pairs with fledged young (%HPm) in Oldenburg
against total precipitation in the East African wintering area during the
preceding wintering period, distinguishing wintering periods with good,
moderate and bad supply of migratory locusts. Bad years are sub-divided
into inter-plague-years (years without plagues before 1964) and the years
without plagues ever since 1964. (Fitted lines show linear regression for
sub—groups.)
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Pnnua1 percentage of pairs with fledged young (%HPm) in Alsace
against total discharge during the preceding period August—January of the
West African rivers Niger (measured at Koulikoro) and Senegal (measured at
Bakel), distinguishing wintering seasons with moderate and bad supply of
migratory locusts. Bad years are sub—divided into inter—plague-years (years
without plagues before 1962) and years without plagues ever since 1962.
(Fitted lines show linear regression for sub-groups.)
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BERiKNING VAN DE REKRUTERING

Wanneer in jaar t0 J jonge ooievaars uitvliegen, hoeveel gaan
or daarvan dan voor het eerst broeden in de voigende jaren?

Bekend. is de jaarlijkse overieving in het eerstejaar(s.) en
in latere jaren (s ), aismede de frakties van de verschilinde
leeftijden onder d vogels die voor het eerst broeden (f2 tot fr,).
Hierbij is de ooievaarspopulatie in Noord West Duitsiand (Meybolim &
Dahms l97) als voorbeeld genomen: jonge ooievaars gaan voor het
eerst op twee—jarige leeftijd. broeden, terwiji er nooit acht—
jarigen zijn waargenoinen die voor het eerst broeden.

De gegevens SSa en f zijn gemiddeld.en over meerdere jaren.
Deze berekening a1. dus aheen jaarlijkse verschillen in de
rekrutering laten zien die veroorzaakt worden door verschillen in
het aantal uitgevlogen jongen.
We vervolgen flu n jaargang uitgevlogen ooievaars in de tijd,
waarbij voor elke leeftijd (x) een fraktie van de dan aanwezige
vogels niet broed (n ), voor het eerst broedt (bX) of al vaker
broedde. In de ondert.aand.e tabel duidt regel ±. het jaar aan,
rerçi •j hel; ')')mevaars dat nog in leven 5.s, regel n.
ht aantal dat niet broedt, regel hot aantal dat voor het eersL
:)roe(it en regel rio fraktie van die ieeftijd ond.er d.c ooievaars

rl voor hot eerst broeden

j ( 1 '. L 6 7

1 3 Js.
3

Js.s Js.s23 .s
a

.s
a

s.s5a s.s°a s .s7ja

n 3 Js
.\

JSjSafl29 3 \ \ 0 0

b 0 0
.

Js.s h .bia2 3\ .bl' .b
S
%

.b
6 \. 5.56b3a7

")
0

F 0 0 f2 f6 f7 0

Ult do leeftijdsvcrhouding van eerste broeders weten we dat

•

JSj Sa66 /Jsj s h 1? /1 1? /16' 3 (I)
en zo voider Lot b3/4. f,/4s C5)

Kennel.ijk gaan aUe niet—broed.ers van zes jaar oud. een jaar
later wel broeden, waarbij moet gelden:

J Sj S b7 /) s s[ s = (6)

Up jongere leeftijd kornen ult niet—broeders inaar gedeeltelijk
wel—broeders voort:JsJssn +Js' (7)
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Uit (6) en (7) volgt: r-

Verder :JS SflLf ssn +Jj.s b, 19 . t)5- +/5 4
totciat: L5 &3 /

Invullen van (i) tot (5) in (8) levert een furmule voor elke b:

t -- (f, f/s * f /s / /s )}
i/[f s4/f3 / i 4- (f // // £j)}

IL Sa) 1 # (f #
1? 3 )j

'/1 (fL 4 4 f 4 +() / fi t?/S)}

//[ - (f s A s: A s ft-) / /— j;/[(ts f2s÷ ELd

We gebruiken nu verder weer d.c internationale terminologie,
waarbij JZG = J en HPa het aantal nestparen.

De verwachte recrutering in jaar t (R1,) verkrijgen we door
optellen van het aantai ooievaars dat voor het eerst gaat broeden
van verschillende jaren her:

7

= EJZGt
x— 2

Elk jaar gaan er ook broedvogels van vorig jaar dood, waardoor
de populatieverandering Dt die we verwachten in jaar t wordt:

= Et - HPati(l-s)
Er zijn drie gebieden waar voldoende gegevens over beschikbaar

zijn on deze berekening uit te voeren. In onderstaande tabel staan
de voor de berekening gebruikte basisgegevens en d.c berekende
waarden voor b: van de overlevende vogels met leeftijd x gaat
een fraktie b op die leeftijd voor hot eerst broeden. Dc voor—
spelling werci zowel uitgevoerd met twee waarden van s. en s als

met n geiniddeide waarde van beide parameters. Die gmiddeden
werden berekend op basis van do waaxden van vóór en na 1960,
naar rato van hot aantal. jaren waaxop ze betrekking hebben. Alleen
in Baden-Wtirttemberg berekenden we s. als volgt (zie bijiage 3
en tabel Jq): we nemen aan, dat s knstant is en berekenen
S S X 5= 0.698 x 0.519

e
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NoorcI-West

Du±sland

1935-72

Baclen-
..Wurttemberg

1951—60 1961—72

Elas

195—60 1961-71
gegevens .

s.

s'

s getniddelds gemiddeld

0.356
0.750

0.396 0.334
0.763 0.664

0.362
0.698

0.482 0.393
0.750 0.600

0.431
0.663

f

f2

f?
f.
f
f)

0.008
0.121
0.284

0.221
0.185
0.180

0.059
0.454
0.319
0.134
0.034
0

0.032
0.505
0.366
0.097
0

0

resultaten
'02
'0

?
'0
b
1

0.003
0.063
0.199
0.206
0.230
0.293

0.031
0.342
0.344
0.207
0.075
0

o.oi6
0.393
0.425
0.170
0

0

Bronneri: voor de overleving van eerste jaars (s.) de ringgegevens.
Voor de overieving van oudere vogels de terugkerfrakties van
broedvogels, voor de Elzas echter de ringterugmeldingen, tabel 3q.

Voor de fraktie van eerste broeders met leef'tijd x (f): Noord—

West Duitoland zie bijlage 4, voor Baden-Wurttemberg en de Elzas
zie Meybohm & Dahms 1975, tabel 6.
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Bijlage 2

POPULATIEPAPANETERS VAN DE OOIEVAARS IN IN SThRBU, (X)ST-PRUISE1'J,
BEPEKD NAAR HOPNBEF43ER (1954)

Dit artikel bevat vele onuitgerkte geqevens over geringde ()ievaars,
die gezien de geringe hoeveelheid informtie die over de oostelijke
populaties beschikbaar is van groot belang kunnen zijn. Het onderzoek-
gebied had een oppervlak van 1205 km2, met Ca. 60 nestparen per 100 1cm2.

Elk jaar werden alle ca. 1500 jongen geringd. In deze bijlage berekenen
we aisnog de overleving, broedresultaten en leeftijd van eerste broeden.

In het artikel staan ook gegevens vermeld over het totaal aantal
nestparen en hun broedresultaat in de periede 1933-44. De gegevens over
de jongen in de jaren 1940-42 zijn verloren gegaan. Daarom zijn de broed—
resultaten van de geringde en afgelezen Coievaars berekend.

Hornberger geeft bij de ringaflezingen op of het vogels betreft die
minder of meer dan 10 kin van het ouderlijk nest (de ringplaats) broedden.
Deze twee groepen worden apart behandeld, aangeduid met respectievelijk
•tdichtbiju en "ver", andat we veri-rceden dat de als "ver" aangeduide
broedgevallen rninder vaak zijn teruggevonden. Voor de berekening van de
overleving zijn de jaren 1937 tot en rret 1943 gebruikt, in de jaren
daarvôór waren er minder dan 10 aflezinqen, vanaf 1944 waren de tellingen
niet meer volledig. Bij een deel van de aflezirigen werd het jaar niet ver-
meld. Ondat dit selectief veel nmalige waamemingen betreft, zijn deze
niet weggelaten maar naar rato van het aantal aflezingen over de jaren
verdeeld. De resultaten zijn als volgt:

afgelezen teruggekeerd fractie =

dichtbij 261 190 0.7280

ver 300 199 0.6633

Hoe is dit verschil in overleving te verkiaren? Het is mgelijk dat de
sterfte onder de dieren die verder van het ouderlijk nest broeden hoger
is; daar de jaarlijkse gniddelde sterfte sterk gecorreleerd is met het
ganiddelde broedresultaat (paragraaf 3.8.4, tabel 3v), verwachten we in
dat geval ook een geringer broedresultaat (afkortingen zie bijlage 5):

JZa JZm %HP0

dichthij 1.751 2.404 27.15

ver 1.747 2.298 24.00

totaal 1.749 2.349 25.56

We zien dus geen verschil, hetgeen suggereert dat de opsporingskans van
Ooievaars die verder van het ouderlijk nest broeden geringer is.

Wat was de leeftijd waarop Ooievaars in Cost—Pruisen voor het eerst
gaan broeden? O]c dit is onderzocht voor vcxels die minder en rreer dan
10 km van het ouderlijk nest broedden. Alleen broedgevallen in de periode
met i.ntensief onderzoek (1936-44) zijn gebruikt. Ringaflezingen van ODie-
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vaars die na 1936 zijn geboren zijn niet meegeteld, orrdat deze in 1944
nog geen 8 jaar waren. Daardoor is het aantal eerst—broeders per leef-
tijdsklasse tot en met 8 jaar betrouwbaar.

DICHTBIJ leeftijd aantal

2 0

3 8
4 18
5 19
6

7

8

9

6

5

gemiddeld 5.03 jaar

VER leeftijd aantal

2 0

3 0

4 23
5 23
6 22

7 20

8 15

Gezien het veel grotere aantal onder de verder weg broedende voqels, dat
pas op latere leeftijd werd waargenamen, concluderen we nogmaals, dat de
karis an opemerkt te sorden voar hen lager was.

cok bij de dichtbij het ouderlijk nest broedende Ooievaars zijn er flog
een aantal, die pas met 8 jaar voor het eerst worden waargenomen, als
nestgebonden, er vanuit gaande dat alle Cbievaarsop die leeftijd nest-
binding hebben, zijn deze dus eerder over het hoofd gezien. Daarbij is
het natuurlijk mogelijk, dat ze toen elders broedden. Het aantal 7 en 6—
jarigen dat voar het eerst broedt is niaar weinig meer dan het aantal 8-
jarigen, de verhoudingen tussen deze drie leeftijden weerspiegelen onge-
veer de aantallen zoals die in de pepulatie als geheel aanwezig zijn (zie
de bovenvermelde mortaliteit). Waarschijnlijk zijn oak dit dus vogels die
eerder over het hoofd zijn gezien. Er vanuitgaande, dat de kans an niet
opemerkt te warden voor elke leeftijd gelijk is, kunnen we concluderen
dat het oveigrote deel van de Cbievaars in Oast-Pruisen op 5—jarige leef-
tijd aan het broeden is. Daarrree ligt de leeftijd van eerste broeden
tussen de waarde van de populaties in de Elzas en de populatie in NW-
Duitsiand (Meybohm & Dahms 1975, zie bijiage 4).

We zullen ons voor de overleving van broedvogels (incl. nestgebonden
niet—broeders) verder beperken tot de gegevens over Ooievaars, die minder
dan 10 km van het geboortenest broedden. De overleving per jaar was cok te
berekenen per afzonderlijk jaar. IDe gegevens staan venneld in onderstaande
tabel. Hierin is oak het gemiddelde gegeven voor goede en slechte jaren
met als criterium het percentage niet-succesvolle nestparen (%HPO) (para—
graaf 3.5.2). Goede jaren zijn aangegeven met (*)•

1937 1938 1939* 1940* 1941 1942* 1943
goede
jaren

slechte
jaren

Fractie broed-
voqels die 0.636 0.692 0.759 0.867 0.642 0.824 0.638 0.817 0.652
terugkeert van
yang jaar

gemiddeld 5.82 jaar
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Het is zo al duidelijk, dat er in goede jaren veel meer broedvogels terug-
keren van het vorige jaar, dan in slechte. Voor deze perie geldt, dat de
morLaliteit in (d.w.z. vôOr) slechte jaren 1.9 x zo hoog is.

De volgende vraag is, hoe het aantal Ooievaars, dat voor het eerst gaat
broeden jaarlijks verschilt. De zogenande slechte Ooievaarsiaren kenmer—
ken zich door minder broedvogels en veel broedvogels zonder jongen (hoog
% HP0). Op grond daarvan nerren we aan, dat het aantal vogels, dat in
slechte jaren voor het eerst gaat broeden, kleiner zal zijn. Er zijn daar
bij twee mogelijkheden: (1) Het aantal Ocievaars, dat voor het eerst broedt
is in de slechte jaren zoveel kleiner als in de goede jaren als we zouden
verwachten op grond van het verschil in overleving tussen slechte en goerle

jaren. Daarbij nemen we aan dat cle overlevingskansen gelijk zijn voor alle
leeftijden na het eerste jaar en voor broedvogels en niet—broedvogels.
(2) Het is ook mogelijk dat jonge Coievaars het broeden in slechte jaren
uitstellen c.q. in goede jaren besluiten om eerder te gaan broeden. Dan
veiwachten we dat het verschil in aantal eerste broeders tussen goede en

slechte jaren groter is dan we verwachten op grond van het verschil in over-

leving. Dit zou ook betekenen, dat de gemiddelde leeftijd van eerste
broeden in slechte jaren lager zou liggen. Een probleexn hierbij is, dat

het goed of slecht zijn van vôórgaande jaren invloed zal hebben op het
aantal Ooievaars, dat beschikbaar is cn voor het eerst te gaan broeden.

De resultaten zijn als volgt. Onder de Cievaars, die minder dan 10 1cm
van het geboortenest broedden was de gemiddelde leeftijd waarop ze vcor
het eerst werden waargenomen in twee goede jaren (1936 en 1937) 4.55 jaar
(n=27) en in twee slechte jaren (1937 en 1938) 4.50 jaar (n=20). Orn tech—

nische redenen zijn de jaren hiexvôór en hierna niet bruikbaar. Met deze
methode vinden we dus geen verschil in de leeftijd waarop voor bet eerst
gebroed wordt tussen goede en slechte jaren.

Voor he-b tellen van het jaarlijks aantal eerste broeders moeten we een
lets ingewikkelder methode gebruiken. Tellen hoeveel er werden vastge-
steld is niet voldoende, caiat de waamemingsinspaflniflg en het aantal ge—
ringde Ooievaars van jaar op jaar verschilde. We hebben daaran vcor elk
jaar geteld hoeveel Ooievaars er dat jaar of in latere jaren voor het

eerst (zullen) gaan broeden en in dat jaar de leeftijd van drie tot vijf
j aar hebben; we noerrn dit het aantal voor eerst-broeden beschikbare
ODievaars. Het aantal Ooievaars, dat in een jaar daadwerkelijk voor het
eerst gaat broeden gedeeld door het beschikbare aantal is nu een maat
voor de fractie die gaat broeden op het totaal van geringde C)jievaarS dat
nog niet broedt. Het gaat om gegevens vanaf 1936 (het eerste jaar nt een
redelijk aantal aflezingen) tot en net 1941 (zodat eerste broeden nog
due jaar nadien vastgesteld kari rden)

De resultaten staan in onderstaande tabel. In goede jaren is het %HP0
lager dan gemiddeld in deze 6 jaar. "Dichthij" betekent broedt op rninder
dan 10 1cm afstand van het geboortenest, "ver" betekent dat deze Ooievaars
veixler weg broedden.

Iantal dat voor het eerst gaat goode jaren slechte jaren
broeden/daarvoor "beschikbaar" 1936, '39, '40 1937, '38, '41—
cUchthij 0.372 0.192

ver 0.236 0.130
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Zowel voor de Ocievaars, die dichthij het geboortenest broeden, als
vcor die, die verder g broeden blijkt duidelljk, dat er in goede jaren
meer Ooievaars voor het eerst. gaan broeden, dan in slechte j aren, Het
verschil tussen goede en slechte jaren is ongeveer een factor 1 .9. Dit
verschil is even grcxt als het verschil in mortaliteit van broedvogels
(zie boven). Waarschijnlijk worden de verschillen in aantallen QDievaars,
die voor het eerst gaan broeden dus veroorzaakt door verschillen in nor-
taliteit en niet b.v. dcor uitstellen van eerste broeden naar latere, be-
tere jaren.

Als laatste is nog onderzocht of Ooievaars die voor het laatst broe-
den (dat is voor het laatst als broedvcgel rden waargenorren) een ander
broedresultaat hebben dan gemiddeld. Nier speelt echter in hoge mate het
leeftijdseffect mee: oudere vogels hebben een hoger broedresultaat. Vo-
gels die voor het laatst worden waargeriorren zijn a priori ouder dan ge-
middeld. Orn dit efft zo veel rnogelijk te vermijden is het broedresul-
taat vergeleken met het broedresultaat van ODievaars die de één na laatste
keer broedden, dus een jaar vOór het laatste jaar van waarnemen. De gege-
vens betreff en de periode 1936-42 en zowel dichtbij als ver van het ouder-

lijk nest broedende vogels (voor de afkortingen zie bijiage 5).

JZa JZm %F]Po

volgend jaar niet waargerornen 1 .576 2.042 22.83

nog één jaar waargenanen 1 .770 2.118 16.39

Net broedresultaat van Ooievaars die vcor het laatst broeden is dus wat
lager dan ganiddeld, maar de verschillen zijn niet significant (chi-
kwadraat-toets, niveau 0.05) (vergelijk 5.3.3),
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Bijiage 3

MORLITEITSBEREKE}JING IN B/\flEThJ & ZINK 1979

Zoals opgemerkt in paragraaf 3.7 (tabel 3q) bevat dit artikel een sto—
rende interpretatiefout. In tabel 1 aldaar werden een periode met gelijk—
blijvend ODievaarsbestand (1950-59) en een periode met afnrend bestand
(1960—76) met elkaar vergelelcen. M.b.v. ringterugmeldingen uit deze beide
perioden rden de overleving van juveniele vogels (s 0 jaar oud) en van
adulte vogels (sa, 1 en meet jaren oud) berekend. Qiidat nog niet alle Oie-
vaars uit de tweede periode zijn overleden, zijn er dus relatief teveel
jcnge dieren teruggevonden, met als resultaat een te laag Sj (zie verder).
Evenzo verwachten we dat het aldus berekende Sa te lang zal zijn, ondat
ook de talrijke -13 jaar oude vogels oververtegenwoordigd zullen zijn. Maar
deze verwachting kant niet uit: Sa (uit ringnldingen) is in de tweede
periode nauwelijks lager, ondanks het feit dat Sa uit aflezingen (aan
wel]cer waarde we niet twij felen) veel lager is. De verkiaring hiervan zou
kunnen zijn, dat er wel relatief veel erg oude vogels aanwezig zijn, oridat
we hier te doen hebben met een afnemende çopulatie (vergelijk bijiage 4).
Tijdens de stabiele periode (1950-59) komen de gevonden waarden van 5a t
ringmeldingen en uit aflezingen wel overeen.

Wat betreft de overleving van juvenielen biedt het artikel zelf nog een
controlmcqelijkheid. Tabel 2 aldaar geeft de fractie van het aantal ge-
ringde nestjongen dat als broedvogel terugkeert. In onderstaaride tabel
zijn deze fracties vermeld ("waargenomen als broedvogel") samen met de
fracties die we zouden verwachten op grond van overleving en gerniddelde
leeftijd bij eerste broeden.

Verwachte en waargenanen fracties van geringde nestjongen die terugkeren
als broedvogel in ZW-Duitsland, in twee perioden met verschillende over-

leving Sa en Sj en met verschillende leeftijd bij eerste broeden 'b

periode bas
Sa

isgegevenss lj
verwacht=ov
levend tot

er—

1b
waargenomen als

broedvogel
% van

verwacht

1950—59 0.763 0,396 3.49 0.2019 0,0903 45

1960—76 0.644 0.258 3.78 0.0759 0.0584 77

Natuurlijk moeten we er rekening mee houden dat Sj sowieso al te laag wordt
geschat, dcordat jonge vogels niet naar Europa terugkeren (zie paragraaf
3.7), bovendien hoeven niet alle overlevende vogeis terug te keren als
broedvogel in hun geboortegebied. In de eerste periode wordt dan ook siechts
45% van de verwacht—overlevende vogels waaxgenomen als broedvoqel. Maar
het aantal verwacht-overlevende vogels in de tweede çeriode is veel klei-
ner, 77% daarvan wordt werkelijk waargenomen als broedvogel. Dat is dus een
aanwijzing dat de berekende overleving van de juvenielen in deze periode
relatiéf te laag is. Overigens kan deze fout niet het gehele verschil (45
tegen 77% waargenomen) verklaren: het waargenanen verschil in 5e (tabel 3q)
is daarvoor te klein. Het is natuurlijk moqelijk, dat in een afnemende popu-
latie een groter deel van de overlevende vogels terugkeren naar het geboorte—
gebied, bijvoorbeeld doordat daar dan voldoende goode nestplaatsen besehik-
baar zijn.

Cm voor verdere berekeningen. toch een schatting van Sj te hebben rnaakten
we de conservatieve aanname, dat Se tussen 1950 en 1976 gelijkblijft, in
plants van te dalen (in Nederland en in de Elzas stijgt Se). VenlOlgefls
schatten we Sj = Sa x Se 0.644 X 0.519 = 0.334.
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Bijiage 4

LEEFTIJD BIJ EERSTE B1t)EDE IN MEYBCHM & DPHMS 1975

De auteurs van dit arbikel over de Noord-westdaitse (Yievaars probeerden
een schatting te maken van de leeftijdsverhouding onder de vogels die voor
het eerst broeden. C)ns inziens bevat de redenering hiertoe een aantal be—
langrijke onvolkcnienheden.

De door hen gehanteerde mathode is als volgt: voor elke leeftijdsklasse
wordt gekeken, hoeveel broedvogels erbij zijn gekomen ten opzichte van de
vorige leeftijdsklasse. Daarbij wordt er rekening itee gehouden, dat er van
die vorige leeftijdsklasse een aantal niet terug zullen keren, dit is de
nvrtaliteit. De toeneming ten opzichte van bet vorige jaar wordt dan ge-
lijk gesteld aari het aantal, dat voor het eerst broedt; de fractie ten
opzichte van de andere leeftijdsklassen wordt verkregen door te delen door
het totaal aantal zo verkregen eerste broeders:

B - (B1.S)
X (B -(B .S))

X=2 X x—l a

waarin = de fractie met leeftijd x die voor het eerst broedt,
Bx = het aantal broedvogels met leeftijd x in de leeftijdsoi±ouw.
Deze methode kàn goede resultaten geven, wij hebben echter cirie punten van
•kritiek.
(1) De door de auteurs gebruikte waatde van Sa is veel te hoog. Ze verkre-
gen deze waarde door te kijken naar de tabel van de leeftijdsoplxuw (tabel
1 bij hen), er van uitgaarx:Ie, dat er in de leeftijden van 8 tot 10 jaar
alleen sterfte optreedt en geen nieuwe geringde vogels ontdekt orden. Het
gaat echter om de sterfte onder vogels van 3 tot 7 jaar, maar laten we er
van uit gaan dat de sterfte na het eerste jaar constant is. Echter waarden
van Sa, die zijn berekend uit ringmeldingen van dode vogels (hun eigen
artikel, tabel 2) of uit teruggekeerde broedvogels (idem, tabel 9) zijn
altijd lager, namelijk 0.78 respectievelijk 0.75.
(2) Dit brengt ons direct op het volgende kritiekpunt. Voor de gebruikte
methode is bet essentieel, dat alle leeftij den een gelijke detectiekans
hebben. Dit is kennelijk niet bet geval, zie hun tabel 1, discrepantie tus-
sen de overleving van 8-10 jarigen daar en de overleving, berekend net
andere methoden. Het is ook niet waarschijnlijk: jonge vogels wisselen Va-
ker van broedplaats dan oudere en broeden daarbij verder van bun geboorte-
nest (Zink 1963). Verder is bet waarschijnlijk rnakkelijker om vogels, waar-
van al vaker een ring op dezelfde broedplaats is afgelezen te vinden. tt
wil zeggen, tenzij er elk jaar volkomen random monstering in bet onder-
zoeksgebied plaats vond. Naar waarschijnlijk geeft ook dit een verschuiving
naar de oudere leeftijden in de leeftijdsopbouw.
(3) De aantallen vogels per leeftijdsklasse (tabel 1, 4) kwanien tot stand
door de aantallen over de jaren 1960 tot 1974 te sommeren. In de loop van
deze jaren nam het aantal jaarlijks uitgevlocen jongen af van Ca. 300 nanr
Ca. 150. Dat betekent, dat ze later relatief veel oude geringde vogels tegen
gekomen zijn. daardodr wordt met deze rekenmethode het aantal jonge vogels,
dat voor het eerst gaat broeden te laag geschat, aithans als het ons niet
om de leeftijdsverhouding in de populatie gaat, maar om de individuele kans
om op een bepaalde leeftijd te gaan broeden. (De fractie jongen die geringd
werd op het totaal aantal uitgevlogen bleef volgens de auteurs namelijk
oonstant. Het aantal ringaflezingen neemt in de loop der jaren echter sterk
toe, door verhoogde zoekinspanning.)
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We hebben een nieuwe berekening gemaakt, waarbij rekening worcit gehouden
met de kritiekpunten 1 en 3. We corrigeerden voor de veranderde aantallen
jongen die elk jaar uitvllegen (JZG) door het jaarlijks aantal gevonden
vogels (met ringen) uit elk jaar te corrigeren met een factor
Kt = ganiddeld JZG 19581964 / JZGt, voor zover dat mogelijk was met de
gegevens ult tabellen 4 en 3. Verder kozen we 5a = 0.78 (berekend met
ringterugmeldingen, zie onze tabel 3q). In onderstaande tabel worden de
resultaten van de berekening van Meybohm & Dahrns (1) vergeleken met die van
onze nieuwe berekening met de bovengenoeinde correcties (2). Hierin is

fractie met leeftijd x onder de eerste broeders.

methode 1 2

f2 0,013 0.008
f3 0.120 0.121

f4 0.266 0.284

f5 0.190 0.221

6 0.177 0.185
f7 0.234 0.180

gemiddelde leeftijd 5.10 4.99

Door onze correcties wordt de gemiddelde leeftijd van de eerste broeders
lager, met name de vreemde piek in het aarital eerste broeders die 7 jaar
oud zijn verdwijnt. Voor gebruik in verdere berekeningen, namelijk voor
de voorspelling van de recrutering (paragraaf 3.8.3) zullen we de resul-
tagen van onze herberekening gebruiken.

Thch is de gemiddelde leeftijd bij eerste broeden nog duidelijk hoger
dan die in Baclen-WUrttemberg, de Elzas of Cost-Pruisen, dit is alle andere
gebieden waar deze paraneter is bepaald. Mgelijk is ons twee:le kritiek-
punt nog van belang. Cni hiervan een indruk te krijgen voerden we de vcor-
spelling van de recrutering uit (zoals beschreven in bijiage 1 en 3.8.3)
met f6 en f7 = 0, dat wil zeggen aannemend, dat alle vogels ot vijfjarige
leeftijd broeden, De correlatie tussen waargenomen en voorspelde aantals-
verandering (D en D) en de correlatie tussen een maat voor de aantalsver-
andering en het broedresultaat (v JZa) nemen dan beide toe ten opzichte
van de correlaties die we lieten zien in tabel 3s. Kennelijk rdt de leef-
tijd van eerste broeden dan beter geschat.

Meybehrn & Daliins rnaakten op dezelfde man ier een schatting van voor de
populatie in cle Elzas, met gegevens van Schierer 1972. We hebben deze ge-
gevens gebruikt zonder correctie. Deze is namelijk niet mogelijk, oudat
het aantal geringde jongen in dit gebied niet een vaste fractie is van JZG.
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Bijiage 5

BE'rEKH'US E PFKORTINGEN VPN EEN MNTAL BEEJI\NGRIJKE BFX3RIPPENJ

Toen het Europese Oievaarsonderzoek op gang kwam bleek er behoefte te
bestaan aan een aanthl welmschreven begrippen, zodat verschillende tel—
lingen onderling veigelijkbaar zouden zijn. Het is zinnig deze begrippen
in dit versiag te gebruiken, zowel voor de duidelijkheid als ter bespa-
ring van veel leeswerk. De begrippen werden ingevoerd in SchUz 1940,
Sauter & SchUz 1954 en Zink 1967.

HPa = Horstpaare ailgeTLein HPa = HPm + HPo
= Nestparen, dit is aantal paren net nesthinding
= Number of pairs with nests

Niet a-lie gepaarde 001 evaars met nestbindinq komen tot broeclen, vaak kon
dit ook niet worden vastqesteld. Daarom wordt het woord broedpaar ver—
meden.

RPm = Horstpaare mit Jungen (sehe HP0) %HPm 100 x HPm / HPa
= Succesvolle nestparen, dit is aantal paren met tenminste één

uitvliegend jong (zie HP0)
Number of pairs with at least one fledged young (see HP0)

HP0 = Horstpaare ohne Junge %HP0 = 100 x HPo / }]Pa
= Nestparen zonder succes, dit is aantal paren zonder uitvliegende
jongen

= Number of pairs without fledged young
Het °/0HP0 (c.q. °/0HPm) heeft te maken met de conditie van de Ooievaars bij
aankomst op de broedpiaatsen. Het wordt dus vooral bepaald door de omstan-
digheden tijdens de overwintering en de trek (3.6.1, 3.8, 8). EP0 = I-lPn +

HPe.

HPn = Horstpaare, nichthrfitend %HPn = 100 x HPn / HPa
= Niet broedende nestparen, dit is aantal paren dat geen echte

broedping onderneemb en geen eieren lecjL
Number of pairs with nests that do not breed

Het vermelde onder HP0 geidt vooral voor deze groep. Het zijn deels jonge
vogels die nog niet eerder een nest bezetten.

HPe = Horstpaare, erfoiglos %HPe 100 x HPe / HPa
= Nestparen zonder succes die wel broeden, dit is aantal paren dat

wel eieren legt en een broedpoging onderneemt, maar geen uitvlie—
gende jongen heeft

= Number of pairs that had eggs of young, but no fledged young
Het °/0HPe kan door ailerici factoren worden bepaald, bijvoorbeeld nestge-
vechten, een natte lente enzovoort.

JZG = Gesamtjungenzahl
= Totaal aantal uitvliegende jongen
= Total nurAber of fledged young

JZa = Jungenzahl auf em Horstpaar JZG / HPa

= "Broedresultaat", dit is geniddeld aantal uitvliegende jongen per
nestpaar

= Breeding succes
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JZrn = Jungenzahl auf em Horstpaar mit Jungen JZG / HPm

= Gemicideld aantal uitvliegeiide jongen per succesvol nestpaar
= Number of fledged young per pair with at least one fledged young

Hot JZm is relatief sterk afhankelijk van factoren tijdens de broedtijd
(6.2). Het bepaalt samen met het HPm het broedresultaat.

EZa = Eizahl auf em Horstpaar
Aantal eieren per nestpaar

= Number of eggs per pair

DDor ons ingevoerde afkortingen:

Al Aankcaiistdatum in de lente van de eerste broedvogel bij het nest
= Date of arrival in spring of the first breeding bird at the nest

GM = Idem, jaarlijks gemiddelde van de populatie
= The same, yearly average for the population

A2 Aankcnstdatum in de lente van de tweede broedvogel bij het nest
= Date of arrival in spring of the second breeding bird at the nest

Vaak komt bet vrouwtje het laatst aan (Bauer & Glutz 1966)

G2 = Idem, jaarlijks gemiddelde van de popilatie
= The same, yearly average for the population

Een vroege of late aankomst wordt veroorzaakt door omstandigheden in
bet overwinteringsgebied en tijdens do trek.

Tenslotte nog een aantal tenin, die verband houden met het verschil
tussen de Coievaars die over±nteren in respectievelijk West en Oost

Afrika. Deze vorrien respectievelijk de "Westpcpulatie" ende "Oostpopula—
tie". Het "vstelljk trekrichtingsgebied" is het bxDedgebied van de
Ooievaar waar alle jongen op hun eerste trek richting West Afrika gaan.
Dat geldt analoog voor het "oostelijk trekrichtingsgebied". Het
bied" is broedgebied van de Cievaar waar de jongen op hun eerste trek
zciiel richting West als richting Qst Afrika gaan (zie figuur 4a).




