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De Zwarte Zeeeend Melanitta nigra in Nederland

Common Scoters Melanitta nigra in The Netherlands

MARDIK (M. F.) LEOPOLD, fuNK (H. J. B.) BAPTIST, PIM (P. A.) WOLF & HENK (H. R.) OFFRINGA

Sinds de jaren zestig zijn in Nederland, onder aus
picien van het International Waterfowl Research
Bureau (IWRB), landelijke midwinter watervo
geltellingen uitgevoerd (van den Bergh & Schaff
ner 1977, van den Bergh et al. 1978, van den
Bergh 1979-92 in serie, van Roomen et al. 1994).
Voor de meeste soorten eenden, ganzen en zwa
nen is hierdoor een goed overzicht verkregen van
de aantallen die in ons land overwinteren. Tot
voor kort viel de Noordzee buiten het gebied dat
regulier bij deze tellingen is onderzocht en daar
om is het beeld voor wat betreft de zeeeenden ver
re van volledig. Grote concentraties zeeeenden
verblijven veelal te ver op zee om vanaf de kust te
worden geteld (o.a. Camphuysen & van Dijk
1983, van Dijk 1987). Bij de landelijke watervo
geltellingen werd dan ook niet geprobeerd om
door systematische kusttellingen een schatting
van de aantallen zeeeenden te krijgen. Hierdoor
geven de opgegeven aantallen van de Zwarte
Zeeeend geen reeel beeld van het aantal dat in Ne
derlandse wateren overwintert. Zo wordt in Van
den Bergh (1992) een nationaal totaal van slechts
59 Zwarte Zeeeenden vermeld.

am zeeeenden in Nederland goed te tellen moe
ten de kustwateren met schepen en vliegtuigen
worden gei"nventariseerd, zoals dat al jaren ge
bruikelijk is op het IJsselmeer, de Waddenzee en
de Deltawateren (van Eerden & bij de Vaate 1984,
Baptist & Meininger 1984, Meininger et al. 1984,
1985, Swennen 1985). In dit artikel wordt een
overzicht gegeven van het voorkomen van de
Zwarte Zeeeend in Nederland in de afgelopen
eeuw. Hiervoor zijn in de jaren 1975-93 vliegtuig
en scheepstellingen uitgevoerd in onze kustwate
reno Het beeld is aangevuld met waarnemingen
van derden. Tevens is nagegaan wat de belang
rijkste voedselbronnen van de Zwarte Zeeeend in
Nederland zijn en aan welke bedreigingen de
soort in ons land blootstaat.

Methoden

De Zwarte Zeeeend figureert sinds het einde van de vo
rige eeuw in de omithologische literatuur van ons land.
Het voorkomen in Nederland in de vorige eeuw en de
eerste helft van deze eeuw is nagegaan aan de hand van
gepubliceerde waamemingen en tellingen van olie
slachtoffers. De eerste integrale telling van watervogels
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in Nederland dateert van februari 1956 (Over & Marzer
Bruijns 1956). Tussen 1964 en 1973 zijn in de Wadden
zee, op de Noordzee langs de Waddeneilanden en langs
de Hollandse kust verkennende tellingen met behulp van
schepen en vliegtuigen gedaan door het Nederlands In
stituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de toenmali
ge onderzoeksinstituten ITBON en RIN (c. Swennen
pers. meded., Weyland 1968, Anon. 1972, Engelsman &
Hulsmann 1974). Bij deze tellingen zijn de voge1s per
deelgebied (Waddenzee) of per afgelegde afstand
(Noordzee) genoteerd.

In 1975 is het tegenwoordige Rijksinstituut voor Kust
en Zee (RIKZ, voorheen Dienst Getijdewateren) gestart
met een serie tellingen per vliegtuig in de Voordelta
(Baptist & Meininger 1984). Gestreefd werd naar het
maandelijks afzoeken van het gehele gebied. Kleine
groepjes, tot enkele honderden, zijn direct geteld, maar
grotere groepen zeeeenden werden geteld terwijl het
vliegtuig de vogels omcirkelde. Sinds 1978 is ook de
Waddenzee een aantal malen per vliegtuig geteld in het
kader van de internationale midwinter tellingen (Swen
nen 1978-91 in serie, van Roomen et al. 1994).

Van januari 1986 tot heden worden zeevogels regel
matig per vliegtuig langs de gehele Nederlandse kustlijn
geteld (Baptist & Wolf 1991, 1993). Tijdens deze tellin
gen worden vaste transecten gevlogen op afstanden van
c. 2 en 3.5 km uit de kust. Alleen vogels die zich bevin
den binnen twee c. 150 m brede telstrips aan weerszijden
van het vliegtuig worden geteld. Wanneer echter een
grote groep eenden wordt ontdekt, wordt van het tran
sect afgeweken om de eenden beter te kunnen tellen.

In 1987 is gestart met zeevogeltellingen vanaf sche
pen. Ook hierbij zijn vrij smalle telstrips (maximaal 300
m breed) aangehouden (cf Tasker et al. 1984), maar de
vogels die buiten deze strips werden gezien zijn even
eens genoteerd.

Van 1990 tot heden zijn per schip gerichte zeeeenden
tellingen uitgevoerd. Hierbij werd de kuststrook tot een
afstand van ongeveer 10 km van het strand afgezocht.
Bij ontdekking van een grote groep werden de eenden
opgejaagd door op het zwaartepunt van de groep in te
varen. Hierdoor kwamen de eenden aan weerszijden van
het schip langsvliegen en konden zo relatief makkelijk
geteld worden (zie Offringa & Leopold (1991) voor een
meer uitgebreide beschrijving van deze telmethode).

Onze eigen gegevens zijn aangevuld met opgaven uit
de literatuur en met informatie van zeetrekwaamemers
van de Nederlandse Zeevogelgroep over groepen een
den die op zee pleisterden. Hierbij dient weI opgemerkt
te worden dat het tellen van groepen eenden op zee van
af een zeetrekpost een moeilijke zaak is. De kleine waar
nemingshoek, de in de regel grote afstand en het bewe
gende zeeoppervlak spelen de waamemers parten. Met
schepen en vliegtuigen is het mogelijk de eenden actief
te zoeken en te benaderen. Het vliegtuig heeft als voor-
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deel, dat de zee snel kan worden afgezocht, en dat de
eenden van bovenaf, dus in een plat vlak kunnen worden
geteld. Vanaf schepen is de hoek van kijken ongeveer
gelijk als bij zeetrekposten, maar het grote voordeel is
dat de hele kustlijn kan worden afgevaren, en dat groe
pen eenden kunnen worden benaderd. Hierdoor vliegen
de eenden op, waardoor het probleem van het tellen op
het beweeglijke zeeoppervlak verdwijnt. Het is weI be
langrijk dat speciaal voor de eenden wordt gevlogen of
gevaren. Groepen van vele tienduizenden eenden, die
zich op slechts enkele kilometers van de tellers bevin
den, worden in de regel niet opgemerkt. Dit probleem is
het grootst bij vliegtuigtellingen, waarbij vrijwel lood
recht naar beneden wordt gekeken. Ook bij niet speciaal
op eenden gerichte scheepstellingen bestaat dit pro
bleem, zij het in mindere mate omdat de kans dat een
groep eenden buiten de telstrook wordt opgemerkt veel
groter is.

De resultaten worden in vier blokken besproken: de
jaren v66r 1975, waarvoor we geheel zijn aangewezen
op de literatuur; de jaren 1975-85, waarvan vliegtuigtel
lingen van Waddenzee en Voordelta beschikbaar zijn;
de jaren 1986-89, met vliegtuigtellingen langs de hele
Noordzeekust en enkele (niet speciaal op zeeeenden ge
richte) scheepstellingen; de jaren 1990-94, met gerichte
vliegtuig- en scheepstellingen in alle Nederlandse kust
wateren. V66r 1990 worden steeds drie verschillende re
gio's onderscheiden: a) de Waddenzee en aangrenzende
Noordzee-kustwateren, b) de kustwateren voor Noord
en Zuid-Holland en c) de Voordelta. Door het grote aan
tal tellingen sinds 1990 zijn we voor deze jaren in staat
om per (winter)seizoen een min of meer volledig beeld
van de aantallen te geven. Om een beter beeld van de
verplaatsingen in onze wateren per seizoen te krijgen,
geven we voor deze jaren per seizoen een overzicht voor
Nederland als geheel.
Op de locaties waar in de jaren 1988-93 gedurende lan
gere tijd meer dan 10 000 Zwarte Zeeeenden verbleven,
zijn bodemmonsters genomen om het aanbod van poten
tiele prooidieren vast te stellen (Offringa 1991a, den
Hollander 1993). Bij waarnemingen van groepen vogels
in de zomermaanden is vastgesteld, dat de Zwarte
Zeeeenden sams niet wegvlogen voor het naderende
vliegtuig of schip. Dit wijst erop, dat de vogels aan het
mien waren. In de literatuur is nagegaan of het doorma
ken van de slagpenmi eerder in Nederland is vastge
steld.

Resultaten

Periode voor 1975

Schlegel (1860) noemt de Zwarte Zeeeend "op
den trek en veelal den geheelen winter door eene
der gemeensten soorten aan onze kusten". Albar
da (1897) vermeldt de soort als wintergast van
september tot mei, "in groote vluchten langs de
kust. Enkele voorwerpen ook in den zomer". In
die tijd was de soort ook in het Schelde-estuarium
en voor de kust van Belgie zeer algemeen. In de
winter "bedekken ontelbare groepen deze streek",
zowel op "volle zee over de gehele lengte van de
kust als op de Schelde tussen Vlissingen en Ter
neuzen". De dieren waren schuw en moeilijk per
boot te benaderen, zodat ze "slechts met grote
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moeite geschoten konden worden" (Quinet 1897).
In 1908 geldt de soort eveneens als hoofdzakelijk
wintergast, al kan men ook in de zomer "groote
vluchten dezer eenden op de Noordzee zien vlie
gen" (Snouckaert van Schauburg 1908). Van
Oordt en Verwey (1925) noemen de saort een
"zeer talrijke doortrekker en wintervogel, in klei
ner, maar toch niet gering aantal in den zomer
voor onze kust blijvend". De saort was in het be
gin van de twintigste eeuw een veel voorkomend
olieslachtoffer (Camphuysen 1989). Ook dit wijst
op een algemeen voorkomen langs de Nederland
se kust.

Waddenzee en Noordzee ten noorden van de Wad
deneilanden Albarda (1884) vermeldt onder
Zwarte Zeeeend: "het geheele jaar door op de
Wadden en bij de Noordkust van Ameland en
Schiermonnikoog". In augustus 1888 waren er
zelfs "ontelbare troepen" ruiende Zwarte Zeeeen
den op de Groninger wadden. De dieren konden
met de hand worden gevangen (Albarda 1890).

Van Dobben et al. (1932) noemen de Zwarte
Zeeeend de meest algemene zeevogel die langs
Texel trekt, maar onduidelijk is of de eenden hier
ook pleisterden. Op 14 juni 1934 was er bij Vlie
land "den geheelen dag overweldigend sterke
trek, c. 20 000 ex. per uur" (Eykman et al. 1941).
In de jaren 30 en 40 was de Zwarte Zeeeend 's
winters "gewoon op de Waddenzee" (Brouwer et
al. 1950). Vanaf Terschelling werden in septem
ber 1953 dagelijks bijna 10 000 passerende Zwar
te Zeeeenden geteld, en c. 15 000 vogels foerage
rend achter de branding gezien (Voous 1954). In
de strenge winter van 1956 werd voor het eerst
een groot deel van de Waddenzee en de Noord
zee-kuststrook van Texel, Vlieland en Terschel
ling geteld. Er werden in totaal 13 000 Zwarte
Zeeeenden geteld (Over & Morzer Bruijns 1956).
Op grond van scheepstellingen schatte Swennen
(1985), dat er begin jaren zestig ruwweg 40 000
vogels in de westelijke Waddenzee overwinter
den. In de jaren 1964-69 namen de aantallen aftot
c. 29 000 (Waddenzeecommissie 1974) en in het
begin van de jaren zeventig was het gemiddeld
aantal overwinteraars in de westelijke Waddenzee
niet hoger dan 8000 (Swennen 1975).

Op de Noordzee werden in de jaren zestig soms
grote aantallen gezien: in oktober 1961 en maart
en april 1962 werden door J. Tanis (in lit.) "soms
van 25 000 tot 28 000 Zwarte Zeeenden, voor de
kust fouragerend geteld". Op 19 augustus 1963
werden tijdens een NJN-kamp "zeer vele Zwarte
Zeeeenden bij paal 8" op Schiermormikoog geno
teerd (C. S. Roselaar, in lit.). In februari 1969 ble
ken er ten noorden van Vlieland en/of Terschel
ling ten minste enige tienduizenden eenden te
verblijven. Door een olievlek kwamen naar schat
ting 15-20 000 Zwarte Zeeeenden om (Swennen
& Spaans 1970). Bet is onduidelijk of er veel uit-
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Tabell. Groepen pleisterende Zwarte Zeeeenden, die door zeetrekwaarnemers zijn gezien langs de Noordzeekust van de Waddenei
landen in de periode 1975-85. Groups of Common Scoters seen at sea by seawatchers at the Frisian Islands, 1975-85.

Maand Jaar Plaats Aantal Bran
Month Year Location Number Source

okt 1975 Schiermonnikoog max 600 Miranda & Koenekoop (1980)
okt 1977 Schiermonnikoog min 600 van Dijk (1978b)
jan 1980 Schiermonnikoog 5000 Camphuysen et al. 1981)
aug 1981 Schiermonnikoog 700 Maas & den Ouden (1982)
okt 1981 Terschelling 3000 Maas & Ouden (1982)
okt 1981 Schiermonnikoog 1400 Maas & Ouden (1982)
jul 1982 Schiermonnikoog 850 den Ouden & Maas (1983)
okt 1983 Schiermonnikoog 800 Schekkerman (1985)
feb/mrt 1985 Texel max 4500 van der Ham et al. (1986)
sep 1985 Schiermonnikoog 2000 van der Ham (1987)
okt 1985 Terschelling 500 van der Ham (1987)

wisseling was tussen Noordzee en Waddenzee, en
wat het totaal aantal vogels in het noorden van het
land was.

In de jaren zeventig werden nog slechts zelden
echt grote groepen opgemerkt. Dijksen & Dijksen
(1977) noemen een waameming van 12000 "rus
tende" Zwarte Zeeeenden op de Noordzee bij
Texel in januari 1970 en C. S. Roselaar (in lit.)
zag op 3 augustus 1974 bij Schiermonnikoog
1200 vogels achter de branding zwemmen.
Scheepstellingen langs de Waddeneilanden in
1972/73 (Engelsman & Hulsmann 1974) leverden
slechts enkele bescheiden groepen zwemmende
vogels op: 400 vogels bij Texel (december 1972),
850 vogels bij Terschelling en 680 bij Ame
land/Schiermonnikoog (januari 1973), en een
groep van ten minste 5000 Zwarte Zeeeenden bij
Terschelling (februari 1973).

Hollandse kust Snouckaert van Schauburg
(1915, 1917 en 1929) vermeldt dat de Zwarte
Zeeeend in de zomer (juni/juli) "bij honderden" of
in "talrijke gezelschappen" op de Noordzee te
zien was. Dit betrof vooral mannetjes; mogelijk
dieren, die ergens langs de kust ruiden. In de jaren
twintig was de soort ook in de winter "in zeer
groote menigten aanwezig", waarbij "ontelbare
voorwerpen het slachtoffer werden van de olie
verontreiniging der zee" (Eykman (1925). De
Graaf (1930) zag op 17 maart 19291angs de Zuid
hollandse kust bij Meyendel binnen een uur
50 000 Zwarte Zeeeenden langstrekken, terwijl er
"bovendien nog groote troepen op zee lagen". In
december 1938 werden bij Wassenaar "grote troe
pen" Zwarte Zeeeenden op zee gezien (ter Pelk
wijk 1940). De terloopse manier waarop dit wordt
beschreven doet vermoeden dat dit in die tijd een
normaal beeld was. Voor de jaren veertig en vijf
tig werd geen informatie gevonden, maar in de ja
ren zestig namen de aantallen op zee vermoedelijk
af, want sinds 1960 daalt het aantal olieslacht
offers (Camphuysen 1989). Deze tendens zet zich
voort in het begin van de jaren zeventig. Bij de tel
lingen van Engelsman en Hulsmann (1974) wer-
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den in 1972 en 1973 weinig zeeeenden langs de
Hollandse kust gezien. AIleen in februari 1973
werden er c. 1200 Zwarte Zeeeenden geteld.

Delta Bij de integrale waterwildtelling in febru
ari 1956 werden in de delta 500 Zwarte Zeeeen
den gevonden (Over & Morzer Bruijns 1956). Het
Noordzee-gedeelte, dat zich later tot de Voordelta
zou ontwikkelen, was bij deze telling echter niet
betrokken. In de jaren vijftig was de Zwarte
Zeeeend zeer algemeen als olieslachtoffer in Zee
land (Camphuysen 1989). In de Belgische kust
strook werd het aantal overwinteraars in 1965 ge
schat op 8000 (Seys 1993). Injanuari 1973 was er
weer een integrale telling van het gebied. Bij deze
tellingen werden in totaa18900 Zwarte Zeeeenden
genoteerd (Saeijs & Baptist 1977). Enkele dagen
eerder werden er zelfs 12000 geteld (Smittenberg
& Baptist 1973). Er is een voorjaarswaameming:
op 24 mei 1974 werden bij Voome 1500 eenden
gezien (Vogeljaar 23: 46).

Periode 1975 tot zomer 1986

Waddenzee en Noordzee ten noorden van de Wad
deneilanden Ten behoeve van de midwintertel
lingen werd in een viertal winters boven de Wad
denzee gevlogen. In januari 1978 werden 2678
Zwarte Zeeeenden in de westelijke Waddenzee en
67 in de oostelijke Waddenzee gevonden (Swen
nen 1978). In de januari-maanden van 1980, 1983
en 1984 werden respectievelijk 840, 2991 en 1310
Zwarte Zeeeenden in de westelijke Waddenzee
geteld (Swennen 1980, 1983, 1984). In de ooste
lijke Waddenzee werden bij deze tellingen geen
groepen opgemerkt. AIleen bij de telling vanjanu
ari 1978 is ook langs de Noordzeekant van de ei
landen gevlogen. In totaal werden hier 818 Zwar
te Zeeeenden geteld, waarvan de meeste (642) bij
Ameland. Zeetrekwaamemers zagen echter, met
name voor de kust van Terschelling en Schier
monnikoog, regelmatig honderden tot duizenden
vogels zwemmen (tabel 1). De trekbewegingen
van de Zwarte Zeeeend werden vaak "vertroe-
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Tabel 2. Groepen pleisterende Zwarte Zeeeenden, die door zeetrekwaamemers zijn gezien langs de Hollandse kust in de jaren 1975-85.
Groups of Common Seaters seen at sea by seawatchers along the Dutch mainland coast, 1975-85.

Maand Jaar Plaats Aantal Bron
Month Year Location Number Source

mei 1975 Bergen 1100 van Dijk (1976)
mei 1975 Schoor! 500 van Dijk (1976)
mei/jun 1976 Noordwijk max 560 van Dijk (1977a)
jul 1976 Den Helder 4000 van Dijk (1977b)
jun 1977 Hondsbossche Zeewering max 500 van Dijk (1978a)
apr/mei 1978 Hondsbossche Zeewering 10.000 Camphuysen (1979a)
'najaar' 1978 Hondsbossche Zeewering 'duizenden' Camphuysen (1979b)
dec/mrt 1978/79 Hondsbossche Zeewering max 6000 van Dijk (1980a)
jan 1979 Scheveningen 330 van Dijk (1980a)
jan/feb 1979 Noordwijk 100 van Dijk (1980a)
apr 1979 Hondsbossche Zeewering 3300 van Dijk (1980b)
feb 1980 Hondsbossche Zeewering 1150 Camphuysen et al. (1981)
apr 1982 Maasvlakte 2000 den Duden & Maas (1983)
jan/feb 1984 Scheveningen max 1500 den Duden (1985)
apr 1984 Huisduinen 650 den Duden (1985)
jan 1985 Hondsbossche Zeewering 2500 van der Ham et al. (1986)
feb 1985 Noordwijk 1500 van Dijk (1987)
feb 1985 Egmond 500 van der Ham et al. (1986)

beld" door veel "heen en weer gevlieg" in de och
tenduren. Dit werd gelnterpreteerd als foerageer
vluchten of als "compensatie vluchten" voor ver
drifting door getij of wind gedurende de nacht.
Mogelijk bleven dus grote groepen pleisterende
vogels onopgemerkt.

In de Waddenzee zelf zijn buiten de midwinter
tellingen nog enkele tellingen gedaan. in de jaren
1976-81 werden de watervogels in Nederland ook
in maart ieder jaar geteld (van den Bergh 1983).
AIleen de telling van maart 1980 leverde voor de
Waddenzee een opvallend aantal (5075) op (van
den Bergh 1981). Er zijn twee zomerwaamemin
gen: bij Engelsmanplaat verbleven in mei/juni
1975 en mei 1977 maximaal 1000 respectievelijk
1600 Zwarte Zeeeenden (Mes et al. 1980, Smit
1987). Scheepstellingen van NMF in de westelij
ke Waddenzee tussen september 1985 en april
1986 leverden nooit meer op dan een paar hon
derd zeeeenden (de VIas & Meyer 1989).

Hollandse kust Hier werden aIleen door zeetrek
waamemers, vooral in het voorjaar, groepen pleis
terende eenden gezien. De grootste groep werd
gezien in het voorjaar van 1978, toen een groep
van 10 000 vogels neerstreek bij de Hondsbossche
Zeewering. Opmerkelijk is dat op deze locatie en
kele maanden later een grote groep vogels terug
keerde om er te overwinteren (tabe12).

Voordelta In de Voordelta schommelde het aan
tal overwinteraars in de jaren 1975-80 tussen 9000
en 28000 vogels (figuur 1). Het belangrijkste
concentratiegebied in die jaren was de monding
van het Haringvliet met een uitloper langs Goeree
tot in het Brouwershavense Gat. Door de aanleg
van een slibdepot aan de randvan de Maasvlakte
en de daarmee samenhangende verstoring en geo-
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morfologische veranderingen verdwenen de
Zwarte Zeeenden uit de Haringvlietmonding en
namen de aantallen in de gehele Voordelta at tot
maximaal 9000 in de winters 1981/82 tot 1985/86.
De vogels verplaatsten zich naar het gebied tussen
de kop van Goeree en de kop van Schouwen (Bap
tist & Meininger 1984, 1992).

Periode zomer 1986 tot en met zomer 1989

In deze periode zijn voor het eerst in het gehele
kustgebied regelmatig per vliegtuig vogels geteld.
Daamaast werden vogeltellingen vanaf schepen
uitgevoerd. Zowel de vliegtuig- als de scheepstel
lingen waren in deze periode niet speciaal gericht
op het vinden van concentraties zeeeenden. WeI
hadden de verschillende groepen tellers contact
met elkaar en met de zeetrekwaamemers, waar
door belangrijke concentraties eenden door meer
dere waamemers werden geteld. Mede hierdoor
zijn de aantallen Zwarte Zeeeenden in deze jaren
redelijk goed bekend.

Waddenzee en Noordzee ten noorden van de Wad
deneilanden De (vliegtuig) midwintertelling
van 28/29 januari 1987 leverde voor de gehele
Waddenzee 1828 Zwarte Zeeeenden op, waarvan
het merendeel in de westelijke helft verbleef
(Swennen 1987). Ook bij scheepstellingen wer
den tussen september 1987 en april 1988 vooral in
de westelijke Waddenzee Zwarte Zeeeenden aan
getroffen. De grootste aantallen (1055) werden
gezien in november (de VIas & Meyer 1989). Op
de Noordzee ten noorden van de eilanden zijn
vanuit het vliegtuig in deze jaren slechts een paar
groepen vogels op het water gezien: in februari
19866000 vogels bij Ameland/Schiermonnikoog
en in maart 1987 800 bij Texel. In januari en fe-
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Figuur 1. Maximale aantal
len Zwarte Zeeeenden per
winter in de Voordelta, 1975
93. De locatie 'Haringvliet
monding' vedoor zijn belang
tijdens de aanleg van het slib
depot bij de Maasvlakte in
1984-88. Winter maxima of
Common Scoters in the Delta
area. The birds left their pre
ferred location 'Haringvliet
monding' during construction
ofa major land reclamation.
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bruari 1988 zagen zeetrektellers op Ameland
1500 tot een paar duizend vogels ter plaatse (M.
Versluys in lit.). Op 29 mei 1988 werden ten noor
den van Schiermonnikoog c. 2000 "baltsende" vo
gels gezien (L. J. Draaijer, in lit., cf. Offringa
1991b).

Hollandse kust In januari 1987 werden bij de
Hondsbossche Zeewering 8600 Zwarte Zeeeen
den op zee gezien (Stegeman & van Splunder
1989). Na een vorstperiode in februari werden
voor de kust bij Zandvoort, met uitlopers naar IJ
muiden en Noordwijk, 50-60 000 Zwarte Zeeeen
den gezien (van Dijk 1987, Baptist & Camphuy
sen 1987). In maart werden hier nag 22 000
vogels geteld. Na 1987 was de kust van Noord- en
Zuid-Holland vooral een doortrekgebied, waar
omegelmatig graepen van enkele honderden tot
duizenden vagels voorkwamen. De grootste graep
betraf 6000 vogels, in januari 1989 voor de kust
van Noord-Holland. Oak vanaf de zeetrektelpos
ten werden in deze periode buiten de winter van
1986/87 vrijwel geen pleisterende graepen geno
teerd. Vermeldenswaard is alleen de waameming
van 2000 vogels bij Egmond op 23 april 1988
(van Splunder 1991).

Voordelta In de winter van 1986/87 werden oak
in de Voordelta weer grate aantallen (c. 20 000)
Zwarte Zeeeenden aangetroffen (figuur 1). Vlak
ten noorden van de Voordelta, bij Hoek van Hol
land, werden in maart 1987 5300 eenden aange
traffen. Mogelijk waren dit vagels die waren ver
stoord op de oude locatie in de mond van het
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Haringvliet. Wellicht was er oak uitwisseling met
de belangrijkste locaties voor de Belgische kust,
waar in deze winter op de Vlaamse Banken maxi
maal 6400 vogels werden geteld (Maertens et al.
1988). In de winter 1987/88 werden er in de Voor
delta maximaal 22 500, en in Belgie maximaal
5260 geteld. Na 1988 daalden de aantallen in de
Voordelta, terwijl ze in Belgie stegen tot 12 000,
het hoogste aantal Zwarte Zeeeenden daar ooit ge
teld (Maertens et al. 1990). In deze jaren wisselde
de locatie waar de eenden verbleven voortdurend,
maar ze leken zich te concentreren rand het Brau
wershavense Gat (Baptist & Meininger 1992).

Periode winter 1989/90 tot voorjaar 1994

In deze periode is de Zwarte Zeeeend het best
geYnventariseerd. Zowel per vliegtuig als per
schip is de Noordzee kustlijn intensief afgezocht
en oak in de Waddenzee werden (in januari 1993
en 1994) weer eenden per vliegtuig geteld. Aan
zeetrekwaamemers werd gevraagd am speciaal
naar pleisterende graepen Zwarte Zeeeenden uit
te kijken.

1989/90 In oktober 1989 werden voor het eerst
sinds lange tijd weer grate aantallen ten noorden
van de Waddeneilanden gezien: 17 000 bij Schier
monnikoog. Op deze locatie bleven c. 10 000 vo
gels overwinteren. Bij Ameland zagen de zeetrek
tellers al in september "duizenden" vogels op zee.
In januari/februari verbleven hier minimaal 5
9000 vogels (M. Versluys in lit.). Mogelijk bleven
hier oak vogels overzomeren, want in 1990 wer-
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den in iedere maand groepjes van enkele honder
den vogels op zee ten noorden van Ameland ge
zien (archief NZG/CvZ). Elders in Nederland
werd geen enkele grote groep op zee gezien.

1990/91 In het volgende najaar kwarnen de een
den terug bij Schiermonnikoog. In oktober 1990
werden hier 35250 eenden geteld. Injanuari 1991
was het aantal gegroeid tot c. 100000 (Offringa
1991a, Swennen 1991), maar tijdens een koude
inval in februari viel de groep uiteen. Er bleven 25
000 vogels achter bij Schiermonnikoog, terwijl
5000 vogels opschoven naar Ameland en 14 000
naar Terschelling. In maart narn de groep bij
Schiermonnikoog verder af tot 11 000, die bij
Ameland tot 3-4000 vogels, en verbleef de hoofd
macht van 48 000 Zwarte Zeeeenden bij Terschel
ling. Op 29 maart werd door zeetrekwaamemers
bij de noordpunt van Texel een zeer grote groep,
van naar schatting 80 000 vogels gezien. Deze
groep heeft hier slechts korte tijd gezeten. In april
en mei werden hier nog slechts 8000 respectieve
lijk 6900 vogels aangetroffen (figuur 2). In het
voorjaar verlieten veel vogels de Nederlandse wa
teren, maar vooral bij Terschelling bleven grote
aantallen achter om te overzomeren. In april zaten
hier nog 39 500 vogels, in mei 36 000 en in juni
13 000. In de zomer (juli en augustus) verbleef
een groep van 12000 tot 15 000 Zwarte Zeeeen
den bij Terschelling (eigen waam. HJBjPAW en
J. Smit, NBLF pers. meded.). Ook bij Ameland
werden in deze zomer enkele honderden vogels
gezien.

De sterke toename van het aantal eenden bij de
Waddeneilanden ging gepaard met het verschij
nen van groepen elders langs de kust in de winter
van 1990/91. Voor de kust van Noord-Holland
verbleven op wisselende locaties in totaal c. 5000
vogels. Ook in de Voordelta nam het aantal een
den weer toe (figuur 1), maar de vogels hadden
geen vaste verblijfplaats in het gebied en de totale
aantallen schommelden sterk. In november 1990
bevonden zich nog twee groepen van 3150 en
4100 vogels bij Schouwen. In januari 1991 was
deze locatie verlaten, en werden alleen voor de
kust van Walcheren nog 1500 vogels aangetrof
fen. Voor de Belgische kust zaten op dat moment
echter c. 10 000 Zwarte Zeeeenden (Offringa
1991a); mogelijk waren dit voor een deel vogels
die de Voordelta hadden verlaten. In maart 1991
beyond zich weer een groep van 4070 dieren voor
de zuidwestkust van Goeree en in april werden bij
Schouwen 3060 vogels gezien.

1991/92 In december was het aantal bij Ter
schelling weer toegenomen tot 31 500 eenden, en
beYond zich een tweede groep van 2000 vogels
tussen Schiermonnikoog en Rottum. In januari en
februari 1992 werden op deze twee locaties zeer
grote groepen aangetroffen: 75 000 bij Terschel-
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ling en 50 000 bij Schiermonnikoog-Rottum. In
maart werd niet gevlogen of gevaren, maar in april
en mei bleken nog steeds grote groepen Zwarte
Zeeeenden aanwezig bij Terschelling (15 000) en
bij Schiermonnikoog (50 000). Vlak over de grens
met Duitsland, bij Borkum, zaten nog eens 40 000
eenden, zodat het totale aantal vogels in dit zeege
bied ten opzichte van januari niet noemenswaar
dig was afgenomen. Tussen juni en augustus is
niet geteld, zodat voor 1992 niet vast staat of er bij
Terschelling opnieuw vogels hebben overzomerd.
Bij Ameland zagen de zeetrektellers van mei tot
juli af en toe 100 a200 vogels zwemmen.

In 1991/92 bevonden zich langs de Hollandse
kust geen grote aantallen zeeeenden (figuur 2). In
december 1991 beyond zich weI opnieuw een
groep van een paar duizend (4350) vogels voor de
kust van Schouwen en werden er bovendien 3436
in Belgische wateren aangetroffen (J. Seys in lit.).
In januari 1992 werd in de Voordelta niet geteld.
In Belgie Yond men toen 7128 Zwarte Zeeeenden
(J. Seys in lit.). In februari werd in Belgie niet ge
teld en leken aIle Zwarte Zeeeenden weer in de
Voordelta, voor de kust van Goeree (8500) te zit
ten. Gedurende de rest van deze winter werden
ondanks intensief zoeken geen grote groepen
meer in de Voordelta waargenomen, maar weI
3860 in Belgie (J. Seys in lit.).

1992/93 Begin oktober 1992 werden twee grote
groepen waargenomen: 6420 eenden bij Rottum
en 23 550 bij Terschelling. In december werd aI
leen bij Terschelling een grote groep aangetrof
fen (43 500). Tijdens de midwintertelling in janu
ari 1993 werden hier vanuit de lucht nog slechts
16500 Zwarte Zeeeenden teruggevonden (van
Roomen et al. 1994). Een maand later echter zaten
hier 125000 Zwarte Zeeeenden; de grootste groep
ooit in Nederland geteld (Leopold 1993), terwijl
er ook bij Schiermonnikoog nog 10 000 Zwarte
Zeeeenden werden aangetroffen. In maart werd
vanaf het strand van Terschelling gezien, dat er
nog tienduizenden vogels aanwezig waren, maar
een betere schatting was niet mogelijk (MFL).

Het voedsel dat de eenden bij Terschelling aten,
werd in februari door kokkelvissers bevist. Hier
mee gepaard ging een verplaatsing van de eenden
naar een locatie voor de kust van Noord-Holland
ter hoogte van Carnperduin. In maart verschenen
hier de eerste duizend vogels en zeetrekwaame
mers schatten dat er in april 60 000 tot 100 000
(op 15 april) Zwarte Zeeeenden verbleven (N. F.
van der Ham, pers. meded., Winter 1993). Bij
Terschelling zaten in april nog 23 900 vogels,
maar in mei en juni werd hier geen enkele Zwarte
Zeeeend meer aangetroffen. Begin mei vertrok
ken de eenden ook van de locatie Noord-Holland
(Winter 1993). In mei zaten in Nederland aIleen
nog groepjes bij Schiermonnikoog (1300) en Rot
tum (1200). Ongeveer 40 km oostelijker, tussen

Limosa 68 (1995) 2



v v v v v v vsvssxvss v v V$X sav v v vvs vav v v v x v

J~
v v v vvss v v v v x v

sav v v v s vav v v v x vvexv v

vv v v x
~.,..,.''''

v v sxxx

••v v vsvssxvss

Schiermonnikoog - Rottum

Terschelling

v v v v v v vsvssxvss v v vax ssv v v v s vsv v v v x v

so ~ Amelan:

v v v v

60

v v v x v x

so

150

150

100

100

'~j Noo.........•..... rd.HOliandso

Figuur 2. De aantallen (maand
maxima X 1000) pleisteren
de Zwarte Zeeeenden langs
de Nederlandse Noordzee
kust, 1989-93, per regio. In
deze periode verplaatsten de
eenden zich van Schiermon
nikoogfRottum naar Ter
schelling, en later, tijdens de
visserij op Spisula, naar
Noord-Holland. Het voorko
men van een grote groep bij
Texel in maart 1991 was een
malig. Maanden waarin per
schip, vliegtuig of beide is
waargenomen zijn aangeduid
met S, V en X onder de X-as.
Waamemingen in maanden
zonder een dergelijke aandui
ding zijn gedaan door ande
reno Numbers of Common
Scoters staging along the
Dutch North Sea coast in re
cent years,!or various areas:
Schiermonnikoog to Texel are
the Dutch Frisian Isles from
East to West, NoordlZuid
Holland is the Dutch main
land coast and Voordelta is
the marine part of the Delta
area, SW-Netherlands. Sco
tel'S gradually moved from
east to west,first on their own
accord, later after severe dis
turbance by shellfish-fishe
ries. Months with shipboard
or plane counts are indicated
with an S or V below the X
axis (or X when both were
available). Observations wit
hout such an indication are
from other sources.

so ~ ZUid-Holla~d

s v v x v x v v
•svxx Vy v V'X

vvv vvvvv
..Ian'90

.... ..
vsvxsvvv

..Ian'91

.,..,
vv v v x

..Jan -9.2.
'"v v v vvs v

....&n I 93

"l"'. '-T
vvvvvvvvvvv

Jan '94

de Duitse eilanden Borkum en Juist zaten toen
14200 Zwarte Zeeeenden.

Elders in Nederland werden in de winter
1992/93 aIleen bij Goeree (380 in december, 550
in februari, 1010 in maart en 4800 in april) groe
pen Zwarte Zeeeenden aangetroffen. Opnieuw
was er in deze regio een opvallende overeenkomst
tussen de maxima in de Voordelta en die in de
Belgische wateren: bij Oostende werden in de
cember 844 en in maart 4933 eenden geteld (J.
Seys in lit.). Mogelijk betrof het hier een groep
eenden die meerdere locaties gebruikte.

1993/94 Deze winter liet een sterke terugval in
het aantal Zwarte Zeeeenden zien. In oktober wer
den de eerste 3250 vogels ten noordoosten van
Schiermonnikoog gevonden, en 110 in de Voor
delta. In december was het aantal bij Schiermon
nikoog!Rottum opgelopen tot 44 500, zaten er bij
Terschelling 500 en in de Voordelta, in het Brou
wershavense Gat, 2500. In januari is aIleen in de
Voordelta geteld (totaal 3910 vogels); in februari
werden deze vogels niet meer aangetroffen, maar
in maart en april zaten er weer 17-1800 Zwarte
Zeeeenden in de Voordelta. De hoofdmacht van
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de Zwarte Zeeeenden overwinterde deze winter
bij Schiermonnikoog/Rottum: er werden hier in
febmari 48 000 vogels (vliegtuig) en 56 000 vo
gels (schip) geteld. In maart werd door de beman
ning van ons schip "nog steeds een zeer grote
groep Zwarte Zeeeenden" gemeld, maar in april
werden er vanuit het vliegtuig nog slechts 500 te
mggevonden. Langs de Noordhollandse kust
overwinterden c. 2500 vogels.

In de Waddenzee bevonden zich in de jaren
1990-94 nooit meer dan een paar duizend zeeeen
den (J. van Dijk, NBLF, pers. meded.). Tijdens de
midwintertellingen vanjanuari 1993 en 1994 wer
den er in de Waddenzee respectievelijk 1116 (van
Roomen et al. 1994) en 565 geteld (HJB/PAW).

Het voedsel van de Zwarte Zeeeend in
Nederland

Zwarte Zeeeenden leven buiten de broedtijd in
hoofdzaak van schelpdieren (Cramp et al. 1977).
De soorten die gegeten worden verschillen per ge
bied, maar hebben gemeen dat ze vrij klein zijn, in
hoge dichtheden voorkomen en op of ondiep in de
bodem leven. In Zuid-Zweden en Denemarken
werden vooral Mossels Mytilus edulis, Kokkels
Cerastoderma edule, Nonnetjes Macoma balthica
en Halfgeknotte Strandsche1pen Spisula sub
truncata als prooi gevonden (Madsen 1954, Nils
son 1972, Durinck et al. 1993); in de Westduitse
Oostzee waren naast Mosse1 en Kokkel ook
Strandgaper Mya arenaria en Noordkromp Arcti
ca islandica belangrijke prooisoorten (Meissner
& Brager 1990). Voor de Belgische kust aten de
3-8000 overwinterende eenden eind jaren zeven
tig vermoedelijk vooral Tere Dunschalen Abra al
ba en Rechtsgestreepte Platschelpen Angulus ta
bulus (van Steen 1978).

In Nederland is nooit eerder onderzoek gedaan
naar het voedsel van de Zwarte Zeeeend. Langs
onze Noordzeekust komen enke1e soorten schelp
dieren voor die dichte banken kunnen vormen,
waardoor ze bij uitstek geschikt zijn als voedsel
voor duikende eenden. Meest geschikt lijken de
Tere Dunschaal, de Rechtsgestreepte en de Tere
Platschelp Angulus tenuis, de Grote Strandschelp
Mactra corallina, de Halfgeknotte Strandschelp en
wellicht de Kokkel, het Nonnetje, het Zaagje Do
nax vittatus en de Amerikaanse Zwaardschede En
sis directus (Eisma 1966, Oosterbaan 1989, 1991,
van Scheppingen & Groenewold 1990). Wij zijn
nagegaan welke potentiele prooien (massaal)
voorkwamen op locaties waar de eenden zich con
centreerden. Hiertoe is door ons vanaf 1988 de bo
demfauna bemonsterd op locaties met concentra
ties zeeeenden (Leopold 1988, Offringa 1991a,
den Hollander 1993, Leopold in prep.). Voor het
prooiaanbod in eerdere jaren zijn we afhankelijk
van literatuurgegevens en ongepubliceerde waar
nemingen van massastrandingen van sche1pdieren.
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Waddenzee en Noordzee boven de Waddeneilan
den Vermoedelijk leefden de vogels die in de ja
ren zestig massaal in de westelijke Waddenzee
voorkwamen voora1 van Mossels en Kokke1s, de
meest algemene tweekleppigen. Op de Noordzee
ten noorden van de eilanden waren deze prooien
niet beschikbaar. In 1964 was de Rechtsgestreep
te Platschelp de enige algemene 800rt in de kust
zone (Eisma 1966). Ten tijde van het olie-incident
van 1969, waarbij duizenden eenden op de Noord
zee bij Terschelling werden getroffen (Swennen
& Spaans 1970), spoelden op het strand van Ter
schelling opvallend veellevende Zaagjes, Rechts
gestreepte Platschelpen en Tere Dunschalen aan
(G. Doeksen in lit.). In de jaren zeventig (toen er
weinig eenden bij de eilanden zaten), spoelden er
geen opmerkelijke hoeveelheden schelpen op het
strand van Terschelling aan en werden ook in de
kustzone van de eilanden geen rijke banken
schelpdieren gevonden. In 1980 werd bij Ter
schelling voor het eerst een dichtheid van de Ha1f
geknotte Strandschelp van meer dan 100 per m2

aangetroffen (J. Beukema, pers. meded.). In 1981
strandde deze soort voor het eerst vrij massaal (G.
Doeksen in lit.) en werd ook weer voor het eerst in
tien jaar een vrij grote groep Zwarte Zeeeenden
ter plaatse gezien (Maas & den Ouden 1982, zie
tabel 1). Vanaf 1984 spoelde de Halfgeknotte
Strandschelp zeer algemeen aan op Terschelling
(G. Doeksen in lit.) en moet de soort dus in de
kustzone algemeen zijn geweest. In 1984 ontstond
een zeer sterke jaarklasse, waarvan nog jarenlang
miljoenen dieren op het eiland aanspoelden. In
1989 was er opnieuw een goede broedval ter
plaatse, want in 1990/91 spoelden miljoenen een
jarige dieren aan. Van dezelfde jaarklasse zijn ook
in de jaren ema nog vele miljoenen op het strand
aangetroffen (G. Doeksen in lit.). De Halfgeknot
te Strandschelp was in 1989-94 ook in bodem
monsters bij Terschelling, Ameland en Schier
monnikoog de dominante soort (van Scheppingen
& Groenewold 1990, Offringa 1991a, den Hollan
der 1993, Leopold in prep.). Dat de eenden, die de
laatste jaren in deze kustzone in zeer grote aantal
len voorkwamen, ook daadwerkelijk Halfgeknotte
Strandschelpen aten, kon worden aangetoond
door maagonderzoek aan olieslachtoffers op Ter
schelling in febmari 1993. In de meeste magen
werd deze soort gevonden; als tweede 800rt was
het Zaagje belangrijk. Deze soort was ook in de
bodemmonsters na de Halfgeknotte Strandschelp
de meest algemene (den Hollander 1993).

Hollandse kust Voor de Hollandse kust zaten in
de jaren 1978 en 1979 minimaal 10 000, en in
1986/87 zelfs 60 000 eenden. In dit gebied zijn op
zee in deze jaren geen geschikte monsterprogram
rna's uitgevoerd, maar uit tellingen van op het
strand bij Noordwijk van aangespoelde verse
schelpen (sinds 1978) blijkt, dat zowel in 1978-79
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a1s in 1986-87 opmerkelijk grate aantallen Ha1f
geknotte Strandsche1pen aanspoe1den (A. W.
Gmelig Meyling in lit.). Hieruit is op te maken dat
er hier in beide perioden rijke banken van deze
soort in de kustzone voorkwamen. Bodemmon
sters voor de kust van Noord-Holland toonden aan
dat de grate graep eenden, die in maart/apri1 1993
van Terschelling naar deze 10catie uitweek, zich
eveneens ophie1d boven een bank van Ha1fge
knotte Strandsche1pen (den Hollander 1993).

Voordelta De p1eisterp1aats in de Haringvliet
mond was in het begin van de jaren tachtig gesitu
eerd boven een kokke1bank (Craeymeersch et al.
1991). Op de 10catie bij de kop van Schouwen
waamaar de zeeeenden in 1985 verhuisd waren,
beyond zich in dat jaar een hoge dichtheid aan Te
re en Rechtsgestreepte P1atsche1pen (Seip &
Brand 1987), terwij1 er in 1atere jaren hoge dicht
heden van de Ha1fgeknotte Strandsche1p werden
gevonden (Leopold 1988; Offringa 1991a).
Maagonderzoek aan de olies1achtoffers van de
Borcea-ramp in Zeeland bevestigde dat de Ha1f
geknotte Strandsche1p voor de Zwarte Zeeeend in
deze tijd in Nederland de be1angrijkste praoisoort
was. Het dieet was in Zeeland minder eenzijdig
dan bij Terschelling. In de Borcea-s1achtoffers
werden naast Ha1fgeknotte Strandschelpen (55%)
ook Mosse1s (14%), Kokke1s (12 %) en Nonnetjes
(2 %) gevonden (Offringa 1991a).

Concluderend kan worden geste1d, dat de Halfge
knotte Strandschelp de afgelopen jaren, toen re
cordaantallen Zwarte Zeeeenden in Nederland
werden gete1d, de be1angrijkste praoisoort was.
Op de bemonsterde schelpenbanken vormde deze
800rt ongeveer 90% van de aanwezige biomassa
bodemdieren. Deze tweekleppigen waren steeds
in dichtheden van honderden tot duizenden per m2

aanwezig en hadden de juiste maat voor de een
den, namelijk 0.5-3.3 em. Halfgeknotte Strand
sche1pen leven ondiep in het zand en zijn daardoor
een idea1e praoi voor duikende eenden.

De recente toename van het aantal overwinte
rende Zwarte Zeeeenden in Nederland komt over
een met een toename van het aantal Halfgeknotte
Strandsche1pen dat op onze stranden aanspoelt
(Oosterbaan 1989). Hoewe1 Zwarte Zeeeenden
ook andere soorten schelpdieren benuttten, met
name in de Voordelta en de Waddenzee, lijkt hun
voorkomen in Nederland vooral samen te hangen
met de beschikbaarheid van Halfgeknotte Strand
sche1pen.

Rui

Zomerwaamemingen van graepen pleisterende
Zwarte Zeeeenden in Nederland zijn re1atief
schaars. Uit de oudere literatuur (Albarda 1890) is
bekend, dat Zwarte Zeeeenden vraeger in de oos-
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telijke Waddenzee ten minste eenmaal massaal
hebben geruid. Het vrij algemene zomervoorko
men van de soort in de jaren twintig en dertig doet
vermoeden dat de vogels toen ook in Nederland
hebben geruid. In de jaren zestig werden inciden
tee1 k1eine aantallen ruiende voge1s in de Delta ge
meld (Suetens et al. 1961; Wolff 1971). Voor zo
ver ons bekend, heeft het tot 1970 geduurd
voordat in Nederland opnieuw rui van grote aan
tallen Zwarte Zeeeenden is vastgeste1d. C. S. Ro
selaar (in lit.) yond begin augustus 1970 "veel rui
veren van Zwarte Zeeeenden op de westpunt van
Schiermonnikoog. Plaatselijk 1agen ze in richel
tjes". In augustus 1974 werden door Roselaar op
nieuw slagpennen op het strand van Schiermon
nikoog gevonden. In de jaren tachtig werd door
meerdere auteurs geopperd, dat Zwarte Zeeeen
den nog steeds in Nederland zouden ruien (bijv.
Swennen 1981, Camphuysen & van Dijk 1983).
Ruiende voge1s werden echter aIleen bij Rottum
en nooit in grate aantallen gezien (Bouman et al.
1983, van der Kamp & Koopman 1989). In de zo
mer worden echter weI opvallende aantallen west
waarts vliegende voge1s gezien, die gelet op het
geringe aantal waamemingen van ruiende voge1s
in Nederland ze1f, vermoedelijk op weg zijn naar
ruiplaatsen in Graot-Brittannie (Platteeuw 1990).
Slechts in een enkel jaar blijven graepen voge1s in
Nederland om te ruien. In 1991 gebeurde dit met
name bij Terschelling waar vrij grote aantallen
(11 000) overzomerden. Hier werden in augustus
ook enkele dode exemp1aren met ha1fvo1graeide
slagpennen op het strand gevonden (MFL). In de
ze zomer werden ook groepen Zwarte Zeeeenden
gevonden in de Voordelta (550 bij de Brauwers
dam) en bij Rottum (250). Vanuit de 1ucht werd
gezien dat de eenden, die gewoon1ijk opvliegen
voor een cirkelend vliegtuig, nu massaal onderdo
ken. Dit doet vermoeden, dat de voge1s in slag
penrui waren en niet konden vliegen. In de zomer
van 1994 werden vanuit het vliegtuig opnieuw
vleugellamme Zwarte Zeeeenden ontdekt. Dit jaar
ruiden 600 vogels in de monding van de Ooster
schelde.

Discussie

Aantallen en status

De Commissie voor de Nederlandse Avifauna
(1970) noemt de Zwarte Zeeeend wintergast in
vrij groot (5000-20 000) en zomergast in vrij klein
aantal (500-5000). Atkinson-Willes (1978) ver
moedde echter, dat er verspreid 1angs de kusten
van Nederland en Duitsland, rond 100 000 Zwar
te Zeeeenden overwinterden. De tellingen in de
jaren zestig en zeventig in de Waddenzee en
Voordelta toonden aan, dat aIleen in deze gebie
den tienduizenden Zwarte Zeeeenden voorkwa
men, terwijl nog grate de1en van de Nederlandse
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kustwateren ongete1d b1even. V66r 1985 is nooit
de he1e kustlijn effectief afgezocht en voor die pe
riode kan dus geen gefundeerde uitspraak worden
gedaan over de status van de soort in Nederland.

De verzame1de gegevens 1aten echter weI een
benadering toe. Het is aannemelijk dat sinds het
begin van deze eeuw rege1matig ten minste tien
duizenden voge1s in ons land overwinterden. Uit
de jaren twintig, dertig, vijftig en zestig zijn waar
nemingen van tienduizenden voge1s bekend. In de
jaren zeventig ging de soort in de Waddenzee
sterk in aanta1 achteruit en werden ook op de
Noordzee, ondanks de start van tellingen op zee
en de oprichting van de Club van Zeetrekwaame
mers in 1972, nauwe1ijks grote groepen gevon
den. Er zijn in de jaren zeventig echter weinig
scheepstellingen in de kustwateren uitgevoerd,
waarbij bovendien nooit van de uitgezette koers
werd afgeweken om groepen eenden op te zoeken
(Enge1sman en Hu1smann 1974). Of er in de jaren
zeventig werkelijk geen grote aantallen bij de
Waddenei1anden verb1even kan hierdoor niet
meer worden vastgeste1d. A1s de aantallen voge1s
op zee worden weerspiegeld door het aanta1 olie
slachtoffers dat op onze kusten aanspoelt (Camp
huysen & van Franeker 1993) is een afname van
de soort in de jaren 60 en 70 aanneme1ijk: in de
eerste he1ft van deze eeuw was de soort een zeer
a1gemeen olies1achtoffer, maar na 1960 zette een
da1ende trend in, aIleen onderbroken door inci
denten in 1969 bij Terschelling en in 1988 in de
Voordelta (Camphuysen 1989). Hier staat tegen
over, dat waamemingen van de zeetrekwaame
mers doen vermoeden, dat de soort in deze jaren
weI dege1ijk massaa1 op de Noordzee overwinter
de, dit op grond van "massa1e foerageer-trekbe
wegingen" en enke1e waamemingen van groepen
op zee (Boer & van Orden 1963, van Eerden &
van Dijk 1975). Mogelijk verp1aatste een dee1 van
de voge1s uit het noordelijke kustgebied zich in
begin jaren zeventig naar de Voordelta, waar in
deze jaren 15-25 000 voge1s overwinterden.

In de eerste he1ft van de jaren tachtig was het
aanta1 eenden in Nederland op een dieptepunt. In
de Voordelta namen de aantallen af a1s gevo1g van
kustuitbreiding en 1angs de Hollandse kust en de
Noordzeekust van de Waddenei1anden werden
evenmin grote aantallen gezien. In de winter en
het voorjaar van 1986/87 werden zowe1 in de
Voorde1ta a1s voor de Hollandse kust weer grote
aantallen gezien; mogelijk waren er toen bijna
100 000 zeeeenden in Nederland. Deze op1eving
leek van korte duur want in 1987/88 werden aI
leen in de Voorde1ta nog grote aantallen gete1d,
terwij1 het jaar daarop nergens meer grote aanta1
len werden gezien. In 1989/90 werd echter op
nieuw vrij massaa1 bij de Waddenei1anden over
winterd. Dit was de aan100p tot het voorkomen
van ongekend grote aantallen in ons land in de
vo1gende jaren. De winters van 1990/91, 1991/92
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en 1992/93 gaven voor Nederland maxima1e aan
tallen van 105 000, 134 000 en 136 000 te zien.
Deze recordaantallen 1ijken samen te hangen met
het ta1rijk voorkomen van de Ha1fgeknotte
Strandsche1p a1s een geschikte prooi. De eenden
kwamen steeds op deze1fde sche1penbanken terug
en aten hier gedurende meerdere winters van de
ze1fde jaark1asse sche1pdieren, want jonge aanwas
was er vrijwe1 niet op deze banken (Offringa
1991a; den Hollander 1993). Methet bevissen van
de sche1pdieren verdwenen ook de eenden, eerst
uit de Voordelta en daama bij Terschelling.

In de loop der tijd zijn verschillende gebieden be
1angrijk geweest voor de eenden (figuur 3). De
Waddenzee verloor zijn betekenis voor de Zwarte
Zeeeend en 1angs de Hollandse kust was de soort
in de eerste he1ft van deze eeuw vermoedelijk vee1
ta1rijker dan tegenwoordig, a1 kunnen hier in som
mige jaren nog steeds grote aantallen verschijnen.
In de afge10pen decennia waren de Voordelta en
aangrenzende Be1gische kuststrook be1angrijk,
evena1s de kuststrook tussen Terschelling en de
westelijke Duitse ei1anden. Verder naar het oosten
werden tijdens onze scheepstellingen geen grote
aantallen Zwarte Zeeeenden in Duitse wateren ge
vonden. Schommelingen in voedse1aanbod liggen
vermoedelijk ten gronds1ag aan de veranderende
verspreiding. Ook het aanta1 eenden dat in Neder
land, inclusief de grensstreken overwintert, va
rieert. Omdat in Europa de grootste aantal1en rond
Denemarken overwinteren (Laursen 1989, Laur
sen et al. 1992, Durinck et al. 1994), valt te ver
wachten dat in strenge winters een dee1 van de
Deense voge1s naar het zuiden trekt en de aanta1
len in Nederland hoog zijn (P1atteeuw 1990). De
strenge winters van 78/79, 1986/87 en 1990/91
gingen inderdaad samen met grote aantallen
zeeeenden in ons land, maar ook in de zachte win
ters 1991/92 en 1992/93 kwamen grote aantallen
naar Nederland. Blijkbaar keren de vogels ook in
een zachte winter naar ons land terug, wanneer
hier geschikte omstandigheden te verwachten
zijn, op grond van ervaringen uit eerdere jaren. In
de 1aatste jaren kwamen de voge1s steeds vroeg in
de winter, in groten geta1e terug op de locaties die
bekend waren van het jaar daarvoor.

De hoge aantallen in Nederland van de afge1o
pen jaren gaan samen met 1agere aantallen in
Groot-Brittannie, Frankrijk en Portugal dan voor
heen (Laursen et al. 1992). De aantallen die begin
jaren negentig in onze kustwateren werden aange
troffen, zijn intemationaa1 be1angrijk. De he1e
West-Pa1earctische popu1atie wordt geschat op
800 000 tot 1.6 mi1joen voge1s (Laursen et al.
1992). Met ruim 100 000 voge1s in onze wateren
in de winter en meer dan 10 000 in de zomer,
neemt Nederland de 1aatste jaren een meer promi
nente p1aats in dan tot nu toe werd veronderste1d.
De status-aanduidingingen dienen dus te worden

Limosa 68 (1995) 2



PignUT 3. Overzicht van de
belangrijkste gebieden voor
de Zwarte Zeeeend in de af
gelopen 100 jaar. Summary of
the most important scoter
areas in The Netherlands sin
ce the end of the last century.

Voorde~a en Belgische
kust:

tenminste sinds 1965:
10-30 000

bijgesteld tot "doortrekker en wintergast in groot
tot zeer groot aantal" (20 000->100 000), en "zo
mergast in vrij klein tot vrij groot aantal" (500
20000), (ef Commissie voor de Nederlandse
Avifauna 1970). De gesignaleerde afname in
1993/94 doet echter vermoeden dat deze status
zich weer snel kan wijzigen.

Bedreigingen, bescherming en beheer

Riervoor werd opgemerkt, dat de ruim 100 000
Zwarte Zeeeenden die in Nederland kunnen over
winteren intemationaal belangrijk zijn. Toch ge
nieten de zeeeenden in Nederland nauwelijks een
speciale bescherming en is er geen adequaat be
leid op dit punt. Er zijn drie reele gevaren, die de
Zwarte Zeeeend in Nederland bedreigen: olie,
verstoring en voedselgebrek.

Olie Omdat de Zwarte Zeeeend in Nederland in
grote aantallen en sterk geconcentreerd voorkomt,
kan een 'goed' geplaatste olievlek tot grote sterfte
leiden (Carter et al. 1993). De olie-incidenten bij
Terschelling (Swennen & Spaans 1970) en in de
Voordelta (Camphuysen et al. 1988) illustreren
dit. Opvallend is, dat de grote concentraties
zeeeenden van de laatste jaren niet door grote
olievlekken zijn getroffen en dat er, hoewel er
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Noordzee-kus1 Terschelling
tim Juis1 (Duilsland):
jaren '50-80: 5000->20 000
jaren '90: > 100 000

ruim 100000 Zwarte Zeeeenden in Nederland
overwinterden, relatief weinig vogels strandden
(archief NZG/NSO). Ret olie-incident van januari
1993 bij Ameland had een zeer lokaal karakter en
trof e. 2000 vogels, waaronder veel Zwarte
Zeeeenden (c. J. Camphuysen, pers. meded.). Dit
suggereert, dat de eenden in de eerste helft van de
ze eeuw meer verspreid langs de kust voorkwa
men dan tegenwoordig, waardoor toen iedere olie
vlek 'raak' was. Nu veroorzaken alleen
olievlekken op de 'juiste' plaats nog slachtoffers.
WeI kunnen er in zo'n geval veel vogels in korte
tijd sterven. Ret is dus belangrijk om de grote con
centraties speciaal in de gaten te houden als het
gaat om oliebestrijding op zee: in de Nederlandse
Noordzee komen nergens zulke hoge vogeldicht
heden voor als op de locaties waar zeeeenden ver
blijven (Baptist & Wolf 1993, Camphuysen & Le
opold 1994). Bij de controle op olievlekken op
zee zou de kustwacht speciale aandacht kunnen
geven aan locaties met zeeeenden. De mogelijk
heden tot inzetten van oliebestrijdingsmiddelen
moeten flexibeler worden, zodat kan worden ge
anticipeerd op de wisselende plaatsen waar de ge
volgen van verontreiniging het grootst zijn.

Verstoring Zwarte Zeeeenden zijn schuw en
zeer gevoelig voor verstoring. Jacht vindt tegen-
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woordig in Nederland niet meer plaats, in tegen
stelling tot Denemarken, waar de belangrijkste
overwinteringsgebieden liggen. In onze kustwate
ren zijn de belangrijkste verstoringsbronnen nu de
scheepvaart (met name de dicht onder de kust
opererende kleine vissersschepen) en de recreatie.
Door meer vrije tijd en betere bereikbaarheid van
de kust bevinden sportvissers en watersporters
zich tegenwoordig ook 's winters op zee. Grote
kustwerken, zoa1s de aanleg van de slufter bij de
Maasvlakte (Baptist & Meininger 1992) en zand
suppleties op stranden ten behoeve van de kust
verdediging kunnen locaal tot ernstige verstoring
leiden.

Reacties op verstoring zijn door ons meermalen
gezien. Zo verruilden de zeeeenden bij Schier
monnikoog hun Spisula-bank voor een volstrekt
voedselloze, maar rustige locatie bij Rottum in pe
rioden van druk scheepvaartverkeer (uitvarende
kotters aan het begin van de week) en weken ook
de eenden bij Terschelling herhaaldelijk voor vis
sende gamalenkotters uit. In sommige gebieden,
vooral op druk bezochte locaties zoals de Brou
wersdam en de Maasvlakte, kan de verstoring
door surfers zodanig zijn dat deze gebieden voor
de eenden permanent ongeschikt worden. Het tal
rijk voorkomen van bootjes met sportvissers, zo
als in delen van de Voordelta en langs de kust van
Noord-Holland vormt eveneens een permanente
bron van verstoring. Dat de eenden zich in beide
gebieden de laatste jaren in relatief kleine groepen
op steeds wisselende locaties ophouden, wijst hier
op.

Voedselgebrek De jongste, en wellicht grootste
bedreiging vonmt de visserij op schelpdieren. In
de Waddenzee is aan het eind van de jaren tachtig
voedselgebrek ontstaan door onvoldoende zaad
val en niet aangepaste visserij op schelpdieren. In
1990/91leidde dit tot massaal wegtrekken van Ei
dereenden uit de Waddenzee naar de kuststrook
en tot grote sterfte (van de Kuip 1991, Smit 1994).
Ook in de daarop volgende jaren bevonden zich
zeer grote aantallen Eidereenden in de kuststrook,
waar ze zich aansloten bij de Zwarte Zeeeenden
op de Spisula-banken. In de winter van 1992/93
waren hierbij 70-100 000 Eidereenden betrokken
(Leopold 1993, van Roomen et al. 1994). In hoe
verre dit tot concurrentie tussen de verschillende
soorten eenden leidde, is onbekend. Bij gebrek
aan Kokkels zijn echter ook de kokkelvissers be
gonnen om op Ha1fgeknotte Strandschelpen te
vissen: in de zomer van 1992 in de Voordelta en in
januari 1993 ten noorden van Ameland en Ter
schelling. Banken van deze soort zijn met de be
staande kokkeltuigen makkelijk weg te vissen.
Spisula-visserij valt niet onder de Visserijwet, en
is dus nauwelijks te reguleren. De visserij is zo ef
ficient, dat bij Terschelling in ongeveer een
maand de hoeveelheid voedsel kon worden weg-
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gevist waar de eenden de hele winter van hadden
kunnen leven (den Hollander 1993). In de volgen
de winter waren de aantallen zeeeenden ten noor
den van de Waddeneilanden dan ook sterk gere
duceerd. De Noordzee-visserij op Kokkels (in de
Voordelta) is weI gereguleerd, maar ook hier
wordt onvoldoende rekening gehouden met de
zeeeenden.

Wetgeving en beleid Nederland is door het rati
ficeren van een aantal internationale verdragen en
conventies verplichtingen aangegaan ten aanzien
van de bescherming van bepaalde vogelsoorten en
van waterrijke gebieden, de wetlands (de Ramsar
conventie van 1971; het Verdrag van Bonn inzake
de bescherming van trekkende, wilde dieren van
1977; het Verdrag van Bern inzake het behoud
van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leef
milieu in Europa in 1979). In 1979 is bovendien
door de Raad van Europa de EG-richtlijn inzake
het behoud van de vogelstand uitgevaardigd, en in
1988 de richtlijn voor habitat bescherming. In het
kader hiervan dienen de lidstaten bijzondere aan
dacht te besteden aan de bescherming van water
gebieden en in het bijzonder aan wetlands van in
ternationale betekenis. Gebieden waarvan blijkt
dat ze aan de gestelde criteria en normen voor de
internationale betekenis voldoen, dienen aan de
EG-commissie te worden gemeld. Het omgaan
met ornithologische waarden is hierdoor niet meer
uitsluitend een zaak van regionaal of nationaal af
te wegen belangen. Het niet of onvoldoende vei
ligstellen van deze waarden kan een schending
van internationale verdragen betekenen (Rooth
1989: IJlstra & Nollkaemper 1990).

Tijdens de Derde Noordzee Ministers Confe
rentie in Den Haag (1990) zijn nadere intenties
vastgelegd tot bescherming van marien leven. Het
nationale instrumentarium omvat de Natuurbe
schermingswet, de nota Watersysteemplan
Noordzee (1991) en de structuurnota Zee- en
Kustvisserij (1993). In de eerste nota staat letter
lijk dat: "gestreefd wordt naar een duurzaam be
houd van de ecologische waarden van de Noord
zee" en dat men zich richt op "het minimaliseren
van de mogelijke schade (door visserij) aan na
tuurlijke populaties van andere organismen" (vis
sen, zeezoogdieren, vogels). Spisula staat met na
me genoemd als een 'beleidspunt' in de tweede
nota "Wanneer de beoordeling van de effecten
van nieuwe schelpdiervisserijen - (bijv. Spisula) 
op natuurwaarden en visbestanden beperkingen
noodzakelijk maken, zullen deze visserijvormen
aan een vergunning met daarbij behorende voor
waarden worden gebonden. Om dit mogelijk te
maken zullen, waar nodig, de betreffende regelin
gen van de Visserijwet worden aangevuld". Begin
1994 was de wet echter nog niet aangepast en wa
ren de meeste Halfgeknotte Strandschelpen ten
noorden van de Waddeneilanden weggevist.
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Een zeeeenden-reservaat in Nederland? am de
Zwarte Zeeeend in Nederland te beschermen die
nen de belangrijkste foerageergebieden te worden
beschermd tegen binnendrijvende olievlekken, en
dienen de menseIijke activiteiten te worden afge
stemd op de eenden. Ret gaat hierbij om relatief
kleine gedeelten van de kustwateren. Deze kun
nen van jaar tot jaar van plaats veranderen, zadat
niet voistaan kan worden met de instelling van een
klassiek, permanent natuurgebied. In plaats daar
van, dient jaarlijks opnieuw te worden nagegaan
waar de hoofdmacht van de eenden overwintert,
en deze Iocatie moet dan gedurende dat jaar de
status van beschermd gebied krijgen, waarbinnen
niet gevist wordt. Op Iocaties zonder eenden kan
dan weI gevist worden. Op deze manier kan de
visserij op scheIpdieren in de Noordzee op een
eenvoudige wijze aan regeis gebonden worden,
rekening houdend met de natuurwaarden. Ret
voorzorgsprincipe dient de Ieidraad bij nieuwe
visserijen te zijn: eerst nagaan of het zander na
tuurschade kan, en dan pas vissen. In de maanden
december tot en met februari kan bepaaid worden,
waar de eenden hun overwinteringsiocatie hebben
gekozen zadat de visserij op scheIpdieren op de
Noordzee in de rest van de kustzone geopend kan
worden in de zomermaanden. Zodra bekend is
waar de concentraties eenden zich bevinden, kan
de kustwacht het tijdelijke reservaat extra in de
gaten houden, waardoor olieviekken hopelijk tij
dig worden ontdekt en opgeruimd.

Zwarte Zeeeend, Brouwersdarn, december 1986 (Hans Gebuis).
Common Scater Melanitta nigra.
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Dankwoord Informatie over pleisterende groepen in
Nederland werd ontvangen van Jan Smit en Jan van Dijk
van NBLF (voorheen NMF) en van Nick van der Ham,
Evert van Huysteeden, Steve Geelhoed, Wim van
Splunder, Leo Stegeman en D.A. van Elswijk van de
Nederlandse Zeevogelgroep. Patrick Meire en Jan Seys
van het Instituut voor Natuurbehoud (Belgie) stelden
hun nog ongepubliceerde gegevens van de aantallen
Zwarte Zeeeenden in Belgie (1989-93) beschikbaar.
Kees Roselaar berichtte ons over zijn vondsten van rui
veren. A.W. Gmelig Meyling en G. Doeksen stelden hun
tellingen van gestrande schelpdieren beschikbaar. Kees
Camphuysen, Norbert Dankers, Jelle van Dijk, Joep de
Leeuw, Katja Philippart, Maarten Platteeuw, Kees
Swennen en Jaap de VIas voorzagen eerdere manuscrip
ten van commentaar. De scheepstellingen in 1992 en"
1993 werden deels gefinancierd door de Europese Com~
missie (ACE-project no. 2242/90/09: 'Action preparato
ry to the establishment of a protected areas network in
the German Bight and the Baltic Sea').

Summary

The Common Scoter has long been known as a common
migrant and winter visitor along the Dutch coast. Good
estimates of numbers staging in Dutch waters were lac
king however, due to the elusive habits of the species.
From incidental records gleaned from literature, its sta
tus in the past was reconstructed.

At the turn of the century the species was a "very
common" bird along the coast, but quantitative data are
lacking. In the first half of this century groups of tens of
thousands of birds were seen migrating or swimming on
several occasions, and the species commonly washed up
as oil-victim, indicating common and widespread occur
rence in coastal waters. In the 1960's the first aerial and
ship surveys were carried out in the Wadden Sea area.
These indicated that some 40 000 Common Scoters win
tered in the western Wadden Sea. Moreover, there were
several sightings of large (>10 000) groups in the ad
jacent North Sea. In the 1970's, surveys in the Wadden
Sea showed that numbers of wintering scoters had decli
ned to a maximum of 8000. In the Delta area, where
numbers of ducks were monitored by plane from 1975
onward, some 15-25 000 birds wintered in the 1970's
and early 1980's. In those years there were few surveys
along the coasts of the Dutch mainland and the Frisian
Islands and most information comes from seawatching
sites. Records of groups of 5000 or more were rare, and
only in 1978 around 10 000 were recorded at one site
(Tab. 1 and 2).

From 1985 onward, the whole Dutch coast was sur
veyed by plane, and shipboard surveys were carried out
in 1989-93. In the Delta area, large numbers (c. 20 000)
returned in the winters of 1986-88 after a low in the ear
ly 1980's (Fig. 1), but numbers declined again after a
large land reclamation project was carried out in the
ducks' favourite area. Off mainland Holland numbers
were generally low, but in the winter of 1986/87 about
60 000 Common Scoters were found wintering here.
The coastal waters north of the Frisian Islands became
the most important area in the early 1990's (Fig. 2). In
1989/90 c. 10 000 Common Scoters wintered near
Schiermonnikoog, and in the winters of 1990-93, 100
135 000 wintered in this area, at first off Schiermonnik
oog and later off Terschelling.

Numbers that remain in Dutch waters in summer are
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less well documented. After an old record (1888) of "un
countable numbers moulting in the Wadden Sea near
Schiermonnikoog, moulting birds were not seen in any
numbers for over 100 years. In the 1970's moulted fea
thers were found "in considerable numbers" at Schier
monnikoog, but moulting ducks were not seen. Only in
1991 groups of moulting Common Scoters were found:
550 in the Delta area and c. 11 000 and 250 in the North
Sea off Terschelling and Rottum, respectively. Therefo
re, Common Scoters should be considered as (moulting)
summering birds in rather large numbers in The Nether
lands, at least in some years.

A rich supply of the clam Spisula subtruncata was
present at all locations where the scoters wintered in lar
ge numbers since 1987, and this bivalve is now the most
important food items for the ducks. From 1992 to 1994
this food source also attracted Dutch shellfishermen.
Their activities disturbed the ducks and drove them
away from their favourite site off Terschelling. This
branch of fishery is ill-regulated, and it seems capable of
destroying the ducks' feeding grounds. A set of regula
tions, by which shellfishery in the areas where the ducks
winter in a given year is closed, is recommended. Other
improvements of the management of seaducks in The
Netherlands would include specific vigilance for oil pol
lution in areas with concentrations of seaducks.
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