
Er wordt de laatste tijd veel geschreven over kli-
maatverandering en de (mogelijke) gevolgen
ervan. Een veranderend klimaat kan ook gevol-
gen hebben voor het voorkomen van vogels in
Nederland, bijvoorbeeld doordat verspreidings-
gebieden kunnen verschuiven. Dat geldt niet al-
leen voor de broedgebieden; ook overwinte-
ringslocaties kunnen veranderen, bijvoorbeeld
doordat de omstandigheden in de winter (voed-
selbeschikbaarheid en temperatuur) dichter bij
de broedgebieden gunstiger worden. Een be-
kend voorbeeld is de Zwartkop Sylvia atricapil-
la: tot voor kort verbleven er ’s winters slechts
zelden Zwartkoppen in Noordwest-Europa,
maar tegenwoordig is het vrij gebruikelijk, zeker
in Groot-Brittannië, om in de winter Zwart-
koppen waar te nemen (Berthold 1995). 

Een andere insecteneter die in sommige win-
ters in Nederland gezien wordt, zij het in kleine
aantallen, is de Tjiftjaf Phylloscopus collybita.
Het broedgebied van de Tjiftjaf strekt zich uit
over Noordwest-Afrika en vrijwel geheel Europa
tot ver in Azië (Cramp & Brooks 1992). In
Europa is de soort zeer talrijk met naar schatting
12-25 miljoen paren (exclusief Rusland, Tiainen
& Wesolowski 1997). De meeste Tjiftjaffen trek-
ken in de winter naar zuidelijke gebieden. Het
overwinteringsgebied van vogels uit Noord- en
Oost-Europa (P. c. abietinus) ligt in Oost-Afrika
en Noord-India. Vogels uit Noordwest-Europa
(P. c. collybita) overwinteren hoofdzakelijk in
het Middellandse Zeegebied en in Afrika ten
zuiden van de Sahara (Tiainen & Wesolowski
1997). In de trektijd doen broedvogels uit
Scandinavië en Noord-Duitsland ons land aan

(Sovon 1987). In Noordwest-Europa, inclusief
Nederland, overwinteren kleine aantallen
Tjiftjaffen. Het eerste beschreven overwinte-
ringsgeval dateert uit de winter 1943/44 toen een
vogel net buiten Maastricht verbleef. Van daar-
voor zijn slechts enkele winterwaarnemingen be-
kend (Kofman 1945). Recordaantallen werden
vastgesteld in 1982/83 na een zeer zachte okto-
ber- en novembermaand (Sovon 1987). Het win-
tervoorkomen van Tjiftjaffen lijkt dus weerafhan-
kelijk. Ook in de winter 2000/01 bleek het aantal
waarnemingen van Tjiftjaffen opvallend hoog.
We besloten zoveel mogelijk waarnemingen van
in Nederland overwinterende Tjiftjaffen te verza-
melen met als doel meer inzicht te verkrijgen in
aantallen, verspreiding en oorzaken. 

Materiaal en methode

Waarnemingen 2000/01 Begin januari 2001 is
besloten om waarnemingen uit de periode 1 no-
vember 2000 tot en met 28 februari 2001 uit het
gehele land te verzamelen. Hiervoor werden de
waarnemingensecretarissen van de meeste vo-
gelwerkgroepen (VWG’s) in de westelijke helft
van het land en in het rivierengebied benaderd.
Hen werd gevraagd de achterban aan te spre-
ken en een oproep te plaatsen in hun lokale tijd-
schrift en/of e-mailnetwerk. Ook alle districts-
coördinatoren van Sovon werden benaderd.
Tevens werden oproepen geplaatst in Sovon-
Nieuws en op EuroBirdNet Nederland. Verder
zijn veel personen gebeld of aangeschreven die
bekend waren bij de schrijvers, waardoor waar-
nemingen van stadsparkbeheerders, vogel-
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Tjiftjaffen in de zachte winter 2000/01: reactie op
koude-invallen en vergelijking met andere winters

Na het bijzonder zachte najaar van 2000/01 werden in
Nederland opvallend veel Tjiftjaffen waargenomen. Normaal ge-
sproken brengen die de winter door ten zuiden van onze lands-
grenzen. Zorgden de hoge temperaturen ervoor dat ze relatief
noordelijk overwinterden of was er toevallig een goed broedsei-
zoen geweest waardoor er meer Tjiftjaffen ‘bleven hangen’? Hoe
reageerden de vogels op plotselinge koude-invallen, en over-
leefden ze die? Door waarnemingen te verzamelen en in de
Sovon-archieven te duiken ontstond inzicht in de aantallen en
verspreiding van Tjiftjaffen in Nederland in een ongebruikelijk
zachte winter en werd achterhaald welke omstandigheden veel
Tjiftjaffen doen besluiten de winter in Nederland door te brengen.

Patrick Y. Bergkamp
en Arjan Boele
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asiels en vogelaars die niet bij een club zijn aan-
gesloten boven water zijn gekomen. Enkele mo-
nitoringprojecten leverden ook waarnemingen
op, zoals het Punt Transect Tellingen-project
van Sovon en het Centraal Bureau voor de
Statistiek (PTT, 15 december tot en met 1 janu-
ari) en de maandelijkse watervogeltellingen
(Sovon). Al deze tellers zijn benaderd voor aan-
vullende gegevens en andere waarnemingen
uit deze winter om de waarneeminspanning ge-
durende de winter zo gelijkmatig mogelijk te krij-
gen. Daarnaast zijn van alle VWG- en natuurtijd-
schriften die naar Sovon worden opgestuurd de
waarnemingenrubrieken uitgeplozen. Uiteinde-
lijk kwamen van zo’n 260 waarnemers meldin-
gen boven water. Verzocht werd om bij elke
waarneming aantal, datum, locatie (incl. kilome-
terhok) en een omschrijving van de biotoop te
vermelden. Het laatste is niet in alle gevallen ge-
beurd, maar uit de aanduiding van de locatie
en/of het kilometerhok kon vaak de biotoop af-
geleid worden. Zo niet, dan werd de waarnemer
benaderd. Helaas zijn waarnemingen uit (de
eerste helft van) november niet door iedereen
genoteerd. Niet alleen op de verspreiding, ook
op het gepresenteerde aantalsverloop is dit ze-
ker van invloed. De winterperiode is verdeeld in
17 weken, waarvan de laatste acht dagen telt
(21 tot en met 28 februari). Een vogel die op
meerdere dagen werd waargenomen is slechts
één maal per week in een analyse meegeno-
men. Materiaal uit het PTT-project is ook ge-
bruikt voor vergelijkingen met andere overwinte-
rende insecteneters, met name Roodborst
Erithacus rubecula en Witte Kwikstaart Motacilla
alba.

Biotopen Voor het beschrijven van biotoop-
keuze zijn de waarnemingen toegedeeld aan de
volgende zeven typen: duin (duinstreek, inclu-
sief moerasjes), moeras (moerasbos en stru-
weel met wilgenstruiken en riet), bos (bossen en
grote parken aan stadsranden), overig natuurlijk
terrein (kwelders, heidegebieden, open vlakten
en kleine bosjes in open terrein), landelijk (boe-
renerven, volkstuincomplexen en campings),
stad (plantsoenen, tuinen en parken in stedelijk
gebied) en rioolwaterzuiveringen. Om biotoop-
voorkeuren van week tot week te vergelijken zijn
we er van uitgegaan dat de bezoekfrequentie

(en daarmee trefkans) van waarnemers aan de
verschillende biotopen over het seizoen con-
stant was.

Waarnemingen december 1990-2001 Voor
het analyseren van factoren die van invloed zijn
op het aantal overwinteraars, zijn waarnemingen-
reeksen verzameld uit 22 gebieden, met toevoe-
ging van de waarnemingen uit de watervogeltel-
lingen en de PTT-aantallen. Deze zijn ter
beschikking gesteld door twintig VWG’s uit vooral
het westen van het land, twee individuele waarne-
mers en Sovon. Er is voor het tijdvak 1990-2001
gekozen omdat de jaren vóór 1990 zich niet laten
vergelijken met de jaren erna vanwege toegeno-
men vrije tijd en de groei van het aantal waarne-
mers. Ook zijn door enkele VWG’s pas vanaf 1990
waarnemingen verzameld. Alleen waarnemingen
uit de maand december zijn hierbij gebruikt, om-
dat in (begin) november nog door- en wegtrek
optreedt, en in de overige wintermaanden winter-
sterfte van invloed kan zijn.

Analyse van temperatuureffecten Om de ef-
fecten van temperatuur op het voorkomen van
Tjiftjaffen in de winter te analyseren gebruikten
we een statistische toets (een generalised linear
model, GLM) waarbij gekeken werd in hoeverre
(de logaritme van) het aantal overwinterende
Tjiftjaffen afhankelijk is van twee variabelen, te
weten de najaarstemperatuur en de strengheid
van de voorafgaande winter. Vervolgens werd
nagegaan of er sprake was van een interactie
tussen beide variabelen. Dat betekent dat een
mogelijk effect van najaarstemperatuur na een
zachte winter het jaar ervoor anders is dan na
een strenge winter. Vooraf is gecontroleerd of er
na een koude winter niet vaak een koude, of
juist vaak een warme, herfst volgt. Dit bleek niet
het geval (P>0.10). Dit is van belang omdat an-
ders de mogelijke effecten van najaarstempera-
tuur en de temperatuur in de voorafgaande win-
ter niet onderscheiden kunnen worden.

Ook waren we benieuwd in hoeverre streng
winterweer de aantallen Tjiftjaffen in de be-
treffende winter beïnvloedde. Hiervoor vergele-
ken we het aantal Tjiftjaffen dat aan het begin
van de winter aanwezig was met het aantal dat
aan het eind van de winter was overgebleven. In
het PTT-project werden tussen 1980/81 en
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1992/93 gestandaardiseerde wintervogeltellin-
gen uitgevoerd in de tweede helft van novem-
ber en in tweede helft van februari (tegenwoor-
dig alleen nog in december). Voor alle winters
werd de verhouding tussen het aantal Tjiftjaffen
in februari en het aantal in november bepaald.
Een verhouding lager dan 1.0 betekent dat een
deel van de Tjiftjaffen die aan het begin van de
winter nog aanwezig waren, er in februari niet
meer was. Door deze verhoudingen te relateren
aan de strengheid van de winter kon worden na-
gegaan of in strengere winters meer Tjiftjaffen
doodgingen of alsnog uit Nederland vertrokken
dan in mildere winters.

Weergegevens Gedetailleerde weergege-
vens per maand werden verkregen via de web-

site van het Koninklijk Nederlands Meteoro-
logisch Instituut (KNMI; www.knmi.nl). Als maat
voor de strengheid van de winter gebruiken we
het IJnsen-getal (IJnsen 1991). Dit getal is ge-
baseerd op de temperatuur in de wintermaan-
den (november-maart), en op het aantal vorst-
dagen (minimum temperatuur beneden
vriespunt) en ijsdagen (maximum temperatuur
beneden vriespunt).

Relatie met voorafgaand broedseizoen Om te
analyseren welke factoren van invloed zijn op
de grootte van de winterpopulatie is gebruik ge-
maakt van de resultaten van het Constant Effort
Site project (CES) van Sovon, het Nederlands
Instituut voor Oecologisch Onderzoek en de
Nederlandse Ringcentrale in samenwerking
met de Ringersvereniging. In dit project worden
tijdens en na het broedseizoen vogels gevan-
gen in mistnetten. De hoge mate van standaar-
disatie maakt het mogelijk iets te zeggen over
aantalsontwikkeling, reproductie, overleving en
conditie van de algemenere vogelsoorten
(Majoor & Willems 2005).

Resultaten

Het weer in najaar en winter 2000/01 Het weer
in Nederland was in het najaar van 2000, zeker
tot halverwege december, bijzonder mild (figuur
1). September was zeer warm, nat en aan de
sombere kant. Er werden 18 warme dagen
(maximum >20°C) geteld; tweemaal zo veel als
het gemiddelde in de periode 1971-1999.
Oktober was zacht, nat en vrij somber.
November was eveneens erg zacht; de tempe-
ratuur daalde geen enkele keer tot onder het
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Figuur 2. Aantal gemelde Tjiftjaffen per week in 2000/01.
Het grijze deel van de kolom betreft vogels die in de week
(of weken) ervoor op dezelfde plaats zijn waargenomen,
het zwarte deel betreft vogels die niet eerder op de ge-
melde plaats zijn waargenomen. Number of Chiffchaffs
observed per week in 2000/01. Grey bars indicate birds
that were observed at a given location in the week(s) be-
fore, black bars indicate Chiffchaffs that were not obser-
ved before.
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(solid line) and average for the period
1970/71 – 1999/00 (dashed line) .



vriespunt. De eerste decade van december was
in De Bilt zelfs de zachtste van de laatste 100
jaar. Vanaf 14 december daalden de dag- en
nachttemperatuur gestaag, met op de 16e de
eerste nachtvorst (vorstdag). In een normale
winter zijn er op 16 december gemiddeld al 13
vorstdagen geregistreerd, waarvan zeven in no-
vember. Na de 16e daalde de temperatuur ver-
der totdat het op 22 december de hele dag
bleef vriezen (eerste ijsdag). Daarna bleef het
tot de 27e overdag rond 0°C, met ’s nachts lich-
te tot matige vorst. Tussen 24 en 29 december
lag er sneeuw en plaatselijk ijzel. Ondanks de
koude-inval was de gemiddelde temperatuur in
december 2°C hoger dan normaal. De eerste
decade van januari was vorstvrij en de tempera-
tuur liep op tot rond 5°C. Tussen 13 en 18 janu-
ari vroor het ’s nachts licht en lag de tempera-
tuur overdag rond het vriespunt. Aan het eind
van deze koudeperiode sneeuwde het licht ge-
durende vier dagen. Na 21 januari steeg de
temperatuur snel tot boven de 10°C op 23 en 24
januari. De laatste week van januari zakten de
temperaturen weer, maar vorst bleef verder uit.
De temperatuur lag in deze maand rond het ge-
middelde. Februari begon met sneeuw en
nachtvorst, vooral in het oosten, maar de 4e re-
gende het (voorafgegaan door ijzel in
Noordoost-Nederland) bij een temperatuur van
ongeveer 5°C. Tot 21 februari bleef het kwik
rond deze waarde schommelen, met op vier
nachten lichte vorst. De maand werd afgesloten
met zes sneeuwdagen en een temperatuur rond
het vriespunt. Februari was gemiddeld 2°C war-
mer dan normaal. Zeer harde wind (>15 m/s)
was er deze winter tussen 7 en 13 december,
de eerste vijf dagen van januari, en tussen 5 en
8 februari. Gedurende de rest van de winter lag
de windsnelheid doorgaans onder de 10 m/s.
De hoeveelheid neerslag en het aantal uren
zonneschijn weken niet noemenswaardig af van
die in een gemiddelde winter.

Verspreiding en aantallen Tjiftjaffen in de winter
2000/01 In totaal zijn ruim 1200 waarnemin-
gen in de database opgenomen die betrekking
hebben op in totaal zo’n 860 exemplaren (maxi-
ma per locatie gesommeerd). Per maand ging
het daarbij om de volgende aantallen waarne-
mingen (en exemplaren): november 348 (523),
december 383 (533), januari 308 (409) en febru-
ari 167 (195). Tot midden januari werden weke-
lijks 100-150 Tjiftjaffen gemeld; in februari lag
dat aantal rond de 50 (figuur 2). 

In alle maanden zijn de meeste Tjiftjaffen ge-
meld in de regio’s Noord-Holland-zuid, Utrecht
en Zuid-Holland (figuur 3). Begin november wa-
ren op Texel, in het Lauwersmeergebied en in de
duinen tussen Hoek van Holland en IJmuiden
nog aardig wat Tjiftjaffen aanwezig. In de eerste
decade werden er nog vogels geringd in de
Amsterdamse Waterleidingduinen NH en bij
Stavoren Fr. In november werden verder veel
Tjiftjaffen gemeld bij de Reeuwijkse Plassen ZH
(zeven exemplaren, gehele maand) en de
Meinerswijk, Arnhem Gld. (zes op 11 november).
In november 2000 zijn weinig vogels gezien in
Drenthe, Overijssel, delen van Gelderland (o.a.
de Veluwe), Brabant en Limburg. Het is aanne-
melijk dat dit deels een gevolg is van verschillen
in waarneem- en verzamelinspanning, maar
deels ook de werkelijke aantallen weerspiegelt.
Een hogere dichtheid in het relatief milde (zuid-)
westen in december blijft zichtbaar in januari en
februari. Van december op januari werden de
aantallen per atlasblok wat kleiner en werden er
blokken verlaten (figuur 3). De hoogste aantallen
per locatie (5-10 exemplaren) werden in januari
gezien in de omgeving van drie rioolwater-
zuiveringen en in de duinen. In februari werd de
verspreiding nog ijler: zowel het aantal atlasblok-
ken met meldingen van Tjiftjaffen als het gemid-
delde aantal per blok daalde. In tegenstelling tot
de voorgaande maanden werd geen melding
meer gemaakt van vijf of meer Tjiftjaffen op één
locatie. Gebieden die er nog uitsprongen waren
de rioolwaterzuiveringen in De Bilt U (maximaal
vier op 7 februari) en Tilburg NB (vier gedurende
de hele maand).

In februari werden vrij vaak zingende vogels
gehoord; bij 9.2% van de waarnemingen werd
melding gemaakt van zang. In de tweede helft
van de maand was dat percentage zelfs 17.4%.
In november, december en januari was het per-
centage meldingen van zingende vogels re-
spectievelijk 0.8%, 2.6% en 0.7%. 

Van alle waarnemingen in deze winter betrof-
fen slechts vier de ondersoort P. c. abietinus uit
Fennoscandinavië en Oost-Europa. Onbekend
is hoeveel van de meldingen zonder aanduiding
van de ondersoort hier ook toe behoren; we ver-
moeden dat dit aandeel gering is. Er werd één
Siberische Tjiftjaf P. c. tristis gemeld. De bij
ons overwinterende Tjiftjaffen betroffen dus gro-
tendeels vogels van de nominaatvorm; Neder-
landse broedvogels of vogels uit Groot-Brit-
tanië, Denemarken, Duitsland, West-Polen en
zuidelijk Scandinavië.

129



Aantal Tjiftjaffen in relatie tot omgevingstempe-
ratuur Als we er van uit gaan dat de najaars-
temperatuur in Nederland, of andere omge-
vingsfactoren gerelateerd aan temperatuur
zoals de hoeveelheid insecten, Tjiftjaffen doet
besluiten om al dan niet weg te trekken naar zui-
delijker regionen, valt een verband te verwach-
ten tussen de najaarstemperatuur en het aantal
in Nederland aanwezige Tjiftjaffen in december.

Een relatie tussen het aantal decemberwaarne-
mingen en de gemiddelde dagtemperatuur of
de gemiddelde maximumtemperatuur in het na-
jaar werd echter niet gevonden. Wel vertoonde
het aantal Tjiftjaffen in december een positief
verband met de gemiddelde minimumtempera-
tuur van 1 september tot en met 30 november
(R2= 0.35, P=0.025, N=12). Een zelfde positief
verband tussen najaarstemperatuur en vogel-
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aantallen in december (december-index van
het PTT-project) werd gevonden voor Witte
Kwikstaart (R2= 0.40, P<0.001, N=25) en
Roodborst (R2= 0.32, P<0.005, N=25) in de pe-
riode 1980-2004. 

De strengheid van de winter (aangegeven
door het IJnsen-getal) vertoonde daarentegen
een negatief verband met het aantal waargeno-
men Tjiftjaffen in december van het daarop vol-
gende jaar (R2= 0.42, P<0.005, N=12). Ook de
interactie tussen najaarstemperatuur en streng-
heid van de voorafgaande winter was signifi-
cant (P<0.001). Dat geeft aan dat bij het uitblij-
ven van een strenge winter in het voorafgaande
jaar, warme najaren veel overwinterende
Tjiftjaffen opleveren (R2= 0.87, P=0.025, N=5).
Wanneer  de winter het jaar ervoor echter streng
was, had de najaarstemperatuur geen effect op
het aantal Tjiftjaffen in december (figuur 4). Dat
zou kunnen komen doordat een groot deel van
de Tjiftjaffen een strenge Nederlandse winter
niet overleeft, want de verhouding tussen de
aantallen Tjiftjaffen in februari en november was
lager in strengere winters dan in relatief zachte
winters (R2= 0.61, P<0.001, N=17).

Sneeuwbedekking leek een grotere invloed te
hebben op de aantallen Tjiftjaffen dan vorst. In
de winter 2000/01 trad een vrij grote afname van
het aantal Tjiftjaffen op in de weken dat er
sneeuw viel (27 december - 2 januari, 17-23 ja-
nuari en 31 januari - 6 februari), steeds nadat er
al een week vorst was geweest waarin geen dui-
delijke afname werd geconstateerd (figuur 2).

Vergelijking West- en Oost-Nederland Om te
zien of het aantalsverloop van overwinterende

Tjiftjaffen in het oosten van het land verschilde
van dat in het westen, hebben we Nederland in
twee delen verdeeld. Als West-Nederland is
aangehouden het gebied ten (zuid-)westen van
de lijn Texel, Enkhuizen, Almere, Utrecht, de
Biesbosch en de oostgrens van de provincie
Zeeland. West-Nederland beslaat 28% en Oost-
Nederland 72% van het oppervlak van
Nederland. Uit figuur 5 blijkt dat landelijk bijna
een derde van de vogels die begin november
nog aanwezig waren, aan het eind van de
maand waren vertrokken. Verder lijkt het alsof in
West-Nederland de grootte van de winterpopu-
latie zich begin november aftekende, terwijl dat
in Oost-Nederland pas enkele weken later ge-
beurde. Van november op december vond in
het westen in alle biotopen een lichte toename
plaats, terwijl er geen noemenswaardige leeg-
loop plaatsvond in het oosten van het land. Na
12 december was er opnieuw een toename van
het aantal waargenomen Tjiftjaffen, die ander-
maal aan Oost-Nederland voorbij ging.
Misschien zijn in West-Nederland vogels uit
moeras (zie Biotoopkeuze) naar de stad getrok-
ken, mogelijk aangevuld met vogels uit Oost-
Nederland. In West-Nederland daalde het aan-
tal in de weken na de kerstdagen sterk. In Oost-
Nederland bleef het aantal rond de kerstdagen
stabiel om daarna toe te nemen. Het regenach-
tige weer tussen 3 en 9 januari, met een lagere
waarneemkans als gevolg, kan de afname in het
westen verklaren. Dit had dan echter ook in
Oost-Nederland moeten spelen en daar nam
het aantal juist toe, zij het slechts tijdelijk. Na
een periode van lichte sneeuwval en koude
rond 13-18 januari namen de aantallen in West-
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Nederland opnieuw af, wat ook nu weer niet het
geval leek te zijn in het oosten. De dip begin fe-
bruari in het oosten was mogelijk het gevolg van
het feit dat het noordoosten en oosten van het
land toen meer geteisterd werden door sneeuw
en ijzel dan het westen. 

Biotoopkeuze in de winter 2000/01 In de win-
ter foerageren Tjiftjaffen vooral in dicht struikge-
was, en bij strenge kou of harde wind vooral op
de grond tussen resten van kruidplanten. Tot en
met half december werd ca. 70% van alle
Tjiftjaffen waargenomen in natuurlijk terrein
(duin, moeras, bos en natuur; figuur 6). De ver-
deling over de natuurlijke habitats was, na weg-
trek uit de duinen in november, nagenoeg sta-
biel. De koude-inval die op 19 december inzette
leidde echter tot een duidelijke verschuiving.
Vanaf die dag, tot aan het eind van de winter,
werd ongeveer 70% aangetroffen in terreinen
nabij bebouwing (stad, land, en rioolwaterzuive-

ringen). Veel ‘moerastjiftjaffen’ lijken hun toe-
vlucht te hebben gezocht in de stad; voor half
december werd bijna de helft van de vogels op-
gemerkt in moeras, daarna zat een zelfde per-
centage juist in de bebouwde kom. Opmerkelijk
is dat na 19 december flinke aantallen bij riool-
waterzuiveringen werden gezien. Zo nam het
aantal op een zuivering in Tilburg toe van twee
naar tien, en in De Bilt van drie naar vijf. Op de
zuivering in Zeist werden op 28 januari zeven
vogels geteld. Bij deze toename moet de kant-
tekening gemaakt worden dat diverse zuiverin-
gen pas vanaf half december regelmatig door
vogelaars werden bezocht. Markant is ook dat
de Tjiftjaffen in de bossen een week later leken
te reageren op het winterweer dan de vogels in
moeras. Gedurende de dooi in de eerste deca-
de van januari nam het aandeel Tjiftjaffen nabij
bebouwing af. Het lijkt alsof er vogels terugkeer-
den naar moeras, want het totale aantal veran-
derde niet. Tijdens de sneeuwval in de derde
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week van januari na het aantal echter wel af (fi-
guur 5 en 6). De aantallen in moeras daalden
door sterfte of wegtrek, en het (relatieve) belang
van de stad en de rioolwaterzuiveringen nam
weer toe. De lichte toename in de duinen en in
de bossen in februari zou veroorzaakt kunnen
zijn door een begin van territoriale activiteit
(zang), waardoor aanwezige Tjiftjaffen duidelij-
ker opvielen.

Vergelijking met andere winters In de winters
1978/79 tot en met 1982/83 werd maandelijks
per atlasblok de aanwezigheid van vogelsoor-
ten onderzocht (Sovon 1987), en werd even-
eens een overzicht van de in Nederland over-
winterende Tjiftjafpopulatie verkregen. In
1982/83 werden veel meer vogels waargeno-
men dan in de overige winters in deze atlaspe-
riode (figuur 7). Deze winter volgde op een op-
vallend warm najaar waarin de gemiddelde
minimumtemperatuur in De Bilt in september,
oktober en november (7.8°C) ruim boven de
normale waarde lag (6.4°C in 1971-1999 exclu-
sief 1982). In 2000/01 was het aantal winter-
waarnemingen echter nog groter. Opvallend is
dat in november 2000 minder Tjiftjaffen zijn ge-
zien dan in november 1982. Dit zal een gevolg
zijn van het niet noteren of doorgeven van no-
vemberwaarnemingen in 2000, en ook van een
lagere waarneeminspanning in bepaalde delen
van het land. Bovendien werd pas in januari
2001 gestart met het verzamelen van de waar-
nemingen. Een ander verschil tussen beide
Tjiftjafrijke winters is dat de grote afname, waar-
schijnlijk veroorzaakt door sterfte, in 2000/01 la-
ter geschiedde. In 1982/83 nam het aantal
Tjiftjaffen van december op januari en van janu-

ari op februari af met respectievelijk 45% en
14% terwijl dit in 2000/01 respectievelijk 22% en
58% was (figuur 7). Deze verschillen lijken ver-
oorzaakt door het vroeger invallen van de kou in
1982/83. In deze winter waren er op 16 decem-
ber al 9 dagen met nachtvorst geweest (waar-
van twee in november) terwijl in 2000 de tempe-
ratuur pas op 16 december voor het eerst onder
het vriespunt zakte. 

Dat 2000/01 een bijzondere winter was blijkt
ook uit de resultaten van PTT-tellingen in de
tweede helft van december (Boele & Hustings
2001, Boele et al. 2005). Er werd een record-
aantal van 38 Tjiftjaffen opgegeven tegen ge-
middeld 7.8 en maximaal 16 in 24 andere de-
cembertellingen (1980-2004). Omdat het aantal
getelde routes in die periode varieerde van 143
tot 434 is hiervoor een correctie toegepast. In
december 2000 werden gemiddeld 9.4 Tjif-
tjaffen gezien per 100 getelde routes; in de an-
dere winters was dat gemiddeld 2.2 en maxi-
maal 4.5 Tjiftjaffen per 100 routes. In de eerder
genoemde winter van 1982/83 werden gemid-
deld 6.7 Tjiftjaffen gezien per 100 routes. Het is
opvallend dat na het eveneens zachte najaar
van 2001, toen de gemiddelde temperatuur vrij-
wel even hoog was als in 2000, maar weinig
Tjiftjaffen werden gezien (gemiddeld 1.5 per
100 routes). De najaarstemperatuur is, zoals
hierboven al bleek, niet de enige bepalende
factor voor het aantal Tjiftjaffen in december; de
strengheid van de voorafgaande winter speelt
ook een belangrijke rol. De eerste, voorlopige,
gegevens van het PTT-project in december
2005, een telling die ook volgde op zachte win-
ter en een erg zacht najaar, geven aan dat er
ook toen weer veel Tjiftjaffen werden gezien
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(gemiddeld 6.0 per 100 getelde routes), waar-
mee deze telling waarschijnlijk alleen door 2000
en 1982 zal worden overtroffen. 

Broedsucces Op grond van ringvangsten in
het CES-project kan voor de jaren 1996-2005
een voorzichtige indruk worden verkregen van
de grootte van de nazomerpopulatie Tjiftjaffen
in Nederland (Majoor & Willems 2005). In deze
tienjarige reeks werden in 1999-2001 opvallend
weinig adulte vogels gevangen, wat een aanwij-
zing is dat de broedpopulatie relatief klein was
in die jaren. Dit komt overeen met gegevens uit
het Broedvogel Monitoring Project (BMP): de in-
dexen voor 1999-2001 zijn de drie laagste uit de
periode 1996-2004. Het aantal vangsten van ju-
veniele vogels in het CES-project was in 1999
relatief laag en in 2000 en 2001 normaal. De
combinatie van weinig adulte vogels met een
normale verhouding juveniele : adulte vogels in
2000 geeft aan dat de winter 2000/01 volgde op
een matig broedseizoenen voor Nederlandse
Tjiftjaffen. De nazomerpopulatie in 2000 was
waarschijnlijk één van de drie laagste in tien jaar
tijd.

Discussie

Aantallen overwinteraars Het is duidelijk dat
er in de winter van 2000/01 ongebruikelijk veel
Tjiftjaffen in Nederland aanwezig waren. Het
schatten van de winterpopulatie is echter erg
lastig met het beschikbare materiaal. Door de
verborgen leefwijze, in dicht struikgewas of op
de grond tussen kruidenplanten, en doordat de
soort ’s winters maar weinig vocaal is, zullen be-
hoorlijk wat Tjiftjaffen aan de aandacht ontsnapt
zijn. Zoals bleek overwinteren veel Tjiftjaffen in
moerasstruweel en moerasbos. Aangezien een
groot deel hiervan moeilijk of niet toegankelijk is,
wordt ook hierdoor het voorkomen behoorlijk
onderschat. Hetzelfde geldt voor de 450 riool-
waterzuiveringen in Nederland; deze insecten-
rijke terreinen zouden wel eens een substantieel
aandeel van de overwinterende Tjiftjafpopulatie
kunnen herbergen. Mogelijk ging het in de loop
van 2000/01 om enkele honderden vogels bij de
rioolwaterzuiveringen. Gemiddeld verblijven er
’s winters in Nederland waarschijnlijk een paar
honderd Tjiftjaffen, maar in een goede winter als
1982/83 (die ook in Groot-Brittannië opvallend
goed was, Lack 1986) zullen ons inziens min-
stens 500 vogels de winter in Nederland heb-
ben doorgebracht. Uit 2000/01 zijn door ons in

totaal ruim 1200 waarnemingen verzameld en
deze hebben betrekking op ca. 860 exemplaren
(maximum per locatie gesommeerd). Rekening
houdend met de hierboven genoemde onder-
schatting lijkt het er op dat de winterpopulatie in
2000/01 zeker 1000-1500 exemplaren bedroeg,
maar wellicht zelfs nog groter was. 

Over de situatie in de buurlanden in de winter
2000/01 zijn alleen globale indrukken bekend.
Naar verluid waren er een dozijn waarnemingen
in Denemarken; gelijk aan andere winters (R.
Christensen). Net over de grens; in Nordrhein-
Westfalen, was de Tjiftjaf zeker talrijker dan an-
ders, met vele waarnemingen bij rioolwaterzui-
veringen (A. Buchheim) en ook in Vlaanderen
werden relatief veel vogels gezien (G. de
Smet). In Zuidwest-Engeland was het ook al een
Tjiftjafrijke winter (R. Millington). In Groot-
Brittannië verblijven ’s winters eveneens relatief
veel Tjiftjaffen nabij rioolwaterzuiveringen
(Clement 1995, Geen 2002). 

Overwinteringsstrategieën Hoe komt het dat
een insectivore loofzanger als de Tjiftjaf in som-
mige jaren zo noordelijk overwintert? Opvallend
is dat de winter 2000/01 volgde op een relatief
mager broedseizoen in Nederland. Het is onbe-
kend of ook in andere delen van Europa waar
mogelijk in Nederland overwinterende Tjiftjaffen
broeden de nazomerpopulatie kleiner dan ge-
middeld was. Als de overwinterende Tjiftjaffen
vooral Nederlandse broedvogels zijn, zou dat
echter betekenen dat het grote aantal winter-
waarnemingen geen gevolg is van een boven-
gemiddeld broedseizoen. Het ligt meer voor de
hand dat er een relatie is met de hoge najaars-
temperaturen. We vonden inderdaad een posi-
tief verband tussen de gemiddelde nachttem-
peratuur in het najaar en het aantal Tjiftjaffen en
andere insecteneters dat in december in
Nederland verbleef. Blijkbaar wordt tijdens de
trekperiode, afhankelijk van de temperatuur (of
mogelijk daar aan gerelateerd: het aantal insec-
ten) besloten al dan niet verder zuidelijk te trek-
ken. Dat er in november inderdaad nog ver-
plaatsingen van Tjiftjaffen plaats vinden blijkt uit
het feit dat plekken waar begin november nog
aardig wat Tjiftjaffen aanwezig waren, in de loop
van de maand grotendeels werden verlaten.
Het is aangetoond dat de trekonrust bij verschil-
lende vogelsoorten geactiveerd wordt wanneer
tijdens de trekperiode voedselschaarste op-
treedt (Berthold 1996). Mogelijk neemt bij lage
nachttemperaturen in het najaar het aantal aan-
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wezige insecten af en verklaart dat waarom er
minder Tjiftjaffen, Roodborsten en Witte
Kwikstaarten in december in Nederland verblij-
ven na gemiddeld lagere minimumtemperatu-
ren in september-november. 

Tjiftjaffen die, verleid door een zacht najaar,
besluiten in Noordwest-Europa te overwinteren
kunnen natuurlijk alsnog worden overvallen
door bar winterweer met vorst en sneeuw en

zullen daar adequaat op moeten reageren. Het
plotseling opduiken van Tjiftjaffen in bebouwd
gebied tijdens de vorst- en sneeuwperioden
was opvallend. Dit fenomeen is eerder beschre-
ven voor de Zwartkop op de Britse Eilanden
(Leach 1981). Uit de verspreiding van overwin-
terende Tjiftjaffen in reactie op winters weer
blijkt ook weer de rol van temperatuur.
Bebouwde gebieden hebben een gunstiger mi-
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croklimaat met hogere temperaturen en minder
wind vergeleken met andere habitats. In Groot-
Brittannië zijn de aantallen overwinterde
Tjiftjaffen langs de zuidkust doorgaans veel gro-
ter dan in het binnenland, behalve in het stede-
lijke gebied van Londen (Clement 1995). Door
tijdens vorst tijdelijk naar bebouwde gebieden
te trekken kunnen Tjiftjaffen waarschijnlijk (kor-
te) perioden met kou overleven. Dat sneeuw
een zwaardere tol lijkt te eisen dan kou bleek uit
het feit dat de aantallen Tjiftjaffen vooral afna-
men gedurende perioden met sneeuw. Bij kou
en harde wind foerageerden veel vogels op de
grond. Als de grond dan bedekt is door een
sneeuwlaag wordt voedsel onbereikbaar.
Tjiftjaffen zoeken dan sneeuwvrije plekken op,
vaak in stedelijk milieu. Vooral ‘moeras-
Tjiftjaffen’ leken hun toevlucht te zoeken in de
stad. Vóór half december werd bijna de helft
van de vogels opgemerkt in moeras, daarna zat
hetzelfde percentage juist in de bebouwde
kom. Ook in absolute zin namen de aantallen in
de stad toe en in moerasgebieden af, wat duidt
op een daadwerkelijke verplaatsing van moeras
naar stad tijdens perioden met sneeuw.

Dat het voorkomen van Tjiftjaffen in bebouwd
gebied in perioden van dooi, zoals in de eerste
decade van januari, weer af leek te nemen werd
mogelijk veroorzaakt doordat de vogels vervol-
gens terugkeerden naar moeras. Het totale aan-
tal vogels veranderde immers schijnbaar niet
met het invallen van de dooi. De sneeuwval in
de derde week van januari daarentegen heeft
mogelijk veel Tjiftjaffen overvallen die geen vet-
reserves op hebben kunnen bouwen, daar het
totaal aantal gemelde exemplaren voor het
eerst in de winter 2000/01 duidelijk afnam.
Mogelijk trad er toen sterfte of trek naar het bui-
tenland op bij de vogels in moeras, waardoor
het relatieve belang van de stad en de rioolwa-
terzuiveringen weer duidelijk werd. Dit patroon
herhaalde zich tijdens de dagen met sneeuw en
ijzel in de eerste week van februari.

Oost- en West-Nederland In het (zuid)westen
van Nederland werden in de winter 2000/01
meer Tjiftjaffen gemeld dan in het (noord)oosten
(figuur 3). Dit werd waarschijnlijk mede veroor-
zaakt doordat van meer waarnemers uit het
westen waarnemingen verwerkt zijn. In de atlas-
periode 1978/79-1982/83 werden echter ook
duidelijk meer winterse Tjiftjaffen gezien in het
midden en westen van Nederland dan in het
noorden (Groningen, Friesland) en oosten

(Overijssel, delen van Gelderland) (Sovon
1987). De resultaten van het PTT-project geven
eveneens aan dat er in West-Nederland meer
Tjiftjaffen pleisteren dan in Oost-Nederland.
Gemiddeld over december 1980-2004 werden
er in het westen bijna drie maal zoveel Tjiftjaffen
gezien als in het oosten (respectievelijk 1.6 en
4.7 per 100 routes). De hogere dichtheid in het
(zuid-)westen die uit de waarnemingen in
2000/01 naar voren komt lijkt dan ook reëel. 

De voorkeur voor het westen zal verband hou-
den met het mildere klimaat. In het (noord)oos-
ten van Nederland ligt de gemiddelde dagtem-
peratuur in december en januari 1.5-2°C lager
dan in het uiterste (zuid)westen (duinstreek en
Delta; www.knmi.nl). Parallel hieraan is het aan-
tal sneeuwdagen in het oosten groter dan in het
westen (respectievelijk 30-32 en 18-22 dagen
per jaar). Er is in het westen echter ook een voor
Tjiftjaffen nadelige weersfactor: in de kuststrook
staat gemiddeld twee maal zoveel wind als in
het oosten. Door beschutte gebieden op te zoe-
ken, zoals de stad, zullen vogels hier echter
mee om kunnen gaan.

In Nederland overwinterende Tjiftjaffen in bre-
der perspectief Bij diverse vogelsoorten is
aangetoond dat de trekonrust (die zich manifes-
teert als hyperactief gedrag) geactiveerd wordt
wanneer er voedselschaarste optreedt in de pe-
riode waarin de trek plaatsvindt (Berthold 1996).
Er bestaat een relatie tussen de duur en sterkte
van de trekonrust, die beide genetisch vastge-
legd zijn, en de afstand die vogels afleggen tus-
sen broed- en overwinteringsgebied (Berthold
1973, 1993, Gwinner 1977). Zo vertonen Finse
Zwartkoppen een sterkere trekonrust (en trek-
ken ze verder weg) dan Duitse, en de laatstge-
noemde weer een sterkere dan de standvogels
van de Canarische Eilanden (Berthold 1996).
Dit zou kunnen betekenen dat de trekonrust ook
bij de in Noordwest-Europa overwinterende
Tjiftjaffen zwakker is en korter duurt dan bij
Tjiftjaffen die zuidelijker overwinteren. Er be-
staat dan een gradatie waarbij de gevoeligste
vogels in de populatie (in het huidige klimaat)
altijd weg zullen trekken. Minder gevoelige vo-
gels echter, hebben een eigenschap die onder
een gunstige voedselsituatie als in de herfst van
2000 tot blijven leidt, maar onder minder gunsti-
ge omstandigheden tot wegtrek leidt omdat hun
trekonrust voldoende wordt geactiveerd. De
Noordwest-Europese broedpopulatie van de
Tjiftjaf lijkt hierin vergelijkbaar met de Roodborst
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in Zuid-Duitsland (Biebach 1983). Opvallend
was dat van zowel Roodborsten als Tjiftjaffen tij-
dens het PTT-project recordaantallen werden
waargenomen in de zachte winter van 2000/01.
Het overwinteren in Noordwest-Europa brengt
voor kleine insecteneters echter ook risico’s met
zich mee. In winters met langdurige perioden
met vorst en sneeuw zullen de Tjiftjaffen die in
Zuid-Europa overwinteren waarschijnlijk een ho-
gere overleving kennen dan de achterblijvers.
Na een serie zachte winters in Noordwest-
Europa daarentegen zal het aandeel Tjiftjaffen
met een beperkte trekonrust toenemen, daar
deze vogels, naar aangenomen wordt, als eerste
de beste broedplaatsen kunnen bezetten. Dit
zou op lange termijn zelfs tot een verschuiving
van het overwinteringsgebied kunnen leiden.

Onze gegevens lijken te bevestigen dat stren-
ge winters consequenties hebben voor
Tjiftjaffen die geneigd zijn in (de buurt van) hun
broedgebieden te overwinteren. Er overwinter-
den immers minder Tjiftjaffen in Nederland wan-
neer de voorafgaande winter koud was, ook na
een zacht najaar. Dat kan komen doordat in
strenge winters veel in Nederland overwinteren-
de Tjiftjaffen het loodje leggen, zodat er het
daarop volgende najaar minder vogels zijn die
normaal gesproken de neiging zouden hebben
in Nederland te overwinteren. Dit kan verklaren
waarom Tjiftjaffen in december 2001 schaars
waren tijdens de PTT-telling. Een groot deel van
de vogels die hebben geprobeerd de winter
van 2000/01 te trotseren zal de koude-invallen
en sneeuwperiodes eind december, half januari
en begin februari niet hebben overleefd. Bij de
Roodborsttapuit Saxicola torquata in België
werd hetzelfde effect waargenomen; na een
strenge winter viel het aantal overwinteraars in
de winter daarop steevast terug (Dhondt 1983).
Er zijn indicaties dat dit ook het geval is bij de
Zwartkop in Denemarken (Johansen 2002).

Uit onze gegevens blijkt duidelijk dat de tem-
peratuur en het voorkomen van sneeuwperio-
den voor een belangrijk deel het aantal overwin-
terende Tjiftjaffen in Nederland verklaren. Het
op een systematische manier blijven tellen van
overwinterende vogels, zoals in het PTT-project
gebeurt, kan in combinatie met ringgegevens
op langere termijn nog meer inzicht geven in de
mogelijke effecten van een veranderend klimaat
op de aantallen en soortensamenstelling van
vogels in Nederlandse winters.
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ten was het overzicht natuurlijk ook niet mogelijk
geweest! Tot slot willen we Jeroen Reneerkens
heel hartelijk bedanken voor het kritisch doorne-
men van een eerdere versie van dit artikel. 
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Chiffchaffs Phylloscopus collybita in
winter 2001/01: response to cold spells
and comparison with other winters

Unusually high numbers of Chiffchaff (and oth-
er insectivorous passerines) were seen in The
Netherlands during the winter of 2000/01. An
estimated number of at least 1000-1500
Chiffchaffs tried to winter that year. It is sus-
pected that high temperatures in autumn de-
termine the number of wintering birds. The ma-
jority of observations came from the milder
western part of the country. A shift of Chiff-
chaffs from marshes to urban areas was evi-
dent during the first cold spell in mid-
December. During a second period of frost in
mid-January, the number of birds in marshes
and other natural habitats decreased again
while the numbers in other habitats remained
stable.

Data from a winter bird monitoring program
and other data series were analysed to answer
the question which factors determine the num-
ber of wintering Chiffchaffs. There was no rela-
tionship between the size of the breeding pop-
ulation and its offspring and the number of
birds in December. This number correlated
positively with average minimum temperatures
in the preceding autumn (September-
November), and negatively with the severity of
the preceding winter. However, after a severe
winter, a positive effect of autumn tempera-
tures on the number of birds in the next winter
was absent. This could indicate that many
Chiffchaffs that tried to winter in the
Netherlands did not survive the preceding cold
winter. Indeed, the ratio between Chiffchaff
numbers in the Netherlands in February and
November correlated significantly with the
severity of the winter, suggesting that the cold-
er the winter, the larger the proportion of
Chiffchaffs that does not survive.


