EENLITERATUURSTUDIENAAR VOGELSTERFTE
DOORHETOPNEMENVANHAGELKORRELS
J.G. deMolenaar

RIN-rapport86/5

Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Leersum

juni1986

Postbus 59, 1790AB Den Burg
Texel, Hoiiand

\ r> I ?J -

"
' s -

• "C^JT'
<u —*

INHOUD

PAGINA

Voorwoord

3

1. Algemeen

4

2. Betrokkensoorten
3. Omvangenbetekenis
4. Effecten
5. Hoeveelheidhagel

5
7
9
10

6. Opnamerisico

10

7. Risicobeperking

11

8. Slotopmerkingen

12

Verwijzingen

14

Voorwoord

Naar aanleiding van een vraag over risico's in verband met eenhinderwetvergunning voor een kleiduivenschietbaan, bleek dat er geen overzicht bestaat van de aard en omvang van vogelsterfte InNederland als
gevolg van loodvergiftiging doorhet opnemen vanvalhagel.

Uit het materiaal dat voor de beantwoording van die vraag werd verzameld, bleek dat er reden is om niet te licht over risico's tedenken.
Deze conclusie stoelt vooral op resultaten van buitenlands onderzoek.
Inmiddels is echter ook in Nederland sprake van daadwerkelijke belangstelling voor dit onderwerp. Deze indruk van de risico's vormde, samen
met overwegingen over aard en omvang van de jacht in Nederland en de
groeiende belangstelling voor de kleiduivenschietsport, de aanleiding
om een algemeen overzicht van de huidige stand van zaken te geven.
Daarbij stond voor ogen eenbeeld teverkrijgen van demogelijkhedenom
met deze problematiek om te kunnen gaan zowel vanuit het oogpunt van
natuurbehoud als vanuit het belang van de jacht. Daarom is ook een
samenvatting van dit rapport aangeboden aan "De Nederlandse Jager".
Vanwege deze bedoeling gaat het rapport niet in op b.v. de toxicologischeachtergronden vanhet verschijnsel.

Deze literatuurstudie geeft ook aan welke betekenis aan monitoring van
vogelsterfte en aan inventarisatie van de landelijke valhagelverspreidingmoetworden toegekend.

De Directie

1.Algemeen

Loodvergiftigingbijvogelsalsgevolgvanhetopnemenvanhagelkorrels
is al meer dan een eeuw in de literatuur bekend (V.S.: Hindle 1876,
Grinell 1894;Italië:Sebastiano&Delprato 1880).
Het onderwerp staat vooral de laatste twintig jaar volop in debelangstelling, vooral in de V.S.Er wordt elders recent in toenemende
mate aandacht aan besteed (zie overzicht International Waterfowl
ResearchBureau,Thomas 1980).Aanvankelijk laghetaccentop:
1.loodvergiftigingmetdodelijkeafloop(letalevergiftiging),dieal
dooropnamevanéénofenkelehagelkorrelskanoptreden.
Laterzijndaarbijgekomen:
2. subletale loodvergiftiging, leidend o.a. tot verhoogd risico van
sterfte door een andere directe oorzaak en daarnaast verminderde
voortplanting,en
3. secundaire vergiftiging van roofvogels door consumptie van vogels
met opgenomen hagelkorrels in het spijsverteringssysteem (ook met
zowel letale als subletale gevolgen;niet-metallischloodopgenomen
via de organen vande prooi zouvanminder ofondergeschikt belang
zijn).
In Nederland dateert de belangstelling van de laatste jaren. In De
Nederlandse Jager verscheen na een attendering door Den Hollander
(1976) een literatuurstudie van Rutten (1980). Rutten merkte op dat
loodvergiftiging bijwaterwild in Nederland nog nietwaswaargenomen.
De eerste publikatie over loodvergiftiging door hagelopname bij een
schietbaan in Zeeland verscheen direct al een jaar daarop,ook inDe
NederlandseJager (Overetal. 1981). Sinds 1977,toendeeerstediagnosedoorhetCentaalDiergeneeskundig Instituutwerdgesteld,wordtin
het project 'Vogelsterfte' van het CDI aandacht aan dit onderwerp
besteed.
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Het CDI heeft sindsdien bij uiteenlopende vogelsoorten in Nederland
sterfte als gevolg van valhagelopname geconstateerd: zwarte zeeëend,
bergeend, wilde eend, grauwe gans,knobbelzwaan,wilde zwaan,fazant,
waterral, kluut, scholekster, blauwe kiekendief en sperwer. Het CDI
trofzowelinpartijeneendemagenbetrokkenviapoeliersalsbijbotulismeslachtoffers totinomstreeks 5%vandegevallenhagelkorrelsaan
(Smitetal.1986a).

Depublikatie vanRutten (op.cit.)teltvierendertigliteratuurverwijzingen.Een globaal overzicht (zie b.v. Clausen &Wolstrup 1979,Cohn
1985, Danell 1980,Demayoetal.1982,Feierabend&Berger1981,Pattee
1984, Olney 1960,Pattee &Hennes 1983,Thomas 1980)laatziendater
inmiddels een veelvoud aan wetenschappelijke publikaties bestaat over
letaleensubletaleloodvergiftigingbijvogelsdooropnemenvanhagelkorrelsëndoorvergiftigingvanpredatoren.Hetverschijnsellijktover
dehelewereld op te treden endeomvangvandeevidentie iswelhaast
overweldigend.Vanwegehetlaatstewordthetoverbodiggeachteengedetailleerde samenvatting vandebestaande literatuur tegeven.Erwordt
volstaan met een aanduiding van de hoofdpunten ten behoeve van het
trekkenvanconclusiesvoordepraktijk.

2. Betrokkensoorten
De betrokken groepen vanvogels zijnnogaluiteenlopend. Afgezienvan
doorvergiftiging is loodvergiftiging zoals hier aande ordegeconstateerdbijzwanen(wildezwaan,kleinezwaane.a.), ganzen(grauwegans,
kolgans, kleine rietgans e.a.), eenden (wildeeend,pijlstaart,krakeend, zomertaling,wintertaling, smient,slobeend,eidereend,brilduiker, krooneend, tafeleend,kuifeend,toppereend,grotezeeëend,zwarte
zeeëend, zaagbekken endiverseuitheemse soorten),rallenenverwanten
(meerkoet,waterhoen,waterral e.a.),hoenders (fazant,patrijs,kwartels), steltlopers (kluut,kanoetstrandloper, scholekster,watersnip,
bokje,grutto's), duiven (houtduif e.a.), meeuwen.De inons landgeconstateerde gevallen passen geheel in dit beeld. In hoeverre andere
vogelsoorten bijvergiftiging doordirecte opname vanvalhagel inhet
gedingzijn,isnietbekend.
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Hetlijktaannemelijkdathetommeersoortengaat.Indeeersteplaats
ishetwaarschijnlijkdateendeelaandewaarnemingisontsnapt,omdat
het onderzoek traditioneel hetaccentheeftgehad opwaterwild.Inderdaad blijkt delaatste jarendathetaantalniet-waterwildsoortenzich
als een olievlek uitbreidt. Oudere meldingen van soorten anders dan
waterwild lijkennudanook 'toevalstreffers'tezijngeweest.
Inde tweede plaats lijkt valhagel teworden opgenomen alsmaagkiezel
(grit) ten behoeve van de spijsvertering, als verondersteld voedsel
(verwisseling voor b.v. slakjes, zaden)enook toevalligmet devoedselopname (zie o.a. Van Bon & Boersema 1984,Veiga 1985,Smit etal.
1986b). Dit doet sterk vermoeden dat ook b.v. zaadetende zangvogels
risico lopen waar valhagel op de grond blijft liggen.De inonsland
geconstateerdedoorvergiftigingbijblauwekiekendiefenvooralsperwer
wijst,geletopdeprooikeuzevandezeroofvogels,ookindierichting.
Ten derde speelt ook de vindkans vanmogelijke slachtoffers eenrol.
Kadaversvankleineresoortenhebbeneengrotereverdwijnkans (opruimen
door aaseters, vgl. Renssen 1977, Scott & Roberts 1972), terwijl de
resterendelijkenminderopvallen.Devindkansneemtverderafnaarmate
soorten meer een verborgen leefwijze vertonen en/of een minder overzichtelijk biotoophebben,ennaarmatehunuitdossingminderopvallend
is;n.b.desituatiemetbetrekking tothetbokje(par. 3).
Ten vierde speelt mogelijk een niet te onderschatten rolhet patroon
van zoeken (wanneer,waarnaar, met welke intensiteit en in wat voor
terreintypen), bekendheid met onderzoek naar vogelsterfte (wie,waar)
en de beweegredenen om eventueel gevonden dode vogels voor onderzoek
ter beschikking te stellen (een dode ooievaar maakt mogelijk meer
'kans' dan een dode mus?), dan wel juistbuiten ditkanaal tehouden
(omzetelatenprepareren).
Ten vijfde sterft een deel van de belaste vogels voortijdig aan een
andere oorzaak,met name predatie (vgl.par. 4)ofhet effect blijft
"onzichtbaar'(verminderdereproductie).
De relatieve bekendheid vanhetbotulismeprobleem en-onderzoektreedt
tenslotte hierbij wellicht ook enigermate vertekenend op. Overigens
leveren doortrekkers in dit geheel een extra complicatie, omdat die
heel wel buiten onze landsgrenzen pas dood kunnen gaan nadat hier
valhagelisopgenomen.
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Inelkgevalisinditverband vanbijzonder belanghetrisicovansecundaire vergiftiging, dat pas recent in de aandacht is gekomen.Het
gaat daarbij o.a. om roofvogels die bijzondere zorg verdienen zoals
slechtvalk, arenden, rodewouw,blauwekiekendief,e.d. (o.a.Smitet
al. 1986a,Thomas 1980,1982;indeV.S.isdeernstigebedreigingvan
de nationale vogel,de bald eagle of witkopzeearend door opname van
hagelviadeprooiaanleidingvoorbelangrijkegerechtelijkeprocessen;
zie Cohn 1985). Hierbijmoet wel wordenbedacht dat deprooi optwee
manieren met hagelkorrels belast kan worden: de korrels kunnen zijn
opgenomen als valhagel,maar ook zijn opgelopen door aanschieten tijdensde jacht.Deverhouding tussenbeideherkomsten isbijsecundaire
vergiftiging onduidelijk enmoeilijkteachterhalen.Deprooikeuzevan
depredatorenende jachtpraktijkkunnenhiervoorwelvermoedensleveren. Hoehet ook zij,voor devergiftiging vanpredatorenisditlood
omoud ijzer eneerder een reden totbredere bezinning danaanleiding
totwillekeurigbagatelliserenvaneenvanbeideoorzakeninvoorkomendegevallen.

Gelet op de spijsvertering bij roofvogels, inhet bijzonder het feit
datzijonverteerbareprooirestenalsbraakballenuitdemaagverwijderen, moetbijsecundairevergiftiging zekerookgedachtwordenaanbelasting via de opname van prooidierorganen waarin lood accumuleert
(b.v. de lever). Secundaire vergiftiging bijroofdieren zalvermoedelijk vooraldezelaatstevormvanbelasting betreffen (afwezigheidvan
eenspiermaag,snellepassageookvanvastedeeltjesdoorhetspijsverteringskanaal),maar hierover geeft de literatuur nauwelijksinformatie.

3. Omvangenbetekenis
Deomvangvanvogelsterftealsgevolgvanvalhagelopnameisweinigduidelijk.Uitdeliteratuurblijktdatinhetalgemeendesoortendieop
grond vanpost-mortem onderzoek getalsmatighetgrootsterisicolopen,
onder de zwemeenden betrekking hebben opwilde eend en pijlstaart en
onderdeduikeendenopkuifeendentafeleend;ganzenlijkenminderrisico te lopen (ter illustratie vandeeerder aangetiptenuanceringen:
zie het eerste in Nederland geconstateerde gevalvanloodvergiftiging
onder grauwe ganzen in Zeeuws-Vlaanderen; Over et al. 1981). Buiten

zwemvogels lijken rallen bijzonder gevoelig te zijn voor opname van
valhagel. Uit Noord-Amerika komen cijfers van miljoenen watervogelslachtoffersperjaar,toteentotaalvanenigeprocentenvandetotale
Noordamerikaanse waterwildpopulatie. Op zo'n schaal bezien lijkt een
dergelijke sterfte van beperkt belang. Voor sommige soorten lijkt de
geconstateerde sterfte echter alarmerend te zijn: voor zwanen (wilde
zwaan,kleinezwaan)wordtinDuitsland,Denemarken,Noorwegen,Zweden,
Groot-Britannië en Noord-Amerika éénvierde tot dehelft vandedoodsoorzaken op naam gezet van loodvergiftigingdoor opname vanhagelkorrels (deels,metnameinEngeland,aangevuldmetverlorenvisloodjes).
Ruim één op de vijf bokjes geschoten bij de baai van Arcachon (ZWFrankrijk)had hagelkorrels in de maag (Veiga 1985). Van deze soort
zijn overigens geen loodvergiftigingsgevallen bekend - terwijl dieer
ongetwijfeld

Aandacht voordeeffecten opkleinere schaal,b.v.opbepaaldenatuurgebieden of regionale tot lokale populaties (b.v. grauwe ganzen in
Zeeuws-Vlaanderen) en daarnaast op soorten van andere groepen ofmet
eenandere dichtheid vanvoorkomen (zeldzaamheid)danwel met eenbeperktepopuiatieomvangbinneneenrelatiefkleingebied,lijktnogniet
ofnauwelijkstebestaanofinhoudte(kunnen)hebbengekregen.
Hetisdaarommoeilijkuitspraken tedoenoverdebetekenisvanvogelsterfte als gevolg vanvalhagelopname.Uiteraard isduidelijk dathet
constateren van een effect op risico en het beoordelen daarvan wel
samenhangen, maar twee verschillende zaken betreft: een dode mus is
geen dode slechtvalk als het gaat om een waarde-oordeel. Het lijkt
aannemelijk dat de betekenis van het verschijnsel op grond van de
bestaandegegevenseerderonderschatdanoverschatkanworden.

InelkgevalisvoorNederland intrigerenddatb.v.weidevogelsenverwante soorten,waarvooronslandvanbijzondere internationalebetekeniswordtgeacht,zijnvastgesteldalsslachtoffervanvalhagelopname.
Vooralbijdesteltloperslijkttoevalligeopnamebijhetvoedselzoeken
minder waarschijnlijk,actieve opname moet echtermogelijk wordengeacht.Ofhierooksprakekanzijnvandoorvergiftiging(valhagel-lood
indebodem-loodopnamedoorb.v.regenwormen-consumptievandergelijkebodemdierendoorvogels)isonbekend.Welisaangetoond datvalhagel op denduur eenverhoogd,biologisch beschikbaar loodgehaltein

debodemkanveroorzakenendatloodkanaccumulereninbodemorganismen
zoals regenwormen (Doelman &Ma invoorbereiding;Ma 1983;Thornton&
Abrahams 1983).

4. Effecten
Slechts een fractie vandeopgenomenhagelkorrels passeert hetspijsverteringsstelsel enwordtuitgescheiden.Meerdan95%wordtnaopname
in de spiermaag fijngewreven, waarna het lood in de bloedcirculatie
wordtopgenomen.Datleidttotverhoogdeloodresidueninlever,nieren,
bottenenveren.Daarmeegepaardgaataantastingvandealgemeneconditievandevogel (ookde reactiesnelheid endevoortplanting),waarna
tenslottededoodkanintreden(Borkenhagen 1979,Eders&Garlich1983,
Moriarty 1977,Mudge 1983,Smit etal. 1986b,Szymczak &Adrian1978,
Veitetal.1983).

Dodelijke vergiftiging kanal optreden naopnamevan een zeerbeperkt
aantal hagelkorrels.Inmeer dandehelft vandegevallenindeliteratuur blijkt slechts één hagelkorrel per maag te zijnaangetroffen,
hoewel het soms ook om tientallen korrels kan gaan (o.a.Borkenhagen
1979, Mudge 1983,Smit et al. 1986a). Het aantal opgenomenkorrelsen
heteffectdaarvanheeftnatuurlijkallestemakenmetdegrenstussen
subletale en letale dosis.Daarop zijn overigens een aantal factoren
van invloed, met name de voedselsamenstelling en de conditie vanhet
individu.Dematevanoverdosisdoetminder terzake.Datisvanbetekenis voor de duur van de tijd tussen opname en sterfte (zie b.v.
Finley&Dieter 1980).Daarnaastmoet rekeningwordengehoudenmethet
effect van herhaalde opname, omdat loodvergiftiging cumulatief is
(Veiga 1985).
Bellrose (1959) heeft verband gelegd tussen belasting, afnemende
(reactie)snelheid en afschotkans bij de wilde eend. Toediening van
hagelkorrels nr. 6verhoogde de afschotkans met 1.5, 1.9 en 2.1maal
bij een, twee respectievelijk vier korrels.Verwacht mag worden dat
zoietsookaandeordeisbijnatuurlijkepredatie.Enerzijdsverzwaart
dithet risicovoorroofvogels,anderzijdsvertekent dithetkwantitatieve beeld van directe loodvergiftiging dat wordt verkregen door
onderzoekvangevondenkadavers.
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5. Hoeveelheidvalhagel
Uit de opgaven van Van Bon &Boersema (1984)blijkt dat inNederland
jaarlijks zo'n 440 - 450 ton lood met valhagel op de bodem terecht
komt.Deverdeling hangt uiteraard af vandeverdeling vandeschietdrukoverhet land,d.w.z.vandewijzevan jagen/schietenendemobiliteit vande schutter.Waar vanuit vaste posities veelwordtgeschoten,mogendehoogsteconcentratieswordenverwacht.Hetleeuwedeelvan
deverschotenhagelvaltbinneneenafstandvan250m.Alshetschootsveld bijkleiduivenschiet en/ofhuttenjacht opwaterwildwordtgesteld
opeenkwarttotdehelftvaneencirkel,gaathetomeenoppervlakvan
zo'n5tothooguit 10ha.Uitgaandvaneengemiddeldepatrooninhoudvan
32 gram lood betekent dat een gemiddelde belasting van 3 tot 6gram
loodperhaper schot,ofbij100jachtpatroonkaliber 12(datca.90%
vanhettotalegebruikinneemt)vankaliber6of7éénkorrelper2.32
2
4.6m ,respectievelijkper 1.6- 3.2m.Zekerbijkleiduivenschieten
isgeen sprake vaneengelijkelijke belasting vanhet hele terreinen
zal deze berekening voor een deel van het schootsveld aanmerkelijk
hogeruitkomen.
De belasting van het terrein kan bij huttenjacht vanuit rietkragen
2
enige tientallen korrels per m bedragen, bij kleiduivenschietbanen
honderden tot tienduizend korrels perm (Smit etal.i.V.,VanBon&
Boersema 1984); op een kleiduivenschietbaan in Friesland werd een
2
plaatselijke uitschieter van tweekg loodhagel perm gemeten (datis
2
bijkaliber 12,nr.7bijna twintigduizend korrels perm ;Oranjewoud
1984).

De belasting (concentratie) zalwaarschijnlijk in het algemeen en in
grote lijn ongeveer afnemen volgens de reeks kleiduivenschieten huttenjacht,jachtineendenputtenenopsnippenbedden-jachtmetboot
of lokeenden en 'posten' op trek -drijfjacht - jagen 'voordevoet'
c.q. 'peuteren'(incl.'slootjeslopen').

6. Opna«erisico
Het risicovoor vogels omvalhagelkorrels op tenemenhangtafvande
reeksvragen:hoeveelligter,kunnendevogelserbijkomenenzijner
ookvogelsomdattekunnendoen.
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Opdeconcentratievanvalhagelinhetterreinishiervooralingegaan.
Debereikbaarheid,ditisdeoppervlakkigeliggingvanhagelkorrels,is
eenpuntapart.Deduikdieptevanduikeendenligtindeordevangroottevanenkelemeters.Indiepwaterzoudebereikbaarheid dusverwaarloosbaar kunnen zijn. In ondiep water en moerassig terrein speelt de
consistentie van de grond een rol. Naarmate die slapper is,kunnen
hagelkorrels meerwegzakken;overhet gedrag vanvalhagel indebodem
isechterweinigbekend.Indergelijkeslikkigegrond zoekenechterin
elk geval juist vele vogelsoorten hunvoedsel.Daarnaast lijkt debereikbaarheid wèlweer duidelijk beperkt tekunnenworden door eengesloten, relatief hogevegetatie diehethele jaar staat (dichterieten ruigtebegroeiingen) en op bouwland waar na de oogst intensieve
grondbewerking plaatsvindt (dehagelgrotendeels 'onderdegrondwordt
gewerkt', al moet dat worden beschouwd als ietswaar na verloop van
tijd een eind aan kan komen omdat erweer evenveel 'naarbovenwordt
gewerkt').

Deconcentratievanvogelsdiehagelkorrelskunnenopnemen,hangtsamen
met terreingesteldheid, deterreingesteldheid vandeomgeving,detijd
van het jaar en de ecologie van de betrokken soorten.Zeer algemeen
gesproken neemt dekans toenaarmate sprake isvanminder cultuurdruk
(m.b.t. factorenalsrust,uitgestrektheid,vormvangrondgebruik).De
afwisseling inhet terrein (grondgebruiksvormen,hetvoorkomenvanrelatief natuurlijke landschapselementen zoalsheggen,houtwallen,ruige
bermenetc.)speelthierbijookeenrol.

7. Risicobeperking
In de literatuur worden verschillende aanbevelingen gedaan die het
risicokunnenbeperken.Daaronderiseenaantal,datdeterreingesteldheid wezenlijk aantast (onderwater zetten,waterstand opzetten,ploegenvanniet-bouwland).Ookiswelgedachtaanhetverstrekkenvanbepaald voedsel (vooreenden)of 'grit*.OnderdeNederlandseomstandighedenlijkthetmeer terzakeaandacht tebestedenaandepraktijkvan
hetschietenmethagelpatronen.Dezepreventieveaanpakbetreft:

-beperkingvankleiduivenschietennaarintensiteitenaantalbanen;
-beperkingvankleiduivenschietbanen totterreinendie:
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. een zo min mogelijk natuurlijk karakter hebben (metals uiterste
bouwlanddatintensiefwordtbewerkt);
. arm zijn aan relatief natuurlijke landschapselementen (heggen,
houtwallen,bermenenoverhoekjesmetruigten, e t c ) ;
. in de gegeven situatie gedurende het gehele jaar arm zijn aan
vogels.
-beperkingvandejachtnaarintensiteitenwijzevanjagenwat
betreft:
. schietvaardigheid,weidelijkheidenschotafstand (belastingvanhet
terreinmethagelkorrels);
. schieten vanuit vastepositiesenconcentratievanhagelkorrelsin
verband met de mobiliteit van de jager; n.b. jacht vanuit vaste
huttene.d..
Op zichzelf staat een andere preventieve maatregel, dat iswijziging
van de metallurgische samenstelling vanhagelkorrels (verminderingof
vervanging van lood door minder of niet toxische metalen, toevoeging
vandesintegrerendebestanddelen)of 'coating'(metnikkelofplastic).
8. Slotopmerkingen
De grootste problemen lijken samen te hangen metkleiduivenschieten.
Zoals Smit et al. (1987) opmerken: "Met enige goede wil en fantasie
moeten dergelijke banen (bedoeld is: kleiduivenschietbanen) op een
plaats te situeren zijndie diebeschreven risico's uitsluit".Dit is
een behartigenswaardige aanbeveling, zowel vanuit het belang vanhet
natuurbehoud als wat betreft de stemming ten aanzien van de jacht,
waarvankleiduivenschietenvoorveleneennevenverschijnselis.
Inditverbandwordtnietingegaanopmogelijkemilieu-aspectenvanhet
eventueelachterblijvenvankapotgeschotenkleiduiveninhetterrein.
Deze werden vroeger van glas gemaakt, doch als snel vervangen door
schotelsvangebakkenklei;tegenwoordigbestaanzijvoortenminsteeen
deeluitbutimineusmateriaal.Ookwordthiernietingegaanopderisico's van valhagel voor bodemleven, vegetatie/gewas, dierenleven/vee,
enz.;menzieb.v.VanBon&Boersema (1984),Oranjewoud (1984),Doelman&Ma(invoorbereiding),Lorgues (1977).Daarnaastwordthierevenminingegaan ophet feit dat loodhagelnaast 90%loodookkoper,cadmiumenantimoonbevat.
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Tenslotte moet worden opgemerkt dat verloren vislood vergelijkbare risico's oplevert, en dat de omvang van sterfte vanwatervogels dooropname van deze loodkorrels, speciaal in Engeland, eveneens onrustbarend
is.

Overigens lijkt het,gelet op de overstelpende evidentie in de literatuur en op wat elders aan onderzoek gaande is,minder zinvol om diepgaand onderzoek naarhetmechanisme van loodvergiftiging aan tevatten.
Het is daarentegen juist in hoge mate dringend het lopend monitoringonderzoek van CDI/Werkgroep Vogelsterfte voort te zetten,uit te breiden en te verdiepen. In aansluiting daarop is het gewenst nader aandacht te besteden aan de factoren die bijhet opnamerisico inhet veld
een rol spelen.
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