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Woord vooraf

De vliegtuigtellingen van Eidereenden in januari en maart 2002 werden mogelijk
door een financiële bijdrage van Vogelbescherming Nederland. Analyse van de
gegevens en publicatie van het rapport zijn betaald uit het LNV-bestek 5a
“Voedselaanbod voor Vogels”.
De coördinatie en planning van de twee telling is uitgevoerd door Romke Kats.
Tijdens het vliegen verzorgde hij de navigatie en het fotograferen van groepen
Eidereenden. Het tellen in januari werd gedaan door Mardik Leopold en Piet Duiven,
die ook de maart telling voor zijn rekening nam vergezeld door Martin de Jong. De
piloot tijdens beide vluchten was Simon IJspeert, op 1 dag vervangen door Brien van
Wijk. De algehele projectleiding was in handen van Bruno Ens.
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Samenvatting

Dit rapport beschrijft het resultaat van vliegtuigtellingen, die in januari en maart 2002
werden gehouden om de aantallen en de verspreiding vast te stellen van de in
Nederland overwinterende Eidereenden Somateria mollissima. Alleen de Voordelta
werd niet geteld. In januari 2002 werden 105.821 Eidereenden geteld en in maart
2002 53.801.
In 1993 werd de structuurnota zee- en kustvisserij van kracht en is het RIKZ
begonnen met elk jaar systematisch tijdens midwinter het aantal Eidereenden in de
Nederlandse kustwateren te tellen. Het langjarig gemiddelde in januari over de
periode 1993 – 2001 in en rond het Waddengebied en de Hollandse Kust is 126.285
Eidereenden. In deze periode werden slechts tweemaal aantallen geteld die lager
waren dan het in januari 2002 getelde aantal van 105.821 eenden. Wanneer het
gemiddelde van de eerste vijf jaren (139.500) wordt vergeleken met het gemiddelde
van de laatste vijf jaren (109.000) dan is er spraken van een afname met meer dan
20%.
In en rond het Waddengebied is in de winters van 1999/2000, 2000/2001 en
2001/2002 een verhoogde sterfte van Eidereenden vastgesteld. In deze winters was
het aantal in de Waddenzee overwinterende Eidereenden opvallend laag. Het
langjarig gemiddelde in de periode voor de grote sterfte bedroeg ruim 98.000
Eidereenden. Sindsdien is het aantal gehalveerd. Met name in de westelijke
Waddenzee, van oudsher het belangrijkste overwinteringsgebied, zijn de aantallen
sterk teruggelopen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat hoge sterfte onder
Eidereenden optreedt in jaren waarin het geschatte aanbod halfwas mosselen op de
cultuurpercelen laag is. Uit de tellingen blijkt dat de eenden in die jaren uitwijken naar
andere voedselgebieden: de Noordzee kust boven de waddeneilanden en ten westen
van Noord-Holland.
De dichtheden aan Eidereenden in de verschillende habitats in de Waddenzee zijn
ten opzichte van het langjarig gemiddelde over de periode 1993 – 2001 sterk gedaald.
Op droog vallende platen met bijna 20 %, op diep water met 57% en op en nabij
mosselpercelen met maar liefst 60 %. Nagegaan moet nog worden in hoeverre de
schattingen van het habitatgebruik afhangen van het moment in het tij waarop de
tellingen worden gehouden. Het RIKZ telt tijdens hoogwater, terwijl Alterra tijdens
laagwater telt.

Alterra-rapport 630

9

10

Alterra-rapport 630

1

Inleiding

Recentelijk heeft zich grote sterfte voorgedaan onder de Eidereenden Somateria
mollissima {Camphuysen et al. 2002 }die in de Nederlandse kustwateren overwinteren
(van den Berk et al. 2000; Camphuysen et al. 2002; Ens et al. 2002). Onder invloed
van deze ontwikkeling heeft Vogelbescherming Nederland aan Alterra gevraagd om
extra vliegtuigtellingen van de Eidereenden uit te voeren. Sinds 1993 worden de in
Nederland overwinterende Eidereenden (Somateria mollissima) elk jaar in januari of
februari geteld vanuit het vliegtuig (Berrevoets et al. 2001), maar gegeven de
bijzondere omstandigheden leken extra tellingen wenselijk. De door
Vogelbescherming ter beschikking gestelde middelen waren onvoldoende om alle
kosten te dekken, maar konden worden aangevuld uit andere bronnen. Ten eerste
vanuit het door NWO betaalde onderzoek aan de voedselecologie van de Eidereend.
Het betreft hier een samenwerking tussen Alterra en Rijksuniversiteit Groningen in
het kader van het programma SUSUSE (Sustainable Use of Marine Resources). Ten
tweede vanuit het door LNV betaalde bestek 5a “voedselaanbod voor vogels”,
waarin de voedselecologie van de Eidereenden speciale aandacht krijgt.
Zowel in de winter van 2000/2001 als in de winter van 2001/2002 is het gelukt om
drie aanvullende tellingen te doen. Deze tellingen worden in afwijking van de RIKZ
tellingen uitgevoerd rond laagwater in de Waddenzee. Deze rapportage heeft
betrekking op de laatste twee tellingen; die van januari en maart 2002. Door
omstandigheden is het RIKZ er niet is geslaagd deze winter een midwintertelling uit
te voeren. De resultaten van de januari 2002 telling van Alterra zal daarom
vergeleken worden met de tellingen van het RIKZ over de periode 1993 t/m 2001.
Ook de verdere analyse van het habitat gebruik is op vergelijkbare wijze met die van
het RIKZ uitgevoerd (Berrevoets et al. 2001).
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2

Methode

In figuur 1a&b is te zien op welke wijze er over het telgebied is gevlogen. Dit vindt
plaats op een vlieghoogte van 150 meter met een standaardsnelheid van circa 140
km/uur. Op deze manier wordt er per kant van het vliegtuig een strook van ongeveer
750 meter breed geteld. Tijdens de vlucht is iedere 5 seconden de geografische
positie vastgelegd via een Global Positioning System (GPS). Door middel van
synchronisatie van de tijd die de tellers inspreken en de tijd van de GPS is het
mogelijk de posities van getelde groepen vast te leggen.
Zoals te zien is in onderstaande figuren (Fig. 1a en 1b) zijn beide tellingen uitgevoerd
in vier dagen.
In januari 2002 verliep de telling vanwege te slecht weer niet geheel vlekkeloos. Na
de 10de kwam er een (zuid)westelijke stroming op gang en werd het weer steeds
meer bepaald door depressies. Er viel regelmatig regen, op sommige dagen stond er
veel wind.
De maart 2002 telling verliep voorspoediger in vier aaneengesloten dagen. Alleen de
middag telling van 10 maart verviel door te harde wind waardoor de telling op 11
maart werd afgerond langs de Noord Hollandse kust.
De verdere verwerking van de telgegevens, zoals de indeling in telgebieden (figuur 2),
vindt plaats in GIS. Hierbij is dezelfde indeling gebruikt als gebruikelijk bij het RIKZ.
Binnen de Waddenzee wordt via een GIS analyse per groep Eidereenden bepaald op
welke van de drie habitat categorieën zij zich bevinden.
Onderscheiden zijn (zie figuur 3):
1. Eidereenden op of nabij (binnen 1 km) mosselpercelen (mossel). Het is op dit
moment niet bekend of en wat voor mosselen op het moment van de telling op
de percelen aanwezig waren.
2. Eidereenden op droogvallende wadplaten (droog), d.w.z. alle wadplaten boven
de laagwaterlijn buiten het gebied dat reeds is aangemerkt als mosselhabitat.
3. Eidereenden op dieper water (diep), d.w.z. alle delen van de Waddenzee beneden
de laagwaterlijn buiten het gebied dat reeds is aangemerkt als mosselhabitat.
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Figuur 1 Track van de vlucht van (a) januari en (b) maart 2002
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Figuur 2 Indeling telgebieden. 1-4 Waddenzee, 5-10 Noordzee kust.

Figuur 3 Habitat in de westelijke Waddenzee
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Resultaten

Allereerst zullen de resultaten van de januari 2002 telling (midwinter) gepresenteerd
worden, gevolgd door een vergelijking met de midwintertellingen van het RIKZ in de
periode 1993 t/m 2001. Hierna wordt op deelgebied niveau eveneens de januari
telling vergeleken met eerdere midwintertellingen.
Vervolgens wordt op verschillende manieren een vergelijking gemaakt tussen de
januari en maart telling van 2002 door onder meer de verspreiding te presenteren per
5*5 km blok, en de detail verspreiding over de verschillende habitat categorieën in de
westelijke Waddenzee.
Tot slot worden de dichtheden van de januari en maart tellingen op de verschillende
habitat categorieën vergeleken met het langjarige gemiddelde dat is vastgesteld door
het RIKZ.

3.1

De telling van januari 2002

Tijdens de januari telling van 2002 zijn er in totaal 105.821 Eidereenden geteld. Door
middel van een GIS analyse is een aggregatie gemaakt op het niveau van 5 * 5
kilometer. In figuur 4 is te zien hoe de verspreiding er dan uit ziet.

Figuur 4 Aantallen Eidereenden in januari 2002 per 5 *5 km-blok
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3.2

Vergelijking van midwintertellingen en hoofdgebieden

In tabel 1 en figuur 5 zijn de telresultaten van de midwintertellingen van het RIKZ
en de Alterra / RuG telling van 2002 weergegeven. Hierbij zijn de aantallen van de
Voordelta niet weergegeven omdat Alterra dit gebied niet heeft geteld. Het totaal is
dan ook exclusief de Voordelta. Dit gaat om gemiddeld 2,8 % van het totaal aantal
Eidereenden. Het gebied is dus van geringe betekenis voor overwinterende
Eidereenden en wordt buiten beschouwing gelaten.
Tabel 1 resultaten 1993-2002 op hoofdgebieden
Winter
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996*
1996/1997*
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002

maand
jan
feb
feb
jan
jan
feb
Jan
Jan
Jan
Jan

Waddenzee
73.912
86.560
113.475
144.929
90.824
74.062
107.859
51.357
31.926
49.080

Waddenkust
61.685
27.342
29.465
17.945
22.163
23.826
20.861
46.596
44.662
16.661

Hollandse Kust
1.144
161
365
409
27.516
350
275
72
37.218
40.080

Totaal
136.741
114.078
143.305
162.874
140.503
98.238
128.995
98.025
113.806
105.821

* Strenge winter
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Figuur 5 Aantallen Eidereenden per hoofdgebied tijdens de midwintertellingen
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Het langjarig gemiddelde in de periode 1993-2002 van het totaal aantal Eidereenden
in en rond het Waddengebied bedraagt 126.285 . Met in totaal maar 105.000
Eidereenden in januari 2002 is dit de op twee na laagste score. Wordt het
gemiddelde van de eerste vijf jaren (139.500) vergeleken met dat van de laatste vijf
jaren (109.000) dan is er sprake van een afname met meer dan 20 %. Het totaal aantal
in januari 2002 is 7 % lager dan het totaal van 2001. Opvallender is echter de
verandering in de verspreiding (figuur 6).
Eidereenden in 2001

Eidereenden in 2002

Waddenzee

Waddenzee

Waddenkust

Waddenkust

Hollandse Kust

Hollandse Kust

Figuur 6 Vergelijking van de verdeling van de Eidereenden in 2001 en 2002 over de hoofdgebieden

Sinds de grote Eidereenden sterfte in de winter van 1999/2000 waarbij ruim 8 keer
de gemiddelde sterfte optrad, verblijft ongeveer 1/3 van het totaal aantal
Eidereenden voor de Hollandse Kust, een fenomeen dat voor die tijd alleen werd
waargenomen in de winter van 1996/1997 toen er veel ijsgang in de Waddenzee was.
In de Waddenzee is het aantal overwinterende Eidereenden sinds de grote
Eidereenden sterfte in de winter 1999/2000 (figuur 7) sterk afgenomen. Het langjarig
gemiddelde in de periode voor de grote sterfte was ruim 98.000 Eidereenden;
sindsdien is het aantal gehalveerd. Ook in de winters 2000/2001 en 2001/2002 is er
sprake van verhoogde sterfte. Samenvattend: de laatste drie winters worden
gekenmerkt door hoge aantallen op de Noordzee en zeer lage aantallen in de
Waddenzee, met name het westelijke deel van de Waddenzee, dat van oudsher het
belangrijkste overwinteringsgebied is. In dezelfde winter is er ook sprake van
verhoogde sterfte onder de Eidereenden. Eerder werd reeds vastgesteld dat hoge
sterfte onder Eidereenden vooral wordt waargenomen in jaren dat het geschatte
bestand halfwas mosselen op de cultuurpercelen in de Westelijke Waddenzee laag is
(Ens et al. 2002).
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Figuur 7 Aantal Eidereenden in de Waddenzee tijdens midwintertellingen, uitgesplitst naar Westelijke en
Oostelijke Waddenzee. Ter vergelijking het aantal dood gevonden Eidereenden per km strand (uit Ens et al.
2002)

Aantallen in deelgebieden

Door middel van een GIS analyse is elke getelde groep toebedeeld aan een
deelgebied. De resultaten hiervan staan in onderstaande tabel 2.
Tabel 2 Aantallen per deelgebied
JAAR WAD1 WAD2 WAD3 WAD4 WKU5 WKU6 WKU7 WKU8 WKU9 HKU10
1993 24.347 37.050 1.212 10.721 5.622
0 50.610
111
5342
1.144
1994 26.074 56.354
834 2.858 25.305
171 1.300
440
141
161
1995 55.270 34.141 15.931 1.284
310
813 15.349 10.555
2438
365
1996 51.636 66.042 3.513
744
0
0
602
5
3074
200
1997 36.614 39.753 8.921 5.482
0
935 7.453
713 12725 27.516
1998 31.141 38.253 3.697
971
37 1.600 11.613
173 10403
350
1999 36.324 57.369 12.597
996 2.840 1.273
24 5.839 10885
275
2000 17.702 17.910 7.683 7.758
47
0 35.823 2.205
8521
72
2001 13.517 11.797 1.576 5.036
105 4.635 36.608
120
3194 36.333
2002 16.300 15.755 9.932 7.091
143 9.790 1.915 3.476
1339 40.080
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Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal Eidereenden in de Westelijke
Waddenzee (deelgebieden WAD1 en WAD2) erg laag. Dit van oudsher belangrijkste
gebied, met in vroegere jaren 60.000 tot 120.000 Eidereenden, herbergt de laatste
jaren nog maar 30.000 tot 35.000 Eidereenden. Opvallend hoog daarentegen is het
aantal Eidereenden in deelgebied WAD3, ten zuiden van Ameland. Dit zou verklaard
kunnen worden door de aanwezigheid van veel mosselzaad op de platen.
Het aantal Eidereenden in deelgebied WAD4 is voor het derde jaar relatief hoog en
ook hoger dan in de winter van 2001. Ook in dit gebied ligt veel mosselzaad.
Voor deelgebied WKU5, de waddenkust voor Schiermonnikoog en Rottum werden
zoals gebruikelijk weer weinig Eidereenden geteld. Voor de kust van Ameland
(deelgebied WKU6) is het aantal opvallend hoog. Daar waar voor de periode 19932000 het gemiddelde niet hoger ligt dan 600 was het aantal van vorig jaar al hoog,
maar dit jaar is dat aantal meer dan verdubbeld.
Een heel ander beeld geeft de waddenkust boven Terschelling, deelgebied WKU7.
Ten opzichte van het gemiddelde van 17.500 Eidereenden over de periode 19932002 is nog maar 10 % over. Ten opzichte van 2000 en 2001 nog maar 5 %!
De aantallen Eidereenden voor de kust van Vlieland, deelgebied WKU8 geeft geen
duidelijk beeld. Dit jaar waren er weer redelijke aantallen aanwezig. Sinds het hoogste
aantal in 1997 is het dit jaar voor de Waddenkust van Texel (deelgebied WKU9) wel
erg mager.
Zoals eerder vermeld was het aantal Eidereenden voor de Hollandse Kust (HKU10)
net als in 2001 erg hoog en ook weer hoger dan vorig jaar.

3.3

Vergelijking van de telling van maart en januari 2002

In maart 2002 zijn Eidereenden geteld om een indruk te krijgen van de verspreiding
aan het einde van de winterperiode. Door omstandigheden kon pas laat in het
seizoen gevlogen worden, zodat de telling viel op de overgang tussen winterperiode
en broedseizoen. In totaal zijn er 53.801 Eidereenden geteld. Het merendeel van de
winterpopulatie, komende uit het gebied rond de Oostzee was vermoedelijk reeds
weggetrokken. In tabel 3 worden de aantallen per deelgebied vergeleken met daarbij
de afname in procenten.
Tabel 3 Aantalvergelijking per deelgebied in januari en maart
2002 WAD1 WAD2 WAD3 WAD4 WKU5 WKU6 WKU7 WKU8 WKU9 HKU10
totaal
Januari 16.300 15.755
9917
6.981
143
9.790
1.913 3.476
1.339 40.080 105.694
Maart 12.436 10.492
3.201
5.472
34
1.566
1.093 5.644
491 13.372 53.801
Afname in %

23.7
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33.4

67.7

21.6

76.2

84.0

42.9

-62.4

63.3

66.6
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49.1

Op de Noordzee nemen de aantallen sterk af met circa 60 tot ruim 80 %.
Uitzondering hierop is de waddenkust boven Vlieland waar de aantallen zelfs sterk
toenemen. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de belangrijkste broedkolonie
van Nederland in de Kroonspolders op Vlieland. In de Waddenzee zijn de aantallen
nog aanzienlijk en is de afname maar 20 tot 30 %. Met uitzondering dan van
deelgebied 3, het wad ten zuiden van Ameland. Hier is de afname net zo sterk als op
de Noordzee.
Ook van de maart telling is door middel van een GIS analyse een aggregatie gemaakt
op het niveau van 5 * 5 kilometer. In figuur 8 is te zien hoe de verspreiding er in
maart uitziet.

Figuur 8 Aantallen Eidereenden in maart 2002 per 5 *5 km-blok

Een beter beeld van de verandering in de verspreiding komt naar voren als er meer in
detail wordt gekeken naar de groepen Eidereenden (figuur 9). Hierin is het westelijk
deel van de Waddenzee weergegeven met de onderscheiden habitat categorieën. De
verspreiding in maart concentreert zich duidelijk meer richting de waddeneilanden,
waar ook de broedkolonies zijn.
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Figuur 9 Detail verspreiding westelijke Waddenzee (a) januari en (b) maart 2002
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3.4

Habitatgebruik in de Waddenzee

Voor de Waddenzee is er op dezelfde wijze als het RIKZ door middel van een GISanalyse gekeken naar de verspreiding over de 3 onderscheiden habitat categorieën
(zie figuur 3 en figuur 9a&b).
80

Dichtheid eiders per km2
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Langjarig gemiddelde
midwintertellingen 1993 2001

50
40
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30
20
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0
Diep

Mossel

Droog

Figuur 10 Dichtheid Eidereenden per km2 voor verschillende habitat categorieën in de Waddenzee

In figuur 10 is te zien dat de dichtheden aan Eidereenden overal gedaald zijn; op
droog vallende platen met bijna 20 %, op diep water met 47% en op en nabij
mosselpercelen met maar liefst 60 %. Een probleem bij deze vergelijking is dat niet
uitgesloten kan worden dat het moment in het tij waarop de telling plaatsvindt een
rol speelt. De tellingen uit de periode 1993-2001 zijn gedaan door het RIKZ en
worden verricht tijdens hoogwater in de Waddenzee. De tellingen van Alterra
worden verricht tijdens laagwater in de Waddenzee. Het verdient aanbeveling om na
te gaan of het geschatte habitatgebruik afhangt van het moment in het tij waarop de
tellingen worden verricht.

24

Alterra-rapport 630

Literatuur

Berrevoets,C.M., Witte,R.H. & Arts,F.A. 2001. Midwintertelling van zee-eenden in de
Waddenzee en Nederlandse kustwateren, januari 2001. Werkdocument
RIKZ/IT/2001.814x, 1-19. Middelburg, RIKZ.
Camphuysen,C.J., Berrevoets,C.M., Cremers,H.J.W.M., Dekinga,A., Dekker,R.,
Ens,B.J., van der Have,T.M., Kats,R.K.H., Kuiken,T., Leopold,M.F., van der Meer,J.
& Piersma,T. 2002. Mass mortality of common eiders (Somateria mollissima) in the
Dutch Wadden Sea, winter 1999/2000: starvation in a commercially exploited
wetland of international importance. Biological Conservation 106, 303-317.
Ens,B.J., Borgsteede,F.H.M., Camphuysen,C.J., Dorrestein,G.M., Kats,R.K.H. &
Leopold,M.F. 2002. Eidereendensterfte in de winter 2001/2002. Alterra-rapport 521,
1-114. Wageningen, Alterra.
van den Berk,V.M., Dirksen,S. & Poot,M.J.M. 2000. Sterfte onder eidereenden in de
Waddenzee 1999-2000. Werkdocument EC-LNV 186, 1-71. Wageningen.

Alterra-rapport 630

25

26

Alterra-rapport 630

