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Van grutto’s rest slechts een kwart
De grutto is in een
vrije val beland.
De aantallen gaan
al een halve eeuw
achteruit en het
wordt alleen maar
erger.

HALBE HETTEMA

In een publicatie in weten-
schappelijk tijdschrift Ardea
schrijven onderzoekers van de
Rijksuniversiteit Groningen,

onder aanvoering van bioloog Roos
Kentie, dat van het totaal aantal
grutto’s in 1967 in Nederland nog
maar een kwart over is. Dat zijn nog
zo’n 33.000 broedparen.

Berekeningen leren dat de stand
van 2007 tot 2015 in rap tempo kel-
derde, met jaarlijks 3,7 procent. In de
tweede helft van dit tijdvak vielen de
hardste klappen. Toen ging het om
een achteruitgang van 6,3 procent
per jaar.

Het wordt nog erger, vreest on-
derzoeker Jos Hooijmeijer uit Kou-
dum, een van de co-auteurs van het
artikel. In 2015 en 2016 waren de
broedresultaten helemaal ver onder
de maat. Er werden maar heel weinig
kuikens groot, zo blijkt uit ervarin-
gen van de onderzoekers in hun stu-
diegebied in de Zuidwesthoek. Vorig
voorjaar werd daar een broedsucces
van 5 procent gehaald in aantallen:
op de duizend gruttoparen werden
vijftig kuikens groot.

Deze gegevens van de afgelopen
twee seizoenen zijn in het onder-
zoek nog niet verwerkt. De totale po-
pulatie kan in deze periode wel eens
met 5 tot 10 procent per jaar zijn af-
genomen, schat Hooijmeijer.

De populatieschattingen komen
tot stand door gegevens van grutto’s
met kleurringen en zendertjes te
analyseren. Ieder jaar in januari en
februari gaan onderzoekers naar
Spanje en Portugal. De grutto’s die

in Afrika of in deze landen zelf over-
winteren, verzamelen zich hier op
een beperkt aantal pleisterplaatsen
om zich op te maken voor de trek
naar de broedgebieden. Als ze alle-
maal bij elkaar zitten, worden de
kleurringen afgelezen en worden de
hele groepen geteld. Complicerende
factor is dat er ook vogels van de IJs-
landse ondersoort van de grutto, de
Limosa l. islandica, tussen zitten.
Daar wordt in de berekeningen een
correctie voor toegepast. Aan de
hand van al dit onderzoeksmateri-
aal kan worden berekend hoeveel
grutto’s er nog zijn.

Op de pleisterplaatsen is ook een

aantal grutto’s van zendertjes voor-
zien. Door deze vogels te volgen,
hebben onderzoekers vastgesteld
dat 87 procent van de West-Europe-
se populatie in ons land broedt.

Nederland heeft daarom een gro-
te verantwoordelijkheid, stelt Hooij-
meijer. De problemen liggen juist bij

ons, want de grutto doet het vooral
zo slecht doordat veel te weinig kui-
kens groot worden. Het gaat dus
juist mis in de broedgebieden in ons
land.

De oorzaken zijn al vaak be-
noemd: de moderne landbouw legt
de landerijen droog en kruidenrijk
grasland is er amper meer. Voedsel
is hier voor grutto’s amper te vinden
en als het al tot broeden komt, dan
vallen eieren en kuikens vaak ten
prooi aan roofdieren.

Ondanks alle inspanningen van
de laatste jaren om het leefgebied
geschikter te maken, is het nog niet
gelukt de neerwaartse trend om te

buigen. Hooijmeijer bevestigt dat:
,,Het lek is nog niet boven.’’

Voor de nabije toekomst is de on-
derzoeker ook niet hoopvol. Het
wordt pas beter als de aanwas groter
is dan de totale natuurlijke sterfte
van volwassen grutto’s, die gemid-
deld op zo’n 15 procent per jaar zit.
Hooijmeijer: ,,Om die omslag te
kunnen maken, zal er nog heel wat
moeten gebeuren.’’

Het gaat nog niet zover dat de
grutto op het punt staat uit te ster-
ven. Dat is met zo’n 33.000 paren
niet aan de orde. Wel trekken de vo-
gels zich terug in een steeds kleiner
aantal broedgebieden.

Het gaat
vooral mis in
broedgebieden
in Nederland
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