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Herfst op de 
Wadden

Het is misschien wel de mooiste tijd van het jaar op de Wadden.  
In elk geval de indrukwekkendste. Miljoenen trekvogels komen er aan, 
maar ook de palingen en vleermuizen! Hoe bereiden dieren en planten 

zich voor op de wisseling van de seizoenen van zomer naar herfst?

TEKST: MARCUS WERNER 

Het is nauwelijks te negeren, hoe in de herfst mil-
joenen vogels op de wieken gaan voor de najaars-
trek. Steltlopersoorten zoals de rosse grutto 
verzamelen zich vanaf augustus in zwermen 
boven het wad om tenslotte koers te zetten naar 
de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden. 
Vanaf half september komt een haast eindeloze 
stroom zangvogels uit Scandinavië en delen van 
Oost-Europa op gang, de Noordzeekust volgend 
op weg naar Zuid-Europa en Afrika. Buizerds, 

wespendieven en andere roofvogels, eveneens 
vertrokken uit de Scandinavische landen, zijn 
vooral bij oostenwind hoog in de lucht te zien,  
onderweg naar het zuiden. Maar er zijn meer  
natuurverschijnselen typisch voor de herfst in 
het waddengebied, die in spektakel en mysterie 
kunnen wedijveren met de vogeltrek.

Paarsrood kleurend zeekraal
Mooi, mooier, mooist! In het najaar kleuren 
de kwelders langs de Friese en Groningse 
kust en van de Waddeneilanden schit-
terend paarsrood. Die kleurenpracht is te 
danken aan het zoutminnende zeekraal, 

een pioniersplant van de laaggelegen 
kwelder. Omdat de verdikte stengels in de 
aanloop naar de koude winter langzaam 
verhouten, verdwijnt het bladgroen uit de 
plant. Roodachtige pigmenten, betrokken 

bij stofwisselingsprocessen waardoor 
zeekraal goed tegen zout kan, schemeren 
nu door. Voornamelijk zijn dit flavonoïden, 
de anti-oxidante kleurstoffen die ook in 
rode wijn en bieten voorkomen.

Zandhagedis in winterslaap 
De zandhagedis is net als alle reptielen zogeheten ectotherm, ‘koudbloedig’ 

in de volksmond. De laatste term is misleidend, want ectotherme dieren  
gebruiken warmte van buiten het lichaam om zich op te warmen 

voor activiteiten als voedsel zoeken of een partner vinden. 
Meestal is dat door te ‘zonnen’, waarbij de temperatuur van 
het bloed verre van koud blijft. Zandhagedissen leven onder 
meer in duin- en heidegebieden, ook op de Waddeneilanden. De 
keerzijde van ectotherm zijn is dat activiteit in winters als die in Nederland 

nauwelijks mogelijk is. Zandhagedissen gaan daarom in winterslaap.  
De reptielen zoeken in de tweede helft van september een veilige schuilplaats 

op, vaak een verlaten muizenhol, en komen daar in april pas uit.

- mooi, mooier , mooist -
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100.000 ruiende bergeenden
De meeste vogels ruien hun veren aan het eind van 
de zomer, voorafgaand aan de trek. De intussen 
versleten vleugelslagpennen worden dan vervan-
gen door verse exemplaren. Een gevaarlijke tijd, 
want gedurende deze ruiperiode gaat vliegen lasti-
ger of soms zelfs even helemaal niet. Bergeenden 
zoeken hierom rustige plekken van de Waddenzee 

op, waar zij veilig zijn voor landroofdieren. Tot 
ongeveer 1995 ruiden vrijwel alle West-Europese 
bergeenden in de Duitse Waddenzee. Intussen 
doen zij dit steeds meer in de Nederlandse Wad-
denzee. Voor de Friese kust bij Harlingen zijn in au-
gustus en september tot wel 100.000 bergeenden 
te vinden.

Rugstreeppad
Padden, kikkers en salamanders, 
amfibieën in biologenjargon, zijn 
eveneens ectotherm. De in het 
waddengebied voorkomende 
rugstreeppad houdt ook een win-
terslaap. Ze doen dat het liefst in 
hopen plantenmateriaal. Uit een 
onderzoek, waarin rugstreeppad-
den met zenders werden gevolgd 
in de uiterwaarden van de Waal 
bij Nijmegen, bleek dat die bij het 
kiezen van het winterverblijf geen 
rekening houden met de kans op 
overstroomd raken.

Van zoetwaterpaling tot schieraal 
Maandenlang moeten ze zwemmen om zichzelf klaar te maken voor de voortplanting. Het 
lijkt vreemd, maar toch is dit hoe vrouwtjes-palingen zich voorbereiden op het moeder-
schap. Palingen brengen het grootste deel van hun leven door in het zoete binnenwater. 
Dan hebben zij de bekende koperachtig-gele glans en kleine ogen. Om zich voort te planten 
trekken zij naar de paaigebieden in de Sargassozee nabij Bermuda, helemaal aan de over-
kant van de Atlantische Oceaan. Uit experimenten in het laboratorium en studies van met 

zenders uitgeruste palingen, die 
in Nederlandse grote rivieren op 
weg naar zee zwommen, blijkt dat 
vrouwtjes-palingen van augustus 
tot oktober al trekkend een flinke 
gedaantewisseling ondergaan. 
Hun ogen worden veel groter en 
het lichaam kleurt zilver. Inwendig 
worden vetreserves gemobiliseerd 
en komt de ontwikkeling van eieren 
op gang. De zilveren ‘schieralen’, 
grote vissen van vijfenzestig cen-
timeter tot ruim een meter lang, 
zijn bijna niet te herkennen als de 
‘oude’ zoetwaterpaling.

Fenomenale 
spreeuwenzwermen
Het behoort absoluut tot de meest in-
drukwekkende fenomenen in het najaar, 
de enorme zwermen van soms tien-
duizenden spreeuwen die zich boven 
kwelders en binnendijkse polders verza-
melen. Als één groot levend wezen draaien 
en keren de vogels. Naar verklaringen voor 
het bijzondere gedrag is lang gezocht. Volgens 
een theorie proberen spreeuwen daarmee zo veel 
mogelijk soortgenoten naar hun nachtelijke roest-
plaatsen te lokken, om het dicht op elkaar gepakt warm 
te hebben tijdens de kouder wordende herfstnachten. 
Hard bewijs voor deze theorie ontbreekt echter nog. 
Diverse onderzoeken vonden een verband tussen 
spreeuwenzwermen en de aanwezigheid van 
roofvogels. De continue veranderende vorm van 
de zwerm zou het de roofvogels moeilijk maken 
een gerichte aanval in te zetten. Ook zou het ver-
dunningseffect van grote aantallen simpelweg de 
kans kunnen verkleinen dat een bepaalde spreeuw 
slachtoffer wordt. Dat spreeuwenzwermen een soort 
‘feest’ vertegenwoordigen, werd als niet-wetenschappe-
lijk afgedaan. Een feest om te zien zijn ze wel.

6

N
A

TU
U

R

A
D

O
B

E 
S

TO
C

K

H
EN

K
 P

O
S

TM
A

JE
LG

ER
 H

ER
D

ER

H
EN

K
 P

O
S

TM
A

M
A

R
C

EL
 V

A
N

 K
A

M
M

EN

Trekkende 
vleermuizen

Op het voormalige werkeiland Korn-
werderzand aan de Friese kant van de 
Afsluitdijk hangt in vrijwel elke boom 
een vleermuiskast. De kasten hangen 
er niet voor niets, want de Afsluitdijk 

vormt een belangrijke doorgaansroute 
voor vleermuizen.  Die trekken in het 
najaar vanuit de Baltische staten en 

Scandinavië naar Nederland om in bij-
voorbeeld oude bunkers en Limburgse 

mergelgrotten te overwinteren. In 
de vleermuiskasten kunnen de dieren 

onderweg even uitrusten. Pas sinds 
enkele decennia is bekend dat diverse 

vleermuissoorten, net als vogels, tij-
dens de herfsttrek de kustlijn volgen 
naar het zuiden. De Afsluitdijk zien zij 

dan als een soort kust. Ook worden 
afstanden vergelijkbaar aan trekkende 
vogels afgelegd. De ruige dwergvleer-

muis, de voornaamste langs de Afsluit-
dijk trekkende soort, overbrugt tot zo’n 

tweeduizend kilometer.


