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Geachte mevrouw/ml jnheer t

He¡ dceË nij genoegen u, mede namens het Rijksl-nstituuÈ voor Natuurbeheer,
hierblj het rappori 'De vos in het Noordholl-ands Duinreservaat'åan te bleden.
Dit onùangrljke rapport fs het eindverslag van het tussen L979'J-984 gehouden

onderzoek naar leven en gewoonten van de vos en van een aantal potentlële
prooidieren ln heÈ Noordhollands Dulnreservaat.

HeÈ onderzoek werd, ln opdracht van het Provincfaal bestuur van Noord-Holland'
door het pldN, a1s beheerder van de provlncial-e nat,uurgebieden, uiËgevoerd.
Drs. J.L. Mulder, die de redactÍe van het rapport verzorgde, was tevens
verantrùoordelijk voor het onderzoek, Iúaaraan door velen direct of indírect
werd medegewerkt.

MeË deze toezendÍng wi1 lk graag nijn dank overbrengen voor.uw bijdrage aan

het vossenonderzoek, 1n r¡elke vorm dan ook.
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Zuici-l(orrnemerlandWaterleicJ

---IrJHTilvor
Datum

Nummer

,:rodDir

:iecr l.)rs ir

Pers.z.

Adm.

C. Sprey



De vog i n het Noordho I I ands Duinreservaat

Dee I 1: Organisatie en Samenvat t i ng

J.L.Mulder (red)

RIN-rapport BB/4t

Uitgave: Ri5ksinstituut voor Natuurbeheerr Arnhemr en
Provinsiaal WaterleidingbedriSf van Noord-HoIlandr Bloemendaal



Scboorl

Ligqing vån het Noordhollands Duinreservaat in Nederland.
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Voor het kritisch doornemen vån (delen) van de
vån suggestieg voor verbeteringen, ben ik veel
rnevrouw Dr.N.Croin llichielsenr en de heren Dr.
vän der Vegte en Drs.0.L.Slings.
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Na een afwezigheid van enkelt eeuwen vergcheen de vog ongeveer

twintigsaargeledenweerinhetNederlandseDuingebied.Inhet
Noordhollands Duinreservaat vestigde de vos zich definitief in
het begin van de zeventiger iären'

Verwachtmochtwordendatdekomstvandezepredatorbepaalde
invloeden zou uitoefenen op het oecosysteem vån het duin'
Teneinde het beheersbeleid t.å.v. de vos goed te onderbouwen werd

op instigatie vån ir.H.Veenendaalr desti¡ds Ad¡unct-Directeur
Terreinbeheer van het Provinciaal t^laterleidingbedriif van Noord-

Ho I Iand (Pl^lN) I besloten een ui tgebreid onderzoek in te stel len

naar de leefwijze van de vos en nåär de invloed van de vos op

enkele prooidiersoorten. Het onderzoek vond gedurende vijf jaren¡

van1979tot1985'plaatsinhetbijhetPWNinbeheerzi¡nde
Noordho I I ands Dui nreservaat'

De eerEte fase van het onderzoek vond plaats onder auspiciën van

de aan de afdeling Terreinbeheer van het PWN verbonden Natuurwe-

tenschappelijke AJviescommissie en met personele en materiële
medewerking van het Ri¡ksinstituut voor Natuurbeheer' Gezien het

ruime betang van het onderzoek werden in de tweede fase nog

andere instanties bii het onderzoek betrokken: Ministerie van

Landbouw en Visseri ¡, tttatuurmonumentenr de Koninkl i ¡ke Nederland-

se Jagersvereniging, oe Nederlandse Vereniging van Jachtopzich-
ters en de dieráe.õtogische vakgroepen vån de Vri;e universiteit
en de Riiksuniversiteiten van Utrecht en Leiden

De definitieve verslagtegging van het uitqebreide onderzoek

heeft helaas geruime ti¡d op zich laten wachten' De reden

hiervoor is van p"rron"i* aardr waardoor uit¡¡erking en verwerking

vandeveleverzameldegegevensvoornamelijkinvrijeti¡dmoest
plaatsvinden.

Wij spreken grote waardering uit voor alle bii het onderzoek

betrokken studenten en vrii;illigers' Een bijzonder woord van

dank verdienen de medewerkers vari het Pt'lN voor hun jarenlange

inzet.Totslotwillenwijdrs.J.L.Muldercomplimenterenmethet
doorhemenonderzijnleidinguitgevoerdedegeliSkeeninven-
tieve onderzoek en dà door hem verzorgde verslagleç¡ging'

Voorwoord

juti 1988

nåfnens het Provinciaal t,Jaterleidingbedri¡f van Noord-Holland:

C. SPreY
D i rec teur

Dr.W.J.tJolff
Directeur Bnderzoek
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nåmens het Rijksinstituut voor Natuurbeheer:



1. Inleiding.

De rapportage over het onderzoekspro¡ekt is verdeeld over viif rappor-
tenr onder de titel "De vos in het Noordhollands Duinreservåðt". In het
voor U tiggende Deel lr "0rganisatie en Samenvatting"r is het advies
opgenomenr dat de Natuurwetenschappeli jke AdviescommiEsie na afsluiting
van het onderzoek heeft uitgebracht aan Provinciale Staten vån Noord-
Hollandr ten behoeve van het beheer van de vossênpopulatie. Dit advies
bevat een såmenvatting van de belangri¡kste resultaten.
Verder wordt in dit deel de organisatie van het onderzoeksProiekt
uiteengezet en u¡ordt alle bij het onderzoek ondervonden hulp verant-
woord. Een uitermate belangrijk eåndeêl in het onderzoek is geleverd
door de vele studenten; hun bijdragen staan ook vermeld in DeeI 1.

De delen ? tln 5 doen verslag van de resuLtaten van het onderzoek zelf.
Deel ?¡ "Het voedsel van de Vos'r r bevat een verslag vån het onderzoek
naar de inhoud van vossekeutels en naar de prooiresten bij de burchten.
Deel 3, "De vossenpopulatie"r behandelt het onderzoek dat voornamelijk
met behulp vån zenders nerd verricht aan de vossenpopulatie: aantallenr
populatie-strukturJF¡ VooFtplanting¡ dispersie en dergeliike.
Van het onderzoek naar de fazanten en de invloed van de vossen op deze
soort wordt verslag gedaan in Deel 4r "De fazantenpopulatie". Tenslotte
bevat Deel 5n "De wulpenpopulatie"¡ de resultaten van het onderzoek
naar het wel en wee van de wulpen die in het NHD broeden.

Het doel van de rapportage is vooral om een grondig verslag te geven
van het onderzoek in het NHD. Daarbi¡ is afgezien van het maken ven een
uitgebreide vergelijking met de reEultaten die in soortgeli¡k onderzoek
élders gevonden zi¡n. Er is dus in het algemeen slechts beperkt gebruik
gernaakt van I i teratuur .
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È. HUIIu'=
vån de externe leden van de
betreffende het beheer van
Du i nreservaat .
(Castricurnr februari 1985)

Natuurwetenschappet i jke Adviescommissier
de vossenpopulatie in het Noordhollands

?.t. Inleiding.

e.1.1. Aanleiding en doelsteÌ I ingen.

Aan het eind van de zestiger jåren werden er voor het eerst vossen
wåàrgenornen in het Noordhollends DuinreEervaat. Thans komen ze ilr het
gehele gebied voor. Overeenkomstig het vastgestelde beheersbeleid iE de

vos tot dusverre niet be¡aagd, Daarmee vorrnt deze vosEenpopulatie
Er-rropees gezien een van de zeer weinige populaties van eniqe omvanq die
vanaf hun ontstaan nooit legaal be¡aagd zi¡n. Deze ornstandigheid was

mede aanleiding om in 1979 een onderzoek te beginnen nåår de oekoiogie
vån v0ssen in het duinreservaat.

De direkte aa¡rleiding voor het onderzoek werd gevormd door de landelij-
ke, geleideli ¡ke verandering van beheersvisie m.b. t' het natuurbehoud
(zie "Beheersnota 1985-199O NoordhoIIands Duinreservaåt..."). De

Iaatste jåren zi¡n steeds rneer beheerders vàn natuurgebieden ertoe
overgegaån de ¡acht op roofdieren te beperken of af te schaffenr in een
poging orn de natuurlijke processen in hun terreinen zo min mogeli¡k te
beinvloeden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat aantalsregulatie niet
aIIeen samenhangt met de beschlkbare voedselhoeveelheid¡ maar dat ook
het sociale qedråg vån deze dieren een belangri¡ke rol speelt en
greìrzen stel t aan de dichtheid. De mate en invloed van het roreqtrekken
vån vossen uit hun geboortegebied vorrnen hierbii eÊn onderwerp van
diskussie. Met betrekking tot het terreinbeheer verschillen de meningen
met narne over de veronderstelling dat osk bij een onbeiaågde vossen-
stand zich een zÉkere stand van prooidierenr 7oåls vogels¡ kan handha-
ven.

De doelstellingen van het onderzoeksproSekt waren¡ kort Eamengevat:
bepalen van het voedEel vari de vos; bepalen van de invloed van vossen
op de Etand en het broedsukses vån enkele bodembroedende vogelsoorten¡
met narne van fa:ant en wulp; bestudering van de levenswi¡ze vàn vossen
in het onbeSaagde gebied en¡ Zo moÇÊÌijkr nâgåan wat het effekt van
be¡aging van vossen is op de populatie en op de prooidierEband'

?.1.e. 0rqanisatie van het onderzoek.

De eerste fase van het onderzoek ¡ van rnaart 1979 tot en met december
1981, vond pIaatE onder auspícien van de Natuurwetensch¿ppeliike
Adviescommissie en met medewerking van het Rijksinstituut voor Natuur-
beheer (RIN). De fínancië1e en inhoudeli3ke verantwoordelijkhedert
berustten geheel bij de beheerder van het duinreservaatr het Provinci-
aal tJaterleidingbedri jf van Noord-Hol land (PI,.JN). Aangezien bepaalde
aspekten van lret onderzoek van veel ruirner belang waren dan alleen voor
het belreer vån het Noorrjho 1 I ands Du i nreservåat r werd ¡ rnet Eukses r

getracht andere insta¡rties bij het onderzoek te betrekken. Dit resul-
teerde in 198? in een samenwerkingsverband van het PNN¡ het RINr de
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Dirertie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en visser-i; en
"Natuurmonumenten". Er werd een begeleidingscornmissie ingesteld ondervoorzitterschap vån dr.S'Broekhuizen vån het RIN. Naast vertegenwoordi-
gers vån eerdergenoemde participanten hadden in de comrnisEie zitting
vertegenwoordigers van de Directie Natuurbehoud en 0penluchtrecreatie
van het MiniEterie van Landbouw en Visseri¡r de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging (KNJV) r de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters
en de dieroekologische vakgroepen vån de Vrije universiteit en deRi¡ksuniversiteiten van utrecht en Leiden. In bÍjlage 1 zijn de leden
van de Natuurwetenschappeliike Adviescommissie pn vån de Begeteidings-
commissie vossenonderzoek verrneld.

De kosten van het onderzoek in de tweede f¿se (1gge-1g84) werden
gedragen door het PhlN¡ het RINr het Ministerie van Landbouw en Visseri¡
en door "Natuurmonumenten". Via "Nåtuurmonurnenten" verleende het prins
Bernhardfonds een bi¡drage in de materiëte kosten van een deelonderzoekin 1984. De KNJV verleende¡ €VEnêêrìE in 1984¡ Esr.t f inanciéle bi jdraget.b.v. het fazantenonderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door drs. J.L.Mulderr die van september
198? tot medio 1gB4 werd geassisteerd door drs. E.s.M,Hagelen en rnet. medewerkíng van Pt,lN-personeel en studenten.
De commissie spreekt haar grote bewondering en waardering uit voor deintegere¡ vasthoudende en inventíeve wijze wåårop de heer Mulder het
onderzoek heeft uitgevoerd en voor zijn grote persoonlijke inzet
gedurende de gehete onderzoeksperiode.
Daarnaast spreekt de commissie haar waardering uit voor de inzet van de
over ige bi i het onderzoek betrokkenen: personeelsleden ven het pt,lNr
Etudenten en alle overige¡ vrijwillige medewerkers.
De commisEie dankt de leden vän de begeieidinqscommissie voor hun
werkzaarnheden en bijdrågen tijdens de tweede fase van het onderzoek.
Een bijzonder woord van dank verdienen verder de leden van de vogel-
werkgroep Castricum en van de vogelwerkgroep van de IVN-afdeling Noord-
Kennemerland voor hunr onafhankeliik vån het vossenonderzoek uiigevoer-der ¡aarI i jkse broedvogel inventarisaties.

e,1.3. Opstellen van het advies.

Het veldr¡erk van het onderzoek werd in de herfst van 1984 afgesloten.
Het onderzoekr dat op intensieve en grondige wi¡ze werd uitgévoerd,
heeft zeer veel gegevens opgeleverd. Ten tijdÊ van het opstãtlen van
dit advies wårpn deze nog niet volledig uitgewerkt. op grond van de
beschikbare ¡ Voor- lopige verslaqleqg ing en de rnondel inge- toel icht ing
daarop meent de comrnissie evenwel over voldoende materiaaL te beschik-
ken orn haar konklusies op te baseren. De volledige rapportage is nu
voltooid.
Het onderzoek heeft niet aan alle doelEtellingen kunnen voldoen. Het
effekt van bejaging kon niet worden onderzocht. Een van de betangrijk-
ste¡ ongunstige invloeden op het onderzoek is de in de laatste paarjåren in omvang toegenomen stroperi¡. Het hierbij op vrij grote schaal
gebruikte gif leidde tot veel slachtoff€rs¡ rrpt name onder de ¡ongevossen' Het had ook de dood van andere dieren tot gevolgr o.à. vàn
bu i zerds .



In de hoofdstukken 2.ã en ?.3 zi¡n de onderzoekEresultaten die voor de

besluitvorming met betrekking tol het beheer het belanqriikst zijn
beknopt samenqevat. In hoofdstuk 2.4 worden de resultaten en konklu-
sies van broedvogelinventarisaties door de vogelwerkgroePen vermeld'

Hoofdstuk ?.5 omvat het advieE met betrekking tot het beheer van de

vossenpoPulatie van het Noordholtands Duinreservaat'

?.?. De oekologie van vossen in het NHD.

populatie.e.e.1. 0pbouw van de

Onderzoeksmethoden.

DevosgenpopulatiewerdonderzochtdoorvogsentevengenrVåhêÉfl
zender te voorzien en te volgen over perioden die per individu varieer-
den van ãr5 tot 43 maanden. In totaal (inklusief het dispersie-onder-
zoeklziehoofdstukP.e.3)werden56vosEengezenderd.Verderwerdelk
jaår een groot deel van het terrein door het PwN-beheersperEoneel
geTnventaiiseerd op burchten rnet ionge vossen en werden observaties

ieoaan om vaEt te stellen in hoeverre er naast de gezenderde dieren nog

andere vossen aanwezig wåren.

Omvang van de PoPulatie.

Het grootste deel van de vossenpBpulatie in het NHD bliikt in familie-
verband te leven. EIke familiegroep bewoont een territoriurn waarvan de

tiggingendegrootteindeloopderjårenweinigofnietveranderen.
De territoria zijn gemiddeld 165 (105-e10) ha groot en vertonen weinig

of geen overlap met naburige territoria' Een territorium wordt geh'oon-

Iijk bewoond door een groeP vossen bestaande uit een rekel en twee of
drie moertjes.
Naast deze territoriaal levende vosEen en hun jongen is er steeds eelr

klein aantal vossen åanh¡ezig dat zich niet territoriaal gedraagt' Dit
;i;; r";=t"i een of twee ¡aar oude rekelsr maar soms ook moert¡es' zi3

hebben een klein aktiviteitsgebiedr vaak in het grensgebied van de

groepsterr i tor i a.
Het wegvallen van territOriale vo55Én kan leiden tot verschuivingen van

de grenzen vàn territoria. Het oorspronkeliike aantal territoria; rnet

or,gåur*,. de oude grenzenr wordt in de eerstvolqende winter weer her-

steId.
De voorjåårsdichtheid van volwasgen vossen (territoriaal en niet-
territoriaal) bedraaqt tussen de twee en drie vossen per 100 hektare (1

km-ll), Direkt na de gåboorte van de jongen bedraagt de Etand ongeveer 6

oude en jonge uo==.Ã p", 100 ha. De dichtheid åån vossen blijkt de

laatste ¡"t.tt (198e-1984) ongeveer konstant te zi;n'
opgrondv¿ndejarenlangÊervaringkangesteldwordendatinventari-
Eaties van het terrein op worpen met ionge vossen slechts dán betrouw-

bare informatie over de dichtheid aån vossen oplevertr indien het

afeoeken van het terrein wordt gekombineerd met ten eerste het vangen

en merken van zoveel mogeli¡k ¡ãngenr teneinde te kunnen vaststellen in

hoeverre het dezelfder måår verplaatstet of verschillende worpen

betreft, en ten tweede radiotelemetrische h¡aarnemingen vån een aantal

gezenderde vosgenr teneinde door middel van feitetiike kennis van de

IiggingVaneenàåntalterritoriainzichtteverkrijgenindever-
spieiding van ulorPen over het terrein '

I



Voortplanting.

Per territorium brengt meestal srechts één moertje eÊn hrorp jongengroot. De overige vrouwtjes worden óf niet drachtigr óf verliezen hunjonqen in een vroeg stadiurn. In ongeveer I op de B territsrie kornt eentweede worp groot. Het aantal worpen per 1000 ha bedroeg tussen 1gg1 en1984 ór5 tot B15. ,Het aantal jongen in de gevonden h¡orpen varieerdev¿n l tot 8r rneestàl 4 tot ó.

?.e.?. Voedsel.

Methoden van onderzoek.

Het voedsel van de vos in het NHD is op twee verEchirlende, vån erkaaronafhankeiijke rnanieren onderzocht. Allereerst werd van ó5g keutelsrafkornstig van twee terreingedeelten over de periode rnaar t rgTg totseptember 1980¡ de inhoud geanalyseerd
op dezelfde wijze werden ä0s keuters vån jonge vossen uit twee worpenin 1979 onderzocht. Daarnaast zijn pos pråoiiesten, gevonden bij de 4sbekende burchten in de periode r'7s-rggà gedetermineerd.

Sarnenstel l ing van het voedsel.

6emiddeld over het jaar bestaat in het onderzoeksgebied ongeveer g0 %van het gewicht aan voedsel. van een vos uit koni¡ñ; tussen begin mei enhalf augustus worden veer jonge koni¡nen gegeten door de volwassenvossen. vogels vormen ongeveer 4 gewichtslrácenten van het voedsel; zeworden vooral gegeten in het voorjaar (eendenr zånÇvogpls) en in deherfst en winter (zangvogels¡ met name ti¡sters).
Kleii"re zoogdieren (muizenr spitsmuÍzen, ejet en eekhoorn) vormenongeveer Pr5 % van het gegeten gewicht; ze worden vooral in het winter-Eeizoen gegeten. Vogel-eieren¡ vruchten¡ insekten en plantaardigvoedsel vorrnel-ì tezanen ongeveer 3r5 gewichtsprocent van het voedsel vanvolwassen voggen.
De sarnenstelling van het voedsel van de vossen in de twee onderzochteterreindelenr te wetetr het open buitenduin met infittratiegebied enqrotendeels bebost rniddenduinr bleek nauwelijkE te verschillen. In hetmiddenduin werden ook eger en eekhoorn af en toe gegeten en meereieren¡ terwi¡l in het buitenduin fneer vruchten (vooral duindoornbeE-Een) en rneer gewicht aan vogels werden gegeten.
Het voedsel dat jonge vossen te eten tri;qen verschilt niet erg van hetvoedsel van volhråssen vossen. Het betanqiijkste verschil is dat van devogels met name de grotere prooien (eenden, fazantenl naar de jongenqebracht worden en de kleinere prooienr zoèls zangvogels; door devolwaEsen vossËn zelf worden opgegeten. De prooiresten bij burchtenmet jongP vossEll geven een geheel ander beeld te zien dan de inhoud vande keutels vån diezelfde ¡ongen. Dit wordt met name veroorzaakt doordatvan de gegeten ionge konijnen geen resten bij de burcht achterblÍ¡venrrnaar uitsluitend in de keutels terug te vindÀn zi¡n.
Met betrekking tot de ondertÍnge verhouding van door vossen gegetenvogelEoorten is een vergelijking qemaakt met de resultaten van deinventarisatie van de in de desbetreffende terreindelen voorkomendebroedvogels. Hieruit bleek dat de verhouding waarin ze als voedEervoot- de vos dienen¡ dezelfde is als die waaiin ze als broedvogel in hetterrein voorkomen. De vossen vertonen in dit opzicht dus geen bepaaldevoor keur .
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e.e.3. Dispersie.

Methoden van onderzoek.

Door middel van merken en zenderen vån voÉsen werden gegevens verzameld
over de verplaatsing van vossen. in totaal werden 56 vossen van een zender

voorzien. De gedragingen van deze vossen werden intenEief gevoigd door
veelvuldig r:adiotelemetrische peilingen uit te voeren. Door terugvanqsten
en terugmeldingen van gefnerkte vosEen werden aanvullende gegevens verkre-
g*n orr=i de verbreiding vån jonge vossen. Naast de 5ó qezenderde werden 86

vöËÉen vån oormerken voorzien.

Dispersie.

Volwassen vossen leven in min of meer våEte aktiviteitsgebieden (terri-
toria) waar ze slechts zelden buiten gaan (zie hoofdstuk a.e.1)' In de

loop van hun eerste herfst en winter gaan het merendeel van de ionge mån-

netjes en enkele vån de ¡onge vrouwt¡es aktiviteiten ontwikkelen buiten
het ouderlijk territoriurnr wät meestal teidt tot vestiging buiten het

çeboor te-t err i tor i um .

De meeste mannet¡es maken in de dispersie-periode (september tot ¡anuari)
lange verkenningstochtenr sorìs afgewissetd met perioden waarin aIle akti-
viteiten tot een kiein gebied beperkt bli¡ven (tiidelijke aktiviteits-
gebieden).Sommige mannet;es keren enkele tot vele malen teruq nåår hun

ouderiijk territorium voordat ze definitief in hun nieuwe gebied bli¡ven.
stechts enkele vrouu,ttjes konden gevolgd worden bij het wegtrekken uit hun

geboortegebied. Zi¡ vestigden zich in een dichtbij liggend territorium.
ùit"indelijkr soms Pås in hun tweede of derde jaar¡ wåren alie ¡onge mån-

netjes (ee) en epn tweevijfde van de ¡onge vrouwt¡es (6 van de 15) uit
hun ouderlijk territoriufn vertrokken. De overige vrouwtjes (9 van de 15)

bleven duE in het territoriufì Naår ze geboren wåren. Een klein deel van de

mannetjes en vrouwtjes leefde¡ a1 of niet na enige dispersie¡ tijdens het
tweede en soms zelfs derde ¡aar in kleine aktiviteitsgebieden tussen de

çroepsterritoriar tot ze in een eigen territorium gingen leven'
De vastgestelde afstanden tuEEen ouderlijk territorium en territorium van

uiteindelijke vestiging varieerden bi¡ de manneties van 1r1 tot 19rB kmr

in de meeste gevallen rninder dan I km; bii de vrouwties vån oJ tot 716

krn, in de meeste geval len rninder dan ? km.

Het is duidelijk dåt de dispersie van jonqe vossen sarnenhangt met de

sociale struktuur van de poputatie. Vossen leven in familiegroepen waarin
een deel van de dochters blijvend wordt geaksepteerd¡ terwi¡I zonen worden

verdreven. Van ongeveel- de helft van alle gernerkte 3onge manneties en

vrouwtjes is (nog) onbekend of zij in hun geboortegebied zijn geblevenr
zijn weggetrokken of zijn gestorven.

Tot nu toe zijn EIechtE enkele vÕsE,en buiten het duingebied aangetroffen
(Heiloor oostgIijk van Egmond). Recent sPeurv{erk in de sneeuw ( januari
1985) toonde aan dat er in het Heilooêrbos en in het Zwanenwater nog geen

sprake is van bewoning door vossen. Moget i ik t'úorden deze gebieden wél af
en toe bezocht door ionge mannet¡es tijdens hun dispersie en verbli¡ven
die er wel eens wat langer (Zwanenwater). Gezien de zeldzarne meldingen van

waarnemÍngen buiten het duinr het feit dat de met zenders gevolgde rnigre-
rende vossen zich bleken te houden aan de grenzen van het duinterreinr El'l

het geringe aantal teruggemelde vossen buiten het duinr kan gesteld worden

dat sleclrts een klein deel van de rnigrerende vogsen buiten het duinr in
het veelal voor vestiqing ongeschikte polderlandr terechtkomt.
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In de loop van het onderzoek werd een groot aantar vossen (BO)
dood aangetrsffen. slechts in een enkel geval is zeker dat het eennatuurlijke dood betrof. in 3g gevallen werd stroperi¡ vastqe-steld, vèn 15 gevallen is dit waarschi¡niijkr terwijl van eÁ oe
doodsoorzaak vooralsnog onbekend iE.
Van de doodgevonden vossen bleek vergiftiging aantoonbaar in lE %van de gevallen in tgTg-rggl en vån ongeveer ó0 % in de periode
19Be-1984. Daarnaast vindt stroperi¡ met strikkenr door afschotren rnet honden plaats. stroperij is mogeri¡kerwijs dus van groot
belang als sterfte-oorzaak en zou de rnate van dispersie en depopulatiedichtheid kunnen beÏnvloeden.
0p grond vàn verzàmerde gegevens is het waarschijnrijk dat debelangrijkste doodsoorzaak bij jonge en eerstejåars vossen strope-ri¡ met behulp van vergif is.
De gevolgen van stroperi¡ zi¡n, in reaktie op het wegvallen vanvolwassen vossenr vêrschuivingen of samensmeltingen van territori-å. Zonder stroperi¡ zouden de territoriå naar alle waarschi¡nlijk-heid stabieler zi¡n, omdat bij natuurrijke sterfte de groepåreden
één voor één vervangen zullen wordenr i.p.v. een aantal tegeli¡k,r zoà1s vaak bij stroperi¡ optreedt.

e.?.4. Mortaliteit.

?.3.Onderzoek naar de oekologie van fazant en wulp.

c.J..L ràzðnf,.

e.3.1.1. Voorkomen

Irl een ongeveer 1000 ha groot onderzoeksgebied (terrein Castricum)
werden in 1983 en 1984 de aantarlen fazañten bepaald. Dit werd
gedaan door middel van verEchillende inventarisatiemethoden (zie
tabel 1 van bÍ¡lage p).

Aan het einde van de winters lgï?/gg en 19g3/84 werden respektie-veli¡k 15 en 21 hennen op de voerbanen gevàngen en çezenderd.Da¿rnaaEt werden op de voerbanen in het-rro*f" voorjeår van 1gg4
2B hennen en 35 hanen gevangen en gemerkt. Niet alre fazanten
bezoeken in de winter de voerbanen. In de winter van l?a?/g3
bezocht ongeveer 35 % een voerbaanr in 19g3/84 ongeveer 50 %. De
hennen blijken, op grond van telemetrische- en vanggegevens,plaatstrouw¡ zowel ten opzichte van de voerbanen in de winter alsten opzichte van hun broedplaats in het voorjåar. In het vroegevoorjàar verplaatsen de hennen en hanen zich van de orngeving ir"nde voerbanen naår hun broedgebied . zii verplaatsten zich daarbi¡
rnaxirnaaL lr6 km.
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?.3.t,?. Voortplanting en mortal iteit

Het broedsukses van de fazanten is in de eerste plaats bepaald
door het volgen van gezenderde hennen. Daarnaast is het aantal
tomen (broedsels) en het aantal jongen in de loop van de zorner
geinventariseerd. In het onderzoeksgebied werden in 1983 51
verschiliende tomen wèårgenomen. Ìn 1984 wàren dat er slechts P4:
ondanks het grotere aantal hennen bíj het begin van het broedsei-
zoen. in 1983 wås er sprake vån een goed¡ in 1?84 daarentegen vàn
een slecht voortplantingsseizoen. In augustus 1983 bedroeg het
totaal aantal hennen (inklusief de ¡onge hennen) naar schatting
t77-??3; de schatting vån åugustus 1984 kwam uit op 119-1óe.

De leefti¡dsbepaling van de tussen jånuåri en maart 1984 gevàngen
fazanten toonde aan dat er bijnä evenveel eerEtejaårs fazanten
wàren a1s ouderejèårs. Gezien het slechte broedresultaat van 1984
zal het aantal en aendeel eprstejåårs fazanten aan het eind van de
winter 1984/85 aanzienliSk lager liggen dan in het voorafgaande
se i zoen.

In totaal u,lerden 3ó hennen van een zender voorzien waarrnee ze in
principe gevolgd konden worden tijdens het broedseizoen. In
september h,É¡ren de meeste zenders uitqevallen. Vier hennen blijven
buiten beschouwing; hiervan was óf de zender onmiddellijk uitge-
vallenç óf ze rdaren binnen enkele dagen doodr vermoedelijk alg
gevolg van het vången. Ti¡dens het broedseizoen stierven 15 van de
3E hennen. De doodsoorzaken weren: 13 zeker en I vermoedeli¡k¡
gepredeerd door vossen. Er kwam verder een geval van coccidiose
aan het I icht.

De sterfte door de vos vond in beide jâren gedurende een beperkte
periode van ongeveer 6 weken plaats: vån half april tot eind mei.
Later in het seizoenr wånne€F nog een aanzienli¡k deet van de
(overgebleven) hennen zit te broedenr worden er nauwelijks fezàn-
ten door vossen gepredeerd. De sterfte door predatie tijdens het
broedseizoen bedroeg in 1983 5 van de 1? (4? y,) en in 1984 9 van
de 2O (43 %).
0p basis van de overiqe inventarisaties werd duidelijk dat de
niet-gezenderde hennen rninder sterfte door predatie ondervonden
moeten hebben tijdens de broedti¡d: ongeveer 3? % van de hennen.

In totaal werden van de 3P zenderhennen 35-40 Iegsels vastgesteld.
Daarvan werden er ê.4-?9 verstoord: ?0-34'/, doar vosEpn, 7-B % door
kraaiachtigen (aIleen in de legperiode) t 3'/, door honden en/of
rnensenr a9-33 % door onbekende oorzaak, De 12 zenderhennen in 1983
produceerden gezamenlijk 10 jongenr dê ?0 zenderhennen in 1984
rninimaal 2r terwijI een broedsel met I pullen niet verder gevolgd
kon worden door het uitvallen van de zender.

Uiteindelijk bli¡kt de variatie in het aantal hennen dat in het
voorjåår aan de voortplanting deelneemt voornamelijk af te hangen
van het aandeel jonge hennenr dus van het broedsukses in het
voorafgaande ¡aar. De afname (voornamelijk door predatie) van het
aantal broedende hennen lijkt procentsgewijs vrij konstant in de
twee onderzochte broedseizoenen.
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e.3.e. t4ulp.

e.3.e.1. Voorkomen.

In 1982' 1983 en 1984 werd het aantal broedparen van de wulp gelnventa-
riseerd in een gebied van ruim 1000 ha broedbiotoop (open duin). De
reEultaten van deze inventarisaties staan vermeld ilr tabel P van
bijlège e.
Uit de verzarnelde geqevens blijkt dat het aantal wulpenterritoria min
of rneer konstant is. De gemiddelde dichtheid bedraagt dus ÊrB tot 3r3
påar per 100 ha. NaaEt de territoriale wulpen bleken in 1984 enkele (4-
6) wulpen voor te komen die óf rondzwierven tussen de bestaande terri-
toriar óf voor slechtE een korte periode terrÍtoriaal gedrag vertoonden
en geen vaste partner bleken te bezitten.

t,lulpen zi jn in het Noordhol lands Duinreservaat al leen in de broedti jd
aånwezigr van begin maart tot half juli. In de loop van het onderzoek
werden in totaal 32 volwassen wulpen gevançen en vån kleurringen voor-
¿ien. Het grootste deel daarvan (êP) werd in juni 1983 geringd op een
slaapplaats op het strand.
Hierdoor werd het rnogelijk de uitgebreide observaties met betrekking
tot de Ieefwijze vån de wulp in het Noordhollands Duinreservaatr beter
dan voordien te interpreteren.
De territoriumgrenzen blijken pas in de loop van maert bepaald te wor-
den. In deze eerste periode zijn de wulpen vaak slechts een deel van
de dag àànwezig in het duin¡ meestal 's ochtends. Het fourageren vindt
voorål 's middågs plaatEr in de weilanden ten oosten van het duinqe-
bied, Dit zou er op kunnen wijzen dat in het vroege voorjåår het duin-
qebieci niet genoeg voecisei ieveri. 's Avonrjg verÞl i jven de wulpen kort
in het duin alvorens naar de slaapplaats op het strand te vertrekken.
Een aantal wulpen¡ met name uit het oostelijk deel van het terrein
heeft Iandinwaarts gelegen slaapplaatEen.

Later in de broedtijd zijn de wulpen nog maår weinig afwezig en wordt
het voedsel vrijwel atti¡d alIÉén uit het duingebied gehaald. De ¡onge
vogels worden niet gevoerd en zi¡n voor hun voedEel dus geheei op het
voorkomen van insekten en spinnen in het duin aangewpzen.

e.3.?.?. Voortplanting en mortal iteit,

Tot aan het moment van broedenr d.w.z. als het legsel volledig is
(vier eieren)r slapen de wulpen niet in het duin maar op een van de
gemeenschappelijke slååpplaatsen. Het broeden gebeurt vooraÌ door het
mannet¡er 's nachts en gedurende een groot deel van de dag. Het vrouht-
tje is's nachts niet in het duinr màår op een slaapplaats erbuiten.
Ook de jongen worden'g nachts door het mannetSe bewaakt en warm
gehoudenr althans de eerste periode.
Indien het eerçte legsel verloren gaat¡ wordt meestal een vervolglegsel
çeproduceerd. Dit gebeur t echter vri.¡weI nooit wènneer de eieren wel
uifgekomen zijn¡ rnaar de jongen ín een vroeg stadium verdwenen zijn.
Tussen een eerste en een tweede legsel Iigt rneestal een periode van l-P
wekerr. Na eind rnei begÍnnen nog maar weinig wulpen aän een níeuw
legsel. Begirr juni zÍjn de eerste wulpen alweer vertrokken. De laatste
jongpn worden tot in augustus wåargenomen in het duin.
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Het brnedqLrhEe= i,: ran .ia¡r tot .iéår r.¡i=¡elend, De '+er¡amclde gpqe't'Fng
staan vermeld in tabel 3 van bijlage 2; ter vergelijking zi¡n daarin
ook enkele gegevens vàn elders opgenornen.

Het broedsukses is in het alqemeen Iaag. In de onderzochte terreinen op

Vlieland en in het Fochtelooerveen blijkt het broedsukses het hoogst te
zi jn. De verEchi I lende terreinen kunnen beheersmatig als volqt worden
qekarakter i seerd :

Noordho 1 I ands Du i nreservaat :

rlroog duingebÍed; opengesteld voor het publ iek; kraaiachtigen en
grondpredatoren aanweaig; geen bejaging van roofdieren (m.u.v.
verwi lderde kat ); afschot van kraaiachtigen.

Kraansvlak:
droog duingebied; gesloten voor het pubiiek; kraaiachtigen en
grondpredatoren àanwËzig; bejaging van de vos; afschot van kraaiach-
t i gen.

Vlieland:
vochtÍge duinvalleien en het wad als fourageergebied; opengesteid
voor het publ iek (gering ) ; geen grondpredatoren (rn.u.v. verwi lderde
kat) en slechts weinig kraaiachtigen aanweziq; afschot predatoren
n, v. t . ( m. u. v. verwi lderde kat? ) .

Foch te I ooêrveen:
vochtig hooqveengebied; grotendeels gesloten voor het publiek;
kraaiachtigen en grondpredatoren aanwezig; afschot grondprerJatoren
en kraaiachtígen"

Deze geqevÉTìsr gevoegd bij die van het broedsukses geven geen eenduidi-
ge aanwijzing over de oorzaak (predatie¡ voedselaanbodr en/of andere)
varr de verschi t len in broedsukses. Kl imatologische verEchi I Ien tuEsen
jåren leiden tot grote verschillen in dekking voor de eieren en in
voedseiaanbod vån jaår tot jåår. Dit zou de jaarlijkse schommelingerr in
het broedsukses¡ fi¡€t narne de overlevinq van de pullenr kunnen verkla-
ren.

Door middel van uitgebreide observaties en autornatische registratie-
appåratuur in en bij wulpennested is qetracht inzicht te kri¡gen in het
optreden van verstoringen in de broedtijd. Duideli;k werd dat de
volwassen wulpen waarschi¡ntijk slechts hoogstzelden ten prooi vaIIen
aan predatoren. Er u'rerd vastgesteld dat stor ingsper ioden ( = t i jd van
het nest af) overdag kort zijn¡ en rneestal het qevolg vån àành,ezigheid
vär'ì fipns€t-t¡ en sofns vån een bepaald type predator: buizerd of voE. AIE
er echter's nachts storing optreedtr door vossen en rnisschien bun-
zingsr rrìåår ook wel door mengen: dan bl i jkt dat het mannet;e niet op

het nest terugkeert voor lret licht is.

Van het verdwijnen van legselE kon in de meeste gevallen de oorzaak
niet met zekerheid worden achterhaald; enkele rnalen vond predatie door
vogels vån een deel van het legsel plaatsr ên €ì1kÉie rnalen predatie
door vossen van gehete legsels. Het feit dat de meeste legsels verdwe-
nen zonder sporen (eireEten) achter te iatenr duidt erop dat voor het
veriJwijnen van die legsels ook de vos verantwoordeliik ¡ou kunnen zi¡n.
Deze gang van zaken trad narnelijk steeds op bij de legsels waar reqis-
tratie-apparatuur stond en hraårvån zeker was dat ze door vossen werden
gepredeerd. Bovendien bleek uit de observatieE dat andere mogelijke
oorzaken van legselverliesr zoalg door kraaiachtigenr meeuwenr bun-
zirigsr rnååF ook cJoor rekreatier niet erg beiangri ¡k kunnen zi jn.
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Ûe oorzaken ven sterfie vàn jonge wulpen (die vooral ptaatsvindt in de
eerste twee weken) zi jn rnoei I i jk vast te stel len. tJaarschi ¡nl i jk speelt
de vos ook hierbii een rolr mààr met name de voedselsituatie en moge-
liik de storing door rekreatie zouden van grote betekenis kunnen zi¡n
voor de overleving van de ¡ongen. Door zijn lange levensduur heeft de
wulp aan epn gering broedEukses voldoende orn de Etand op peil te
houden; door onvoldoende voedsel aIs gevolg vån een slecht ontwikketde
veqetatie in het open duinr zou het aantal uitvliegende jongen nu
mogelijk te laag kunnen zijn.

Het lage broedsukses van de urulp in de onderzoeksperiode heeft nietgeleid'tot een vermindering van de stand. De vos heeft geen invloed op
het aantal zich vestigende wulpen. t^let iE duideli¡k dat de rekreatie
daarop invloed heeft (en niet of nauweLi¡ks op het broedsukses): omdat
de doorsnijding van bepaalde terreindelen rnet paden een optimale sprei-
ding van territoria verhindert. De hoogste dichtheid aan brsedpàren(ca. 5 per 100 ha) t¡erd vastgesteld in het grootste niet met paden
doorsneden terreindeel. Deze dichtheid komt overeen met die op Vlieland
en in het Fochtelooerveen.
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Ienen. Na een beginfase waarin de telemetrische apparatuur door het
RIN werd verschaftr werden ¿I1e benodigde zenders en twee ontvangers in
eigen beheer gernaakt. Peter Jansen ging daarvoor wekenlang naar het RIN
in Arnhem orn de benodigde kennis op te doen. Met de technische dienst
zo dicht in de buurt was het mogelijk om een vos te vangerr: de zender
te reparerÊn¡ Ên de vos met dezelfde zender enige uren later weer 1os
te laten.

De heer Verschoor van de afdeling Onderzoek en Plannen besteedde veel
werk aan het schri¡ven vån computerprogramma's voor ons. De biblio-
theekr in de persoon van Narda Huibers¡ zorgde voor snelle toevoer vån
a1le literatuur die we nodig hadden, De fotokarner zorgde vaak op korte
terrnijn voor dia's van figuren en vergrootte de posters voor de kon-
gr es-presen ta t i es .

4. ? . Hu lp van bu i ten het P[JN.

Het RIN (Arnhem) en zi¡n medewerkers verleenden veel hulp aan het
vossenonderzoek en leenden veel rnateriaal uit. Zo kwam Taak Pauwels
enige keren rnet zijn teckels om vossen te vangen. EmiIe Hagelen werd

.åls gewetençbezwaarde door het RIN in dienst genomen¡ en besteedde zijn
diensttijd in het vosgenonderzoek. Na afloop daarvan kon hi¡ dankzij
een subsidie van het PrinE Bernhardfonds nog enkele maanden langer in
het vossenonderzoek bli¡ven werken. Hij verrichtte naast adrninistrati.e-
ve en leidinggevende bezigheden¡ heel veel van het praktische veldwerk.

De technische dienst van het RINr met narne Cees van't Hoff en tJiilem
van der Veer¡ hielp ons vooråI in de beginfase van het onderzoék met
zenderE en ontvangersr soms op zeer korte termijn. Materiaal werd ook
geleend van de Rijksuniversiteit Leiden en v¿n de Vrije Universiteit en
de VL-VU te Amsterdam.

HanE Homrnee verrichtte als vri¡wilIiger het grootste deel van de
deterrninaties vån vogelveren aangetroffen in vossekeutels. Arie Swaan
hieip door de jåren heen met allerlei kluEsenr ook buiten zi¡rr eigen-
lijke onderwerpr het wulpenonderzoek. Dierenarts Jaap Bors;e en zijn
vervangers wårpn attijd bereid ons van advies te dienenr en tÊ helpen
in de enkele gevallen van verwondingen bij vossen ten gevolge van het
vången.Ook leerde hij ons de juiete manier om sektie op een dode voE
te verrichten.
Pedro Zoun van het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Lelystad
verrichtte tal van chemische analyses van vossemagenr op zoek naar het
geheimzinnige gif (zie Deel 3).

Het Staatsbosbeheer verleende ons toestemming om zenciervossen ook in de
Eoswachterij SchoorI met de auto te volgen¡ en HoogovenE deed hetzeifde
met betrekking tot hun terreinen.
Aangezien de vossen en fazanten het hek tuçsen het NHD en het terrein
van het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch niet als grens respekteer-
den: was het heel vaak noodzakelijk ook op dat terrein te peilen¡ te
vangen¡ en te ¡oeken naar burchte¡r. Daarvoor kregen we alle medewerking
en hulp van de parkwachtÊì"rr flìÊt nåme van de heren E.Borçt en L.F:.Smit.

TensLotte wåren veel rnensen bereid om op afroepr of gewoon omdat ze
toevallíg langs kwamen of op de carnping loqeerdenr åls dri¡vers te
fungererr als er Neer eens pen vos gevånqen moest worden,
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U- ßrrprine ônder vondÉrn hu 1n .

vån binnen het PWN.4.1. HuIp

Het vosEenonderzoek met aI zijn technlsrfìe åspekten heeft vooråI zo
goed en slagvaardig kunnen draaien doordat er zoveel kennis en hulp
binnen het PtJll äånwezig was. Daardoor heb ik mer åls leider van het
onderzoÊkr erq bevoorrecht gevoeld dat ik hinnen dit bedrijf heb ku¡rnen
werken. AIlen die hieronder en in de volgellde paragraaf genoemd worden
bed¡nk ik dan ook heel hartelijk voor hun bijdrèqe aan het onderzoekì
met velen heb ik prettige en spannende rnornenten beleefd.

tlet is uiteraard alleen mogelijk om de belançrijkste hulp op te sommen
die bi j het onderzoek werd ondervolrdpn van al lerlei rnenEen en afdel in-
qen vån het Pt¡lN. HeeI veel bijstånd werd verleend door de afdeling
Terreinbeheer-uitvoering. Het vanqen vån vossen door middel van dri¡f-
Sachten met netten kon slechts zo'n qrüot sukses worden dankzij de
mogelijkheid orn binnen enkelp uren over ålle terreinmedewerkerE te
kurr¡ren beschikken. Deze drijfjachten werden door hen overigens qewaår-
deerd a1s afwisEeling van hun werk¡ rn¿ar ook als middel om hun colle-
ga's in andere ploegen weer eens te spreken.

De ¡achtopzienersr pÍì door de ligging van het belangrijkste onderzoeks-
gebierJ van hen met name H.Zonneveld en P.tJoudsmar stonden ons rnet raad
en daad ter ?ijde en verleenden veel hulp in allerlei opzichten. Zo
werden in het begin van het onderzoek veel vanqrniddelen door de ¡acht-
opzieners beheerd¡ en werd door hen eik jaar eeìr groot Etuk van het
terrein afgezocht op jonge vossen.

OnrniEbaar in velerlei opzicht was terreinmedewerker Jarr Zonneveld;
onder anrJere maakte hi¡ veei vangkooien¡ leerde hij ons delven en
verzette daarbij zelf de meeEte kubieke meters zarrd; en besteedde hi¡
veel tijrl aan het voorberpiden van het'fazantenvången in 1984. 0ok
buiterr werkti jd war hi j voor spoedkarweitjes te porren.

Het Kantoor Noordhsllands Duinreservaab ("FochteIoo") moet qenoemd
worden als onmisbare hulpbron van koffie en koffíepraatjes Pn vån
andere goederen (kopieerapparaat I ).
De afdeling bwo bouwde onder an¿ler steigers voor onze observåtrehutten.
De afdelinq Vervoer verschafte ons reeds afqeschreven dienstauto'sr en
wist die meestal ook nog åan de gang te houdenr ondanks het onvermijde-
Ìi¡k; ruwe gebruÍk dat we srvên rnaakten. CIok konden we bii hen akku's
lenen voor de Etroomvoor¿ipninq van allerlei apparatuur in het veld.

Het Pompstation Castricum verleende ons clnrJer andere toeqang tot de
Eekundaire pompstationE voor het opsiaan vån apparatuur of voor het
aftappen van elektriciteit.
Van de Buite¡rdienst moet Hans Glorie qenoemd wordenr die ons hielp bij
het vangen vån wuipen r:p het strancJ ¡ Brì orìs verschillende malen tips
gaf tlie leidden tot het vånçen vån een vos.

úe Ea¡nenwerkÍng rnet de aldeiing Centralp Revisie w¿s zeer vruchtbaar.
De mechenische dienst ontwierp en vervåardigde verschiliende hulpstuk-
ken, terwi¡I de ele[<trotechni.sche dienst, vooraì. in de persoon vån
Peter Jansenr å1tijd klaar Etond orn gebreken in apparatuur te verhel*
pprrt nieur^¡e appar-atuur te bedenken en te rnakenr en spullen uit te
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Pl. RenÉ Dekker & Hans StaP
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Ünderzoek ¡raar de fazantenpopulatie 1n
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e?. PhlIrP van Dalen
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maart tot juli 1983
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?6. Arno Stoute
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oktober i983 tot maart 1984
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?7. Elien Bouman
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John van Huis
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Onrlerzoek naar het ruimteliik gedrag
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?9. lalieger Hernrika
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Ad Riedpman
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15. Theo Verstrael
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1ó. Peter Jan Keizer & Edwin van Laturn
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SOL Utrecht (nieuwe lerarenopleidirrg)
november i9g? tot februari 19g3
Terri.toriumgrootte en aktiviteit van vosEenen populatiedichtheidsbepal ing in ¡anuari en

e0. S;ors [nJ i nterrnanE
RU Leiden
maart 1983 tot jànuðri 1984
Ats 15.

van diverse
februari.

leeftijden¡
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Van één moervos werden aktiviteit en territoriumgrootte nagegåan.

Gepoogd werd om¡ via het uitlegqen vån åå5 met plastic merk¡esr
informatie te krijgen over de Iigging v¿n territoria door keutels
te verzarnelen en daarin te zoeken nåår merkSes. Bovendien werden

68 keutels vån twee monsters geanalyseerd'

AEha Kanhai & Marqriet van der Hulst
VL-VU Arns ter dam

septernber tot december 1980
Van een rekel en een fnoervos werden aktivìteit en territorÍum-
grootte bepaaid. In totaal werden 21ó keutels uit 5 monsterE'
van twee terreinen afkornstigr geanalyseerd. Er werden 193 school-
biologieboeken bekekenr oftì fìå te gaan óf de vos er in voorkwam;

en hóe er over hem geschreven werd.

LouiE Veldhuis & Hans Verschoor
VL-VU Amsterdam
rnaart tot ¡uni 1981
Telemetrisch onderzoek naar territoriumgrootte en aktiviteit van

twee moertSes en twee rekelsr en naar de reproduktie in het ter-
rein.

Arie Swaan
d'tditte Leli Amsterdam (nieuwe lerarenopleiding)
maart tot juli 1981
Verkennend onderzoek naar dichtheidr broedsukses en gedrag van

wu I pen.

Rob Geldof
Landbouwhogeschool t^lageningen
maart tot;uni 1981
0nderzoek naar territoriumgrootter
van enkele volwassen vossen.

terreingebruik en reProduktie

b

7

B

9 lvlarqr iet Stapel
Landbouwhogeschoo I
april tot oktober
Gepoogd is inzicht
tr ische ÇeÇevens r

uit het tellen van

I 1. Jan van den Berk
Landbouwhogeschoo I talagen i ngen
augustus tot oktober 1981
Nagegaan iE in hoeverre het mogelijk LE

nernen bi ¡ voerplaatsen¡ en daarui t iets
onderlinqe betrekkingen tuEsen vosEen in

le. Aad Labee & RoeÌ Zaat
RU Utrecht
september 1?81 tot maart 19Be

[nlagen i ngen
1981
te kri¡gen in de populatiedichtheidr uít teleme-

uit de worpeninventarisatier uit observaties en

9poren.

1O. Bert den Hertog
Landbouwhogeschool [^lageningen
juli 198l tot ianuèri 19Be
Telemetrisch onderzoek naar ligging en grootte van territoriå¡ râår
terreingebruik; flåår aktiviteit en naar invloed vðn weersfaktoren
op de loopaktiviteit van vier volwassen en één ionge vog.

om Eociaal gedrag waar te
te kunnen konkluderen over
één territorium.

?4



3. Lijst vån studentenbijdragen åån het onderzoek.

Hieronder volgt pen opsomming van alle bi¡dragen van de studenten aanhet onderzoek. Dit onderzoeksprojekt kon slechts zo breed worden
opgezet bij dê gratie vèn de hulp van studentenr die een deel van hetpraktische werk dat hun studie vereiste aan het projekt besteedden.Vrijwel ¿lIe studenten deden dat met een geweldig enthousiasmer enbrachten vaak goede ideeën in, In eerEte instantie was het werk vaakbest spannend; in de rneeste gevallen veranderde het echter snel inroutinewer-k. Vooral het vooruitzicht op het eindresultaat moest dan demotivatie leveren orn het vol te houdenr bijvoorbeeld het resultaat naanalyse van honderd voEEekeutelsr of na een nacht¡ pptì u¡eekr een maandof zelfs 6 maanclen aL peilend achter een vos åðn rijden. Ik wil henall'en hier dan ook heel harteli¡k bedanken voor hun inspanningen, voorhun ideeèn Ên voor hun gezelschap in het veldlaboratorium,,De Kruis-berg" mídderr in het duinreservaat. Zonder hun hulp zou het onderzoekniet zo weardevolr en zeker niet zo reuk geweest zijn ars het nu was"Veel spannende uren bracht ik samen met hen door¡ en jarenlang maaktensteeds weer nieuwe studenten "De Kruisberg,, tot een gezelIig onderko-

men.

Van elke
opgesomd:
- nååm student(en)
- nåårt opleidingsinstituut
- periode van onderzoek
- korte inhoud van het ondprzoek.
Een aantal studenten vån de Rijksuniversiteit
hun onderzoek onder begeleiding vanuit de RU
omd¿t er op de RU AmEterdam geen begeleiding
het grote aantal studenten uit UtrEcht.

studentenbi jdrage worden achtereenvolgens de volçende gegevÉns

(RU) van Amsterdam deden
Leiden of de RU Utrecht:
beEchikb¿ar was. Vandaar

1 Sarie van Noorden & Jan Roggeveen
Vri je Leergangen VU (VL-VU), AmEterdam (nieuwe ì.erarenopleidirrg)
oktober 1979 tot, februari 1990
voedselonderzoek: 186 keutels werden geanalyseerdr deLen vorrnend
van 7 rnonEtersr afkomstig uit drie terreinen.

e Feike van Alteren
VL-VU Amsterdam
februari tot mei 1980
Er werden ?04 keutels van jonge
geanalyseerd, en het resultaat
vån volwasgen vogsen.

vclssen, verzarneld bi j 4 burchten¡
vergeleken met analyses van keutels

3 Hennie van Veen
VL-VU AmEterdam
maart tot ¡uni 1980
In tota¿l werden 139 keutels onderzocht. Nagegaan werd hoe groot
een rnonster moet zi ¡n om eeÌ-l reFresentatief beetd te verkri ¡gen.f]ok werd een mettrode ontwikketd om de leef ti jd van gegeten koni ¡nente bepalen àån de hand van de lengte van hun nagels.

Corrie EIders & Naomi Morrièn
VL.-VU Arnsterdarn
april tot september 1980

4
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Tabel 5 gverzicht van cle beLanetiJkEte broeclvogeLe van de beid.e fnfiLtratiegeblecl'en ln het NoorclboLlands

Dninrese:¡vaat over cte periodø 1965-1984.
Gegevens verza¡neLd. tloor cle liogelrerkgroep castricun.
Aaãgegeven Ls cle best nogellJke sohattf.ng vaa het a¿nta3. broeilparen.
ÄIIãeã soorten cl'ie op of nabtJ de grontl broeclen ziJn opgenomen'

Legenrlar zeker nLet gebrOecl p 5 ong:eveef 5 paar

-? rraarsohl.inLiJk nlet gebroecl 5+ nLnfn¿al 5 psar

+ zeker gebroecl 5- naxl,¡na¿I 5 paar

+? raarschÍJnltjk gebroetl ? gegeven onzeker

opengelatenrbetekentnietvermelclLntiatJaar'
Kieftenvl¡k

1977 ß7e 1979 1980 ',t982 19St
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Inf iltratiegebied Castri cu¡¡
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ÌtED ter¡eln Sergen

1984

54
146
88

104
119
117
19'
14'
126
410

15
165
46

242
58

109
165
59

2e6
2t

195
15o
119

65
277

206
295
152
115

'2e
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290
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126
41
41
91

195
126
15'
164
e7
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119
59

161
179
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16t
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14t
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Noo¡d.ho11a-ile D¡x[:¡teee::va¿,t tusgea l{iJk aan Zee en Egoonô
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Bi ilaqe P. ïabellen bij hoofdstuk P.3.

Tabel I Verschi I lende inventarisaties vån fazanten.
mm = hanen¡ vv = hennenr terr = aantal territoria

te1 1 ing t979 1980 1981 198e 1983 1984

wintertel I ingen
¡achtopz ieners
( ¡anuari en
februar i )

mm

gekomb i neerde
tel I ing hennen/
kraaiende hanen
(apri 1-mei )

mfn

index Vogelwerk-
groep ( 1981=100%) terr
( maar t-¡uni )

1le 73 4S 9e 6e rt7

134 94 47 .8ó 5e 94

> 133 ??9

148-1ó0 r89

84 105 100 104 92 133

Tabel ?. Resultaten wulpeninventarisatieE.

1979 1980 1981 198e 1983 1584

aant. wulpenterritoria in
onderz.gebied ( 1055 ha) 33-34 ?7-30 31-35

index Vogelwerkgroep
( 1981 = 100 %) 104 130 100 88 tr4 1 10

Tabel 3 Overzicht van de wulpenstand en het broedEukEes in ver-
schillende terreinen en jåren.

Legenda: f,=
B=
L-

D=,
E_

omväng onderzoeksgebied (ha)
jaar van onderzoek
aantal territoria¡ ornÇErêkend per 1000 ha
aantal paren met jongen¡ ornÇerekend per 1000 ha
aantal uitgevlogen jongen¡ omgerekend per 1000 ha

A c D E

Noordhoi lands Duinreservaat
?60

1 055
1 055
1 055

198I
I 98e
1 983
1 984

35
31-3e
?6-?8
29-33

4
7

10
7

4
I

7-to
1

Kraansvlak ; Bloernendaal

Vlieland

Fochtelooerveen (RIN-ond. )

310 t?A? 3e-39 13 0

690 leBe 4e-58 ? JJ

950 1981 34-q7 ?q ?e

e0



Bi ilàqe 1,

Êxterne leden van de Natuurwetenschappeliike AdviescommiEsie:

- clr,s.Broekhuizenr Ri jksinstituut voor Natuurbeheer r Arnhem; afdel ing
Zoälogie;

- mevrouh¡ dr.N.Croin Michielserrr Rr jksuniversi teit Leiden; vakgroep
Poprrlatiebioloqie;

- dr, ir,H.Doïng r LandbouwhoqeEchool y [,,laqeningen; vakgroep Vegetat iekun-
der Plantenoecologie en Bnkruidkunde;

- prof.dr.G.B.ErrgeIen¡ Vri je Universiteitr AmEterdam; vakgroep Hydrolo-
gre;

- prof .Dr.tnl .H.0.Ë-rnst, Vri je Unlversiteit ¡Amsterdam; vakgroep Oecoloqie
en Oecotoxicologie;

- mevrouw dr.C.J.N.5loet van 0idruitenborghr Landbouwhoqeschool ¡ Nage-
ningen; vakgroep Natuurbeheer;

- prof.dr.L.Vtijmr Vri¡e UniverEiteitr Amsterdam; vakqroep Oecologie en
0ecotoxicologie;

- ir.S.van der hlerf, RijkEi.nstituut voor Natuurbeheer' LeerEum; afde-
I ing Botanie.

Leden va¡r de BegeleidingscommisEie VoEsenonderzoek.

- dr.G.C,Boerer Staabsbosbeheer¡ Utrecht;
- dr.S.Broekhuizenr Ri jksinstituut voor Natuurbeheerr Arnhem; vakgroep

Zoö iog ie ( voorz i tter ) ;

- mevrouhr dr.N.Croin Michielsen, Ri jksuniversiteit Leiden; vakgroep
Populatiebiologie;

- dr.tJ.J.Doude van Trooçtwijkr Directie Faunabeheer (Later: drs,t,l .J.
Sneep r Directie Natuur r Mi I ieu en Faunabeheer ) ;

- dr.6.Ernstingr Vri¡e Univerçiteitr Amsterdåmr vakqroep 0ecologie;
- drs, J, t. Mulder r Provinc iaal t'laterl eid ingbedr i jf van Noot-d-Ho I Iand

(secretaris);
- clrs.F.J.J.Niewoidr Ri jksinstituut voor Natuurbeheerr Arnhem; vakgroep

ZoäIogie;
- clrs.S.Siebengar Koninkl i jke Nederlandse Jaqersvereniging;
- drs,F.N.van der Vegter ProvincÌaal tnlaterleidingbedri jf van Noord*Ho1-

J and;
- dr.A.l,1 .Voûte, Ri jkEuniversiteit Utrecht r vakgroep ZoöIogiEche Oecolo-

gie err Taxonornie;
- drs.C.N.de VrieEr Natuurmonumenten;
* P.tJoudsrnar Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters.
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Daarnaast wordt in enkele gevallen afschot verricht ter beperking van
ongewenste of overmatige invloed van d'ieren op bepaalde begroeiingen of
op populâties van andere diersoorten. l-let natuurbeheer richt zich dus
niet op soortsbehoudr måar op behoud en herstel van het natuurtijke
karakter van het duingebied aIs oecosysteem.

Beheer v¿n de vossenpopulatie.

De externe Ieden van de Natuurwetenschappelijke Adviescommissie zi¡n
van mening dat¡ uitgaande van de hierboven geformuleerde beheersdoel-
stellingen en gebaseerd op de konklusies die uit de verzamelde onder-
zoeksgegevens getrokken word.en¡ en verder op grond van algemene oekolo-
gisÉhe inzichten en.vàh kennis van de beheerssituatie¡ EF VooFalsnog
geen noodzaak of wenseli¡kheid bestaat om de vossenstand in het Noord-
hollands Duinreservaat te reguleren

De belangrijkste overwegingen voor dit Etandpunt zijn¡ kort samengevat:
- het aantal vossen blijkt de laatste jåren ongeveer geti¡k te bIi¡ven;
- sinds 1979 zijn er gÊen klachten over vossenschade ontvangen;
- ovêr dispersie van met nåme jonge vossen naar buiten het duingebied

zijn¡ ondanks de uitgebreide pogingen daartoer gedurende het onder-
zoek slechts enkele meldingen bekend geworden;

- de vos blijkt¡ afgezien van stroperijr in een natuurli¡ke situatie te
Ieven; .

- de broedvogelstand van fazant en wulp blijktr ondanks de predatie
door de vosr in de periode waarin onderzoek werd verricht min of
meer Etabiel te zijn;

- er is geen sprake vån een algemene,achteruitgang van het aantal
bodembroeders ten gevolge van de vossenstand.

e.5.e. Aanbevel ingen.

Gezien de in het onde¡:havige onderzoek verzamelde kennis en ervaringr
alsmede dé grote maatschappelijke belangstelling voor het wel en-wee
van de vossen in het algemeen en in het duingebied in het bijzonder;
beveelt de commissie een vervolgonderzoek aan. Dit onderzoek zal zichr
met het oog op de naar verwachting beperkte financiële middelen dienen
te beperken tot het volgen van de vossenstand en ven de stand vån een
aantal prooidiersoorten. Het gaat erom gegevens te verzamelen die ge-
bruikt kunnen worden voor een regelmatige beheersmatige evaluatie van
de vossen- en prooidierenstand. Een eerste vereiste hierbij is het
uitbannen van stroperi¡.

Het vervolgonderzoek dient minimaal de volgende onderwerpen te omvat-
ten:
- regelmatige (eens per 5 jear) bepaling van de omvang van de vossen

populatie en vàn de ligging van territoria. Bij het opzetten en
uitvoeren van een dergelijk onderzoek moeten tegelijkertijd ver-
schillende methoden worden gebruikt (zie hoofdstuk P.?.1);

- jåerli¡kse inventarisatie van de fazantenstandr waarbij zowel de
vroege voorjåðrstellingen (door eigen personeel) als de inventarisa-
ties door de vogelwerkgroepen¡ uitgevoerd moeten worden;

- regelmatige (bij voorkeur jaarlijks) inventarisatie van de wulpen
stand en de stand van andere bodembroeders. De ¡aarlijkse broed-
vogelinventarisaties door de vogelwerkgroepen leveren hiervoor
voldoende gegevens.
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Door de vogelwerkgroep C¿Etricum worden reeds sinds de vi¡ftiger iåren
waarnemingen gedaan over het voorkomen vån broedvogels in het deel vån
het Noordhollands Duinreservaat dat gelegen is ten zuiden van Egmond

aan Zee. Tot 1979 vonden de rneeste van deze inventarisaties onregelrna-
tig plaatsr zowel wat betreft de ontJerzochte terreindelen als wat
betreft de jaren waarin geïnventariEeerd werd. De broedvogelstand van
de twee infiltratiegebieden werd echter gedurende vele Saren min of
meer nåuhrkeurig gevolgd. Sinds 1979 wordt daarnaast d.m.v. inventarisa-
tie van een aantal representatieve terreindelen de totale broedvogel-
Etand van algernenere soorten jaarlijkE gevolgd. Sitrds 1981 gebeurt dit
ook voor het duinterrein in de gerneente Bergen. Leden van de vogelwerk-
groep van de IVN-afdelinq Noord-Kennernerland voeren deze inventarisa-
ties uit.

De reEultaten van de verschillende inventarisaties zijn oPgenomen in de
bijlàge 3. Uit de verzamelde gpgevens kan niet gekonkludeerd of aa¡rnp-
melijk gemaakt worden dat predatie door vossen tot achteruitgang van de
stand aan bodembroeders Ieidt. Er bli¡ken bodernbroeders te zijn die in
aantal toenemenr afnernenr gelijkblijven en die in de loop der jaren
wisselende aantallen broedgevallen vertonen,

NaaEt predatie zi¡n ook andere faktoren van belång voor het voorkomen.
Zo is het voor een aantal soortenr rnet name Veldleeuwerikr Graspieper
en Paapje, het aantal potentieel çeschikte nestplaatsen in de afgelopen
jaren verminderd door veranderingen in de begroeiing van delen van het
open zeeduin. De oppervlakte aan ruig grasland is in bepaalde terrein-
dp'lpn ¡fnonnm¡rn. m¡¡rhi i nr¡crn¡nñ nåår mnqvì¡ktpn nleatqvnnd-- -' ?-"Þ ''--' r - -- -

Verder getdtr dat de reeks vån jåren (t979-1984) voor wat betreft de
broed'¡ogeI inventarisati.es nog te kort is om de normale¡ p€riodieke
fluktuaties te kunnen aantonen.

3.5. Advies.

e.5. 1 Beheer van de vossenpopulatie in het Noordhoilands Duinreser-
vaat.

Beheersdoel stel i i ngen.

Uitgangspunt voor de overwegingen van de commissie iE het door haar
ondersrhreven beheersbeleid¡ zoals dat is geformuleerd in de "Beheers-
nota 1985-1?90 Noordhollarrds Duinreservaat...". In het kort IuÍden de
beheersdoelstellingen: het bevorderen vån de natuurli jkÊ ontwikkeling
van levensgemeenschappenr het streven naar behoud van de verscheiden-
heid aan landschappen en het veiligstellen van het gebied tegen onqun-
stige invloeden van buitenaf.

Ten aanzien van het faunabeheer wordt gesteld: het faunabeheer is een
onderdeel van het natuurbeheer en richt zich in samenhang met het
vegetatiebeheer op de instandhouding en bevordering van de natuurlijke
ontwikkeling vån levensgemeenschappen. RegulatÍe van bepaalde dierEoor-
ten door afschot vornrt een onderdeel van het faunabeheer. Door middel
van be;aging of andere beheersmaatregelen wordt getracht r^rildschade aan
eigendomrnen van rlerden en aan kwetsbare bepiantingen te voorkomen.


