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Samenvatting

Veel gebieden in Nederland zijn vervuild, waaronder graslanden met broedende 
Grutto’s (Limosa limosa, ssp. limosa). De Grutto staat vermeld als ‘kwetsbaar’ 
op de internationale en Nederlandse Rode Lijst. Het oorspronkelijke doel van dit 
onderzoek was daarom het beantwoorden van de vraag “Wat zijn de effecten van 
diffuse vervuiling, in de vorm van zware metalen, op de gruttopopulaties die op 
vervuilde grond in Nederland broeden?”. Hiertoe werden de concentraties van zware 
metalen in bodem, regenwormen, grutto-eieren en –veren gemeten in een vervuild 
en een schoon referentiegebied, en werden ter plekke populatiestudies uitgevoerd. 
In het vervuilde gebied waren bodemconcentraties van Koper, Kwik, Lood en Zink 
significant verhoogd ten opzichte van de bodemconcentraties in het referentiegebied. 
De bodemconcentraties van Kwik en Lood overschreden bovendien de Maximum 
Toegestane Concentraties (MTC) voor doorvergiftiging. In regenwormen, het 
stapelvoedsel van Grutto’s voor en tijdens het broedseizoen, waren concentraties 
van Cadmium, Koper, Kwik, Lood en Zink hoger in het vervuilde gebied dan in het 
referentiegebied. Tot slot waren concentraties Kwik en Lood in eieren en Cadmium 
en Lood in veren van volwassen Grutto’s significant hoger in het vervuilde gebied 
dan in het referentiegebied, ondanks het feit dat de soort slechts een deel van het 
jaar in het broedgebied doorbrengt. Echter, noch het nest succes, noch het aantal 
eieren dat per succesvol nest uitkwam verschilde tussen de twee gebieden, terwijl de 
maximumschatting voor kuikenoverleving zelfs significant hoger was in het vervuilde 
gebied. Grutto’s begonnen de eileg drie dagen later in het vervuilde gebied dan in het 
referentiegebied en de kuikenoverleving nam af met toenemende uitkomstdatum. 
De reproductive output in de twee gebieden was lager dan vermeld in eerdere 
studies, en in de meeste jaren was deze te laag om te compenseren voor sterfte van 
juveniele en volwassen Grutto’s. De volwassenoverleving was in het vervuilde gebied 
lager dan in het referentiegebied, maar gelijk aan de overleving in twee andere niet-
vervuilde gebieden, wat suggereert dat het verschil niet door de zware metalen wordt 
veroorzaakt. De schattingen voor de volwassenoverleving lijken op schattingen uit 
de jaren 1970 en 1980, wat erop wijst dat de huidige populatieafname in Nederland 
niet wordt veroorzaakt door een afname in de volwassenoverleving.

Omdat het moeilijk bleek effecten van zware metalen op populatieparameters van 
Grutto’s in het vervuilde gebied aan te tonen, werd de aandacht van het onderzoek 
verlegd naar de dynamiek van afnemende populaties Grutto’s en andere weidevogels. 
Inzicht in de populatiedynamiek van een kwetsbare soort is noodzakelijk voor een 
effectieve bescherming. Een bestaand model werd uitgebreid om de populatieafname 
van vijf weidevogels (Grutto, Kievit Vanellus vanellus, Scholekster Haematopus 
ostralegus, Wulp Numenius arquata en Tureluur Tringa totanus) te diagnosticeren. 
Het model was gebaseerd op een Leslie matrix model met drie parameters: 
reproductive output, juveniele en volwassenoverleving. Volwassenoverleving had 
de grootste elasticiteit, maar de elasticiteit van juveniele overleving nam toe en die 
van reproductive output af met toenemende leeftijd waarop voor het eerst wordt 
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gebroed. Bij alle vijf soorten adviseren we dat de bescherming zich moet richten op 
de reproductie en bij Grutto en Scholekster ook op juveniele overleving. Bij de Kievit 
dient bescherming zich op alle demografische parameters te richten. 

We hebben beschikbare gegevens verzameld over nest succes, kuikenoverleving en 
reproductive ouput (aantal vliegvlugge jongen per broedpaar), en juveniele en adulte 
overleving van bovenstaande vijf soorten weidevogels in Europa. De gevonden studies 
over overleving lieten bij geen van de soorten een algemene afname in volwassen 
overleving zien. De meta-analyse van gegevens over reproductieve parameters toont 
aan dat kuikenoverleving sterk is afgenomen in west Europa in de laatste 40 jaar, 
terwijl nest succes is afgenomen in oost Europa (1995-2005), in Scandinavië (1985-
2005), en in west Europa (1950-1980). De kans dat een nest gepredeerd wordt 
is toegenomen met c. +40% bij alle vijf soorten in west Europa  in de laatste 40 
jaar. Bij de reproductive output is het beeld minder duidelijk, mogelijk door grote 
schattingsfouten en een bias in de methode. De resultaten laten bij alle vijf soorten 
zien dat de recente populatieafnames worden veroorzaakt door een afname in 
reproductie, niet in de adultenoverleving.

In het laatste hoofdstuk, de synthese, wordt een nieuw matrix populatiemodel 
ontwikkeld voor de Grutto, waarbij de totale reproductie wordt uitgesplitst in 
verschillende parameters. Het model wordt geparametriseerd met gegevens uit het 
vervuilde en het referentiegebied. De lokale populaties in deze gebieden nemen af met 
respectievelijk 9% en 2%. Een elasticiteitsanalyse van de gecombineerde gegevens laat 
zien dat de populatiegroeisnelheid het meest gevoelig is voor volwassenoverleving, 
dan voor eerstejaarsoverleving, het aandeel van de populatie dat gaat broeden, het 
aantal eieren dat uitkomt bij succesvolle nesten en kuikenoverleving, op de hielen 
gevolgd door nest succes. De kans op een vervolglegsel en de maximale duur van 
de adultenfase zijn het minst belangrijk. Voor een stabiele populatie dient de totale 
reproductie met 102% toe te nemen tot 0.86 vliegvlugge jongen per broedpaar. Een 
dergelijke grote toename in reproductie is moeilijk te realiseren, wat inhoudt dat 
meerdere reproductieve parameters tegelijk zullen moeten worden vergroot, waarbij 
de grootste inspanning moet gaan naar de kuikenoverleving, het aandeel van de 
populatie dat gaat broeden en het nest succes.

Zware metalen kunnen een effect hebben op zowel overleving als reproductie, 
maar reproductie is vaak gevoeliger, omdat zich ontwikkelende embryo’s en kuikens 
kwetsbaarder zijn voor toxische stoffen en adulten zware metalen kunnen afscheiden 
via veren en eieren.. De populatiegroeisnelheid is minder gevoelig voor reproductie 
dan voor volwassenoverleving. Bovendien is de life history strategie van Grutto’s 
ongevoelig voor het stochastisch mislukken van broedpogingen (een ‘bet hedging’ 
strategie). Een voortdurende reductie van de reproductive output, zoals verwacht bij 
een chronische blootstelling aan toxische stoffen, kan uiteindelijk toch leiden tot een 
populatieafname. 
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Door gegevens over dichtheden van broedende Grutto’s te koppelen aan 
bodemkenmerken en concentraties zware metalen in de bodem, werd ingeschat dat 
c. 14% van de Nederlandse broedpopulatie van Grutto’s wordt geconfronteerd met 
concentraties van minstens één van de zware metalen Cadmium, Lood, Koper en 
Zink die de Maximaal Toelaatbare Concentratie voor doorvergiftiging overschrijden. 
Dit percentage zou hoger zijn als Kwik ook in de analyse mee kon worden genomen, 
maar er zijn geen gegevens beschikbaar van de concentraties Kwik in de bodem.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat zware metalen een belangrijke rol spelen 
in de populatieafnames van weidevogels, kunnen ze een additief effect hebben 
bij populaties die reeds om andere redenen afnemen. Bovendien kunnen zware 
metalen een groter risico vormen in de toekomst, aangezien concentraties zware 
metalen in Nederlandse bodems zijn toegenomen en nog steeds toenemen door 
menselijk toedoen. In het licht van vervuiling met zware metalen en afnemende 
weidevogelpopulaties wordt aanbevolen het grondwaterpeil te verhogen op percelen 
met uitgesteld maaien (een beheersmaatregel gericht op het verhogen van het nest 
succes en de kuikenoverleving). Zo worden deze percelen aantrekkelijker gemaakt 
voor broedende weidevogels en worden de omstandigheden voor volwassen 
vrouwtjes in de fase voor de eileg verbeterd. In veenbodems kan verhogen van 
het grondwaterpeil bovendien de risico’s van vervuiling door zware metalen 
verminderen, aangezien het de oxidatie van organisch materiaal voorkomt, een 
proces dat de concentraties van zware metalen doet toenemen. In gebieden met 
hoge Kwik concentraties in de bodem dient hiermee echter voorzichtig te worden 
omgesprongen, daar zuurstofarme omstandigheden methylatie van Kwik kunnen 
bevorderen, waarmee de biobeschikbaarheid en toxiciteit van Kwik worden vergroot. 
Om dezelfde reden dient men in dergelijke gebieden behoedzaam om te gaan met het 
creëren van plas-dras situaties, een ander type beheersmaatregel voor weidevogels. 
Tot slot kan het toevoegen van Calcium aan bodems die vervuild zijn met zware 
metalen de blootstelling aan zware metalen verminderen, doordat de pH wordt 
verhoogd en de opname van zware metalen wordt verminderd. 
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