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De lepelaar Is een vogel dle In Neder
land vooral voorkwam In moerassen en
culluurland. Sinds 1984 heel? de lepe
laar een nieuwe kolonie gevestigd op
vlieland, terwijl andere kolonies als het
Zwanewater (NH) eerder achteruit dan
vooruit gaan.
Tijdens het voteka van de ACJN, dat van
5 tot en met 15 augustus 1986 gehou
den werd, Is getracht uit te zoeken In
hoeverre deze vilelandse kolonie kan-
sen heeft, met andere woorden te kijken
0( de lepelaars het goed doen. Daartoe
zijn zo veel mogelijk aspecten bestu
deerd, die bepa(endzl/n voor de ritmiek
(in tuime zin) en oecologie van de lepe
laars.

de kolonles
Inmiddels zijn er In Nederland 8 kolo
n4es: het Naardermeer, de Oostvaar
desplassen, het Zwanewater, De Muy
op Texel, de schonen op Texet en de
geut op Texet, op Terschelling en op
Vlieland (fig.1). Het aantal broedparen
Is vanaf 1963 elk jaar bijgehouden
(tig.2). Daarvoor Is slechts uit enkele ja-
ren het totale aantal bekend. Rond de
eeuwwisseling lag het aantal broecipa
ren In Nederland rond de 400. Het maxi
mum wat sindsdien bereikt Is ligt op660
broedparen In 1922. Echter vanaf de ja.
ren ‘60 Is dit aantal danig afgenomen
door vergifting met gechloreerde kool-
waterstotfen (zoals ODT), waar ook de
lepelaars zeer onder te leiden hebben
gehad.
Het populatieherstel zoals dat zIch bij
andere vogelsoorten voordeed, bleef bij
de lepelaar achterwege. Het gaat maar
zeer gestaag. Dit is onder andere te wij-

ten aan veranderingen In cultuurland,
zoals ruilverkavelingen. Toch zijn er
sindsdien nieuwe kolonles bijgeko
men, waaronder een In de Oostvaar
dorsplassen, die klein Is gebleven en
zeer recentelijk een op Vlieland. De ko
tonles op de andere waddenellanden
breiden zich uIt, terwijl de zuldelijkere
kolonies achteruit gaan.
Het lijkt erop dat de moerassen en cut
tuurianden van vroeger meer en meer
plaats gaan maken voor de wadden en
getijdegebieden. Een noordwaardse
verschuiving van de kolonies en voed
seigebleden lijkt zichtbaar In Neder
land, een land dat als enige In geheel
noord west Europa broedplaatsen biedt
voor de lepelaar.

Figuur 1 [)e kotonies



vlieland: de kolonie
In 1984 werden er voor het eerst twee

paar epelaars broedend aangetroffen

fr) de Meeuwendutnen op Vlieland. In

1986 waren dit 20 paar Iepelaars en er

zijn minstens 55 jongen uitgevlogen,

gemiddeld 275 jong per nest. Hiervan
werden 47 jongen van een kleurring

voorzien (bureausysteem de RIJP).

Hoeveel jongen er doodgegaan zijn,

wat Iets zegt over de voedseldichtheid

(Cramp en Simmons, 1977) is ons onbe

kend.
Door het aflezen van de ringen Is duide

lijk geworden dat de broedende vogels

overal vandaan komen, zowel van het

Naardermeer, als de Oostvaardersplas

sen, het Zwanewaler en Terschelling

was een exemplaar afkomstig. Eén

adult was In 1984, het eerste broedjaar

op Vlieland, als jong gerlngd. Dit bete

kent dat lepelaars al na twee jaar vol-
wassen kunnen zijn. Volgens Cramp en
Simmons, 1977, was nog niet geheel be

kerid wanneer het volwassen stadium

bereikt wordt.
Op drie verschillende data zijn jongen

In de kolonie gerlngd, 1 1-6, 25-6 en 16-7.

Daar de jongen meestal na vier weken

de neslen verlaten (Cramp en Sim

mons, 1977), ze blijven daarbij wel In de
kolonie, en rond deze leeftijd ook ont

vankelijk zijn voor de ringen, zijn steeds
op elke ringdatum alle jongen dle nog

ongerlngd door de kolonie drentelen

als van dezelfde leeftijd te beschou
.

wen, op de ringdatum 3,4,5 weken.
. -. Cramp (1971) geeft dat de lepolaars op

een leeftijd van 45 tot 50 dagen uitvlie

gen, dat wil zeggen de kolonie verlaten.

Vreemd genoeg verbleef de meerder

heid van de jongen tot omstreeks 18juli

in de kolonie. VôÖr die periode is geen

figuur 3, vlieland

enkel Jong elders aangetroffen. Dat be
tekent dat de oudste jongen 60-75 da-
gen In de kolonie verbleven, wat dulde
lijk langer le dan Cramp opgeeft. Een
ander opvallend verschijnsel bij de vlie
landse kolonIe was dat de kolonie door
alle jongen op hetzelfde tIjdstip verla
ten werd, uItgezonderd één jong, dle op
30-7 nog van een rIng voorzien werd.
Eén en ander houdt In dat de jongste le-
pelaars slechts 20 tot 35 dagen In de ko
lonie verbleven! Het feit dat de lepelaar
een sociaal levende vogel is blijkt hier
zeer sterk uit.

na de broedtijd
Vanaf omstreeks 18 juli was de kolonie

verlaten en was de groep lepelaars vrij-
wel geheel aanwezig In de kroonspol
ders ((flg.3), steeds op dezelfde plaats.
Daarbij fourageerden de lepelaars op
het wad en gebruikten de kroonspol

ders als rustplaats. Daar werd ondanks
de aanwezigheid van voedsel in de
vorm van stekelbaarsen niet gefoura
geerd.
Toch was de band In de groep na het

verlaten van de kolonie minder sterk.
Voor 19.1 % van de jongen trad onge
richte trek op. De Vlielandse lepelaars

werden aangetroffen op Texel, Ter-
schetling er één exemplaar op de mok

kebank bij Waaxum. Echter, ook fongen

van de Terschellingse kolonie werden
sinds de aanwezigheid in de kroonspol
ders op Vlieland aangetroffen.

Het Is ons niet bekend of de andere ko

lonies op hetzelfde tijdstip weiden ver-
laten en waar dit tijdstip door bepaald
wordt. Daarvoor moeten andere gege

vens bekend zIjn.
Terwijl het tIjdstip van verlaten van de

kolonie dus niet van de leeftijd afhanke

lijk lijkt, was de erna optredende disper

sie dit evenmin. Tot eind augustus wa

ren nog vele jongen op Vlieland aanwe

zig, waaronder zich alle leeftljdsgroe

pen bevonden. Bovendien waren de le-

pelaars die reeds van Vlieland wegge

vlogen waren ook van alle leeftijden.

ritmiek
Doordat de lepelaars van Vlieland vrij-

wel allemaal uitsluitend op het wad fou
rageren zijn zij afhankelijk van de getij

debewegingen. Tijdens een etmaal
kunnen ze maar een deel van de 24 uur
op het wad doorbrengen om te fou,age
ren. Bij opkomend water worden de le-

- pelaars teruggedrongen. Sommigen
vliegen daarbij direct terug naar de
hoogwatervluchtplaats, anderen foura
geren nog door en worden dan vlak

langs de Postweg onder de waddijk loo-
ragerend waargenomen.
Om nu de hoeveelheId energie te kun-
nen bepalen die lepelaars per etmaal

opnemen, wat In het tweede deel

besproken zal worden, werd eerst het

uitvliegen, dat wil zeggeni de beweging
van lepelaars van hoogwatervlucht
plaats naar wad en het invliegen, de te-

genovergestelde beweging, gescoord.

In figuur4en 5zijn deze bewegingencu
mulatief uitgezet.
Na een aantal keer dit gedaan te heb-
ben kon het aantal lepelaaruren op het

wad berekend worden(deel 2). Bij de uit-

en Invliegers werden tevens de groeps
grootte en het percentage adult en juve
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figuur 2, aantalsverloop lepelaars in Nederland
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niel genoteerd en door het bijhouden
van de tijd en het volgen van de groep
totde landing op het wad ook de vlieglij
den. Dit valt echter bulten het bestek
van dit artikel.

dagindeling: 4 perioden
Met behulp van figuur 4 en 5 en de oven
ge scores zijn vier perioden te onder-
scheiden. Deze vier perioden blijken
voor wat betreft hetgedrag verschillend
te zijn. De perioden zijn berekend door
de gemiddeld laatste en de gemiddeld
eerste uit- en invlieger te nemen. Eerst
Is er hoogwateiperlode, dat Is de pe
node dat alle epelaars In de kroonspol
ders aanwezig zIjn. Het duurt circa 5 uur
en 35 minuten.
De ulivliegperlode Is de periode tussen.
de gemiddeld eerste en de gemiddeld
laatste uitvlieger uit de kroonspolders
en duurt tot ruim 3 uur na de hoogwater
tijd. Hierna begint de laagwaterperlode
is de periode dat alleen achterblijvers,
in het algemeen de jongen, aanwezig
zIjn. Deze duurt tot de gemiddeld eerste
lnvlieger weer arriveert. Niet meegere
kend worden adulte lepelaars die de
achterblijvende jongen komen voeren
en weer wegvliegen. De laagwaterperl
ode duurt slechts ruim 2 uur en dan be
gint de invilegperiode, de periode tot de
gemiddeld laatste invlieger weer bin
non is. De totale cyclus is gemiddeld 12
uur en 1 minuten.

gedrag
Van het gedrag van lepelaars is maar
weinig bekend. De enige gegevens die
er zijn zijn afkomstig uit Nederland, van
Ernst Poorten, die de epelaars bestu
deerd heeft in de Oostvaardersplassenr.
Van het gedrag na de broedtsjd is nog
minder beschreven (Cramp en Sirn
mons, 1977). Om het gedrag vast te stel-
en zijn gedragsprotocolleni gemaakt,

zowel van de gehele groep als van de in-
dividuele lepelaars. Bij de laatste werd
gebruik gemaakt van de sequentiêle
methode. Al deze protocolleeractivitel

ten werden verricht vanuit een observa
tiehut van 588 in de tweede kroonspol
der, vlakbij de rustplaats van de lepe
laars en vanuit de kroonspolderdijk.
Ook op het wad zijn lepelaars gevolgd,
zij het voor het lourageersucces. Bij de-
ze fourageerprotocollen is direct vanaf
elke andere handeling dan een foura

geerhandeling overgegaan op de se
quentiéle protocotleentechniek. Hier-
door zIjn ook gedragsgegevens van le-
pelaars op het wad bekend geworden,
die echter niet behandeld zullen wor
den.
De groepsprotocollen geven duidelijk

het gemiddelde gedrag van de lepe
laars weer. Van alle groepsprotocollen
zijn daarom de bij elkaar horende, dwz
volgens de tijd, protocollen per kwartier
gemiddeld. Hierdoor is een beeld ont
staan van het gedrag van de lepelaars in

de loop van een 12 uurs-perIode. Dat is

de tijd tussen twee opeenvolgende

hoogwaterstanden. De handelingen die

het leeuwendeel omvatten zijn uitgezet

In figuur 6 tegen de vorschlltijd. De ver-

schlltijd Is de tijd tussen het tijdstip van

handeling en hettljdstip van hoogwater

bIj de kroonspolders. Voor elke hande

ing is een apart gratiekje getekend. De

grafieken zijn het lopende gemiddelde

van het gemiddelde percentage lepe

laars per kwartier dat de betreffende

handeling verricht. Tevens zijn de eer-
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der beschreven perioden aangegeven.

periodiek gedrag
Het is ons duidelijk dat het gedrag geie

ateerd was aan de getijdebeweging.

Het was ze’fs zo sterk dat je bijna aan

het gedra van de lepelaars kon zien

hoe de waterstand was! Eén en ander is

weergegeven In het ethogram van fi

guur 6. in de weergegeven gedragshan

deingen Is de rustetooslieid en dus de

activiteit van de lepelaars sterker van

boven naar beneden. Voor een beschrij

ving van de handelingen, alsmede voor

nog met eerder beschreven gedragln

gen verwijzen wij naar het verslag. Be

larigrijk is wel om hier te vermelden dat

het tourageren meestal niet het verga

ren van voedsel inhield, doch eerder het

uitvoeren van oetenhandelingen. De

fourageerders In de kroonspolders be

uotten voornamelijk jongen.

hoogwaterperlode
Tijdens de hoogwaterperlode was er

nauwelijks beweging In de groep zicht-

baar. De meeste lepelaars In de groep

stonden te slapen, enkele onder hen

waren zichzelf of anderen aan het poet

sen, een gedrag dat verder niet van de

perioden afhankelijk lijkt te zijn. Het

paargedrag, dat meer inhoudt dan al-

leen liefkozend elkaars nek poetsen,

werd eveneens In verschillende perio

den waargenomen. Ovegens houdt het

voorkomen van dit gedrag na de broed-

tijd niet in dat de paartjes voor meerde

re jaren gebonden zijn Vooral juveniele

beesten liepen soms met hun snavel in

de grond te wroeten, te bedelen of wa

ren aan het ‘fourageren. De jonge

beesten waren actiever en rustelozer
: dan de oude.

in het ehogram is in de tijd van 11-12

uur na hoogwater een dal in de slaap-

ktirve en een aantal pieken in de andere

kurven zichtbaar. Dit wwdt veroorzaakt

door het feit dat er in die periode

slechts enkele protocollen gemaakt

zijn. Afwijkend gedraQ werd zo niet ge-

nivelleerd tot een normaler beeld.

uitvilegperlode
in de uitvlwgpenode is het gedrag van

(.O nog aanwezige lepelaars niet veel

verschillend van het gedrag voor die pe

dode. Meestal stonden vrijwel alle tepe

laars gewoon te pillen. Uit dagboe

kaantekeningen valt op dat het vertrek-

gedrag voor lepelaars die op verschil-

lende tijdstippen wegvlogen gelijk was.

Eéri van de redenen van het voorkomen

in groepen en kolonies zou zijn om de al-

daar plaatsvindende informatieover

dracht (Veen, 1980) . Zoals uit figuur 4

en de groepsgrootte 3 valt op te maken

Is het vertrek redelijk geclusterd (Kap

teyn en Slerdsema, in voorbereiding).

Dit zou erop kunnen wijzen dat in de

groep nfommatieoverdracht plaats-

vindt en/of dat succesvolle individuen

bij vertrek gevolgd worden door de min-

der succesvolle. Anderzijds zou het te

maken kunnen hebben met familie-

band of iets dergelijks. Dit hebben we

helaas niet kunnen achterhalen.

De waarnemingen lijken te duiden op

het voorkomen van beide versctiijnse

len: enkele malen vertrokken adulte le-

pelaars op aandrang van jongen, die de

volwassen beesten min of meer wegbe

delden. Vaak werden deze volwassen

iepelaars gevolgd door anderen, zowel

volwassenen als jongn (Kapteyn en

Sierdsema, In voorbereiding). Een enke

ie keer is waargenomen dat een adult

figuur 6, het ethogram

tot 3 maal toe iets riep, dit afgeleid uit

snavelbewegingen, waarop nog 3 adul

ten en 9 juvenlelen ‘ontwaakten’ en ver-

volgens wegvlogen. Opvallend is dat

steeds terwijl zon groepje lepelaars op-

vloog, de rest niet of nauwelijs opkijkt

en gewoon doorpit. Van Wetten (1983)

vond echter helemaal geen tekenen

voor het wegvliegen en er was niets tot

het moment van opvliegen waarneem

baar.

laagwaterperlode
Niet alle lepelaars gingen naar het wad

om te fourageren, zon 10-15 exempla

ren, 10-15%, bleef achter in de

kroonspolders. Daaronder waren soms

ook enige aduite vogels, maximaal 4

stuks. De activiteit is nu duidelijk toe-

genomen. Ze begonnen te ‘fourageren’,

te lopen, te wroeten en zo voorts. Ook

vlogen ze wat vaker op om elders weer

neer te strijken. Vreemd genoeg vonden

deze handelingen vrijwel niet plaats als

de andere lepelaars ook aanwezig wa

ren. Zodra ze binnenkwamen bleef er

van al die activiteit na bepaalde tijd niet

veel meer over en volgden ze het gedrag
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van de adulten, slapen en poetsen.
Het Is onduidelijk waarôm de achter-

btijvers niet meegaan naar het wad,

daarvoor zouden meerdere ndivtduen
langere tijd gevolgd moeten worden.

Aan de leeftijd kan het nIet liggen, daar

jonge vogels van alle leeftijden, zowel

als oude vogels achterbleven. Tijdens

de laagwaterperlode en vooral de twee-

de helft daarvan, kwamen regelmatig
volwasssen Jepelaars terugvtiegen om

ï jongen te voeren, waarna ze weer naar

het wad verdwenen. Vanaf het moment
dat dit gebeurd waren de achtergeble
ven vogels duidetijk opmerkzamer. Ze
begonnen op en neer te lopen en te kij
ken. De rest van de handelingen nam
dan af. Zodra een adult t&ugkwam be
gonnen de jongen fanatiek te bedelen,
wat veelal door een voering gevolgd
werd.

invilegperlode
De activiteit bleef vooralsnog hoog.

Ook de andere handelingen namen

weer even toe. Het kostte de 1ongen in

deze periode echter beduidend meer

moeite om gevoerd te worden. Ze bedel

den soms bij iedere volwassen lepelaar

die ze tegenkwamen. Veelal was als

reactie op het bedden uitgebreid ga-

pen, waarna het juvenlel het soms,

maar niet altijd, opgaf. Opvallend was

dat ook juvenielen die van het wad af-

kwamen nog eens gingen bedden. Het

Is ons niet bekend of het dezeilde jon

gen betrof die ook op het wad gevoerd
werden. Wel dat het jongen van alle

leeftijden waren.
Blijkbaar is op de leeftijd van 3 maan-

den nog geen onafhankelijkheid bereik-

ten vindt de onalhankelijkheidsproce

dure langzaam plaats. Op welke leeftijd

lepelaars geheel onafhankelijk zijn is

onbekend (Cramp en Simmons, 1977).

Waarschijnlijk duurt het minstens tot

dat de vogels wegtrekken, eind au
gustus, begin september.
Hoe meer lepelaars binnengekomen

zijn, hoe hoger het percentage slapen

de vogels wordt en hoe lager het per

centage actieve. Terwijl het bedden

nog even voortduurt, worden er aan het
einde van deze periode al vrijwel geen

jongen meer gevoerd.

bekende oorzaak. In vier gevallen was

de oorzaak een overvliegende blauwe

reiger. Waarom dit paniek veroorzaakt

is ons onbekend. Eenmaal was een bo

ven de kroonspolder vliegend sport-

vliegtuigje de schuld van het opvliegen.

Van de straaljagers van de luchtmacht
bleken ze geen last te hebben, uitgezon
derd één keer torn er één over de

‘ kroonspolders vloog en zeer veel ka
baat maakte. Indien de straaljagers
dichterbij vlogen of meer lawaai maak-

ten werden de vogels enigslrids on
rustig, maar vlogen niet op. Meestal
was de reactie lopen of poetsen en der-
gelijke.

nawoord
In dit artikeltje is globaal een deel weer-
gegeven van de resultaten van het lepe
laaronderzoek. Van de lepelaars is nog
maar zeer weinig bekend, zeker van het

gedrag. Dit artikel Is te kort om op alle

waarnemingen aan het gedrag in te

kunnen gaan. Daarvoor verwijzen we

naar het verslag. In een volgend deel zal

aandacht besteed worden aan de voed

seloecologie, met enkele verwandte

aspecten.
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