
L epelaars die gewoontege-
trouw naar Afrika vliegen 
om te overwinteren zijn 

slechter af dan lepelaars die ervoor 
kiezen om minder ver te vliegen, 
stelt Tamar Lok van de Rijksuni-
versiteit Groningen (RuG) en het 
Koninklijk Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee in haar 
proefschrift. Vrijdag promoveert zij 
op haar onderzoek.

Lepelaars die in West-Afrika over-
winteren en jaarlijks zo’n 10.000 
kilometer afleggen tussen broed- en 
overwinteringsgebied, doen het 
slechter dan de lepelaars die in Eu-
ropa (Spanje, Portugal en Frankrijk) 
overwinteren en ‘slechts’ duizend 
tot vierduizend kilometer hoeven 
te vliegen. Dit blijkt uit zowel een 
lagere overleving als een lager 
broedsucces.

Steeds meer lepelaars ontdek-
ken dat overwinteren in Europa 
een betere optie is. Deze noord-
waartse verschuiving van de 
winterverspreiding gaat echter 

langzamer dan optimaal zou zijn. 
Dit wordt veroorzaakt door een 
combinatie van sterke plaatstrouw 
aan hun overwinteringsplek van 
volwassen lepelaars en de ‘traditio-
nele keuzes’ van jonge lepelaars die 
wellicht volwassen lepelaars volgen 
tijdens de trek en daardoor ook 
- meestal - in West-Afrika terecht 
komen.

Al 25 jaar worden jonge lepe-
laars in Nederland van kleurringen 
voorzien. Hierdoor is het mogelijk 
om individuen te herkennen en 
te volgen. Deze waarnemingen 
worden door een groot aantal vrij-
willigers gedaan. Door het combi-
neren van de overwinteringsplaats 
en het broedsucces in Nederland, 
ontdekte Lok dat lepelaars die in 
West-Afrika overwinterden minder 
succesvol waren bij het broeden.

Uit het onderzoek van Lok komt 
naar voren dat de overleving van 
volwassen lepelaars beperkt wordt 
in de overwinterings- en/of opvet-
gebieden, terwijl de broedkolonies 
in Nederland inmiddels te maken 

hebben met beperkingen in het 
groot brengen van de kuikens. Dit 
betekent dat het aantal broedparen 
in Nederland in de huidige voed-
selomstandigheden bijna aan het 
plafond zit. De Europese populatie 
kan echter nog groeien door uit-
breiding naar nieuwe broedgebie-
den in onder meer Duitsland, De-
nemarken en Engeland. Hiervoor 
zou het helpen om natuurbescher-
mingsmaatregelen te treffen die de 
draagkracht van de Afrikaanse en 
Europese overwinterings- en opvet-
gebieden verhogen.

Toekomstig onderzoek aan ge-
biedsgebruik, voedselbehoefte en 
voedselaanbod in overwinterings- 
en opvetgebieden is van belang om 
te bepalen welke beheersmaatrege-
len het meest effectief zullen zijn.

Door dit onderzoek is een beter 
inzicht verkregen in de kosten en 
baten van de trek van lepelaars.
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Steeds meer lepelaars ontdekken dat 

overwintering in Europa beter is dan in 

West-Afrika. De vogels die verder weg 

overwinteren, hebben minder broedsucces 

en minder overlevingskansen.
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