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De Ortolaan Emberiza hortulana, een plattelandsdrama
The Ortolan Bunting Emberiza hortulana in The Netherlands - a rural tragedy

BOENA VAN NOORDEN

Reeds in 1966 maakte Moller Pillot (1966) zich
zorgen over de voortdurende afname van de Ortolaan in Noord-Brabant. Dertig jaar later was de
soort als broedvogel uit Nederland verdwenen. In
de tussenliggende periode zijn in binnen- en buitenland tal van publicaties verschenen en congressen georganiseerd over de afname en de eventuele
achterliggende oorzaken hiervan. Het heeft voor
ons land niet mogen baten: in 1998 zijn er geen
broedgevallen meer vastgesteld. Dit artikel vat de
teloorgang samen.

Materiaal en methode
Door het raadplegen van oude en recente literatuur, het
opvragen van dagboekgegevens en het speuren naar
niet-gepubliceerde waarnemingen is een reconstructie
gemaakt van de verspreiding van de Ortolaan als broedvogel in Nederland. Aan de hand hiervan zijn voor verschillende periodes in de twintigste eeuw aantalsschattingen gemaakt. De verspreiding is op atlasblokniveau
(5x5km) gereconstrueerd. Voor Limburg, van oudsher
een belangrijk gebied voor deze 5Oort, kon dit dankzij de
beschikbaarheid van gedetailleerde bronnen op kilometerhokniveau geschieden.
Aan het gebruik van gegevens uit verschillende bronnen en periodes zijn nadelen verbonden (Hustings 1991).
Het vergelijken van oude met recente gegevens is lastig
door onder meer de sterke toename van het aantal waarnemers in de loop van de eeuw, meer vrije tijd, betere
optische apparatuur en determinatie- en handboeken.
Verder veranderde de interesse van de waarnemers geleidelijk van probleemloos genieten naar het gericht tellen van broedvogels.
De beperkte beschikbaarheid van oude gegevens bemoeilijkt het maken van een reconstructie. De Ortolaan
kwam vroeger vooral voor in delen van Nederland waar
weinig waarnemers actief waren. Veel broedplaatsen die
verrnoedelijk al tientallen jaren waren bezet, zijn pas vrij
recent bekend geworden. Om toch een reconstructie mogelijk te maken, is ervan uitgegaan dat deze locaties in
de voorgaande decennnia door Ortolanen bewoond werden. De grote plaatstrouw van de 500rt rechtvaardigt deze aanpak, maar in enkele gevallen zal de veronderstelling niet juist zijn. In dit verband kan men denken aan
jonge heideontginningen waarin de Ortolaan zich relatief recent vestigde.
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Ontwikkelingen per provincie
De verspreiding van de Ortolaan als broedvogel in
Nederland was zelfs rond de eeuwwisseling goeddeels beperkt tot de hogere zandgronden in oostelijk en zuidelijk Nederland (figuur 1). Per provincie zal de verspreiding en het verloop daarin nader
worden toegelicht.

Groningen Het zuidoostelijk deel van Groningen, Westerwolde genaamd, bestaat uit een noordzuid lopende zandrug. De oudste melding over het
voorkomen van de Ortolaan hier stamt uit 1856.
Rond 1908 was de soort in de zomer in het zuiden
van Groningen "volstrekt niet zeldzaam" (Nieuwenhuijs 1984). Omstreeks 1920 werden er wederom zingende Ortolanen gemeld uit Westerwolde. Daama doken er dertig jaar geen meldingen uit
dit gebied op. Tussen 1952 en 1965 bleek de Ortolaan nog in Ter Apel voor te komen (Nieuwenhuijs 1984). Ten noorden daarvan, in Sellingen,
Wollinghuizen, Weende, Vlagtwedde, Onstwedde
en Wedde, zijn territoria bekend uit de jaren vijftig
(Luiken 1957 en Nieuwenhuijs 1984). In de omgeving van Wollinghuizen, Sellingen en Ter Apel
broedden tot 1984 elkjaar een tot twee paar (van
den Brink et at. 1992). In 1989 werd bij Ter Apel
weer een broedgeval geconstateerd. Vervolgens
werd in 1991 en 1992 bij Sellingen een broedend
paar gevonden; dit was tevens het laatste zekere
broedgeval voor Groningen. In 1994 en 1997 werden er nog territoria vastgesteld bij respectievelijk
Ter Apel en Sellingen (figuur 1). Het ging hierbij
om zingende mannetjes. In 1998 werd vlak over
de Nederlands-Duitse grens bij Ter Apel gedurende het broedseizoen een paartje waargenomen
(med. N. de Vries).
Opvallend is dat deze kleine populatie zich zo
hardnekkig wist te handhaven. Daar tussen 1980
en 1997 lang niet elk jaar broedgevallen zijn geconstateerd moet er regelmatig een herkolonisatie
hebben plaatsgevonden. Waar deze kolonisten
vandaan komen, is onduidelijk. In de aangrenzende Duitse deelstaat Niedersachsen broeden de
meest westelijke Ortolanen op c. 90 km afstand
van Ter Apel (Heckenroth 1985). Het moet niet
worden uitgesloten dat op kortere afstand in
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FigUUT 1. Verspreiding van de Orto1aan in Nederland tussen 1900 en 1997. Bezette atlasb10kken zijn weergegeven. Breeding distri-

bution of Ortolan Bunting in The Netherlands between 1900 and 1997 (5x5 km squares with published territories).

Duitsland een niet bekende populatie voorkomt.
Het grensgebied aan de Duitse zijde wordt niet intensief onderzocht.
Het enige mogelijke broedgeval buiten Westerwolde had betrekking op een zingend mannetje
dat op 3 juni 1922 bij Noordlaren is gehoord (Boekema et al. 1983).
Friesland Er is een melding bekend die op broeden in de provincie Friesland wijst. Op 8 juni 1907
werd in de omgeving van Achlum in het westen
van Friesland een vijf-legsel verzameld (van der
Ploeg et al. 1979). Er wordt getwijfeld aan de
juistheid van deze melding. De plek ligt in een
zeekleigebied, ver verwijderd van door Ortolanen
geprefereerde zandgronden. Ook Haverschmidt
(1942) uit zijn twijfels over de juistheid van dit
broedgeval.
Drenthe In de eerste helft van de twmtlgste
eeuw broedde de Ortolaan nog op verscheidene
plaatsen in Drenthe. De verspreiding had een eilandsgewijs karakter, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de verbrokkelde ligging van essen.
De oudst bekende waamemingen van Drenthe dateren van rond 1917. De soort werd toen bij Meppel, Ansen en Ten Arlo waargenomen (Pellinkhof,
1917). Bij Diever kwam de soort toen nog talrijk
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Tot 1970 werden er verder broedgevallen
vastgesteld bij Glimmen, Tynaarlo, Zuid-Laren,
Assen, Wapse, Steenwijk, Havelte, Nijeveen, Hijken, Exlo, Beilen, Odoom, Ruinen, Zuidwolde en
Dedemsvaart (Luiken 1957, van Dijk & van Os
1982). Sinds de jaren zeventig was het een toevallige broedvogel. Tot en met 1989 doken er in sommige jaren zingende ongepaarde vogels op bij
Zuidwolde, Havelte en Orvelte (van den Brink et
al. 1996). Na 1989 is de 800rt als broedvogel verdwenen (figUUf 1).
VOOL

Overijssel De oudste melding van een broedgeval dateert van 1874: "Te gelijk berichtte ons een
liefhebber van vogelen, dat hij in den aanvang van
den zomer een mannetje en wijfje omtrent het
kerkhof te Zwolle had gezien, die daar in den omtrek hun nest moesten hebben" (Harting et al.
1876). In het noorden van Overijssel bij Balkbrug
en Dedemsvaart beyond zich tot uiterlijk de jaren
zestig een aantal territoria dat aansloot op de ZuidDrentse populatie bij Zuidwolde (van Dijk & van
Os, 1982). In de jaren vijftig werd de soort als
broedvogel gemeld uit de in Noordoost-Twente
gelegen dorpen Mander, Vasse, Ootmarsum en
Denekamp (Luiken 1957). Vreemd genoeg zijn er
geen meldingen uit de rest van Twente. Het landschap moet in het verleden weI geschikt zijn geLimosa 72 (1999) 2

weest voor broedende Orto1anen en sluit aan bij de
verspreiding in de Achterhoek, een van de be1angrijkste bo1werken van de soort (figuur 1). Wellicht
is het ontbreken van waamemers hiervan de oorzaak. Knolle et al. (1998) wijten het hiaat in de
verspreiding echter aan het feit dat de essen in
Twente vochtiger zijn dan in de Achterhoek.
Na de jaren vijftig was er een lange periode
waarin geen me1dingen uit Overijsse1 beschikbaar
zijn. Pas ha1verwege de jaren zeventig kwam er
tijdens het eerste atlasproject van SOVON een territorium bij Denekamp aan het licht. Vervo1gens
was het weer sti1 tot er in 1989 nog een territorium
in de omgeving van Wesepe (tussen Raa1te en
Deventer) wordt vastgesteld (med. SOVON). Dit is
tevens het 1aatstbekende territorium voor Overijssel.
Gelderland Een van de belangrijkste popu1aties
van de Orto1aan beyond zich in de Ge1derse Achterhoek. Met name de omgeving van Winterswijk
was een bo1werk van formaat. De oudst bekende
me1dingen uit dit gebied dateren van 1917. Aansluitend bij het Winterswijkse gebied noemt Luiken (1957) broedp1aatsen tussen Varsseve1d en
Doetinchem. Tot 1943 broedde de Orto1aan bij
Groen10 (Grotenhuis et al. 1985). In 1920 waren
er verscheidene zingende voge1s bij Barchem
(DLN, 1920, 25:125). Van Oordt & Verwey
(1925) noemden de soort a1s broedvoge1 bij Nijmegen. Afgaande op vastgeste1de broedgevallen
tijdens het ve1dwerk voor de SOVON broedvoge1atlas in 1973-77 (Teixeira, 1979) heeft de Orto1aan
mogelijk ook v66r 1970 in de Ge1derse Vallei
(Walderveen), bij Ede, bij Zutphen en bij Millingen gebroed (figuur 1). In het noordwesten van de
Achterhoek hie1d de Orto1aan tot ha1verwege de
jaren tachtig stand bij Lochem en Vorden (SOVON
1988).
De popu1atie in de Achterhoek wordt sedert
1974 nauwgezet in de gaten gehouden. In 1974
had deze popu1atie nog een omvang van 119 territoria, de heltt van het Nederlandse broedbestand.
Na 1976 ging het bergafwaarts (Rademaker 1997).
Zo werden in 1986 nog maar tien zingende mannetjes vastgeste1d en in 1997 werd het 1aatste territorium geme1d (med. J. Rademaker). Het 1aatste

broedgeva1, een nest met eieren, werd in 1994
door Wessels (1994) geconstateerd. Dit was teyens het 1aatst bekende zekere broedgeva1 in Nederland.
Zeeland Sedert 1957 is de Orto1aan als broedvogel uit de provincie Zeeland verdwenen. Van het
Groot-Eiland in Oost Zeeuws-V1aanderen zijn enke1e zekere broedgevallen bekend (Vergeer & van
Zuy1en, 1994). Deze popu1atie in het Zeeuwse
zandgebied sloot aan bij die van Be1gisch OostV1aanderen en Ossendrecht (Noord-Brabant). Opmerkelijk is de melding van ve1e zingende Orto1anen in 1906 op Duive1and (Moller Pillot 1966).
Hoewe1 in deze1fde beschrijving ook Gee1gorzen
worden genoemd, moet gezien de voor Orto1anen
ongeschikte bodemgeste1dheid, emstig aan deze
waameming worden getwijfe1d.
Noord-Brabant Vit Noord-Brabant stamt de
oudste bekende beschrijving van broedende Orto1anen in Nederland. "Sedert dien tyd zag ik ze niet
weer, voor dat my deeze tegenwoordige, met hun
nest en eijeren, uit het Quartier van Oosterhout in
de Baronie van Breda werden aengebragt, met
goed bericht, dat men ze ook aen de met houtgewasch begroeide p1aetsen in de Majorye van's
Hertogenbosch vry gemeenzaem in den zomer
ontmoet" (Nozeman & Houtuyn 1789).
Aan het begin van deze eeuw strekte het broedgebied zich uit over de gehe1e zuidelijke he1ft van
Noord-Brabant (figuur 1). De noordgrens lag ongeveer op de lijn tussen Bergen op Zoom, Roozendaal, Oosterhout, ,s Hertogenbosch, V den en Boxmeer. De Brabantse popu1atie vormde toen nog
een gehee1 met die in V1aanderen (Gabriels 1985).
Na de Tweede Were1doorlog begon de afname
van het areaal. De meest weste1ijke popu1atie ten
zuiden van Bergen op Zoom brokkelde toen af. In
de periode 1973-76 werd bij Hoogerheide het 1aatste territorium geme1d (Teixeira 1979). Tot 1946
werd de Orto1aan geme1d tussen Luijksgeste1 en
Bergeyk. Vit 1955 waren er broedgevallen bij
Roosendaa1 bekend. Oosterhout te1de tot halverwege de jaren zeventig territoria (Teixeira 1979).
Rond 1965 waren er minstens drie concentraties te
onderscheiden, te weten Rijsbergen-Zundert, A1-

Tabell. Aantalsschattingen van het broedbestand van de Ortolaan in Nederland tussen 1950 en 1997. Estimaties of the Ortolan Bunting breeding population in The Netherlands 1950-1997.
Provincie Province

1950

1960

1970

1980

1990

1997

Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

30-50
60-100
30-70
400-450
5-10
300-500
400-500

20-30
30-50
20-30
350-400
0
80-150
300-350

5-10
5-10
5-10
140-150
0
25-35
130-180

2-5
2-5
0
35-50
0
10-15
70-80

1-2
1-2
0
2-5
0
0
25-30

1-2
0
0
1-2
0
0
0

Nederland totaal

1200-1700

800-1000

300-400

120-150

30-40

2-4
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Limburg een ruime verspreiding op de zandgronden (figuur 2). Naast de in de figuur aangegeven
kilometerhokken zullen er ongetwijfeld meer hokken bezet zijn geweest.
Reeds in de jaren veertig klonken de eerste signalen over de achteruitgang van de Ortolaan door.
"Voor enige jaren (v66r 1944) hoorde men deze
vogel op vele plaatsen langs korenvelden in hoge
bomen zingend te HeIden, doch hij wordt ieder
jaar zeldzamer (Hens 1965). Rond Weert, waar
onder andere Thijsse (1916) in 1916 "overal Ortolanen" zag, waren de meeste broedplaatsen omstreeks 1960 reeds verlaten. De meest zuidelijke
broedplaatsen van Limburg bij Schinveld en bij
Sittard waren vermoedelijk na 1950 niet meer bezet. Dit gold ook voor de meeste broedplaatsen in
de Roerstreek. In 1970 was reeds een flink aantal
kilometerhokken verlaten. Na 1970 slonk het verspreidingsgebied steeds sneller. In 1976 begonnen
de contouren van de kemgebieden bij Echt, Blerick, Grubbenvorst en Well zich af te tekenen (figuur 2). Pas in 1980 verschenen de eerste alarmerende berichten over de achteruitgang van de
Ortolaan in Limburg (van den Munckhof 1981). In
1986 was de verspreiding nog verder afgekalfd en
in 1993 waren nog slechts zes kilometerhokken
bezet. Het j aar daarop was het definitief afgelopen
voor de Ortolaan in Limburg (figuur 2).
phen-Baarle-Nassau en Casteren-Hoogeloon-Eersel. Het voorkomen op de lijn Tilburg-Hilvarenbeek-Hooge Mierde, rond Valkenswaard en tussen Knegsel-Veldhoven en Waalre liep toen reeds
ten einde. Uit Oost-Brabant zijn eveneens verschillende broedlocaties bekend. De meest oostelijke melding was een broedgeval bij Boxmeer in
1910. De meeste locaties in deze regio werden
waarschijnlijk rand 1950 verlaten. Dit gold onder
meer voor Soerendonk, Maarheeze, Someren,
Helmond, Nuenen en Boekel. Einde jaren vijftig
werden in Lierop en Uden nog territoria gemeld.
De laatste Oost-Brabantse broedgevallen werden
in respectievelijk 1964 en 1975 vastgesteld in Gemert en Overloon. Na 1975 wisten alleen de populaties bij Hoogeloon-Casteren-Hapert en AlphenBosschoven zich nog even te handhaven. In 1982
werd het laatste Noord-Brabantse territorium bij
Alphen-Bosschoven
geconstateerd
(Hilgers
1985).
Limburg De oudste meldingen uit Limburg dateren van 1910 uit de omgeving van Tegelen. Riotte
(1912) gat daarbij aan dat de Ortolaan hier algemeen voorkwam: "Er ist gar nicht selten im Bezirk
und wird tiberall im Gebiete angetroffen". Daaruit
kunnen we afleiden dat de saort al geruime tijd
voor 1910 in Limburg gebroed moet hebben. Na
1912 kwamen er van deze locatie geen meldingen
meer. Tussen 1908 en 1970 kende de Ortolaan in
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Aantalsontwikkeling in Nederland
Het maken van de reconstructie van de verspreiding van de Ortolaan is al moeilijk; het maken van
een betrouwbare aantalsschatting in het verleden
zo mogelijk nog lastiger. Toch is geprobeerd om
vanafhet begin van deze eeuw een indruk te geven
van het aantal broedparen in Nederland (tabel 1).
De schatting voor 1900 komt uit op 3000-5000
paar. Deze schatting is tot stand gekomen aan de
hand van het areaal rogge in 1900. Het merendeel
van de Ortolanen broedde in Nederland in roggepercelen. Bovendien was rogge het belangrijkste
graangewas op de hoge zandgronden. In 1900
werd er in Nederland op 214000 ha rogge verbouwd (figuur 3). Ervan uitgaande dat rogge de
belangrijkste component van het habitat is, is de
dichtheid op 1.5 tot 2.5 paar per 100 ha rogge gesteld. Deze dichtheid is afgeleid uit de gemiddelde
dichtheid van 1.6 paar per 100 ha agrarisch gebied
die bij grootschalige karteringen in Polen in de jaren negentig zijn gevonden (Kuzniak 1997). Er is
vanuit gegaan dat de omstandigheden voor de Ortolaan in 1900 in Nederland beter waren dan nu in
Polen. Zo was de landbouw rond 1900 veel kleinschaliger en waren chemische bestrijdingsmiddelen nauwelijks in zwang. Bovendien maakte ragge
op de hoge zandgronden ongeveer driekwart van
het landbouwareaal uit. Dit resulteert in een populatieomvang die ligt tussen (2140 x 1,5 =) 3210 en
(2140 x 2,5 =) 5350 paar. Het moge duidelijk zijn
Limosa 72 (1999) 2
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Figuur 2. Verspreiding van de Orto1aan in Limburg tussen 1900 en 1993. Bezette ki1ometerhokken zijn weergegeven. Breeding distribution of Ortolan Bunting in the province Limburg between 1900 and 1993 (occupied 1xl km squares).

dat deze schatting met de nodige voorzichtigheid
moet worden gehanteerd.
In de jaren vijftig werd de informatie over het
voorkomen van de Ortolaan gedetailleerder, zodat
er per provincie schattingen kunnen worden gemaakt (tabell). Voor Nederland is het toenmalige
bestand op 1200-1700 broedparen geschat. De
vermoedelijk forse afname ten opzichte van 1900
houdt verband met de intensivering van de landbouw, die gepaard is gegaan met schaalvergroting
(ruilverkavelingen) en afname van het areaal rogge (figuur 3). Hierdoor is het areaal geschikt
broedbiotoop fors ingekrompen.
Het tempo van de veranderingen in de landbouw ging na 1950 steeds sneller. Rond 1960 was
het bestand weer verder afgenomen, tot naar
schatting 800-1000 paar. In Zeeland kwam de Ortolaan toen al niet meer voor.
Tien jaar later kwam de intensivering in de landbouw pas echt goed op gang. Het areaal rogge was
nog maar een kwart van dat aan het begin van deze eeuw. De snijmaYs kwam net in zwang (figuur
3). Dankzij het eerste atlasproject van SOVON en
de toenemende populariteit van de veldomithologie is het mogelijk om een betrouwbare landelijke
schatting te maken. In 1970 had de landelijke populatie een omvang van 300 tot 400 territoria. Het
merendeel van deze territoria was te vinden in de
Achterhoek en Noord-Limburg (figuur 1). Rond
1980 kwam de Nederlandse populatie nog net boyen de 100 broedparen uit. In Overijssel kwamen
toen waarschijnlijk geen Ortolanen meer voor. In
1990 werd het merendeel van de 30 tot 40 territoria in Limburg aangetroffen. Enkele jaren later
was deze populatie compleet verdwenen. AIleen
in de Achterhoek en ZO-Groningen wisten enkele
territoriale mannetjes het tot en met 1997 vol te
Limosa 72 (1999) 2

houden. In 1998 zijn er geen territoria meer vastgesteld in Nederland.
Er worden weI nog af en toe gedurende korte
tijd zingende vogels gemeld, maar deze meldingen
betreffen geen serieuze broedpogingen. Het zijn
veelal mannetjes die op doortrek naar hun broedgebieden in Noord-Europa zingen tijdens een tussenstop in Nederland. Deze doortrekkers worden
vaak in de oude verlaten broedgebieden waargenomen.

Oorzaken van het verdwijnen
Uit de literatuur blijkt dat biotoopverlies de belangrijkste factor is van de achteruitgang van de
Ortolaan in Nederland en elders in West-Europa
(Glutz von Blotzheim & Bauer 1997). De Ortolaan is een warmteminnende soort die in een atlantisch klimaat, zoals in Nederland, beperkt blijft tot
de goed waterdoorlatende en snel opdrogende
zandgronden. Deze soort is een liefhebber van een
structuurrijk kleinschalig agrarisch landschap.
Een groot deel van de nesten uit het verleden is gevonden in graan, meest roggeakkers. De Brabantse streeknaam 'Rogskrever' duidt nog op deze relatie. Bij aankomst in het broedgebied biedt de
aanwezige winterrogge de benodigde dekking.
Als foerageergebied en zangpost zijn boomrijen,
houtwallen of kleine bosjes van belang. Vaak is
hierin de Zomereik Quercus robur dominant aanwezig. Kruidenrijke bermen, slootkantt;n en onverharde wegen maken steevast onderdeel uit van
het biotoop. Bij aankomst in de broedgebieden
eten de vogels vrijwel uitsluitend zaden. Later, gedurende de broedtijd, worden voomamelijk insecten gegeten.
Aan het eind van de vorige eeuw werd met de
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invoer van de kunstmest en met het steeds meer
produceren voor de nationale en intemationale
markt de schaalvergroting in de landbouw ingezet.
Tot 1945 verliepen de veranderingen geleidelijk.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de schaalvergroting in de landbouw een sneltreinvaart, geillustreerd door het tempo waarmee het roggeareaal in
Nederland afnarn (figuur 3). De percelen werden
groter, bosjes en houtwallen werden opgeruimd en
bestrijdingsrniddelen op grote schaal toegepast.
De landbouw was verregaand gemechaniseerd.
Met grote machines werd het land bewerkt. Dit
heeft waarschijnlijk ook tot een groter verlies van
legsels geleid. Door bemesting en introductie van
nieuwe graanrassen is de stengeldichtheid hoger
geworden, waardoor er minder plaats is voor akkerkruiden. Deze veranderingen hebben waarschijn1ijk ook tot een afname van insecten geleid.
Met de introductie van de snijmals halverwege
de jaren zestig werd de doodsteek van de Ortolaan
ingeluid (figuur 3). Mai:spercelen zijn ongeschikt
als broedplaats en foerageergebied. De mai:spercelen worden volop bewerkt op het moment dat de
Ortolaan arriveert en zich wil vestigen. Voorts zijn
ze arm aan insecten en het rnicroklimaat in het gewas is ongunstig. Verder heeft de inkrimping van
het agrarisch gebied ten gevolge van de oprukkende verstedelijking ook een bijdrage geleverd aan
de afname. Opvallend is weI dat binnen de inkrimpende Zweedse populatie het broedsucces tussen
1915 en 1990 niet veranderde (Stolt 1993). Dit
kan duiden op oorzaken buiten het broedgebied,
waarbij gedacht kan worden aan de Afrikaanse
overwinteringsgebieden. De Zweedse afname zou
overigens ook veroorzaakt kunnen worden door
een afname van het areaal geschikt broedbiotoop.
Dit hoeft niet met een afname van het broedsucces
gepaard te gaan. De intensieve najaarsjacht op de
Orto1aan in ZW-Frankrijk, waar de soort als lekkemij geldt, wordt in de literatuur ook als oorzaak
genoemd (Claessens 1992).
De laatste stuiptrekkingen

Aan het eind van de jaren tachtig deed zich iets opmerkelijks voor in Noord-Limburg. In 1989 werd
een zingende Ortolaan gedurende het gehele
broedseizoen waargenomen op de Bergerheide.
De twee daaropvolgende seizoenen verbleefwaarschijnlijk hetzelfde mannetje op dezelfde plaats.
Een heideterrein wijkt nogal af van het in Nederland gebruikelijke broedbiotoop. AIleen de aanwezigheid van Zomereiken Quercus robur was
een gemeenschappelijk kenmerk. In 1990 verschenen er zingende mannetjes in de heideterreinen Meinweg en Harnert. Daar werden respectievelijk een en twee territoria gedurende twee
seizoenen afgebakend. In 1991 werden in het heidegedeelte van het hoogveenreservaat Mariapeel
twee territoria vastgesteld. De reeks waamemin60
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Figuur 3. Verloop van het areaal rogge en mills in Nederland
tussen 1900 en 1997 (CBS 1995 en CBS 1997). Development of
surface planted wih rye and maize in The Netherlands, 19001997. Rhombs: rye; dots: maize.

gen van 'heide-ortolanen' werd afgesloten met
een zingende vogel in de Groote Peel injuni 1993.
Het feit dat binnen een kort tijdsbestek in vijf verschillende heidegebieden territoria werden vastgesteld, kan niet als een incident worden afgedaan.
Aanvankelijk bestond de hoop dat de Ortolaan een
nieuw broedbiotoop had gevonden (van Noorden
1991a). Ais de soort op de heideterreinen zou zijn
'aangeslagen' zou het toekomstperspectief er zonniger hebben uit gezien. Vrijwel aIle heideterreinen in ons land worden als natuurgebied beheerd.
Er hoeft daarbij geen rekening gehouden te worden met landbouw-econornische motieven. Het
ligt voor de hand te veronderstellen dat de Ortolanen vanuit de traditionele broedgebieden zijn uitgeweken naar heideterreinen in de omgeving.
Aanwijzingen hiervoor zijn het feit dat het zangdialect van de 'heideortolanen' overeenkwarn met
dat van de vogels in de traditionele Noord-Limburgse broedgebieden, en het feit dat de vogels
pas vrij laat in het seizoen (tussen de tweede helft
van mei en half juni) de territoria op de heide bezetten (van Noorden 1991b). Door zijn honkvastheid en de daarmee samenhangende isolatie ontwikkelen Ortolanen een eigen zangdialect. Aan de
hand van dit zangdialect kunnen doortekkende
zingende vogels onderscheiden worden van de 10kale broedvogels.
De vogels beoordeelden kennelijk bij aankomst
de traditionele broedplaatsen als zo slecht dat ze
hun heil elders zochten. Kennelijk vormden daarbij de heideterreinen het enige altematief dat in de
omgeving beschikbaar was. De vogels legden op
hun speurtocht tussen de 4 en 25 kilometer af (figuur 4). Deze afstanden zijn groter dan de dispersieafstanden die in de literatuur genoemd worden.
Conrads & Quelle (1986) noemen als maximum
bij mannetjes een afstand van 1400 meter. Slechts
eenmaal is waargenomen dat een heidemannetje
gepaard was; he1aas kwam het hierbij niet tot een
broedgeval. Wellicht was het aanbod aan wijfjes
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zo sterk geslonken dat paarvonning al niet meer
mogelijk was. Mannetjes hebben een grotere overlevingskans dan de wijfjes (Conrads & QueUe
1986). Onder verslechterende leefomstandigheden kan daardoor de reproductie stil komen te liggen, terwijl de mannetjes nog enige jaren ongepaard een territorium kunnen bezetten.
Toekomstperspectief
Reeds in de jaren zestig werd duidelijk dat het niet
goed ging met de Ortolaan, maar pas in de jaren
tachtig begon men zich enigszins druk te maken
over zijn lot. Op zeer bescheiden schaal zijn wat
hoekjes speciaal voor de Ortolaan ingericht. Zo
werd in het kader van een landinrichtingsproject
in Noord-Limburg een perceel van 3 ha gereserveerd voor de teelt van graan. Het was een sigaar
uit eigen doos: de 3 ha kwam tot stand, doordat
een even grote oppervlakte aan ruigtestroken
langs de houtsingels werd opgeheven. Een oppervlakte van 3 ha is veel te klein om een levensvatbare populatie te herbergen. In Nederland blijken
meerdere soorten die afhankelijk zijn van een traditioneellandbouwkundig beheer op de rand van
de afgrond te staan. Hierbij moet men denken aan
soorten als de Hamster Cricetus cricetus en de
Grauwe Gors Miliaria calandra. Andere, iets minder kritische soorten die afhankelijk van cultuurgebieden zijn, gaat het evenmin voor de wind.
Zelfs voorheen algemene soorten als Grutto Limosa limosa en Veldleeuwerik Alauda arvensis nemen in het agrarische gebied sterk in aantal af.
Voor de Ortolaan is het te laat. Vele honderden
hectaren landbouwgrond zouden beheerd moeten
worden op de wijze zoals men dat aan het begin
van deze eeuw deed. Dit is een uitermate kostbare
manier van natuurbeheer. De ruimte maar vooral
ook het geld is er niet. Het zou te ver gaan om alle
schaarse middelen die er beschikbaar zijn voor natuurbehoud aan de Ortolaan te besteden.
Of de Ortolaan nog ooit in Nederland een levensvatbare populatie kan opbouwen is de vraag.
Toevoer van vogels uit het buitenland zit er voorlopig niet in. In Belgie is de soort sedert 1996 niet
meer als broedvogel vastgesteld (med. M. Loenders) en de dichtstbijzijnde populatie in Duitsland
bij Haltem (c. 50 km van de Nederlandse grens) is
tussen 1985 en 1996 afgenomen van 80 naar 18
territoria (von Biilow 1997). Voorlopig is er weinig reden tot optimisme.
Aan de andere kant biedt de opkomst van de
biologische landbouw perspectieven voor soorten
die iets minder kritisch zijn. Op biologische landbouwbedrijven in Denemarken blijken soorten als
Geelgors Emberiza citrinella en Veldleeuwerik
veel hogere dichtheden te bereiken dan op de reguliere bedrijven (Petersen 1992). In dat geval
wordt er weer natuur geproduceerd als nevenproduct van de landbouw. De markt (consument)
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Figuur 4. Mogelijke herkomst van Ortolanen die zich tussen
1989 en 1993 vestigden op Noord-Limburgse heideterreinen.
Met een bolletje zijn de brongebieden en met een sterretje zijn de
heidegebieden aangeduid. Probable origin of Ortolan Bunting
settling down on heathland in 1989-93. Dots: source area; stars
target area (heathland).

zorgt dan indirect voor een stukje natuurbehoud.
De natuurbraak, zoals die op grote schaal in Groningen wordt bedreven, biedt zeker ook perspectieven voor akkervogels (EUenbroek et al. 1998).
Het schrijven van dit artikel was zander
de medewerking van een groot aantal specialisten niet
mogelijk geweest. De meeste benaderde personen verstrekten per kerende post informatie over de Ortolaan.
Bernd von Bulow, Thijs Caspers, Ruud van Dongen,
Gerrit Gerritsen, Martin Heinen, Jos Hoogveld, Martin
Loenders, G. van Mierlo, Piet van den Munckhof, Jan
Rademaker, Kees van Scharenburg, Ran Schols, Carlo
van Seggelen, Henk Sierdsema, Paul Spreuwenberg,
Frans Swinkels, Nico de Vries en Henk Wessels wil ik
daarom hartelijk danken voor de verstrekte informatie.
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an escape from the very intensively used farmland, that
had become unfit for breeding. In spite of this occupation of new habitat, there was no successful breeding in
heathland. The distance between the occupied heath and
the agricultural breeding grounds ranged from 4 to 25

Summary

There is little hope for recolonization in the near future.
The surrounding populations are extinct (Belgium) or
decreasing respectively (Germany).

kID.

The first published records of breeding Ortolan Buntings
in The Netherlands date from the 18th century. At the
beginning of the 20th century the Ortolan Bunting was
widely distributed on the sandy soils in the eastern and
southern parts of the country. The population size in these days can roughly be estimated at 3000-5000 pairs.
The Dutch breeding population has decreased markedly
during the last fifty years, especially since 1970. The last
confirmed breeding attempt was recorded in 1994. In
1997, only two territories, occupied by unpaired males,
were found and none in 1998. The decrease and subsequent extinction as a breeding bird from The Netherlands can be mainly attributed to degradation of habitat
caused by changing agricultural practices. The main reason probably being the replacement of small-scale
mixed farming by large scale agricultural intensification
which introduced widespread application of insecticides,
herbicides and the changing from rye fields to maize
fields. Habitat loss through urbanization has also contributed.
During the period 1989-93, territories were established in five different heathlands in the southeastern province of Limburg. This habitat is quite different from the
usual Dutch Ortolan breeding habitat (small-scale farmland with ryefields bordered by rows of oaks). It seems
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