
    

 

TITEL RAPRRappORT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEIDEVOGELS EN PREDATIE:  

EEN LITERATUUROVERZICHT 
 

 

A&W-rapport 1448 

in opdracht van  

 

 



   

 



    

 

Altenburg & Wymenga  ECOLOGISCH ONDERZOEK 

 

      

WEIDEVOGELS EN PREDATIE: 

EEN LITERATUUROVERZICHT 
 

 

 

A&W-rapport 1448 

E.B. Oosterveld 

Altenburg & Wymenga ECOLOGISCH ONDERZOEK BV 

Feanwâlden 

2011 

 



   

 

Projectnummer 

1480frp 

Projectleider 

E.B. Oosterveld 

Status 

Eindrapport 

Autorisatie 

Goedgekeurd 

Paraaf 

M. Brongers 

Datum 

6  juni 2011 

 

E.B. Oosterveld 2011. 

Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht. 
A&W-rapport 1448. Altenburg & Wymenga, ecologisch 
onderzoek, Feanwâlden 

Opdrachtgever 

Provinsje Fryslân 
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 
Telefoon (058) 2925925  

Foto Voorplaat 

Gruttoku  

Uitvoerder 

Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv 
Postbus 32, 9269 ZR Feanwâlden 
Telefoon (0511) 47 47 64, Fax (0511) 47 27 40 
e-mail: info@altwym.nl 
web: www.altwym.nl 

Dankwoord 

Ik dank Wolf Teunissen (SOVON) voor commentaar op een 
eerste versie van dit rapport 
 
 
 

© Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv 

Overname van gegevens uit dit rapport is toegestaan met 
bronvermelding. 

mailto:info@altwym.nl


Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht    

INHOUD

SAMENVATTING I 

1. INLEIDING 1 

2. VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 3 

2.1. Vraagstelling 3 

2.2. Werkwijze 3 

3. AANTALSREGULATIE BIJ (WEIDE)-VOGELS EN DE INVLOED VAN PREDATIE 5 

3.1. Vogels algemeen 5 

3.2. Steltlopers in agrarisch cultuurlandschap 7 

3.3. Afgeleide of zelfstandige factor? 14 

3.4. Predatie in verschillende reproductiefasen 15 

3.5. Soorten predatoren 16 

3.6. Ontwikkeling van predatorpopulaties 18 

4. FACTOREN DIE PREDATIE BEÏNVLOEDEN 21 

5. MAATREGELEN OM PREDATIE TE VERMINDEREN 29 

5.1. Verwijderen van predatoren 29 

5.2. Afzetten en uitrasteren 31 

5.3. Verwijderen van opgaande landschapselementen en dekking 32 

5.4. Overige maatregelen 32 

5.5. (Kosten)effectiviteit 34 

6. REPRESENTATIVITEIT VOOR DE FRIESE SITUATIE 35 

7. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 37 

LITERATUUR 41 





Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht   i  

SAMENVATTING 

Intensivering van de landbouw is de afgelopen decennia in heel Europe de hoofdoorzaak 
van de afname van boerenlandvogels (broedvogels van het agrarisch cultuurlandschap, 
waaronder weidevogels). Bij veel betrokkenen bij weidevogelbescherming leeft de indruk 
dat predatie daar de laatste jaren als belangrijke factor is bijgekomen. In deze studie is op 
een rijtje gezet wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de rol van predatie 
bij de ontwikkeling van boerenlandvogels, met nadruk op de steltloperweidevogels. Om 
de betekenis van predatie bij weidevogels te beoordelen zijn studies geselecteerd die de rol 
van predatie in relatie met andere verliesoorzaken en totale reproductie en/of aantalsver-
andering hebben geanalyseerd en gekwantificeerd. 26 studies voldeden aan dit criterium.  
20 van de 26 analyses (driekwart) geven aan dat predatie op nesten of kuikens de belang-
rijkste oorzaak is van te weinig reproductie en/of populatieafname gedurende de afgelo-
pen 20-30 jaar. Dit geldt voor meerdere landen in Europa. De hoofdrol van predatie geldt 
zowel in intensief als extensief gebruikte cultuurlandschappen. In Nederland geldt het 
vooral in gebieden met bescherming tegen verliezen door landbouwactiviteiten (reserva-
ten, gebieden met mozaïekbeheer). In gebieden zonder bescherming vormen landbouw-
activiteiten een belangrijke verliesoorzaak. Predatie op kuikens lijkt het belangrijkste 
knelpunt, meer dan nestpredatie en predatie op volwassen vogels. 
 
Op meerdere plaatsen in Europa (Engeland, Duitsland, Nederland) is geconstateerd dat 
de predatie op steltlopers (en boerenlandvogels in het algemeen) vanaf de laatste decennia 
van de vorige eeuw is toegenomen. De toename hangt samen met een herstel c.q uitbrei-
ding van een aantal predatoren in het moderne cultuurlandschap, zoals Vos, Buizerd, Ha-
vik, Zwarte kraai en Ooievaar, in wisselwerking met diverse andere ontwikkelingen. 
Zachter wordende winters zijn de oorzaak van een toename van Blauwe reigers.   
Vos, Hermelijn en Zwarte kraai vormen in Nederland de belangrijkste predatoren van 
nesten; Blauwe reiger, kleine marterachtigen (Hermelijn, Wezel, Bunzing) en Buizerd (en 
mogelijk ook Vos en Zwarte kraai) van kuikens. Er kunnen 21 wisselwerkingen van pre-
datie met andere factoren worden onderscheiden waardoor predatie wordt bevorderd (of 
niet vermindert). De belangrijkste zijn: 
 

 Toename van predatoraantallen in het moderne cultuurlandschap door afname van 
roofvogelvervolging, droger worden van de bodem door ontwatering en aankleding 
van het open landschap met ruilverkavelingsbosjes en dergelijke, 

 Bestrijding van bepaalde predatoren leidt tot toename van andere, bijvoorbeeld Vos-
sen eten Hermelijnen maar door bejagen van Vossen krijgen Hermelijnen meer kans, 

 Intensivering van het landgebruik. Dit leidt onder andere tot:   
o afname van weidevogeldichtheden wat leidt tot een lager broedsucces door min-

der afweer tegen predatoren,  
o afname van Veldmuizen als alternatieve prooi voor predatoren,  
o eerder maaien en oogsten waardoor het broedseizoen korter wordt en er na preda-

tieverlies minder kans is om succesvol een vervollegsel te produceren, 
o een vergrootte kans op predatie bij Gruttokuikens door verlies van dekking bij 

grootschalig en vroeg maaien,  
o afname van de gewasdiversiteit en een eenvormiger en dichtere stand van het ge-

was waardoor de beschikbaarheid en/of bereikbaarheid van voedsel voor kuikens 
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verslechtert en de conditie kan afnemen. Dit verhoogt de kwetsbaarheid voor 
predatie. 

Daar staat tegenover dat de intensivering van de landbouw leidt tot een grootschaliger 
landschap met minder perceelsscheidingen, ruige overhoekjes, houtsingels en andere 
landschapselementen. Dit geeft minder dekking aan predatoren. Dit heeft echter niet 
altijd gevolgen voor de predatiedruk en weegt niet op tegen de negatieve effecten. 

 De aanwezigheid van opgaande landschapelementen zoals bomen en bosjes leidt tot 
een verkleining van geschikt broedhabitat omdat steltlopers die elementen mijden. 
Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van predatoren in die landschapele-
menten: er treedt predatiemijding op. In sommige gevallen treedt ook bescherming 
op tegen andere predatoren wanneer in de omgeving van een predator wordt gebroed. 
Bij boerenlandvogels (waaronder steltlopers) is echter vooral mijding aangetoond, 

 Het effect van landschapselementen op de reproductie is niet eenduidig. Soms wordt 
een slechter broedsucces gemeld naarmate de afstand tot elementen kleiner is, soms 
wordt geen effect gemeld. In het laatste geval zou het kunnen zijn, dat de directe om-
geving al ontruimd is door predatiemijding, 

 Met name bij Kieviten is een duidelijk verband vastgesteld tussen de broeddichtheid  
en de overlevingskans van nesten en kuikens: veel vogels bij elkaar zijn in staat preda-
toren af te weren. Dit effect is ook aangetoond voor combinaties van soorten, zoals 
Kieviten, Grutto's, Watersnppen, Tureluurs, Veldleeuweriken en Gele kwikstaarten. 
Bij de Kievit is een dichtheid waarbij het werkt bijvoorbeeld minimaal 9 nesten bin-
nen 100 m van elkaar,  

 Concentratie kan ook averechts werken, bijvoorbeeld wanneer het predatoren aan-
trekt en verweer onvoldoende effectief is, bijvoorbeeld tegen Vossen. Dit zou het ge-
val kunnen zijn in gebieden met agrarisch mozaïekbeheer en in reservaten, die eiland-
jes vormen in een cultuurzee die verder ontruimd is door weidevogels. 

 
Maatregelen om predatie te verminderen hebben alleen zin als de kwaliteit van het 
broedhabitat goed is. Omdat het grootste knelpunt de kuikenoverleving is, betekent dat 
dat er voldoende kuikenland moet zijn (bij voorkeur op hoog waterpeil). De doorslagge-
vende betekenis van lang gras met een open structuur (kuikenland) voor Grutto's en Tu-
reluurs vormt de les van 2006. Toen werd door weersomstandigheden het maaien groot-
schalig uitgesteld tot begin juni en had ook het boerengrasland een open structuur. De 
goede habitatkwaliteit compenseerde de predatieverliezen wat leidde tot een goede repro-
ductie.  
 
Effectieve methoden om predatie te verminderen zijn: 
 

 Verwijderen van predatoren. Een aantal studies (in het moderne agrarische cultuur-
landschap) wijst uit dat dit kan leiden tot een toename van broedpopulaties van boe-
renlandvogels/steltlopers met een factor 1.5  2.5. Het werkt echter niet altijd. De re-
denen van mislukking zijn: 
o De wintersterfte neemt toe, waardoor de broedpopulatie in het volgende jaar niet 

toeneemt, 
o Nieuwe predatoren koloniseren een gebied als predatoren zijn verwijderd, 
o Het verwijderen lukt onvoldoende, 

 Uitrasteren van nesten en opgroeigebied van kuikens. Dit werkt alleen als nestpreda-
tie de belangrijkste factor is en is alleen uitvoerbaar als het te beschermen gebied niet 
te gek groot is, dus bij kleine en geconcentreerde populaties, 
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 De oppervlakte geschikt broedgebied vergroten door landschapelementen te verwijde-
ren. Dit werkt niet zozeer door directe vermindering van predatie op nesten en/of 
kuikens maar doordat predatiemijding wegvalt. 

 
Alleen extensiveren van het graslandbeheer of alleen uitschakelen van de kuikenpredatie is 
vaak niet genoeg voor voldoende reproductie. In veel gevallen is een aanpak op verschil-
lende fronten nodig: zowel habitat verbeteren door vergroten van de landschappelijke 
openheid, verhogen van waterpeil en aanpassen van het graslandbeheer, als ontmoedigen 
of bestrijden van predatoren (voor zover wettelijk is toegestaan).  
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1. INLEIDING 

Het wel en wee van de weidevogels houdt veel mensen in Nederland bezig. Daarbij is 
predatie vaak onderwerp van heftige discussie. Volgens sommigen is het een oorzaak van 
de achteruitgang; volgens anderen ligt de hoofdoorzaak bij de intensivering van de land-
bouw en is toegenomen predatie een indirect gevolg van die intensivering. Predatie op 
weidevogels is een gevoelig onderwerp. Het raakt niet alleen de achteruitgang van de wei-
devogels maar ook de discussie over jacht en breder de discussie over al of niet ingrijpen in 
de natuur. Niet zelden verzanden discussies in woordenstrijd vol met emoties en is het 
moeilijk feiten en subjectieve beoordelingen uit elkaar te houden. In deze brij moeten 
overheden beleid ontwikkelen dat enerzijds ecologisch effectief is (voor weidevogels) en 
anderzijds recht doet aan dierenwelzijn (van predatorsoorten) en de maatschappelijke ge-
voelens daarover. Niet zelden is het resultaat dat niemand tevreden is. De weidevogelaan-
tallen blijven achteruit hollen en onderzoek wijst uit dat de predatie toeneemt (o.a. Teu-
nisen et al. 2005, Schekkerman et al. 2009, Roodbergen 2010). Sommige weidevogelbe-
schermers vinden daarom dat veel meer gedaan moet worden aan predatieregulering en 
roepen dat de wettelijke mogelijkheden verruimd moeten worden. In sommige gebieden 
is de predatie soms zo hoog dat de vrijwillige weidevogelbeschermers gefrustreerd afha-
ken. Misschien rechtvaardigt de urgente toestand van de weidevogels een herbezinning op 
het faunabeleid. Andere natuurbeschermers en dierenbeschermers gaat het te ver om de 
beschuldigende vinger te heffen naar kraaien, Vossen en roofvogels en vinden dat boeren 
veel meer moeten doen. Sommige praktijken van roofvogelvervolging worden in verband 
gebracht met weidevogelbescherming. Voor de overheid valt het niet mee in dit span-
ningsveld verstandig te opereren. Daarnaast kunnen we in het veld vaststellen dat beheer-
ders verschillend met predatie en predatoren omgaan. Het komt voor dat in het weidevo-
gelgebied van een agrarische natuurvereniging intensief op Vossen en Zwarte kraaien 
wordt gejaagd terwijl dat in het aangrenzende natuurreservaat niet of extensief gebeurt. 
Of (waar gebeurd) in een weidevogelgebied wordt boomopslag verwijderd om openheid 
te creëren en aangrenzend staat de gemeente toe dat een nieuwe houtsingel wordt aange-
legd. Al deze ervaringen en situaties zijn gebaat bij meer duidelijkheid en betere afstem-
ming.  
 
De belangrijkste bij het weidevogelbeheer betrokken organisaties in Fryslân (Staatsbosbe-
heer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, BoerenNatuur, Bond van Friese Vogelbe-
schermingswachten (BFVW), Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV, als 
spreekbuis voor de Wildbeheers Eenheden WBE) en de Provinsje) hebben daarom het 
initiatief genomen tot het project Predatieproblematiek Fryslân, naar een eenduidige 
koers. Het doel van dit project is: 
 
Het uitzetten van een eenduidige beleidslijn over nut, noodzaak en aanpak van predatiebeheer 
in Fryslan 
 
Het project beoogt het volgende eindresultaat: 
 
1. Een door de betrokken partijen gedeelde visie op betekenis en aanpak van predatie in 

het weidevogelbeheer,  
2. Een overzicht van mogelijke oplossingsrichtingen voor de predatieprobelamtiek, 
3. Een format voor het breed uitdragen van de projectresultaten, 
4. Afspraken over vervolgacties en rolverdeling van de deelnemende partijen. 
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Het project bestaat uit drie stappen: 
 
1. Opstellen van een overzicht van de problematiek en het formuleren van oplossings-

richtingen, 
2. Het ontwikkelen van overeenstemming over de te volgen koers en te ondernemen 

acties, 
3. Uitdragen van de resultaten. 
 
Stap 1 bestaat weer uit twee onderdelen, namelijk een enquête waarmee de kennis onder 
veldmensen wordt geïnventariseerd en een overzicht van de wetenschappelijke kennis over 
de betekenis van predatie op weidevogels. Dit rapport presenteert het overzicht van de 
wetenschappelijke kennis. In een tweede rapport worden de resultaten van het project als 
geheel gepresenteerd, inclusief de resultaten van de enquête (Predatieproblematiek weide-
vogels Fryslân, naar een duidelijker beleid voor predatiebeheer. A&W-rapport 1548).  
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2.  VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 

2.1. VRAAGSTELLING 

Een duidelijke beleidslijn voor predatiebeheer begint met een duidelijk beeld van de aard 
en betekenis van predatie bij de achteruitgang van de weidevogels. Deze inzichten geven 
de benodigde onderbouwing van nut en noodzaak van beleid op het vlak van predatiebe-
heer voor weidevogels. Het feit dat veel mensen het idee hebben dat predatie een belangrij-
ke rol speelt, geeft al de noodzaak weer om beleid te maken. Maar de invulling van dat 
beleid (bijvoorbeeld voor de vraag of predatieregulering nodig is) moet zijn fundamenten 
hebben in de ecologie van de weidevogels en de rol die predatie daarin speelt.  
Als de conclusie is dat het een belangrijke factor is, dan is het nodig om te weten hoe pre-
datie in zijn werk gaat en met welke maatregelen die kan worden beïnvloed. Ook op dit 
punt vereist effectief beleid een goede fundering in ecologische kennis. Voor deze studie 
leidt dit tot de volgende vraagstelling: 
 
1. Wat is de betekenis van predatie in de achteruitgang van de weidevogels? 
2. Wat is de aard van die predatie? 
3. Wat is de effectiviteit van predatieregulerende maatregelen? 

2.2. WERKWIJZE 

In de kennis over weidevogels onderscheiden we twee typen: 
 
1. Wetenschappelijke kennis, 
2. Veldkennis (of ervaringskennis). 
 
In het project Predatieproblematiek weidevogels worden beide soorten kennis aange-
boord. De veldkennis, die zit bij beheerders, boeren en andere fjildminsken, is verzameld 
met behulp van een enquête, waarvan de resultaten in een apart verslag worden gerappor-
teerd.  
 
In dit rapport doen we verslag van de wetenschappelijke kennis. In deze studie ligt de na-
druk op de steltloperweidevogels. De redenen daarvoor zijn: 

 De discussie spitst zich in de praktijk toe op deze groep weidevogels, 

 Er is in vergelijking tot de andere weidevogelsoorten (eenden, zangvogels) veel on-
derzoek aan gedaan. 

 
Waar het beschikbaar was, is ook informatie over de andere soorten weidevogels gebruikt 
en gerapporteerd. 
 
Voor een breder perspectief is de studie niet beperkt tot de vier klassieke steloperweidevo-
gels Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster, maar gericht op steltlopers in het algemeen. 
Vanwege een (min of meer) vergelijkbare ecologie geeft dit laatste aanvullende informatie. 
Bovendien is niet alleen gekeken naar Nederlands onderzoek maar ook naar buitenlandse 
studies.  
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Ik geef een overzicht van de laatste stand van de wetenschap op basis van literatuuronder-
zoek, omdat die kennis in de literatuur bij elkaar wordt gebracht. Ik belicht verschillende 
aspecten van predatie: de mate waarin het optreedt, de wisselwerking met andere facto-
ren, de ontwikkeling van predatorpopulaties en methoden om predatie te verminderen. 
Voor een goed begrip van de betekenis van predatie in de huidige populatieontwikkeling 
van weidevogels kunnen we niet volstaan met het vaststellen in welke mate predatie op-
treedt. De betekenis kennen we pas als we weten welke invloed het heeft op de totale re-
productie of de populatieontwikkeling en het relatieve belang daarbij ten opzichte van 
andere factoren (bijvoorbeeld landbouwfactoren). Een hoge predatiedruk op nesten zegt 
bijvoorbeeld niet alles. Als vervolgens alle kuikens vliegvlug worden, kan de totale repro-
ductie nog voldoende zijn om een populatie in stand te houden. De betekenis van die ho-
ge nestpredatie is dan beperkt. Het wordt anders als vervolgens ook zoveel kuikens wor-
den gepredeerd dat de reproductie te kort schiet om de populatie in stand te houden. Dan 
is predatie van doorslaggevende betekenis voor de populatieontwikkeling. Voor het vast-
stellen van de betekenis van predatie heb ik daarom alleen studies gebruikt die voldeden 
aan de volgende kenmerken: 
 
1. Kwantificering van de verschillende relevante verliesoorzaken, 
2. Analyse van het nestsucces en/of de kuikenoverleving, 
3. Berekening van de totale reproductie in termen van het aantal vliegvlugge jongen per 

broedpaar per jaar en/of berekening van de populatieontwikkeling in relatie tot de 
verliesoorzaken. 

 
Er is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
 

 De internationale wetenschappelijke literatuur, ontsloten via het electronische (on 
line) gegevensbestand Web of Science, 

 

Google Scholar, 

 Overige beschikbare artikelen en rapporten. 
 
Ik heb de meeste aandacht besteed aan de wetenschappelijke literatuur. In het Web of 
science heb ik 494 studies geselecteerd en beoordeeld op hun bruikbaarheid. 26 analyses 
bleken te voldoen aan de bovengenoemde kenmerken voor het begrijpen van de betekenis 
van predatie. 
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3.    AANTALSREGULATIE BIJ (WEIDE)-

VOGELS EN DE INVLOED VAN PREDATIE 

3.1. VOGELS ALGEMEEN 

Er zijn veel verschillende factoren die de aantallen van vogels reguleren. De belangrijkste 
zijn voedsel, nestgelegenheid, parasieten en ziekten, klimaat en weer, concurrentie (on-
derling of met andere soorten) en predatie (Newton 1998). En vaak beïnvloeden ze el-
kaar. Door de veelheid aan factoren en hun onderlinge wisselwerking is aantalsregulatie 
bij vogels een complexe zaak. Het bestuderen van alle factoren tezamen, met hun onder-
linge invloed, is daarom vrijwel ondoenlijk. In de meeste gevallen beperken studies zich 
tot de invloed van één of enkele factoren.  
Predatie is een veel bestudeerde factor. Hier schets ik een aantal hoofdlijnen van de in-
vloed op vogelpopulaties in het algemeen. 
 
In de natuur vinden we veel verschillende relaties tussen predatoren en hun prooi (New-
ton 1998, Begon et al. 2006, Quinn et al. 2008). In het algemeen zijn er drie hoofdtypen 
te onderscheiden: 
 
1. Het aantal predatoren varieert los van het aantal van de prooisoort, waarbij het aantal 

van de prooisoort niet door predatie maar door andere factoren wordt bepaald (bij-
voorbeeld nestgelegenheid of voedsel), 

2. Het aantal van een prooisoort neemt af door predatie, maar herstelt zich weer als de 
predator (doorgaans een generalist) overstapt op een andere prooi. Als de prooisoort 
weer zo talrijk is dat het de moeite loont om op te jagen, schakelt de predator weer 
over en het aantal van de prooisoort neemt weer af (cyclische relatie), 

3. Het aantal van een prooisoort wordt door predatie op een lager niveau gehouden dan 
de draagkracht van een leefgebied mogelijk maakt. In bijzondere gevallen kan preda-
tie leiden tot uitsterven (bijvoorbeeld door het invoeren van ratten en katten op eilan-
den waar de lokale fauna niet was aangepast aan dat type predatoren, voorbeelden in 
Newton 1998). 

 
Voor deze studie zijn we met name in de laatste relatie geïnteresseerd en stellen ons de 
vraag of die misschien geldt (of kan gaan gelden) voor de huidige situatie van de weidevo-
gels. Eerst maken we een uitstapje naar de rol die predatie in zijn algemeenheid speelt in 
de populatieontwikkeling van vogels. 
 
Veel vogelsoorten hebben te maken met een hoge predatiedruk op nesten en kuikens, die 
gewoonlijk leidt tot het mislukken van ca. 33-50% van de nesten (Coté & Sutherland 
1997, Newton 1998). Van het totaal aan nestverliezen neemt predatie in zijn algemeen-
heid ca. 80% voor zijn rekening (Newton 1998). Verscheidene studies melden dat nest-
predatie de hoofdoorzaak is van een lage reproductie  (Ricklefs 1969, Martin 1995, New-
ton 1998, Batary & Baldi 2004, Langgemach & Bellebaum 2005, Thompson 2007). Pre-
datie is dus alom in de vogelwereld. Vogelsoorten hebben echter in de loop van de evolu-
tie diverse antwoorden ontwikkeld op een hoge predatiedruk, waarmee ze hun voortbe-
staan verzekeren. Het is duidelijk dat predatie een sterke invloed uitoefent op de be-
staanswijze van vo -
1984, Martin 1995, Larsen et al. 1996, Caro 2005, Carrascal & Alonso 2006, Cresswell 
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2008, Lima 2009). Zo broeden Midden-Europese Zwarte wouwen in suboptimaal habi-
tat om predatie door Oehoes te vermijden en broeden sommige steltlopersoorten in 
meeuwenkolonies voor een betere afweer tegen predatoren (voorbeelden in Cresswell 
2008). Bij 111 steltlopersoorten verklaarden het lichaamsgewicht en het aantal oudervo-
gels dat deelnam in de nestverdediging, 50% van het verdedigingsgedrag (Larsen et al. 
1996). En predatie bepaalt bijvoorbeeld negen reproductiekenmerken van vogels (Martin 
& Briskie 2009), zoals het eivolume dat kleiner wordt naarmate een vogelsoort onder 
sterkere predatiedruk staat of de voederfrequentie van jongen die ook kleiner wordt naar-
mate de predatiedruk groter is (Fontaine & Martin 2006). Als reactie op de predatie ver-
mindert een vogel dus de investering per ei of per jong, maar vergroot hij het aantal eieren 
of het aantal broedsels. Op deze wijze weet een vogel tijdens zijn leven toch voldoende 
nageslacht voort te brengen om de populatie in stand te houden of te laten groeien. Bij de 
weidevogels kennen we het vermogen van de Kievit om meerdere vervolglegsels te produ-
ceren. Dit is vermoedelijk een aanpassing aan de relatief grote kwetsbaarheid voor preda-
tie van de open liggende nesten.  
 
Illustratief voor het aanpassingsvermogen van vogels is de ontwikkeling van een Sperwer-
populatie en die van zangvogels in een Engels eikenbos over de periode 1949-1979. 
Hoewel de Sperwer een belangrijke predator is van (met name jonge) zangvogels, werd 
geen enkel verband gevonden met de populatieontwikkeling van dertien zangvogelsoorten 
over dezelfde periode (Newton & Perrins 1997). In een andere Engelse studie bleek dat 
jaarlijks 18-34% van de jonge Pimpel- en Koolmezen door Sperwers werden gepredeerd 
(Perrins & Geer 1980). In beide studies was het aantal broedende zangvogels echter niet 
hoger in jaren dat Sperwers afwezig waren vergeleken met jaren dat er wel Sperwers wa-
ren. Wel werd een negatief effect vastgesteld op het aantal broedende mezen en het 
broedsucces in de directe omgeving van Sperwernesten, maar dat had geen invloed op de 
ontwikkeling van de mezenpopulaties in het bos als geheel. Ondanks deze lokale predatie 
slaagden de mezen er ruim in om voldoende jongen voort te brengen om hun populaties 
in stand te houden.  
 
Er zijn ook voorbeelden dat predatie leidt tot afname van vogelpopulaties (Hill 1988, 
Newton 1993), bijvoorbeeld van broedende Goudplevieren (Parr 1993) en Moeras-
sneeuwhoenders (Thirgood et al. 2000) in de hooglanden van het Verenigd Koninkrijk. 
Potts et al. (1980), Potts (1986) en Tapper et al. (1996) hebben in veldexperimenten en 
modelberekeningen laten zien dat ook Patrijzen in het Engelse cultuurlandschap in 2,5 
keer hogere dichtheden voorkwamen als de predatie sterk werd gereduceerd (door tijdelij-
ke afschot en vangst van Vossen, Zwarte kraaien. Eksters en kleine marterachtigen). Nes-
ten bleken normaal frequent te worden gepredeerd door Zwarte kraaien en Eksters en 
vast broedende hennen werden gepakt door Vossen, Hermelijnen en Huiskatten. Lang-
gemach & Bellebaum (2005) komen op basis van een uitgebreide literatuurstudie tot de 
conclusie dat de slechte populatieontwikkeling van grondbroeders in Duitsland vooral een 
gevolg is van predatie, in het bijzonder door zoogdierssoorten.  
 
In het algemeen heeft nestpredatie meer invloed op hoenderachtigen en eenden dan op 
zangvogels (Evans 2004). Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat hoenderach-
tigen en eenden op de grond broeden en zangvogels meer in bomen en struiken (vergelijk 
Langgemach & Bellebaum 2005). Grondbroeders hebben daardoor niet alleen te stellen 
met vliegende en klimmende predatoren maar ook met grondpredatoren (Newton 1998). 
Omdat de weidevogels ook horen tot de grondbroeders, lopen die ook een relatief groot 
predatierisico.  
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3.2. STELTLOPERS IN AGRARISCH CULTUURLANDSCHAP 

Uit veel onderzoek blijkt dat de voornaamste oorzaak van de achteruitgang van broedvo-
gels op het boerenland de intensivering van de landbouw is (bijvoorbeeld Shrubb 1990, 
Schifferli et al. 1999, Donald et al. 2001, Vickery et al. 2001, Benton et al. 2002, Wilson et 
al. 2004, Newton 2004). Het proces van achteruitgang is in heel Europa gaande. De in-
tensivering leidt tot waterpeilverlaging, afname van de variatie in de vegetatie, snellere 
groei en vroeger maaien van grasland waardoor de tijd om voldoende nageslacht voort te 
brengen te kort wordt en de kwaliteit van het boerenland als opgroeigebied voor jongen 
afneemt (bijvoorbeeld Benton et al. 2003, Butler & Gillings 2004, Devereux et al. 2004, 
MacCracken & Tallowin 2004, Atkinson et al. 2005, Buckingham et al. 2005). Ook voor 
weidevogels in Nederland geldt de dominante invloed van graslandintensivering bij de 
achteruitgang gedurende de afgelopen decennia en met name het vroeg en grootschalig 
maaien (Beintema & Müskens 1987, Schekkerman & Müskens 2000, Schekkerman et al. 
2008, Kleijn et al. 2010).  
 
Daarnaast wordt voor boerenlandvogels in zijn algemeenheid ook een hoge predatiedruk 
gemeld (Newton 1998). In tabel 1 staat een overzicht van studies over de rol van predatie 
in de populatieontwikkeling en reproductie van steltlopers in intensief en extensief ge-
bruikte agrarische cultuurlandschappen (en in een enkel geval in natuurlijk landschap als 
dat vergelijkbare informatie oplevert). De studies zijn gegroepeerd naar de mate waarin 
informatie is verzameld over de verschillende populatiebiologische factoren (nestoverle-
ving, kuikenoverleving, totale reproductie, populatieontwikkeling) en naar het relatieve 
belang van predatie. In de tabel is aangegeven wanneer het relatieve belang van predatie is 
gebaseerd op een interpretatie van de auteur en wanneer het is gebaseerd op metingen.  
 

Predatie niet doorslag gevend 

Er zijn vijf studies die de predatiedruk op nesten van steltlopers in agrarisch cultuurland-
schap (één in natuurlijk landschap) kwantificeerden en concludeerden dat die niet door-
slaggevend was voor de populatieontwikkeling of de reproductie (tabel 1A). 
 

Veel nestpredatie 

Vijf andere studies vonden een hoog nestverlies door predatie maar vermeldden geen in-
formatie over de totale reproductie of een eventueel verband met de populatieontwikke-
ling (tabel 1B). Predatie bleek de belangrijkste bron van jaarlijkse fluctuaties in nestsucces 
bij vijf steltlopersoorten die broeden op de arctische toendra, vergeleken met incubatiege-
drag, habitatkenmerken, voedsel en nestverspreiding (Smith et al. 2007). MacDonald & 
Bolton (2008a) noemen een aantal studies die concluderen dat nestpredatie, tenminste 
ten dele, verantwoordelijk is voor een laag reproductief succes bij steltlopers in intensief 
en extensief gebruikte agrarische habitats (inclusief beweide kwelders). Het betreft Kievi-
ten op intensief boerenland in Schotland (nestpredatie 42%, Galbraith 1988b), Water-
snippen op extensief nat grasland in het Verenigd Koninkrijk (Green 1988), Kieviten bij 
beweiding in kustgrasland in Engeland (Hart et al. 2002), Engelse Tureluurs (Smart 
2005) en Tureluurs op de (beweide) kwelders van de Duitse Waddenzee (Thyen & Exo 
2005).  
 

Veel predatie, voldoende reproductie 

In 26 analyses werden niet alleen de predatieverliezen bepaald maar werden ook metingen 
gepresenteerd van andere populatiebiologische factoren (nestoverleving, kuikenoverleving, 
totale reproductie, populatieontwikkeling) en het relatieve belang van predatie (tabel 1C, 
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1D). Zes daarvan (een kwart) duiden weliswaar op een aanzienlijke predatie op nesten 
en/of kuikens, maar dat leidde niet tot onvoldoende reproductie in totaal of tot afname 
van de populatie (tabel 1C). Hönisch et al. (2008) vonden in een weidevogelreservaat in 
Noordrijn-Westfalen dat 24% van de Wulpenkuikens werd gepredeerd. Desondanks 
werden voldoende kuikens vliegvlug om de populatie in stand te houden (0,75-0,83 per 
broedpaar, vergeleken met ca. 0,41 vliegvlugge jongen die in die lokale populatie nodig 
was). Engels onderzoek aan Kieviten in intensief en extensief grasland en op bouwland 
liet een aanzienlijke nestpredatie zien (gemiddeld 47%), maar met behulp van populatie-
parameters uit de literatuur kon worden berekend dat de overleving van de resterende 
kuikens (in theorie) voldoende was om de populatie in stand te houden (Seymour et al. 
2003). Hartman & Oring (2009) constateerden weliswaar flinke predatieverliezen bij nes-
ten (59%) en kuikens (ca. 50%) van Amerikaanse Wulpen in hooiland, maar de totale 
jongenproductie was bij deze lang levende soort nog net voldoende om de populatie in 
stand te houden. Tot eenzelfde conclusie kwamen Pearce-Higgins et al. (2003) voor 
Goudplevieren in Engels hoogveen. Tjorve & Underhill (2008) vonden bij Zwarte schol-
eksters op Robbeneiland (Zuid-Afrika) een aanzienlijke kuikenpredatie (29-54%), maar 
maten gemiddeld over de drie studiejaren nog net voldoende reproductie.  
 

Veel predatie, onvoldoende reproductie 

20 van de 26 analyses (driekwart, deels van verschillende soorten binnen één studie) laten 
zien dat de predatiedruk zo hoog was dat die leidde tot een te lage reproductie om de po-
pulatie in stand te houden en/of tot afname van populaties (tabel 1D). Dit is geconsta-
teerd bij Wulpen op boerenland in Zweden (Berg 1992), Tureluurs in Zweeds kustgras-
land (Ottvall 2005), Wulpen in Noord-Ierse hooglanden (Grant et al. 1999), Wulpen op 
boerenland in Finland (Valkama & Currie 1999, nestverliezen door predatie van 81%), 
voor Bontbekplevieren, Bonte strandlopers, Kieviten, Tureluurs en Watersnippen in 
kustgrasland (machair) op de Hebriden (Jackson & Green 2000) en weidevogels (waar-
onder Grutto) in het veenweidegebied bij Giethoorn (Brandsma 2001). Wallander & 
Andersson (2003) constateerden een nestverlies door predatie van 68% bij Bontbekplevie-
ren op kustgrasland in Zuid-West-Zweden, hetgeen ertoe leidde dat slechts 6% van de 
gelegde eieren een vliegvlug jong opleverde. Rönkä et al. (2006) vonden bij Temminck 
strandlopers in kustgrasland en op kwelders in Finland over 19 jaar een nestpredatie van 
61%. Nestpredatie was de belangrijkste factor voor het nestsucces. Op basis van reproduc-
tieparameters uit de literatuur berekenden zij dat het nestsucces te laag was om de popu-
latie in stand te houden. De hoeveelheid nestpredatie correspondeerde met de afname van 
de populatie. Bellebaum & Bock (2009) vonden dat predatie op nesten en kuikens op 
Kieviten in de uiterwaarden van twee Duitse rivieren de belangrijkste factor was waardoor 
slechts in twee van de dertien locaties en jaren er voldoende reproductie was om de popu-
latie in stand te houden. Kuikenpredatie wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de 
recente afname van Kieviten in Nederland (Teunissen et al. 2005, 2008, Schekkerman et 
al. 2009). MacDonald & Bolton (2008a) komen in een overzichtstudie over steltlopers in 
Europa tot de conclusie dat in sommige populaties de predatie op nesten zo hoog is, dat 
daardoor afname van de populatie onvermijdelijk is, ook al is de overleving van de reste-
rende kuikens hoog.  
 
In het Nederlandse predatieonderzoek in 2003-2005 (Teunissen et al. 2005, 2008) vari-
eerde de nestpredatie bij de Kievit tussen 27 en 87% en bij de Grutto tussen 0 en 75%. 
Toch was nestpredatie niet doorslaggevend voor de uiteindelijke reproductie. Dat was de 
kuikenoverleving. 72-99% van de Kievitpullen en 79-93% van de Gruttopullen werd ge-
predeerd. Het resultaat was een te lage reproductie om de populaties in stand te houden. 
In aanvullend onderzoek in gebieden met agrarisch mozaïekbeheer (waar bescherming 
was gericht op beperken van nestverliezen als gevolg van landbouwwerkzaamheden en op 
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verbeteren van de kuikenoverleving door aanpassing van het graslandbeheer) op meerdere 
locaties in Nederland werd eenzelfde resultaat gevonden, voor zowel Grutto als Kievit 
(Schekkerman et al. 2008). Ook een vergelijkbare studie aan Grutto- en Kievitkuikens in 
Fryslân kwam tot die conclusie (Roodbergen et al. 2010, de reproductie van de Grutto 
was op één locatie net voldoende als een lage schatting voor de minimaal noodzakelijke 
reproductie wordt aangenomen. Andere schattingen komen hoger uit. Daaraan zou het 
resultaat niet voldoen). In de Friese studie is het onderzoek niet alleen uitgevoerd in boe-
renland met mozaïekbeheer maar ook in weidevogelreservaat. Ook het feit dat ongeveer 
een derde deel van het gebied speciaal voor weidevogels werd beheerd, leidde niet tot vol-
doende reproductie.  
In de studie van Juncker et al. (2006) lag de nestpredatie bij Kieviten in twee van de vijf 
jaar op 50-80% en in de overige drie op 15-30%. In de twee jaren met hoge nestverliezen 
was ook de kuikenoverleving met 10-15% gering. In de andere drie jaren was de kuiken-
overleving rond 35%, wat betekende dat toen jaarlijks 0.83-1.31 kuikens per broedpaar 
vliegvlug werden. Gemiddeld over de vijf jaar was het voortplantingssucces 0.71 vliegvlug 
kuiken per paar per jaar, wat volgens berekeningen van Peach et al. (1994) onvoldoende 
was om de oudersterfte te compenseren (0.8 per paar per jaar is nodig). 
 

Kritische grens 

Wanneer is de predatiedruk zo hoog dat afname van de broedpopulatie volgt? In een 
overzicht van Europese studies stelden MacDonald & Bolton (2008a) bij de Kievit een 
gemiddelde kuikenoverleving vast van 25%. Bij deze kuikenoverleving berekenden zij met 
een eenvoudig populatiemodel een kritische grens voor nestpredatie van ca. 50% (figuur 
1) .  

 
Figuur 1. Determinis-
tisch model van de relatie 
tussen uitkomstsucces, 
kuikenoverleving en re-
productie (aantal vlieg-
vlugge kuikens per paar) 
bij de Kievit. De grijze 
band geeft de productivi-
teit weer die nodig is om 
de jaarlijkse sterfte te 
compenseren en een sta-
biele populatie in stand te 
houden (ca. 0.6-0.8 
vligvlugge jongen per 
paar). Uit: MacDonald 
& Bolton (2008a) 
 
 
 

Ze kwamen tot de conclusie dat nestpredatie van meer dan 50% doorgaans leidt tot een te 
lage reproductie om de stand op peil te houden. Deze waarde stemt aardig overeen met de 
waarden die in tabel 1 worden gegeven van populaties die onvoldoende reproduceerden. 
Het kritische niveau van nestpredatie komt lager te liggen dan 50% naarmate de kuiken-
overleving lager is dan 25%. De laatste jaren worden voor Nederlandse Kieviten lagere 
waarden gevonden (Teunissen et al. 2008, Schekkerman et al. 2008, Roodbergen et al. 
2010) en moet de nestpredatie dus nog minder zijn dan 50% om voldoende vliegvlugge 
jongen te kunnen produceren. 
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Schattingen van predatie op kuikens zijn schaars. De studies in tabel 1 die de kuikenpre-
datie rapporteren en uitkomen op een te kort schietende reproductie en/of een populatie-
afname, vermelden een predatieniveau van 31-99%. Dit is hoger dan de 24-57% in popu-
laties waarvan de reproductie nog voldoende was. De overlap is echter zo groot dat hieruit 
geen kritisch niveau van kuikenpredatie valt af te leiden. Of voldoende gereproduceerd 
wordt, is een wisselwerking met nestoverleving en restoverleving van de kuikens. 
 

Predatie op volwassen steltlopers 

Predatie op volwassen steltlopers is gering. Teunissen et al. (2008) vonden in het landelij-
ke predatieonderzoek dat 1 op de 145 (0.7%) adulte broedende Kieviten en Grutto's werd 
gepredeerd. 
 

Predatievalkuil 

Een bijzonder geval is de situatie dat predatie bij een normaal populatieniveau geen pro-
bleem vormt, maar herstel van een populatie in de weg kan staan wanneer de populatie 
om een of andere reden sterk is afgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een zeldzame 
(geworden) of voor predatie kwestbare soort waarop wordt gepredeerd door een (of meer-
dere) generalistische predator(en). Voor die generalistische predator maakt de specifieke 
prooisoort slechts een klein deel uit van het menu en de predatordichtheid wordt ook niet 
lager wanneer de aantallen van de betreffende prooisoort afnemen. Er is geen zogenaam-
de dichtheidafhankelijke regulatie van de predator; die schakelt, als generalist, gemakke-
lijk over op andere prooisoorten. 
prooisoort, voor zover hij die nog tegenkomt. In 
oorspronkelijke oorzaak van achteruitgang niet, want de prooipopulat over 

eer op peil te houden. 
Dit wordt een 'predatievalkuil' (predation pit) genoemd (Evans 2004. Dit artikel noemt 
meerdere studies die het bestaan aannemelijk maken, onder andere bij predatie van Vos-
sen op konijnen in Australië). Voor steltlopers in agrarisch cultuurlandschap is het aange-
toond voor Wulpen in Noord-Ierland  (Grant et al. 1999) en voor Kieviten in Oost-
Engeland (Eglington et al. 2009) en Patrijzen in Nederland (Kuijper et al. 2009) wordt 
het voor mogelijk gehouden.  
Het is denkbaar dat de 'predatievalkuil' lokaal ook voor weidevogelpopulaties in Neder-
land geldt. De belangrijkste predatoren op weidevogels zijn allemaal generalisten (zie pa-
ragraaf 3.5), die in het moderne agrarische cultuurlandschap talrijk zijn. Een aantal (Vos, 
Buizerd, Zwarte kraai) is de laatste decennia toegenomen (zie paragraaf 3.5), terwijl de 
weidevogelpopulaties zijn afgenomen. Het intensieve landgebruik heeft bovendien geleid 
tot versnippering van de weidevogelpopulaties, wat de kwetsbaarheid van lokale popula-
ties voor predatie vergroot. Het is denkbaar dat lokale concentraties weidevogels  in de 
nest- en kuikenfase aantrekkelijke foerageerlocaties vormen voor predatoren uit de omge-
ving. Recent onderzoek berekende dat de reproductie bij Grutto en Kievit in gebieden 
met reservaten en agrarisch mozaïekbeheer ook nog te kort schiet in het geval complete 
gebieden extensief zouden worden beheerd en er dus geen landbouwverliezen zouden zijn 
of met intensieve landbouw samenhangende predatie (zie paragraaf 3.3, Schekkerman et 
al. 2009, Roodbergen et al. 2010). Deze gebiedsdekkende extensivering (waarmee de oor-
spronkelijke oorzaak van achteruitgang is weggenomen) compenseert de predatiedruk, 
met name op kuikens, onvoldoende: predatie blijft de dominante factor. De geschetste 
situatie vertoont overeenkomsten met een predatievalkuil.  
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Tabel 1. Overzicht van studies aan reproductief succes en populatieontwikkeling van steltlopers, gegroepeerd naar bestudeerde populatiefactoren en betekenis 
van predatie   
 
Soort  Bron  Habitat en land Gebruiks-

intensiteit 
 Nest- 

predatie  
(% van 
totaal) 

Kuiken- 
predatie 
 (% van 
totaal) 

Reproductie 
(aantal 

vliegvlugge 
jongen per 

paar) 

Populatie-
ontwikke-

ling 

Betekenis predatie in totale reproductie en/of populatieontwikkeling 

interpretatie 
of gemeten 

 

A. Predatie onder- of nevengeschikt, relatie met reproductie en aantalsontwikkeling (meestal) niet onderzocht 

Grutto Beintema & Müskens 
1987 

grasland  
Nederland 

intensief/ 
extensief 

12.5* - - - gemeten Predatie ondergeschikt 

Grutto Teunissen et al. 2007 grasland  
Nederland 

matig 
intensief 

12-18 - 0.24, 0.68, 
0.69 

- gemeten In 2 van 3 gebieden werd voldoende reproductie gehaald om populatie 
op peil te houden. Nestpredatie ondergeschikt  

Kievit Berg et al. 2002 gemengd  bouw-
land/grasland 
Zweden 

intensief/ 
extensief 

27 - - stabiel gemeten Geen populatieverandering. Verlies door landbouwactiviteiten 71%. 
Nestpredati e ondergeschikt 

Killdeer- en 
Sneeuwplevier 

Conway et al. 2005 wetlands en 
zoutmeren  
Verenigde Staten 

natuurlijk 28 - - - gemeten Predatie nevengeschikt aan wegspoelen 

Kievit Galbraith 1988b bouwland  
Schotland 

intensief 42* - 0.4  - gemeten Predatie ondergeschikt aan landbouwverliezen  

B. Predatie leidt tot laag uitkomstsucces, relatie met reproductie en aantalsontwikkeling niet onderzocht 

Kievit  Hart et al. 2002 beweid kustgras-
land Engeland 

extensief 37-63 - - - gemeten Nestpredatie belangrijke oorzaak van laag uitkomstsucces 

Tureluur  Thyen & Exo 2005 deels beweide 
kwelder Duitsland 

extensief ca. 86* - - - gemeten Nestpredatie oorzaak van laag uitkomstsucces 

Tureluur  Smart 2005 kustgrasland, 
kwelder Engeland 

extensief 54 ? ? ? gemeten Nestpredatie belangrijke oorzaak van laag uitkomstsucces 

Watersnip  Green 1988 nat grasland 
Schotland 

extensief 30-40* - - - gemeten Nestpredatie mede oorzaak van laag uitkomstsucces 

Zilverplevier, 
Steenloper, Rosse 
franjepoot, Calidris 
pusilla, Bonaparte's 
strandloper 

Smith et al. 2007 arctische toendra natuurlijk >40 - - - gemeten Nestpredatie is belangrijkste factor voor nestsucces 
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Soort Bron  Habitat en land Gebruiks-
intensiteit 

 Nest- 
predatie  
(% van 
totaal) 

Kuiken- 
predatie 
 (% van 
totaal) 

Reproductie 
(aantal 

vliegvlugge 
jongen per 

paar) 

Aantals-
ontwikke-

ling 

Betekenis predatie in totale reproductie en/of populatieontwikkeling 

Interpretatie 
of gemeten 

 

C. Veel predatie, maar reproductie is voldoende om populatie te in stand te houden 

Amerikaanse wulp Hartman & Oring 2009 hooiland 
Verenide Staten 

extensief 59 ca 50 0.66 -  gemeten Reproductie vermoedelijk voldoende om populatie in stand te houden 

Goudplevier Pearce-Higgins et al. 
2003 

veenheide 
Engeland 

extensief ca. 40 57 0.57 toename gemeten Reproductie voldoende om populatie in stand te houden 

Kievit Galbraith 1988b grasland  
Schotland 

extensief 58* - 0.8  - gemeten Reproductie voldoende om populatie in stand te houden 

Kievit Seymour et al. 2003 bouwland, gras-
land Engeland 

intensief/ 
extensief 

47 - theoretisch 
voldoende  

- interpretatie (Modelmatig berekende) reproductie theoretisch voldoende om populatie 
in stand te houden  

Wulp Hönisch et al. 2008 graslandreservaat 
Duitsland 

extensief - 24 0.75-0.83 - gemeten Reproductie voldoende om populatie in stand te houden  

Zwarte scholekster Tjorve & Underhill 
2008 

kwelder 
Zuid-Afrika 

natuurlijk - 29-54 0.35-0.74 - gemeten Reproductie verlaagd door nest- en kuikenpredatie en wegspoelen van 
nesten. Totale reproductie voldoende om populatie op peil te houden 

D. Predatie leidt tot populatie-afname of reproductie die te laag is voor in stand houden populatie 

Bontbekplevier Jackson & Green 2000 duingrasland 
Schotland 

extensief 70-76* - - afname gemeten Correlatie tussen populatieafname en nestpredatie (marginaal significant) 

Bontbekplevier  Wallander & Anders-
son 2003 

kustgrasland 
Zweden 

extensief 
(?) 

68 - 6% van ge-
legde eieren 

vliegvlug 

- gemeten Nestpredatie hoofdoorzaak van lage reproductie 

Bonte strandloper Jönsson 1991 ? ? 62 ? laag afname ? Predatie mede oorzaak van lage reproductie en populatie-afname 

Bonte strandloper  Jackson & Green 2000 duingrasland 
Schotland 

extensief 58-88* - - afname gemeten Correlatie tussen populatieafname en nestpredatie (marginaal significant) 

Grutto Brandsma 2001 nat grasland 
Nederland 

extensief 40-75 - BTS
$
 

1-26% 
afname gemetem Sterke afname door voornamelijk nestpredatie 

Grutto Teunissen et al. 2005, 
2008 

grasland   
Nederland 

(matig) 
intensief 

0-75 79-93 0.2 - gemeten Reproductie te laag voor in stand houden populatie, met name door 
kuikenpredatie 

Grutto Schekkerman et al. 
2008 

grasland 
Nederland 

(matig) 
intensief 

32 50-80 0.28 - gemeten Reproductie te laag voor in stand houden populatie, met name door 
kuikenpredatie 

Grutto Roodbergen et al. 
2010 

grasland 
Nederland 

(matig) 
Intensief/ 
extensief 

- 31-77 0.41-0.65 - gemeten Reproductie te laag voor in stand houden populatie, met name door 
kuikenpredatie 

Kievit Bellebaum & Bock 
2009 

uiterwaardgras-
land/ bouwland 
Duitsland 

Intensief/ 
extensief 

55-68* -  0.12-0.76 - gemeten In 11 van 13 locaties en jaren onvoldoende reproductie voor handhaving 
populatie door met name nest- en kuikenpredatie 

Kievit Jackson & Green 2000 duingrasland 
Schotland 

extensief 61* - - afname gemeten Correlatie tussen populatieafname en nestpredatie (marginaal significant) 

Kievit Juncker et al. 2006 grasland  
Duitsland 

Intensief/ 
extensief 

ca. 39*  ca. 55* 0.71 - gemeten Reproductie is net onvoldoende om populatie in stand  te houden 
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Soort Bron  Habitat en land Gebruiks-
intensiteit 

 Nest- 
predatie  
(% van 
totaal) 

Kuiken- 
predatie 
 (% van 
totaal) 

Reproductie 
(aantal 

vliegvlugge 
jongen per 

paar) 

Aantals-
ontwikke-

ling 

Betekenis predatie in totale reproductie en/of populatieontwikkeling 

Kievit Teunissen et al. 2005, 
2008, 
Schekkerman et al. 
2009 

grasland  
Nederland 

(matig) 
intensief 

27-87 72-99 0.3 - gemeten Reproductie te laag voor in stand houden populatie, met name door 
kuikenpredatie 

Kievit Roodbergen et al. 
2010 

grasland  
Nederland 

(matig)  
Intensief/ 
extensief 

- 31-77 0.19-0.26 - gemeten Reproductie te laag voor in stand houden populatie, met name door 
kuikenpredatie 

Temminck's strand-
loper 

Rönkä et al. 2006 kustgrasland, 
kwelder Finland 

extensief 61 - - afname interpretatie Toegenomen nestpredatie te hoog voor instandhouding populatie en 
loopt parallel aan sterke afname 

Tureluur  Jackson & Green 2000 duingrasland 
Schotland 

extensief 45* - - afname gemeten Correlatie tussen populatieafname en nestpredatie (marginaal significant) 

Tureluur Ottvall 2005 beweid kustgras-
land Zweden 

extensief 59 - 0.13 - gemeten Reproductie te laag voor in stand houden populatie, met name door 
nestpredatie 

Watersnip Jackson & Green 2000 duingrasland 
Schotland 

extensief 79* - - afname gemeten Correlatie tussen populatieafname en nestpredatie (marginaal significant) 

Wulp  Berg 1992 bouwland/ 
grasland 
Zweden 

Intensief/ 
extensief 

54 ? 0.25 afname gemeten Reproductie te laag voor in stand houden populatie, met name door 
nestpredatie 

Wulp Grant et al. 1999 grasland  
Noord-Ierland 

extensief ca. 80* 74 0.14-0.47 afname gemeten Predatie hoofdoorzaak van lage reproductie, die afname van populatie 
verklaarde 

Wulp  Valkama & Currie 1999 bouwland 
Finland 

intensief 81 ? 0.32 afname gemeten Reproductie te laag voor in stand houden populatie, m.n. door nestpreda-
tie 

 
- = niet bepaald of opgegeven 
? = niet kunnen achterhalen 
* eigen berekening op basis van gerapporteerde dagelijkse overlevingskansen en nestverliezen 
$ BTS = Bruto Territoriaal Succes, het aantal alarmerende ouderparen op het eind van de jongenperiode, als percentage van het aantal broedparen, in indicatie-
ve maat voor de reproductie; een minimum van 50-65% is nodig om een populatie in stand te houden(Nijland et al. 2010)
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3.3. AFGELEIDE OF ZELFSTANDIGE FACTOR? 

Voor een goede beoordeling van de betekenis van predatie op populatieontwikkeling of 
broedsucces moeten we ons de vraag stellen of het verlies door predatie een afgeleide of 
een zelfstandige factor is. Dat wil zeggen, of predatie het gevolg is van een andere factor 
als achterliggende oorzaak (bijvoorbeeld vroeg maaien waardoor weidevogelkuikens geen 
voedsel en dekking meer kunnen vinden in lang gras en het predatie risico toeneemt) of 
dat het echt een zelfstandige verliesfactor is die ook werkzaam is terwijl overige habitatfa-
coren op orde zijn. Bellebaum (2002) concludeert dat predatie een op zichzelf staande 
(additieve) hoofdoorzaak vormt voor de achteruitgang van bodembroeders (waaronder 
weidevogels) gedurende de voorgaande 15 jaar in Duitsland. Chamberlain & Crick 
(2003) analyseren dat over de periode 1962-1999 predatie een van de belangrijkste, addi-
tieve redenen is voor de afname van de Kievitpopulatie in Groot-Brittanië. Milsom 
(2005) concludeert dat te lage reproductie door landbouwverliezen en predatie de hoofd-
oorzaak is van de achteruitgang van een lokale Kievitpopulatie op bouwland in zijn stu-
diegebied in Zuid-Engeland. MacDonald & Bolton (2008a) concluderen in hun over-
zichtsstudie dat er voor de Kievit situaties zijn waarin predatie, los van andere factoren, de 
beperkende factor is voor stabiele populaties. Teunissen et al. (2008) vinden in modelbe-
rekeningen dat de reproductie bij de Kievit voldoende zou zijn om de populatie in stand 
te houden als de predatie op kuikens (door vogels) in het model uitgesloten zou worden 
(figuur 2). Voor de Grutto geldt dit echter (net) niet (anders dan figuur 2 per abuis 

 
Figuur 2. De relatieve betekenis van verliesoorzaken tijdens de broedfase (egg phase) en de kui-
kenfase (chick phase) voor reproductie van Kievit (boven) en Grutto (onder). 
de reproductie (aantal vliefvlugge jongen per paar) weer die in het veld is gemeten. De betekenis 
van iedere verliesoorzaak voor de reproductie is onderzocht door die factor uit te sluiten, i.e. door 
de dagelijkse overlevingskans voor die factor in het model op 1 te zetten. De grijze balk geeft het 
traject van het aantal vliegvlugge jongen aan dat geproduceerd zou moeten worden om de sterfte 
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van volwassen vogels te compenseren en de populatie op peil te houden. NB. Per abuis is het mi-
nimum bij de Grutto op 0.5-0.7 gezet. Dit moet 0.6-0.7 zijn. Uit: Teunissen et al. (2008) 
 
suggereert. Zie bijschrift).Voor andere factoren als landbouwverliezen, nestpredatie, ver-
laten van het nest, verhongering gold dat niet (of nog minder). Dit suggereert dat kui-
kenpredatie als zelfstandige factor verantwoordelijk is voor de te kort schietende repro-
ductie, maar het is onduidelijk in hoeverre eventuele toename van andere verliesoorzaken 
in de modelberekeningen zijn verdisconteerd. Schekkerman et al. (2009) concluderen dat 
predatie als zelfstandige factor verantwoordelijk lijkt voor de recente afname van Kieviten 
in Nederland, omdat correctie voor predatieversterkende landbouwactiviteiten de lage 
kuikenoverleving maar gedeeltelijk verklaart. Dit lijkt ook op te gaan voor de Grutto. Als 
wordt gecorrigeerd voor het verhoogde predatierisico als gevolg van maaien (zie volgende 
hoofdstuk), blijkt de kuikenoverleving bij agrarisch mozaïekbeheer slechts toe te nemen 
van 7 naar 11% (Schekkerman et al. 2009). Dit is nog ruim minder dan de 27% kuiken-
overleving in de jaren negentig (Schekkerman & Müskens 2000), toen overigens ook al 
sprake was van een afnemende Gruttopopulatie. In een studie naar kuikenoverleving in 
Fryslân bleek ook de reproductie bij de Grutto (overwegend) nog steeds te laag in het ge-
val de kuikens de hele opgroeiperiode in reservaatgrasland zouden hebben doorgebracht, 
dus als voor het predatieverhogende effect van intensief graslandgebruik zou zijn gecorri-
geerd (Roodbergen et al. 2010). In het ene gebied (Skrok) zou het aantal vliegvlugge 
Gruttokuikens per broedpaar dan 0.76 zijn en in het andere (Wyns) 0.52. Alleen volgens 
de meest optimistische schatting van een minimaal benodigde reproductie van 0.6-0.7 
vliegvlugge kuikens per broedpaar (Schekkerman & Müskens 2000) zou die 0.76 vol-
doende zijn om de populatie in stand te houden, maar volgens recente schattingen van de 
minimaal benodigde reproductie (0.85, Schröder et al. 2009, Roodbergen 2010) niet. De 
reproductie in Wyns zou in alle gevallen te kort schieten. Er zijn dus aanwijzingen dat 
predatie de laatste tijd ook in Nederland een op zichzelf staande (en dominante) oorzaak 
is van de afname van Kievit- en Gruttopopulaties. Daarbij past de kanttekening dat veel 
van het Nederlandse onderzoek plaatsvond in gebieden met bescherming (reservaten en 
agrarisch mozaïekbeheer). Het is aannemelijk dat in gebieden zonder bescherming en met 
intensief graslandgebruik het aandeel verliezen door landbouwactiviteiten groter zal zijn. 

3.4. PREDATIE IN VERSCHILLENDE REPRODUCTIEFASEN  

Veel weidevogelsoorten, met de klassieke vier voorop, gaan hard in aantal achteruit. Dit 
geldt op landelijke schaal (Teunissen & Soldaat 2006, Van Paassen & Teunissen 2010), 
maar ook op regionale schaal, bijvoorbeeld Fryslân (Nijland 2009). Bij alle vier steltloper-
soorten is een te geringe reproductie de oorzaak (o.a. Schekkerman & Müskens 2000, 
Schekkerman 2008, Bruinzeel 2010).  
 
Aan het nestsucces lijkt het niet te liggen. Roodbergen et al. (in Roodbergen 2010) von-
den weliswaar dat de nestpredatie bij steltlopers op boerenland in West-Europa over de 
periode 1970-2005 met 40% is toegenomen, recente gegevens wijzen erop dat predatie in 
de nestfase in Nederland de laatste jaren niet doorslag gevend is. Het landelijk uit-
komstssucces van de nesten van de vier steltlopersoorten die bij de vrijwillige weidevogel-
bescherming worden gevonden, is over de periode 2000-2008 gemiddeld 59-65% (van 
Paassen & Teunissen 2010). Bij de vrijwillige weidevogelbescherming (nazorg) in Fryslan 
(BFVW 2007-2010) en Noord-Holland (Faber & van Belleghem 2009) wordt de laatste 
jaren een vergelijkbaar uitkomstsucces gevonden (ca. 75% volgens de klassieke methode. 
Dit is volgens de Mayfieldmethode op basis van dagelijkse overlevingskansen ca. 60-
65%). Deze percentages zijn in principe hoog genoeg om voldoende reproductie mogelijk 
te maken (Beintema et al. 1995 en vergelijk de 50% die MacDonald & Bolton (2008a) 
noemen als ondergrens voor de Kievit). Hierbij geldt de kanttekening dat deze cijfers be-
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trekking hebben op de betere weidevogelgebieden die aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers 
om aan nestbescherming te doen. Die nestbescherming draagt natuurlijk belangrijk bij 
aan het nestsucces (Teunissen 1999, behalve in gebieden met een hoge predatiedruk, waar 
nestbezoeken de kans op predatie belangrijk vergroten, zie Goedhart et al. 2010). Het 
verlies door predatie in de nestfase is ook beperkt. Het landelijke percentage  van de vrij-
willige weidevogelbescherming over 2000-2008 is gemiddeld voor Kievit en Grutto ca. 
17.5 % (van Paassen & Teunissen 2010). Het predatieverlies is tussen 2000 en 2008 bij de 
Kievit met 4% toegenomen, bij de Grutto niet. Er is dus wel sprake van enige toename 
van de predatie op weidevogelnesten maar die is niet zo groot dat dat automatisch tot on-
voldoende reproductie leidt. Het verliespercentage door predatie bij de vier steltlopersoor-
ten in Fryslân lijkt over 2006-2009 ook iets toegenomen te zijn van 12 naar 15% (klassie-
ke methode, volgens de Mayfieldmethode ca. 20-30%) (BFVW 2007-2010). Het preda-
tieverlies in Noord-Holland ligt in dezelfde orde van grootte (Faber & van Belleghem 
2009). Ook dit is verlies dat voldoende reproductie niet in de weg hoeft te staan.  
  
Gegevens over kuikenoverleving en de rol van predatie zijn aanzienlijk schaarser. Recent 
(2003-2005) zijn daar voor Nederland echter uit het landelijk predatieonderzoek en on-
derzoek aan agrarisch mozaïekbeheer in het project Nederland Gruttoland goede gege-
vens over beschikbaar gekomen (Schekkerman et al. 2008, 2009). Uit dit onderzoek komt 
een lage kuikenoverleving van gemiddeld 14% (0-23%) voor de Kievit en 7% (0-24%) 
voor de Grutto naar voren. Deze waarden gelden voor boerenland met mozaïekbeheer 
(van reservaten zijn geen gegevens beschikbaar). Met deze kuikenoverleving was de totale 
reproductie bij de Grutto 0.28 vliegvlug kuiken per broedpaar per jaar (Schekkerman et al. 
2008). Dit is ruim onvoldoende voor een stabiele populatie, waarvoor tenminste 0.6 vlieg-
vlug kuiken per broedpaar per jaar nodig is (Schekkerman & Müskens 2000). 70-85% van 
de kuikens ging verloren door predatie en 5-10% door landbouwactiviteiten (Schekker-
man et al. 2009). In onderzoek in Fryslân werd in 2009 bij de Grutto een gemiddelde 
kuikenoverleving van 18% gevonden met een hoofdrol voor predatie en geen verliezen 
door landbouwactiviteiten (Roodbergen et al. 2010, de verliezen door landbouwverliezen 
werden voorkomen door bescherming via mozaïekbeheer en in reservaten). Deze recente 
waarden zijn flink lager dan de 40% overleving in de jaren zestig van de vorige eeuw toen 
de stand op zijn hoogst was (Roodbergen et al. in Roodbergen 2010) en de 27% die werd 
gemeten in de jaren negentig toen de stand al begon af te nemen (Schekkerman & Müs-
kens 2000). Het lijkt er dus sterk op dat de kuikenoverleving bij de Grutto de afgelopen 
decennia aanzienlijk is afgenomen, waarbij recent niet de landbouw maar predatie de 
hoofdrol speelt.  
In de Friese studie was de overleving van Kievitkuikens met gemiddeld 6% bijzonder laag, 
met eveneens een hoofdrol voor predatie (Roodbergen et al. 2010).  Toegenomen predatie 
van kuikens lijkt de oorzaak te zijn van de recente afname van de Kievit in Nederland 
(Schekkerman et al. 2009). Het zou ook kunnen betekenen dat predatie momenteel her-
stel door initiatieven als agrarisch mozaïekbeheer en verbeterd beheer van reservaten in de 
weg staat (de zogenaamde predatievalkuil, zie paragraaf 3.2).   

3.5. SOORTEN PREDATOREN 

In de buitenlandse literatuur worden vooral Vossen, Zwarte kraaien, kleine marterachti-
gen (Bunzing, Hermelijn, Wezel) en Torenvalken als predatoren van boerenlandvogels en 
steltlopers genoemd, maar ook Bruine kiekendieven, Raven en Ooievaars (in de Arctis 
ook Jagers, een soort roofmeeuwen). In hun uitgebreide studie naar predatoren van wei-
devogels in Nederland vonden Teunissen et al. (2005, 2008) 22 soorten, waarvan Vos, 
Buizerd, Blauwe reiger en Hermelijn de belangrijkste waren. De identificatie van de pre-
datoren vond plaats met behulp van videocamera's en thermodataloggers (temperatuur-
voelers onderin een nest) bij nesten en Kievit- en Gruttokuikens die van een zender waren 
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voorzien. Doordat met behulp van de zenders gepredeerde kuikens terug konden worden 
gevonden, kon in veel gevallen een beeld worden verkregen van de soort predator. De be-
langrijkste predatoren op nesten waren Vos (57%), Hermelijn (20.5%) en Zwarte kraai 
(3.9%).  
Bij predatieverliezen tot 50% was er geen verschil in de aandelen van nachtelijke predatie 
en predatie overdag. Wanneer de predatie meer dan 50% was, dan werden die hogere ver-
liezen vooral veroorzaakt door nachtelijke predatie. Nachtelijke predatie gebeurt vooral 
door zoogdieren als Vos en kleine marterachtigen, die met name 's nachts actief zijn en op 
het gehoor of op de reuk jagen. Vogelpredatoren jagen vooral op zicht. Dat nesten vooral 
's nachts door zoogdieren worden gepredeerd is een algemeen beeld. Het werd ook ge-
vonden voor Wulpen in agrarisch cultuurland in Finland (Valkama et al. 1999), voor ge-
zamenlijk broedende Kieviten, Grutto's en Tureluurs in overstromingsgrasland langs de 
Biebrza-rivier in Oost-Polen (Dulisz & Nowakowski 2006) en voor Kieviten in Engelse 
graslandgebieden (88% van de nestverliezen, door andere soorten dan Vos, Bolton et al. 
2007). In een overzichtstudie van nestpredatie bij steltlopers in Europa komen MacDo-
nald & Bolton (2008a) op 70% van de nestverliezen (van 1067 nesten waarbij de predator 
kon worden geclassificeerd) door zoogdieren. Van 216 nesten waarvan de predatie op ca-
mera was vastgelegd, ging 61% verloren door Vossen, 10% door Hermelijnen, 7% door 
Zwarte kraaien, 5.5% door Dassen, 3.5% door Egels en een klein aantal door andere pre-
datoren. Ook Juncker et al (2006) vonden met behulp van thermologgers dat de meeste 
nesten 's nachts door zoogdieren werden gepredeerd. Hetzelfde vond Blühdorn (2002) 
voor Kieviten in Noordrijn-Westfalen, Boschert (2005) bij Wulpen in de Duitse Rijnui-
terwaarden, Olsen (2002) voor grondbroeders in Denemarken en Smart (2005) bij Ture-
luurs in Engels kustgrasland.  
Afhankelijk van het type landschap spelen ook andere soorten een rol als predator, bij-
voorbeeld Stormmeeuwen en Steenlopers bij Temmincks strandlopers in kustgrasland en 
op kwelders in Finland (Rönkä et al. 2006). In de Noord-Amerikaanse Prairie Pothole 
Regio (cultuurland afgewisseld met meertjes) zijn Vos en Wasbeer en in mindere mate 
Coyotes de belangrijkste predatoren van nesten van Wilde eend, Krakeend en Slobeend 
(Garrettson & Rohwer 2001). Uit verbanden tussen de aantalsontwikkeling van predato-
ren en het jaarlijks nestsucces  concludeert Kauhala (2004) dat in Finland vooral de Vos 
en kleine marterachtigen verantwoordelijk zijn voor nestverliezen van een aantal eenden-
soorten (o.a. Kuifeend, Wilde eend). De auteur vond geen verband met het aantal Was-
beerhonden (een predatorsoort die sinds kort ook in Nederland wordt gesignaleerd). Deze 
studie geeft wel een heel indirect verband tussen predator en prooi. 
 
In andere studies wordt ook de Zwarte kraai als belangrijke nestpredator bij steltlopers 
genoemd, bijvoorbeeld door Cuthbert (1983) bij Kieviten op de Orkney-eilanden, door 
Baines (1990) voor Kieviten op berggrasland in het Verenigd Koninkrijk (op basis van 
zichtwaarnemingen en de afwezigheid van nachtelijke predatie. Nachtelijke predatie wijst 
op zoogdieren als predator), Berg et al. (1992a) voor Kieviten op bouwland in Centraal-
Zweden (op basis van eiresten en zichtwaarnemingen van aanwezige predatoren en nest-
verdediging door Kieviten), Green et al. (1987) op basis van eiresten, Cotgreave (1995) op 
basis van prooianalyse van een aantal Britse predatoren, Johansson (2001) voor Grutto' s 
(identificatiemethode niet gespecificeerd), O'Brien (2001) voor steltlopers in besloten 
extensief Brits hooglandgrasland (identificatiemethode onbekend) en door Stillman et al. 
(2006) voor natte graslandgebieden in Engeland. Er zijn voorbeelden dat Zwarte kraaien 
zich specialiseren in het prederen van weidevogelnesten (Picozzi 1975, Sonerud & Fjeld 
1987). Bij meerdere van deze studies geldt echter dat de gebruikte methoden voor het 
indentificeren van de predatoren niet een volledig beeld geven, bijvoorbeeld eiresten en 
zichtwaarnemingen van aanwezige predatoren. Eiresten zijn niet altijd aanwezig en de 
zichtwaarnemingen misten nachtelijke predatoren, die soms een grote rol kunnen spelen 
(Teunissen et al. 2005), zodat de rol van de Zwarte kraai mogelijk wordt overschat.  
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In het Nederlandse predatieonderzoek gebeurde in 71% van de gevallen de predatie van 
kuikens door vogels (Teunissen et al. 2005, 2008). De belangrijkste predatoren waren 
Blauwe reiger (18%), Hermelijn/Wezel/Bunzing (15%) en Buizerd (12%). Daarnaast 
speelde ook de Zwarte kraai een rol (6% van de kuikenpredatie). Andere soorten namen 
nooit meer dan 3% van de verliezen voor hun rekening. In tabel 2 staat het volledige over-
zicht. Blauwe reigers pakten twee keer zoveel Kievit- als Gruttokuikens en Gruttokuikens 
werden twee tot drie keer vaker door een Hermelijn of een Buizerd gepakt dan Kievitkui-
kens. Zwarte kraaien pakten beide soorten kuikens even vaak. Bij deze identificaties kun-
nen echter kanttekeningen worden geplaatst. Zo kan met name de rol van Vos en Zwarte 
kraai onderbelicht zijn gebleven (schriftelijke mededeling B. Jonge Poerink, onderzoeker 
Jonge Poerink Milieu Advies). Meer dan bij andere soorten is het denkbaar dat een Vos 
een zender onklaar maakt door bijvoorbeeld kapot bijten of aantasting door maagzuur 
(schriftelijke mededeling M. Bolton, RSPB) waardoor de zender dus vermist raakt. Als de 
categorie vermiste zenders aan de Vos wordt toegerekend (150 stuks), dan is het aandeel 
van de Vos in de kuikenpredatie niet 2 maar 42% (schriftelijke mededeling B. Jonge Poe-
rink). Een probleem met de Zwarte kraai is, dat de prooiresten niet erg specifiek zijn en 
dat een Zwarte kraai een prooi minder vaak in zijn geheel naar het nest brengt (schrifte-
lijke mededeling B. Jonge Poerink). Als om die reden het aantal gezenderde kuikens dat 
is gepredeerd door een onbekende vogel, aan de Zwarte kraai wordt toegerekend, is het 
aandeel van de Zwarte kraai in de kuikenpredatie niet 6 maar maximaal 26% (schriftelijke 
mededeling B. Jonge Poerink). Hierdoor verandert de volgorde van belangrijkste kuiken-
predatoren ingrijpend. De Vos en de Zwarte kraai zijn dan de belangrijkste kuikenpreda-
toren. 
Juncker et al. (2006) vonden met zenderonderzoek twaalf soorten vogels en zoogdieren 
die Kievitkuikens aten, waarvan Buizerd en Hermelijn de belangrijkste waren. Ook Ivan 
& Murphy (2005) constateerden dat vogels de belangrijkste predatoren waren van ple-
vierkuikens (Piping plover Charadrius melodius) op Noord-Amerikaans prairiegrasland en 
in meeroevers, met name grote meeuwen. Voor de zenderstudie van Juncker et al. gelden 
echter dezelfde kanttekeningen voor de rol van Vos en Zwarte kraai en in de studie van 
Ivan & Murphy gebeurde predatoridentificatie voornamelijk via zichtwaarnemingen en 
exclosure-experimenten. Deze was dus niet volledig. Sluitend bewijs over de identiteit van 
kuikenpredatoren is zeer moeilijk te leveren. Op grond van bovenstaande kan voorlopig 
worden uitgegaan van Blauwe reiger, de kleine marterachtigen, Buizerd, Vos en Zwarte 
kraai als belangrijkste kuikenpredatoren. 
 

Algemeen 

Newton (1998) concludeert dat met name generalistische predatoren een sterke invloed 
op populaties van relatief zeldzame soorten kunnen hebben, omdat hun aantallen door 
meer en andere prooisoorten worden bepaald. Weliswaar neemt het aantal prooien van de 
zeldzame soort in het dieet van de predator maar een beperkte plaats in, voor die zeldza-
me soort kan het een grote invloed hebben op de aantallen. 

3.6. ONTWIKKELING VAN PREDATORPOPULATIES 

In tabel 2 zijn de aantalsontwikkelingen van de verschillende soorten weergegeven, voor 
zover bekend. De landelijke trends van de vliegende predatoren zijn wisselend. De Havik 
is in de bosgebieden van Hoog-Nederland sinds de jaren negentig afgenomen maar toe-
genomen in de meer open graslandgebieden van Laag-Nederland, met een totaalresultaat 
van nul (Bijlsma et al. 2001, van Dijk et al. 2010). In de open graslandgebieden (met de 
weidevogels) vestigde de soort zich in de jaren negentig in ruilverkavelingsbosjes en ande-
re kleine en geisoleerde bosopstanden. Dit beeld geldt ook voor het vasteland van Fryslân  
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Tabel 2. Overzicht van predatoren op nesten en kuikens van Kieviten en Grutto's tezamen in 
Nederland (bron: Teunissen et al 2008). Landelijke trends zoogdieren 1994-2008 uit Meetnet 
dagactieve zoogdieren (Dijkstra & van der Meij 2009). Landelijke trends broedvogels 1990-
2008 uit Van Dijk et al. (2010). - = matige afname (<5% per jr), 0 = stabiel, + = matige toe-
name (<5% per jr), ++ = sterke toename (>5% per jr). Fries trends marterachtigen mondelinge 
mededeling T. Dolstra, Friese trends Vos volgens gegevens van Provincie Fryslân, Fries trend 
roofvogels tussen 1985-92 en 2003-05 uit Bijlsma et al. (2007) 

Predator % van nesten  % van kuikens Landelijke trend Friese trend 

Egel 1.6 0 - ? 

Bruine rat 0 2 ? ? 

Hermelijn 20.5  - -- 

Hermelijn, Wezel, Bunzing  15.4 - - 

Bunzing 0.8  onzeker - 

Steenmarter 2.4 0 ? + 

Vos 57.5 2.4 landelijk 0 
agrarisch + 

zeekleigebied + 

+ 

Hond 0.8 0 ? ? 

Huiskat 0 0.4 ? ? 

Ooievaar 0 0.8 ++ ? 

Blauwe reiger 0 7.9 + ? 

Zender in sloot: Blauwe Reiger?  9.8   

Bruine kiekendief 1.6 0.4 - - 

Havik 0.8 0.4 0
1 

0
1 

Sperwer 0 0.8 0 +
1 

Buizerd 0 12.2 +
1 

++
1 

Torenvalk 0 2 - 0/+
3 

Scholekster 0.8 0   

Grutto 0.8 0.4   

Stormmeeuw 0 2 0
2 

? 

Kleine mantelmeeuw 0 0.4 +
2 

? 

Kauw 0 0.4 0 ? 

Zwarte kraai 3.9 6.3 + ? 

Opgegeten door vogels 8.6 70.8   

Opgegeten door zoogdier 91.4 29.2   

Totaal aantal 254 128   

 
1 verspreidingsgebied heeft zich sinds de jaren tachtig uitgebreid naar de open graslandgebieden 
van Laag-Nederland (SOVON 2002), respectievelijk Friesland (Bijlsma et al. 2007) 
2 het betreft vooral niet-broedende meeuwen die sinds de jaren zeventig talrijk op doortrek in de 
binnenlandse graslanden foerageren (Bijlsma et al. 2001) 
3 vergelijking van éénmalige provinciedekkende karteringen wijst op toename; langjarige trends 
1990-2005 in deelgebieden wijzen op min of meer stabiele stand 
 
 
(Bijlsma et al. 2007). De landelijke Sperwerstand is sinds 1990 stabiel (Van Dijk et al. 
2010). In Fryslân nam de stand wat toe en vestigden Sperwers zich ook in ruilverkave-
lingsbosjes, parken en bosaanplant in en rond steden in Laag-Fryslân, waar ze onder an-
dere jagen in de open graslandgebieden (Bijlsma et al. 2007). De Buizerd handhaaft zich 
in Hoog-Nederland en breidde zich uit naar Laag-Nederland (Bijlsma et al. 2001). Ook 
in Fryslân deed dit proces zich voor en leidde in de periode 1990-2005 tot een forse toe-
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name (Bijlsma et al. 2007). Op landelijke schaal vertonen alleen de Bruine kiekendief en 
de Torenvalk sinds 1990 een afname (van Dijk et al. 2010). In Fryslân gaat de Bruine kie-
kendief de laatste decennia ook wat achteruit maar handhaaft de Torenvalk zich (of 
neemt misschien wat toe, zie bijschrift tabel 2) (Bijlsma et al. 2007). Blauwe reigers en 
Ooievaars zijn sinds 1990 landelijk ook toegenomen (van Dijk et al. 2010).  
De meeste zoogdierpredatoren gaan op landelijke schaal achteruit, met de kleine marter-
achtigen voorop (Bunzing echter onzeker) (Dijkstra & van der Meij 2009). De Vos ver-
toonde over 1994-2008 landelijk in het agrarisch gebied en op de zeeklei (waar we veel 
weidevogelgebieden vinden) een matige toename (Dijkstra & van der Meij 2009). In 
Fryslân wordt een afname verondersteld van de kleine marterachtigen waaronder een zeer 
sterke voor de Hermelijn (mondelinge mededeling T. Dolstra, provinciaal zoogdierenex-
pert). De Vos is met name in laag Fryslân flink toegenomen (onder andere Beemster & 
Mulder 2002). 
Uit onderzoek aan prooiresten op horsten van Friese Haviken en Buizerds blijken weide-
vogels naar aantallen en naar biomassa maar een klein deel van het menu uit te maken: bij 
Havik resp. 7.5 en 1.8%, bij Buizerd resp. 5.2 en 1.9% (Bijlsma et al. 2007). Dit zegt ech-
ter niets over de rol die predatie door deze soorten in de populatiedynamiek van weidevo-
gelsoorten speelt. In voorgaande paragrafen zagen we dat met name predatie door Bui-
zerden op kuikens een belangrijke rol speelt in de reproductie van Kieviten en Grutto's 
(en vermoedelijk ook van de andere steltloperweidevogels). Haviken prederen voorname-
lijk op volwassen weidevogels. Deze directe vorm van predatie lijkt geen grote rol te spe-
len, maar er zijn wel aanwijzingen voor lokaal aanzienlijke indirecte effecten in de vorm 
van mijding van de omgeving van broedplaatsen van Haviken in bijvoorbeeld ruilverkave-
lingsbosjes en andere geïsoleerde bosjes in weidegebieden (zie hoofdstuk 4, punt 14).   
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4.  FACTOREN DIE PREDATIE BEÏNVLOEDEN 

Er zijn veel factoren die predatie op steltlopers beïnvloeden. In bepaalde gevallen lijkt 
predatie op het eerste gezicht de oorzaak van verliezen, maar is het eigenlijk het gevolg 
van of wordt het in de hand gewerkt door achterliggende factoren. Of dit speelt en hoe de 
wisselwerking is tussen predatie en achterliggende factoren is van belang, wanneer we 
naar mogelijkheden zoeken om iets te doen aan de invloed van predatie. In het navolgen-
de zetten we op een rij welke factoren van invloed zijn op de predatiedruk op steltlopers.  
 
Er zijn veel manieren waarop omgevingsfactoren invloed uitoefenen op predatie van boe-
renlandvogels. Evans (2004) noemt er dertien. Ik loop ze langs en vul ze aan met infor-
matie uit andere bronnen. 
 

Uitwisseling predatoren 

1. Aantalsregulatie van toppredatoren kan het aantal van andere predatoren doen toe-
nemen en daarmee de predatiedruk door deze soorten verhogen. Per saldo hoeft de 
predatie niet af te nemen, zoals bleek in studies in Engeland en Wales waarin Vossen 
werden afgeschoten (Bright 2000, Bolton et al. 2007). Maar Vossen eten kleine mar-
terachtigen (Hermelijnen, Wezels) en de auteurs vermoedden dat door de afname 
van Vossen predatie door kleine marterachtigen toenam. Bellebaum & Bock (2009) 
concludeerden op basis van eiresten en sporen dat bij lagere Vossendichtheden kleine 
marterachtigen een groter deel van de predatie op Kievitnesten voor hun rekening 
namen, maar eiresten en sporen zijn matig betrouwbare indicatoren voor het type 
predator (Teunissen et al. 2005).  Eenzelfde effect werd vastgesteld na afname (geen 
afschot) van Blauwe kiekendieven in een heidegebied in Schotland (Baines et al. 
2008). Door de afname van de Blauwe kiekendieven (en mede door achterwege blij-
ven van heidebeheer) nam het aantal Zwarte kraaien toe en daarmee de predatie op 
Kieviten, Goudplevieren, Wulpen, Veldleeuweriken en Moerassneeuwhoenders. 
Ook Parr (1993) schrijft het uitblijven van een verbetering van het broedsucces bij 
Goudplevieren in een hoogveengebied in Noordoost-Schotland na het experimenteel 
verwijderen van Zwarte kraaien en Stormmeeuwen toe aan een toename van nest-
predatie door Vossen. In de Noord-Amerikaanse Prairie Pothole Region leidde het 
verwijderen van Coyotes tot een toename van nestpredatie op Wilde eenden, 
Slobeend en Krakeend door Vossen,  tot een niveau dat de eenden onvoldoende jon-
gen konden voortbrengen om de populatie in stand te houden (Sovada et al. 1995). 
Coyotes prederen zelf ook op eendennesten maar niet zo veel dat de eenden niet vol-
doende konden reproduceren, 

 

Toename predatoren 

2. Door veranderingen in het moderne landschap nemen aantallen predatoren toe. Een 
voorbeeld is de toename van Vossen in de open graslandgebieden van laag Neder-
land, die door waterpeilverlaging en de aanleg van ruilverkavelingsbosjes beter ge-
schikt zijn geworden voor Vossen om burchten te graven en te overleven (Broekhui-
zen 1992, Beemster & Mulder 2002). De toenemende beplanting heeft ook geleid 
tot een toename van Haviken en Buizerds in de voorheen open weidegebieden (SO-
VON 2002). En ook de Steenmarter rukt op in de richting van die gebieden 
(www.zoogdiervereniging.nl). Aan de andere kant bestaat de indruk dat het aantal 
kleine marterachtigen (Bunzing, Hermelijn, Wezel tezamen) recent afneemt als ge-

http://www.zoogdiervereniging.nl/
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volg van onder andere verdwijnen van ruige overhoekjes en landschappelijke elemen-
ten (www.zoogdiervereniging.nl).  

 Overigens is er niet altijd een relatie tussen predatordichtheid en predatiedruk. Zo 
vonden Bellebaum & Bock (2009) geen verband tussen het aantal aanwezige Vossen 
en nestpredatie bij Kieviten op droog en nat grasland. Ook Seymour et al. (2003) 
vonden geen relatie tussen de dichtheid van Zwarte kraaien en Vossen en nestpreda-
tie. De auteurs concluderen dat niet zozeer het aantal aanwezige predatoren de nest-
predatie bepaalt, maar het gedrag van individuele predatoren (die zich meer of min-
der specialiseren in het prederen van nesten). MacDonald & Bolton (2008b) vonden 
in zeven natte graslandgebieden in Engeland en Wales geen verband tussen de 
dichtheden van Kieviten en Vossen over de periode 1996-2003 (de Vossendichtheid 
was gemiddel 0.5 zichtwaarneming per waarneemuur).  

 Valkama et al. (1999) vonden in Finland wel een negatief verband tussen de dicht-
heid van predatoren en het nestsucces van Wulpen in akkerbouwgebied, evenals Ott-
vall et al. (2005) bij Tureluurs in kustgrasland op Gotland (Zweden). Oosterveld 
(2007) vond een slechtere aantalsontwikkeling van Grutto's in weidevogelreservaten 
in Fryslân naarmate er meer Vossen en broedende Buizerden, Haviken en Bruine 
Kiekendieven binnen een straal van 1 km rond de reservaten voorkwamen. De dicht-
heid van predatoren was nauw gecorreleerd met de openheid van het landschap (zie 
punt 14), 

 

Uitwisseling prooien 

3. Door het afnemen van een bepaalde prooisoort kan een generalistische predator zich 
meer gaan toeleggen op een andere prooi. Dit is bijvoorbeeld aangetoond voor de af-
name van Veldmuizen, waardoor Wezels meer gingen prederen op zangvogels 
(Dunn 1977). Het is bovendien bekend dat predatie op weidevogelnesten door 
Hermelijnen en Wezels groter is in jaren met weinig Veldmuizen dan in jaren met 
veel Veldmuizen (Beintema & Müskens 1987). Door het intensievere graslandge-
bruik komen er vergeleken met vroeger minder Veldmuizen voor (Broekhuizen et al. 
1992). Daardoor is het denkbaar dat de kleine marterachtigen zich meer op weide-
vogels zijn gaan toeleggen. Blomquist et al. (2002) stelden vast dat de jongenproduc-
tie bij Kanoetstrandlopers en Krombekstrandlopers op de Arctische toendra hoger 
was in jaren met veel lemmingen, waardoor Poolvossen minder op nesten en jongen 
van deze steltlopersoorten prederen. Dit effect van de lemmingcyclus was eerder ge-
vonden bij de Rotgans (Summers 1986), 

 

Vindbaarheid 

4. In het algemeen wordt geen relatie gevonden tussen de mate waarin steltlopernesten 
verstopt zijn en de kans op predatie (Grant et al. 1999, Thyen & Exo 2005, Ottvall et 
al. 2005). Dit is verrassend en heeft wellicht met twee dingen te maken:  

  Om dit punt te onderzoeken dienen nesten opgespoord te worden. Het valt niet 
uit te sluiten dat echt goed verborgen nesten door de onderzoekers niet zijn ge-
vonden, zodat van deze nesten dus ook niet kan worden vastgesteld of ze wel of 
niet gepredeerd zijn,  

  Nestpredatie vindt vooral plaats door zoogdieren, die nesten wellicht eerder op 
de geur vinden dan op zicht (Colwell 1992). Seymour et al. (2003) vermelden dat 
Vossen in gevangenschap en jachthonden nesten pas binnen een afstand van 1-2 
meter vinden. Wel vonden ze een verhoogde zoekactiviteit door Vossen wanneer 
meerdere gezinnen met kuikens aanwezig waren, waarbij Vossen mogelijk op het 
geluid af gaan. Volgens de auteurs zijn Vossen weinig efficiënte nestpredatoren 
in vergelijking met bijvoorbeeld Zwarte kraaien. Als reactie op de aanwezigheid 
van predatoren kunnen Kieviten met hun kuikens wegtrekken (Sonerud 1985).  

 

http://www.zoogdiervereniging.nl/
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Andersson et al (2009) berekenden dat de kans op detectie van een broedende vogel 
op een nest door een predator op de uitkijk over een afstand van 120 m nog 40% is 
op een uitkijkpost van 8 m hoog. De zichtbaarheid van een prooi neemt met een fac-
tor van twee maal de afstand af (dus als de afstand tussen de predator en prooi ver-
dubbelt, neemt de zichtbaarheid (dus kans op predatie) met een factor 4 af). In de 
praktijk gebruikt een predator ook andere informatiebronnen om prooien te detecte-
ren, zoals verkenningsvluchten over een terrein, zodat de predatiekans door meerdere 
factoren wordt bepaald. 

  

Effect nestbezoek 

5. In onderzoek naar het effect van nestbezoek op de nestoverleving berekenden Goed-
hart et al. (2010) een vergrote kans op nestpredatie van maximaal 15% per bezoek in 
gebieden met een hoge predatiedruk. De onderzoekers vonden een sterker effect op 
grasland dan op maisland. Mede om die reden veronderstellen ze dat het vergrote ri-
sico wordt veroorzaakt door het ontstaan van looppaadjes naar de nesten in combina-
tie met een geurspoor dat door (zoogdier)predatoren wordt gevolgd.  
Er zijn echter ook studies die geen effect van nestbezoek vonden. Fletcher et al. 
(2005) vonden geen effect van het bezoeken van Kievitsnesten om de vier dagen op 
extensief beweid hooglandgrasland in Engeland. Als predatoren kwamen in de om-
geving Zwarte kraaien, Kauwen, Vossen, Hermelijnen en Kokmeeuwen voor. De 
onderzoekers vonden ook geen verband tussen het aantal aanwezige Kokmeeuwen en 
nestpredatie. Ook Galbraith (1987) vond geen verhoogde predatie op Kievitsnesten 
in Engeland. Een studie naar effecten van nestbezoek bij bodembroedende Morinel-
plevieren in Nieuw-Zeeland vond geen verschil in predatie tussen nesten die dage-
lijks werden bezocht en nesten die niet werden bezocht (bij alle nesten stond een 
camera) (Keedwell & Sanders 2002). De mogelijke predatoren waren Huiskat, Her-
melijn, de marterachtige Mustela furo en de Egel. Er waren geen aanwijzingen dat 
predatoren gebruik maakten van geursporen. 

 

Intensivering landbouw 

Intensivering van de landbouw werkt op meerdere manieren predatie in de hand (punten   
6-13): 
 
6. Door veranderingen in teeltwijze wordt het broedhabitat gevaarlijker, bijvoorbeeld 

voor Veldleeuweriken en Gele kwikstaarten waarvan is vastgesteld dat ze in een dicht 
graangewas meer langs spuitsporen nestelen. Deze sporen worden ook door kleine 
marters gebruikt, waardoor de predatie op nesten toeneemt (Donald 1999, Morris & 
Gilroy 2008), 

 
7. Bij plasdras is de kuikenoverleving bij de Kievit hoger dan in droger grasland doordat 

de natte omstandigheden minder toegankelijk zijn voor grondpredatoren (Bellebaum 
& Bock 2009). Door ontwatering is de oppervlakte plasdras in het boerenland dras-
tisch afgenomen, 

 
8. Door het vervroegen van oogstwerkzaamheden (onder andere maaien) wordt de pe-

riode korter waarin kan worden gebroed en is er minder mogelijkheid voor vervolg-
legsels of tweede en derde legsels. Dit vergroot de gevoeligheid van de jaarlijkse re-
productie voor predatie op het eerste broedsel. Dit geld bijvoorbeeld voor Veldleeu-
weriken die in grasland broeden (Teunissen et al. 2007), 

 
9. Het predatierisico voor Gruttokuikens is relatief groot in kort gemaaid of geweid 

gras en laag in ongemaaid gras (Schekkerman et al. 2009, Roodbergen et al. 2010). 
Kievitpullen lopen het minste risico op predatie op beweid grasland en bouwland 
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(Schekkerman et al. 2009, Roodbergen et al. 2010). Mogelijk dat de aanwezigheid 
van vee predatoren afschrikt. Wulpen op de Shetlandeilanden daarentegen, onder-
vonden een geringer nestsucces als gevolg van verstoring door weidend vee (van der 
Wal & Palmer 2008), 

 
10. Minder (bereikbaar) voedsel voor jonge vogels door minder variatie in de vegetatie 

leidt tot langere voedselvluchten door de ouders (bij nestblijvende zangvogels) en/of 
tot een slechtere conditie van de jongen, waardoor het risico op predatie stijgt. Dit 
geldt voor Nederlandse Veldleeuweriken op bouwland (Teunissen et al. 2007) en 
voor Gruttopullen in grasland, maar niet voor Kievitpullen (Schekkerman et al. 
2009), 

 
11. Minder voedsel voor jonge akkervogels door bijvoorbeeld het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen tegen onkruid en insecten kan ertoe leiden dat de jongen meer gaan 
bedelen. Daardoor kunnen ze eerder worden opgemerkt door predatoren. Dit kan 
gelden voor de zangvogels (Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart) onder de 
weidevogels, 

 
12. Er zijn aanwijzingen dat een slechtere conditie van nestvliedende jongen (door bij-

voorbeeld slechter voedselaanbod) leidt tot een groter risico op predatie omdat ze 
meer moeten foerageren (Beintema & Visser 1989, Schekkerman et al. 2009 voor de 
Kievit), minder goed kunnen ontsnappen (Halupka 1998, voor Graspiepers). Bij 
nestblijvende zangvogels verdedigen de ouders het nest minder als de jongen in een 
slechtere conditie zijn. In het algemeen geldt dat jonge kuikens (tot een dag of tien) 
een grotere kans lopen om gepredeerd te worden dan oudere (Colwell et al. 2007, 
Schekkerman et al. 2009 bij Kieviten en Grutto's), 

 
13. Eenvormiger gewassen maken nesten duidelijker zichtbaar voor predatoren en snel-

lere groei van gewassen maakt het tijdig opmerken van predatoren moeilijker. In bei-
de gevallen neemt de kwetsbaarheid voor predatie toe (Shrubb 1990, Newton 2004, 
Whittingham & Evans 2004). Baines (1990, 1994) vond dat de nestpredatie op Kie-
viten op gedraineerd, opnieuw ingezaaid en flink bemest grasland hoger was dan op 
oud, extensiever gebruikt grasland, doordat nesten op het intensieve land meer op-
vielen. Aan de andere kant kan de grotere eenvormigheid van intensief agrarisch cul-
tuurland ook leiden tot minder predatie zoals bleek in een vergelijking van het nest-
succes van Kleine plevieren op cultuurland en langs visvijvers in Tjechië (Cepakova et 
al. 2007). En een grotere dekking kan ook leiden tot minder predatie. Thyen & Exo 
(2005) vonden bijvoorbeeld minder predatie op Tureluurnesten op de kwelder die 
vroeg waren begonnen en waar al vroeg in het seizoen voldoende vegetatie stond om 
het nest in te verstoppen, 

 

Landschapselementen 

14. Steltlopers vestigen zich minder in de omgeving van opgaande landschapselementen 
die als uitvalsbasis en uitzichtpunt worden gebruikt door predatoren (Elliot 1985). 
Dit heet predatiemijding. Dit effect is aangetoond bij Kieviten en Tureluurs voor 
muurtjes en afrasteringen in kustgrasland in Zuidwest-Zweden (Wallander et al. 
2006) en voor bosranden en vrijstaande bomen bij Kieviten en andere steltlopers in 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk (Boström & Nillson 1983, Galbraith 1988a, 
Stroud et al. 1990, Berg 1992, Berg et al. 1992b). Brandsma (2001) meldt het verla-
ten van weidevogelgebieden bij Giethoorn als gevolg van de frequente aanwezigheid 
van Vossen (dit is overigens een interpretatie van de auteur en gebaseerd op beperkte 
gegevens). Cresswell (2008) noemt meerdere voorbeelden. Van der Vliet et al. (2008) 
vonden in Nederlandse graslandgebieden lagere dichtheden van Scholekster, Grutto, 
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Kievit, Tureluur, Veldleeuwerik en Graspieper binnen 400 m vanaf bewoonde nesten 
van Buizerd, Zwarte kraai en Ekster. Grutto en Veldleeuwerik bleken het meest ge-
voelig, Scholekster en Kievit het minst. Volgens de auteurs hangt de voorkeur van 
weidevogels om te broeden in open gebieden mede samen met de mogelijkheid om 
over grote afstand predatoren te zien aankomen. Zwarte kraaien en Eksters broedden 
in hogere dichtheden naarmate het landschap meer besloten was; voor de Buizerd 
vonden ze die relatie niet, maar dat kwam mogelijk omdat de studie zich beperkte tot 
een schaal van 25 ha. Oosterveld (2007) vond op een schaal van honderden hectares 
wel dat Buizerden, maar ook Haviken, Bruine kiekendieven en Vossen in de broed-
tijd in hogere dichtheden voorkomen in meer besloten landschap dan in open land-
schap. Norrdahl & Korpimacki (1998) vonden over een afstand van 700 m vanaf een 
Torenvalkennest in boerenland in West-Finland 25% minder broedende zangvogels 
(waaronder Veldleeuwerik) dan in een vergelijkbaar gebied zonder Torenvalk. Dit 
verschil was al aan het begin van het broedseizoen aanwezig en was dus het gevolg 
van predatiemijding bij de vestiging en niet het gevolg van wegvangen van de zang-
vogels als prooi door de Torenvalken. Suhonen et al. (1994) vonden iets vergelijk-
baars.  
Het omgekeerde komt echter ook voor. Norrdahl et al. (1995) vonden in hetzelfde 
open cultuurlandschap in Finland een grotere dichtheid van Wulpenterritoria in de 
omgeving van Torenvalkenkasten dan verwacht. Dit was het gevolg van het feit dat 
Torenvalken gemiddeld minder Wulpenkuikens predeerden (5.5%) dan kraaien (9% 
van de nesten plus onbekend aantal kuikens). Door in de buurt van een Torenvalk te 
broeden waren de Wulpen beter beschermd tegen predatie door kraaien. Tryja-
nowski et al. (2002) vonden lagere dichtheden broedende zangvogels (waaronder 
Veldleeuwerik) binnen 100 m van bewoonde Vossenburchten in West-Polen dan 
verder weg. Kujawa & Lecki (2008) vonden daarentegen geen lagere dichtheden vo-
gelterritoria, aanwezige vogels en een lagere soortsdiversiteit in de directe omgeving 
van bewoonde Vossenburchten in een akkerbouwgebied met verspreid staande bosjes 
in West-Polen. 

  
 Het verband tussen reproductiesucces en de aanwezigheid van landschapelementen is 

niet eenduidig. Berg et al. (1992) vonden op Zweeds boerenland een hogere nesto-
verleving bij de Kievit naarmate de nesten verder van bomen en struiken verwijderd 
lagen en bij MacDonald & Bolton (2008b) was het nestsucces hoger wanneer het 
nest verder van een perceelsgrens lag. Ook Valkama et al. (1999) vonden in Finland 
een negatief verband tussen de aanwezigheid van opgaande landschapselementen en 
het nestsucces van steltlopers. Johansson (2001) vond bij Grutto's op het Zweedse 
eiland Gotland minder nestpredatie naarmate de afstand tot een uitzichtpost groter 
was. De invloed ging over  een afstand van 300 m. Oosterveld (2007) vond een posi-
tievere aantalsontwikkeling van Grutto's in 60 weidevogelreservaten in Fryslân 
naarmate het landschap binnen een straal van 1 km rondom het reservaat opener was 
(gedefinieerd als vrij van verstoring door opgaande landschapelementen). Daarbij 
broedden er minder Buizerden, Haviken en Bruine kiekendieven en waren er minder 
Vossen aanwezig in de omgeving van de reservaten naarmate het landschap opener 
was (het verband tussen openheid van het landschap en aantallen predatoren is 
sterk). Een kritische ondergrens lijkt een openheid van 35% (dat wil zeggen dat 35% 
van een terrein vrij is van de verstorende invloed van opgaande landschapselementen, 
bijvoorbeeld meer dan 150 m van een bosje af ligt of meer dan 250 m van bebou-
wing). Slechts bij een openheid van tenminste 35% bleek een stabiele of toenemende 
Gruttopopulatie mogelijk. Engelse Veldleeuweriken en Gele kwikstaarten die 
broedden in akkerbouwgewassen, hadden te maken met sterke predatie door zoog-
dieren naarmate de nesten dichter bij de perceelsrand lagen (met name extensieve 
grasranden) (Morris & Gilroy 2008). 
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 Ottvall et al. (2005) en Wallander et al. (2006) vonden echter geen effect van muur-

tjes en afrasteringen bij Tureluurs en Kieviten in beweid kustgrasland in Zuidwest-
Zweden. Seymour et al. (2003) vonden geen effect van landschapselementen op pre-
datie door Vossen op Kievitnesten en -pullen, evenmin als Eglington et al. (2009) 
voor de aanwezigheid van greppels en perceelgrenzen. Maar zoals we bij het vorige 
punt zagen, kan de invloed van predatoren ook langs indirecte weg verlopen door 
predatiemijding. In de laatste vier studies is de directe omgeving van de elementen 
die wel tot afname van broedsucces zouden kunnen leiden, mogelijk al ontruimd. 
Hierdoor wordt in feite de hoeveelheid geschikt broedhabitat minder. Volgens Eg-
lington et al. (2009) is de predatiedruk door Vossen vooral afhankelijk van de nabij-
heid van een burcht, de aanwezige dekking en de toegankelijkheid van het gebied, 

 

Dichtheid  

15. Veel studies melden dat de predatiedruk bij Kieviten minder is naarmate de nest-
dichtheid of dichtheid van gezinnen met kuikens groter is (Göransson et al. 1975, 
Elliot 1985 (predatiedruk minder bij nesten die minder dan 50 m van elkaar liggen), 
Berg et al. 1992, Berg 1996, O'Brien 2001, Salek & Smilauer 2002, Seymour et al. 
2003, MacDonald & Bolton 2008b (predatiedruk minder bij nesten binnen 100 m 
van elkaar), Eglington et al. 2009, contra: Galbraith 1988a, Sharpe 2006). Naarmate 
Kieviten met meer tegelijk zijn slagen ze er beter in predatoren te verjagen. Salek & 
Smilauer (2002) vonden een hoger broedsucces op grasland bij een minimale dicht-
heid van 9 nesten die binnen 100 m van elkaar lagen en vonden minder nestpredatie 
bij broeddichtheden van 4-20 paar per 100 ha vergeleken met 1-4 paar per 100 ha. 
Voor Nederlandse begrippen zijn dit overigens lage dichtheden. Ze vonden het effect 
echter niet bij Kieviten op bouwland en suggereren dat dat mogelijk afhangt van de 
soort predator en het landschap.  
 
Ook Galbraith (1988a) vond dat het effect afhankelijk was van de soort predator. Hij 
vond juist meer Vossenpredatie bij hoge dichtheden van Kievitsnesten. Eenzelfde re-
sultaat vonden Dulisz & Nowakowsky (2006) bij dichte broedkolonies van Kieviten, 
Grutto's en Tureluurs in het rivierdal van de Biebrza in Oost-Polen. De predatie op 
nesten door vogels overdag was gelijk voor dichte en  losse kolonies, maar de nachte-
lijke (zoogdier)predatie was in dichte kolonies veel hoger. Daarnaast zijn er ook 
aanwijzingen dat de hoge nestdichtheden met lagere predatieverliezen het gevolg zijn 
van selectie van locaties met lagere predatordichtheden (Stillman et al. 2006), hoewel 
MacDonald & Bolton (2008b) dit bij Kieviten in Engeland weer niet vonden.  

 De aanvalsfrequentie en -duur tegen predatoren nam bij individuele Hongaarse Kie-
viten af met een toename van de nestdichtheid (Kis et al. 2000). Naast een hogere 
nestoverleving leverde dit ook een fitnessvoordeel op. De nestverdediging was niet 
sterker als er meer eieren in het nest lagen of naarmate ze langer bebroed waren,  

 
16.  Broedassociaties van verschillende soorten: vogels van verschillende soorten kruipen 

bij elkaar voor meer afweer tegen predatoren. In jargon wordt dit de 'protective um-
brella', beschermende paraplu, genoemd (overzicht van studies in Quinn & Ueta 
2008). Er zijn broedassociaties vastgesteld van Grutto, Watersnip en Tureluur in nat 
grasland in Polen (Dyrcz et al. 1981), van Kievit met Gele kwikstaart en Veldleeuwe-
rik op boerenland in Zweden en Engeland (Erikkson & Götmark 1982, Elliot 
1985), van Zilverplevier met Goudplevier en Rosse grutto op de Siberische toendra 
(Larsen & Grundetjern 1997), van Grutto's met Kieviten in kustgrasland op Got-
land (Johansson 2001) en ook van Kuifeenden (en Tafel- en andere eenden) met 
Kokmeeuwen in Centraal-Finland (Vaananen 2000) en Letland (Opermanis et al. 
2001). De associatie leidt tot verminderde nestpredatie en is doorgaans het gevolg 
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van een actieve keuze van de beschermde soort(en) om in de buurt van een bescher-
mer te gaan zitten (en niet het toevallig resultaat van dezelfde habitatvoorkeur) 
(Quinn & Ueta 2008). Afname van de beschermende soort kan de overleving en de 
voortplanting van de beschermde soort negatief beïnvloeden, 

 

Randeffect 

17. Randeffecten (edge-effect) met andere habitats vergroten de predatiedruk (Batary & 
Baldi 2004), doordat predatoren die huizen in de ene habitat voedsel zoeken in an-
der, aangrenzend habitat. Zo gaat er van aangrenzend andersoortig habitat op open 
grasland in het algemeen een verhoogde predatiedruk uit (als is het verschil net niet 
statistisch significant). Dit effect is echter vooral vastgesteld in studies met kunstnes-
ten, zangvogels en eenden. Voor steltlopers is hier nauwelijks studie aan gedaan. 
Voor zover dat wel het geval is (Berg et al. 1992b, Berg 1996), werd geen duidelijk 
effect van bosranden op het nestsucces van Kieviten en Wulpen op aangrenzend boe-
renland of Wulpen in aangrenzende veengebieden geconstateerd,  

 

Conditie 

18. In hun gewichtsregulatie balanceren vogels tussen voldoende gewicht (vetreserves) 
om slechte tijden door te komen en niet te zwaar worden om predatoren te snel af te 
kunnen zijn (Macleod et al. 2008). Bij soorten die op dit punt in een kritisch even-
wicht leven, kan de combinatie voedselschaarste en hoge predatiedruk leiden tot ver-
laagde vetreserves waardoor de winteroverleving kan afnemen, 

 
19. Een verslechterde voedselsituatie voor volwassen vogels kan leiden tot een slechtere 

conditie, minder alert gedrag en tot het nemen van meer risico. Hierdoor neemt de 
kans op predatie toe. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de voedselsituatie voor 
volwassen weidevogels in de Nederlandse graslanden niet goed is (Beintema et al. 
1995, Oosterveld 2006, Schröder 2010), 

 

Verplaatsing 

20. Hongaarse Kluten met een hoog uitkomstsucces van de nesten in een half-
natuurlijke habitat leden alsnog veel verliezen in de kuikenfase (70%) doordat de 
halfnatuurlijke habitat niet geschikt was voor de kuikens en de kuikens zich daardoor 
gingen verplaatsen (Lengyel 2006). Die verplaatsingen leidden tot een verhoogd pre-
datierisico. Dit geldt ook voor Gruttokuikens die gedwongen worden hun voor-
keurshabitat (lang gras) te verlaten (bijvoorbeeld bij maaien) en zich op kort gras be-
geven om een ander perceel met lang gras op te zoeken (Schekkerman et al. 2009), 

 

Gebiedsomvang 

21.  Seymour et al. (2004) leidden met modelmatige berekeningen uit het zoekgedrag van 
Vossen af dat de kans op nestpredatie voor bodembroeders op grotere oppervlaktes 
geschikt habitat veel kleiner is dan op kleine oppervlaktes (ordegrootte 1-10 ha). 
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5.  MAATREGELEN OM PREDATIE TE 

VERMINDEREN 

In de wetenschappelijke literatuur worden methoden beschreven waarmee predatie op 
steltlopers kan worden verminderd . Doorgaans zijn 
de methoden bestudeerd op hun effectiviteit voor nestsucces, kuikenoverleving, totale re-
productie en/of aantalsontwikkeling. De meest bestudeerde methoden zijn het verwijde-
ren van predatoren en het beschermen van nesten en kuikens door uitrasteren. Dit zijn 
veel bediscussieerde en deels controversiële activiteiten die juist vanwege de controverse 
op vrij grote schaal zijn onderzocht en deels qua effectiviteit ook gekwantificeerd. Daar-
naast worden mechanismen en maatregelen besproken die mogelijkheden bieden voor 
predatiebeheer maar waarvan minder bekend is van de effecten. 

5.1. VERWIJDEREN VAN PREDATOREN 

Een aantal studies wijst uit dat het verwijderen van predatoren effectief kan zijn om het 
voortplantingssucces van boerenlandvogels en steltlopers te vergroten en/of aantallen te 
doen toenemen. Tapper et al. (1996) demonstreerden dat het aantal broedende Patrijzen 
in een Engelse cultuurlandschap na het verwijderen van Vossen, Hermelijnen, Zwarte 
kraaien en Eksters met een factor 2.6 toenam vergeleken met een controlegebied. In het 
begin van het experiment werd 1,5 Vos per nacht waargenomen en na afschot was dat 
0.36 per nacht (80% reductie). Het aantal Eksters nam met 60% af van 4.3 exemplaren 
per 500 ha bij het begin tot 1.3 exemplaren per 500 ha na afschot. Het aantal Zwarte 
kraaien halveerde van 10 exemplaren tot 5 exemplaren per 500 ha. Chodachek & Cham-
berlain (2006) rapporteren (vergelijkbaar met Drever et al. 2004 en Garrettson & Rohwer 
2001) dat het vangen van  zoogdierpredatoren in proefgebieden van 260 ha leidde tot een 
verdubbeling van het nestsucces van eenden in de Prairie Pothole Region in Noord-
Amerika vergeleken met controlegebieden. Newton (1998) maakt melding van 27 studies 
(aan vooral op de grond broedende hoenderachtigen en eenden) waarin het effect van het 
verwijderen van predatoren op het nestsucces is onderzocht. In 23 daarvan werd een toe-
name van het nestsucces geconstateerd. Van 17 studies die ook de invloed op broedpopu-
laties onderzochten, lieten tien een toename zien. Harding et al. (2001) vonden dat de 
rallensoort Rallus longirostris in Californië toenam en Priddel & Wheeler (1997) stelden 
vast dat de overleving van een hoendersoort in Australië toenam na het terugdringen van 
het aantal Vossen. 
 
Côté & Sutherland (1997) concluderen echter dat verwijderen van predatoren niet tot een 
toename van broedpopulaties van vogels leidt. Ze vatten 20 studies samen die gingen over 
het effect van het verwijderen van predatoren op prooipopulaties van vogels. Ze conclude-
ren dat het verwijderen van predatoren wel leidt tot een beter nestsucces, hogere kuiken-
overleving en grotere aantallen vogels in het najaar, maar niet tot grotere broedpopulaties 
in het daarop volgende broedseizoen (als is het verschil met niet-verwijderen bijna statis-
tisch significant). De studies hadden eveneens voornamelijk betrekking op hoenderachti-
gen en eenden, die verdekt broeden. De auteurs noemen drie factoren waardoor het ver-
wijderen van predatoren niet tot een verhoging van de broedpopulatie leidt: 
 
1. De wintersterfte neemt toe als minder vogels worden gepredeerd in en na het broed-

seizoen, 
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2. Nieuwe predatoren rekoloniseren een gebied nadat predatoren zijn verwijderd, 
3. Het verwijderen lukt onvoldoende. Er is vaak veel en consequente inspanning nodig 

om predatoren tot een voldoende laag niveau terug te brengen. 
 
Parr (1993) vond geen toename van het broedsucces van Goudplevieren na het terugdrin-
gen van het aantal predatoren op Engelse heidevelden. Whitehead et al. (2008) melden 
wel een toename van het broedsucces van een zeldzame eendensoort na grootschalige be-
strijding van Hermelijnen, maar geen toename van de broedpopulatie. Het aantal eenden 
nam echter ook niet verder af. Ook andere studies melden het wisselende effect op kui-
kenoverleving en/of broedaantallen van het reguleren van Vossen bij Strandplevieren aan 
zeestranden in Californië (geen effect op aantal broedparen, Neumann et al. 2004) en bij 
Kieviten in elf gebieden in Engeland (Bolton et al. 2007). In de laatste studie werden aan-
zienlijke verschillen tussen gebieden vastgesteld. Gemiddeld vonden de onderzoekers 
geen effect, maar bij hoge dichtheden van Vossen en wanneer werd gecorrigeerd voor de-
ze 'achtergronddichtheden', was er wel een positief effect van vermindering van het aantal 
Vossen met 40% (en 56% van Zwarte kraaien) op nestsucces. De kuikenproductie was in 
zes gebieden in jaren met predatorregulering twee keer hoger dan in jaren zonder regule-
ring, maar in zeven gebieden werd geen effect gevonden. De Vossendichtheid was na 
aantalsregulering ca. 0.3 zichtwaarneming per uur. Deze dichtheid was ongeveer gelijk 
aan de dichtheid waarbij Tapper et al. (1996) herstel van Patrijzenpopulaties in Engeland 
vaststelden. Het uitblijven van een effect op de aantalsontwikkeling van de Kievit over 
acht jaar in alle elf gebieden tezamen wijden Bolton et al. (2007) aan een sterke uitwisse-
ling van broedvogels tussen verschillende gebieden.  
 
In een herberekening van Britse studies naar het effect van predatorcontrole komen Holt 
et al. (2008) tot de conclusie dat de aantallen van prooisoorten gemiddeld met een factor 
1.6 toenemen als de predatoren er niet zouden zijn (waaronder steltlopers die werden ge-
predeerd door kraaien, meeuwen, Amerikaanse nertsen, Vossen en Egels). Holt et al. 
(2008) selecteerden alleen studies die het totale reproductief resultaat van de prooisoorten 
hadden onderzocht en bij de steltlopers betrof het steeds het effect op aantallen broedvo-
gels. Fletcher et al. (2010) melden een gemiddelde toename van broedende Kieviten, 
Goudplevieren, Wulpen, Moerassneeuwhoenders en Graspiepers met 14% of meer per 
jaar gedurende acht jaar dat Vossen, Zwarte kraaien, Hermelijnen en Wezels werden 
verwijderd in een hoogveengebied in Noord-Engeland. Zonder predatorcontrole namen 
de aantallen met 17% of meer per jaar af. Door de jachtactiviteiten nam het aantal Vossen 
mer 43% en het aantal Zwarte kraaien met 78% af. De toch al lage aantallen kleine mar-
terachtigen veranderden niet. 
 
Bolton et al. (2007) concluderen dat het effect van predatorregulatie afhangt van met na-
me de predatordichtheid en dat eerst gegevens verzameld moeten worden over aantallen 
predatoren en hun effect op prooipopulaties. Vervolgens kan worden bepaald of bestrij-
ding van predatoren zin heeft en wat een effectieve strategie is. Eglington et al. (2009) 
komen tot eenzelfde conclusie op basis van onderzoek naar Vossenpredatie bij Kieviten in 
natte kustgraslanden in Oost-Engeland. Ook Kauhala (2004) vond in Finland verschillen 
tussen soorten predatoren die werden verwijderd en regionale verschillen in effectiviteit. 
In sommige regio's was wel sprake van verbetering van het broedsucces van eenden, in 
andere niet. Wasbeerhonden hadden geen effect, maar verwijderen van Vossen en marter-
achtigen leidde tot een hoger nestsucces. Ook Teunissen et al. (2005, 2008) concluderen 
in het landelijk predatieonderzoek dat predatie van plaats tot plaats en jaar tot jaar sterk 
varieert en eerst gegevens verzameld moeten worden over aard en omvang van de preda-
tie. Zij concluderen ook dat alleen een combinatie van maatregelen (niet alleen predatie-
vermindering maar ook aanpassing van het graslandgebruik) tot voldoende reproductie 
kan leiden. In een (model)analyse van het effect van verschillende verliesoorzaken (land-



Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht  31 

bouwverliezen, verlating, predatie door vogels of zoogdieren) in verschillende stadia (op 
nesten en op kuikens) op de totale reproductie van Kievit laten ze echter zien dat het uit-
sluiten van kuikenpredatie door vliegende predatoren bij de Kievit alleen al voldoende is 
om voldoende reproductie te halen. Voor de Grutto gold dat echter niet. Met het uitslui-
ten van predatie alleen werd nog niet voldoende gereproduceerd. Bij de Kievit zou het 
elimineren van predatie dus voldoende succes opleveren, bij de Grutto is een aanpak op 
meerdere fronten nodig. 

5.2. AFZETTEN EN UITRASTEREN 

Uitrasteren van nesten met gaas of stroomdraad heeft doorgaans een positief effect. Zo 
steeg het nestsucces van Wulpen, waarvan het idee bestond dat die te leiden hadden van 
predatie door Vossen, van 20 tot 80% na uitrasteren van de nesten (Niewold & Jonkers 
1999). In Zwitserland rasterde men niet alleen Kievitsnesten uit maar ook hele percelen 
waarop de pullen foerageerden (Schifferli et al. 2009). Niet uitgerasterde nesten hadden 
een uitkomstsucces van 29% en 67% werd gepredeerd, uitgerasterde nesten hadden een 
uitkomstsucces van 74% en 6% werd gepredeerd. Uit radiotelemetriestudies bleek dat het 
overgrote deel van de pullen aanvankelijk gedurende de nacht en buiten de rasters werd 
gepredeerd. Door de voorkeurspercelen in hun geheel uit te rasteren met schrikdraad, in 
combinatie met habitatverbetering door het uitstellen van landbouwwerkzaamheden op 
braakliggende akkers, wist men de totale reproductie gedurende twee jaar te verhogen tot 
0.78 respectievelijk 1.26 vliegvlugge kuikens per broedpaar per jaar. Dit is voldoende om 
de lokale populatie in stand te houden (0.7 vliegvlugge kuikens per paar per jaar, Peach et 
al. 1994). Ook Moseby & Read (2005), Isaksson et al. (2007, voor Kieviten en Tureluurs 
in Zweden) en Hayward & Kerley (2009) melden positieve effecten van uitrasteren als 
maatregel tegen predatie om de reproductie te verbeteren. Ivan & Murphy (2005) consta-
teerden dat het nestsucces van Piping plovers (Charadrius melodus, een Amerikaanse ple-
vierensoort) significant toenam als ze zorgden dat door afscherming met gaas zoogdieren 
niet bij de nesten konden komen. Maatregelen om te voorkomen dat ook vogelpredatoren 
geen eieren konden roven, leidden niet tot een verder vergroot succes. Zoogdieren waren 
in dit geval dus de belangrijkste predatoren. Eenzelfde effect vond Olsen (2002) bij Kie-
vitnesten in Denemarken, al ging nachtelijke predatie (door zoogdieren) ten dele door. 
Door nesten van steltlopers op kustgrasland op de Hebriden met gaas af te schermen te-
gen predatie door Egels (nadat met thermodataloggers en uit eiresten was vastgesteld dat 
het Egels waren), nam het uitkomstsucces met een factor 2.4 toe (Jackson 2001). 
Uitrasteren lijkt alleen zinvol op beperkte schaal. Op grote schaal is het moeilijk uitvoer-
baar. Uitrasteren is ook niet altijd voldoende. Neumann et al. (2004) en Pauliny et al. 
(2008) vonden dat uitrasteren van nesten van Strandplevieren op Californische stranden, 
respectievelijk Bonte strandlopers in Zweden, wel leidde tot een hoger nestsucces maar 
niet tot een groter aantal kuikens dat vliegvlug werd of een toename van de broedpopula-
tie. Kennelijk traden elders in de voortplantingsperiode nog aanzienlijke verliezen op. Bo-
vendien bleek soms de verstoring van de broedende volwassen vogels binnen de afraste-
ring groter te worden door nieuwsgierige mensen of Vossen (Maslo & Lockwood 2009) 
of de mortaliteit van de broedende vogels toe te nemen door predatie door vliegende pre-
datoren (Murphy et al. 2003a, Neumann et al. 2004, Isaksson et al. 2007). Overigens werd 
dit laatste negatieve effect door Murphy et al. (2003a) alleen vastgesteld in boomrijke 
landschappen en niet in open landschappen. Dit leert dat de beschermingswijze goed 
moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden. Onderzoek door Murphy et al. 
(2003b) wees verder uit dat het aanbrengen van nestbeschermers bij Piping plovers in de 
noordelijke Great Plains in de VS effectief was om de reproductie met ruim een factor 
twee te vergroten en dat het niet uitmaakte of daar nog een elektrische afrastering aan 
werd toegevoegd. Een elektrische afrastering heeft alleen zin als nestbeschermers niet ge-
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bruikt kunnen worden en als grondprederende zoogdieren de belangrijkste bedreiging 
vormen. 

5.3. VERWIJDEREN VAN OPGAANDE LANDSCHAPSELEMENTEN EN 

DEKKING  

In het vorige hoofdstuk (punt 14) zagen we dat het effect van opgaande landschapsele-
menten (solitaire bomen en struiken, bosjes, bosranden, muurtjes, (ruige) perceelgrenzen) 
op broedende weidevogels vooral loopt via een voorkeur voor open landschap en via pre-
datiemijding. In het laatste geval reageren de weidevogels door uit de buurt van landscha-
pelementen te blijven die door predatoren worden gebruikt om te broeden of als uitkijk-
post. Door de aanwezigheid van deze landschapselementen neemt de oppervlakte ge-
schikt broedhabitat af. De directe invloed op het broedsucces en populatieontwikkeling is 
minder duidelijk. In zes van tien studies is een slechter resultaat vastgesteld in de nabij-
heid van landschapelementen of in meer besloten landschap maar in de vier overige stu-
dies niet. In het laatste geval is het denkbaar dat de vogels al zover uit de buurt waren 
gaan broeden (door predatiemijding) dat een direct effect niet meer optrad. Een andere 
verklaring is dat het optreden van daadwerkelijke predatie afhangt van de betrokken indi-
viduele predatoren. Sommige individuen specialiseren zich op weidevogelnesten of -
kuikens, andere niet. Het is echter duidelijk dat het creëren van openheid door het ver-
wijderen van opgaande landschapelementen de oppervlakte geschikt broedhabitat ver-
groot, onder andere doordat het risico op predatie minder is. Om deze reden zal ook het 
verwijderen van dekking voor grondpredatoren (ruigte, rommelhoekjes) gunstig zijn. 

5.4. OVERIGE MAATREGELEN 

In het vorige hoofdstuk bleek dat weidevogels een beter nestsucces hebben als ze in een 
grotere dichtheid broeden (behalve bij Vossen. Dan kan een averechts effect optreden). 
Een minimale dichtheid aan Kieviten lijkt 6-12 broedparen binnen 100 m te zijn (Elliot 
1985, Berg et al. 2002, vergelijk MacDonald & Bolton 2008b). Als het risico op predatie 
door Vos beperkt is, is het dus een effectieve maatregel om weidevogels te verlokken dicht 
bij elkaar te gaan broeden, bijvoorbeeld door ze door het uitrijden van vaste mest naar een 
beperkt aantal percelen te lokken. Een andere mogelijkheid is om een perceel bouwland 
(mais, zomergraan) aan te leggen in een graslandgebied. Kieviten en Scholeksters concen-
treren zich bij voorkeur op dergelijk bouwland temidden van grasland (Oosterveld 2000) 
en als Grutto's en Tureluurs zich op aangrenzende percelen vestigen, kan een concentra-
tie-effect ontstaan. Een risico van bouwland is dat Kieviten weliswaar een hoger uit-
komstsucces hebben op bouwland (Teunissen 1999) maar dat het vooral vervolglegsels 
betreft. Vroege legsels op bouwland hebben weinig kans omdat het zaaiklaar maken van 
het land in april vaak in de nestfase gebeurt waardoor de nesten zonder nestbescherming 
de landbouwactiviteiten niet overleven. De hogere nestoverleving van latere legsels leidt 
weliswaar tot meer kuikens, maar deze hebben gaandeweg het seizoen een lagere overle-
vingskans dan de vroege kuikens (o.a. Teunissen et al. 2008). Door nestbescherming toe 
te passen kan de preferentie van bouwland worden gecombineerd met de hogere overle-
vingskans van vroeg geboren kuikens. 
 
In Engels onderzoek aan Kieviten wordt het risico gesignaleerd dat geïsoleerde concen-
traties broedvogels predatoren aantrekken en door hoge predatieverliezen onvoldoende 
jongen kunnen voortbrengen om de populatie in stand te houden (MacDonald & Bolton 
2008b, Eglington et al. 2009). In het verlengde ligt het risico dat pullen lopen doordat 
Vossen gericht zoekgedrag gaan vertonen wanneer ze de aanwezigheid van pullen bespeu-
ren (Seymour et al. 2003). De manier om de kwetsbaarheid te verminderen is het creëren 
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van grote weidevogelgebieden met veel vogels in aanzienlijke dichtheden die op eigen 
kracht predatoren kunnen afweren (zie ook Côté & Sutherland 1997). 
 
Ook een hoog waterpeil of inundatie gedurende de winter wordt wel genoemd als factor 
die de hoeveelheid predatoren kan verminderen. Bellebaum & Bock (2009) suggereren 
dat het hoge nestsucces van Kieviten in de uiterwaarden van de Oder (Duitsland) in het 
voorjaar van 1998 vooral het gevolg was van minder predatie door kleine marterachtigen. 
De auteurs achtten het aannemelijk dat de aantallen kleine marterachtigen in dat voorjaar 
lager waren dan normaal vanwege uitzonderlijk veel overstroming in de voorgaande win-
ter, maar directe bewijsvoering ontbreekt. Gemiddeld over de hele studie werd geen effect 
van overstroming (leidend tot hoog waterpeil) op predatieverliezen gevonden. Hoog wa-
terpeil leidde wel tot een betere kuikenoverleving maar dat verliep via een hoger foera-
geersucces doordat de oppervlaktefauna (waar de kuikens van leven) talrijker was bij hoog 
waterpeil. Onderzoek aan Vossen in Waterland wees uit dat het activiteitengebied van 
een gezenderde Vos in een veenweidegebied met veel sloten van 5 km groeide naar 20 km 
toen de sloten bevroren raakten (mondelinge mededeling W. Teunissen, SOVON). Dit is 
een aanwijzing dat Vossen inderdaad in hun omzwervingen worden beperkt door hoog 
water (brede sloten), maar het grotere activiteitengebied kan ook te maken hebben met 
voedselschaarste vanwege de winterse omstandigheden. Al met al zijn er weinig onder-
zoeksgegevens over effecten van hoog water op predatie. 
 
Een andere maatregel die wel eens geopperd wordt, is het bijvoeren van Vossen, zodat die 
geen reden hebben om op zoek te gaan naar weidevogeleieren en -kuikens. Specifiek on-
derzoek naar zo'n situatie is niet bekend maar wel naar het effect van het bijvoeren van 
Vossen op predatie op reekalveren in Noord-Scandinavië (Nordström et al. 2009). De 
auteurs onderzochten het effect van bijvoeren in de omgeving van 4-6 Vossenburchten 
met jongen (dichtheid 1 per 1000-1500 ha) gedurende de periode dat de reekalveren het 
meest kwetsbaar zijn. Bij een gemiddelde predatie door Vossen op (gezenderde) reekalve-
ren van 17% vonden ze geen effect van bijvoeren. Het is de vraag of dit resultaat overgezet 
kan worden naar de Nederlandse of Friese situatie. We hebben hier doorgaans flink ho-
gere dichtheden Vossenburchten, waardoor het effect anders kan zijn. Een risico van deze 
aanpak is dat het extra voedsel tot een betere overleving van de Vossen leidt, waardoor op 
termijn de predatiekans weer toeneemt. 
 
Wanneer de overige omstandigheden goed zijn, dan is de invloed van predatie minder. 
Dit effect werd gedemonstreerd in het uitzonderlijke voorjaar van 2006. De maanden 
maart en april van dat jaar waren koud, waardoor de grasgroei pas laat op gang kwam. In 
mei begon het gras te groeien, maar eind mei volgde een regenrijke periode waardoor een 
groot deel van het maaien werd uitgesteld tot begin juni. Door de combinatie van ver-
traagde grasgroei en laat maaien was er gedurende het eerste deel van de kuikenperiode 
van Grutto en Tureluur, eind mei, een groter dan normale oppervlakte lang gras met een 
open structuur (kuikenland) voorhanden, waarin de Grutto- en Tureluurkuikens geschik-
te condities vonden om op te groeien. Dit leidde tot een betere reproductie dan in jaren 
was gehaald, zowel in Fryslân als ook elders in het land (Nijland 2007, Oosterveld et al. 
2007, Teunissen et al. 2007). Uit gegevens van het Weidevogelmeetnet Fryslân bleek dat 
de Grutto's en Tureluurs in Fryslân in 2006 een Bruto territoriaal Succes (BTS, een indi-
cator voor reproductie) hadden van 60-70%, tegen gemiddeld ca. 45% gedurende 1997-
2005 (Nijland 2007). Als vuistregel voor voldoende reproductie om de populatie op peil te 
houden wordt een percentage van 65% gehanteerd (Nijland et al. 2010). Dit percentage 
werd in 2006 dus gehaald maar in de jaren daarvoor niet. In 2006 waren er (voor zover 
bekend) niet minder predatoren maar toch was de reproductie beduidend hoger dan 
voorheen. Het enige verschil was de aanwezigheid van grote oppervlaktes lang gras met 
een open structuur, niet alleen in beheerspercelen maar ook op het gangbare boerenland. 
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De les van 2006 suggereert dat een goede habitatkwaliteit het effect van predatie kan 
verminderen of compenseren. 

5.5. (KOSTEN)EFFECTIVITEIT 

Verwijderen van predatoren kan effectief zijn om prooipopulaties te doen toenemen. Wil 
het effectief zijn, dan is het in veel gevallen nodig het verwijderen consequent vol te hou-
den. Dit vergt een grote inspanning, los van de maatschappelijke weerstand die het op-
roept. Als er sprake is van veel herkolonisatie en als predatie sterk wordt vergroot door 
landschappelijke en landbouwfactoren, dan zijn volgens Evans (2004) landschappelijke 
maatregelen kosteneffectiever dan predatorregulatie. Wanneer sprake is van een 'predatie-
valkuil' (bijvoorbeeld als predatie tegengaat dat een zeldzame soort weer algemener wordt 
of een soort nog slechts op een beperkt aantal locaties voorkomt en predatie uitbreiding in 
de weg staat) en de predator is een generalist (dus makkelijk overschakelt op andere 
prooisoorten), dan kan predatieregulering kosteneffectief (want tijdelijk) zijn. Het vereist 
nauwkeurig onderzoek om de beste strategie vast te stellen. Daarnaast dient aandacht be-
steed te worden aan de maatschappelijke weerstand die tegen het aanpakken van predato-
ren bestaat. 
 
In dit verband zijn voor de Nederlandse situatie de ervaringen met het afschieten van 
Vossen in Zuid-Limburg ter bescherming van uitgezette Hamsters interessant (Mulder 
2007). Uit onderzoek met gezenderde Vossen kon worden geconcludeerd dat naar schat-
ting de helft van de Vossen in het gebied kon worden bemachtigd door alleen in de peri-
ode van 1 februari tot 1 juni te jagen en de jacht te beperken tot een gebied ter grootte 
van de hamsterreservaten met een buffer van 1 km daar omheen. De gezenderde Vossen 
waren deeld territoriaal en deels niet-territoriaal en vertoonden geen neiging in de rich-
ting van de territoria van de geschoten Vossen op te schuiven. In voorjaar en zomer lijkt 
de vossenverspreiding zo stabiel, dat de vrijgekomen territoria gedurende het voorjaar en 
de zomer niet werden opgevuld. Het vergroten van de afschotzone van 1 km tot 1,5 km 
had een vermindering van afschoteffectiviteit tot gevolg omdat dezelfde afschotinspan-
ning verdeeld moest worden over een grotere oppervlakte. De conclusie van het onder-
zoek luidt dat beperking van het afschot tot het vroege voorjaar en de voorzomer en tot 
een gebied van 1 km rondom het reservaat tot een aanzienlijke vermindering van het aan-
tal Vossen gedurende het broedseizoen leidde. Deze ervaringen gelden voor de bosrijke 
omgeving van Zuid-Limburg. Het is denkbaar dat deze aanpak ook goed kan werken in 
meer open graslandgebieden omdat daar voor Vossen minder dekking is. Overigens werd 
geen effect van het verminderde aantal Vossen op de Hamsteraantallen vastgesteld, maar 
is  naar verwachting wel effectief bij herintroductie van gefokte dieren die 
kwetsbaarder bleken voor predatie dan wilde Hamsters (La Haye et al. 2008). 
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6.  REPRESENTATIVITEIT VOOR DE FRIESE 

SITUATIE 

De vraag is wat de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten zeggen over de Friese situa-
tie. Allereerst zijn veel resultaten gebruikt van dezelfde soorten als die in Fryslân, name-
lijk Kievit, Grutto, Wulp, Veldleeuwerik. Verder zijn voornamelijk resultaten gebruikt 
van studies in agrarische cultuurlandschappen met zowel intensieve (melkveehouderij in 
Duitsland en Nederland, akkerbouw in Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland) als ex-
tensieve landbouw (begrazing door runderen in kustgrasland in het Verenigd Koninkrijk 
en Zweden, door schapen en runderen in hooglandgrasland in het Verenigd Koninkrijk, 
reservaten in Nederland en Duitsland). De intensieve melkveehouderij en intensieve ak-
kerbouw heeft de laatste decennia in de genoemde landen een vergelijkbare ontwikkeling 
doorgemaakt en is redelijk tot goed vergelijkbaar met de situatie in Fryslân. De extensieve 
landbouw in het Britse en Fenno-Scandinavische berg- en kustgrasland is redelijk verge-
lijkbaar met de situatie in Friese reservaten. Hoe goed de situatie in de Noord-
Amerikaanse Pothole Regio overeenstemt met de Friese is niet goed duidelijk, maar de 
gebiedsbeschrijvingen schetsen een beeld van een afwisseling van meren met matig inten-
sieve landbouw, met redelijk vergelijkbare broedomstandigheden voor de steltlopers en 
eenden die we ook van Fryslân kennen (Slobeend, Krakeend, Kuifeend) of daar nauw aan 
zijn verwant (Killdeerplevier, Sneeuwplevie  Amerikaanse wulp). De cul-
tuurlandschappen in met name Zweden en Finland zijn doorgaans meer afwisselend gras- 
en bouwland en bospercelen, maar de onderzochte soorten (vooral Kievit, Wulp) komen 
ook in het Nederlandse (Friese) cultuurlandschap voor. De belangrijkste weidevogelge-
bieden in Fryslân onderscheiden zich doordat ze doorgaans opener zijn en (mogelijk 
daardoor) hogere dichtheden herbergen. Dit zou tot andere effecten van predatie kunnen 
leiden. De laatste jaren is echter ook in die typisch Nederlandse weidevogellandschappen 
(waaronder in Fyslân) onderzoek gedaan, dat tot veel vergelijkbare (maar ook meer gede-
tailleerde) resultaten heeft geleid met elders in Europa. Vooral dit onderzoek is geldig in 
de Friese situatie. 
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7. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

 We bespreken hier de belangrijkste bevindingen. 
 
1. In het project Predatieproblematiek weidevogels Fryslân stellen we ons de vraag wat 

de betekenis is van predatie bij de achteruitgang van weidevogels. Zo'n vraag is mak-
kelijker gesteld dan beantwoord. Er zijn veel factoren die de aantallen van vogels re-
guleren. Dit geldt ook voor weidevogels. Bovendien treden veel wisselwerkingen op. 
Maar ondanks de complexiteit is er grote overeenstemming over de hoofdoorzaak van 
de achteruitgang van boerenlandvogels in Europa, en de weidevogels in Nederland, 
namelijk de intensivering van de landbouw. Verschillende aspecten van deze intensi-
vering (waterstandverlaging, eenvormiger en dichter worden van gewassen, vroeger en 
grootschaliger oogsten/maaien, verslechtering van de voedselsituatie) zijn - met name 
in Engels onderzoek - geïdentificeerd als verklaring voor de sterke afname van boe-
renlandvogels gedurende de laatste tientallen jaren, 

 
2. Predatie is een veel bestudeerde factor bij boerenlandvogels (waaronder weidevogels) 

en, meer algemeen, steltlopers. Het onderzoek richtte zich tot voor kort vooral op de 
rol bij nestsucces, op de invloed van verschillende soorten predatoren en op het effect 
van predatieregulerende maatregelen. Bij het laatste ligt de nadruk op experimenteel 
verwijderen of afschieten van predatoren en bescherming van legsels door uitrasteren. 
Veel van de studies vloeien voort uit zorgen over achteruitgang van gewaardeerde 
soorten. Boerenlandvogels en steltlopers mogen zich in deze waardering verheugen en 
in de internationale wetenschappelijke literatuur is veel over verschillende aspecten 
van predatie op deze soorten te vinden.  

 
3. In de internationale literatuur vinden we met name studies uit het Verenigd Konink-

rijk, Zweden, Finland, Duitsland en de Verenigde Staten. Voor dit rapport zijn voor-
namelijk studies in het agrarisch cultuurlandschap geselecteerd. Veel bestudeerde om-
standigheden betreffen extensief gebruikt agrarisch landschap maar deels ook inten-
sief, al of niet afgewisseld met extensief beheer. Vergeleken met Nederland betreffen 
studiegebieden in het Verenigd Koninkrijk en Fenno-Scandinavië soms een meer ge-
varieerd landschap met extensieve landschapselementen (bosjes, heggen, steilranden) 
en wat meer gemengde gebieden met zowel akkerbouw als grasland. Dit laatste is een 
reden waarom een van de meest onderzochte soorten de Kievit is. Omdat het meest 
bestudeerde habitat grasland betreft in min of meer open cultuurlandschappen, kun-
nen we aannemen dat de resultaten ook wel iets zeggen over de Nederlandse situatie. 

 
4. Voor het beoordelen van de betekenis van predatie is het niet genoeg om te weten of 

de predatie groot of klein is. De betekenis moet worden afgemeten aan de mate waar-
in predatie voldoende reproductie in de weg staat of verantwoordelijk is voor verande-
ring van de populatie. Een hoge predatiedruk op nesten kan bijvoorbeeld gecompen-
seerd worden door een grote kuikenoverleving, zodat toch nog voldoende jongen 
vliegvlug worden om de populatie in stand te houden. Dit is met name mogelijk bij 
relatief lang levende vogels zoals steltlopers, die al gauw een jaar of vijf oud worden. 
Ze hoeven over hun hele leven maar twee jongen voort te brengen, zodat ze een jaar-
tje met minder reproductie wel kunnen hebben. Studies die het effect van predatie in 
verschillende broedfasen (nesten, kuikens) kwantificeren en de betekenis in de totale 
reproductie (aantal vliegvlugge jongen per paar) en/of voor toe- of afname van de po-
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pulatie onderzoeken, zijn schaars. De belangrijkste reden is dat pas de laatste 10-20 
jaar goede technieken beschikbaar zijn om kuikenoverleving te meten, namelijk met 
behulp van lichtgewicht zenders. En voor een goed inzicht in populatieontwikkeling 
van steltlopers zijn meerjarige studies nodig en ook die zijn niet algemeen. Ik heb 26 
analyses gevonden die aan de vereisten voldoen (tabel 1). In enkele studies zijn de ef-
fecten van predatie op meerdere soorten in hetzelfde gebied bestudeerd. Ik heb de re-
sultaten voor de verschillende soorten als aparte analyses meegenomen. De meest on-
derzochte soorten zijn Kievit (7 studies) en Wulp (5 studies, inclusief de Amerikaanse 
wulp). 21 van de 26 analyses stammen vanaf 2000.  

 
5. 20 van de 26 analyses (driekwart) wijzen op predatie op nesten of kuikens als de be-

langrijkste oorzaak van te weinig reproductie en/of populatieafname. Dit geldt voor 
meerdere landen in Europa. Predatie op volwassen vogels lijkt geen rol te spelen, 
maar is nauwelijks onderzocht, 

 

6. Gebieden met een hoofdrol voor predatie zijn zowel extensief gebruikte als intensief 
gebruikte landschappen. De Nederlandse gegevens hebben deels betrekking op gebie-
den met bescherming (geheel of gedeeltelijk reservaat of met een gebiedsaanpak met 
mozaïekbeheer, dus met minstens een deel extensief beheer), waardoor verliezen door 
landbouwactiviteiten beperkt zijn. In intensieve landbouwgebieden zonder bescher-
ming zullen de landbouwverliezen de hoofdrol spelen, 

 
7. Kuikenpredatie is het belangrijkste knelpunt in de reproductie. Blauwe reiger, de 

kleine marterachtigen en Buizerd zijn in Europa de belangrijkste kuikenpredatoren, 
maar mogelijk horen Vos en Zwarte kraai ook daartoe, 

 

8. Op meerdere plaatsen in Europa (Engeland, Duitsland, Nederland) is geconstateerd 
dat de predatie op steltlopers (en boerenlandvogels in het algemeen) vanaf de laatste 
decennia van de vorige eeuw is toegenomen. De toename hangt samen met een her-
stel c.q uitbreiding van een aantal predatoren in het moderne cultuurlandschap, zoals 
Vos, Buizerd, Havik, Zwarte kraai en Ooievaar, in wisselwerking met diverse andere 
ontwikkelingen (zie volgende punt). Zachter wordende winters zijn de oorzaak van 
een toename van Blauwe reigers,   

 
9. Er kunnen 21 wisselwerkingen met andere factoren worden onderscheiden waardoor 

predatie wordt bevorderd (of niet vermindert). De belangrijkste zijn: 

 Toename van predatoraantallen in het moderne cultuurlandschap door afname 
van roofvogelvervolging, droger worden van de bodem door ontwatering en aan-
kleding van het open landschap met ruilverkavelingsbosjes en dergelijke, 

 Bestrijding van bepaalde predatoren leidt tot toename van predatie door andere 
soorten, bijvoorbeeld Vossen eten Hermelijnen maar door bejagen van Vossen 
krijgen Hermelijnen meer kans, 

 Intensivering van het landgebruik. Dit leidt tot: 
o Afname van weidevogeldichtheden, wat leidt tot een lager broedsucces door 

minder afweer tegen predatoren, 
o Afname van Veldmuizen als alternatieve prooi, 
o Afname van plasdras, waardoor het landschap beter toegankelijk wordt voor  

grondpredatoren. Hierdoor neemt de kans op met name nestpredatie toe, 
o Door eerder maaien en oogsten wordt het broedseizoen korter en is er na 

predatieverlies minder kans om succesvol een vervolglegsel te produceren, 
o Nesten worden door een dichtere en eenvormiger stand van de gewassen 

kwetsbaarder voor predatie, onder andere omdat nesten makkelijker te vin-
den zijn en oudervogels predatoren minder gauw opmerken, 
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o Gruttokuikens lopen een vergrootte kans op predatie door verlies van dek-
king bij grootschalig en vroeg maaien. Hierdoor worden ze gedwongen zich 
te verplaatsen en zijn daardoor kwetsbaar voor (vliegende) predatoren, 

o Door afname van de gewasdiversiteit en een eenvormiger en dichtere stand 
van het gewas verslechtert de beschikbaarheid en/of bereikbaarheid van 
voedsel voor kuikens en kan de conditie afnemen. Dit verhoogt de kwets-
baarheid voor predatie, 

Daar staat tegenover dat de intensivering van de landbouw leidt tot een groot-
schaliger landschap met minder perceelsscheidingen, ruige overhoekjes, houtsin-
gels en andere landschapselementen. Dit geeft minder dekking aan predatoren. 
Dit heeft echter niet altijd gevolgen voor de predatiedruk en weegt niet op tegen 
de negatieve effecten. 

 De aanwezigheid van opgaande landschapelementen zoals bomen en bosjes leidt 
tot een verkleining van geschikt broedhabitat omdat steltlopers die elementen 
mijden. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van predatoren in die 
landschapelementen: er treedt predatiemijding op. In sommige gevallen treedt 
ook bescherming op tegen andere predatoren wanneer in de omgeving van een 
predator wordt gebroed. Bij boerenlandvogels (waaronder steltlopers) is echter 
vooral mijding aangetoond, 

 Het effect van landschapselementen op de reproductie is niet eenduidig. Soms 
wordt een slechter broedsucces gemeld naarmate de afstand tot elementen kleiner 
is, soms wordt geen effect gemeld. In het laatste geval zou het kunnen zijn, dat de 
directe omgeving al ontruimd is door predatiemijding, 

 Met name bij Kieviten is een duidelijk verband vastgesteld tussen de broeddicht-
heid en de overlevingskans van nesten en kuikens: veel vogels bij elkaar zijn in 
staat predatoren af te weren. Dit effect is ook aangetoond voor combinaties van 
soorten, zoals Kieviten, Grutto's, Watersnippen, Tureluurs, Veldleeuweriken en 
Gele kwikstaarten. Bij de Kievit is een dichtheid waarbij het werkt bijvoorbeeld 
minimaal 9 nesten binnen 100 m van elkaar,  

 Concentratie kan ook averechts werken, bijvoorbeeld wanneer het predatoren 
aantrekt en verweer onvoldoende effectief is, bijvoorbeeld tegen Vossen. Dit zou 
het geval kunnen zijn in gebieden met agrarisch mozaïekbeheer en in sommige 
reservaten, die eilandjes vormen in een cultuurzee die verder ontruimd is door 
weidevogels, 

 
10. Maatregelen om predatie te verminderen hebben alleen zin als de kwaliteit van het 

broedhabitat goed is. Omdat het grootste knelpunt de kuikenoverleving is, betekent 
dat dat er voldoende kuikenland moet zijn (bij voorkeur op hoog waterpeil). De door-
slaggevende betekenis van lang gras met een open structuur (kuikenland) voor 
Grutto's en Tureluurs vormt de les van 2006, toen door weersomstandigheden het 
maaien grootschalig werd uitgesteld tot begin juni en ook het boerengrasland een 
open structuur had. De goede habitatkwaliteit compenseerde kennelijk de predatie-
verliezen, wat leidde tot een goede reproductie, 
 

11. Effectieve methoden om predatie te verminderen zijn: 

 Verwijderen van predatoren. Een aantal studies (in het moderne agrarische cul-
tuurlandschap) wijst uit dat dit kan leiden tot een toename van broedpopulaties 
van boerenlandvogels/steltlopers met een factor 1.5  2.5. Het werkt echter niet 
altijd. De redenen van mislukking zijn: 
o De wintersterfte neemt toe, waardoor de broedpopulatie in het volgende jaar 

niet toeneemt, 
o Nieuwe predatoren koloniseren een gebied als predatoren zijn verwijderd, 
o Het verwijderen lukt onvoldoende, 
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 Uitrasteren van nesten en opgroeigebied van kuikens. Dit werkt alleen als nest-
predatie de belangrijkste factor is. En het is alleen uitvoerbaar als het te bescher-
men gebied niet te gek groot is, dus bij kleine en geconcentreerde populaties, 

 De oppervlakte geschikt broedgebied vergroten door landschapelementen te ver-
wijderen. Dit werkt niet zozeer door directe vermindering van predatie op nesten 
en/of kuikens maar doordat predatiemijding wegvalt. 
 

12. Omdat de selectie van de onderzochte soorten en typen cultuurlandschap sterk is ge-
richt op dezelfde weidevogelsoorten als in Fyslan, in zowel intensief als extensief ge-
bruikte gebieden, kan worden aangenomen dat de resultaten redelijk representatief 
zijn voor de (steltloper)weidevogels in Fryslân. Een belangrijk deel van de Nederland-
se studies is ook in Fryslân uitgevoerd en is derhalve goed bruikbaar voor het beoor-
delen van de Friese situatie. 
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