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CHIRP neemt teruggang 
Scholekster populatie  
onder de loep

Hoe onderscheid je een  
vrouwtje Rouwkwikstaart  
van een Witte Kwikstaart?
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Wat is CHIRP?
De aantallen Scholeksters in Nederland 
nemen al meer dan een kwart eeuw in 
razend tempo af. Daarom is een nieuw 
project opgestart: CHIRP. Het staat voor 
Cumulative Human Impact on biRd 
Populations. We onderzoeken wat het 
effect van verschillende menselijke invloe-
den is op de scholeksterpopulatie in zomer 
én winter. Rond 150 Scholeksters worden 
komende jaren met een GPS-zender uitge-
rust. Op deze manier kan verstoring in de 
wintergebieden nader worden onderzocht, 
omdat het zichtbaar maakt hoe de vogels 
hierop reageren en waar ze zich dan ophou-
den. Verstoring leidt mogelijk tot condi-
tieverlies, omdat de vogels niet kunnen 
foerageren waar ze eigenlijk willen. 

Kleurringen doorgeven
Kleurringen worden gebruikt om te achter-
halen of een slechte winterconditie  gevol-
gen heeft voor het broedsucces. Laag broed-
succes zal vaak samenhangen met  omstan-
digheden in het broedgebied, maar wel-
licht ook met de conditie waarmee vogels 
terugkeren uit het overwinteringsgebied. 
Scholeksters worden in de winter gevan-
gen om  hun lichaamsconditie te bepalen 
en ze worden met kleurringen individu-
eel herkenbaar gemaakt. Veel Scholeksters 
migreren van het overwinteringsgebied aan 
de kust naar het binnenland om te broe-
den. Het vinden van gekleurringde vogels 
is uiteraard van groot belang. Zie je een 
Scholekster met kleurring? Geef hem snel 
door op www.wadertrack.nl! Dan kunnen 
de onderzoekers parameters over broedsuc-
ces opmeten. 

Zendervogels
Deze winter hebben de eerste 20 
Scholeksters die op de Vliehors (Vlieland) 
gevangen zijn, naast kleurringen ook GPS-
trackers gekregen. Deze  kunnen alleen 
worden uitgelezen op Vlieland, waardoor 
ook het terugvinden van deze vogels een 
grote uitdaging wordt. Dus ben jij de eer-
ste die een Scholekster met zender in zijn 
broedgebied terugvindt, dan mag jij hem 
een naam geven! Die naam zal onderdeel 
worden van de life history van de vogel.

We zijn erg benieuwd welke aflezer aan 
het eind van het jaar de meeste gekleu-
ringde vogels (uit het CHIRP project) in 
zijn binnenlandse broedgebied zal hebben 
ingevoerd! 

Nieuw ringsysteem
CHIRP-Scholeksters zijn makkelijk te her-
kennen, dankzij een nieuw ringsysteem 
voor deze soort. Daarbij ligt de egale ring 
(marker) niet meer op de tibia, maar op 
de tarsus boven een van de twee letter 
ringen. In de korte notatie wordt deze nieu-
we code met een B (voor Beneden/Below) 
als startletter aangegeven. Daarna is de 
korte notatie identiek aan het twee-letter 
systeem waarbij de marker aan de tibia 
zit. Overigens kunnen waarnemers die niet 
dagelijks grote aantallen Scholeksters afle-
zen, beter de kleurcodekiezer gebruiken 
om bij het invoeren van de waarneming 
in www.wadertrack.nl de juiste code te 
genereren.

Team CHIRP: Andy Allen, Magali 
Frauendorfer, Henk-Jan van der Kolk  
& Bruno Ens

> Meer informatie is te vinden op 
   www.chirpscholekster.nl

De CHIRP Scholekster BRB-R5Y4 tussen een 
aantal ongeringde soortgenoten op het wad. 
Foto: Andy Allen

Een close-up van de zojuist geringde CHIRP 
Scholekster BRY-OYBL.  
Foto: Henk-Jan van der Kolk

Een adulte man Rouwkwikstaart is onmiskenbaar. De determinatie van een vrouwtje 
Rouwkwikstaart is echter niet eenvoudig. Hieronder een paar foto’s die zouden kun-
nen helpen bij het op naam brengen. Een zeker vrouwtje Rouwkwik heeft een zwarte 
kopkap die doorloopt op de donkergrijze rug waarop zwarte vlekjes mogen zitten (maar 
geen lengtestreepjes), meestal duidelijk grijze flanken en de stuit (let op: niet de 
bovenstaart) moet solide donkergrijs tot zwart zijn. Vooral deze stuitkleur is belangrijk. 
De dekveren in de vleugel hebben een brede witte rand en vormen geregeld een bijna 
witte vlek, die eruit springt door de verder donkere indruk van de vogel. Twijfelvogels 
noemen we doorgaans ‘intermediare vogels’ (of vogels met intermediaire kenmerken. 
Het kan dan gaan om hybriden maar  ook om de uitersten van één van beide soorten). 
Zie ook een uitgebreid artikel in Dutch Birding (DB 2010, pag. 229-250). Heb je zelf een 
mogelijke kandidaat gezien, probeer dan altijd in elk geval de stuit goed te bekijken en 
liefst ook op de foto te krijgen.

• Harvey van Diek

Rouwkwikstaart, eerste zomer vrouwtje 
Kluizen, België, 11 april 2009. Lijkt sterk op 
mannetje Witte Kwikstaart maar verschilt door 
de solide zwarte stuit die duidelijk tot aan de 
kortste tertials reikt en ook door wat uitge-
breider en donkerder grijze tint op flanken. 
Foto: Peter Adriaens

Vogel met intermediaire kenmerken
Weliswaar een donkergrijze rug met zwarte 
vlekken en het zwart op de kop loopt door 
op de rug, maar de stuit is grijs en niet 
zwart. Stiens, Wide Mar Fr, 
30 mei 2014. 
Foto: Jitze Terpstra

Vogel met intermediaire kenmerken
Ogenschijnlijk een goede kandidaat voor 
een vrouwtje Rouwkwikstaart, maar de stuit 
is (lijkt?) niet zwart genoeg. De stuit moet 
echt zwart zijn en doorlopen tot de top van 
de kortste tertial (bijna halverwege de rug).
Brabantse Biesbosch, Beneden 
Spieringpolder NB, 13 april 2014. 
Foto: Dirk Eijkemans

Vogel met intermediaire 
kenmerken
Helaas is de stuit niet goed 
zichtbaar (lijkt licht). De licht-
grijze (onder)rug en lichte flan-
ken zijn aanwijzingen voor een 
intermediaire vogel. Houten, 
Polder de Hoon Ut, 31 mei 2015. 
Foto: Arnold van Kreveld

Witte Kwikstaart, adult
Egaal grijze rug, scherp begrensde  
zwarte kop en lichte flanken duiden  
op een Witte Kwikstaart. 
Ooijpolder, Nijmegen Gld, 9 mei 2016.  
Foto: Harvey van Diek


