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Voorwoord

Na een afwezigheid van enkele eeuwen verscheen de vos ongeveer
twintig ¡aar geleden weer in het Nederlandse Duingebied. In het
Noordhollands Duinreservaat vestigde de voB zich definitief in
het begin van de zeventiger jären.

Verwacht mocht worden dat de komst vän deze predator bepaalde
invloeden zou uitoefenen op het oecosysteem van het duin.
Teneinde het beheersbeleid t.å.v. de vos goed te onderbouwen werd
op instigatie vån ir.H.Veenendaalr destijds Ad¡unct-Directeur
Terreinbeheer van het Provintriåål t^laterleidingbedri jf van Noord-
Hol Iand (pl^lN) ¡ besl.oten een uitgebreid onderzoek in te stel len
naar de leefwijze vån de vos en nåår de invloed van de vos op
enkele prooidiersoorten. Het onderzoek vond gedurende vi;f ¡aren¡
van 1979 tot 1985, plaats in het bij het PhJN in beheer zi¡nde
Noordhol lands Duinreservaat.

De eerste fase van het onderzoek vond plaats onder auspiciën van
de aan de afdel ing Terreinbeheer van het PIJN verbonden Natuurwe-
tenschappeli¡ke Adviescornmissie en met personele en materiële
medewerking van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Gezien het
ruime belang van het onderzoek werden in de tweede fase nog
andere instanties bij het onderzoek betrokken: Ministerie van
Landbouw en Visserijr Natuurmonumentenr de Koninkli¡ke Nederland-
se Jagersverenigingr de Nederlandse Vereniging van Jachtopzich-
ters en de dieroecologische vakgroepen vån de Vri¡e Universiteit
en de Rijksuniversiteiten van Utrecht en Leiden.

De definitieve verslaglegging van het uitgebreide onderzoek
heeft helaas geruime ti¡d op zich laten wachten. De reden
hiervoor iE van personele aardr waardoor uitwerking en verwerking
van de vele verzamelde gegevËns voornameli¡k in vri¡e ti¡d moest
p laatsvinden.

tJi¡ spreken grote waardering uit voor alle bi¡ het onderzoek
betrokken studenten en vrijwilligers. Een bijzonder woord van
dank verdienen de medewerkers van het PWN voor hun jarenlange
inzet. Tot slot willen wij drs.J.L.Mulder complimenteren met het
door hem en onder zijn leiding uitgevoerde degelijke en inven-
tieve onderzoek en de door hem verzorgde verslaglegging.

juli 1988

närnens het Provinciaal tlaterleidingbedri jf van Noord-Hol land:

C . Sprey
D i rec teur

Dr.W.J.t,Jolff
Directeur 0nderzoek

nåmens het Rijksinstituut voor Natuurbeheer:



Samenvattino

Van 1981 tot 1984 is de wulpenpopulatie in een deel van het NHD ge-
ïnventariseerd op aantal bezette territoria en op broedsukses. Het
aantal territoria is door de jaren heen min of meer konçtantr en
bedraagt e.8-3.3 territoria per 1OO ha (1 kmE). Een enkel territorium
wordt bezet door een solitair mannetje¡ de overige door broedparen.
Daarnaast komen in de populatie enkele "losse" ,ulpen voor. Vergeteken
met de vijftiger en zestiger jåren broeden er nu minder wulpen in het
NHD. Dit wordt voornarnel i jk gev',eten åen vermindering van de voor wulpen
geschikte oppervlakter door de voortgeschreden bebossing en het dicht-
groeien van valleien met struweel (hfdstk 3).

l.lulpen arriveren begin maart in het duin; ze besteden in de beginperio-
de veel tijd buiten het duinr fouraqerend in de weilanden ten oosten
ervan. Allengs wordt meer ti¡d in het duin doorgebrachtr €rì aind maart
kunnen de vroegste eieren verschi jnen. Het mannetje broedt 60 tot "7O f,
van de tijd, inkiusief de nacht¡ en het vrouwtje dus 30 tot 40 %. Het
vrouwtje verbtijft's nachts niet in het duinr måar slaapt op een
gezamenlijke Elaapplaats op het strand. Daar konden Ê2 wulpen worden
gevangËnr Bn worden voorzien van individuele kleurring-kombinaties. Het
inzicht in de inventarisatie-resultaten werd daardoor Eterk vergroot
Vanaf eind mei vertrekken de wulpen die geen broedEukses hadden¡ en
vanaf midden ¡uli zi¡n er rneestal geen wulpen meer in het duin te
vinden. Volwassen wulpen brengen het winterseizoen meestal door langs
de kusten van Engeland of Frankrijk¡ jonge wulpen gaan ook naar het
iberisch schierei land (hfdEtk 4) .

Het broedsukses van de wulpen in het NHD is laag,Ongeveer ?5 tot 40 %

van de påren broedt hun eerste of bij mislukken daarvan hun vervolgleg-
sel suksesvol uitr maar in de rneeste jaren overleeft slechts een klein
deel van de 5ongen. Gedurende het totaal van de vier onderzoeksjåren
vlogen er 10 tot i4 jonge wulpen uit¡ van in totaat ongeveer honderd
Påren. De meeste jongen vlogen uit in 1983, een jåår rnet een zeer nat
voorjààr en dientenqevolge een uitbundige vegetatiegroeir die zorqde
voor meer dekkinq voor de eieren måår voorål voor meer voedsel in de
vorm van insekten.
Hoewei de wulp door zijn hoge gemiddelde levenEduur in het alqemeen aarr
een laag broedsukses voldoende heeftr blijkt het broedsukses in andere
broedterreinen buiten de vastelandduinen (zoaIs in het Fochtelooerveenr
op Vlieland en in enkele Duitse broedgebieden) in de regel wel hoger te
zijn dan in het NHD, Het voortbeEtaan van de populatie in het NHD is
afhankeli¡k van immigratie van jonge vogels van elders. Een geruststel-
lende gedacht daarbij is' dat uit onderzoek in Duitsland blijkt dat
veel jongen zich buiten hun geboortepopulatie vestigen (hfdstk 5).

Door uitgebreide observatieEr zowel overdag als 's nachtE, en door
registraties van nest-attentie werd inzicht verkregen in het optreden
van storingen bij het bebroeden van de legsels. De storingen overdag
zi¡n meestaJ. kort¡ en worden meestal door mensen veroorzaakt. De
onderbrekingen van het broeden's nachts worden r¡aarEchijntijk steedg
door vossen veroorzaakt. Ze kunnen tameli;k Iang duren¡ omdat de van
het nest afge¡aagde wulp in de regel pås r/,,eer terugkeert bi j dageraad
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Zr:1ke Jani;e c,nclsr-br'¿rlii¡roen va¡r hpt broeden bl i ¡kerr nìet persé fataal te
:i ¡r-r voor de onturrikkel ing van de eiËren. Haoqstwaarschi ¡nl i ¡k val len
r,{:i.wasEerl oulpen s}erl-rtE ui.tprgt zelLJen ten prooi aan een vosr omdåt ze
cp t i;d het rrest ver 1¿ten. tJerrnoedel Í ¡k 1s de vo5 wË¡I verantwoor-dei i jl.,
vcr:rr het vprd¡li,i nen vån ;le¡ orseste leçsels (hf dstk 6 ) .

Dt: !rcnkluEies v¿n het r.lulpelronder¡oek houdelr i.nr d.rt de cJrie belang*
rrjf.:;le l¡rktoler¡o die nrom$nteel irrvloe¡l l¡ebbpn op L1e rnrL.ilpenpopul,¡tier
11ü voE: cie rekr-eåtie en de',,r:qet¿tie r!¡n. De i'os heeft een neqatieve
illvloerl op hel" brcedsr-rksesr rn¿ar nirrt op hert ¿antai ¿ich veEtir;errile
'dJul.psn. HCIqeI i jl.t i.¡ dat la¿tgte wel het qevai in ¿rrdere broedterreìnpn.
rnr:t narne ten zuiderr varr lret lrloord¿eel.:årra.:1. r,'raar de vo:; eel"t vÉr¡¡ì hr:qele
*l<t i vi tei t gedurentle dF dàq I ic"ht-t.rr-en vertconl .

lJe bç,::loei.lers vån l-ret NilD mteLen:ich aan de ¡:aden hr:'udetr. Er i1å i1,:làr*
rJ';lcrr eËËn f¡prðke v¿n een l-ìÉqåtierze irrvloed v"ln de rekr.eatie r:p het
bi.ceiJsukçeE. [oJ¿'i iE het zo r dat het p;lderr-netu¡prk .¡Ër-fl:rrecJeI i ¡k errr '.'r r ¡
r¡rcle invloed uitoef-ent op de vestiqinç van r..rulpen in het terrei¡r. Lìn

eÈn il¡)bi¡lalp Èpreicl,Ì ng vån d¿" tprritoria teçerrqaab. Dri hnaqste dichl;-
l"itsicl .¡.rrr wulpen wprd vaEtgestelrJ i¡r het qroatste niet met ¡rarlen daor-
îrrpden'l;erreind*el. f"lcqeiijk spelpn rnet rtame de trirn¡nersr die ooþ: r"e¿:rJE

irr net vr"oege voor jå"fr aktief zi jn' hir:r'bi; een rol; op trimmers
bl i jkeìr wulpen veel hef tiqer tLr rÊåqeren d,rrì op gaþ,,ons walidelaars.

lr.ir: "rs.irektpn v¡rn rle veqebatie-ontwrkt<el ing spelen eerl rol. Door het
clrclrtgr-oeien v¿n dttlçn van heb t;erreirr rnet strLlweei verolinCprb hpt vonr
r"ru.[ pen çesc.hil<te r;eL:ied. trote üppervlakten Ín het broedgebiecJ v¿r¡ cie

'rrulp vt:rtÞnen eÊn door koni.¡tien;ee. kort afqeqraards, "ver,lrcstÉ?"
tleqrüÊi ini¡. TenElr:tbe is e:r nalih,el rjh:s nreer' verEchil tusger¡ de veqeta*
tie op de cluintopperr en ir'ì dp val l"eien. De irrdruk beEt¡,:t clat e.¡r in
norflìå1e,¡ar-err door gei:re['; aan voidoende veqetatie*strul.:tuur eerr qebrel.l
crclrr Vûldoende insekten isr t^laardr;or- rle uvr:rl.pvinq varr Ce,¡r:n,¡e r^rulpÈ'n,
die hun voç:dsel ;reìf rnoetevl ber¡achtiqenr slecht is (hftjstk 7).
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1. Inleiding.

De rapportage over het onderzoekspro¡ekt is verdeeld over viif rappor-
tenr onder de titel "De vos in het Noordhoilands Duinreservå¿t". In
Deel 1r "Organisatie en Sarnenvatting"r is het advies opgenornenr dat de
Natuurwetenschappeli jke Adviescommissie na afsluiting van het onderzoek
heeft uitgebracht aan Provinciale Staten van Noord-Hoilandr ten behoeve
van het beheer van de vossenpopulatie. Dit advies bevat een semenvåt-
ting van de belangrijkste resultaten,
Verder wordt in Deel 1 de organisatie van het onderzoeksprojekt uiteen-
gezet en wordt alle bij het onderzoek ondervonden hulp verantnoord. Een
uitermate belangrijk aandeel in het onderzoek is geleverd door de vele
studenten; hun bijdragen staan vermeld in Deel 1.

De delen ? tln 5 doen verslag van de resultaten van het onderzoek zelf,
Deel ?r "Het voedsel van de vos" ¡ bevat een verslåg vån het onderzoek
naar de inhoud van vossekeutels en naår de prooiresten bij de burchten.
Deel 3r "De vossenpopulatie"r behandelt het onderzoek dat voornameli¡k
met behulp vån zenders werd verricht aan de vossenpopulatie: aantallenr
populatie-struktuurr Voortplantingr dispersie en dergeli jke.
Van het onderzoek naar de fazanten en de invloed van de vossen op deze
soort wordt verslag gedaan in DeeI 4r "De fåzantenpopulatie".

Tenslotte bevat het voor U Iiggende DeeI 5r "De wulpenpopulatie"r de
resultaten van het onderzoek naar het wel en wee vån de wulpen die in
het NHD broeden. Voor het onderzoek aan potentiËle prooidieren van de
vos werden twaa opvallende en karakteristieke soorten uitgekozenr met

een uiteenlopende levenswijze¡ die door het feit dat ze op de grond
broeden een bepaalde kwetsbaarheid voor predatie door de vos bezitten.

Voor het onderzoek naar de invloed van de vos op bodembroeders werden
twee soorten gekozenr de fazant (zie Deel 4) en de wulp. De wulp is
een opvallende en karakteristieke broedvogel van het open duinr die
vooral gewaardeerd wordt vanþ¡ege zijn båltsvluchtenr zi¡n rnooie gelui-
den en zijn forse alarmeren als men te dicht bij dE jongen komt. Zonder
de wulp leeft het duin nietr in de ogen van veel duinbezoekers van
oudsher. Meer kennis over het doen en laten van de wulp in het duin van
ñur kan leiden tot begrip van de oorzaken van verånderingen in het
voorkoíìen van de wulp in het verleden en in de toekomst.

Het doel van deze rapportage is vooral het geven vän een grondig
verslag van het onderzoek in het NHD. Er is daarbij niet gestreefd naar
het geven vån een kompleet overzicht van datgene wat elders in soortge-
lijk onderzoek is gevonden¡ het gebruik van de literatuur is dus
tamel i ¡k beperkt geweest.
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?. Verspreiding van de wulpr en voorkomen in Nederland.

De wulp komt voor in een tamel.ijk groot gebied dat zich uitstrekt als
een band door Europå pn Azië (figuur 1). Nederiand Iigt in het zuidwes-
telijke puntje daarvan¡ en er zijn ten zuiden van ons land weinig
br.oedgebieden van betekenis te vinden.

Figuur 1

Verspreiding van de wulp als broedvogel in de wereld (naar
Voousr 19ó0)

Braaksma (1960) was de eerste die een overzicht gaf van het voorkomen
van de wulp in Nederland. Hij schatte dat er in de vijftiger;aren
tussen de P0O0 en ?50Ð paar wulpen in Nederland broedden. Zijn schat-
tingen zi¡n vermoedelijk te laag geweest (Teixeira,1979). Het is h¡el

aardig dat Braaksmå vermeldt dat rond de eeuh¡wisseiing slechts weinig
wulpen broedden op de waddeneilanden Texelr Vlieland en Terschellingr
terwijl Ametand en Schiermonnikoog pas tussen 19P0 en 1930 door wulpen
werden bevo I kt .

Een meer recente schatting voor Nederland (I975-t979) komt uit op een
totaal van 3000 paar (Teixeira,1979\. Vàn Diik (1983) schatte het
aantal wulpen op grond van de laatste gegevens rond 1982 op 5000 tot
54OO broedparen. In de laatste jàren bliikt dat de wulp zich aan het
aanpassen is aan de veranderingen in onE landschapr En iñ toenemende
mate gaat broeden in gewoon grasland (Van den Eerghr 198ó). De toename
van het aantal broedparen in Nederland berust met name op de snelle
groei van deze nieuwe "gråsIand-populaties".
Ook op opgespoten terreinen broeden hier en daar wulpen. t,li¡zelf nårnen

in 1984 een påar met grote pullen waar in het westelijk havengebied van
AmEterdam. Er zouden in dat jaar 10 territoria geweest zijn aidaar
(tJalters' 1984).

De verspreiding van de wulp ais broedvogel in Nederl¿nd tuEsen 1975 en

1979 wordt weerqegeven in figuur ?.
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Internationaal gezien is Nederland als broedgebied niet zo
belangrÍjk voor de wulp. Van Dijk (1983) verzamelde de
volgende gegevens over het aantal broedparen ln een aantal
puropese landen: Groot Brittannië plus Ierland 40.000-70.000r
Belgiå 500-550r Denem¿rken ã50-350r Noorwegen 5100' Zweden
e0.000, Finland 1e.000-50.000. GIutz et ai.(1977) noernetr
nog: Frankrijk > 500r en tiest Duitsland 3000-3500.

Veel belangriSker is Nederland als voedselgebied in de
trektÍjdr en als overwinterinqsgebied. Zo r¡¡aren er in het
waddengebied in januari t974 5e,000 wulpen aanwezig. In de
nåzomer kunnen er zelfs 9O.000-100.000 in het w¿ddengebied
zi jn. in het DeltagebierJ I iggen de 5aarmaxima rond e0.00{)
wulpen (Meininger et a1.r 1984); dit kunnen echter gedeelte-
lijk dezelfde wulpen zijn àls op een ander rnoment in het
waddengebied qeteld worden.

Niet alleen in de geti¡degebieden' maår ook in de weidegebie-
den van Nederland kunnen zich in herfst etr winter zeer veel
wulpen ophouden. Zo werden er op de tien slaapplaatsen die
bekend h,åren in Noord Hol Iand in nnvember 198e ?300 wulpen
geteld¡ en nå inval van vorst in novpmber 1978 zelfs 900CI

exemplaren (Rozernel ¡er r 1983) .

De totale ornvang van de winterpopulat ie in tnleEt-Europå worclt
door Cr¿mp & Simmons (198e) geschat op ?80.000 wulpen.
Nederland heeft daarvanr tenminste voor een deel van de tijdr
dus ongeveer 45 % binnen zi¡n grenzen.

9
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3, De populatie*omvang in het Noordhollands DuinreEervaat.

3.1. Gegevens uit de periode 1938*197e.

Vanaf 1938 werden door de beheerders van de verçchillende deelter-
reinen in het Noordhollands Duinreservaat jaarverslagen gemaakto
waarin onder andere gegevens over de stand van verstrhillende
vogelsoorten werden vermeldr våak vergezeld van allerlei bijzon-
derheden. Uit deze (in totaal meer dan ?00) verElagen uit het
archief van het P.t^l .N. werden a1le gegevens met betrekking tot
wulpen verzameld¡ en uitgewerkt.

0mdat aan de wulp natuurlijk slechts een klein deel van de aan-
dacht van de beheerders b¡eEteed werdr en de meeste beheerder-s niet
zo'n grondige kennis van het gedrag vàn deze Eoort haddenr dienelr
de gegevens met een zekere reEerve beschouwd te worden. De meer
betrouwbare en meest volledige gegevens zijn afkomstig uit de
verslåqen vän de heer E.KortenoeV€t-¡ die het bezoekerEcentrum "De
Hoep" lange tijd beheerde.
Sorns veroorzaakte de kornEt van een nieuu',e ¡achtopz iener opeens een
sprong in de ¡aarlijkse aarrtallen wuìpen in een deelterrein. Dat
was met name het qeval in terrein Egmond (zie figuur 3).Soms iE
uit de verslagen ook niet op te maken of er sprake is van aantal
individuen of van aantal paren.

Figuur 3 toont de (vroegere) deel-terreinen in het zuideli¡k deel
van het Noordhollands Duinreservaat¡ en de aantallen wuipenpåren
zoals die in de oude verslagen gevonden werden¡ apart weergeçPverl
voor elk deelterrein. Er zitten nogal wat lacunes in de geçevenst
maar uit 195e is er een kornplete çchatting ¡ op basis vån eer'ì
gedeeltelijke inventarisatie door de heer Kortenoever. In het
gehele zuidelijke terrernr zoals weergeqeven in figuur 3¡ zoudetr
toen 90 påar h¡ulpen voorkomen. In het qedeelte dat door onE in de
laatste jåren werd geinventariseerd (tussen de pi¡1en in figuur 3¡
zie ook fiquur.4 en 5) zouden toen ongeveer ó5 paar qebroed
hebben.

lrJanneer we vervolqens de laatEte drie jåren wåårvan verslaq-
qeqevens beschikbaar zijn (t969-1971) middeien¡ dån zouden er rond
1970 ongeveer 4ó påår wulpen in het gehele zuidelijke terrein
qebroed hebben¡ oVer-êpÌlkomend met 40 paar in het later door ons
qeTnventar iseerde gedeel te.

In paragraaf 3.3 wordt verder ingegaan op deze oude gegeV€ñsr in
relatie tot de recente gegevens.
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Figuur 4

Het geïnventariseerde deel van het NHD (gearceerd): het in prin-
cipe voor wulpen geschikte terrein tussen Egrnond Binnen en
Heemskerk.
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Figuur 5

Ligging vån het Noordhollandç Duinreservaat in Noord
Hotland. Met pijlen is aangegeven welk deel werd
qeïnventariseerd.

3.e. Inventarisatie-resuI taten 198?-1984,

Van 1981 tot en met 198¿+ werd een deel van het Þ,loordho I lands
Duinreservaat op nulpen geinventariEeerd (figuur 5). In 1981
betrof tlat nog slechts ?60 har våñàf 198ã steeds 1055 har
n¿mpl i jk a1 lret open duinterrein çelegen tuEsen de Middenweg
ter hcoqts vån Egmond Binnen en de Zwarteweg ter hoogte van
HeemEkerk (figuur 4).

In de loop der jarsn werden veel wulpen gevarìgen en voorzien
vån Fen irrdivicluele kombin¿:tie vån kleurrinqen. De meeste
werden gpvången op een slaapplaatE op het Etrand (zie hoofd-
stuk 4) ¡ een aantal rnet een slagnet erì een opgezette wulpr en
een aantal op het rrest. De aanwezigheid van een flink aantal
herkenl¡arn wulpen verçrootte het inzicht ti¡dens de inventa-
risaties aanzienli¡k.
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OvErzicht van de inventariEatie-resultaten in de vier onder-
zoeksjèren. De stippen geven zoveel mogelijk de centra van de
territoria aan. Legerrda linksboven.
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De resultaten van de inventarisaties zi¡n nreergegeven in
figuur 6.

Er zi;n weinig verschillen tussen de ¡aren. Deze verschillen
zi ¡n waarschi jnli jk voor een groot deel veroorzaakt door
verschi I Ien in inverrtarisatie*intensiteit tussen de jåren, Zo
is er in 1983 een hiaat qeweest in de inventarisatie van het
noordetijk deel en is in 1984 het zuideli¡k deel veel inten-
siever bekeken d¿n in 1983 en 1983.

Hoenel het gedrag vån de wulp vaak nogal opvallend isr is het
uitvoeren vàn een nauwkeurige inventarisatie toch niet
qemakkelijkr en koçt het veel tijd' en veel inzicht in het
gedrag. Vroeg in het seizoen zijn de "baltsvluchten"¡ in
feite territorium*markeer-vluchtenr Epì'ì goede indikatie vart
de ligging van een terri.torium; er vinden in die periode
echter ook nogal wat verschuivingen plaats van dag tot dag.
Ongepaarde mannetjes vertonen die baltsvluchten zeer fre-
kwentr om Épn vrouwtje äån te trekken. Zodra de eerste eieren
verEchi5nen gaan veel wuì.pen zich zeer onopvallend gedråÇen¡
waardoor ze åån de aandacht van de onderzoeker kunnen ont-
srìåppen. Sommige mannetjes vestigen zich pas in het terrein
alE andere aI zitten te broeden. Het verlíes van legsels.kan
er toe Ipiden dat paren (tijdelijk) vertrekkenr of juist weer
opval lend aanwezig zi jn. Al deze verschi ¡nselen bemoei I i jken
het inventariseren.

In totaal werden in de vier onderzoeksjåren dus respektieve-
lijk 9r 33-34, 77-30 en 31-35 territoria vastgesteld. Dit
komt overeen met een dichtheid van ?,8 tot 3,3 territoriå per
100 ha (J. km*). Figuur 6 laat zien dat er tussen de verschiI-
lende terreindelen verschillen bestaan in populatie-dicht-
heid. De hooqste dichtheidr van ongeveer 5 territoria per 100
ha, wordt bereikt in het grootste niet met paden doorEneden
terreindeel.
In 19BP was één van de vastqestelde territsria slechts
bewoond door een solitair mannet¡e¡ in 1984 was dat het geval
I n twee terr i tor i a,
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Figuur 7

vergelijking van twee inventarisaties van rorulpenterritoria in
hetzelfde ¡aar (198e) 

' in hetzelfde gebied¡ met ver-schillende
nrethoden. Zie tekst. Leqenda als in f iguur 6.

Ëerr qor:de iìlustratie van het effel:t.¡ån verschillen tussen inventariEatie-
metlrorjen op het eindresuitaat iE te zien in fiçuur 7. De tinkerka¿rt qeeft
fret reçul taat van r:ns tamel i jk intensieve onclerzoek in 198P, De rechterkaart
qr*eft het aantai urulpenparerr aan dat ilr hetzeifde jåår werd vastgesteld door
ilei¡nder-:, p.è.r die in opdracht van het p.t,l.N. een inventarisabie rra¿l:ten
vån eell ¿anbai minder" algemene vogelsoorten. Ti jdens deze invelrtaríEatie
qinqetr de waarTremers rriel of rr¿uwel i,iks van cle paden af . Verqeli.¡l.rirrg van
beiCe kaarten 1,rat zien¡ dat met narne in rje qrr:tere terreingedeelten¡ die
riiet door- paden worden dcorsnecJeì1 I ppn aant¿I paren wertJen gernist, ver$oedL¡-
I i jk å1s ge,rr:1q vån hun onopva] lende gecJraq.
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3.3. Vergelijking met vr0Pqer

l.Janneer we de propulat i.e-omvanq vàn vroeqer r zoåls die ui t de oucle
verEIågen nåar vorelr komt ( zie 3.1 ) r vergel i jken met de huidige¡
dan ¿ielr we een çestage achteruitgang: in het door ons geTnventa-
riseerde terreirrdeel zouden in 195? 65 paar' in 1970 40 pàår en
irr 1984 33 paar gebroed hebben. Afgezien v¿n de onvermijdelijke
en niet achterhaalbare verschillen in nauwkeurigheid bussen deze
dr ie in'¿entàrisatiesr 1i jkt er toch duitieli jk sprake van ePn
reele achteruitgang. Eén van de belarrgri,¡kste oorzaken hiervan
rnoet gelegen zijn in een afrrame vån de voor wulpen geschikte
oppervlakte. I I lustratíef iç w¿t dit betreft de voigende påssaÇe¡
ui t het P.t'J.N.- jåàrvprsiag van 1941:

" De wulpen waren ook dit jåàr in het Egmonderduin rÍ¡k
verteqenwoordiqdt hetgeetr waarschÍjnlijk te danken is aan de
prachtige broedgelegenheidr die de complexetr 4-¡ 5- e¡r 6-
jariçe dennen in het 'Vogelr.)åter'bieden."

Deze boEsen zijn nu ongÊveer 50,¡aar oud¡ en sinds lanq broeden er
geen wulpen rneer... Helaas was het niet mogelijk een analyse te
maken van de veranderingen in de voor wulpen geschikte oppervlakte
br¡rnen het N.H.D.r rìäåF sinds rnen het beplanten van het duitr rnet
naaldhout heeft stopgezetr rond 19ó0r is door netuurti jke dicht-
groei van valleielr met loofhout trog veel terrein verloren gegåan
voor de wulpen. 0ok nu broeden er hier en cjaar par-enr bi jvoorbeeld
up het "tJatervIåk" en deels in het "ResPrvååt"r onder Heemskerkr
temidden vån uitgestrekte struwelen van duindoorn. t¡laarschí jnI i jk
zullen zulke territoria niet meer bpzet worden door nieuwe wulpPnr
als de oude eenmaal gestorven zi¡tr¡ omdat het terrein niet open
qenoeq meer iE om aantrel<kelijk te zijn.
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3.4. Surplus?

0m na te gaan of er naast de broEdende wulpen mogelijk nog een deel
niet-broeders aanwezig is in het terreinr werd in 1984 het zuid-wes*
telijke gedeelte van het geinventariEeerde gebÍed uitgebreider bekeken.
Het merendeel van de wulpen bezet een vast territorium gedurende de
geheie broedperioder Vår'r begin apri I tot begin ¡uni (f Íguur 8) . Daar-
naast zi¡n er enkele paren die zich pas later definitief veEtigen en
een duidel i ¡k terri torium innemen.
Er zouderr verschillende redenen kunnen zi¡n voor deze late vestiginq:
- de dieren hebben eerst ergens anders een legsel gehad
- de afname in de territorialiteit van de eerder gevestigde partrn (toen

die gingen broeden) maakte vestiging van nieuure påren mogelijk
- de plek is tweede keus en wordt pas bezet åIs de broedti¡d dringt
* de plek is verlaten door de oorspronkel i ¡ke bezitterE.

!
i'r--r----l ::1:;:,.... mogel ijk aanwezÍg

aånþ',ez 1g

t-l met eieren

i---i mogeiÍjk met eieretr

!Ø met jonqen

t

t eerste en laatste
datum van eileç in
gehele NHD"""""'í"'

j"T-1

-t

3 10 t72a 31 7 L 21 28 5 12 10 2a 2 9 16 23 30

maart april met

Fiquur 8.

Bezetting varr de wulperrterritoria in het zuideli¡k deel van het
inventarisatieçebied in 1984. Numnrering alç in fiquur 9.

JUnr
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t( s1åàpFiaats op strand

a nestplaats broedpaar

o waarneming van losEe
wulp; elk individu
heef t een ei.gen
Ietter

*

1km

Fiquur I

tnjaarnemingen vån " lDsse" wulpen (met een letter ) tuEsen de
territoría van de broedparen (gearceerd) r in 1984.
Nummering als in fiçuur B.
hlaarnemi.ngsdata van eIk individu:
A: e6/3, !i/4" 7/6i B: LO/4; C: ?6/3, ?6/4, IO/4r 9/3;
D : ã?/5t L4i6; E : ?7/3; F : 3O/3, 16/4.
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1n dit zuid-westelijke gebied zijn vier territoria wåår nooit een
legsel is qevonden (figuur 8). Territorium 14 werd bezet door alléén
een månnetje dat qedurende eerr korte perioder begin apriir pÊrì vrouwtje
heeft gehad. Het is niet duidelijk of territorium å werkelijk een vast
territoriurn vån een påår is geweest over de aangeqeven perioder of een
t1 jdeii jke verbli ¡fplaats voor vprschi I lende niet-gekleurringde paren.
t^Jel is er een ei-rest¿nt qevonden in dit gebied. De overige ttnree
territoria (15 en 8) werden wel bezet door een påår. Deze parerr hebben
waarschijnlijk uJel legsels gehad maar die zijn nooit gevontlen.

Buj ten deze territoriurnbezitterE is er een aantal exemplaren wa¿rvan rle
status minder duidelijk iE. Ze komen niet tot broeden en zi¡n miçschien
te beschourden als een "sLrrpIuE". In f iguur 9 zi ¡n hun waarnemingen
h,eergegevÉn. De met een letter aangeduide exernplarerr zijn qekleurrinqde
r,'rulpenr ÇevånÇen op de slaappl¿ats op het stralrd r åårr het eind van het
broedsei:ioen in 1983r het jaar vóór het hier beschouwde.

Exemplaar C werd aI vroeg gesignaleerd met een vrouwt¡e. Rond de eerste
waarnemingsplaats is hij gedurende het broedseizcerr een aantal malen
gesigrraleerd, l"logel i ¡k is dit paar door paar nurnmer 3 van deze plek
verdrevenr na ål of niet een snel verdwenen leqsel gelrad te hebben.
De exenrplaren A; B, en D zi5n niet duidelijk met een wijfje wåårgÞno-
mpn. [xemplaar E iE een mannetje dat zich op deze plek territoriaal
q¡edroeg rnàår nà qevangen te zi jn nooit meer is teruggekomen.
Exemplaar F is een manrretje dåt zich Eamen met een vrouwtje gedurende
enkele dagen op deze plek heeft opgehouden en eveneens nosit meer is
teruqgez i en.

De los wåårqenomen wulpen zouden kunnen duiden op het bestaan vån een
surplus. DaartÉgen pleit het waarnernen vån twee mannetjes (198? en
1984) die gedurende het gehele broedseizoelr een territorium bezptten
:onder een vaEte partner te krijgen. Een derde rnannetje kreeg pas half
april een partner (territorium 7). Hieruit zou kunnen bli¡ken dat het
aarrtal vrouwt3es dat beschikbaar is, beperkt is. Van éétr van dp drie
(aarrvankeli jk) Eolitaire nrannet jes zou het territoriurn bestempelrl
kunnen wordelr als marginaal . Het terr i tor ium van de andet-e twee rnannp-
tjes i i jkt niet te verschi I len van territoriå van suksegvol 1e paretr.

Ui t gegeverrs van l(ipp ( 19Be) bl i jkt dat voorål de ¡onge vrouwt¡es rich
ver vån hun geboortegebied vestigen alE broedvoqel. Opvo1çing van een
uit een territorium weggevailen vrouwt¡e zou dan relatief snel kunnpn
plaatsvrnden vanuit andere broedgebieden.

Terrslotte moe.t hier nog worden vermeld dat er herhaaldeli¡k waarnemin-
qen werden gedaan van wuipen rJie tijdens de broecttijd in noordelijke of
in zuidelijke richtiì-ìg over de duinen vlogen¡ hetgeen zou kunnen duiden
op een zekere interaktie tuEserr de r.,ergchillende broedgebieden langs de
kt.¡st.
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4. Tijdsverloop in het gedraq van de wulpen,

ringgegevelrs in dit en het volgencle hoofdstuk werden verstrekt
de heer E.Kortenoeverr en door de Euring Data Bankr Heteren.)

(De

door

4. 1 . Aanloopper iode tot de broedti jd.

hlulpen zi¡nr buiten enkele groep;es doortrekkers in de vroege herfstr
eigeniijk aIleen in de broedti¡d in het duin aanweziç. De vroeqstæ
wulpen worden meestal half februari gezien. Uit a6 van de jåren tuçEen
1938 en 1977 is de daturn vån eerste aankomst in de P.t^, .N.-verslaqetr te
vinden: de vroegste was 27 jånuèri: de Iaatstp 30 maart. De gemiddelde
aankomstdåturn h,as 2ã februari (standaardafwi¡kinq 11 daqen). De uitein-
delijke terr-itoriumgrenzen worden pas bepaald na de eerste week van
rnaart. In de eerste periode zijn de wulpen vaak slechtE een deel van de
daq aanwezig in het terreinr oÊ€stå1 's ochtendE. Er wordt daarbij
weinig tijd besteed aan fourageren. 's Middags vlieqen ze weg naar het
ooçtenr orn tÉ fourageren in de weilanden. Eén vån onze gekleurringde
wulpen werd daar in gezelschap van viEr andere wåargenomen. Reeds Jarr
P.Strijbos waE het opgevallen dat "in het begin van het voorjaar de
kievit;en en wulpenr Çrutto's en tureluurs elke dag uit de duinen naar
de laagçelegen en voedselrijke weilanden en polders trekkenr wååF zÊ
dan qaan "åzen"r zoå1s de koddebeier het noemt" (Strijbosr jaar onbe-
kend). (Later onderzoek aan de wulpen van het NHD toonde het belang van
de weilanden als fourageergebied voor de in het duin broedende wulpen
duideiijk aan. )

De in het duin doorgebrachte tijd wordt allengs langerr en begin april¡
sc¡ms eind maart ¿1 verschijnen de eerEte eieren. De in de oude versla-
gen verrrìelde gegevens over de vroeqste eieren çeven het volçende beeld.
Van 19 jåren tussen i937 en 1969 zijn gegevens gevonden; rJe qemiddelde
daturn van het vroegste ei was Pó maart r de standaardafr¡li j k ing ruirn I
dagen. [,Je moeten hierbi¡ echter weI bedenkenr dat er hoogstwaarschijn-
Iijk een duideli¡ke vertekening optreedt in dit soort geqevensr omdat
het met name in dæ ¡aren met vroege legsels aantrekkeli;k was de eerste
eivonclEten te noteren. In normale jaren en vooral in ¡aren met een
trage Etart van het voortplantingsseizoen zå1 men het veel mi.nder de
moeite waard gevonden hebben iets te noteren. Ditzelfde geldt ook voor
de çegevens ovÊr aankomstdatum.

l-ot aarr het moment van broedenr dat wiI zegçen totdat er vier eieren
zi ¡r'r¡ slapen de wulpen niet in het duinr måår op de gemeenschappel i jke
slaapplaatsen erbuiten. Een onvolledig Iegsel laten ze dus onbewaakt
achter.. CIok vån zilvermeeuw en grutto is bekend d¿t ze in de legfase'5
nachtE niet op de eieren zitten (Drent, 19'731.

4.e. Plaatstrouw.

Uit de liter¿tuur is vooral door het urrerl< van .Kipp ( 198e) bekend dat
wulpen zowel plaatstrout¡ aIs paartrouu,r zi jrr. 0nze nog beperkte qegevet'ìg
tonen dat ook aan. Vi jf van de zeE in het territorium geritrgde utulpen
keerden het jaar daarna terug op zeifde plaats; twee ervan vormden in
beide jaren een på,fr, De zesde werd nooit terug t¡erierr.
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Figuur 10.

Verdelinq van de data van het leggen van het eerste eir in
1983 (gearceerd) en in 1984 (gestippeld); n=34.

Tabel 1. Broedverdelinç tussen mannetje Ên vrouwt¡e¡ tijdËng
vier obEervatiedagen in 1984. 'g NachtE brc¡edde steeds
het rnannetje. Onder de daglichtperÍode wordt verstaan
de tijd tussen zÕnsop- en zonsonderqang, Territoriurn
nummers als in figuur 9.
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terr . dattrm vän: tot: duur

observat ie*per iode id. als id. als
percentage percentage
van 24 L¡ur v.daglicht

br oedduur
vrouwt ¡ e

4:35 - ??:00

3:25 - ?l ;74

4:40 - ã1:30

4:40 - ?3:00

17r'?3 r glaln'

17t,59' 10f'47'

1ó1.50' 7r'4e'

18þ'eB' 9f'10'

es.5 4i .0

å4.5

46. I

56.3

hLQ

.aa'

38. e

1 13/6

.5 e6/ 6

5 7.8/ 6

7 79/5

Bohee" 6nJ7' 35.9 5e .0tota¿l of gemiddelde

e4



/+ . 3 . 5 I aapp I aa t sen .

In 1983 ontdekten we een grote slaappla¿ts op het strand van Heemskerkr
wèâr tegen het ei¡rd van de broedtijd maximaal 36 wulpen werden geteld.
Da¿rvan konden er P? gevånqen worden met een kalron-net.
Verder u¡erd een kleirre slaappl¿ats op het strand tussen Castricum en
Ëgmond gevonden: En Vprtrekkelr soms wulpen uit de meer oostelijke broed-
plaatsen in het duin naar onbekende sìaappiaatspn ergens ten ooEten pn
nor¡rdooEten vån cle duinen. WaarschÍ jnl i ¡k qaan ze níet erg ver weg.

Vanaf enkel.e dagen vóórdat het eerste ei gelegd wordtr zijn de wulpen
ncq Elpchts zelden afwezlgr en halerr ze hun voedEel wel qrotendeels uit
het duin. Slechts bij één paar werd (bu¡eemaal) waargenc¡men dat het
mannetje nå de broedafloEsing het duin uitvlooq naar het oosten.

¿+.4. Broedtijd en legseis.

Fiquur 10 toont de spreiding in de data van het leggen van het eerEte ei
van 34 legsels¡ 17 uit 1983 en 17 uit 1984. Alle teqsels h,åårvån de datum
van het leggen van het eerste ei bekend uüas of berekend kon worden zi¡n
hier opgerìomenr dus ook de vervolglegsels. Het is namelijk lang nlet ai-
tijd mogelijk om vast te stellen of een iaat legsel een vervolgteqsel is,
cf een laat eerste legsel'. hlulpen kunnen nå verIies v¿n het eerste legsel
één vervoiglegsei produceren¡ vaak binnen I tot 15 dagen nå verlies van
het eerster maar doen dit niet altijd. l¡laarEchi¡nlijk spelen hierbij voor-
aI een rol de mate waarin het broeden reedE gevorderd iE (wulpen die hun
iegsel verliezen op het rnoment dat de kuillenE uitkomen beginnen Elechts
uiterst zelden åån een vervolglegsel) en de mate waarin het broedseizoen
reå'ds qevorrierd is np het moment v¿n legselverli.es. Na eind mei beginnen
nog måår weinig wulpen åårì een nieuw legsel. Eind mei vertrekken de
eerster niet sukEesvolle wulpen dan ook alweer uit het cluin.

Vrijwel steeds bestaat een wulpenlegsei uit 4 eierenr Een enkele keer
drie. Voor¿I in het begin van het Eeizoen duidt de a¿rnwezigheid van rninder
Can vii.r eieren op predatie door vogel-predatoren¡ rrreestal in de legtijd.

Het broeden wordt zowel door het rnannetje åls door het v¡-ouwtje,.¡edaan.
ïot voor kort werd gedacht dat het vrouwtje het leeuwendeeì v¿n het
broeden voor haar rekelring nam. Kennelijk Nås nog niet opqemerkt dat
het rnannetje in de regel 's nåchts broedt.

Tabel I bevat de gegevens van vier komplete obEervatiedagen; in 1984
besteed a¿n drie verschillende paren. Onder natuurlijke omstandigheden
wordt een wulpennest.¡rijwel honderd procent van de tijd bebroed. Uit
tabpl 1 trli¡kt het vrourattje daarvån ongevãer 36 procent voor haar reke-
rrinq nam; beki ¡ken we uielk deel van de dagl ichtperiode ze broedder dan
zien we pen rneer r¡eli¡ke verdeiinq tussen de Eexen. Hierbij moeten we
echter bedenken dat deze qegevens stamrnen uit het einde van de broed-
tijd; eenzelfde absolute broedduur van het rrrount¡e in midden aprii zou
betekerren dat ze ó3 procent van de dagÌichtperiode zou broeden.

Het deel van de daglichtperiode dat besteed wordt aan broeden iE voorai
belanqr-ijk met het ooq op het fouraqererr. 0mdat de wulpen in de broed-
ti¡d niet'E nåchts fouragêr'êñr moet a1 het voedselzoeken gebeuren in
cle tijd dåt ¡e tijderrs daglictrt "vrij" zi¡n.
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De tijdsduur die het vrouwtje op het nesi doorbrengt is
meestal verdeeld in twee of drie afzonderlijke periodetr. Rond
zonsopgang lost ze het mannet¡e afr broedt een aantal urenr
dan het mannetje een aantal urÊrt¡ en vervolgens weer het
vrouwtje. Eventueel lost het mannetje haar dan nog eens voor
een korte periode af¡ voordat hi¡ tegen de avond de "nåcht-
dienst" weer ingaat.

Het is overigens wel duideli¡k dat Etoringen Een sterke
invloed hebben op de afwisseling van manneties Pn vrouwt.¡es
bij het broeden. Als het vrouwtje¡ gedwongen bijvoorbeeld
door ¡raderende mensenr våt-l het neEt af gaat wordt ze vaak
door het mannet¡e afgelost zodra de rust is weergekeerd. Het
mannetje toont meestal een veel sterkere binding aan het nest
dan het vrouwtje, Doordat na enige ti¡d het vrouwtie het
broeden dan weer overneemt¡ kan het hele broedpatroon over de
dag nogal versnipperd raken. Het zou kunnen zijn dat door
herhaaldelijke storing het aandeel van het mannet¡e itr het
broeden vergroot wordt
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4.5. Jonge wulpen.

Het uitbroeden van de Êieren duurt eB-30 daqen. Vanaf de ?6ste dag
ongeveer beginnen de eieren barstSes te vertonen. Meestal komen de
vier jonqen ("pul1en") uit binnen een etrnaalr soms duurt het wat Ianger
voor het laatste jong zover is. De pullen bli¡ven niet lang in het
nestr meestal verlaten ze het binnen enkele uren nå het uitkomen van
het Ìaatste jong. Ze wandelen dan door het territoriurn rond' waarbij
mannetje en vrouwt¡e elkaar afwisselen bij de dÍrekte bewakingr zoalE
in de periode van broeden. 's Nachts kruipen de jonqÞn onder de veren
van het mannetje¡ op de plek waar ze zich tegen de avond toevallig
bevinden. Het vrouwtje slaapt dan op het strandr tenminster zolang ze
nog aån de jongen gebonden is: meestal is ze vertrokken voordat de
jongen vliegvlug zi¡n. Het mannetje bewaakt de jonqen dan tot ze vlieg-
vlug zi¡n¡ nå een week of vijf.

Jonge nuì"pen worden niet door de ouders gevoerd. Al hun voedEel zoeken
ze zelf. Hoevrel ze met fantastisch grote poten uit het ei komen¡ neiqen
ze ertoe de eerste daqen op tamelijk open plekken door te brengenr wåår-
ze insekten van de grondoppervlakte en van de verspreide vegetatie
pikken. Later kunnen ze zich ook goed voortbewegen tussen wat hogere
vegetatie¡ waar de inEektenrijkdom wellisht groter is. In de grond
boren rnet hun snavels: zoà1s de volwassen wulpen doenr is nog nooit
wåarçenomen. Een goed ontwikkelder insektenri¡ke vegetatie is dus een
belangri¡ke voorwaarde voor het goed opgroeien van de jonge wulpen.

In de situatie van het NHD kunnen de wulpen niet met hun ¡ongen het
terrein uitlopen nåår oñìringend ågrarisch qebiedr door de brede strook
boE ten ooEten van het broedgebied v¿n de duinen. Het is niet bekend of
de wulpen dat vroeger wél deden¡ toen de bebossing nog niet zover
voortgeschreden was alE nu. Uit de oude P.t^l .N.-verslagen valt wel een
enkele oprflerking in die richting te halen: "De wulpen handhaven zich
rìog vri¡ goedr doch hun leefwi¡ze¡ wanneer zi¡ eenmael hun nakomeling*
schap te verzorgen hebben¡ verschilt in zooverre vån voorgaande jåren
dat zij spoedig met hun kroost de polder trachten te bereiken¡ wat hun
rneestal niet gelukt. Zi ¡ nemen Ín dit opzicht eendenal lures åàn. "
(versiag 1938' f,.Schoen). Jan P.Strijbos Iaat echter de wulp weg uit
het rijtje vogels dat hi¡ noemt ("grutto's¡ tureluurE en kieviten")r
als hij verhaalt over het wegtrekken uit het duin rnet de jongen¡
terwijl hij even daarvoor dezeifde drie vogelsoorten in éÉn adem met de
wulp genoemd heeft (Strijbos¡ jaar onbekend). Dat rnaakt het onu¡a¿r-
schi jnI i jk dat de wulp di t verEchi jnsel vroeger algemeen vertoonde.
Uit de oude verslagen blijkt dat ook in het NHD de grutto'çr die hier
en daar ([,Jaterviak !) broedden¡ desti jds met hun jorrgen naàr de po]cfers
trokken,

4.6. Verblijfplaatsen buíteir de broedtíjd.

Zodra de wulpen geen binding rneer hebben rnet het terreinr dus wanneer
ze hun eieren of jongen zijn kwijtqeraåktr verlaten de meesten het
terrein vri¡ snel, Een deel verbiijft dan vermoedelijk weer irr het
polderqebied ten oosterr van de duinerr. In ieder geval kcmen er nog tot
irr juli teqen de avond wulpen uit het oosten aanvliegen om op lret
strand te gaan slapen.
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Figuur l1

Terugmeldingen van wulpen¡ in het Nl{D ger ingd aI5 iong (stíppetr)
of als broedvogel (driehoekjes). A - teruggemeld in eerste
of tweede winter r rJ. i. nog rriet geslachtsri ¡p; B - teruqgemeld
in derde of iater-e winter. Get¿11en qeven leeftijd (in winters)
aari . Geerr qeta I beteh'ent eerste wi nter '
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Na afIoop van het broedseizoen 1983' nameli¡k op ã1 julir werd één
door onç; geringde wulp ontdekt tussen 300 anderer op een slaap-
plaats op ongeveer i5 km afstand' in het l,Jormer'- en Jisperveld.
Ili t zou zowel een jonge wulp van hetzelfde ¡aar geweest l:unnetl
:i;n alE een volwassen wulp die enkele weken eerder op de slaap-
plaats op het strand qpvången u',åE; individuele identifikatie was
niet mogel i ¡k.
Een jonqe wulp' door c.rns cp 19 juni 1983 geringd als iuiEt uitqe-
!.:onren pul ¡ werd noq op 31 augustr-rs '.,tan hetzelfcle ,iaar op de
vÍnkerrba¿n vlak bij zi¡n geboorteplek gevangen. Een zo lanr¡ nog in
da truurt r ondhangerr moet voor het ltlHD als een grote ui tzotrdering
beschnu'¡d wordÊ.n; één van de jonqen die we op Vieland rinqcJen trerd
pcTrter ook nog heei laatr trameli,if.: op 22 oktober vån ri¡n geboor*
tejaar ¡ op het nad vlakbi j zi;n qeboortepl¿ats aanqetroffen.

De teru,;neldinqen van irr hel verleden in het ttlHD aìs pul geringde
:rulperr geven een beeld va¡r de plaatsen traar de broedvoçelE de
winber doorbrengen, Hierbi¡ moeten wp wel bedenken dab dpze ionqe
rnruipen niet noodzakel í ¡kerwi ¡s ook in di tzelfde duingebied ( zou-
iien) :ijn gaan broeden. Vri¡wei alle ¡onge wulpen die in het NHD

zi jri ger-irrqd werderr cJoor E,Kortenoever qeringd.

Irr tstaal zi¡n er P0 terugmeldingen van buiterr het broedgebied. De

vroegste melding van elders vàn eet'l vogel die voor het eerst
wegtrak u{as tã augustus¡ in Frankri ¡k; de vr-r:eqste melding van een
oudere urulp dateert van 15 augustusr in Engeland. F:igttur 11 geeft
al le bekende terugmelcJingen wêPr- r apart voor wulpen dle in lrun
eerste of tweede "winter" (hier gedefinieerd als de periode van 1

juI i tot 30 jurri ) wercletr terugqemeld r dus in de ¡aren dat ze irr de
regel nog niet ¿an het brcledprÕces deelnenlenr ÉF1 Voor wuipen ui t
latere winters. Bij deze l¿atsten zijn ool< twee 1;eruçmeldingen
opqenomen van door ons åls broedvoçe1 geringde wulperrr wåårvån duE

.llleen een minimurnleef ti jcl bekend is.

Buiten het broedseizoe¡r is de wulp een vogei van de kuEten v¿n
rnrest-er-rropa. Llit figuur 11 wordt duidelijk dat in elk geval eetr
dea'l van de ¡onge wulpen veel verder wegtrekt dan de oudære wulpen
tloL,n. Fr zi¡rr van wulpen uit het trlHD qeen teruqnreldingetr val't
oudere wulpen uit het gebied ten zuiderl van Bordeauxr terwiil 5

v¿n de l4 jorrge wulpen rrit Span¡e err Por.tugal werdetr leruqqemelcl .

Er is hier echter één "måar" op zi jn plaats: Vprl-eweg cie meeste
terugmeldi.nqen betref fen gesr:hote¡l wuìpen' Het zou kunnpn zi ¡n d*t
ouder€-'wulpen irr dezelfdp mate naar SpanJe en Fortugal çaart alE de
jrlnqer ífìå¡l-;ich als qevolg van trun eerder opgedanÞ erv¡3ring niet
latu:n schieten. Het felt echter dat er (onder ålle Nederlandse
terugnreldirrgen) van tJe 58 terugmeÌdlngerr van wulpen ouder dan twee
jå3r er ElpchtE óén van het iberiEch Schiereiland wercf teruqqemeld
onciergteutrt cle eerEtp 'zeronderstellinq (zia ook paragraaf 5,5). De

overige 57 waren alE volqt verdeeÌd: Frankrijk eel Erigeland It
ler'land 3r err vooral in rle brcledti jd: Nlederland 19¡ llJest Duitslanrl
l¡ .
Het iE overigetrs een qebruikeli jl: ver-rchijnsel bÍj korte- etr

iriiJden-.rf,-.;t¿ndsti-ekkerEr dat de jonqe vagels verder wegtrekken dan
de oude.
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Tahel ê.. Broedsukses j.n het geinventariseerde deel van het Noord-
hollandE Duinreservaat in de jaren 1981-1984.

J åår
aan ta I
terr i -
toria

vastgesteld aant.
par-n met pul l i

aanta I percerrt .
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v I oaen

uitge-
pulli
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I 981 9 1 11 1 11.1
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Fiquur t?,

Spreidinq van het broedEukEes over het qeïnventariEeerde
terrein¡ EåmenqÉvåt over drie jaarr Voot- het gedeelte tussen
de pijlen echter over vier jåår. De ci¡fers qeven het a¿nt¿I
uitger,,iogen jonçen åån.



5. BroedEukEes.

5. 1 . Broedsukses Ín het Noordho I 1¿nds Duinreserva¿t.

Het broeelsuksesr zoåis dat werd vastgesteid in het qelrrventa-
riEeerde deel van het NoordhollandE Duinreservaatr staaL
verme"ld in tabel ?.

Het aantal paar dat ¡aarliiks een legsel gukEesvol uitbroedt
en pullen krijgtr varieert niet zo Eterk door de iåren heenr
en iE qemiddeld ongeveer een kw¿rt van het aantal territoria.
Het jaår 1983 is wat dat betreft iets beterr fitåàF in dab iåår
wås voorål het aantal påren dat áén of rneer vliegvlugge
jongen afleverde duidel i jk hoger. Dit suggereert clat vooral
de clverlevinq van de pul len in dat jaar beter wå8. l-let iåar
begon met epn zeer nat voorjåårr met 100' 94 en 1?4 rnrn r-Pqen
in resp. maartr åpì-iI en mei; pullen vån vroege iegsels
zullen daar in mei veel van te lijden hebben gehad. Eind nrei

echter begon plotseling een mooie¡ droge zorner. In ¡uni en
juli samen viel slechts 55 mm regen. Deze Eituatie had Een
fi irrk uitqegroeide vegetatie tot gevolgr en een overvloediq
inEekten-¿anborl rnet bÍ ¡voorbeeld opval lend veel vl indprs.
(De neerslaggegevens zi ¡n afkomstig van Pompstation Castri-
currìr P-t,J,N. )

In figuur 1? is het broedresultaat weergegeven in de kaart
van het door wulpen bewoonde gebied. Hieruit is af te lezen
waar cJe legsels uitkwamen en waar de iongen uÍtvlogen' Er is
sprake vàn een niet qeliikmåtige spreiding van het broedsuk-
Ees in het terrEin¡ vêrÇeleken met de spreiding van de
territoria (figuur B). In het noordelijk deel van het qe-
ïnverrtariseerde gebied komen relatief meer leqselE uit en
rneer jonqen groot darr in het zuidet i ik deet. Di t suggereert
eelr verscl'ril in "kwaliteit" tussen beide gebÍeden.
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TabEl 3. Berekening vån de daqelijkse sterfte van legseì.s.

aan ta I
gevorrden

jåår legsels

totaal aantal
dagen onder

kontro I e
(a)

aanta I
verdwenen

(b)

dagei i jkse
sterfte

(b/a)

1981 4

B

11

13

37.5

6

b

I

0.081

1 98e ?qq 0.075

I 983 8ó.5 0.069

1 984 143 .5 0.0ó3

al le 36 347.A e4 0.069e

De overlevingskans per daq bedraaqt 1 - CI.069e = 0.9308 (=A)
en plus of min tweemaal de standaardfout: 0.9580 tot 0.8904.
Gerekenrl over de hele levenEduur vån een leqsel, 3P dagen¡
bedraagt de overlevingskans Ari¡r}=O.1008, ofwel met ?S I be-
trouwbaarheids-intervai: 0.?54 tot 0.0e43
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5.e. 0verleving van leqsels

Van de door ons gevonden legsels werd de "dagelijkse sterfte"
bereketrdr dat wil zegqen het percentage Iegsels dat per dag
verdwijnt. Vanwege de Iage aantallen moest daarbi¡ worden aångeno-.
men dat dit percentage over de gehele levenEduur vån de legsels
konstant is. Voor de berekening werd de Mayfieid/Johnson rnethode
qebruikt (Johnsontt979). TabeI 3 bevat de reEultaten.

l4et behulp vàn het verkregen resultaat kunnen we nu een theore*
tiEch aantal paren dat jongen heeft gekregen berekenenr en dit
vergeli¡ken rnet het werkeliSk vastgestelde aantal paren met
jongen. Deze vergelijking kan een indruk geven van de invloed die
ons bezoek aan de legsels. gehad zou kunnen hebben. Immersr de
berekende sterfte betrof alleen dié legsels die door ons gevonden
werclenr terwijl bij het aantal paren dat jongen kreeg een deel was
waarvan de legsels niét door ons gevonden werden.

Aannamen bij deze berekening zi¡n: a) Legsels in alle territoriar
in dit geval gesteld op 104 (vergelijk tabel a). b) Vervolglegsels
in alle territoria waar de eerste legsels verdwenen zijn. Boven-
dien werd weer uitgegaan vån een uniforme sterftekans¡ zowel over
de ¡aren als over eerste en vervolglegsels. Beide eerste åånnarnen
maken het eindresultaat vdn de berekeninq rnaximaaÌ¡ dat wil zeggen
hoger dan in werkelijkheid. Er wåren namelijk territoria waarin
geen legsels ziSn geweest¡ en er zi¡n zeker ook territoria waarin
geen vervolglegsel werd geproduceerd.

Het theoretische aantal paren dat jongen zou hebben gekregen
bedraagt dan ?Or ofwel rnet een betrouwbaarheids-interval van 95 %

5 tot 4ó.
Tijdens de inventarisatie werd van ä6 påren vastgesteld dat ze
jongen gekregen hadden. DaarbiS kornen dan nog een onbekend aantal
påren (rnaximaal 17, zie paragraaf 5.3) waarvan de aånweziqheid van
jongen wellicht niet kon worden vastgesteldr omdat die ¡ongen
reeds in hun eerste levensdagen verdwenen.

De vergelijkinç tussen dit theoretisch aantal paren met een
uitgekornen legsel en het vermoedelijke werkelijke aantal paren met
uitgekomen legsel levert zodoendë opr dat er mogelijk errige
neqatieve invloed op het broedsukses is uitgegaan van ons bezoek
aan de nesten waårop de berekening van de dagelijkse sterfte is
gebaseerd. Er iE echter geen enkele harde konklusie hiaromtrent te
trekkenr gezien de ruirnte die de grenzen van het 95 % betrouwbaar-
heidE-interval b ieden.
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Figuur 13.

Afname van het aantal groep¡es pullen in de tijdr voor de groep
vanaf het ei-stadium gevolgde pullen (A) en de groep later
ontdekte ;ongen (B).
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5.3. Overleving van pu11en.

De overleving van de ons bekende tomen met jongen wordt beschreven
in de figuren 13 en 14. Omdat het vaststellen van het exakte
aantal levende jongen van een wulpenpaar uiterEt moeili¡k iE in
dit duingebied¡ is alleen te bepalen of er rninstens ÉÉn ¡ong isr
of geen jong. De figuren geven dan ook een beeld van de overlevinq
van het laatste jong vån elk paar. Voor het moment van verdwijnen
van dit iaatste pul werd het gemiddelde genornen tussen de laatste
waarneming ervan en de eerste konstatering van het verduJijnen.
De geringe omvang van het materiaal liet niet toe dat het opge-
splitst werd per jåar¡ om recht te doen aan de variatie in overle-
vinq tussen de jaren ( zie paragraaf 5.1 ) . l,Jel werden de geqevens
verdeeld in een groep puilen die vanaf het moment van uitkomen
gevolgd werden (dus waarvan het nest bekend wasr A) en een groep
pullen die pas na het uitkomen werden ontdekt (B). In beide
groepen vlogen respektievelijk 3 en ó (misschien slechts 5)
"qroep5es" ¡onge wulpen uitr meestal slechts Één pul per groepjF.

Eij deze overlevings-gegevens is de best passende regressieli¡n
gezocht. Voor beide groepen bleek dit een logarithmische funktie
te zi¡n.
D¿t maakt duidelijk dat de sterftekans van de pullen in de begin-
fase hoger Iigt dan later. Indien de sterftekans (ìver de gehele
opgroei-periode geli¡k zou zi¡n¡ zou een exponentiële funktie
gevonden zijn.

De regresçie-lijnen zi¡n in figuur 14 weergegevenr mÊt de bijbeho-
rende punten. Ze zi¡n weergegeven met een verschillende schaalr op
basis van de volgende redenering. Het verschil tussen de groepen A

en B isr dat bij groep B een deel van de beginfase van de kuikens
is gemist. Eeide qroepen zí¡n echter wel vergeli¡kbaar in de
eindfaser omdat de kans dat jongen van die leeftijd niet werden
ontdekt uiterst klein is. De regressielijnen zijn daarom u'reergegp-
ven vanuit een gezamenlijk eindpunt¡ het aantal uitgevlogen
groepjes pullen; resp. dus 3 en 6.

Als we er vervoigens vån uit gaan dat groep A (waarvan de pullen
vanaf het ei-Etadium zi¡n gevolgd) de overleving van wulpenpullen
op een representatieve manier weerqeef t r rrìoet een vergel i ¡king van
de beginpunten van de regressielijnen een idee geven van het
aantal paren dat zijn pullen in een vroeg Etadium verloren heeft.
De beginpunten (levensdag 1) van beide lijnen Iiggen 16 tot 17
groep¡es pullen uiteen (aflezen op de rechterschaalr van groep B).
Zóveel paren zouden dus nog (korte tijd) jongen gehad kunnen
hebben boven het vastgesteid aantal van 2ó (zie paragraaf 5.i).
Zouden we met dit resultaat de cijfers in tabel ? korrigerenr dan
zouden 4P tot 43 paar wulpen pulli gehad hebben¡ ofwel 3? - 43 %

van het aantal territoria.

Enige voorzichtigheid is echter wel qeboden bij de beoordeling van
deze resultaten. De aantallen waarop de overlevingsgrafieken zijn
gebaseerd zi¡n natuurlijk klein. Bovendien waren SomE de perioden
tussen opÊenvolqende zoek-ronden nogål langr waardoor sommi,ge
overlevings-gegevens niet erg nauwkeurig zi.¡n.
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Vergeli jking met vroeqer.

TuEsen 1948 en 197ä heeft de heer Kortenoever in totaal 364 pullen
geringd. Daarvan r¡rerden er 1? dood teruggevonden vóór het uitvliegen¡
en t9 (5.e %) na het uitvliegen teruggemeld. t^le kunnen duE EteIlen dat
in ieder geval 3.? y, van de pullen suksesvol opgegroeid is in die
jaret'ì.
Beki¡ken we in dit opzicht de recente gegevensr dan komen r¡le tot het
volgende reEultaat. Als we het gemiddelde aantal uitgekomen puIlen per
paår op 3.5 stellenr dan zouden de wulpen tuEgen 1981 en 1984 minimaal
91 (van ?6 paar) en màximaal 150 (van 43 paar) jongen gehad hebben
(par. 5.e). Van die ¡ongen vloqen er 10 tot 14 uit (tatrel ?): wat
neerkomt op rninimaal ô.7 en maximaal 15.4 %. Dit Iijkt qunstig af te
steken bij de ci¡fers vån vroegerr doch de 5.7'/, averleving uit die
tijd is een uiterste minimurn (nameli¡k gebaseerd op de terugmeldingen)
terwi¡1 de recente percentages uiterste rnaxima zi¡n (gebaseerd op het
aantal dat uitvloog). AIs wij er bijvoorbeeid van uit zouden gaan dat
vån å1le uitgevlogen wulpen die dood gaan ?0'l zou worden teruggemeld
(wat waarschi jnl i jk onreal istisch veel iE) r dan zou vroeger de overle-
ving van uitkomen tot vliegvlug worden niet 5.? % maar ?.6.I % bedraqen
hebben. Bij Êen nog lager terugmeldingspercentage zou de overleving nog
weer hoger uitgeval Ien zi jn.
Er lijkt dus teqenwoordig sprake te zijn van een lågere overleving vän
jongÊ wulpen in de periode tot het viiegvlug worden¡ dan vroeger.

5.4. Sterfte*oorzaken bij pullen.

In het aì.gerneen verdwi jnen puI len spoorloos en is het moei I i jk de oor-
!--L - t -- n: --t-!-zaåK våi-l ner vgi-Úi/',¡ jnÉn iE åËiìiÉi-naiÊn. iiii-ÉKre waai'-neminq vån predaiie

komt ook rrauweli¡ks voor. Door ons werd één ¡ong doodgevonden¡ vån
onqeveer 24 dagen oud¡ in gezelschap van één nog levend kuiken. De
werkgroep Vogelsterfte van het Centraal Diergeneeskundig InEtituut
stelde vast det dit jong een ernstige besmetting met Acanthocephala¡
StekeIsnuitwormen had: die de gezondheid van het kuiken zeker heeft
aangetast. Het nog levende jong verdween vóór het vliegvlug worden.
Soms zou slecht weer ook een rol kunnen spelenr fiÊt narne in de aller-
eerste levensdagen vån de pu11en. Zo verdween een koppeltje kuikenst
dat juist uitgekomen wåsr nè drie dagen van aanhoudende regen.

In de oude PI,JN-verElågen z i jn veel oprnerk ingen te vinden over sterf te
vån jongp wulpen. Een geringd jong werd doodgevonden met een wond aàn
de halEr wêt duidt op predatie doo-r het hermeli¡n. Een ander werd
geplukt gevondenr blijkbåar aIs prooi van een roofvoqel. In het koude
voorjåår vàn 1953 werden enkele halfwas wulpen uitgeteerd doodgevondenr
wat geweten werd aan gebrek aan insekten {vers}ag 1953r T.Kai¡). Ook in
1?6? '¡aren de weerEomEtandigheden slecht r fiêt iate srreeuw in de periode
dat rlp wulpen aI broedden. Ook nu dacht men aan inEektengebrek als
oorza¿k, "In de beginne zag men per broedsel 3 tot 4 jongenr ffiåår
later zåg men 1 jang en sorns niets meer. l¡le kunnen åånnemen een enkel
daargelaten dat wij dit jåar zogoed ¿ls geen voortplanting heÞben
gehad." (versl.aç 1967, J.Castricum & K.Postrna). Berichten over dode
jonqe wulpen tengevolge van slecht weer zi¡n ook te vinden rnet betrek-
king tot de voorjåren van 19ó3 en 19ó6.
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Het inrasteren vån terreingedeelten had Eoms desastreuze gevolgen: "Nå
controle van enkel.e gåzen werd door mi¡ geconstateerd dat jongen van
hlulpen en ScholekEters welken in afgerasterde terreinen uitgebroed
wårenr vri¡wel aIlen doodgingen. Na enkele weken vond men ze dood langs
de afrasteringen. Het aantal dode jonge tJulpen binnen afrasteringen
bedroeg in de laatEte twee;aar 17 stuks¡ wåårVàn 9 met de kop in een
rnaaE bekneld zatenr 4 door onbekende oorzaak de dood vondenr ên 4
gestikt waren tengevolge van een mestkever die steeds dood in de keel
van het dode ¡ong werd aangetroffen." (versiag 195ór A.van Arnersfoort).
Het betrof vooral afr¿steringen rond jonge aanplant van bosr wåårin de
wulpen broedden (zie paragraaf 3.3). Tegenwoordig zi¡n dergelijke
afrasteringen niet meer aanwezig in de broedgebieden van de wulp.

De mestkeverEr die in een aantal PhlN-versìaqen als doodsoorzaak genoemd
wordenr zijn tegenwoordig misschien niet meer zo algemeen aIs vroeqer;
ze zi;n in elk geval niet in opvallende aantallen aanwezig. Hoe de
mestkever de dood vån jonge wulpenr Erì ook vàn jonge schoiekstersr
veroorzaakter wordt duidelijk uit het volgende fragment uit een oud
PLJN-verslag: "Deze mestkever¡ Geotrupus stercorariusr heeft sterk
ontwikkelde haakvormige poten die¡ als het insect op de rug ligtr
steedE worden uitqespreid¡ en alles wordt vastgehaakt wat in het bereik
is. Tengevolge thiervanl kan de ¡onge wulp het inEect rnaar: gedeelteli¡k
insl ikken¡ hetgeen verstikkinq tot gevolg heeft." (verslag 1959r A.van
Amersfoort). Na 1959 wordt deze doodsoorzaak niet meer vermeld.
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Figuur 15.

Leeftijdsverdeling onder de teruggemelde¡ tussen lg49 en t97?
als pul in het NHD geringde wulpen. n=PP.
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Figuur 16.

Vergeli5king tussen de leeftijdsverdeling onder de teruggemelde
wulpen¡ in Nederland als pul geringdr die geschoten werden (Ar
n=118) en die niet geschoten werden of waarvan d.e doodsoorzeak
onbekend waE (B¡ n=58).
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5.5. Overleving na het uitvliegen.

Gegevens over de overleving van eenmË¡àI uitgevlogen jonge wulpen
uit de onderzoeksjåren ontbreken nog. De meeste wulpen gaan pas in
hun derde levens¡aar broed€rìr €n hoeven niet persé in hun geboor-
tegebied te gaan broeden (Kippr 19Be). Uit vroeger jåren zi¡n er
echter wel gegevens' nårnelijk ee Iater teruggemelde pullen (de 19
eerder genoemder Çëringd door Kortenoeverr plus drie door anderen
geringde). Fi.guur 15 geeft het verloop van de sterfte in deze
groep w€€rr in percentages. l¡Je zien dat er een çterfte van bi¡na
60 % iE in de eerste winter¡ En êEn lage sterfte in de latere
jåren. De oudEte wulp uit het NHD werd in zi¡n 14e winter gevangen
in Engeland¡ en weer losgel.aten (hi¡ werd overigens weI in figuur
15 opgenomen).0nder de wulpen die wij in 1983 op het Etrand
vingen wås er één die als pul geringd was in het Heemskerkerduin
in 197?. Deze wulp keerde in 1984 terug als broedvogel in het
terrei ì'ì r måàr in 1985 niet rneer ; daarom werd deze als doodgegaån
in haar 13e winter in fiquur 15 opgenornen.

De rneeste terugmeldingen uit het buitenland betroffen geschoten
wulpen (tenminste 12 en wåarstrhijnlijk 16 van de 18). Dit zou
eventueel van invloed kunnen zijn op het verloop van de sterfte
over de jårenr omdat de oudere wulpen rneer ervåring met jågerg
zouden kunnen hebben dan de eerstejaars. De enige twee terugmel-
dingen u,,aarvån zeker is dat het geen geschoten vogels betrof wåren
dan ook oudere wulpen. Daardoor zou de sterfte in de eerste winter
relatief te hoog uitgevallen kunnen zijn.

Het effekt van de ¡acht is duidelijk te illustreren åån de hand
van het verschil in de leeftijdsverdeling tussen de wulpen die
geschoten werden en de wulpen die niet geschoten werden of waarvan
de doodsoorzaak onbekend rsr uit alle bíj de ringcentrale bekende
teruqmeldinqen (figuur 16). Van de geschoten wulpen is de sterfte
in het eerste en tneede jaår respektievelijk 74.ó en 5.9r van de
andere respektievelijk 36.? en 15.5. Bovendien zitten er in de
eerste groep qeen wulpen ouder dan 9 ¡aar¡ terwijl in de tweede
groep ??.4 'I ouder is dan I jaar I

Dit verschii in invloed van de ¡acht op de sterfte van de eerEte
twee ¡aargången en de oudere wulpen hoeft niet persé op ervaring
te berustenr maar kan ook gelegen zi¡n in het verEchil in overwin-
teringsgebied. Doordat de oudere wuLpen Span¡e en Portugal verrni¡-
den (zie figuur 11)r onttrekken ze zich aån wellicht de zwaarste
¡achtdruk. Zie echter ook het eind van paragraaf 4.ó.
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Tabel 4. 0verzicht van het broedsukses in verschillende broed-
geb ieden

p I aats

aanta I
påår

per 100 ha
aanta I
påår

percentage
påren

rnet
pullen

aanta I
vl ieg-
v I ugge
pul len

i dem
per
Påår

Fochte Ioo

Kr aansv I ak

V1 ieland

NHD 1988

NHD 1983

NHD 1984

Eeieren r )

3.4-4.7

3. a-3.9

4. e-5. B

3e-45

10-1e

?9-40

33-34

e7-30

3 1-35

?7

1464

60-78

e5-30

45-83

et

37-4t

e0-e3

?

?

?t 0.5-0.7

0 0

e3 0.6-0. B

I o.03

e. B-3.3 7-t t 0. e-0.4

t 0.03

I 36 1.3

[,Jestf alen e ) 7 4"-9 0,3

r) kultuurlandschap; Glutz et al.r Lg77e) kleine resten veen in ku!tuurland; Kipp¡ lgga
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5.6. Vergelijking van het broedsukses met andere broedterreinen.

In het kader vån ons orrderzoek werd ter vergelijking ook onderzoek
verricht aan de wulpenpopulaties in twee andere duingebiedenr het
Kraansvlak bij Bloemendaal en het waddeneiland Vlielandr in 198?¡
respektieveli jk door de studenten tnJ irn Denneman en Marian Verdonk.
DaarnaaEt zi¡n er gegevens over het Fochtelooerveen (Fr,)r uit een
R.I.N.-onderzoek in 198l (l¡JeEselsr 198?).

Deze terreinen worden hieronder kort gekenschetst voor bråt betreft
faktorerr die van belang zouden kunrren zi¡n voor de wulpen:

Fochtelooerveen - vochtig hoogveengebied; grondpredatoren aanweziq;
kraaiachtigen aanwezig; predatoren worden be¡aagd; grotendeels
gesloten voor het publiek; weilalrden (als potentieei fourageerge-
bied) direkt aångrenzend aan broedterrein.

l(r-aansvìak - droog duingebietJ; grondpredatoren aanwezig; kraaiachtigen
aanwezig; sterke be¡aqing van predatoren; gesioten voor het
publiek; weilanden op flinke afstand.

VIieIand - veel vochtige duinvalleien; geen grondpredåtoren (behalve
enkele katten) en weinig kraaiachtigen aanwezig; onbekend in
hoeverre predatoren worden be¡aagd; operlgesteld voor het publiekr
maar dat is gering in aantal; weilanden en het wad (dit laatste
wordt waarschi jnI i jk niet gebruikt ) dichtbi ¡ .

Noordhollands Duinreservaat - droog duingebied; grondpredatoren aånwe-
zíq; kraaiachtigen åånþrezíq; geen be¡agi:nq van qrondpredåtoren
(behaive vån katten); afschot van kraaiachtigen; oPengesteld voor
het publiekr uitsluitend op de paden; weilanden tameli¡k ver weg.

In tabel 4 worden de broedsukses-qegevens uit deze terreirren onderlinq
vergeleken¡ en met enkele Iiteratuurqegevetls

tJe zien dat in de meeEte terrei¡ren het broedsukses laag is. Het is niet
goed mogelijk om op basis van deze gegevens de invloed van de verschil-
lende bovengenoemde faktoren in te schatten. [,Je] is duidel i jk dat ook
in l¡Jestfalen het broedsukses niet zo hoog iEr hoewel toch nog net zo
hoog als in het NHD in een heel gunstig jåår (1983).

3.7. BroedsukEes en levensduur.

Vergeleken met de meeste vogelsoorten heeft de wulp uberhaupt een laag
broedsukses en een hoge gemiddelde levensduur. Toch liikt het broed-
sukEes in het NHD niet hoog genpeg te zijn om de populatie in stand te
houden¡ als er geen sprake zou zi¡n van immigratie (zie verderop). Als
er geen sterfte zau zi¡n tussen het uitvliegen en het eerste jaår van
broedenr dan zou de gemiddelde individuele wulp 17.3 jaar moeten
broeden, tiij dit niveau vàn broedsukses (1? jongen per 104 paarr dug
ã08 voqels; zie tabel e)r om de ¡ropul¿tie in Etand te houden. Dat zou
dus irrhouden een gemiddelde levensduur vån 1?.3 ¡aarr omdat de eerste
lwee jaar niet gebroed wordt.
A1E echter de sterf te van jonge t^rulpen tuEEen uí tvl ieqen en eerste ¡aar
van broeden inderdaad 59.1 plus 13.ó = 7?.7 prorent bedraagt (gegevens
uit figuur 15), dan zou het ¿antal ¡onge wulpen dat eIk ¡aar gaat
deelrremen aan de reproduktie slechts ?7.3 '/ van lP = 3.3 per POB vol-
wåssenen wulpen bedragerr. Dit zou beteketren dat de gemiddelde individu-
eIe wulp 63 ( t ) jåar zou rnoeten broeden¡ dus 65 jaar zou moeten leven.
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Uiteraard haalt zelfs de wulp een dergeli_ike (gemiddeldel)
ieeftijd niet. De oudst bekende geringde wulp werd 31,5
jåar (GIutz et al.r 19771 r ñìååF een belangrijk deet brengt
het niet verder dan 10 tot 15 jåår (vgt. figuur 16).

AIs we andersom redenerenr pÍt uitgaan van dit sterftecijfer
van 7P.7 '/, in de eerEte twee jðår, en een qemiddelc! aantai
broedjåren voor elk overlevend individu ðànnemen van B
jaar¡ dan kunnen r¡e berekenen hoe hooq het broedsukses zou
moeten zi¡n voor het op peil houden vån de populatie. Zo,n
berekening komt uit op 0.91ó uitgevlogen jongen per påår
per jaar. Dit lijkt zelfs voor een gezonde populatie een
nogal hoog broedsukses, waardoor het aannemelijk wordt dåt
rnet name de werkeliSke sterfte in de eerste twee jaar
anders l iqt r en ulel f l ink wet iager dan 7? .7 '/,. Overigens
heeft Kipp voor de wulpenpopulatie in Westfaien berekend
dat het broedsukses 0.6 uitgevlogen jongen per påar per
jåår zou moetelr zi¡n om de populatie in stand te houden¡ op
basis vån een sterfte over de eerEte twee ¡aar van 70,4,/,t
en op basis van de verdwi 5nsnelheid van zi ¡n vele irrdividt.l-
eel gemerkte volwagsen wulpen (lf.Kipp r pers.meded. ) .

Een gelukkige omstandigheid voor het Noordhollands Duinre-
ser-vaat isr dat er nogaÌ veel uitwisseling is tussen
populaties. De wulpen die eenmaal ergens gebroed hebbenr
vertonen een hoge plaatstrouw¡ måår een groot deel van de
jonge wulpen vestigt zich in een ander broedgebied dan waar
ze geboren zi¡n (Kippr 19Be). De grootste gekonstateerde
af standen ulàren in t^lestf alen 1?5 km voor de vrouwt jes r en
74.5 km voor cie m¿nnet jes (M.Kipp, perE.meded. ) .

In hoeverre de wulpenpopulatÍe zich in de toekornst zal
kunnen handhave¡r¡ hangt dus gedeeltelijk af van de mate van
immigratie van wulpen van elders. HeIaas is niet bekerrd in
hoeverre dat vroeger ook reeds het geval was
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b. Faktoren die het broedsukses kunnen beÏnvloeden.

ó.1. Gedrag vån urulpen ten opzichte van mogeiiike storingsbronnen.

6.1.1. Inleiding.

t,'lulpen gelden reeds Iang als vogels die erg storingsgevoelig zijn.
0nqetwi SfeId komt dat r doordat ze reeds op grote afEt¿nd reågeren
op de åånwezigheid vån mensen en geweldÍg te keer kunnen gaan als
er eÞn predator in de buurt is. Voor toezichthouders is dat
gemakkelijk: ze hoeven slechts op de wulpen te lettenr Erl ZP weten
uJaàr er zich rnensen in het duin ophouden. Door deze grote sto-
ringsgevoeligheid is de wulp verschillende malen (mede) onderwerp
geweest van studiesr waarbi¡ getracht werd de invloed van rekrea-
tie te onderzoeken (GendebÍen & Mörzer Bruyns, t97O; Bootsma¡
t977i de Roosr 1981; van der Zander 1984).
Een groot nadeel vån dezÉ studíes isr dat men zaken heeft gemetent
wâårvån onduidelijk is gebleven in hoeverre die een werkelijke
afspiegeling u\,åreìr van effekten van rekreatie. Zo maten Gendebien
& Mörzer Bruyns de afstånd b,aarop willekeurige wulpen opvl'ogen
voor- ûrêñ5enr en onderzocht de RooE de afstand van wulpennestenr of
de centra van hun territoria (onduidelijk hoe bepaald) r tot wegen
en padenr zonder te kijken naar een mogeliik effekt op het aantal
territoria per oppervlakte-eenheid. In de gegevens van de Roos is
qeen verschil in dichtheid bespeurbaar tussen terreindelen die
toegankeli¡k waren voor publiek en delen die niet toeqankeli¡k
wal-en.
Van der Zande werkte noÇ Çrover¡ door de ¡aarli¡kse bezoekersaan-
tallen àan verschillende duingebieden te relateren aån de broedvo-
geldíchtheden in die gebiedenr zohder zelfs måår rekening te
houden met verEchillen in toegangsbepalingen (toegang alleen op
de padenr of ook buiten de paden)r laat staan met de verschillen
in oekologische omstandiqheden. Zeifs hield hi¡ er geen rekening
mee dat een aantal van de door hem onderzochte terreinen gewoon te
klein vån omvàng wåren om tenminste één wulpenterritorium te
kunnen bevatten. Alleen Bootsma deed gedetailleerde waårnemingen
naar het direkte effekt vån verschillende storingen op het gedrag
vån wulpen rnet een legsel; helaas kon hi ¡ echter niet meten in
hoeverre het broeden zelf onderbroken was tijdens ziSn observa-
ties.

Het ontbreekt dus nog åan kennis over wat er precies gebeurt
tijdeìrs datqene wat in het algemeen een "storing" genoemd wordtr
om te kunnen beqrijpen welk effekt storingen kunnen hebben. In
zulk onderzoek moeten de storingen waàrèèn wulpen in de broedti¡d
blootstaan gekwantificeerd wordenr en moEt geprobeerd worden het
uiteindeli¡lle effekt van die storingen op de populatie (t¡roedsuk-
Ëes en dichtheid) te bepalen.
Het onderzoek dat nu in het NHD verricht isr karr gezien worden als
een åånzet tot zulk onderzoek. Hieronder worden eerst de waarqeno-
men kwalitatieve gegevens (het gedrag) beschreven¡ åpàrt voor
predatoreì'ì pñ rnprìser1 r en daarna de kwant i tat i eve qegeveng met
betrekking tot storingen (paragraaf 6.7).
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6.1.e. Predatoren.

a. Voorkomen.

De predatoren die in de broedtijd in het NHD zo algemeen zijn dat
ze effekt zouden kunnen hebben op het broedsukses van de wulpr
ziSn zwarte kraair ekEter¡ zilvermeeurl¡ stormmeeuw¡ voç en bun-
zìng. Verder komen er een klein aantal torenvalken en ransuilenr
vri¡ veel boomvalken en bosuilen en soms een enk:ele buizerd en
sperwer in het gebied v.oor in de broedti¡d. Andere roofvogelsoor-
ten komen qeregeld tijdens de voorjaarstrek door het gebied.

Zwarte kraaien zi¡n paarsgewijs en solitair È¡anwezig. Ze broeden
in de bossen die grenzen åån het broedterrein van de wulp¡ rTlåäF
fourageren overal in het open duingebied. Er vindt enig afschot
p I aats.
EkEters zijn erg algemeen en broeden in ieder wulpenterritorium,
In de broedtijd zi¡n daardoor overàl fouragerende exemplaren waar
te nemenr meestal solitair,Ook ekEterE worden regelmatig afge-
scho ten
Zilvermeeuwen broeden niet of nåuwelijks in het reservaat. op
enkele vlakke terreingedeelten in de infiltratiegebieden kornen
echter dagelijks zilvermeeuwen bijeen (societeit). Buíten deze
plaatsen worden zilverrneeuwen vooral aangetroffen irr het buiten-
duinr viiegend op de thermiek boven de zeereep. De betangrijkste
fnrlr¡noarnolriodan I iññã^ .,^^- /.1^*^ -^--+ --L¡.-- L..: !-.- L-!¡ 4¡gLJErr vuur uE4E Þuut L ËLltLet uulLtjrì ne! ouIn.
TÍ;dens de broedtijd vertonen sommige zilvermeeuwen grote belang-
EteIIing voor konijneholerr¡ waar ze rnet naine tegen de avoncJ
proberen jonge konijnt¡es te pakken.
Storrnrneeuwen broeden in een kleine kolonie op een ei land je in het
infiltratiegebied caEtricumr err her en der in solitaire paren
verspreid in het buitenduin. Storrnmeeuwen fourageren somE in het
buitenduinr met nåme 0p inEekten.

Vc¡ssen komen irr het gehele terrein voor r 7_owei in het open als in
het beboste duin. De voor¡aarsdichtheirl liqt tussen de ? en 3
vossen per 100 ha (zie Deel 3r "De vossenpopulatie"). Aanqezien er
onqEveer 3 wulpenterritoria per 100 ha trroedgebied zijn (zie tabel
4)r komt er per nulpentprritorium iets rninder dan I volwaEsen vos
voor. Later in het broedseizoen liqt dat door het zelfstandiq
worden van de jonge vossen iets hoger. VoEEen eijn in het NHD
bi jna ui tsluitend 's nachts aktief.
Bunzingen zi¡n algemeen in het NHDr rnåàr het is rnopilijk om een
betrouwb¿re dichtheidsEchatting te make¡r. De wezel wordt wat
minder qezienr en het hermeli¡rr wordt tegenwoordig nog slechts
uiterst sporadisch ge:ien (zie Deel ?: "Het voedsel van de vos,,¡
par.3.3.3)' Bunzingen zi¡n evenalE vossen bi¡na uitsluitend's
nachts aktief.
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h. Voqe1-predatoren.

Dedurelrde de perEte tijd dat wulpen in het terrein åånweziq zijnr
irr naart en begin april r iE er nauuúeti jkE eniEe interaktie tuEsetr
wulpen en andere vogelsoorten. Vogelpredatoren vormen blijkbaar
çeen bedreiqirrg voor- de volwassen wulpen zelfr rnaar hooguit voor
hun eiererr eì1 jÕì'ìqen. N¿armate cle legper iode nadert rleemt de ululp
eerl rneer ågresEieve houding aanr êll sortrs v¡orden bepaalde vogel-
soorten reedE achterna qezeten vóór er werkeli¡k eieretr zi jn.

Vooral in de fase r,{aarin de eieren gelegd wordenr en het nest nog
niet perm¿nent wordt bezet doot- een varr de wulpenr wordeì'l vogel-
pr-edatoren zoals rneeuwen heftig achterna gezetetr et'l ver¡aagd uit
de omqevinq vatr het nest. lnJaarEchi jnl i ¡k zi jn wulpeniegseìE irl
deze perioder die ongeveer een week duurtr het meest kwetsbaar.
tlet mannet je houd t z ich meestal wel irr de buurt van het trest op r

rïåår toch karnt het Eorns vooÌ- dat hi j en het wi jf ie zich uit het
zicht van het neEt bevinden.

Zo¿1s in paragraaf 4,1 beschrÊVêrr verlaterr de wulpen een onvol-
teclig legsel 'E avondsr om pås weer's ochtends vroeg terug te
ker-en. De indruk bestaat dat c1 it geen extra gevåàr oplevert voor'
predatie door vr:gelpredatorenr omdat die in cliezelfde periode van
het etrnaaÌ inaktief zi jn.

t'Jorclt er eenmàå1 gebroed: dan bl i jf t de broedende wulp vri jwel
aI bi jd op het nest zitten. De niet-broedende parttrer ver¡aagt datl
vaaþ: wel ¡ndere vogels¡ maar vaak slechts uit de.direkte omgevinq
van het nest, tJulperr slagen er Eteedg in andere soorten ef fekt ief
te verJågeì-l . Ssms echter verlaat een broedende r¡utp ulêl het nest r

orn een ant1ere vogel die te dicht bij komt te verjagen. Dit is
clriema¿l waargenornen (bi j twee nesten) : e¡r het betrof Eteeds het
r^rijfje. Elke keer dat een vogeÌ erg dichtbii hët rrest kw¿m vËriÕeg
ze rl ie uit de direkte Ofngevinq van het nest: een ek'.ter I Ë81-ì rnanke

zilverplevíer en een onbekende wu1p. Itr vergeliikbåre situaties
(met een Etormmeeuwn 2 ekstersl' en dezelfde ¿ilverplet¡ier) bleef
het rnarinet je steeds (5 gevalien) zitten broeden (zÍe ook tabel 6).

il:sterE vluchten a1E ze verjaagd worden mpeEtal in een çtruikr
t"råÀrop de wujp de achtervolgirrg staakt. Het veriågen van ekEterç
cloor wulpen voorksmt ¡riet dat eksterE binnerr een wulpetrtet-r itorium
gaan broeden. EksterneEten worden sofïs zËer dicht (P0 meter !) irr
tJe buurt v¿n Ëen hiulpennest gemaakt r of andersorn.

Iir juni 1984 wercJ oo{.: etn çtclrmmeeuu¡nest gevonden dat zeer dicht
bi ¡ Ëerr r,lulpennest laE' op ongeveer drie rneter- afstand. De nesten
u¡er-cle¡r ontdel.:t orndat zich de onqebruikelijke situatie voor-deed dat
een Nuip en een storrnmÊeuw elkaar beurtel irrgs achterna zaten op

clie plaats. Het bleek dat de stormmeeuw zich er gevestigd had toen
de wulp reeds vasb zat te broecJen. ioiets wordt rnoqei i jk qemaakt
tloorCat eet-r broedende r^¡ulp zi jn nest niet verl¿¿tr en zi ¡n niet-
l-lr-oederlrJe partner vaak o¡: qrote af:tand van het neEt is.
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Als het nest niet bezet is a1s gevolg vån een storirrgr reageren de
wulpen vaak veel feller darr normaal op de aanwezigheid van vogels
als kraaienr eksters en rneeuwen. Zelfs fazanten en konijnen kunnen
dan fel ver¡aagd worden uít de naaste omgeving van het nest.

Ten opzichte van roofvogels wordt nogal verschillentl gereaqeerd
door wulpen. Voor buizerds wordt Eteeds¡ ZowEl wanneer ze zitten
als wanneer ze overvliegenr fel gealarrneerd¡ en va¿k doen er
meerdere påren aån rnee. Hoewel soms åånvallen werden ondernomen op
de buizerdt bleven de wuJ.pen toch meestal op enige afstand. Er
werd ook hlåårgenomen dat een broedende wulp zijn nest verliet voor-
een buizerd, 0p over het nest vliegende kiekendieven (eenmaal een
bruine¡ eenmaal een qråuwe) werd echter niet gereageerd (Een
dichtbij broedende scholekster verliet wél het nest¡ en reageerde
zeer fel; zou d¿t verschil veroorzaakt worden door het verschil in
schutkleur?). Tijdens de observaties op Vlieiand werd driemaal een
wijfje en vi¡fmaai een månnet¡e blauwe kiekendief waargenomen in
de buurt van wulpennesten; geen enkele maal reageerden de wulpen
met meer dan enige alertheid. Vreemd genoeq çchrijft Von Frisch
(1956) dat de reakties van wulpen op buizerds en kiekendieven
precies andersom waren in zi¡n studiegebied in Beieren: buizerds
werden met rust gelatenr voor kiekendieven werd het nest verlaten
om hen fel te verjågen.

t^julpen reageerden niet op de boomvalkenr die met name's avonds
ì --- ^-L--^-J --,-- 
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Torenvalken werden ook met rust gelatent zelfs als ze "bidden" in
de buurt van een onbezet nest. Siechts éénmaal werd een torenvalk
verjåågd¡ toen Éen wulp reeds alarmerend van het neEt af waE in
reaktie op een vos, Vreernd genoeg werd wel wåargenomen dat een
koekoek werd wegge¡aagd door een wulpr die enige minuten eerder
door zi¡n vrouwt;e,was afçelost op het nest.

Eenrnaal r¿'rerd 'g nachts .een ui I waargenomen die langsvloog
buurt vån een broedende wuIp. Deze vertoonde qeen reaktie¡
het was onduidelijk of hij hem wel waar kon nemen.

in de
fnaår

Hel¿as zi.ìn er weinig systematische observaties voorhanden uit de
tijd dat wuipen jonqen hebben. De ¡ongen worden steeds zeer.
oplettend begeleid door de oudervogei.sr die elkaar in het begin
afloEsen. Later is meeEtal alleen het mannetje nog aanwezig (zie
paragraaf 4.5) . In het algerneen zi ¡n de reakties van de ouclers op
kraaiachtigen feller dan in de fase met eíererr.Ook werd het
verjågen vàn een biddende torenv¿lk gezien. Een stormrneeuw die
zich op enkele rneterE afEtand van een pul bevond werd echter niet
ver jåågd. Het is rnogeli jk dåt wulpen in de f aEe met jon{len minder
ti¡d besteden a¿n het verjågen van mogeli¡ke predatoren dan in de
fase rnet eieren¡ oÍrdat z.e z ich Eteeds zeer dichtbi j hun jor'ìqen
bevirrderr en daardoor een beter inzicht hebben in de mate van het
gevåàr .
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c Zo oqd i er-pr eda to r en

Sieclits éénmaal werd waärqerìornen dat een bunzing binnen het
qezichtsveld van een wulp was. De bunzing liep hierbij op ongeveÊr
40 meter af Etand Ianqs een neEt rnet een t¡roederrde wulp r rrridden in
de nacht. De broedende r,nrulp vertoonde geen wåårneernbare reål.itiÊ.

De reakties van wulpen op voçsen (en loslopende honderr) overtreft
qua hevigheid die op vogels (uitqezonderd de buizerd) en mensen.
0ok hier is het konfl ikt niet beperkt tot het deEbetrefferrde
wulperrpaar . Sclr i ¡naarrval len op de voE komen rriet voor. De wuipen
vliegen Iuid alarmerend boven de voEr of gaan zitten roepen op eerì
plaats vånþlàår ze de vos goed kunnen bl i jven volgen. De daarbi ¡
qebruikte alarmroep ( "kíwiwi-kiwiwi " ) werd door ons het "vossen-
àlarm" çenoemdr omdåt deze roep (buiten de fase waarirr pullen
aanwezig zi jn) uitsluitend gebruikt wordt voor wat bl í jkbaar als
de grontste bedreigingen gezien worden door de urulp: vos pn
buizerd. Zodra er jongen uit het ei kruipenr wordt deze alarmroep
ool: voor veel minder gevaarlijke verEtoringen gebruikt; het vorrnt
dan een goede indikatie voor de aanweziçheid van jonge wulpen in
het Lerrei n.

In de f¿se w¿arirr er getrroed wordt verlaten wulpen overdag bij het
zien van een vos het nest. Pas als de vos weer op een behoorlljkê
afstand is wordt het broeden hervat. Voor de wulpen in het Noord-
hol Larrds Duinreservaat is het daarom weI I icht een gelukkige
omstandiqheid; dat da vossen grotendeelE nacht-aktief zi¡n. 'É
Nachts is de reaktie van wulpen geheel anders (zie verderop).

Als een voE onverwachtE vl¿kbi¡ een wulpennest verschijnt¡ kan het
gebeuren dat de wulp het neEt niet verIaatr måår ineengedoken
bl i jf t zitten. Iemand nam in de SchosrlEe duinen waar dat j.rt zo'n
geval de wulp luid schreeuwend van het nest af vloogr zodra de vos
uit het gezicht was úerdwÊnen.
In 1983 deed zich een situatie voor waarbij een wulpennest op
ongpvt?er t?5 rneter afEtand laq van een vossenburcht waar van ti¡t"l
tot tijd jongËn åènwezig waren, Doordat de jongen regeLmatig een
kt jk je bui ten de burcht namen¡ trad er eerì zekere gewenninq op in
de re¿ktÍe die de r.,ruIpen vertoonden. Zo werd tweemaal wåðrgenomen
dat hel m¿nrretje fel begon te alarmerenr flåêì- op het nest bleef
zitten, Driemaal liep de broedende voqel (tweemaal het wijfjer
eenmåàl het mannetje) na enige tijd alårmËren toch v¿n het nest
åfr een Ëtukje in cle richtinq van cle burcht. De frek'we¡rtie van heb
alarmeren nam vaak na verioop van enige tijd åf; de wulpen hingen
dan op lettencf maar zwi jgzåam rorrd ergeng tussen het nest en cJe

burchtr totd¿t de jorrge voEsen zich blijkbaar niet meer lieten
zien. Soms ging één van hen zelfE r^,eer op het neEt zittenr våcik
kort na nog eens fel gealarmeerd te hebben¡ terwij1 er nog steeds
vclsjes ziclrtb¿ar wåren.

Honde¡r ontlokken dezel frJe reakties aan wulpenr als vosser-1 .
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Figuur 17.

Nachtel i jke Looproutes vårì voESên¡ Nååì-gÊnornen ti jdens vi ¡f
nachtelijke observatieperioden bij een r,.,rulpennest¡ in 1984.
| - 9/3, ??.40 uur; e - l0l5' ?1.45 uur; 3 - L1/3r 0.50 uur;
4 " l4/5, ??.43 uur; 5 - ?.e/5, ?3.47 uur.
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Bi j konfrorrtaties qedurerrde de nacht reageren wulpen geheel anderE
ùp vosEen. Tijclerrs de nachtelijke observåties werd geen enkele
keer w¿¿rgenomen dat een wulp zijn (het mannet¡e broedt'9 nechtsr
zie paragraaf 4.4) nest verliet. Verschillende malen werd waarge-
nornen dat vosselr een wulperrnest op korte afstand paEseerdenr zelfs
tot op rrinder dan dertig meter (fiquur t7). De brsedende wulp dook
in die geval len ineen err bleef broeden. l¡Janneer een ¿ndere wulp irr
lret donker heviE alarnreerde in de buurt, wðs tJat ook geerr reden orn

lret lreEt te verlaten.

Uit de reqistraties v¿n neEt-attentie ( zie 6,8,8) r die veel
ornvànqrijkeT- r'Jåren dan de observatÌeE (zie 6.e.1) bleek echter dat
het wel degeli¡k voor"kwam dat wulpen's nåchts hun neEt verlietenr
waarschi jnI i jk in de meeste qeval len voor passerende vossen.
Bl i ¡kbaar is er een zekÉre kritisch* afstalrd r hrååFLrinnen de wulp
verl.. iest te vluchten in plaats van de eieren Ll bescherrnen. In een
aa¡rtal qeval len begon de wulp direkt na het opvl iegen van het treEt
te alarmerenr en in een aantal gevallen pas nà een halve rninuut.
0ndanks c1 i t opva I l ende gedrag werden de betref f e¡rde nesten l atrg
niet altijd gêpredeerdr dus ofwel de vos zocht er niet naar¡ ofwel
de vos kon ze niet vinde¡r.

Nog nooit hebben wi ¡ direkt of irrdirekt kunnen vaststel len dat
volwaEEen wulpen het slachtoffer werderr van een vos¡ hoewel dit Ín
de literatuur soms vermeld wordt uit het broedseizoen (bijv.
[.JatEon, 197?) . tJanneer legselE v¿n gekieurringde marrnet¡es in het
NHD verloren ginqen' bleken zi jzElf steedE nog aanwezig. De
r-egistraties van neEt-attentie maken het aarrnemei i jk dat de wulpetr
in het duin steeds op ti jC van het nest opvlÍegen om te voorl<cmert
dat zijzelf geqrepen worden door een vos,

Uit de reqistraties kwam een belangrÍ¡k verschi¡rrsel rraar voren:
als een wulp 'g n¿chtg het nest verlatelr had r keerrle h i j vr i ¡rnret
rrr:u i t op het nest terug vóór het weer I icht was. I¡r hoevel-re d i t
wordt veroorzaakt doordat de storings-oorzaak eetr vos betreft, is
orrduidpli jk. t^lellicht zou vergeli jkinEsmeteriaal uit andere
qebíederr¡ bi;voorbeeld v¿n de waddeneilalrdenr da¿t- ultsiuitsel
over kunnen geven.
Uj.t het feit d¿t de broedende wulp een enkele måâl wél in het
donkar teruql'reerde¡ err dat wuiperr in het waddanqebied oclk 'g
nachts kunnen fourar¡erenr bli¡kt dat een wulp in ieder qeval wel
in staat is het rrest in het donker terug te vinden.

De overganq vàn licht naar donker is in dil opricht een kwetEbare
periclde. AIE irr het vÐorjaar de n¿chterr kort zi¡n wordËn vr)EEpr'ì
r¡¿ak reedE in de echemer aktief. De niet-broedende wulpen Cie
normåliter de nacht buitelr het duirl doorbrengen¡ hebberr d¿rr een
groter-e l:arrg eeu aktieve vos aån te trefferr. Indierr ze hierop gaån
¿larinær-eir verla¿t de broedende wuip het nest. Êls de storinq dan
.,.oiang aanhoucJt dat del wulp :i jn "donker--reaktie" gaat '¡ertonen,
bi 1jf t het rrest de qelrele nacht onbebroerl . 0ol: andere çtr:l-ings-
brorrneir: ioåls late trimmercr kuìrnen dit effekt teweeg bretigetr.
l'{r:t qebeurde ¡ol-l door cnE¿eif dat. eenr¡rr:edende wulp de gelrele
n¿E:l-rt ulegbleef, tr¡err we jn de gcherner het papier in een registra-
tie-apnaraat bi¡ eerr ne:t çirrgen verwisseletr.
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HelaaE is nog niet bekend of het mannpt;e ook niet teruqkeertp als
.-L! Li -: 

. - n: ! ..--J! ..^.-^^..*--l.tnIJ OUUI egn VUs WegV.tULl)L LJ-tJ ¿IJll JUllgell. L/IL wur uL vHr ulJl ¿ddKL
doordat registratie in deze qevallen niet mogeiijk is, daar de
jÕngen elke nacht ergens anders ontler de veren van het rnannet¡e
verblijvenr en doordat obEervatip in deze fase uiterst rrrou"ilijk is
door de veel qrotere afEtand die de wåårnÊmËr in acht moet nemr:n
dan in rJe fase met eieren¡ vÀnweQ€ de veel grotere storingsgevoe-
ligheid van de wulp.

Er zí¡n echter twee obEervatieE die verricht werden in de schemer¡
waarbi¡ een paar met kleine jongen gekonfronteerd werd rnet hJåår-'
schi jnl i ¡k een vos:
?O/03/84 (zonsondergång P1.3ó uur)

- "Vånåf P0.30 uur r¡,rordt een paar met ó dagen oude pullen
langzaam benaderd door de uúåårnerner in een mobieie schuilhut.
0m 21 .06 r,¡orden de pul lerr voor het eerst waarÇ€nornÊn¡ terwi j I
ze loperr te fourageren. Het vrouwt je vl iegt een rond¡e en iatrdt
100 m verderopr terwijl het mannetje op ?5 m afstand van de hut
Etaat, Enkele minuten later alarrneert het vrouwtje fel r bli¡k-
baar voor een vos. Het mannetje reågeert door naar haar toe te
lopen, In ieder gevå1 I pul gaat door met fourageren. Even
later keert de ruEt weer.
0m ?1.?0 uur lopen de vier pullen piepend achter het mannet¡e
åån. 0m 11.31 qaat het mannetje zitten en kruipen de jongen
onder hem. Kort da¿rna wordt er door het dan nog aartwe:ige
vr-our¡t¡e gealarmeerdr met het "voEsen-ålårm". Het mantretje
vliegt direkt op en begeeft zich naar de plaats van het alarm,
De ¡ongen lopend piepend uiteen. AIE het mannet¡e even later
terugkeert lopen zè op hem af en kruipen weer onder de veren,"

7?/05/8t+ (zonEor-rderganq ?1.38 riur; zelfde paar)
- "0m el.38 uur l.:ruipen de jongen onder het mannet¡e. 0m Pl.48
alarmeert het wijfje weer voor vossen. Nu b1íjft het mannetje
op de jongen zitten. l'{et vrour¿¡t¡e vliegt om ee,11 naar het
str¿nd. 0m 2?.18 klinkt oprrieuw sterk alermr r'ìu Vår'l een naburi-
ge wulp. Het mannet¡e reageert weer niet.

l¡leilicht spelen bij dit verEchil in reaktie tuEsen de twee daqen
de liclrtintensi teÍt en de afstand tot de storingsbron¡ en mis-
schierr zelfE een zekere gewenning een roI.

,5.1.3. lfensen.

Bezoekers worden in het NHD in het algemeen toegelaten op h,egen
err .paden tussen zonsopgang en zonsonderqang. De meeste menselr
houden zich daaraan' maår er:i¡n natuuriijk ook altijd een ¿antal
overtreders vån de regels. Oa¿rnaast zi¡n er de "legale over-tre-
derE". tret terreinpersoneel en de onderzoekers. In het algerneen
Etoran wulperr zich ' als gevolq van qewenninÇ r niet of nauwel i jl(s
åan meTìsen die r.rp de padetr blijvetrr behalve in de faEe t¡aarin er
joirgen zi¡rr. De rnate van storinq is natuurlijk åfhånkelijk van de
plaats en het gedrag van de mensen, wåt kan varieren vån eËn korte
wandeling Iangs een territoriumgrenE tot een Iang verblijf (zonrìe-
baden) op een geexponeet-de plaatE vlak bi¡ een neEt. Uok de
Lerreinqesteldheid speelt eetr roI: irr een sterk qeal:siderrteerd
terreirr iE de karrs op viçueei l.:ontakt tugsen wulp err rekreant
beperkter cl¿n in een rrìeer open terrein.
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In de periode vóór de eileg reågeren wulpen op rnensen meestal door
stit op te vliegen en erqeì1s anders te gaan zitterr. Naarmate cle

legfase ¡radertr wordt dit ulegvliegen vaker gekombitreerd rnet een
alarmroep. Voor mensen buiten de paden vliegen wulpen vaak reeds
op grote afstand op: tussen de honderd en tweehonrlerd meter. Voor
mensen op de padetr is die afstand vaak beduiderrd kleiner. Door de
gro te vluchtaf Etand r,lordell wu ipen weleetrE dsor rneìlren gedwongen
hun territorium te verÌaten¡ waardoor ze in kotrflikt kunnen komen

met wulpen uit naburige territoria.

AIs er een nog onvolledig legsel is: gedragen de wulpen zich in
het algemeen nogal onspvåIiendr Prl Çååtr ze de verçtoorders stiIle-
t ¡es ui t de weg . Zodra er vast gebroed uuordt : is de meest vnnr ko'-
mende reakt ie dat de niet-broedende wuip alarmeert zodra ia.rnatrd

het terrrtorium bintrenioopt. Afhankel ijk van de intensitei t van
het aiarm¡ van hoever het broeden gevorderd is en van wie de
eiererr op dat moment bebroedt (manneties zitten in de reqel
vaster) kan de broedende voqel het nest ofwel direkt verlatenr
meeEtai lopencl, ofwl'1 alert afwachten hoe het verdere verioop van
de storinq zaI zi jn.
0ok komt het vaak voor dat er helemaal geen alarrn kl inl'lt r omd,lt de
niet-broedende partner geheel afweziq is uit het territoriurnr of
de menselijke indringer niet opmerkt vanwege de terreingesteld-
heidr of op een afEtand onopvallend toekijkt. Tijdens een eenm¿li-
ge of oppervlakkige Ínventarisatie kan dan zelfs de indruk ont'-
Eta¿rr dat er helem¿al geen wulpen in het terrein voorkomen. In
zulke gevallen kan de wulp op het nest verraEt worden door het
plotsel ing opduiken van een rnens dichtbi j het nest. Ìfeestai maakt
híj zich dan zo plat mogelijk op het nest' blijkbaar omdat het te
]aat is orn zich onopvallend uit de voeten te maken. Dit qedraq
wordt ook vaal: vertoond als het broeden ver gevÕrderd isr en de
eieren op uitkomen ståån. In dat stadium zi¡n sommige wulpen
zelfs met de hand op het neEt te vangen. IE een wulpr die zich op

het nest drukte' perlmåàt toch van het nest ver¡aagdr dan verlaat
hij de volgerrde keer ziSn eieren heel wat vluqger bi¡ het ver-
schi 5nen vån een fnens. Het¡elfde verschi ¡nseI stelde Balat ( 1969)
vaEt bij de wilde eend.

Ei3 nesten die dichtbi¡ een pad liggenr werkt de aanweziqlreid van
rnenserì op het pad rneestal al Ieen storpnd als het nest toeval l ig:
of als gevolq van een andere storingr onbezet iE.0md¿t wulpetr
gehrüorrI i jk hurr lreEt benaderen door er langzaam ên onopvåÌ lend heerr
te loperr r kårr het voorl.;ornen dat ze het neEt niet kun¡ren bereil'len
wanrieer er elke keer opnieuw iemand langs komt lopen. Als 2È Pr
Ëel1rnåct1 crp ri ttenr Etorer' ze ziclr meestal niet meer åån passer-etrde
warrdelàðr-s: als die zrch normaal qedragen. Het wi¡f¡e Iijkt:n tJit
opziclrt iets qervoeliger clan het mantret¡e. Als voorbi¡garrgers op
het paci "afwj ¡l:end gedr'ag" vertonenr zoå1s trimmerr"r veriaat cie

Liroedende u'rulp het neEt v¿al': weer wál ; sornE wordt dan zel f s de
tr-imrner "aangeval lerr" ( z ie tabel 6) .

AIE wulpen huri nest hebben moeterr verl.ìten; leidt clat irogal eenE
tot een afloçEirrg varr de wacht. Vooral als het wijfje brne'Jt ct¡:

het momerrt dat de. Etoring optreedtr iE het meestal het mannetje
dat alE eerste op de ei.eren leruql..omt.
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lrJulperr die jonEen hebberl reÀgereu bi jzonder feI op rnensell irr het
territorit-rm. De alarmroep die daarbi j qebruikt wordt (al vanaf het
rnoment dat tle jongen in de eierÊrì piepenl) is dezeifde al.s die al
eercjer werd gelbruikt voor voE an buizerd. Jonqe pul len reager-en Gp
dit alarr¡ door na¿r de iJichtstbijzijnde dekkirrg te rerìnen err zich
d¿ar te druk ken. Naarrnate de jongen ouder wordelr ! t-eågeren ze wat
mi¡rder autornatisch: en iopen ze rneeEt¿I weç uit de richtÌrrg van
het alarm; ze drukken zich tlan pas als ze zelf het gevaår kunnen
zien. In deze fase worden rnensen op de paden klaarblijkeli.jk veel
val<Êr als verEtoorders srvarerr door de wulpen dan in de faEe rnet
eÌeren. Het klassieke beeld van de eeuwig waak¿arne wulp op een
tluintopje is waargchi jnl i ¡t: vooral qebaseerd op de situatie waarin
wu I ¡:en jorìgen hebben.

6.1.4. ûverzicht

Tabel 5 bevat een qlob¿al overzicht van real<ties'van wulpen op de
versclrÍllende storingsbronnen¡ i¡r de periode dat ze een legsel
hebLrert.

Het alarmeren vån ri,,ulpen heef t vaak ðok een duidel i jke waargclru*
wÍngsfunktie voor soortgenoten buiben hun territorium, en clok vorlr
andere diererr. Korri jì'lËn reageren vaak onrniddal i i jk met alert zi ¡n¡
bi jvoorbeeld door te "keqelen" r r/rånnÊÊr wulpen hun vossen-alarm
laten horen, Dat zou ertoe kunnen leiden dat eerl vos minder lang
in de omgevinq verb 1i jf t r doordat er toch geen kans ,neer is eerr
koni;n te verraEsen.

Tahet 5. Schpmatisch en verÊenvoudigd over:icht va¡r de re¿kties
vån wulpen op vers,;trillende stoi-ingsbronrrerr¡ Ín de fase
waarin ze een neEt hebben,
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6.e. Kwantitatieve gegevens ten ¿anzien vån storingen.

6.e.1. 0bservaties.

lowel r:verdag als's nåchts werden observaties verricht orn in¿icht te
l<ri¡gen in de aard en intensiteit van de Etoringen wååråàn de wulpen
ilr het NH0 zi¡n biootgesteld. Drie hoofdtyperr våt-l observaties kunnen
wr¡rtlÈn srrder-srhe i derr: à . observat i es overdag

b. rbservatieE'ç nachts
c. observaties die speciaal gericht w¿rerr op de

invloed van de bezoekers.

å tbçervat i es overdag ,

De eerste poginqen tr:t systernatiEche obEervatieç in het wulperronderzoek
vonderl plaats i¡r 1983. Op het open terrein ten oosten varr hel infiltra-
tiegebied CastrÍcurn ( "de L.imiet" ) werden loen drie'obEervatÍehutjes ge-
plaatstr op steiqers. Vanuit deze hutjes konrJen vier territoriå over-
:ien wordÉn r drie bezet door een påår ' en één be;let cloor een Eol itair
nìånnet J e .
In totaaI r¡lerd ?23 t.tur geobserveerd, EteedE gecJurende dag1icht¡ tussen
I april en 1i jurri. Daarbi.¡ werden 55,'storinqen" gerroteercl r die ertoe
leidden dat één of meer wulpen in totaal 483 rninuten ver-stoord werdenr
dat u¡iI zeggen ander gedrag vertoonden darì hun voorkeursgerlrag. lliervan
kwa'¡relr 1Ofr minuten voor rekeìl ing vän de sndelrzÕ€-,kefs t ?44 rninuten door
ðrrdere mensen,57 minuten door- vÕsËanr 3 door k-,aaien, ó5 door rorfvo-
qels (m.n. bui¡errl) err ? door onbekende oorzaak. [kEklusief de storing
dosr onder¿oekersl werd i.n 1.8'l va¡r de tijd het gedrag qestoord varr
terrininste éérr va¡r de eanwezige l.rulpen. Va¡r twee paar werden in tot¿aI
drie legsels gevonden, rJi.e alle verdwenËn vóór het uitkomen; tenrninste
Één daarvarr werd geprerJeerd door een vcls.

'Jat-r¿f 1?83 vonden observaties rneeEtal pIaal;': vanuil schui lhutterr die
NårFIr ingegraven op plaatEen (duintoppen) r¡laarvandaån een zo groot
niogeì.ijk uitzictrt over een wulpenterr itclriunn uüerd verkregeir. l-let rrest
lag daarbij in het ¿íchtr rnåtfr op tenrninçte honderd nreter ¿fstarrd van
de hut' r'nee¡taI veel meer. Er werd alles aan qedaan om de Etcrinq clr:or
de waarrremer zo get-ing rnogelijk te houden.

Irr totEal werd in 1983 or'lgÈveer-69 Llur overdag ge.JbservL-er-c1 bi;3
vei-Ech i I letrde tlestetl . Het merendeel van de uren werd ectrter docrge-
L:raclrt lri j éÉ11 ¡rest r rìånrÊli j{,r de eerdergenoernde Ei.tuatie met een burcht
met jong€t voseen dirhtbí j (paragr.aaf 6.1 .2.c ) . De:e voEspn zorç¡derr tri ¡
dil rreEi; vi.rak voor nogàI lange onderbrekinr¡err irr het broeden¡ over-t1aq.
Vat't de itr totaal i'tnqever+r 52 obserr¿at ie-ureir t i ¡derrs dagl icht ¡ vias het
Lret¡'eff'erde negt-1'7'/, vèrr dÊ tijd $nbe;et èls c¡evolg van de storing
dcor- de',r05senr Piì r'ìfle eens 5'/. als gevolq vån tle o¡de.rzcekers: het
racleren i?Ì1 verlaten van de abservatiehut. De broedduur viel bij c,it
lreçt dan ook nogal lanq uit: påcj nå 3P daEen (ncrmaal or-rgeveer ?9)
:tor,d lret eer'=i;e en e"nige åångpp!1.: te ei op uitl.:ornen.
Af ge; í Prl vat-' de reak t ies op de vossel.r lr i ¡ boverrgenoemcl neEt r werd in
1983 çeen pr¡keIe måðl l^laargenonren d¿t wulpe:r overrlag hun rrest verlieten
voor [jûti.+ntiele predatorËr"t,
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Tabel 6. Konfrontaties van broedende wulpen rnet potentiåle sto-
ringsbronñÊnr tijdens bijna 80 uur observatie overdag in
drie territoriar 1984. v = vrouwtje; m = mannetje
0bservatieduur¡ terr,7 - PBt'00'; terr. 5 - 34f'49'i
terr. L - l6t'47'.
NeEt van terr, 1 laq op 60 m vån drukke; verharde weg.

terr'.

tijd
.. )
dag stor i ngsbron

reaktie
broedende

wu 1p
duur

(min. )

8z??

6:50

16247

7z13

11:13

16:40

13:35

1ó :00
lö:Jb

7 18 :0ó

7 ?0z?6

4

7

5

5

L

I

1

El.;sterg:
ekster vliegt langs

neEt
eksteroptSm
van nest

ekster binnen 10 m

van negt
ekster op ê0 m vån
neEt

ekster op l rn van
nes t

ê ekEters op t 4 m

van neEt
0veriqe d ieren:
rnanke zi lverplevier
rip t 10 m van nest

idemopt?m
bruine kiekenciíef(v)
vi iegt t 10 m boven
nes t

grèuwe kiekendief(m)
vliegt schuin boven
nest: i ?0 m.

stormmeeuw landt op
t 5 m'van nest

alarm van overvl ie-
gende wulp

Monccrv

^ãiããT""rs op de weg

groep lanqsfietEende
schoolkinderen

idernr plus twee Io-
pende

op de weg langshol-
lende trimmers

v: geen

v: vliegt eraf en ver-
¡aagttot?xtoe

m: geen

v: op nest; rn ver¡aagt
ekster lopend

m: geen

fn: geen

v: loopt van neEtr V€r-
¡aagt en gaat eten

m! geen
m: geen

m: geen

m: geen

rn: vl iegt van nest

v: vliegt van nest¡
rnannet¡e lost af

m: geen

m: loopt van nest

m: verl¿at zeËmåål neEt
voor korte tijd; e x met
fel alarmr achtervolqt
2 x de trimmer(E)

v: verlaat eenlnaai nest
met feI alarm

fn: gPen
v: geen

10

7

L tbt?9 É

I 15:03

9:5O

eo

J

17

t

1

I l?t?7

div.

7

1 div. wandelaars, fietEerE

v: viermaal
m: achtmaal

4T

2?
totaal
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In 1984 werd overdag bijna B0 uur geobserveerd (de "rekreatie-obEerva-
ties"¡ zie onder c¡ buiten beschouwing gelaten) in drie territorið h,aår
een legsel bebroed werd. I¡r tabel ó worden de konfrontaties met poten-
tiele storingsbronnen h,eerqegÊVer-ì¡ die ti jdens deze obEprvaties urerden
wåårqenomen. tJe ziÊn een laqe graad van verstorinq van het broedproces
bij deze nestenr namelijk vån slechts 63 rninuten; dit komt overeen met
I.3 f, van de obEervatie-periode. Het nest in territorium 1 Iag op
ollgeveer ó0 m af stånd van eerr verh¿rde weg , Ën i rr het z i ch b ervån.
Helaas zijn niet alle Iangskomende mensen in dit territorium systema*
tisch genoteerdr zodåt geen duidelijk beeld ontstaat over welkt; voor-
bijqangers wáI en welke gÉén storing veroorzaakten. Duideli¡tr is hrel
dat trimrrers voor storing zorqden; ze werden soms zel fs rnet alarm
achterna ge;eten door de wulpen.
De andere twee territoria lagen op een rustige plaats irr het zeeCui.rì.

b. NachtelÍ jke observatieE.

Nachtel i jke obEervaties gebeurden rnet behulp van een infrarood-k i ¡ker,
Eteeds vanuit een ingegraven schuilhut.
In 1983 werd gedurelrde Ê7r5 uur 's nachts geobserveer-d, bi j 4 nesten.
Tijdeìrs de nacfrtelijkp observaties werden aIleen bij het reeds eerder-
genoemde nest bÍj de vossenburcht noemenEwaardige zaken gezien (14rS
uur qeobserveerd). In één van de nachten werden een keer of I éÉn of
twee ;otrge (gezenderde) vos jeE wåårgenornen op ee¡r duirrhel l ing in het
zit.ht van het wulpennest¡ op onqeveer 100 tot 150 rneter afstand ervån.
Hun moeder- benaderde die nactrt lret nest tot op 75 meterr ffiååì- verdween
trarl¿t :e bii ¡kbaar iucht van de wåarnerner had gekregen. In de volgende.
nacht werd er Þ',eer een jonge voç op 150 rneter van het nest qezienr en
twee nachten later naderde de moervos het nest tot op minder dan 100
meter. In totaal werden dus minstens 11 ma¿l één of twee vosEÊn in de
buur t van het nest çez ien ¡ op afstanden var iererrd van 73 to t 1S0 rnpter r

gedurende de 14r5 uur van nachtelijke observatie hier. Al di.e l<ererr
werrJ het trest niet verl¿ten door het broedende rnånnetje, noch.werd el-
qealarmeerd, llet neEt overleefde tot aan het uitkomen (rnaar ¡ie het
einde vån pôragraaf 6.e.e).

0e nacht-observatieE ín 1984 gebeurden al le in één territorium (terri-
toriurn ?)r en Ìresì.oeqen /+9 uurr verdeeld over 5 nachten. Vi jf,'0åål werd
een vos gezienr die op ?5 tot 75 meter- afstand langs het nest liepr
zotrder dat eetr reaktie van de broedende wulp zichtbaar was (zie figuur
Ll)-
Dit nest werd door seìr vos qepreder.rd¡ rond de PO*Ete broeddag. Zie
ouk paraqraaf ó.e.e,

c.ObservatieE met het oog op rekreatie

Elf c'bservatie-uretr werden in 1984 overdag doorgebracht irr een territo-'
r ium waar- het rrest op ongeveer 100 meter afEtand qel egen uJås vån een
druk belopen pad en in het zicht van dat pad. Deze situ¿tie wel-d benut
orn op drie drukke dagen (Goede Vrijdag, ;aterd¿ç voor Pasen err tweede
Paasdar¡ ) een inclruk op te doerr varr de invloed van de bezçlekers o;: het
gedraç van de wulpen, Hierbi j stelde de hlåårnerner zÍch verCel:t opr op
qrote afstand r orrì zow€I de u¡arrdelaars al.s de wulpen nÍel tp beïnv joe-
den. Tabel 7 qeeft de resuit¿ten weer, apart voor het vrouwt¡e en het
rnannet j e .
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T Rel.:reanten als mogel i ¡1.;e storingsbronn€rì¡ EFt de reaktie
van de broedende vogel erop. ReEultaten van 1.1 uur
observerenr verspreid over clrie paasdagen met redelíjk
wpEF¡ tussen 11:00 uur en 19:00 uurr territoriurn ?5.
i.let I egsel werd ten t i jde vån dE observat ies reedE
16 tot 19 dagen bebroed.

Reakties van het VR0UIJTJE; dit waE tijdens de observaties ? uur en
47 minuten belast rnet de zorç voor het nest.

a¿nta i
keren

aanta l
keren
reakt ie

soor t
reaktie

minuten % van
van obs.
nest duurstor i ngsbron

Ioopt vån nest,
wordt afgelost.

bij start observ.
reeds van nest af

zie noot

wandeiåèr(E) op pad 4 e ioopt van nest

wandelaar(ç) + hond
( vaEt )

wandelaar(s) + hond
( los)

onbekend

onbekend 1 )

1 loopt van nestI

I

1

1

15 9.O

9 5.4

7 4.?

11 6.6

1

1

1 4? e5.0

tot¿aI vrouwt¡e B 6 84 50.3

Re¿kiies van het i'iANilifÏjË; ci ii was ri jciens de obEerr¡aiÍes É uur en
11 minuten beiast rnet de zorg voor het nest

wandelaar(s) + honci
(rraEt)

wandelaar(s) + lrond
( los)

trimmer(s) op pad

J

4

3

0

0

0

0

c

e

wandel ¿ar ( s ) op pad 31

11

Tg

wandel¿ar(s) buiten å
påd

r/'¡êåì-nemer lOopt doel- ?
qericht naar nest

loopt van nest

loopt van neEt

2A

,7Ó

tot¿al mannet ¡e q.Y 4 30 b.I

vrouwtje + mannetje 57 10 114 17,3

r' ) Het wi ¡f ¡e çaat orn een onbekende oorzaak van het nest åf , en
r¡aat op 50 rneter van het nest Eta¿n poetsen; vl iegt na 6 ¡ninuten
weg. Na enige ti jd komt lret mannet¡e in de buurtr ma¿r de aan-
weziqheid van mensen verhindert dat hi¡ snel op het nest komt.
Deze situatie li jl.it ylog het meest op een gewone af lossing.
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Er werrl door deze wulpen niet of nauwelijks geålarrneerdr blijkbaar was

er reeds een zekere gewenning åån wandelåèrs opgetreden in de eerste
u¡eken van het broeden. Van de zes keer dat één of rneer wandelaars
buiten het pad Iiepenr betrof het tweemaal mensen die aan de andere
kant van het pad l ieperr dan waar het neEt lag. De over ige tu,ree keer dat
het broeden niet verstoord werd door buiten het pad lopende fiPñs'enr
betrof het mensen die de broedendl'wulp verrasten door vlak bi¡ hem

achter een richelt.ie op te duiken. Beide keren liepen de mensen op

onqeveer å meter afEtand lanç= lret nest

Er i= een duidel i jk vi'rschi I in gevoel igheid tusE=tilrnånnet je en vrouw-
tje, voorzover die konklusie qetrokken mag worden bij de betrekkelijk
gerinçe ofnvånq van de wåarnefningen åàn het vrouwtje, Vier van de zes

keer clat er mensen over het pad voorbi¡ kwarnenI IÍep het vrouwt¡e van
het nest af : teqen het rnannet ¡e geen enkele van 41 keer. Di t rrest kv¡am

met çukses uÍt.

Uilera¿rd zijn de reEultaten vån deze obsërvåties r'ìiet representatief
voor de gehele broedperiode van dit paar wulpenr orídat juist dagen met

veel rekreatie werden uitgekozen. tlel is de redelijkheid aangeboond vatr

het verbod om van de paden te gaan. Bii een z0 hoge frekwentie vån
voorbi¡gangers aIE hier (53 enkelingen of groepjes mensen in 11 uur¡
dat is elke 1? minuten Één)r rnaar dan buiten de padenr zouden wulpen op

:u1ke hooqti jdagen nau.wel i jks meer aan broeden toekomenr rnet å1le
ge'zolgen v"rndien. Gelukkig ligt elk iðàr slechts een enkel trest ¡0
dicht bi¡ een druk beloPen Pad.
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)I

Figuur 18.

Min of meer EchernatiEche afbeelding van de toepassing van een
Echakelåår¡ oll de nest-attentie te registreren.
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6.?.7, Registratie van neEt-attentie

ln 1984 konden veel rneer kwantitatieve gegevens over storir-ìg verzarneld
r¡¡ordenr Zonder dat de onderzoekerE zéIf veel storing veroorzaakten;
doordat registratie van de nest-attentie rnoqeli jk werd. Twee verschi 1-
lende systemen werdetr toegepast om de åanh,ezigheid v¿n een t{ulp op het
nest te registreren. Het eerste wåE het aanbrengen vån eerì klein palle*
t je, verbonden rnet een zeer l icht t'lerkende sclrakelaar r in het centrum
van een wulpennest (figuur 18). Met behulp vån een door de elektronikus
van het PtnlN omgebouwde registratieklok r¡erd het åånuJe¿ig/afwezig
signaal geregistreerd op een irr 48 uur ronddraaiende trommelr in een op

afstand verborgen kist.

Het tweede systeem rnaakte gebruik van een kunst-ei Naårin een thermo-
koppel ulås åèngebracht. Een kritische temperatuur kcln worden ingesteld¡
zodanig dat "nest onbezet" geregistreerd werd als de temperåtuur onder
die kritische waarde zakte. De temperatuur zelf werd dus niet geregis-
treerd. Dit systeem werkte tameli¡k onnauwkeurigr doordat het een
zekere traaghei.d bezatr wàardoor korte perioden van afwezigheid niet
gerpgiEtreerd werdenr en doordat zonneschijn de temperatuur vån een
onbezet neE,t zo hoog kon doen ri¡zen' dat de afwezigheid vèn een
broedende vogel niet alE zodanig geregistreerd werd. fiok was wåår-
schi¡nlijk niet altijd de iuiste kritische wåarde ingesteld.

0m te proberen de oorz¿ken vån de onderbrekingen van het broeden te
achterhalen aan de hand van de geluiden¡ bi¡voorbeeld van de wulpen
zelf t werd gedurende een deel van de regÍstratieE een caEsetterecorder
aan het registratie-systeem toeqevoegd. Een mikrofoon werd ¡raaEt het
neEt verborgen, verbonden met de cassetterecorder in de registratie-
kist. Zodra de Echakelaar smhoog kwam op het moment dat de wulp het
nest verlietr begon de recorder te lopen en het geluid in de orngevinq
van het lrest te req Ístreren.

I¡ tabel I is de mate varr onderbrekinq weerqegeven van het broeden bi¡
de nesterr wåår registraties plaatsvonden. Bii de nesten waar geregis-
treerd werd door middel van tret kunst-ei met thermo-koppel bli¡kt het
broeden aanz ienl i jk Ianger onderbroken te zi ¡n geweest r rnet namL' '5
trarhtEr dan bi j de neEten wèar een schakelaar-werd toegepast. De waarde
van deze registraties is dubieus, In het volgende wordt darr ook alieen
inqegaatr op de reEultaten van registratie met de schakelaar.

De Iiçgìng van het nest is uiteraard van groot belang voor del mat¿r

waarin het broedproces verçtoord wordt. Met name de hoge mate van
storing overdag in territorium 3 kan het gevolg ziin geweËst van eårr

onqunstige iiqging van het rtestr op slechts 75 m v'an een verharde weg.

Gezien 6e frekwente waarneminqen van vossen ti jdens de observaties ir-l

territorium 71ag dit neEt r^åårschijnlijk nogål ongunstig dicht bij een

veelgebrui kte vossen-looproute.
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Tabel B De mate van onderbrekinq van het broeden (in percentages)
bij vi¡f nesten¡ :oaIs gereqistreerd met een schakelaar in
het nest (methode 1) of een kunEt*ei met thermo-koppei (me-
thr:de P). Ër iE onderEcheirJ qemaakt tussen overdaq (van zons-
opg¿ång tot zonsondergang) en ,s nachts, en tussen storing
veroorzåakt door de onderzoekers en door andere of onbekende
oorzaken.

overdaq 'E nachtE

me-
tho

terl- " de

percentage van neEt:
aanta I
uren to* onder-

gereq. ta¿1 zoek
oVPì- 1Ç I
onbekend

percentage vån nest:
aanta I
uren to- onder"-

gereg. t¿a i zoek
over í t¡ r

onbekend

?
5
7

sårien 1

3C'0.6
?44 .1
73].O

e.5
/.tr
5.0

1.0
)a

le
l.J

4.9
)1

781.7 4.8 l.B 3.0

e00.5
tt7 .?
t3?.?

4.3
1q q

t7 .8

0.3
0.0
0.0

4.0
t9.9
17.8

450.0 1e.3 0.1 le.e

J tr"

c

i8

SAmen

3óe. e 6.6
167.6 10.8

1.e
nÊ

5 4

9

10.

5e9.8 7.9 1.1 b

I 63
87

B
cì

JJ
4?

L

3
9.8 e3

35
4
I

e51 . ó 36.7 8.8 77 .9
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De male van storirrg door het onderzoeþ. zeif iË met narne overclaq
toch noq tameli¡k grool geweest, Dat werd voor-a1 verooreaakt
doordat de ¿fEtand tusgen het neEt en de kist met apparatuur
meestal niet groot genoeg was¡ vaak slechts 40 tol 50 meterr zodat
het daqei i jkse verwiçseIen van het registratie-papier ertoe leidde
dat de L:roedende wulp het rrest ver I iet, In terr i tor ium P was de
Etclring door onE eigen toedoer-l nog het kleinEt, Dit nest; 1aq op de
oosthelling van de buiterrste duirrenrij en ¡las vanaf het strand te
benaderen zclndel- te Etoren.

In de natuuriijke situatie wordt een wulpeiegsel vanaf de dag
NaårÐp het kompleet is kontinu bebroedr afgezierr van de korte
c¡nderbrekingerr die ontståån à1s mannetjp en wijfje elkaar afi.oç-
r:Brì¡ en vån onderbrekingen als gevolg varr de aanwezigheid van
Eommiqe predatorerìr zoal.s vos en buizerd (zie paragraaf 6.1.1). Dp
regi.stratie*reEultaten van territoriurn 2, waar Elechts ongeveer
1.5 Z van de tijd het ¡reEt overdag onbezet was (afgezien van
storing door onderzoek) r berraderen dus ulellicht de natuurlijke
-.;ituatie het best.

Dt-. nachtel i jke storingen zi jn cluå iengte veel inqri jpender dan die
overdag. Tot P0 % van de ti¡d (territorium 5) werd er niet ge-
broed, Dit wordt veroorzaakt doordat de broedende wulp in de regel
niet terugkeert op het nest voordat heb licht wordt¡,11s hij het
in het donker verlaten heeft.0m na te gaan in hoeverre dpze lanqe
nachtelijke perioden van onderbreking vån het bropden schacteli¡k
ri.¡ n voor de ontwikt:el ing van de eier¿:nr wprd een ei van het nest
in territorium 5 tweemaal geschouwd¡ eenmaal na minstens vier
nachteiijke storingen van regp. 11å,377o 36 en P78 minuten, Én
d¿arna noç eens vi¡f dagen Iateri r¡oor die tuEsentijd wåren geet't
registratie-gegevens beschikbaar. Beide kererr bleek het ei nog te
Ieven. Toen het uiteindelijk uitkwam: nadat het broeden nog
minstenç tweemaal 'E nacl-lts onderbroken was geweest¡ vertoonde het
jorrç Ëen gebrek ¿an de poten: de tenen wåren sterk gekrcrnd r zodat
het lopen bemoei I i jkt werd of misschien zelfs onmogel i ¡k was.
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Fíguur 19.

De registraties van nest-attentie bij de nesten in territorium ? (links)
en 7 (rechts). Elk balkje stelt een heel etmaal voorr VåÍr 1? uur 's middags
tot de volgende dag 1? uur'smiddagsr zodat de nacht in het mÍdden valt.
De etm.llen çtaan van boven naar beneden onder elkaar ¡ l+aarbi j het nurnmer
van de broeddaq (begin etmaal) rnidden in de figuur staat. De vertikale lij-
nen geven het tijdstip van zonsonderganq en zonsopgang åån.

nest bezet; observatie; * langslopende vos.
Broeden onderbroken door: €l onderzoekers; lt'T.-'jj.-----T vos;

I overige en (vooral ) onbekende oorzaken.
AI leen orrderbrekingen van 4 rninuten of langer zi ¡n weergegeven.
De gedeelten onder de stippelli¡n zijn registraties na het moment van pre*
datie; het broeden ging voort op l.runsteieren of het lege nest. Deze regis-
traties ziSn niet meeçerekend bij de resultaten in tabel 8.
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ó.e.3. 0orzakerr vån geregistreerde çtorÍngen.

In f iguur 19 Etaart de registratie-resui taten h,Fer gÉ1qÊ¡vE¡rr van twee
van de drie neEten wâar rnet een schakelaar gewerkt werd. Hierbij
zi¡n de oorzaken van storingen door middel vårÌ årcering aarrgeg*-
VÊr'r: voorzover ze bekend wårên.0orzåkerì v¿tr storingerr korrde¡r
bekerrd worden door observatier rlìåår ook door interpretatie van dr.

çeluiden die opgenornen wåren rnet de mikrofoon naast het nest. Van
de ?0 keer d¿t overdag opnåmen gemaakt werden bij dp nesten in
territorium ? en 7 ( in territorium 5 werden geen opnåmeil gemaakt)
werden 1Ê keer (overeenkomend met 149 minuten dat de broedende
wulp van het nest waE bij deze twee nesterr) geen geluldÊn gehoord
die erop wezen dat de broedonderbreking het gevolq wås vån een
storing' B keer (137 minuten) geluíden die wezen op storinq door
mprìsen en gepn enkele keer geluiden die op storing door predåtoren
wezen.

Voor de nachtelÍjke storing lag dat geheel ånderE. Van de.5
nachtel i jke storingen wåårvån een bandopname beschikbaar t^las
bevatten er 4 çterk å1årm vån de wuìpr vanaf het moment d'at deze
het nest verlaten had. Ðit alarm was steeds zeer intensief, met
een roepfrekwentie van ongeveer 40 tot 60 alarmroepen ("kiwiwi")
per minuut r rrìååì- duurde meestal slechts kort ¡ 4 tot 5 minuten. Dit
alles suggereert dat deze wulpen vån het nest ge¡aagd wåren door
een langslopende vosr die gezien de korte duur van het alarm niet
ter plekke bleef maar doorliep. Twee van deze opnamen werderl
gemaakt nadat het betreffende nest (terr. 7) reeds gepredeerd waEr
måår u'Jåår de wuJpen dóórbroedden omdat twee kunEteieren in het
nest waren åchtergebleven. Hier kwam de vos bli¡kbaar nog enkele
keren terug (zie figuur 19). Tijderrs Één van deze opnamen is
duidelijk te horen hoe de voE enkele malen de schakelaar in het
neEt indrukt en met zijn poten graafbewegingen maakt, biijkbaar in
verwårring omdat de kunsteieren in het nest våEtzaten. Ditmaal
duurde het alarmeren van de wulp ongeveer B minuten.



Vreemd gÊnoeg bevat de opname v¿n de nacht waarin het nest in
territoriurn E door een vos (getuige de geur vån het nest de
volgende daq) gepredeerd werd geen enkeJe aanwi¡zing voor die
predatie. Na ruÍm 11 minuten zijn drie zwakke a1årmroepen ("koer-
li") op de band te horen. In figuur ?0 is de reqistratie uit de
betreffende nacht en de volgende dag afgebeeld. Te zien is dat de
wulp (vermoedelijk het mannetje) in de ochtend is teruggekeerdr en
noq de qehele dag voortdurend op het nest terugkeerde (zie ook
figuur 19)¡ en daarbij kontinu opstond en weer ging zitten. Pas in
het begin van de volgende nacht werd het nest definitief verlaten.
tJellicht is dit gedrag het gevolg van de kombinatie vån een sterke
bindinq aan het nest na P3 dagen broeden en de âånyrezigheid van
epìr Voorwerp: name]ijk de schakelaarr in het nest.

Figuur P0.

Registratie van de aanwezigheid van een wulp op het nÉst¡ tij-
denE de nacht t,üåarop het nest werd gepredeerd door een vos¡ en de
daarcpvolgende dag. Een lage ii¡tr betekent dat Fr een wulp op
lret nest zítr een hoge dat hi; eraf is. De boogvormige verticale
ii jnen gevÊn de rnomenten åån u,,ðårop de schakelaar op en neer be-
weegt' doord¿t de wulp qaat ¡itten of opstaat.
De tijdbasis loopt van links naar rechtE.
De verticale 1i jn kort n¿ het verlatert van het nest rond midder-
iracht (4 op 5 meir zie pijl) rnoet versorzaakt zÍ¡n doordat de vos
de schakelaar aanraakte.
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b.?.4. 0orzaken van Ìegselver I ies.

Ilr het algemeen is het niet gernakkel i jk om de oorzaak van Iegsel-
verlieE onorngtoteli¡l< vast te Etellen. Di.rekte wclårneming van
predatie vindt zelden plaatsr en is ons ook geen enkele keer
qelukt¡ afqezierr van de sterke aanwijzingpn verkregen via de
geluidsregistra'cies. Aan gepredeerde eieren is irr de meeEte
qevallen niet met zekerheid te zien rrie de predator was, vooral
dcor i¡at er nå de predatÍe mee gebeurd kan zijn. Irr principe zou
de aanwezigheid van putjes of gaat¡es in de eischaal met een
anderlinge afstand van P0 tot ?5 mm (de afstand tuEsen linker- en
rechterhoektanden) een bewijs moeten zi;n voor predatie door de
vosr en zou de aanwezigheid varr deukjes naår buiten toe in het
gedeeite van de eiEchaal tegenover het primaire gat (veroorzaakt
door het doorschieten van de snàvel) een bewi¡s moeten zi¡n van
predatie door een vogel, Zowel vossen als vogels kunnen eieren
leegeten via een betrekkelijk kieine opening; een vos maakt die
meestal met zi¡n neusr Ên likt het ei leeg.
Een ei dat door epn vos is leeggegeten kan echter nog eens door
eeir vogel worden geïnspekteerdr die er zi¡n snavelsporen in
¿chterlaat¡ en een ei d¿t door een vogel is geroofd kan door eerr
Voç worden gevonden die het marl.:eert met urine ( zie DeeI 2r "Het
voedsel van de vos" ¡ pàr . 4.4 ) .
Zelfs indien de sporen eenduidiq zi¡n wat betreft het dier dat de
eieren hepft buitgemaakb¡ hoeft dat nog niet te betekenen dat dat
dier ook de oorzaak van de predatie is. Het is heel goed mogelijk,
en in veel gevallen ook waarschi¡nlijkr dat er iets anders iE
(zoals de åånwezigheid van mensen) dat een verEtoring van de
norrnåle gang van zaken bewerkEtel t iqt r wåårdoor een prerlator
(zoa1s een ekEter) de kans krijgt het Iegsel te vernietigen.

Door deze moeilijkheden zÍ¡n er weinig betrouwbare çeqeveng
voorhanden over legselverlies. Deze gegevenE zi¡n samengevat in
tabei 9.
ïen aanzien van het hoge aant¿l legsels dat verloren ging:onder
sporen achter te Iaten moet r:pgemerkt worden dat pas halverwegu.
het laatste broedseizoen begonnen werd rnet. aan de iege nesten en
hurr orngeving te ruikerr, Êi j vier van de vi jf nesten die nog
onderzocht k:onden worden werd de åånwezigheid van voEse-.uritre
vastqesteld.
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TabeI 9. Gegevens over oorzaken van legselverlies'

aanta I
legsels

konklusie m.b.t
predatorçevonden sporen

geluiden op band
geen eireEten in of bi¡ nestr fiåâr-

geur van vosse-urine in of bí¡ nest
qeur vån voEse-urine op eirest op ?Ct

rneter van het lege nest
vosEekeutei naast nestr kleine eiresten

naast nest
drie eieren op kenmerkende wi¡ze begra-

ven (en oPgegraven) dichtbi¡ nest
uit de grond getrokken kunst-ei van

registratie; gebeurde om 03:30 uur
ei-restant op 1O meter vån nog broe-

dende vogel (gedeelteli jke predatie)
1 ei verdwetlenr andere eieren nog

intakt (gedeeltel i jke Predatie)
t ei-restant met kenmerkende sporen
kleine ei-resten in en rond het nest
eischaal oP 15 meter van nest
geen Eporen

VOE

voË

v05

vo5

VOE

1 vo5

I

?

L

1

1

L

I
1

9

voge I

voge 1

voge 1

?

?

1

v05
voge 1

qedeeltelijk
voge I

onbekend

??to taa 1

11 x

8x
1x
?x
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7. DiEkuEsie.

7.t. Invloed van de vos.

Ui t de resultete¡r van het ondprzoek iE duidel i jk geworrJen dat de
vos invlopd heeft op het broedEukses vån de wulp irr het NHD. Een
groot deel van het verlies åån legsels is vermoedeli¡l< aan deze
predator toe te schrijvenr hoewel het bewijs daarvoor va¿k moei-
lijk te leveren is (zie par.6.7.4). tllulpen kunnen: in tegenEtel-
Iirrg tot bi¡voorbeeld fazantenr slechts ÉÉnmaal opnieuw een legsel
produceren in hetzelfde seizoen. 0ok al omdat niet alle paren
daartoe overgåan nå verlies van hun eerste legsel¡ Vool-êl aIs het
Eeizoen aI wat qevorderd isr wordt het broedsukEeE van de poptlla-
tie snel nadelig beïnvloed aIs een aantal legsels gepredeerd
wordt.

tJat betreft de storinq die vossen's nachts veroorzaken in het
bebroeden vår'r wulpelegsels bIi jken er grote verschillen te zi jtr
tuEselr nesten (figuur 19). Vossen gebruiken het terrein dan ook
niet op een willekeurige wi¡ze waarbi¡ ze overal even vaak komen.
Hun aktiviteiten zi¡n in het voorjaar vaak gekoncentreerd rond de
plaatsen waar de jongen zich bevinden (zie DeeI 3r "De voEsenpopu-
latie"r bi¡voorbeeld figuur 9). Daarnaast lopen ze vaåk langs min
of rneer vaste routes door het terrein, Er zijn dus bli5kbaar
plaatsen die qunstiger en minder gunstig zi¡n als nestplaats voor
wulpen in het duin. l¡Jat betref t hun nestplaatskeuze verkeren de
wulpen in het NHD mogeli¡k in een situatie waarin ze nog moeten
"wenneì'ì" aan de êènwezigheid vàn vosgen.

De nachtelijke onderbrekingen in het broeden hoeven niet persé
nadelig te zijn voor de ontwikkeling vån de eieren. Er is eetr vri¡
Emalle temperatuur-range (rond 370-380C) waarbinnen de ontwikke-
ling van een ei optimaal verloapt; zakt de temperatuur daaronderr
dan kan het kuiken zich abnormaal ontwikkelen. Kornt echter de
temperatuur beneden de zogenaamde "fysiologische nuI temperatuur"¡
die onçeveer ?50-e7oC bedraaqtr dan stopt eike ontwikkeling, Een
ei kan temperatur-enr die iiggen tusgen dit "nulpunt" en bevì-iezen:
langere tijd verdråqen zonder nadelige gevolgen (Drent,1973). In
feite zi¡n veelvuldige korte onderbrekingen van het broeden dus
schadetijker dan enkele lanqer durende perioden van niet-broeden.
Vooral 's nachtE zal de temperatuur van de eieren snel naar een
veilige lage waarde dalen.

Hoeu¡el wij hebben l<unnen vaEtEtellen dat ook na epn äantàl langdu-
rige nachteli¡ke onderbrekingen een wulpe-ei nog leefde: vêFtoonde
het betreffende ¡onq bij het uitkomen toch afwijkingen. Teveel
nachtelijke onderbrekingen van het broedenr door het veelvuldig
iangskomen vèn vosspn¡ kunnen het broedsukEes dus nadelig be-
ïnvloeden: ook zonder dat de eieren werkeli¡k gepredeerd worden.
Uit de rrachtelijke observaties bleek dat de afstand waarop het
broedende rnannetje voor een Iangskomende vos opvliegt waarschi;n-
1i¡k tarnelijk klein isr kleiner dan E0 of 30 meter. Toch veriieten
sommige mannet¡es's nachts vri; vaak hun neEtr Çetuige de regis-
tratieE vån nest-attentie. t¡Jel I icht laten wulperr hun nest -.,trel ler
in de steek voor een vos als ze dat reeds eerder gedåan hebbent
zoals ze overdag het nest sneller voor een rnens verlaben als ze
al eenE eerder door een mens ervàn afge¡aaqd ziin (zie par.
6.i.3).
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Mogeli,lk is de vos ook verantwoordelijk voor een deel van de
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gezamenlijk onder de veren van het mannet3e slapen. De relatief
hoqe sterfte van pullen in hun eerste levensdagen (zie figuur 13

en 14) zou hierdoor verklaard kunnen worden.

Het relatief hoge broedEukEes op Vl ieiand ( zonder vossel'ì) en in
tret Fochtelooerveen (met weinig vossen¡ volgens Niewold; pers.
meded. ) in vergel i jking tot het zeer lage in het I'IHD en het
Kraarrsvlak (met veel vossen), :ou kunnen Ìeiden tot de konkluEie
dat de vos pen zeer qrote negatieve invloed op het broedsukses
heef t. De¡e konkluEie is echter niet hard te makenr orndat rleze
terreinen ook irr andere opzichten sterk vatr elkaar verEchillenr
iliJvoorbeeld Ín het voorkornen van vochtige terreingedeelten.

Het is niet gemakkeli¡k zich een beeld te vormerr van de invloed
v¿n de vos op de populatie-dichtheid van wuipen in het NHD. Indier-t
er al sprake zou zi;n van zo'¡r invloedr dan zou dat eelr indirekte
rnoeteri zijn. Het zou bi¡voorbeeld mogelijk kunnen zijn dat wulpen
die errige jåren qeen broedsukEeE hebben gehad¡ uit het terrein
vertrekken. Tot nu toe is de populatÍe-dichtheid van de wulp in
het NHD behoortijk hoogr zeker wånneer we ki¡ken naar de situatie
in het groter niet rnet paden doorsrreden terreindeel ten zuÍdweEten
van het infi ltratieqebied CaEtricum. Het is denkbaar dat bi j
veelvuldige kontakten tusEen wulpen en v6ssen¡ wat kan voorkomen
in qebieden waar de vos vesl meer dag-aktÍvitei.t vertoont dan in
het NHD (met name ten zuiden vån het Noordzeekanaal)r er ook een
dÍrekte invloed van de vos op de populatie-dichtheÍd van de u,ruIp

kan besta¿n- Voor-aÌ !n de vesttginçsfase; in maart¡ zou het bi¡
herhaling verontrust worden door vossen tle wulperr ertoe kunnen
brengen zich elders te veEtiqen. t^Jat dat betref t is de duidel i il.lÊ
voorl.:eur voor nacht-akt ivi tei t van de vosEerl vån het Nl{D een
betrel<kel i jk gunstige omstandigheid voor dp wulperrpopulatie.

7.?.. Invloed vån overige predatt:retr.

De resultate¡r van dit onderzüP1.1 maken het niet aanrremeli¡k dat de
overige potentiê1e predåtÕrÊn een belangri ¡ke invloed op broedsuk-
Ees en poputatie-dichtheicl van de wulp hebben. Uit de observatieE
blijkt dat vogel-predatoren geen kanç hebben iegsels te predEFPn;
omdat de wulpËn op hun eieren blijven zitten. Slechts als de
wulpen van het nest zi ¡n door andl"re oorzakenr Zoå1E cjoor vogsen
cf mensenr kunnetr vogels éÉn of mper eieren bemachtigerr. AìE de

:torinq door vOçËeì-t wordt verr:Or¿aål.lt r hpbberr de vogeipredatoretr
echter rnpeEtal mepr aandåcht vûor d ie vossr¡ri dan voor de moqel i ¡k-
helcl varr eÊn mååItijd. Voor "Earnenwerketrde" kraaielr of meeuwetl iE
het nriçschien wéI rnogeli¡k eieren te stelenl dit is erhter nooit
!,råårgenofTrÊîl .0p VlieI¿nd wå5 Er geen duideli¡k versclr il Ín popula-
tìe-.dirhtheid in het duingedeelLe w¿ar ¡ich de zilverrnesruwi<olotrie
bevorrd etr 11¿arbuiterr (de Roos, 1981; eigen wåårllemilrgen); ook. het
broerlsukses brås {rngevÊer geI i ¡k irr beide deelgebieden. Dit suqqe-
reert dat ook ;:i Ivermeeuh,en geel"ì qrote invloed hebbelr op hruipenpo*
puiaties.

0ver een moqelijk effekt van arldere zooqdieren dan de voE is
ti ¡derrs d i t onderzoek niets bekend qetlorden.
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7.3. Invloed van rekreatie.

7.3.t. Inleiding.

De beste manier orn de lange-termijn-invloed van rekreatie op
wulpenpopulaties te onderzoekerr iE waarschi jnt i jk het vergPI i jken
van terreinen met eer'l verschillende be:oekersintenciteit. Hierbij
zouden cle overige omstandigheden in die terreinen volkomen verge-
I i jLbaar moÊtetr zi jn; dit is helååE zelden het geval. 0m die redetr
kunnen ook wi j zo'n verqeli jking niet rnaþlen (zie tabel 4).
Eerr andere mogelijkheid is het maken van eerì ve'!rgeliiking tussen
twee of meer perioden met een verschilienrie rekreatiedruk in het-
zelfde terrein. Daarbij doe,t zich ook weer de rnoeili¡kheid voor
va¡r de vergelijkbaarheid voor wat de overige faktoren betreft; in
het NHD bijvoorbeeld vond de toename in het aantal bezoekerE in
dazelfde tijd plaatç als de daling van de grondwaterstand door
wateronttrekk ing.

Een duidelijk voorbeeld van de invloed valr rekreatie op een
wuiperrpopuiatie leveren ter Haar & van 0mmerinç (1983). Nadat het
duinterrein Berkheide ten zuiden van Katwijk lange tijd een hoqe
rekreatiedruk gekend had; met veel aktiviteiten buiten de padetr
r^¡aai-door grote oppervlakten hun vegetatie verloren¡ werd tn 1977
het betreer omgegoo id. De toegang buiten de paden u'rerd verboden (en
gekontroieerd)r en de kale gedeelten werden vastgelegd zodat de
vegetatÍe zich herstelde. De wulpenpopulatie narn toe vån onqevËer
5 tot ongeveer ?O paar. In hoeverre dÍt effekt vooral het direkte
gevolg was van een afname van de mate vån Storing docr mensen¡ of
het j,rrdirekte gevolg vån de afgenomen rekreatiedruk r door de
veranderinqen in de veqetatier is onduidÊtijk.

7.3.e. Rekreatie op de paden.

I¡r cns geval was het slechts mogelijk de korte-termi¡n-effekten
van de rekreatie te onderzoeken. De mate waat-in de wulpen in het
NHD t i jdens het broedproces gestoord worden door rnenserl i s laag r

en onvoldoerrde om in meer dan in een incidenteel qeval van invloed
te zijn op het broedsukses. D¿t wordt veroorzaakt doordat er
r+einig mensen buiten de paden gaan in het NHD: afge:rien van de
bui tenste duinenrij r die op mooie voorjåårsdagen veel bezoel<ers
v¿n het strand aantrekt.

De vaststelling dat wulpen lang niet zo sterk reågeren op mensen
dip ziclr op de paden bevinden als op mensen buiterr de padenr houdt
niet in dat paden weinj.g of qeen invloed zouden hebben op de
tjichtheid v¿n wulpen. De vluchtaf Etarrd bI i jf t ir"r vergel i jking met
de qemiddplde diameter van eËr-l territorium in het lrlHD qront' De

strokerr terrein åàn k'Jeerszi ¡derr van de paden worden niet of minde'r
gebruikt dr":r:r wulpen. De dichtheid van het paderrnet is dtls van
belanç voor de wulpen. Vooral als een beiangr¡k deel van de door
patlen ornsloten terreingedeel ten kleinpr is d¿n cle minirnaal noodza-
keli¡tle qrootte van epn wulpenterritoriurn k¿n de invloed v¿tr
rekreatir: in een terrein qroot zi¡n' doordat niet de gehele voor
wulpen qeschikte opperr,lakte ook daadwerk'eli;k door hen qebruikt
karr worden. Natuurl i jk gr:ldt niet eIk pad alE een territoriurn-
grelrsr Ên loper'ì Ër ook wel paden dwars door territoria heen¡ måår
wulperr vertunen toch wei de neiginq orn territoriurngrenzen Iangs
paden te ieggen.
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In dit verb¿nd is het misschien goed te wijzen op een verschil Ín
het rekreat i epatroon tussen vroeger en nu. Het du i n r¡¡erd vroeger
voornåmeli;k bezocht door fietsers (op de weinige verharde wegen)
en wandelåårs; de grootste drukte viel daarbi¡ in de zomer.
Tegenwoordig ulordt het padennet vri¡lrel het gehele ¡aar door
intensief gebruikt door trimmers. Met name 1n de fase waarin de
wulpen zich in het duin vestigen zou het patroon vån paden daar-
door tegenwoordig een veel grotere Ínvloed op de populatie-.dicht-
heid kunnen uitoefenen dan vroeger¡ toen zo vroeg in het voorjaår
veel paden nauwel i jks gebruikt t,rerden. l¡le hebben gezien dat
trimmers een veel sterkere reaktie bij broedende wulpen oproepen
dan wandelaars en fietsers (par. 6.e.t.å en tabel ó).

Aan de verspreiding van de wulpert binnen het onder:oeksterrein in
het NHD is te zien dat in het noordelijk qedeette¡ tussen fastri-
cum en Egmondr wËlår vri¡ veel paden door het open duin lopen¡ de
dichtheid a¿n wulpen kleiner ís dan in het grote, niet met paden
doorsneden gedeelte ten zuidwesten van het infiltratiegebiect
CaEtricum (figuur 6).

Ondalrks dit mogelijke negatieve effekt van paden iE het opmerke-
Iijk dat het toch nu en dan voorkomt dat een nest vlak bij een pad
wordt gemaakt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de
keuze van de nestplaats slechts een korte tijd vergt, en dat
al.leen de storinqsbronnen die op dát moment åanweziq zi jn hun
invloed uitoefenen. Het pad zelf spr.elt dan geen rol¡ aIleen de
mensen op het pad. In het algemeen hebben we de indruk dat de
keuze van de nestplaats vaak van toevallige faktoren afhangt. Vaak
worden verspreid door het gehele territorium nestkuilen qedraaid
cioor het mannetje¡ in de weken voorafgaand aan het leggen van de
eieren. MoqeI i jk r^,ordt het nest uiteindel i jk gÊmååkt op de plaats
naar het paar zich toevaltig bevindt als het eerste ei zich
werkelijk aandient. In elk geval wordt het eerste ei alti¡d gelegd
in een kale komr die pas daarna bekleed wordt rnet gras, Dit
gebeurt grotendeelE in de zes dagen die het leggen van een kom-
pleet legsel vergt¡ tiSdens de uren dat er pen wutp op het nest
zí1.

in de faEe waarin er jonge wulpen zijn speelt de rekreatier die in
die periode van het ¡aar toeneemtr ook een ro1. Herhaaldelijk werd
gekonstateerd dat in de vroeqe rnorgenuren een påar wulpen rnet hun
pulli Iiepen te fourageren in een vallei waar een pad doorheen
l iep. De rest van de dag r,'rerd echter steevast doorgebracht op de
verder van het pad af gelegen duintoppen.0p deze wijze wordt het
potentiele fourageergebied voor de pulli verkleindr wåårbi¡ voor
de pullen r¡raardevolle terreingedeelten niet optimaal benut kunrren
wortJen.

7 .3.3. Rekreat i e bu i ben cle paden.

Jn terreinen wåår zich veei mensen buiten de paden begeven kan ha¡t
effekt van de rekreatie r¿eel groter zijn dan nu in het NHD het
geval is. Het is denkbaar dal één cf meer drukke wepkpnderr in het
vroeqe voorjêär de vestigirrg van k¡ulpen in het terrein rreqatief
kan beinvloeden, resultererrd in eel-r lagere populatie-dichtheid darr
zou kunrren op grond va¡r cle verdere geschiktheirJ van het terrei¡r.
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In de fase met legseis kunnen herhaaldeiijke storÍngen door
langskomende wandelaars in het terrein de totale duur dat er niet
qebroed wordt flink doen oplopen. Zoals hierboven uiteengezet is
een groot aalrtal !,;orte storingen schadeli¡ker voor de ontwikkeiing
van de eieren dan een enkele lange onderbreking. Het iE onduide-
1i;k na hoeveel uren storirrgr of na hoeveel korte storiñÇen¡ voor
wulpen het moment bereikt is waarop ze het nest definitief verla-
ten; het is denkbaar dat één zeer lange storing; bì.¡voorbeeld door
mensÊn die een daç¡e ergens gåån zitten¡ daarvoor reeds voidoende
is.

RekreatÍe buiten de paden verqroot ook de kans dat menEen een neEt
ontdekkenr met al le gevaren valrdien.

In de f ase met jorlge wulpen kan de åånwezigheid vån menserr bui ten
de paden de voedselopnarne van de jongen reducerenr doordat de
jongen zich bi¡ gevaar drukken. De indruk bestaat dat het voor een
qoede ontwikkeling van de jongen noodzakeli¡k is dat ze vri¡wel rle
gehele dag Iopen te fouragÊren. Ook het kontakt tussen oudere en
jÐngen kan bij veel storing tijdetijk verloren gaan' en d¿armee de
bescherming teqen predatoren.

7.4. Invloed van arrdere faktoren.

Naast predatoren en rnenEen zouden nog andere faktoren de popula-
tie-dichtheid en het broedsukEes kunnen beïnvloeden. De belang-
rijkste d¿arvan iE de voedEelsituatie. Volwagsen wulpen voeden
zich in het broedseizoen met ongewervetde dierenr zoåls insektenr
spinnen en regenwormenr uit de vegetatie en uit de grond. Niet-
vliegvlugge wuìpen kunnen met hun snavels nog niet in de grond
borenr el zi¡n dus äangeh¡ezen op het voedsel dat op de grond err in
de vegetatie te vinden is. Naast dÍerlijk voedsel eten ze ook
bessen: indien aanwezig. In de duinstreek zijn aIleen de kraaihei-
de-bessen vroeg qenoeg rijp; in het onderzoeksgebied komt kraai-
heide niet voorr flåår- op Vlieland bleken de ¡onge wulpen er veel
van te eten.

In de periode voordat de wulpen eieren hebbenr blijken ze gebruik
te mal<en valr de t¡ei landen ten oosten van het duinr ofiì tE fourage-
ren op regenwormen. Er zi¡n aanwi¡zingen dat dat in geringe rnate
ook het geval zou kunlren zijn in de periode dat ze eieren hebben.
Het broedterr i tor iurn moet echter Nåarstrh i jnl i j k toch wel het
grootste deel van het voedsel Ieveren voor het broedpaarr in elk
geval vcloì- een periode van ongeveer tien weken¡ van het leggen van
het eerste ei tot het uitvlieçen van de jongen. De ¡ongen kunnen
zolanq ze niet vI iegvlug ri jn het territoriurn in principe niet
verlstenr en dat moet dus voldoende voedsel opbrengen voor hen.
Al leen als de buurwulpen vertrokken zi ¡nn 1E het potentié1e
fourageergebied voor hen groterr omdat ze dan ook in de buLlrterri*
tori¿ voedsel kunnen zoeken. Naar de polder gaan kunnen ze echter
rriet,

De nabiSheid e¡r de kwaliteit van het fourageergebied buiten het
duin spelen dus een roI voor de volwassen wulpen¡ en zoudan vên
invloed kunnerr zi jn op de populatie-dichtheid ín lret duin. Het
om¿etten van grasland in bollenland langs de duinvopt is in dit
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opz irht een qpvåàr I i jke ontwi kkel i nQ r orndat het de afstand
tussen br"oedgebied en geschikt fourageergebied vergroot. Hoé
beLangri¡1.; precies dat fouraqeren buiten het duin is voor de
broedr,ogelsr moet nog onderzocht worden.

De vopdselhneveelheid in het broedgebied is door ons niet of
nauwel i jl(E orrder-zocht. Ti jdens de observaties viel ons weI op
dat de nulpen vooràl fouraqeerden in enigszins ontwikkelde
vegetatie en langs de r-anden vän grås- en kruipwilgpollen. De

çroLe oppervlakten åån zeer lage vegetatie vån moçsen met
Eterk afgegraasde kruiden ertussen werden weinig gebruikt om
te fourageren. Enkele monsters uit de:p vegetatie en de
onderl iqgende bocJem bleken dan ook een lage biornasEa ¿an
potentirile prooidieren te herbergen. Een grote insekbenri jl<-
dom gaat gepaard met een goed ontwikkelde vegetatie¡ zoals
bleek in 1983r toen als gevolg van een zÊer nat voor¡aar de
vegetatie in de zomer flink uitgegroeid was. De vegetatie in
het ltlHD vertoont een grote rnate van uniformi tei t: op de duin-
toppen is vri¡wei dezelfde begroeiing te vinden als op de
bodem van dp valleienr EFr Vrijwei overal iE de vegetatie
Eterk l:egraasd door konijnen. Het gebrek aan vochtiçe vallei-
€-rn en de "vermossing" zouden dus beidp een neqat ieve invloed
kunnen hebben op de wulpenpopulatie.
In normale jåren Iijkt de insektenrijkdom laag. Voor de
volwassen wulpen hoeft een zekere mater van voedseltekort in
het broedterritorium nog niet fnuikend te zi¡n¡ maar voor de
Jonge wulpen kan dat wel het geval :i ¡n. De tarnel i jk grcrte
sterfte onder de ¡ongen¡ vooral in de eerste levensweekr k¿n
behalve met predatie clok te maken hebben met vsedselgebrek;
hei f ei t dat cen cíoocigevontjen jong een sterke tresmei iinq met
een darmparasiet bleek te hebbenr zou kunnen wi¡zerr op een
doer voedselgebrek verzwakte toestand van dat jong.

De Etruktuur var'l de vegetatie iE overi.gens ook belangri ¡k
voor het verschaffen vån dekkinqr zowel voor de neEten als
ook voor de pullenr die zirh bi¡ onraad rnoeten kunnen ver*
stoppen.

Een faktor die mogelijk van invloed is op de populatíe-
dicht;heid: is de aånwezigheÍd vän een geschikte¡ vei lige
slaappl¿atE dichtbij het broedgebied. De slaapplaats op het
strand l igt preci.eE rnidden tussen de twee strandopgançer-r¡ op
de meeEt rustige piek dus. Zo'n geschikte slaapplaats zou een
grote aantrekkingskracht kunnen hebbpn voor nog niet in het
I'IHD broederrdel rontlzwerverrde exemplaren, die van beiang
kunnerr zi;n voor het bezetten van opengevållen territoria.
felfE een effekt op de populatie-dichtheid in de buurt van de
slaappLaats valt niet uit te siui ten; de slaappla.rts op het
:,tr"¿nd l igt preries ter lrooqte van het terreindeel met de
hooqste dichtheid.
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7.3. ToekomEt van de wulpenpopulatie.

In paragraaf 5,7 is reeds inqegaan op de toekomst v¿n de wulpenpopula-
tip irr het Nl-lD. l-let voortplantingssukses vån de populatie waE in de
jareì'r t,an het onderzoek niet hoog qenoeg orn ål le door stet-f tL- openge-
vallerr plaatsen met eiqerr jongen op te kunnerr vullen. Nu qebeurt dat in
"gu.zonde" populaties ook niet: omdat de ¡onge vogels geneigd zijrr zich
voorå1 buiten hun qeboorteqrond te vestigen. Het voortbestaan van de
r,,ruÌpenpr:pulat ie in het NHD hangt dus af .¡ån Ce irnmigratíe van wulpen¡
die eiders zi 5n geborerr. Þlu r.'errneedel i;k in het qehele gebied van de
vaslelarrdduinen heL; voort,plantingssukses iaaq is, zal de voornaarnste
brorr varr jonge wulpen wei op de ttaddeneil¿nden liggetr. Er zi;rr nog qeen
rirrqqegevens die t¡ij¡en op uitwisselirrg tussen de binnenl¿ndse nulpen-
po¡rulaties en de kustpopuiatieE; wel iE er uítwissel ing tuEsen irustpo-
pulaties onder-ling gekonstateerd, llogeli;k i.s de frekulentie v¿n het
optreden van klimatologisch gunstige jåFÊì'lr ¿oalE 1983' in de onder-
zoefl sjaren relatief laag geweest¡, pn is het broedsukses op langerr.
termi¡rr bekeke¡r wat hoger dan tijdens dit onderzoeh.

Het zou kunnen zi¡n dat het uìtbljjven van broedsukçeE reden is voor
wulperr rlie voor het eerst broeden orn het eãn volqend jaår ergens anderg
te proberen, Er zi¡n geen gegevens Lleschikb¿ar die daarop hJij¿Qnr het
gaat orn een hypothetisch geval. AIE dat inderd¿ad ¿o zou zi¡n¡ dan zou
tle toekomstige wulpenpopul¿tie in het NHD voorrrarnel i ¡k kunnen best¿art
uit uitsluitend jonge: orì€r-Våren diÊT-pn¡ wat w.1årschi¡nl.i¡k weer een
negatief effekt op he.t broedsukses zå1 hebben. Een achterultgang v¿rn de
dichtheid belroort Ín dat geval ook tot de mogelijkheden. Momenteel is
er geen sprake vån een af nemende popul¿t iedichtheid r rrìådt- dat zou het
gevolq kunnen zi¡lr van de hoge qemiddelde leeftÍjd die lrrulpen l<unrren

bereiken. Negatieve invloeden op de populatiedichtheid kunnen door de'

grote plaatstrouw våìr de oude wulpelr in principe dan ook på5 na verioop
vðn een aantal jåren zichtbaar worden.

Eelr voorwaarde voor het op peil bIi¡vetr van cle populatie in het NHD is
rJat het gebied aantrekkel i jk bl i jf t voor ionga wulpen ofn er zich te
vestiqen. Dat zou kutrnen inhouden dat men bi j het terreinbeheer errì¿år
zou lnoeten gtreven bepaalde ontr,likkelirrqen in de vegetatie¡ zo¡1s die
zich de laatEte decennia voordoerlr tegen te gaan en zo mogeli jk om te
draaierr. Een belangri¡kt-' negatieve ontwikkeling is bijvoorbeeld hel
dichtgropÍe¡l van väi Ieie¡r rnet struweel ( zie ook par. 3.3) . De utriforml-
Lei t van de vegetatie zou men kunnerr verminderen door het verhoqerr vat-t

de grorrdwalerstarrd in de val leien: en door de begroei ing op de droqe
plaatsen te "vernieuu¡en" r,ia het op meer plaabsen toeiatelr v.rtr stuif-
plekken. Vanwege het belang vån de buiterr het duin geleqen voedselqe-
b ieden voor de in het dui n broedende wulpelnr zou er ook a¿rrdacht be-
steed rnoete¡r wor-dprr aan de manier- i^råår-op het açrarische qebied wordt
Llehepr-d.

Het zou j"lmmet- ; i ¡n alE we in cle Loekclmst het karakteriEtieke geluid
'r¿n cje u¡ulp in het duin zouden moeterr rnissen, Tot nu toe wordt de wulp
als een typisclre brc¡edr,ogeI van heide en duinpn beEchout^rd. Dat beeld
:al qåèn vpr-ðndererr: de populaties vån Þ,rulpen die sinds ee¡r tir-=trtal
jcti-en her en det- in tret ooEten v¿:lr heL Iand op agrårisrh qraslanci
bro.:dêr'r: Çr'opierr zeer EneL . Over twint ig jaar broeden er rneer lnruips'tr in
rJe weí landelr lanqs de duirrvset: dan rn cle duinen zelf . In dit opzicht
1r.¡l.t cle w¡-¡lp nu cJezeifde cntwikkeiinq door te maken als de schoiekster
er-r i ge cJÊcPtln i a gel eden.

/3



B. Geciteerde literatuur.

Balat, F. ' 19ó9.
Influence of repeated disturbance on the breeding success of the
MaI lard r Anas platyrhvnchos .

Zoologica Listy 1B :?47-75e.

Berqh 1, L . '¡¿n den r 198ó.
De wulpr Ëãrì nieuwe weidevogel.
Vogelsr ÍìBi/ juni 1986: 78-gt.

Bootsmar C.' t977.
De invloed v¿¡r rekre¿tie en andere verstoringen op de wulp als broedvo-
gel en overzomeråår op VlieIand.
Intern rapport Vakgr"oep Natuurbeheerr verslag nr. 447 r Landbouwhoge-
schoo I l'Jagen i ngen .

Braal.:smar 5. ' 19ó0.
De verspreiding van de wulp (NumeniuE arouata) alE broedvogel.
Ardea 48: 65-?0.

Drent' R.H., 1973.
The natural hi=tory of incubation.
in: Breeding biology of birdsr Éd. D.S.Farner¡ pF. e6e-311.
["lashì.rrgton.

Dijk, G. vêr'rr 1983.
De populatie-omvang (broedparen) van enkele weÍdevogelsoorten
Nederiand en de omringende Ianden.
Vogel¡aar 31: 117-133.

1n

Frisch¡ 0. Vorìr 195ó,
Zur Brutbiologie und
arquata L. ).
Zei tschr. Tierpsychol

Jugendentwicklung deE Brachvogeis (Numenius

Ja.qr'\--O{. lJ.J\r UA ¡

t979.
success: the l4ayfield rnethod and an alternative.

Cjendebienr J.F. & M.F.Märzer Bruyns,. tg7).
Recreatiegevoel igheid van vogels,
De Levende Natuur 7e(4):85-88.

Glutz von Blotzheimr U.N. r K.l"l .Bauer & E.BezzeI r t977.
Handbuch der Vöge1 Mitteleuropås. Nur¡enius areuata (Linné 1758)
Grosser Brachvogel.
Eand 7:e99-35e. Hiesbaden.

Haarr B. ter & G. van 0mmerinqr 19S3.
Sterke toerrame van de wulp in Berkheide.
Duin 1:3-7.

Johnsonr D.H. t
Estimating nest
The Auk 96: (4):

74

Lql _LL1UJ¡ UU¡ T



Kipp, M., 198e.
Erqebnisse individueller Farbberingung beirn Grossen Brachvogel und

ihre Bedeutung fiir den Biotopschutz.
Beitr.Veröff . Naturschutz Landschaftspf Iege Bad. -l¡lùr tt . 25: 8?-9ó.

MeininÇer¡ P.L.r H.J.M'Baptist & G.J.S1ob, 1984'
Vogeltellingen in het Deltagebied tn 1975/76-1979/BO'
napport Ri jkswaterEtaat Deitadienst en Staatsbosbeheer Zeeland'

Roos r G. Th . de r 1981 .

The impact of tout'isme upon some breeding wader EpecieE cln the isle of
Vl ieland in the Netherlands't^ladden Sea.
Proef schr if t r Landbouwhogeschoo I l,Jageningen.

Rozemei jer ¡ P., 1983.
tJulpen (Numenius arquata) op de Noordhollandse slaapplaatsen'
Graspieper 3(1): 3-7.

5tr i jbos ¡ J. P. r jaar onbeketrd.
Vogels van strand en duin.
hlat ieeft en groeitr deet 2. Het Spectrumr Utrecht.

Teixeiràr R.M.r 1979.
Atlas van Nederlandse broedvogels.
Natuurmonumenten.

Voousr K.H., 1960.
At l as van de erlropese vogels.
AmEterdam.

tial ters, J. r 1984.
Verslag onderzoek broedvogelstand in eerste infiltratiegebied Amster-
darnse t^Jatpr Ieidingduinen in 1984.
Gestenci1d rapport.

[r'latEon, D., 197?.
BirdE of rnoor and rnountain.
Ed i nburgh .

l¡JesEelsr B. r 198e.
Terreingebruik en reproductiesucces van de fazarrtr patrijst wulp en

grutto in het Fochtelooërveen.
Intern R. I.N.-raPPort

Zander A.N. van der¡ 1984.
0utdoor recreation and birds: confl ict or symbiosiE?
Proefsch¡-i ft Ri ¡ksuniverEi teit Lpiden'

75



L i ist van tabpl Ien.

1. Broedverdeling tugsen mannetje Ên vrouwt¡e
e. Broedsukses in het NHD 1981-1984
3. Berekenlng van de dagelijkse Eterfte van leqsels
4. Broedsukses in verschi I lende broedgeb ieden
5. 0verzicht van reakties v¿n wulpen op storingsbronnen
6. 0bservaties van konfrontatieE van broedende wulpen met poten-

tiËle storingsbronnen
7, Rekre¿nten als mogei i jke storirrgsbronnerr
B. lulate van onderbrek i ng van het broeden b i j reg i strat i e-neEten
9. Gegevens over- oor¿aken van legsel.verlies

Li iEt v¿n f iqurerr.

1. Verspreiding van de wulp als broedvogel in de urereld
?.. Versprei.ding van de wulp ¿1s broedvogel in Nederland
3. Aantallen broedparen in het NHD in vroeger jaren
4. Het qeïnvent¿riseerde deel van het NHD
5. LiqqÍnq van het NHD in Noord Holland
6. Inventar" is¿t iÊ-resul taten in de onderzoeksjåren
7. Vergelijking van twee inventarisaties met verschillende

8.
q

1ll

11

13.
i4.
15.

ILl .

e4
30
3e
40
5e

54
5ó
ó0
66

7
6

10
L?
13
t4

1'7

--LL_ 
J_._

rnH LrìuuÊalì 16
Bezetting van de rrlulpenterritoria in de ti jd Ig
l¡Jaarnemingen vàn "losse" u'rulpen tussen de territoria in 1gB4 e0
Legdatum van eerste ei ?4
Terugmeldingen vàn åls pui j.n het NHD geringde wulpen eB
Spreiding van het broedsukses over lret terrein 30
Afn¿me v¿n het aantal jongen in de tijd 34
Idem r met regresEi p-l i ¡nen A4
Lepfti'¡dsverdeling van terugqemelde wulpen¡ geringd als pul

in het NHD 38
Verqeli¡king irr leeftijdsverdeling tussen geschoten en niet

geschoterr wulpenT als pul in Nederland geringd 38
Nachtelijke looproutes van vcÌssen in de buurt vån pen wulpen-

4BneEt
Toepassirrg van een schakelààr in een wulpennest 58
ReEultaten vån registrati.es van rrest-¿ttentie bij twee nesten be
Registratie van neEt-attentie in de nacht waarin het neEt

gepredeerd werd door een voE b4

13.
19.
e0.

76



De volgende RlN-rapporEen kunnen besteld worden door overschrlJving van het
verschuldigde bedrag op giro 516 06 48 van het RIN te Leersum onder vermelding
van het rapportnunmer. Uw giro-overschrljvtng geldE a1s bestelformuLier.
Toezending geschiedt franco.

85/2L A.I.t.M.Mo1, De ).iceratuur over Nederlandse aquat.ische macrofauna tot
1983. 176 p. f 22,-

85/22 l.I.J.tlolf f , Het ef f ect van natuur- en milieubeschermende maatregelen
op de levensgeneenschap.pen van de I'Iaddenzee. 18 p. f 3,40

86 /7

86 /8
86 /e

861 16

86/17

86/ 18

86ltg

86/2r

87 /t

87 /2

87lLL

87 /ts

871r4

87 /z

87/q

87 /s

87 /o

87 /7

87 la

87 lg

87 /to

M.Nooren, Invent.arlsaEle van de houtr.¡allen in het nationale park de

Hoge Veluwe. 49 p. f 8r-
M.Nooren, Over het verleden van de Hoge Veluwe. 89 p. f 13,50
K.Stoker, De ver6preiding van de rode bosmieren op de Hoge Veluwe.
110 p. f I5,60
G.Hanekanp & H.l'l.Beije, NatuurweEenschappeliJke aspecten van het
machlnaal plaggen van helde. 366 P. f 6,-
G.Visser, Verstorlngen en reactles van overtiJende vogeLs op de
Noordvaarder (Terschelling) 1n sanenhang met de orngeving. 22I p. f 27 r50
C.J.Snit, Oriënterend onderzoek naar veranderingen in gedrag en
aantallen van wadvogels onder invloed van schietoefeningen. 44 p. f 7 r-
B.van Noorden, Dynaniek en dichÈheid van bosvogels en geîsoleerde
loofbosfragnenten. 58 p. f 8,50
G.P.Gonggrijp, Gea-objecten van Li¡nburg. 287 p. f 34,-

I,I .0.van der Knaap & H.F.van Dobben, Veranderingen in de epifycenflora van
Rijnrnond sinds 1972. 36 p. f 6,-
A.van l.Iinden, G.RiJsdijk, A.Schotman & J.Philippona, Ruimtelijke relaties
via vogels in het Strijper-Aagebied gedurende broedtijd en zomer.
97 p. f 14,50
F.J.J.NiewoId, De korhoenders van onze heideterreínen: verleden,
heden en coekomsc. 32 p. f 5,-
H.Koop, Het RIN-bosecologisch informat.iesysteern; achtergronden en
¡neËhoden. 47 p. f. 7 ,50
K.Kersting, Zuurstofhuishouding van lwee poldersloLen in de polder
Denrnerik. 63 p. f lI,-
G.F.I{i1lensen, Bijzondere planEesoorEen in het nationale park de

Hoge Veluwe; voorkoroen en veranderingen. 92 p. f 13r50
M.J'.Noorden, Het verleden van de houtwallen in het narionale park
de Hoge.Veluwe.23 p. f 5,-
G.Groot Bruinderink, D.KIoeg & J.I{olkers, Het beheer van de wilde
zwíjnen ín het Meinweggebied (Lirnburg). 96 p. f i4,50
K.S.Dijkena, Selection of salt-narsh sltes f or the European neE\.¡ork of
biogenetic reserves. 30 p. f 5,50
P.Doel¡oan, M.Fredríx & H.Schniermann, Microbiologische afbraakprocessen
als saneringsroethode van me! bestríjdingsmiddelen.verontreinigde gronden.
224 p. f. 27 ,50
G.J.Baaijens, Effecten van ontwaterlngswerken ln de rullverkaveling
Ruinerwold-Koekange. 64 p. f 9 r-
J.A.Weinreich & J.Il.Oude Voshaar, Populatieonlwikkeling van
overwinterende vleermuizen in de rnergelSroeven van Zuid-Linburg
(1943-1987). 62 p. f 8,-
N.Dankers, K.S.Díjkema, G.Londo & P.A.Slim, De ecologische effecten van
bodemdaling op Ameland.90 p. f 13,50
F.Fahner & J.I{iertz, Handleiding bij het l,{AFLO-node1.99 p. f 14'50
J.l{iertz, Modelvorming bij de projecten van I.IAFL0 en SI,INBL. 34 p. f 6r-
W.Il.Dienont & J.T.de SmÍdt (eds.), Heathland management in The Nether

87/rs
87/16
87/tt



87/te
o1 l1^ot I L>

87 /zo

87/zt

87 /zz

87 123

87 lZt+

87 125

87 /zo

87 /za
87129

88/ 30

88/3 i

88/32

88/ 33

88/34

88/3s

88/37

88/39

/3688

lands. 110 p. f 15,50
Effecten van de kokkelvisseriJ in de Waddenzee. 23 p. f.3.75
H.van Ðan, Monitorlng of chenlstry, macrophytes, and <iiatoms in
acldifytng noorland pools. 113 p. f 16,-
R.Torenbeek, P.F.M.Verdonschot e L.W.G.Htgler, Bfologische gevolgen van
vergroting van wat,erinlaat 1n de provlncie Drenthe. 178 p. f.23r-
J.E.l.Iinkelman & L.M.J.van den Bergh, Voorkomen van eenden, ganzen en
zÌ^ranen nablJ Urk (NOP) in januarl-april 1987. 52 p. f. 7,50
B.van Dessel, Te verwachten ecologische effecten van pekellozlng in het
Eems-Dollardgebied. 71 p. f 10,-
l.I .D.Denne¡uan & R.Torenbeek, Nitraatemissie en Nederlandse ecosystenen:
een globale risico-analyse. 164 p. f. 2L,-
M.Bui1, Begrazing van heidevegetatles door edelhert en noeflon; een
literatuurstudie.3t p. f 5,60
M.Post, Toelichting op de vegeEatlekaart (1981) van het natlonale park de
Hoge Veluwe. 49 p. f 7 r50
H.A.T.l'l.van LIezel, Heidefauna in heE nationale park de Hoge veluwe.
54 p. f 8,-
G.M.Dirkse, De natuur van heE Nederlandse bos. 2I7 p. f. 27 ,50
H.SiepeI et al., Beheer van graslanden in relatie EoE de ongewervelde
fauna: ont\.¡ikkellng van een monLtorsysteen. 127 p. f 17.95

P.F.M.Verdonschot & R.Torenbeek, Lettercodering van de Nederlandse
aquaEische macrofauna voor mathematísche verwerkÍng, 75 p. f l0r-
P.F.M.Verdonschot, G.Schmidt, P.H.J.van Leeur¡en & J.A.Schot, Steek-
nuggen (Culicidae) in de Engberrsdijkvenen. I09 p. f 15,50
W.J.l.Iolf f (red.), De int.ernaËionale bet.ekenls van de Nederlandse nacuur.
174 p. f. 22,-
H.Eijsackers, c.F.van de Bund, P.Doelman & I.Iei-chun Ma, FlucEuerende
aant.allen en activiÈeiEen van bodenorganlsnen. 85 p. f l3r-
Toke de Wi !. De ef f eCten Van ozOn on nâ!-trrtr-l -i ike anncrrct'êñôñ, Àôñ

-..-rvvvgJvtgrug.¡,

lit.eratuuronderzoek. 27 p. f. 5,20
A.J.de Bakker & H.F.van Dobben, Effecten van ammoniakemissie op
epifytische korsEnossen; een correlatief onderzoek in de pee1.
48 p. f 7,50
B.van Dessel, Ecologische inventarisatie van het IJsselmeer.
82 p. f. 12,75
A.schotman, Tussen bos en houÈwal; broedvogels in een TwenËs cult.uur-
landschap.87 p. f. 13,25 /

P.Doelnan, H.Loonen & A.Vos, Ecotoxicologisch onderzoek in roec Endosulfan
verontreinigde grond: toxiciteit en sanering. 34 p. f 6r-

88/4L J.L.Mulder (red.), De vos in heÈ Noordhollands Duinreservaat. Deel I
Organisatie en saxûenvatEing. 32 p.

88/ 42
88/43
88/ 44
88/ 4s

.Mulder, iden. Deel 2: Het voedsel van de vos.78 p.

.Mulder, idem. Deel 3: De vossenpopulatie. I29 p.

.Mulder, iden. Deel 4: De fazantenpopulatie. 59 p.

.l'1ulder & A.H.Swaan, iden. ÐeeI 5: De wulpenpopulatíe. 76 p.
De rapporten 4l-45 worden niet los verkocht maar als serie van vijf voor f.25,

88/45 J.J.Snit, Het Eemland en de polder Arkenheen rond heE begin van de
twintigste eeuhr. 64 p. f 9,-

88/49 G.l'I .Gerritsen, M.den Boer & F.J.J.Niewold, Voedselecologie van de vos in
Nederland. 96 p. f. 14,25

88/50 G.P.Gonggrijp, Pernanente geologische ontsluitingen in taluds van
Rljksweg A I bij Oldenzaal. 18 p. f 3,50

J.L
J.L
J.L
J.L


