
Duinre
Deel 2 Het voedsel van de vos

J.L. Mulder

\r.

provinciaal
waterleidingbedrijf van
noord-holland

pwn

rì
a



Verslag van een vijfjarig onderzoek, 1979-lgB4, uitgevoerd in opdracht
van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland en in samen-
werking met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem.
Financiële bijdragen werden verder verkregen van de Directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer (Ministerie van Landbouw en visserij), van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en van de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.
Het verslag bestaat uit vijf delen : RIN-rapport 8B /41-45.

Bestellingen richten aan het PWN, postbus 5, 2060 BA Bloemendaal.

@ ewn e J.L.Mulder, 19BB



De voE in het Noordhol Iands Duinregervaat

Dee I ?z Het voedse I van de vos

J.L.Mulder

RIN-rapport BB/4e

Uitgave: Rijksinstituut voor Natuurbeheerr Arnhemr en
Provinc iaal t^later leid ingbedr i jf ven Noord-Hol land r Bloemendaal



Schoorl

LiqqinE vån het þJnnrdhnIland= Duinre=ervaat in f,lederland

é= e

-

Bergen
lþ

aan Zee
l¡¡

a¡¡

a

É

o

o

e

k¡aar
een Zèe

È8ees t

tlijk aan

lsen-Noord

/

ïekening vån het konijn op de voorplaatt Ed Hazebroek



INHOUDSCIPGAVE

Voorwoord

Samenvat t i ng

1. Inleiding

?. Methoden
. Algemeen
. Keutelraapvelden
. tli¡ze vðn verzåmelen van keutels
. Burchten met jonge vossen

e.4.1. Keutels
?,4 .e. Proo i resten

P.5. Keutelanalyse - kwalitatief
Ana I yseprocedure
Zoogd ieren
Vogels
0ver ige voedselsoorten

?..6, Keutelanalyse - knantitatief
Bepal ing van de monstergrootte
lfaten van keutels
Frekwent ie
Percentage onverteerde resten
Percentage gegeten gewicht
Berekeninç¡ vån de voedselsamenstelling op

Saarbasi s
e.6.7. Nagels van konijnen

3. Resultaten
3.1. Monstergrootte
3.P. De voedselsamenstelling bij volwassen vossen op

¡aarbasi s
3.3. Het voedsel van volwassen vossen per soortgroep en per

sei zoen

blz

9
I
I

11

11

11

13
13
13
13
14
15
1ó
16
t6
t7
t7
18

3

4

5

e.1
e.e
e.3
e.4

e.5.1.
e.5. e.
e.5.3.
e.5.4.

e.ó.1.
e.6.?.
P,6,3.
?.6.4.
4.6. s.
e.6.6.

3.
3.
3.
3.

3.1
3.e
3.3
3.4

. Totaaloverzicht ven het seizoensverloop

. Koni ¡n

. Overige zoogdieren

. Vogels
a. Hoeveelheden
b. Gegeten vogels op ¡aarbasis
c. Niet-determineerbare geval Ien
d. Seizoensverloop
e. Vergelijking met het broedvogelbestand
f. Nadere determinatie

. Eieren

. Insekten

. Vruchten
, Overige voedselkomponenten

a0
e1

a5
e5

?7

e8
e8
31
33
37
37
37
3B
39
41
4L
43
43
45
43

3.3.s
3.3.6
3.3.7
3.3.8



3.4 voedseI van jonge vossen
1. Keutelanalyse
e. Vergeli¡king met volwaEsen vossen
3. Prooiresten

3.5. Vergelijking tussen prooiresten en keutelanalyse
Verhouding koni ¡n-vogels
Leefti jd gegeten koni¡nen
Gegeten vogelsoorten
Konk I usie

4. Diskussie
.0mrekening naar gegeten gewicht
. lulonE tergroo t te
. Vogelresten in keutels
. Voedselknaliteit
. Hermeli¡n vroeger¡ vÕs nu
. Voedselvoorkeur
. t^laarde van de resultaten

5, 6eciteerde Iiteratuur

Li jst varr tabel len
Li¡st van figuren

Elì :ìrna 1. n^.l-ñ*-i--+:^ .,-- L--^-!¡J¿syÊ ¡¡ ¡r€uEt Írtt¡éLrE v6tt tt6t Elt

Bi ¡lage ?: Omrekeningsfaktoren
Bi¡Iage 3: Tabellen¡ behorend bij figuren
Bi¡lage 4: LiSst van wetenschappeli;ke namen

Het
3.4.
3.4.
3.4 .

47
47
49
51
53
53
55
37
58

59
59
ó0
óo
61
b3
64
65

,lq{

ãÈi5

3.5.3.
3.5.4 .

4.1
(ç .?
4.3
4.4
4.5
4.6
q.7

66

óB
6B

Bi
B7
Bô
B8

Í



Voorwoord

Na een afwezigheid van enkele eeuwen verscheen de vos ongeveer
twintig jaar qeleden weer in het Nederlandse Duingebied. In het
NoordhollandE Duinreservaat vestigde de vos zich definitief in
het begin van de zeventiger jåren.

Verwacht mocht worden dat de komst van deze predator bepaalde
invloeden zou uitoefenen op het oecosysteefiì vån het duin.
Teneinde het beheersbeleid t.Ér.v. de vos goed te onderbouwen werd
op instigatie vån ir.H.VeenendaaIr desti jds Ad¡unct-Directeur
Terreinbeheer van het Provinciaal trlaterleidingbedri jf vån Noord*
Hol land (PI^JN) r besloten een uitgebreid onderzoek in te stel Ien
naar de leefwijze van de vos en nåar de invloed van de rros op
enkel.e prooidiersoorten. Het onderzoek vond gedurende vijf jaren¡
van 1979 tot l9B5' plaats in het bij het PhlN in beheer zijnde
Noordhol lands Duinreservaat,

De eerste faEe van het onderzoek vond plaats onder auspicitän van
de aan de afdel ing Terreinbeheer van het PWN verbonden Natuurwe-
tenschappelijke Adviescommissie en met personele en materiÉile
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 Koninklijke Nederland-
se Jagersverenigingr de Nederlandse Vereniging van Jachtopzich-
ters en de dieroecologische vakgroepen vån de Vrije Universiteit
en de Rijksuniversiteiten van Utrecht en Leiden.

De definitieve verslaglegging van het uitgebreide onderzoek
heeft helaas geruime tijd op zich laten wachten. De reden
hiervoor is van personele aardr u¡aårdoor uitwerking en verwerking
van de vele verzamelde gegevens voornameli¡k in vrije ti¡d moe*t
p I aatsv inden.

Wij spreken grote waardering uit voor alle bij het onderzoek
betrokken studenten en vri¡williger:s. Een bi¡zonder woord van
dank verdienen de medewerkers van'het PWN voor hun jårenlange
inzet. Tot slot willen wij drs.J,L.Mulder complimenteren met het
door hem en onder zijn leiding uitgevoerde degeliike en inven-
tieve onderzoek en de door hem verzorgde verslaglegging.

juti 1988

nåmens het Provinciaal Naterleidingbedri ¡f van Noord-Holland:

C. Sprey
D i rec teur

Dr.üJ.J.tJolff
Directeur Onderzoek
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nåmens het Rijksinstituut voor Natuurbeheer:



Samenvatt ino.

In de periode van maart t979 tot en rnet september 1980 r.¡erden op twee
terreingedeelten van elk ongeveer 5 ha rnet regelmatige tussenpozen alle
åånwezige vossekeutels (steeds van volwassen vossen) verzameld. In het
voorjåar van 1979 werden bi¡ vier burchten in totaal Ê05 keutels van
ionge vossen verzameld' terwijl van 1979 tot en met 198ê alle prooires-
ten (ee3) bii in totaal 45 burchten met jonge vossen werden verzameld.

Dit vormde het uitgangsrnateriaal voor een onderzoek naar het voedsel
van de vos in het NHD. Het aantal keutels van volwassen vossenr dat
geanalyseerd moest worden per periode en per plaatsr orn êêh betrouwbaar
beeld van het voedsel op te leveren¡ bleek minimaal 35 te bedragen. Zo
mogeliik werden steeds 50 keutels per mongter geanalyseerd en voor alle
monsters samen in totaal ó58,

0mgerekend over een heel ¡aar bleek het voedsel van de vos voor g0 %
(gewichtsprocenten) uit koni¡n te bestaan (figuur 7). De overige l0 %

wåE sårnengesteld uit vogelsr eierenr kleine zoogdierenr insekten en
plantaardige zaken. VooraI deze laatste kategorieËn vertoonden enige
seizoensafhankelijkheid: vogels en kleine zoogdieren werden vooral in
winter en voorjåer gegetenr eieren vooral in het voorjaarr vruchten in
de herfst en insekten in de zomer. Tussen begin mei en half augustus
werden veel jonge konijnen gegeten. Dit kon worden afgeleid uit de
lengte van de koni¡nenagels in de keutels.

tra- .,^*^-l i :l,i-a ù.,---- L-¿ L..--J..---tL--!---r -.- r-LErr vEr gEr ¡ JÁ ¡r19 uussrrr rrEL ur rrËuvu9Ë¡ueSLdf tu en ge vo9eIKonsumpEIe
door vossen in het voorjaer, suggereerde dat de vossen niet speciaal
één soort of soortgroep vogels atenr maar de verschillende soorten
exploiteren naar de verhouding wåårin ze voorkomen; dientengevoige
werden vooral zangvogels gegeten.

Het voedsel van de ¡onge vossen verschilde niet veel van dat van de
volwassen vosgen. Hel bleek er een groot verschil te zi¡n tussen de
prooiresten bij de burchtenr en de inhoud van de keutels van de jonge
vossenr zelfs als ze verzameld vúèren bij dezelfde burchten. AIs prooi-
resten werden in de regel vooral vogels en grotere konijnen åångetrof-
fenr terwi¡l in de keutels vooral de resten van heel veel jonge konij-
nen zaten. Deze laatste worden bli¡kbaar in zi¡n geheel opgegeten¡
zonder dat er een rest achterbli¡ft. Het is dus zaak zowel prooiresten
alE keutels te onderzoeken.

De resultaten van het voedselonderzoek komen in hoge mate overeen met
al het elders verrichte onderzoek naar de voedselsamenstellingr nàme-
lijk in het feit dat het voedsel van de vos een afspiegeling is van
wat zijn leefgebied aan voedselsoorten bevat¡ behalve waar het enkele
niet geprefereerde soorten betreft.

In de diskussie wordt uiteindeli3k gekonkludeerd dat uit de resultaten
vån een voedselonderzoek als dit geen konklusies getrokken kunnen
worden over de invloed die vossen uitoefenen op hun prooidierpopula-
ties. Daarvoor is het nodig om die prooidierpopulaties zelf te onder-
zoeken.
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1. Inleiding.

De rapportage over het onderzoeksprojekt is verdeeld over vijf rappor-
ten: onder de titel "De vos in het Noordhollands Duinreservåat". In
Deel 1 ¡ "Organisatie en Samenvatting" r is het advies opgenomenr dat de
Natuurwetenschappeli jke Adviescommissie na afsluiting van het onderzoek
heeft uitgebracht aan Provinciale Staten van Noord-HoIIandr ten behoeve
van het beheer van de vossenpopulatie. Dit advies bevat een samenvat-
ting van de belangrijkste resultaten.
Verder wordt in Deel I de organisatie van het onderzoeksprojekt uiteen-
gezet en wordt aIIe bij het onderzoek ondervonden hulp verantwoord. Een
uitermate belangrijk aandeel in het onderzoek is geleverd door de vele
studenten; hun bijdrågen Etaan vermeld in Deel 1.

De delen ? t/n 5 doen verslag van de resultaten van het onderzoek zelf.
Het voor U liggende Deel ?r "Het voedsel van de vos"r bevat een verslag
van het onderzoek naar de inhoud van vossekeutels en naar de prooires-
ten bij de burchten. Deel 3¡ "De vossenpopulatie"r behandelt het onder-
zoek dat voornameli¡k met behulp van zenders werd verricht aan de
vossenpopulatie: aantal len¡ populatie-struktuur ¡ voortplanting ¡ disper-
sie en dergelijke.
Van het onderzoek naar de fazanten sn de invloed van de vosEen op deze
soort wordt verslag gedaan ivr Deel 4r "De fazantenpopulatie". Tenslotte
bevat Deel 5, "De wulpenpopulatie"r da resultaten van het onderzoek
naar het wel en wee vån 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. Daarbij is afgezien van het maken van
een uitgebreide vergelijking met datgene wat in soortgeli¡k onderzoek
elders gevonden is; er is dus slechts beperkt gebruik gemaakt van
I i teratuur .

5
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lngek*n'ren <fd.

Als er in de wildbiologie iets isr dat vaak is onderzochtr dan is het
wel het voedEel van de vos, Tst nu toe hebben meer dan ó0 onderzoekers
zich d¿armee beziggehouden¡ in zulke uiteenlopende streken aIs Japan¡
ItaliÈ!' Schotlandr Canada en Australièr en in zulke uiteenlopende
biotopen aIs hooggebergter veenmoerassenr toendrå'sr steden en woestij-
nen. In al die onderzoeksqebieden blijkt het voedsel Ín hoge màte een
afspiegeling te zi¡n van wat zijn leefgebied te bieden heeft. Met
andere woorden¡ de vos is in het geheel niet gespecialiseerd op éÉn of
rneer voedselbronnenr maar voedt zich met wat voorhanden is.

Men kan zich afvråqeì'ì, aIs er al zoveel voedselonderzoek is verrichtr
of het dan nodig iE om ook nog eens in het NHD een voedsel-analyse te
verrichten. Hoewel het tot op zekere hoogte rnogeli¡k is om met een
goede oekoloqische kennis vån een bepaald terrein te voorspellen nat
vossen er etenr is een gedetailleerde kennis vàn het gegeten voedsel
toch een goede eerste stap naar inzicht in de rol die de vos in dat
terrein speelt,

Een tweede belangrijke reden om ook hier weer een studie van het
voedsel te maken is het voorkómen dat er een schee'f beeld over dat
voedsel ontEtaat. De "mån ín het veld" bouwt dat beeld voornamelijk op
aan de hand van het assortiment åan prooiresten dat in een beperkte
periode van het jaar te vinden iE bij de burchten met jonge voEsen. In
het onderhavige onderzoek is daarorn veel aandacht besteed aan de
representativiteit van de resultatenr zodat zinvol 1e vergel i jkingen
mogelijk werden tussen het voedsel in verschillende ¡aargeti¡dent
tussen het voedEel vän volwassen en dat vån jonge vossenr en tussen de
prooiresten bij burchten en het door de jongen gegeten voedsel.

$"ü 
"3Åiì.'ili'q#'
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Zuideli¡k deel van het Noordhollands Duinreservååtr rnet de
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?. l'lethoden.

e. 1 . AIgemeen.

0m een beeld te krijgen van de aard en de samenstelling vãn het voedEel
van vossen zijn verschillende onderzoeksmethoden mogelijk¡ elk rnet zi¡n
eigen beperkingen, zaals obEervatie in het veldr VErzåmelen van prooi-
restenr onderzoek van de maaginhoud van dode vossen en analyse vån
keutels. Beide eerstgenoemde methoden zi¡n erg tijdrovend; van grotere
prooien zi5n de resten gemakkelijker te vinden dan van kleinerer die
soms in hun geheel gegeten worden.

CImdat er door de afwezigheid van bestrijding van vossen in het Noord-
hol iands Duinreservaat nauwel i jks dode vossen beschikbaar kwamen¡ en
bovendien grote aantallen magen nodig zi¡n orn voldoende gegevens te
krijqen voor een betrouwbaar beeld van het voedselr viel de keuze op
het onderzoeken van de samenstelling van vossekeutels. Het voordeel van
deze methode is dat keutels in overvloed åånwezig zi¡n in het veld,
Bovendien zi¡n de analyse- en determinatietechnieken tegenwoordig
voldoende ver ontwikkeld om een vlotte analyse met betrouu,¡bare reEuI-
taten te bewerkstel I igen,

Bi¡na alle mogelijke soorten voedsel laten determineerbare reEten
¿chter in de faeces. Naaktslakken en vogel- en rnuizejongen vormen
hierop een uitzondering. Ook van donsjongen van vogelst zaâls heel
jonge fazantepullenr worden de resten meestal niet teruggevonden
(6öranssonr 1980).

Voor het onderzoek van het voedsel van volwaEsen vossen werden keutels
verzarneld op vaste raapvelden. Het voedsel van jonge vossen werd onder-
zocht door hun keutelE te verzamelen bi¡ bur:chten¡ såmen met de prooi-
reEten¡ zodat vergelijking daartussen mogelijk werd.

ä,P. Keutelraapvelden.

De raapvelden voor het verzamelen vån keutels vån volwassen vossen zi;n
zodanig gekozen dat er in ieder geval genoeg keutels lagen om rnonsters
vån voldoende grootte te verkrijqen. Verder mochten ze niet te groot
zi;n¡ omdat ze in beperkte tijd grondiq afgezocht moeEten kunnen
worden: zodåt de zekerheid bestond dat a1le keutels meegenomen werden.

In eerste instantie werden drie terreinen uitgezocht als raapvelden.
Naast een hoge keutelproduktíe werd de Iigging in het reservaat als
kriterium gehanteerd. In het buitenduin Iag een raapveld (Kr KiEften-
vlak) r åån de rand van het inf iltratiegebied bi j t/',i¡k aan Zee. Een
tweede raapveld (Gr Grote Stuk) Iag meer centråålr in de middenduinen
onder Heemskerk (fig. 1). Het derde raapveldr aån de binnenduinrand bij
Bakkumr moest al snel afvallen wegens een te geringe keutelproduktie.
Het bleek niet mogelijk om een ander geschikt terrein met voldoende
keutels in het binnenduin te vinden. De grootte van de twee uiteinde-
lijke rååpvelden was ongeveer 5 ha en het karakter ervan was open tot
halfopen heuvelachtig terrein¡ met stukken duindoorn- en ligusterstru-
weel (K) of duindoorn- en meidoornstruweel (G).

I



TabeLl. Relatieve oppervlakte (in %) van verschillende ter-
reintypen binnen een cirkel met Etraal v¿n I km
rond de keutelraapvelden Ë en K.

K

naa i dbos
1 oofbos

naald- plus loofbos

e5
?9

18
B

54 e6
dicht struweel
haif-open terrein nret
open zeeduin
infi ltratieveld: vlak,

s truwee I

met open

met ioof-

19
t7

1B

é3
14

w¿ter in kanalen
vlakke grazige velden

houtsingels
akkerE (voornamel !. ¡k

I
e

19

tu i nbouw )

Tabsl P. Overzicht van de keutelmonsters van de raapvelden
U E¡¡ I\-.

m0n-
ster-

aanta l
keutels
ver z a-
meld

aant a I
keute I s
geånå-
i yseerd periode van produktie

lengte van
produkt ie-

per iode
( dagen )

6
l:

G

G

tì

ti
lJ

G

'1 6
64

185
43
37
60
47
?3

6
50
50
43
50
50
47
CJ

! | /3/ 1979
eo/3/ 7979

3/7 / t979
t q/1,1/1979

4 / te/ 1979
5/?/ 19BO
s/4/1980

?3/ 6/ t980

?.o/3/ 1979
3/7 / 1979

4/It/t979
4 / I?/ !975
5/e/1980
9/4/t980

7.3/ 6/ r9BO
1t /8/ l,gBO

e0
i05
ICq
?n
b3
ô3
73
97

É-

3A
3B
4
5

6
7

J

K1
KE
K3A
K3B
ti4
r{5
KCr
K7

9
30
ó1
90

e05
?48

7

?

9
30
50
50
50
50
50
50

! ?7/3/ t97e
t1,/4/1979

9 /7 / 1979
t 6/1r/t979

6/ t?/ 1979
?o/e/ L?go
16/4/1980
13/ 6/ 1,980

+

Lt/4/t979
I /7 / 1979

â/1t/1979
6/ l?/ 1979
?o/e/ 1980
1,6/ 4/ 1980
t3 / 6/ 1980
16 /g / 1980

e0
89

1e0
30
76
55
58
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vermoedelijk betreft het terreinen wåär vossen grååg de dag in rust
doorbrenqen¡ en ontstaan de hoge keutelaantallen doordat de voEsen
eerEt defaeceren alvorens aktief te worden in de avond.

De beide raapvelden Iiggen precies P km uit elkaarr wât het aannemeli¡k
rnaakt dat het om keutels van verEchillende vosEen gaat¡ gezien de
vastgestelde grootte van de territoria (zie Deel 3r ',De vossenpopula-
tie"). De werkeli¡ke 1igging van de vosseterritoria in het betreffende
deel van het reservaat in die jàren is niet bek:end. De omgeving van de
twee terreinen staat qlobaå1 beschreven in tabel 1.

4.3. tJi¡ze van verzamelen vån keutels.

In een periode van anderhalf jaar¡ van maart t979 lot en met septernber
1980r werden de raapvelden zeven keer afgezocht. Dat kostte meestal ?
of 3 dagen per raapveld. De eerste maal werd het terrein geheel leegge-
r-aapt r en àL leelr de rneest versÊ keutels bewaard voor ånålyse. De
volgende keren !,,erden steeds ai 1e keutelE verzarneld r zodat de periode
waarin ze geproduceerd wàren bekend waE. Tabel E geeft een overzicht
van de monstersr flìÉt aantallen verzamelde en qeanalyseerde keutelsr en
met de periode waarin de keutels werden geproduceerd.

TuEsen de tweede en derde raping laq een tamelíjk lange periode (S
maanden); daarorn werden de keutels vån de derde raping verdeeld in een
kleirr deel verse (naar schatting maximaal een maand oud) en een groter
deel ouderer resp. rnonsters 38 en 34. De datumgrens tusEen deze beide
monsterE iE dus niet scherp.
Monster 6ó viel oorspronkeli¡k wat klein uit; het werd åångevuld met
duideli.¡k verse keutelE uit åènqrenzend terrein.

Laq het aantal verzamelde keutelE onder de 50 stuksr dan werden alle
keutels geanalyseerd. l^laren er meer d¿n 50 gevondenr dan werden er uit
het totale aantal random 5o gekozen en geanalyseerd (zie voor de bepa-
Ling van de monstergrootte e.6.1 en 3.1),
De verzamelde keutels werden genummerd¡ 3 dagen bij g0 0C gedroogd
(konservering) r daarna werd het totale drooggewicht bepaald en ten-
slotte werden ze opgeslagen tot het mor¡ent vån anålyse.

?.4. Burchten met jonge vossen.

?.4.t. Keutels.

In het voorjaår van 1979 werden bij vier burchtenr in gebruik bij e
worpen jonge vossenr å1le keutels verzameld. In de regel defaeceren de
volwågsen vossen niet bij de burchten; ook uit de afrnetingen van de
verzamelde keutels viel af te leiden dat ze alle afkomstig wåren van de
j 0ngen .

De burchten lagen in de omgeving van raåpveld G (fig, 1). Tabel 3 geeft
een overzlcht van de verzamelde monsters, Steeds werden alle keutels
geanå I yseerd .
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TabeI 3. Overzicht keutelmonsters jonge vossen.

mongter
aanta I
keutelE

ver z arne 1-
datum

geschat te
leefti jd
v. d . ¡ongen

worp 1 hol e 4?
BO

eo/5/ t97q
?.o/5/ 1979

9 t¡eken
I wekenho1 b

worp P hol å
b

4t
41

e8/5/ 1979
1?/ 6/ rS79

I weken
10 wekenhol

to taa I e04

qg 2,oZ
nulnmen

l"
aats

Ç*k ü,"1, G>'î)LgIT - lLb
gel.¡ v01.

I

an.

t,kL 9,o
s0 I score

I .l¡.tîr.....

..t....

I

9{4.(
lln toqs r79

Figuur ?.

Systeemkaart voor het noteren vån analyse-resultaten.
Uitleg: nummer: bevat verzameldetum en volgnummer

plaats: plaats van verzamelen en monEternummer
ugdg: uitgespoeld drooggewicht in gram (zíe ?..6.?)
gew: totaalgewicht keutel na drogen¡ in grarn (?.6,?)
voI: volume van de ingeweekte keutelr in mi (?.6.?)
an: anal iEt
score z zie ?.6.4 .
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e.4 .e. Proo i resten.

Gedurende vier Eeizoenen (1979-198e) werden bij alle gevonden burchten
rnet jongen ( tussen t^l i jk åan Zee en Egmond ) al le prooiresten verzameld
en gedetermineerd. In totaal gaat het orn 45 burchten. In het algerneen
betrof het alleen de buiten de burcht Iiggende prooien. Een enkele maal
werden burchten uitgegraven ofiì jonge vosEen te vangen; dan zijn ook de
in de burcht aangetroffen prooiresten verzameld.
Het oorspronketijke gewicht van de prooiresten werd verkregen uit eigen
rnetingen aan kompleter dode of levende dieren (fazant), uÍt geqevens
van J.M. hlallage-Drees (koni¡n)¡ of uit de handboeken.

P.5. Keutelanalyse kwal itatief.

e.5. 1 . Analyseprocedure.

Een te analyseren keutel werd enige ti¡d (minimaal 15 minuten) in warm
water te weken gezet. Na enkele seconden uitdruipen werd het volume
gemeten (afçerond naar 0r5 ml) in een smalIe maatcylinder met water en
vervolgens werd de keutel onder een waterstraal uit elkaar gehaald¡
boven een zeef met maaswijdte van 1r0 mm.

Regelmatig werd bekeken wat voor soort materiaal op deze wijze weg-
gespoeld werd. Het betrof een beperkt aantal kleine haren of haarfrag-
menten en korreltjes zand. Het overige wegspoelsel bestond uit struk-
tuurloos materiaalr de chemische afbraakprodukten vån het verterings*
pr otres

lnlat er op de zeef achterbleefr werd in een platte witte Echaal met een
laågje trater bekeken. De grovere objekten werden eruit gesorteerd.
Daarna werd het materiaal doorzocht met hulp vån een binokulaire
rnikroskoop (vergroting 10x en ?0x) en werden indien nodig bepaalde
strukturen onder de mikroskoop (tot 4O0x) bekeken, Eventueel werden nog
niet determineerbare fragmenten opgeslagen in geËtiketteerde pot¡es in
70 % alcohoi.
Alle gegevens werden per keutel op een systeemkaart genoteerd (fig.ê).
Nas de analyse afgerond¡ dan werd het materiaal weer ê dagen bij 90 0C

gedroogd en geh,ogen.

Bij de spijsvertering van carnivoren nordt vrijwel al het opgenomen
vlees verteerdr flìåår ook veel van het botmateriaal. De hoorn- en
chitine-¿chtige voedselkomponenten¡ zoals harenr vÊFêñ¡ nåÇelsr het
exoskplet van insektenr en verder al het plantaardig materiaal met
uitzondering van vruchtvleeEr komen vrijwel ongeschonden in de faeces
terecht.

?.3.?. Zoogdieren.

Van gegeten zoogdieren blijven als restant in vossekeutelE voorål de
haren oVêFr rnet daarnaast soms nagels en tanden. Maar voor determinatie
is rnen meestal aangewezen op haren. Met de beschikbare kenmerkerr van
haren kunnen bijna alle zoogdieren die vsorkomen in het duingebied van
Noord HolIand herkend worden. Alleen iE het onderEcheid tussen haas en
konijn moeilijk en ti¡drovend (Brunner S Coman 1974ì. In het onder-
zochte deel
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vån het reservååt komen vri¡wel geen hazen voor (max. 10-15 ex.; mond.
meded. ¡achtopziener de hlitte)r terwijl er bijnå overal een hoge koni¡-
nendichtheid is.0m deze reden werd van alle gevonden haren van haas-
achtigen åångenomen d¿t ze afkomstig naren van koni¡n.
0mdat plantaardiq materiaal nauwelijks verteerd wordt door de vosr
worden veelvuldiq zeer kleine stukjes plant aangetroffen¡ afkomEtig uit
het spi ¡sverteringskanaå1 vån opgegeten koni¡nen.
De qebruikte methoden voor de trarendeterminatie staan beschreven in
bijlage 1.

e,5.3. VogeIs,

Voor de determinatíe van vogelveren werd behalve van een bescheiden re-
ferentiekollektie gebruÍk gemaakt van een recpnt verschenen deter-
minatietabel (Brom¡ 1980). Voor de totstandkoming van dit werk (ten
behoeve van herkenning van vogels die in botsing komen met vliegtuigerr)
werd de veerEtruktuur van 347 soorten vogels bekeken.
Veren kunnen worden gedeterrnineerd aan de hand van de mikroskopiEche
struktuur van de donsbaard¡es onderaan de meeste veren (fig. 3).

donsbaard

onsbaardjes

Figuur 3.

L4

PIaatE van de donEbaardjes åèn een vogelveer.



Met behulp van de veerEtruktuur iE meestal een indeling tot op
ordeniveau mogel i ¡k ' soms tot op fami I ieniveau. EI iminatie rnet
behulp vån de kennis over het voorkornen van de diverEe soorten
leidt Eorns tot een soortsdeterminatie. IndÍen er voldoende karak-
teristieke veren aangetroffen werden¡ werden deze op het InEtituut
voor Taxonomische Zoälogie te Amsterdam vergeleken met de kollek-
tie balgen¡ om tot een Eoortsdeterrninatie te kornen.
In een relat ief groot aantal geval len (47 '/' ) werden geen deterrni-
neerbare Etrukturen aan de veerresten in de keutels gevonden' bij-
voorbeeld als slechts enkele kale veerschachten werden aangetrof-
fen. Behalve veren werden in de keutels een enkele rnaal Enavelsr
poothuidjes en nagæ1s gevonden.

e.5.4. 0verige voedselsoorten.

Stuk¡es van schalen van voqeleieren u,lerden op dikte¡ kleur r glans
en bolling beoordeeldr en konden bi¡na steeds worden ondergebracht
in de volgende groepen: eend: fazantr duif en houtsnip.

Resten van inEekten werden zo goed mogeiijk tot op orde gedeterrni-
neerd. Vaak werden in de ker.ltels larven aangetroffen waarvan de
lichaamEinhoud niet verteerd was; het betrof rupsjes van mot¡es¡
een enkel keverlarfjer maden vån een kleine vliegensoort en larf-
jes vån een andere soort tweevleugelige. Bli¡kbaar zijn dit soor-
ten waarvan de larven leven van de beEtanddelen van de vosse-
keutelsr zoaIE haren. Uiteraard werden deze niet tot het voedsel
van de vossen gerellend.
Sommige insektensoorten wijzen op het eten vån ååE door de vossen:
vliegemaden en -poppen¡ en ook mieren.

Er is niet gezocht naar de aånwaazigheid van resten vån reqenh,ormen
in de keutels. Hiervoor is een speciale techniek verei.st (Bradbu-
ryr 1977|.6e2Íen de aard van het duinterrein valt niet te ver-
wachten dat wormen een substantieel deel van het voedsel van vos-
Een uitmaken,Ook de zeldzaamheid van z¿nd (uit het darmkanaal van
reqenwormen) in de keutelE doet dat vermoeden.

Van de in keutels åånwezige planteresten {uitçezonderd vruchten)
werden alleen die gevallen meegerekerrd bij het resuJtaat waarvan
het leek of het rnet opzet gekonsumeerd was. In bijna aile keutels
zi¡n een enkele grasspriet¡ een stukje doÕd bladr een doorn van
een duindoorn e.d. aan te treffen, die duideli¡k per ongeìuk met
het voedsel meegekomen zi¡n, KIein geknipte stuk¡es vegetatie
l:omen zeer veel voor in de vossekeutels. Deze zijn afkomstig uit
de maagdarrnstelsels van de gegeten konijnen.

Ëegeten paddeEtoelen zijn als zodanig te herkennen åan vlies¡es
rnet een struktuur van door elkaar gevlochten hyphen.
Voor de herkerrning vån vruchten werd een referentiekollektie aan-
gelegd van de zaden varr alle in het duin voorkomende vlezige en
besvr uch ten .

Soms werden vreernde elementen in de keutels gevonden (bi¡r,. afval )

tJie in de kategorie diversen werden ondergebracht.
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?.ó, Keutelanalyse - kwantitatief .

e.6.L. Bepal ing van de rnonstergrootte.

Het aantal ¡<eutels dat onderzorht moet worden om per tijdvak een
betrouwbaar beeld van het voedsel te geven, is bepaatd door het
monster steeds groter te rnaken.
De variatie in het reEultaat wordt bij het uitbreiden van het
aantaì onderzochte keutels steeds kleiner. Vanaf een bepaalde
monstergrootte varieert het resultaat nog Elechts binnen flåubrp¡
aanvaardbàre grenzen. Monsters van deze minimale omvång of groter
geven dan een betrouwbare afspiegeling van de gemiddelde keutelEa-
menstelling voor dat tijdvåk en die plaats.

In dít onderzoek werd tweemaal zo' n bepaling van de minimale
monstergrootte uitgevoerdr één åàn Een zomermonster en één aan een
wintermonster. Uit de op één tijdstip en één raapveld verzarnelde
keutels werden er randorn 5 gekozenr Çeànålyseerd¡ en de resultaten
genoteerd. Daarna werd het rnonster uitgebreid tot 10, 15 enz.r tot
50 keutels.

?.6.?. Maten van keutels.

Aan iedere keutel, zijnde de eenheid van onderzoekr werden de
volgende grootheden gemeten:
- totale drooggewicht (gew.)
- uitgespoeld drooggewicht (ugdg)
- volume
Het totale drooqgewicht werd tot op 0,Ol gram nauwkeuriq bepaald
tra Ê r3agerr droqen bi j 90 oC; hei voiume werci gemeien na 15 rninuien
weken in warm water. Het uitgespoeld drooggewicht was het gewicht
van het gedroogde materiaal (2 dagen,90 0C) na de analyse.

0mdat elk monster zowel verse aIs veel oudere keutels bevatr zijn
de totaalgewichten en volumes niet zo betrouwbaar als maat voor de
hoeveelheid materiaal. Immersr in de tijd dat de keutels buiten
hebben gelegen zijn ze onderhevig geweest aan de weersinvloeden,
Door de regen zullen bíjvoorbeeld fijnere deelt¡es uitgespoeld
zijn bij de keutels die lang hebben gelegen¡ Er noÇ niet bij de
versere. Dat is de reden weãrom het volume werd bepaald aan inge-
weekte keutels: het da¿rbij opgenomen water vult bi¡ oudere keu-
telE (minstens voor een deel) de ruimte op van het door de reqen
uitqespoelde rnateriaal¡ waårdoor deze keutels nu beter vergeli¡k-
baar worden met de versere.

Het gewicht van het uitgespoelde materiaal Iijkt echter de rneest
betr-our,lbare maat voor de hoeveelheid materiaal r omdat de grovere
delen (groter dan 1mm) in de keurtel.s ook het rninst beinvloed
zullen worden door de weersinvloeden. D¿arom is het uitgespoeld
drooggewicht (ugdg) gekozen als basis voor de hoeveelheidsbereke-
n i nqen.

Van een aantal keutels is het ugdg door omstandigheden niet
gemeten. Dit werd dan geschat met behuip van het wèl qemeten
vc¡lume en het totale drooqgewichtr en rnet behulp van de verhouding
tusserr deze beide maten en het bijbehorende ugdg van de overige
keutels in het monster.

16



Bij de keutelmonsters die bij burchten met jongen verzameld werden
is het totale drooggewicht als basis voor de berekeningen gekozen
omdat in de meeEte gevallen het ugdg niet gerneten h'âs. Bovendien
waren deze keutels steeds vrij vers verzarneldr wàardoor het totale
drooggewicht als een redelijke maat opgevat mag worden.

Voor de hoeveelheden van elke voedselsoort in een monster werden
drie maten gebruikt:
a. frekwentie
b. percentage onverteerde resten
c. percentage gegeten gewicht.

e.6.3. Frekwentie,

Per monster werd bepaald in hoeveel procent van de onderzochte
keutels elke voedselsoort voorkwam. Hierbij wordt dus 1 kevertje
even zwaår geteld als de haren vån een koni.¡n die de rest van de
keutel vullen. Daarom is de frekwentie alleen een bruikbare maat
voor de kleinere itemsr als insektenr bessen e.d.
De frekwentiepercentages van de verschillende voedselsoorten per
monster opgeteld komen boven de 100 '/, uit r omdat meestal meer dån
éÉn item per keutel voorkomt.

?.6.4. Percentáge onverteerde resten.

Een tweede rnanier die toegepast werd om het resultaat weer te
geven is het percentage aangetroffen resten van elke soort per
monster. Bij de analyse werden daartoe per keutel de relatieve
hoeveelheden van de verEchillende voedselsoorten geschat. Omdat
het moeilijk en tijdrovend is om de resten van diverse soorten
voedsel in de uitgespoelde keutel te scheidenr werd een vri¡ grove
schaal gebruikt bi¡ deze schatting. Per keutel werd narnelijk een
Ecore van 5 punten verdeeld over de soorten: dus bijvoorbeeld
konijn 3¡ vogel I en vruchten 1. Voor berekeningen hield dat in:
resp.60r ?0 en ?0 % van de keuteiinhoud. Daarnaast werd aan de
items die minder dan 5 % van de keutel uitmaakten de score "sp"
(van: spoort¡e) gegeven, Bij berekeningen werd híeraan arbitrair
de waarde van ã % toegekend.

0m tot een vaststel I ing van de hoeveelheid onverteerde resten per
soort voor een totaal monster te komen werd het ugdq van elke keu-
tel verdeeld over de toegekende scores. Daarbi¡ kregen eerst de
i terns rnet "sp" elk ä % van het ugdg toebedeeld; het restant van
het uqdg werd daarnâ evenrÉdig verdeeld over de items met scoreE
van 1'!' 3r 4r of 5. Zie voorbeeidberekening in tabel 4.

Eij deze berekening in de åånname impliciet: dat het soortelijk
gewicht van de onverteerde resten van de verschillende voedsel-
soorten steeds hetzelfde is. Imrnersr de oorspronkelijke hoeveel-
heidsschatting d.rn.v. het toekennen vårì scorESr is een volumebepa-
ling; deze wordt bij de vermenigvuldiging met het ugdg echter
beschouwd aIs een qewichtsbepaling. 0mdat het meestal gaat om

haren en veren zal het Eoortelijk geulicht van de resten van de
versch i I Iende d iersoorten in de prakti jk niet ver ui t el kaar
I i ggen.
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Tabel 4. Voorbeeldberekening van de hoeveelheid en het pertren-
tage onverteerde restenr uitgaande van de toegekende
ECOr.es.

Gegevens

keutel-
nummer

op systeemkaarten:

ugdg
( gram )

koni ¡n
( score )

voge I
( score )

muiE
( Ecore )

I
c
õ

3 r46
1 ,05
e t96

5
ã

4

'l
1

e
sp

Score omgezet in hoeveelheid resten:

qräm gram gråm

0,07

0,58

1

c
?

3 r46
1 ,05
T rgb

3,39
Or63
CtJ¡i

to taal 7 r47 6r34

o r4?
0,06

0,48

6t4

0,65

percentage: 100 r 0 84 rq 817

De verkreçen gewichten per item werden opgeteld, en het aandeel in het
totaal werd iri procenten uitqedrukt.

e.6.5. Percentage gegeten çewicht.

Niet aile soorten voedsel zijn in dezelfde m¿te verteerbaar
vos. Dat houdt in dat van de ene voedEelsoort relatief meer
de keutel terechtkomen dan van de åndere.
Het percenlaqe onverteerde resten (e.6,4) geeft dus een min
vertekend beeld van het qenuttigde voedsel. Nu zijn er door
onderzoekers proeven gedaån met gevangen vosspn¡ waarbij de
bekende hoeveelheden van natuurli¡k voedsel kregen: er werd
gaan hoeveel restanten in de keutels terechtkwamen (Lockier
AaEzczynski¡ 1974; Nienoldr L97b; Frank, 1979).

voor de
resten in

of meer
vier
d i eren
dan naqe-
1959;

De resultaten van hun onderzoekingen maken het in principe mogelijk sm
tti tgaarrde van de hoeveelheid resten in keutels terug te rekelren nåår
werkelijk qegeten gewictit. Daarbi¡ wordt uiteraard een zekpre onnåuw-
keurigheid geïntroduceerd. Onder andere doordat de experimentele opzet
van de vj.er onderzoekingen niet hetzelfde wasr zi¡n de resultaten niet
eertrJuidiqr en niet zondÉr meer toepasbaar op het onderhavige onderzoek.
In bijlðge P worden de vier onderzoekingen besprokenr Ên wordt beargu-
menteerd wåårom voor de hi.er gebruikte ornrekenÍngsfaktoren (zie tabel
5) is gekozen.
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TabeI 5. 0m¡-eþ;eningsfaktoren"

Dr:or het totale gewicht van de gevonden resten van
een voedselsoort in een monster te vermenigvuldigen
met de specifieke omrekeningsfaktorr wordt het
gegeten gewicht van die voedselsoort verkregen.

Voor de volwaEEen vossen wordt uitgegaan
jonge voEseì'ì van het totaal drooggeulicht

VåN
VåN

ugdg r voor de
de keutel.

voedse I soor t

omrekení ngsfaktor
vo lwassen jonge
vossen vossen

kon i jn
muizen¡

50 30
mol r spitsmuizenr

eekhoorn e3
60
51
43
61
1s

5
L4
?4
t1
77

4

egel
ondetermineerbare voçels
zançvogels
overige vogels
i nsek ten
planten (exk1. vruchten) r

paddestoeÌ en
wi nterpeen
d i verEen

5
10

1

1,?

0, e5

Voor vruchten werd een andere rnethode toegepast om het geqeten gewicht
te berekenen. Van alle in keutels aangetroffen soorten vruchten werden
in het veld een aant¿l exernplaren (ê0 of meer) verzameldr en werd het
gemiddelde gewicht en het aantat pitjes genoteerd. Dit leverde de
ornrekeningsfaktoren op per pit (tabel ó). Hierbij is er dus van uit
qegäån dat de bij een vrucht horende zaden ook steeds rilee naar binnen
zijn gegaan. De omrekeningsfaktor voor appel is gebaseerd op de aanname
dat de vossen weqgeworpen klokhuizen hebben çegeten.

Jabel 6, Bmrekeni.nçsfal,;toren voor vruchten,
Het aantal pitten¡ vermenigvuldigd met de omrekenings-
faktor 1= qewicht vrucht per pit) levert het gegeten
qewicht opr in gram.

du i ndoorn
br aam
vl ier
me i door n
I i gus ter

0r310
0,055
0,0e3
0r304
0,073

appel
pruim
roos

2'0
8'1
O, I?e

rooE (per vrucht) ?tB

19



Bi j het eterì vån vogeleieren gaån rneestal siechts kleine str.rk ¡es ei-
schaal naar binnen. Daarom iE aan de gevonden eischaalresten niet na te
gaan hoeveel eieren er gegeten zijn. Toch is geprobeerd met behulp van
een ¿antaI veronderEtellingen om ook ín dit geval een gegeten gewicht
te bepaIen.
De veronderstellingenr díe gedeeltelijk uit waarnerningen zijn afgeieid'
zi5n de voLgende:
a. De determinatie van de gevonden eieren is betrouwbaar.
b. Vossen produceren ongeveer 6 keutels per dag (berekend uit gegevens

van Niewoldr l97bi Rau et al. (1985) vermelden 6rE keutels per dagr
en Ryszkowski et aI. (1971 ) 5 keutels).

c. Vossen eten slechts één nest per etmaal.
d. Een "gemiddeld vogelnest" bevat ó eieren (het zijn vooral eende- en

fazante-eieren die in keutels gevr:nden worden).
e. Vossen verstoppen vri¡ regelmatig eÍeren (en ander voedsel) om ze

later op te eten (Kruukt 1964; eigen waarnemingen). Dit blijkt ook
uit het voorkornen van eischa¿lresten in keutels uit december/¡anuari
(figuur B).

0p qrond van deze aånnåmen werd voor elke keer dat eischaalreEten
werden gevonden in een keutel het qewicht van één eÍ van de betreffende
Eoort beschouwd als het gegeten qewicht. Voor de keutels van jonge
vossen werd echterr gezien de geringe grootte daarvanr het gewicht van
een half ei genomen (tabel 7).

Tabel 7. Omrekeningsfaktoren vån eieren.

vo I waEsen j onge
soor t vo55en vo9sen

eend
fazan t
duif
hout sn i p
onbekend

45
34
t9
e4
30

e3
t7
10
te
15

gram per keer
,t
,,
),
t,

?..b.b. Berekening van de voedselsamenstelling op jåårbåeis.

0m na te kunnen gaan hoe het voedsel van de vossen gemiddeld over een
heel jàår is samenqesteldr kunnen niet zonder meer de resultaten van
alle monsters gemiddeld worden¡ åänÇezÍen niet alle monEterE even zwaår
mogen "weqen": a) de Iengte van de periode waarin de keutels geprodu-
ceerd werderr is per monster een ånderer en b) de totale verzameiperiode
is anderhalf jaar; waardoor sommige sei¡oenen tweemaal zouden meetel-
len. Daarorn r¡lerd ieder monster gestandaardiseerd m.b.v. een wegingsfak-
tor (tabel B)r wðarin verwerkt werd de Iengte varr de produktieperÍode
en het al of nietr of gedeeltelijk¡ in de tijd overlappen ven het
monster met een ander in het jaar daarop of daaraan voorafgaand, Za
krijgt bijvoorbeeld een monster geraapt 76 dagen na de vorige rapÍngr
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de wegingsfaktor 76/365 (=aantal dagen in een jaar) = 0r208.
Bi¡ overlap met een ander monster wordt de wegingsfaktor vån beide
gehalveerd over de periode van overlap.

0p deze rnanier is de som vån de wegingsfaktorÊn vån alle monsters uit
één raapveld precies L Na vermenigvuldiging van de resultaten (in
procenten) van elk monster met de aldus verkregen wegingsfaktorr en
Eornmatie van alle rnonsterE uit een raapveld' ontstaat het gemiddelde
resultaat van de analyse vån het voedsel van de vos over één iaår.
l,Jeqens hun qeringe omvangr en dus hun geringe betrouwbaarheidr bleven
de monsters Gl, G7 en Kl buiten beschouwÍng bij deze berekening.

Tabel B. tlegingsfaktoren voor het standaardiseren van de
keute I monsters.

monsternummer 6 K

c
3A
3B
4
5
6
7

0, 158
0r340
0,08e
O, 17?
0,145
o, 103

0,lee
O r?34
0,083
0, e08
O,144
o,o79
0, 130

?,6,7. NageIs vån koni ¡nen.

Nogal vaak worden één of rneer koni ¡nenagels in vossekeutels qevonden.
Deze zi¡n bruikbaar omdat de lengte een indikatie is voor de leeftijd
van het gegeten konijn.
In dit onderzoek werd het verband vastgeEteld tussen gemiddelde nagel-
lengte en de achtervoetlengte door bij 53 koni¡nen vån verschillende
leeftijden alle nagels te meten.Omdat de nagels nog doorlopen onder de
nagelriem¡ was meten aan levende koni¡nen niet mogelijk, Daarom werden
prooirestenr verkeerEslachtoffers en dergeli jke qebruiktr waarbij
meestal het verband tussen nagellengte en Iichaarnsgenicht niet te
bepalen was. Uit het onderzoek vån rnevrouw drs.J.M.WaIlage-Drees is
echter-het verband bekend tussen leeftijd/tichaamsgewicht en lengte van
de achtervoet bij (levende) konijnen uit het NHDr zodat de relatie
geiegd kon worden tussen nagellerrgter åchtervoetlengte: gewicht en
leeft i ¡d.

Figuur 4 geeft het verband tuEsen gemiddelde nagellengte (en spreidingr
dus kortEte en langste nagel) en achtervoetlengte, De getrokken lÍ¡nen
(het verband tussen achtervoetlengte en resp. rnåximaler Çerniddelde en
minimale nagellengte) hebben de volgende formules:

Y ,rt,".,n = 0110
! ."¡*,. = 0r09
/ 'i.,r = 0¡07

(r = 0t96)i
(r = 0ç97)i
(r = 0r?b).

X+
X+
X+

0,70
0r45
0r4?

?1
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Verband tussen gemiddelde (.), måximale en minirnåle (.) nåqeI-
lengter en de achtervoetlengte bij koni¡nen uit het Noord-
hoI IandE Duinreserveåt.

Tabel 9. Leeftijdskategorieen konijnen en hun afmetingen.

kategor ie
gem. nagel*
lenqte (mm)

ach tervoet -
lengte (mm)

I eeft i jd
( dagen )

gewicht
( gram )

nest ¡ong
uitloper
ha 1 fwas
vc I wassen

f 4'5
4)6 - 615
616 - Br5

Z grb

s47
48-70
7r - 93

z94

I 14
15 - 45
46 - 9c)

> ql

.!

t41
401

)

140
- 400
- 1000
1001

EP



0mdat de spreiding Êrg groot ísr uüerden de in vossekeutelE
aangetroffen nagels slechts in 4 kategorieen ingedeetd (tabel
9). Met behulp vån deze indeling was het mogelijk om de
Ieefti¡dsverdeling van de gegeten konijnen per monster te
srhat ten.

Uit prooireEten bleekr dat de achtervoeten vån volwassen
koni¡nen meestal niet worden opgegeten door volwassen vossen
(zie 3.3.4). Da¿rom werd (alE het ging om aantallen koni¡nen)
ðangenorrìen dat 10 nagels såmen 1 koni jn representeerden; voor
de drie kategorieën jonqe konijnen daarentegen 18 nagelEr dus
zowel de 10 van de voorpoten als de B van de achberpoten. Per
keutel werden de gevonden nagellengtes gemiddeld om tot
indeling in de 4 kategorieën te kornen.

De nagels van één konijn zijn nogal verschillend van lengte.
De kans dat één enkele gevonden nagel vån een vol.wassen
konijn zo klein iE dat hij bij de kåtegorie "halfwås" wordt
ì.ngedeeldr blijkt uit eigen metingen ongeveer 13 % te zijn
(nl.4 van de 30 nagels van de iinkervoorpoten van ó volwas-
sen koni¡nen). In de monsters uit de perioden van het jaar
waarin géén halfwas koniSnen in het terrein voorkomenr leken
op grond van steeds slechts Één qevonden nagel per keutel
toch resp. 4.9 t ??.? 1 9.9 r 10.P en 13,9 (gem. le.el f,
halfwas konijnen voor te kornen. Dlt komt dus redelijk overeen
met de kansberekening.
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3. Resul taten.

3. 1 . l4onstergrootte.

De figuren 5 en ó laten het reEultaat zien van de monster-
grootte-bepalinç' bi¡ twee willekeurig qekozen rnonsters; éÉn
uit het middenduin uit de zomerperiode en één uit het buiten-
duin uit de winter. Horizontaal Etaat het aantal geanalyseer-
de keutels aangegeven. Het resultaat is uitgedrukt in percen-
tage onverteerde resten¡ fi.u.V. duindoorn. Merk op dat de
schaa] van de y-as voor elk item een andere kan zi¡n.

Bi¡ uitbreiding van het aantal keutels per monster verdwiSnen
langzamerhand de sterke schommelingen en gaat het resultaat
steeds meer Ii¡ken op het totaalresultaat van de analyse van
50 keutels.0p grond van het verloop van deze grafieken werd
besloten dat een rnonstergrootte van 30 á 35 keutels gemiddel-
den geeft (voor hoeveelheden voedselresten over een bepaalde
niet te Lange periode) waarvan de betrouwbaarhei.dsmàrges
klein genoeg zijn. Op het trajekt 35-40-45 keutels bedragen
de maximale afwi¡kingen van het eindresultaat (bi¡ analyse
van 50 keutels) resp. voor konijn ?ç5 %¡ VooF kleine zoogdie-
ren PP ti '/,7 voor vogels 1310 % en voor duindoorn 1Br5 %. In
"absolute" percentages betekent dat een mogelijke afwijking
vàn resp, e.3 r 1.3 ' 0.6 en 0.3 % van de bi¡ 50 keutels
gevonden hoeveelheid materiaal .

In het algemeen werd de rnonstergrootte ruim boven de minimaal
vereigte omvang gehoudenr flìEt een måximum van 50 keutels (zie
tabel ?).
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ïab I10 Het voedsel van de vos in het Noordhollands Duinreser-
vaatr gemiddeld over een heel jaårr in het mÍddenduin
(6) en het buitenduin (K)r en weergeqeven in drie ver-
schi I lende grootheden.

+ = åånwezigr maar minder dan 0 r}b '/,

voedse I soor t

% onverteerde
resten

6K

% frekwentie % geqeten
qewicht

GKK6

koni ¡nen
k ieine zoogd ieren
voge ì s
e i eren
i. nEekten
vruchten
p I anten
d i verEen

t4
a,r

r3
É

,J

,5

97 ,1
15r?
e9 17
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+

0'8
Ir4
t14
0'3

90,0
4rl
?,6
0r 1
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0rB
IrB
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t7 r6
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90,8
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Figuur 7.

6rafiEchp voorEtelling van het jaarvoedsel
NoordlrollandE Duinreservaåtr uitgedrukt in
De twee terreinen zijn hierbij gemiddeld"

vån de vos in het
gegeten geh,icht.

?6



3.e. De voedselsamenEtellinç bij volwaEEen voEsen op jaarbasis.

Voor beide terreinen is het voedEel gemiddeld over het ¡aar
weerqegeven in tabel 10r uitgedrukt in de drie grootheden: fre-
kwentier percentage onverteerde resten en percentage gegeten
qewicht. Figuur 7 laat het gemiddelde beeld zien van het ";aår-
voedsel"r uitgedrukt aIs gegeten gewicht.

0rrmiddellijk valt voor beide terreinen de overheersende positie
van het koni¡n op ten opzichte van de overige voedselsoorten.
Negen-tiende deel van het voedEel van de vos is konijn. De overige
10 % is vooral samengesteld uit voqels en kleine zoogdierenr
terwiji insekten¡ planten en vruchten nauwelijks meetellen in het
rrìÉr-rLr¡ qua hoeveelheid gevonden resten.

Er zijn slechts geringe verschillen tussen de tuuee terreinen: in
het middenduin worden ook eqel en eekhoorn af en toe gegeten en
worden er meer eieretl gekonsumeerd ¡ terwi j I in het bui tenduin meer
vruchten (vooral duindoornbesEen) worden gegeten en meer vogels
(vooral tot uiting komend in percentage gegeten gewicht).

Naarmate een voedselsoort kleiner van afmetingen is¡ is er een
groter verschil tuEsen de frekwentie en de hoeveelheid resten
ervàn. Kleine voedselsoorten komen dus wel vaak voor in keutelsr
maar tellen qua hoeveelheid veel minder sterk mee. Bij de gemid*
deld toch tamelijk grote vogels iE er echter ook een groot ver-
Echil tussen frekwentie en hoeveelheid (zie 3.3.4).
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Figuur 8.

Het seizoensverloop van de belanqri jkste voedselkornponenten
vån de voË in het middenduin (G), Voor koni¡n is het percen-
tage gegeten gewicht weergegeven in ci¡fers, De onbetrouwbare
geqevens (te kleine keutelmonEterE) zijn tussen haak¡es of
gestÍppe1d weerqegeven. De weerqegeven grootheid is ofwel
percentage geqeten gewíchtr ofwel frekwentie.

3.3. Het voedsel vån voltuassen voEsen per soortqroep en Per seizoen,

3.3.1. Totaaloverzicht van het seizoensverloop.

In de figuren I en 9 is resp. voor het middenduin en het buitenduin het
geizoenEverloop h,eerçegeven voor de belangri jkstp voedselEoorten. Eike
vertikale kolom geeft de resultaten van éÉn monster weer en de breedte
van de kolom iE de periode waarin de onderzochte keuteiE geproduceerd
werden. Van konijnr kleine zoogdierenr voÇEls en eieren is fiet percen-
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Figuur 9.

Het seizoensverloop van de belangri jkste voedselkomponenten
van de vos in het buitenduin (K). Voor konijn is het percen-
tage gegeten gewicht weergegeven in cijfers. De onbetrouwbare
gegevens (te kleine keutelmonsters) zÍjn tussen haakjes of
gestippei.d weergegeven. De weergegeven grootheid is ofwel
percentage gegeten gewichtr ofnel frekwentie.

tage gegeten c¡ewicht weerqegevenr Vårl insekten en vruchten de frekwen-
tie. Merk op dat elke voedEelsoort zijn eigen schaal heeft.Onderlinge
vergelijking van hoeveelheden is dus niet zonder rneer mogeiijk.

De voedselsoorten die slechts korte tijd van het jåar åånwezig zijnr
zoals vruchtenr insekten en eieren' vertonen uiteraard de sterkste
gebondenheid aan een bepaalde periode van het jåår. Ilaar ook bij vogels
en kleine zoogdieren is een zekere sei:oensinvloed waar te nernen: in de
zorner worden die het minEt gegetenr in de winter en het voorjaar het
meeEt.
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3.3.e. Konijn

Konl 3nen vormen het hele jaar door het hoofdvoedsel van de
vos. De schornmelingen die optreden in de verschiliende
seÍzoenen¡ zi jn maximaal '7 14 (G) en 14tt '/, (K) van het
qemiddelde gegeten gewicht r bi 5na verwaarloosbaar klein.

In het Noordholiands Duinreservaat zijn konijnen erg alge-
rneen. Er zijn (nog) geen betrouwbare dichtheidsschattinqen
beschikba¿r: rìåêt- er worden jaarliiks in herfst en winter
ongeveer ?00 konijnen per 100 ha geschoten. Dit aantal is
niet afgenornen sinds de komst van de vosr Ên sinds de stand
van de vos ongeveer stabiel is (f igur-rr 10). Het li jkt in
tegendeel toe te nemen.

Vele keren werden waarnemingen gedaan die duidelijk maken hoe
de vossen volwassen koni¡nen eten. Ze beginnen meestal met de
l<op eraf te bijten en die op te eten en vervolgens de voorste
iichaamshelft. De voedselbehoefte vàn vossen bedraagt volgens
verEchillende auteurE 320 (Sargeantr 1978), 350-550 (Lloydr
19ËO)r en 4BO-700 (Niewotdr 197bl, gram per dag. Zelf konden
we vaststel len dat van een gezenderde fazant 510-535 gram
wås opgeqeten door een vos irr Één dag. Een volwassen koniin
dat gemiddeld 1450 (eerste iäårs) tot 1700 qram (oudere
jåèrs) weegt (J.M.t^lallaqe-DFP€5¡ Pers.meded. ) is dus genoeg
voor minEtens twee dagen. De achterste lichaamshelft bliift
over en kan worden verstopt voor een nacht zonder ¡achtresul-
taatr of kan naar de jongen gebracht worden. Van deze achter-
ste I ichaamshelf t bl i ¡ven vaak de voetenr €l'ì soflìs een stuk
rughuid¡ als enige rest over.

Zutke losçe "åchtervoeten" van een konijn vormen de meest
"typiEche" vraatrest van de vos in de duinen. Afwezigheid van
de kop van een konijn (en van vogels waargchi¡nlijk ook)
duidt eveneens op de voe äIs predator; in zo'n geväl kan het
zijn dat de vos tijdens de maaltiid gestoord werd. Soms wordt
wel beweerd dat een typische vosse-prooirest te herkennen is
aan de teruggerolde of omgestutpte huid. Misschierr berust dit
op een foto uit Tinbergen (1965)' zijn figuur 11. Iets
dergel i jks heb ik echter vån vossen nooit waargenomen. De

verwilderde katten van Schiermonnikoog eten koni;nen wél op

zo'n månier' (pers. meded. t'l .J.LangeveId¡ en eigen wåårne-
ming). Het effekt van een teruggestulpte huid wordt EOms ook

verÊorzaakt door kraai-achtigen¡ åIs die de poten van een
koni jn vat.ì binnenuit " leeg-eten" ¡ en de botten eruit trekken.
Dit zou ook het geval kunnen zijn met het koniin op bovenge-
noemde foto.

Het iç Ín dit opzicht verwårrPnd d¿t voEsen alle dode dieren
die ze tegenkornenr osk als ze niet door henzelf gevàngen
zijn, markeren met urine of met keutels. Het betreft dan

¡esten die ze niet voldoende interessant vinden om op te eten
of te verbergen voor een latere maaltijd (Henry, 1977). Deze

gewoonte is er de norzaek van dat veel menËen dergelijke
regten in het veltJ ten onrecht interpreterell åIs prooiresten
vàn een vos.
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In de herfst¡ winter en het vroege voorjäar zijn er alleen volwassen
konijnen beschikbaar. Het voortplantingsseizoen van het koni;n in het
NHD is vrij kortr ê å 3 maandenr efl ålleen tussen begin mei en half
auqustus zi¡n er redelijke aantallen jonge koni¡nen voorhanden.
Figuur 11 geeft de resultaten van de leeftijdsbepaling aan gegeten
koni¡nen wÊEFr geschat op grond van de lengte van de aangetroffen
nagels.0m voldoende geqevens te krijr¡en zi¡n de twee terreinen sèmen-
gevoegd; de tendens is in beide terreinen gelijk. EIke kolom geeft dus
het resultaat van twee ongeveer sarnenvallende monEters weer.
Het btijkt dat ongeveer 70 % van de gevonden koni;nenagels in het
voorjåèr vån jonge dieren afkomstig is. Dat er ook's winters halfwas
koni¡nen lijken te worden gevonden beruEt op de gevolgde methode (zie
?.6.7|.
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sÉrzoEN

MAANO:

LENTE ZOMER HERFST WINTER LENTE ZOMER

MAM JJASONDJFMAMJJAS

n: 21 137 72 47 rO7

UITLOPER

NESTJONG

89

10%I

F.$ IZi}rffi*f

ffi
3t63

VOLWASSEN

HALFWAS

Figuur I 1.

De verhouding tussen de aantallen van de vier leeftijds-kåtego-
rieeen konijn in het voedsel van de vos. De resultaten van de
twee terreinen zi¡n samengevoegd.
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n = aantål konijnenagels per twee Eårnengevoegde monsterE.



Opvallend is ook de relatief hoge score van de nestiongenr tot 30 %.

Dit zi¡n konijntjes vån een leeftiid wåårop ze nog niet boven de grond
komen; ze moeten dus door de vossen zijn uÍtgegraven. flpçegraven
koniSnenesten zi¡n de Iaatste jåren een ålqemeen voorkomend verschi¡n-
sel in het NHD. Het leek zich aanvankelijk te beperken tot de opper-
vlakkig gelegen wentels (Mr¡lder & tJallage-Drees' 1979)r rlìåàr strekt
zich nu uit tot nesten in gangenstelselsr die op meer dan een meter
onder het maaiveld gelegen kunnen zi¡n.

Het is noq onduidelijk hoe de vossen de konijnenesten ontdekken; gezien
de Eorns zeer dikke laag zand erboven, en de nog lage leeftijd van de
jongen op het rnoment van predatier liikt geur älE sleutel niet in
aànfnerking te komen. Trillingen in enigerlei vormr Våfì bewegingen in
het nest (qevoeld via de poten vån de vos?) of van geluiden (ultra-
soon?) lijken meer in aanmerking te komen.

Tabel 1 1. Resten van kleine knaagdieren in vossekeutelEr
gemiddeld over een heel iäår.

frek.perc. = percentage frekwentie; onv.regt. =
verteerde reEten; geg.gew. = percentage gegeten

percentage on-
gewicht.

soor t

middenduin
frek. onv.
perc. rest.

(6)
ge9.
gew.

buitenduin
frek. onv.
perc. rest.

(K)
geg.
gew.

Bosmu i E
Rosse woelmuiE
Veldmuis

6
e
e

6
3
?

i'8
0n6
0r5

1'1
0r3
0n?

7
0
4

0
9
9

714
0rl
1r5

lt?
0r1
Or7

,
,

3,3.3. Overige zoogdieren.

Van de kleine knaagdieren h,erden de voigende soorten in vossekeutels
gevonden; Bosmuisr Rosse woelmuis en Veldmuis (tabel 11). In het re-
Eervååt komt daarnaast nog voor de Dwerqmuis en wel l icht de [,ioe]rat en

de Bruine råt.

Er blijkt in het reEultaat een duideliike invloed vån de mate van

voorkornen vån de verschillende soorten in het reservaat op te trede¡r.
De bosmuis is in het reservaat de meeEt algemene soort (eigen wåårne-
ming)r prì wordt in beide terreinen ook het meest gegeten¡ ondanks het
feit dat de vos hem niet zo lekker vindt als de veldmuis en de ro5se
woelmuis (Macdonald r 1977) .

Dat de veldmuis in het buitenduin veei meer gÊgeten wordt darr de roEse
woelmuisr is een afspiegeling van het voorkomen vån de verEchillende
terreintypen aldaar (tabeI 1), De rosse woelrnuis is getronden aan bos en

struweelI de veldmuis aan open terrein met veel çrðs. In het midden-
duinr wåår meer bos iEr wordt door de vossen evenveel van beide soorten
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Tabel te. Resten van inEektenetende zoogdieren in vossekeutelsr
gemiddeld over een heel jåar (afkortingen zie tabel 11).

soort

m i ddendu in
frek. onv.
perc, rest.

(6)
geg.
9ew.

buitenduin
frek. onv.
perc. reEt.

(K)
geq.
gew.

Mol
spitsmuizen
Eçe I

1n3
!r6
?r1

0r4
0r3
0'2

0
0
0

, ?
3
?

!16
0rB

0r3
0'P

0r1
0r?,

t
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Eegeten. 0ok in dit onderzoek (vql. Lockier 1959) blijkt'
dat het opsporen van resten vån kleine knaagdieren in vosse-
keutels moet gebeuren åån de hand van haren; de tanden en
kieren zi.; n vaai< volledig verteerd. Van de bosmuis waren in
Õngeveer PO 7, van de gevallen ook kiezen aånwezigr van de
veldmuis in ongeveer 50 7 en van de rosse woelmuis in onqe-
veer 80 %.

Dp eekhoorn werd in één monster (638r november) uit het
middpnduin aangetroffen. Verrnoedel i jk stellen vossen deze
soort ook níet zo op prijs ais voedsel; we vonden namelijk
een onåångeroerd exernplaar in een burcht rnet jonqe vossen.

De insekteneters als Molr spítsmuizen en EgeI komen slechts
incidenteel voor in het voedsel vàn vtssen (tabel t7)t hoewel
voor-àl spitsmuizen wÈ1 gedood wordenr zoåls bleek uit het
volgen vàrì vossensporen in de sneeuw (1981). 0ok deze soorten
worden niet aIE voedsel qeapprecieerd te worden (Lloydr 1980;
Î'lacdonald r 19'77r, Onderscheid maken tusgen de haren van Bos-
spitsmuiE en DwergspitsmuiE bleek niet mogetijk. Andere
soorten spitsmuizen komen in het reservaat niet voorr afge-
zie¡r misEchien van de lrJaterspi tsmuis hier en daar.
De egel kwam in vier monEters voor (634r G3Br G4 en Gó)r
wèårvån twee uit de winter, Biijkbaar worden duE ook winter'-
slapende egels door voEsen bemachtigd.

l"larterachtigerr (Bunzing r Hermel i jn¡ hezel ) werden in de
keutels niet aangetroffen. In de jåren 1975-1980 was vooral
bij het hermeÌijn een sterke afname in de aantallen merkbaår'
die door diverEe menËen in verband gebracht werd met de aan-
wezigheid varr vossen (o.a. jåårverEiag P.hl.N. afd. Terreinenr
19?5 )

in 1981 werden weer iets meer hermelijnen rn het NHD waarge-
n,Jmen r rrìäåF da¿rna weer erg wei niç. Bunz ingen daarentegen
zi¡n steeds vrij algerneen qeblevenr ên li¡ken zelfE iets toe
te nemen ('83-'84) . Het is moei I i jk om een oorzakel i jk ver-
band tusEen de afname van de kleine roofdieren en de toename
van de vos åàn te tonen; wel v'rerden enkele malen dode marter-
achtigen gevondenr die gezietr de aard van de verwondingen
f eer u,,aårsch i ¡nl i j k door vossen werden doodqebeten. Zel f vond
ik tweemaal ee¡r bunzing en eenmåål een herrnel i ¡n uraarbi i dåt
het geval was r BFr Êr- kwarnen rni ¡ enkelp (niet al ti jd door mi ¡
qeinspekteerde) vondsten van anderen ter ore. Het is bekend
clat voEsen dÈ màrterachtigen niet lekker vinden (zie 4,5).

Reeen en ander grofwiltl komen in het NHD niet voor.
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Figuur le.

Frekwentie-verdeling van de per keutel toegekende scores (spr
1*5) aan vogeIE (A) en kleine zoogdieren (B) in a1le rnonEterEr
uÍtgedrukt als percentage.

n = aantal keutelE.

Tabet 13, Het door voFsen geqeten gewichtspercentage aan vogels¡
qemiddeld over een heel jåår (v91. e.å.6).
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3.3.4" VogeIs.

a. Hoeveelheden.

AIE er resten van vogelE in de keutels werden aangetroffen¡
waren dat opvallend vaak slechts enkele kleine veert¡es
(score: sp). Dat komt tot uitdrukking in de toegekende
scores¡ figuur 1? A geeft de verdeling over de 6 mogeiijke
scorÉs. Ter vergelijking is de verdeling bij de kleine
zoogdieren (een qua grootte en mate van voorkornen in de
keutelE redelijk vergeli jkbare qroep) ernaast weergeqeven
(figuur 1eB). Uit deze figuur wordt duideliik dåt het rela-
tieve aantal keren dat de scores t t/n 5 voorkomen geheel
vergeli¡kbaar is bij beide groepenr globaal afnernend van L

naar 5. A1leen score sp komt bij de vogels veel IIEEF Voorr
nI.71 % t.o.31 % bÍj de kleine zoogdieren. Als we äånnernen
dat het vinden van een enkel veertie in een keutel niet
betekent dat een hele voqel is opgegeten¡ dan levert het
gebruik van alleen de frekwentie als hoeveelheidsmaat voor
vogels in het vossendieet daardoor een sterk vertekend beeld
op (zie verder 4,3),

b. Gegeten vogels op ¡aarbasis.

Tabel 13 bevat de uitsplitsing van de gegeten vogels over de
met behulp van het mikroskoop gedeterrnineerde soortengroepen.
hleergegeven is het gegeten percentage van het totaal gegeten
gewichtr Çemiddeld over een jaår (zie ê.6.6).
Irr het buitenduin (K)r in de buurt van het infiltratieveldr
bli¡ken rneer vogels gegeten te worden dan in het middenduin
(G). Het betreft vooral eenden en de kategorie overige
soor ten.
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Figuur 13.

De verhoudinq tussen determineerbare en niet-deter-
mineerbare gevallen per hoeveelheid (scoret Epr 1-S)
gevonden materiaal van vogeis.

n = aantal keutelE rnet voqelresten.

(3.3.4) c. Niet-determineerbare gevallen.

De kateqorie niet-determineerbaar is vrij grootl in gegeten
gewicht uitgedrukt ruim een kwart van het totaal. Het gaat
lrierbi ¡ steeds om geval len waarin de voor het deterrnineren
noodzakeli¡ke veerstruktureñr de donsbaardjes¡ ontbraken.
Drukken we het echter uit in een frekwentiepercentager dan
komen wF veel hor¡er uit¡ nl. 47 y,. (Voor de monsters apart
loopt dat uiteen van 34 tol 66 l'r.
Dat wiI dus zeggen: itr 47 % v¿n de gevalLen dat in een keutel
veerresten werden aanqetroffen was determinatie niet moqe-
lijk. Het verschil met het resultaat uitgedrukt in percentage
gegeten qewicht wordt veroorzaakt door het feitr dat het niet
kunrien determinersn veel vaker het geval u'tås åls het kleine
hoeveelheden veren betrof.

Fiquur 13 laat :ien dat het percentage niet-deterrnineerbare
gevallen afneemt naarmate meer materiaal per vondst (= hogere
sc0r-e ) voorhanderr is.
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SEIZOEN

MAANO:

1979 1980

L ENTE ZOMER HERFST WINTER LE NTE

MAMJJASONDJFMAMJ

ZANGVOGELS

2%

EENDEN

FAZANT

MEERKOET/
WATERHOEN

DUIVEN

OVERIGE

NIET DETER-
MINEERBAAR

F: i guur l4 .

Het seizoensverloop rran de verschi I lende vogelsoorten
voedsel van de vos. De resultaten van beide terreinen
gemiddeld.
!.Jeergegeven is percentage gegeten qewicht.

r

in het
zi¡n

(3.3.4) d. Seizoensverloop.

In figuur 14 iç het Eeizoensverloop weergeqeven in de vogelkonsumptie¡
uitçedrukt i.n percentåge gegeten gewicht per soortengroep. Hierbij zijn
de re-'ultaten van beide raapterreinen gemiddeld; het beeld van de twee
terrei¡ren komt globaai met elkaar overc¡en. De eerste en Iaatste mon-
sters (Gl, 67, Kl, R7) zijn wegens hun te geringe omvang buíten be-
schc¡uw i ng geb I even .

De Eterkste seizoensfluk;tuaties trederr op bij de zangvogels en de
eæncJarhtigen¡ die tleide ook in de grootste hoeveelheden gegeten worden.
Zangvogels Lll i jken vooral in het voor,i aar gegeten te worden¡ en ook
iets meer in herfst en winter. Eendachtigen staan eigenlijk ålleen
tusEen f ebruar i en juni op het menu.
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Vergei i ¡king tuEsen de onderi inge aåntålEverhouding van de
verEchillende vogelgroepen in het voorjaarsvoedsel van de
vos (A) en de aantalEverhouding van de broedvogels (alleen de
soorten die binnen het bereik van vosEen komen) in het ter-
reinr dus het "aanbod" (B) ¡ Voot- beide terreinen (E en K).

Tabel 14. Nader qedetermineerde zangvogels¡ weergegeven in
aantai geval len.

Eoort/soortgroep G K totaal

I i ¡sters
I eeuwer i ken
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kraai-acht ige
n i et-de term i neerbaar

B

1

:

7
c

;
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15
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I
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47?3

to taa l 33 34 67
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(3.3.4) e. Vergelijkíng met het broedvoqelbestand.

Voor het voorjåar is vergeli¡kingsmateriaal aanwezig in de vorrn van de
reEultaten van de broedvogelinventarisaties die door de Vogelwerkgroep
Castricum i.s.m. het PIJN worden georganiseerd. Deze inventariçaties
leveren elk jaår voor verschillende terreintypen dichtheden op vån
broedparen per 10 ha. Voor de gebieden rond de raapvelden (tabei 1)
werd hieruit berekend hoeveel broedparen vån vogelsoorten' die op of
dichtbij de grond broeden (en zodoende binnen het bereik van de vos
komen)r er åånwezig waren. Van het infiltratieveld Kieftenvlak waren
gegevens beschikbaar uit 1979 en 1980' van het overiqe duingebied uit
1980 en 1981. Voor de berekenirrgen werden gemiddeide waarden over de
twee jaren gebruikt.

De voedselgegevens u¡it het voorjaår (monsterE G?r E6r Ker K6) werclen
vanuit het percentage gegeten gewicht orngerekend naar aantallenr uit-
gaande van de volgende gemiddelde 1íchaamsgewichten:
zangvogels 7O gramr eendachtigen 1000 gramr oVEFige soorten P00 gråm.
De niet deterrnineerbare geval len werden buiten beschout^ring gelaten.Di t
is een bewerkint¡ die uiteraard noq een extra onnauwkeurigheid inbrengt¡
zodat het resultaat ervan (figuur 15) zeer voorzichtig bekeken dient te
worden. Desondanks is de verhouding tussen de vogelgroePen en de ver-
schitlen claarin tuEEen de terreinen opvallend overeenkomstig.

Alleen de fazant lijkt
volwassen vossen (maar
Iijk dat de kategorie
figuur L4r.

in het voorjåar niet gegeten te worden door de
Iet wel op 3.4.et1. Het is overigens waarschi¡n-

"niet-determineerbaår" ook fazanten bevat (vgI.

Dé voorzichtiqe konklusie op grond van deze resultaten isr dat vossen
in het voorjaar geen voorkeur vertonen voor bepaalde vogelgroepen¡
waardoor voorål zangvogels çegeten worden.

(3.3.4) f. Nadere determinatie.

In lang nÍet alle gevallen liet het materiaal een verdere (= rnakros-
kopische) determinatie toe dan tot op de groep.
Bij de zangvogels bleek 30 % nader te determineren (tabel 14)' hüaårbii
leeuweriken en vooral lijsters als voedsel gekonstateerd werden. Van
de 15 m¿al dat veertjes vån eendachtigen werden aangetroffenr bleek het
éÉnmaal een zwaðn (mÍkroEkopisch bepaald) te betreffen en tweemaal
vrouwtjes vån de wilde eend.
Ei ¡ de ral len viel. geen onderscheid te maken tussen de twee in aan-
merking komende soorten: meerkoet en waterhoen.
Bij de duiveri was ook geen verdere detprminatie mogeli¡k¡ maar de in
aanmerking komerrde soorten zijn houtduif en holenduif.
Van de hoenders kornen fazant etr patrijs in het reservaat voor, Het
onderEcheiden tussen deze twee kan op grond van mikroskopische ken-
merken; daarbij werd alleen f¿zent gevonden.
De overige soorten betreffen tweemaal meeu¡lr tweemaal scholekEter en
éénrnaai misEchien wulp.
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Tabel 15. Determinatie van in keutels gevonden eieren.

soort
tamel i ¡k

zeker
niet
zeker totaal
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duif

I
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I I

3
e
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?
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t4

7
11

7

totaal ?? 6 a8 100

TabeI 16. Aantal insekten in de monstersr per soortgroep.
De individuen zi¡n per keutel geteld. Mochten de
een individu over meerdere keutelE zi3n verdeeldr
ze in de tabel oververtegenwoordigd.
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3.3.5. Eiere¡r.

Bij het vinden vån eieren irr dp keutels viei het opr dat het vrijwel
steeds stukjeE eischaal waren met scherpe hoeken en randenr blijkbaar
nlet of nåuwelijks aangetast door het måågsåp van de vossen. Dit is
eigenlijk tegerr de verwachting en het doet de vråag rijzen of dat
wellicht betekent dat door vossen opgegeten stukjes eischaal alti ìd in
de keutels opduiken. [nJaarschi¡nlijk gåån echter niet bi¡ elk "ei*må41"
stukjes våìr de eiEchaal rnee nåar binnen.

In de fiquren I en I staat u¡eergegeven hoe vaak etr wanneer eieren
werden aanqetroffen. Zoals verwacht vooral in het voorjåårr fiìâår in het
middenduin toch oak weI in december-januåri en in februari-maart. In
d¿t qeval betreft het waarschijniijk eieren die in het voorjåår ver-
stopt zi¡n door de vossen (in elk geval waren het géén kippe-eieren).
Enkele malen vond ik zelf sporen van dergelijke gevallen¡ zoals een
keer in ¡uni een bergeendei r dat bIi jkbaar door een vos begraven ulàs.
Vlak voor mi¡n komst moet het ontdekt zi¡n door een vogelr want het
ulàs een klein beetje blootgelegd en kapotgepikt. Een andere keer werd
iìr jånuåri een bergeendei gevonden¡ dat gezien de sporen juist was
blootgelegd door een vosr mààr blijkbaar versmaad. Tenslotte werd nog
een recent opgegraven en opgegeten eendeei van hpt vsorafgaande jaar
gevonden in rnaart. Meestal zijn zulke verstopte eieren niet te vindenr
tenzi¡ er qoede speurkondities zi¡n (vlq. Tinbergenr 1965). Tabel 15
bevat de deterrnirratieresultaten. Zoals te veru..làchten betreft het vooral
eende- en fazante-eieren.

3.3.6. Insekten

Gemìdde1d over een jåår komen in 20 % van de vossekeute}s resten van
insekten voor. l"leestal betref t het een enkel individur sorlìs rlìÊpt r

bijvoorbeeld een aantal rupsen van dezelfde grootte en soort bi¡ eI-
kaar. Qua hoeveelheid spelen insekten echter nauwelijks een rol in het
vosse-menu: slechts 0ró en Or8'/, van de gevonden restet'ì t en 0r3 en 0r?
% van lret berekende gegeten gewicht gemiddeld over een iaår' resp. voor
midden- en buitenduin.

In tabel 16 Etaan de aantallen insekten per soortgroep en per twee
geli jktijdige monsters opgesomd.
Rupsen en vooral kevers komen het meest Voorr gevolgd door de groep vån
muggen ( langpootrnuqgenl) ¡ vl iegen¡ bi jen' homrnels en wespen. Van deze
laatsten worden door vossen wellicht bi¡ getegenheid de negten uit de
grond opgegraven; er werden namelijk weleens Poppen aanqetroffen.

0nderaan de tabel is aangegeven de frekwentie waarin resten van ln-
sekten vocrkwarnen die duiden op het eten van aas: mierenr vliegemaden
en -poppen. Uiteraard kornt dit bijnå uitsluitend in letrte en zomer
voür. De frekwentie blijkt te kunnen oplopen tot ongeveer ?0 % van het
aantal keutels. Dit beteke"rrt nietr dat ã0 % van het voedsel van vogsPn
uit aas bestaat. Het is goed mogelijkr dat het vooral de later opgegÊ-
ten overschotten van ?elf qevangen prooien betreftr die door de vossen
verborgen:i¡rr (vgI. 3,3.e en 4,4).

43



Vruchten in de keuteIE,'
Voor alle soorten is het aantar ge'onden pitten verrneJdr
voor roos deels e'chter het ¿antal vruchten. Achter
elke soort sta¿t het gemiddetd aantal pitten per vrucht.

Tabel 17.

Eeizoen: winter lnte zomer herfst winter lnte zomer

I urol ,r, Åo
K3A K3B K4

mongterE:

to taa l
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Ê7
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vl ier ( 1)
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roos spec. (e3)
roos (vrucht )

meidoorn ( I )

appe I (7 ,5')
pruim ( 1 )
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1

t
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L

II
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?57

t9
4

?e
l0
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I
3

Ei

I4
1

I
I 1

e

1

1 4 1

43
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3

e

t94
t37

17
J
5
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51

14
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??

5

1

Het resultaat van de EtatistiEche toetsing (p x ? tabel)of vruchten vaker dan verwacht in kombinatie met vogelsof bosmuis in voEsekeutels voorkornen¡ zowel bekeken
voor álIe rnonsterEr als voor uitsluitend de monsters
waarín de betreffende vruchtEoort voorkornt.

T¿be i 18.

a I leen de rnonsters
waarin de soort

voor k omt al 1e monsters

soor t chi2 chi 2p p

duindoorn
braam
vl ier
1 iquster
ro0 5
me i door n
appe 1

?r90
I ,4!
1r7A
O r79
O 176
l r44
| ,64

0,089
0r?35
0r 185
0,375
0,380
0,430
0, e00

?r24
1 ,90
e,00
o, 84
0,51
l r?3
?r60

0,135
0, 170
0r 1ó0
0r3ó0
0 r475
O 

'?7O0r105
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3.3.7. Vruchten.

In tabei 17 staan de vondsten van vruchten in de keutels weergeÇÊverì¡
per E getijktijdige monsters. Duindoorn en braarn zijn duideli¡k favo-
riet. Van de overíge soorten die gevonden werden is pruim afkomEtig van
bornen bij enkele huizen die in het terrein staan. Hetzelfde zou voor
appel kunnen geldenr fiååF wegqeworpen klokhuízen zouden ook alE voedEel
kunnen fungeren: de seizoenen waarin appelpitten gevonden werden
(vooral winter en lente) duiden daarop.
HoeweI het eten van voorå1 duindoornbessen een opvallend vergchijnsel
kan zí¡n¡ en de frekwentie waarmee deze kunnen worden gevonden in
vossekeutels in de herfst kan oplopen tot 60'/,¡ blijft de hoeveelheid
in gegeten gewicht aan vruchten laagr vergeleken bij de konsumptie van
dierlijk rnateriaal. De maximale hoeveelheid aan vruchten gegeten ge-
wicht in een monster bedroeg 3t6'/.r nìååF over een heel ¡aar gemiddeld
slechts respektieveli¡k 1r4 en OrS % voor midden- en buitenduin.

Vruchten zouden ook in het vosse-menu kunnen voorkornen doordat zB per
ongeluk met andere prooisoorten' die zelf vruchten etenr meekomen.
Hierbij valt te denkerr åen een aantal vogels (zoals kraaiachtigen¡
lijsters¡ fazant: duif) en åan de bosrnuis. Van alle vruchtensoorten
werd daarorn någerekend of ze vaker dan statistisch verwacht in kornbina-
tie met vogels of bosrnuizen voorkwamen in dezelfde keuteL De katego-
rieEln eendachtigen en waterhoen/meerkoet werdPn hierbii buiten be-
schouwing gelaten ¡ rrìåår al le ongedetermineerde vogels wéI meegeteld.
Tabel 18 geeft het resultaat weer.0p grond van dit resultaat kan voor
geen enkele soort worden åangenomen dat die vooral via vogelE of bos-
rnuizen wordt genuttigd door vossen. Daarvoor is p niet klein genoeg; p

is de kans dat de ui tspraak: "vruchten r¡rorden vaker dan verwacht Eamen
aangetroffen rnet vogels of bosmuis" niet juist is" Alleen voor duin-
doorn in het beperkte aantal monsters is die kans tameliik klein;
namel i jk B ,9 '/,. Dat wi I zegqen dat er slechts ongeveer I % kans is dat
het sarnen voorkornen van duindoorn en vogel/bosmuis door het toeval
bepaald wordt, ofwel: het zou kunnen dat een deel van de duindoornbes-
Een via het eten van boEmuÍzen of voqels in vossekeutels terecht komt.
Incidenteel lijkt de herkornst vån vruchten in vossekeutels echter wel
toe te Echri.jven åan konsumptie via een voqelr zoå1s bi¡voorbeeld toen
resten van 9 rozebottel.s samen rnet veren vån een kraaiachtige in één
keutel werden aangetroffen.

3.3.8. Overige voedselkomponenten

Na¿st de vaek voorkomende' per onqeluk genuttigde grassprietieE en
stukjes dood bladr kornen planteresten weinig voor in de keutelE; het
blijft bíj af en toe een pluk groen gras. In één rnonster bestonden twee
keutelE vri¡wel çeheel uit fijngekauwde winterpeenr onÇÊtwijfeld
afkornstig van een (toen nog aånwezige) akker op 600 meter afstand van
het raapveld.
Paddestoelen konden slechts een enkele keer worden aanqetoond. t^lat
algernener wåren allerlei onnatuurlijkp voedselresten¡ zoàIs een siga*
rettefilter.Ook r¡erd eens in een burcht met ionqen een vol pak¡e shag
gevonden¡ wåàrop flink gekauwd was. In de keutelE werd verder nog de
aènuuezigheid vastqesteld van bi ¡voorbeeld kauwgom (diverse keren) r een
stukje wit plasticr pên plastic worstvellet¡e met opdruk "wurst"¡ wàt
z i 1 verpap i. er en ze I fE een kondoont .
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Frekwentie*percentage van de verschi I lende voedEel_
soorten in de keutels vån jonge vossen.

Tabe'i 1q

n = aantal onderzochte keutels.

hol 1a hol 1b hol êa
n=4? n=80 n=41

hol 2b
n = 41

gemi ddei d
n=ã04voedsel soor t

koni jn
kleine zoogdieren
vogels T0TAAL
- zangvogels
- eenden
- f¿;ant
- meerkoet/waterh.
- overige
- niet gedetermin.

e i ererr
i nsek ten
p I anten
d i verserr

100,0
1'3

38'8
5'0

11,3
3'8
113
1r3

lT rs
1a¡ tJ

5r0
56r3

t13

100,0
1'5

e5r5
ãr5
717
314
0r3
0r9

l7 r7
ärB
6r7

58, g
e,B

100,0 100,0

11,9

?.,4

9r5

ealo
?,4
7r3
,:u

?,4
9'8 I'B

9'8
419

75 r6
4'8

54,9
4'B

1?,?
48,9

4r9

100 , c)

4r9
a9

?
te
4

r3
t4
tP
t9

Percentage onverteerde resten vån de verEchillende
voedselsoorten in de keutels vån jonge voEsÞn.
+ = åanwezig, maar minder dan 0106,/,.
n = aantal onderzochte keutels.

T¿bel 30.

la hoi lb
4?. n=80

hol ãa
n=41

hol ?b
n = 41

qemiddeld
n=ä04voed Ee I eoor t

hol
n=

koni ¡n
k I eine zooqd i.eren
voqelE T0TAAL
- zangvogels
- eenden
- fazant
- meerkoet/waterh.
- overiqe
- niet qedetprmin.

eier€lrl
i nsek telr
p1ånten
d i versen

90 r'7
0'1
?,4
0ró
0'B
0r5
0r 1

+

0'4
0'3
0,?
6,?
0r?

87 r3
+

614
?,t
113
L17
0t3

+

0r9
+

0'2
ór0

+

91 ,5 91,?

0t3

0r?
L

n
()

+

t

0t? 0' 1

r3
atç
n,t

9er6
0r3
?,?
0' 1

1'B
0'1

0ró
+

0rP
0'ã

0t1
8r1
0'1

or4
3r9
0'6
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3.4. Het voedsel van jonge vossen.

3.4. t. Keutelanalyse.

Bij het analyseren varì keutels van jonge vossen, die nog in burchten
Ievenr komt een ander beeld nàar voren dan bij het analyseren ven
keutelE vån r,,olwåssen vossenr Í)Et minder botmateriaal en meer uit-
spoelbaar: materia¿1. Dit wordt veroûrzàåkt doordat de ¡onge vossen de
grotere botten van hun voedsel nog niet kunnen breken en relatief meer
vlees en minder haren en veren naar binnen werken. Daardoor zijn de
omrel<eningsfaktoren voor het terugrel.renen nåar gegeten gewicht (met
narne bij grotere prooien) hoger dan bij volwassen vossen (zie bijlåge
e).
De keutels vân jonge vossen bevatten bovendien veel meer plantaardig
nateriaal; waarschijnIÍ.¡k werken ze dat naar binnen bij het "verkennen"
van hun orngev i ng .

De resultaten van de keutelanaiyse bij jonge vossen staan opgesomd in
b¿bellen 19 t/m ?1.

Tabel ã1. Percentage gegeten gewicht van de verschillende voed-
selEoorten in de keutels van jonge vossen.
+ = aänweziqr rnaar minder dan OtOb y,

n = aantal onderzochte keutelE

voedse I soor t
hol 1a trol 1b hol ?a hol ?b
n=4ã n=80 n=41 n=lrl

gemiddeld
n=204

koní ¡n
kleine zoogdieren
vogelç TCITAAL

- zangvogels
-' eenden
- fazant
- meerkoet/waterh,
- over ige
- niet gedetermin.

eieren
i nEek ten
p I anten
d i versen

99 13

+

0'3 0'5
+.

0rP
o:t

0'1
3'0

+

UrJ
+

94,?
+

419
0rB
Ir7
107
0r3

+

0'8
0r6

+

0r3
+

97 râ
0r1
ã¿\Ltv

+

lt7
0' 1

+

96 '? 96 r"7
+

1r9
0'2
0'B
0r5
0'1

+

003
0r9

+

0n3
+

0r? 0r?

r\ãvtJ

+

0r1
Utc

+
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Figuur l6

Vergelijkinq tussen het voedsel van jonge vossen (J) en dat van
volwassen vossen (V) in hetzelfde gebied en dezelfde periode;
f¡_ek11g¡tl_C (dunne I i jn) en Þercentaqe onverteerde restetr ( zwart ) .
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percentaqe qeqeten qewictit. (N.8.: door de gebruikte EchaaI
zi jn de verEchr 1 len sterk overdreven weergegeven. )
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3.4.e. Vergel i jking met volwaEEen vossen.

Omdat dp holen waar de keutels våll jonge vossen verzarneld werden in de
buurt van het råapvetd G gelegen waren: is het mogelijk het voedsel van de
jonge vossen te verqelijken met het voecJsel van de volrnrassen vosÉen in die
periode van het jåår en in die omgeving. Voor deze vergelijking is het qe-
middelde resul taat van de monsters G 2 en G ó gebrui kt ¡ rne.t keutels af kom-
stig uit de perioden ?0/3 tot 3/7/1979 en 9/4 tot ?3/6/ 1980.

In figuur 1ó zijn frekwentie en percentage onverteerbare resten u.reergegeven
en in fiquur 17 het percentage geqeten gewicht van de belangrijkste voedsel-
soorten, Uit de figuren valt op te màkën dat het voedEel van de jonge voEsen
(dat hen door de ouders gebracht wordt) nog eenzijdiger is dan dat van de
volwassen voEEen en bi¡na uitsluitend uit konijnen bestaat. Verder valt op
dat de jÐnge vossen ook eieren eten; dit kunnen eventueel eieren zijn die
zich irr het lichaam vàn åàn de leg zijnde vogels bevinden op het moment dat
ze als prooi naar de burcht worden gebracht,
De hoge frekwentie van plantaardiq materiaal resulteert niet in een grotere
hoeveelheid qegeten gewicht.

In figuur 18 is de verhouding weergegeven tussen de hoeveelheden gegeten ge-
wicht van de verEchillende vogelgroepen in het voedsel van jonge vossen en
van volwasgen vossen (weer uit de rnonsters G ê plus G ó). HÍerl:i j rnoet be-
dacht worderr dat het slechts orn reEp. 119 en 6r0 % van het totale voedsei-
pakket gaat en een onderverdeling van zo'n kleine hoeveelheid (vooral bij de
jonge vossen) dus niet zo'n erg nauwkeurig beeld zal opleveren.
Bij de jonge vossen valt de nadruk vooràl op eenden en fazantenr bij de vol-
wåssen vossen op de zangvogels. tJellicht is het zo dat vooral de grotere
prooien de moeite r¡aard gevonden worden orn naar de jongen te brengen¡teruoi ¡l
de kleinere prooien (zangvogels) door de volwassen vossen zelf gegeten wor-
den.

JONG VOLW.

m zANGVocELs

I EENDEN

ffi
N

FAZANT

OVERIGE

NIET DETER.
MINEERBAAR

10 y"

Figuur 18.

Vergelijking tussen het voedsel van jonge vossen en volnassen
vossenr voor wat betreft de onderlinge verhoudinq van de ver-
schi I Iende vogelqroepen. l,leergegeven is pertr. gegeten geuricht.

I
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Tabel ??. De prooiresten bij alie bekende burchten met jonge
vossen in de jåren 1979*ß8e.

j aår
aantal burchten

1975
6

1980
4

1981
t?

1 98e
e3

totaal
45

zooqd i ereIl:

koni jnr volwassen
koni jnr jong
haaEr volwasgen
eekhoorn
rosse woelmuis
mol
kat

18 15 33
9
1

1

1

1

66
IÊ.

I

1

voqe I s:

wilde ÊFndr månn.
wilde eend¡ vrouw.
kr¿keend ¡ Vr-ouw.
bergeend
f aZant r fiåÍìrì.
fazant r vFouw.
meerkoet
houtsnip
kokmeeuw
r¡ìcrlia{

houtduif
holenduif
groene specht
vlaamse gaai
mere I
I i jster spec,
onbekend

3
I
?

4
?
I
3

E

1

4 ? 5
e
1

1

I

L

1

1

1

e
e

1

I

1

pluimvee:

kip
pare l hoen
tamme eend

5
1

?

e

over i qe:

k i kker/pad I

13e
e0

I
1

1

1

e

I
1

0
4
?

4
4
É.

1

1

1

3
e
1

I
1

?

I

I
1

c

1

ÏOTALEN e8 I9 68 109 7e3
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3.4.3. Prooiresten.

De in april tot juni verzamelde prooiresten bij burchten rnet jonge
vossen staån opgesomd in tabel 2?.
Tabel 23 geeft vervolgens een aantal percentèÇpsr op verschillende
manieren berekend: met en zonder pluimvee en huisdierenr Ert Voot-
de vogelE onder I ing.

Uit t¿bel eE bli¡kt een qrote variatie in de prooien die naar de
jorlge vossen gebracht worden. Van sommigB soorten Ii jkt het waar-
schijnlijk dðt ze niet levend werden bemachtigd¡ zoals viEdief en
kat. Van éán van de twee aangetroffen katten was bekend dat hi¡
kort tevoren door de ¡achtopziener was ge:;choten en begraven.

Het waterwild werd vooral bÍj burchterr rond de infiltratiekanaien
gevonden en het pluimvee vrijwel uitsluitend bii burchten op of in
rie buurt van het terrein vån Provinciaal Ziekenhuis "Duin en
Bogclr". In het totaalbeeld overheersen het korriin en de qrotere
vogels zoals eenden en faz¿nten.
Van zangvoçels zi;n vrijwel geen prooiresten te vinden bij burch-
ten met jonqe vossen. trlel I icht ellerzi id5 omdåt er minder r-esten
van overbl i ¡ven¡ anderzi jds omdat deze l<leirre prcoien minder naêr
de jonger gebracht worden (zie 3.4.e).

Tabel 23. ProoireEten bij burchten met jonge vossen; percentages
per groepr m€t en zonder pluimvee en huiEdieren: en
percentages vån de vogels onderling.
(Uitwerking van de gegevens uit tabel 2ã.)

soort /soor tgroep
'A per
gr0ep

7, zonder
pluirnvee
en huiE-
di.eren

% vogels
onder I ing

koni ¡n
over iqe zo

totaal
z anqvoge 1 s
eenden
fazant
du i ven
over i ge

totaaÌ
pluimvee
k i kker/pad

ogdieren
zoogd i eren

68t?
11,,,

7?,4
Lr9

70 r8 74 '310r tq
8r1
B' 1

L'L

3'5

119
8'6
8r6
?,4
3'B

-7r5
3/+r0
34 ,0
9r4

15, e
wi lde voqels

4r9
Or4

e3 ,8

0'5

?5,? 100 ,0
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Tabel ?4. Vergeli¡king van de verhouding koní¡n-vogel bij de
gevonden prooiresten¡ bi j de burchten r¡laar ook keutelE
vån jonqe vossen werden verzameld (A) en bí¡ álle 45
bekende burchten (B). (De ene haaE is bij koni¡n mee-
gerekend; vogels is inkluEief pluirnvee. )

soor t /soor tgr oep

aanta I
proo i en
AB

% fre-
kwent í e

AB

% gegeten
gewicht

AB

koni ¡n 13 153 7er? 7015 93,0 91,8

voge I s
zangvogel s
eenden
hoenderE
over i ge

1

?

:

4
e0
e7
13

?7r8 egrs tTro lg,e

to taa I 18 ?r7

In hoeverre de vier burchten¡ waarbij de keutels van jongË
vosgen verzåmeld werden, repregentatief wåren voor alle
burchten¡ valt op te m¿ken uit tabel 24. Hierin iE de onder-
iinge verhouding weergegeven tussen koni¡n (of haas) en
.rnnale nn¡{nr áa n^.,^^-l :-^-!^^ L:. Ji- L.rt urruqr uE HEvu¡)uErt pt uu¿t E>Lgtl u¡J uIe uuI Ll¡te[l en DIJ
á1le burshtenr zoy¡el in frekwentie als in gegeten gewicht. Er
blijkt sprake te zijn vån een goede afspiegelingr zodat wat
dit betreft de analyse-resultaten van de keutels vån jonge
vDssen als representatief beEchouwd kunnen worden voor de
hele populatie,
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3.5. Vergel i Sking tussen prooiresten en keutelanalyse.

3.5.1. Verhouding konijn - vogels.

In figuur 19 is de verqelijking weerqegeven vån de verhoudinç koniin/vogels
bij de prooiresten en in de keutels¡ zowel in frpkwentie alE in gegeten qe-
wicht. Vanuit de gegeten-gewicht-verhouding in de ker.rtels (fiq. 190) iE ook

teruggerekend naar aantalsverhouding tfig. 19E)r rnet behulp van het gewicht
van de "gemiddelde" vogel en het "gemiddelde" konijn. Steeds zi¡n alleen de

prooiresten gebruikt die bij de burchten met jonge vossen gevonden werden.

Uit deze vergeli¡king btijkt allereerEt dat het aantal prooiresten van
vogels ongeveer Ëen kwart is vatr het totaal aantal prooiresten (fig. 194);
het relatieve voorkomen van vogels in de keutels is slechts weinig rninder
(fig. 198). Er is echter een groot verschil tussen prooien en keutelE na

omrekelrÍng nåar gegeten gewicht (f íg. l?C en D). Vogels rnåken dan resp. 17 tO

en 1r9'/, uit van het geheel. Dit grote verschil in gegeten gewicht wordt
veroorzaakt doordat vogelresten welist.raar vaak in de keutels aangetroffen
worden¡ ffiäår heel dikwi¡Is slechts in de vorrn vån één of enkele kleine veer-
tjes (zie 3.3.4 en 4.3).
De terugrekerring vanuit de geqeten-gewicht-verhouding nåår de aantalsver-
houding (fiq. 19E) geeft de mogeli¡kheid nog eens te vergeli¡ken met de

aantallen prooiresten die bi¡ dezelfde burchten gevonden werden (fig, 194).
Dan wordt duidelijk dåt het verschii tussen prooien en keutels nog steeds
heel sterk is.
De konklusie moet dus luiden dat de keutelanalyse een beeld van het voedEel
van jonge vossen oplevert dat sterk verschilt van het beeld dat uit de

prooiresten naår voren komt.

FREKWENTIE
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GEG, GEWICHT
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ED

10 "h VOGELS KONIJN

Figuur 19.

Vergelijking van de verhouding tussen vogelE en konijn bii
prooireEten (P) en in de keutels vån ionqe vossen (K). Het
sultaat iç uitgedrukt in frekwentie-percentage (A en E) r in
gegeten qewicht (C en D) en in aantallen (E)r na omrekening
geg.gewicht.
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A

Iro"t

B c
VOLWASSEN

D

UITLOPER

E

miiHi HALFwÂs
l;:il-¡-ti.:*-j

m
I À¡ECT r^N^r r-v r úvf tg

Figuur P0.

Vergel i jkÍng van de verhouding tussen de vier
rreen kclni¡nen i.n versclrillende monEters:

A-de
B-de

i eeft i;dskatego-

prooiresten bij álle 45 burchten (n = l5?)
prooiresten bi¡ de 4 burchten waar ook de keubels van

jonge vossen werden verzameld (n = 13)
koni¡nenagels in de keutels vån Jonge vossen (n = óâ)
koni¡nenagels in de keuteis van volwaEsen vogEen in
hetzelfde qebied en dezelfde ti¡d (n = 94)

aantallen koni¡nerr die dosr de volwasEen voËsen werden
gegeten in dat gebied en die ti¡d (zie 2.h.7) (n = 11)

C-de
D-'de

E-de
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3.5.e. Leeftijd gegEten konijnen.

De achtervoetlengte van de bij burchten gevonden prooiresten en de
lenqte van de nagels in de keutelEr leverden qegevens over de
I eef t i jd vån de qeqeten koni ¡rren ( z ie ? .6.7 ) .
In flquur ?0 sta¿n de reEultaten h¡eergegeven vån deze leeftijdEbe-
paling. Hierbi¡ worderr weer onderscheiden: volwassenr halfwasr
uitloper en nestjong. De prooiresten bij de vier burchten waar ook
l..eutels werden verzameld r hlåren alle volwassen (f ig. eOB). Varr het
trij áiIe burchten gevonden aantal koni¡nen waE 87 % volwåssen, 6'/,
halfr¡as, 6'5 % uitloper en 0r5 % nest jong (f iq. eOA).

Van de ó? konijnenagels die er in de keutels van jonge vossen
voorkwamen (fig. eOC) was echtpr slechts 3 ./. volwassen. Hier viel
de nadruk op nest jongen (61 '/.) en uitlopers (3? 'Ir. Een opvallend
groot.¡ersrhil dus tuEEen B en C: met materiaal van dezelfde her-
komst. De konkluEie is duidelijk: de qrote poten van de volwasEen
koni¡nen worden door de jonge vossen niet opger¡eten en bIi¡ven aIs
prooirest achter¡ terwijl dp kleinere koniSnen in hun geheel
wr¡rcle¡r verorberd en geen reEten ach tpr laten. Het ontbreken van

'¡rijwet aIIe gegeten jonge koni;nen bij de prooiresten vormt een
qoede verklaring voor het verschil tussen het percentaqe vogels
bij prooiresten en in de keutels (fig. 194 en E).

In figuur ?0 i.s ook de vergelijking gernaakt met het voedsel van de
volwassen vossen in dezelfde ti¡d en hetzelfde gebied' op grond
van keutelanaJ.yser ZowÊl uitqaande van het gevonden aantal nagels
::elf (fig. eOD)' alE varr aantal gegeten koni¡nen (fiq. eOE). Deze
laatEte cijfers werden berekend door uit te gaan van 10 nagels
vr:or één volwasgen koni jn en 18 voor Één ¡onç koni ¡n ( zie P .6.7 I .
Het resultaat blijft globaal hetzelfde:30 % nestjortÇr 50 % uit-
loper t Li l, halfwas err 15 % volwåssen.

Het is niet goed mot¡elijk om uit de prooiresten (fig. ?04 en B) en
de keutelanalyse (fig. eOf,) trij jonge vogsen de werkeliike verhou-
ding jonqe konijnen - oude konijnen te halen die de ionqe vosEen
te eten krijgen. Die werkeiijke verhouding zal ergens tussen de
cijfÊrs van fiç.204 en fig, eOC in Iiggen. Het wordt echter wel
duidelijk dat een behooriijk aantal kleine koniinties door de oude
vossen naar ht.ln jongen gebracht wordt. Torh zouden we ui t het Iage
percentage volwåsEen koni¡nen dat de oude vosEen zelf etetr in het
voorjÈar- (fiq. ?0D en E) ook de gevolqtrekking kuntren maken dat de
oude voEsen hier (net als bij de voqelsr zie 3.4.?\ enige Eelektie
tcepassen in de prooien die ze naar rje iongen brengen: de grotere
konì.¡nen reiatief vaker naar de jonqen draqenr En dÊ kleinere
koni¡nen relatief våker zéIf opeten. Ze vangerl in het vooriàår
echter zóveel jonge koni¡nenr dat die toch noq Ren belançrijk deel
van het voedsei van de ¡onqe vossen vorrnen"

55



A BC

ru zANGVocELs

r EENDEN

D

ffi
N

E

OVERIGE

NIET DETER.
MINEERBAAR

F

10 "/oI

tr^7^NT

Figuur ?1.

Vergelijkíng van de verhouding tussen de verschillende vogel-
qroepen in verEchillende monstersr en uitgedrukt in verschillende
grootheden:

A_
B_

t'-

D-

E_

F-

de vogelprooiresten bij áIle 45 burchten; aantallen; n = 53
de vogelprooiresten bij de 4 burchten waar ook de keutels

vån Jonge v055en werden verzameld; aantallen; n = 5
het gegeten gewicht van de vogelprooien bij a1le burchten
het gegeten genicht van de vogelprooien bij de 4 burihten

wiaar ook"de keutels van jonge vogsen ulerdpn verzameld
het gegeten gewicht aan vogels op grond van de analyse vån

keutels van jonge vosEËn
het aantal door jonge vossen gegeten vogels¡ berekend uit

het gegeten gewicht,

56



3.5.3. Gegeten vogelsoorten'

Bij de vergelijking tussen prooiresten en keutelanalyse voor
wat betreft de gegeten vogelsoorten werd het pluimvee bij de

prooii-esten buiten beschouwing geiaten. Dit kwam namelijk itr
de omqeving van de vier onderzochte burchten niet in het
voedsel van de vossen voor. Het resultaat van de vergelijking
is weergeqeven in figuur 21.

De verhouding waarin de diverse voqelgroepen voorkomen als
prooirest is ongeveer geliik bii á1le burchten (fig. e1A) er"ì

bij de vier burchten waar tevens keutels werden verzarneld
(fiq. elB)r zeker gezien het kleine aantal prooien bii deze
l aatEte.
l,Janneer vanu i t de proo i reEten wordt orngerekend naar geqeten
gewicht (fig. ?lC en D)r dan gaan de eenden en fazanten nog
wat sterker overheersen. Uit de keutelanalyse (fig. e1E)
blijkt echter dat het gegeten gewicht aån zångvogels en

overige soorten groter iE dan de prooiresten doen vermoeden;
figuur ?1D en E zijn direkt vergeliikbaarr het gaat hier orn

rnateriaai van dezelfde burchten' Bl i jkbaar geldt bi; de

vogels hetzelfde als bi i de koni ¡nen ( zie 3.5.e) : de kleinere
prooien Iaten minder spsren ¡ra dan de grotere.

Eerr terugrekening vanuit gegeten gewicht (op basis van de
keutels) naar- rJe verhouding tussen de aantal len van elke
vogelgroep (met "gemiddelde" vogelgewichten van eend = 1000r
fazant = 1100¡ zånÇvoÇel= 7Or overige soort = 400 en ongede-
bermineerd = 200 gram) Ievert een noq groter verEchil op
( f iguur 21F t.o.v. B) , u,laarbi 3 vooral bl i ikt dat er veel
:angvogels worden gegeten.

In 3.4.? werd gekonkiudeerdr in een vergelijkíng gebaseerd op

gegeten gewichtr dat de volwasEen v055en de zangvogels vooral
zèlf opaten en de grotere prooien naar de iongen brachten'
Het bovenstaande reEultaat doet daar geen afbreuk aan (een

vergelijking tusEen ionge en oude vossen op basiE van aan-
talsverhouding onder de vogels levert resp. 45 (fi9. 21F) en

B0 '/ (ornrekening uit f ig.1B rechts) zatrqvogels op): rlrðår

aksentueert nog eens het relatief grote aantal zangvogels dat
door voEsen qeçeten wordt¡ in vergeli¡king tot eenden en

fazanten,
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3.5.4. Konklusie.

De resultaten van de verqelijking tussen proolresten en
keutelanaiyse maken duidetijk dat het nodig is om beide
rnethoden van onderzoek tse te passen¡ wânnêEr- men wi I weten
wat jorrqe vossen te eten kri¡gen: prooiresten bij burchten
zi.¡ n vr:oral resten van qrotere prooíen¡ omtJat kleinere
prooien (zoalE hier jonge koni¡nen en zàngvogels) met huid en
haar worden opgegeten. Deze zijn dus alleen in de keutels
terug te vinden.

In f iguur ?E t,lordt de vertekeninq nog eens Eåmênqevat die
optreedt u{ånneer óf aileen naar keutels våu jonge vossenr óf
alleen nåår prooi.resten bij burchten wordt gekekerr. Vergele-
k:en wordt bovendien met hetgeen de volwassen vossen in
dezelfde omgeving en dezelfde periode eten; dit resultaat
ligt .ergens tussen de result¿ten van pr.ooirest- en keulel-
analyse bij jonge vossen in.

JONG VOLW
KKP

VOGELS

GROTE
KON IJNEN

KLEINE
KONIJNEN

10%

A B

Figuur ãP.

De verhot.¡ding tussen drie kategorieèn prooien in het reEultaat
van de arralyse vån prooiresten (A), van keutels van jonge vrs-
sen (B) en vän keutels vån volwasgerr vo'ssen ín dezelf de ti jrJ en
derelf de orngeving (C) , ter verduidel Í jk ing van de ver-tekening
die optreedt wanneer al1één prooiresten of aliéén keutels van
jßngF vosserì worden onderzocht,
Grote koni ¡nerr smvatten de kategor i.eèn volwassen en halfwas,
kleine koni Jnen de kateqorieen uitloper en neEtjÕng.
ldeergegeven is percentage gegeten qewicht,

I

I
c
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4. DiskuEsie.

4,1. ümrekening nåår gegeten qewicht

Hæl is opmerkelijk dat er ondankE de overweldigende hoeveel-
heid onder¿oek naar het voedsel van de vos nog steeds betrek-
keirjk weinig aandacht is qeweest voor het oplossen van het
grote probleem dat zich rnet name bi; keutelanalyse voordoetr
namelijk hoe men de analyseresultaten moet inter-pretËren. Met
anderp woorden: hoe valt er vanuit het resultaat terug te
rekenen naar het werkeiijk gegeten voedsel (en vervolgens
¡raar aant¿i Ìen prooien).

Ook in de' opzet van dit onder:oek was het niet mogelijk daar
aandacht aan te besteden, Daartoe zouden op grote schaal en
over lange perioden voedingsproeven met gevången vossen moe-
ten worden qedaan. Noodgedwongen moest dus gebruik worden
qernaakt van de resultaten vån vier van dergelijke voedings-
proevenr aIle gedaan op kieine schaalr door vier verschillen-
de onderzoekerç. Deze onderzoekingen werden zo goed mogelijk
op hun waarde geschatr om tot de rneest verantwoorde keu¿e uit
trurr resultaten te kunnen komen (bi jlåge e). Desalniettemin
blijft er op het gebruik van derqetijke omrekeningsfaktoren
veel kritiek mogeii¡k. ïot de punten van kritiek behoort
bijvoorbeeld de vråàg of qevangen vossen op dezelfde rnanier
hun voedsel eten ¿lE voEsen in het wildr of ze i.n elk jåårge-
tijdÊ op dezelfde wijze verteren¡ wèt de invloed is r,an de
vuliingstoestand van de rnaag op de mate van verterenr Êrì2.
Men rnoet z i ch echter reå I i seren dat het terugrekenpn n.f ar
gegeten gewicht de enige marri er is om .op hetzelf de niveåu eetl
vergelijking te kunnen måken met de natuurlijke omgeving
w¿arin de vos opereertr ñåm€li¡k op het niveau van aantalLen
proo id ieren.

Daarbij iE de aånname implicietr dat vosEenr àlE ze vaì1 eerl
prooi eten¡ die irr zijn geheel opeten. Voor zover onderzocht
blijkerr vossen inderdaad optimaal met lrun prooi om te gäån.

Overigens is het effect van de toepassinq van de ornrekenings-
faktoren in dit onderzoek niet groot r vånu,eqe de sterke
een;i ¡digheid van het voedsel r pr1 Vår-rwege het feit dat de
omrpkeningsfaktoren voor de belanqri jkste voedselsoortenr
korri¡n en voqels' weiniq uiteenloperì. Daardoor veranderen de
orrderlinge verhoudirrgen nåuwelijks' ten opzichte van het
resultaat uitgedrukt in hoeveelhedelr orìverteerde resten.

Ðe prooien die wéi gedood maar ni.et gegeten worden (zie
3.3.3) ' zijn via voedselonderzoek rlooit op te sporen (eie ook
4.6).
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Helaas was het in dit onderzoek slechts heeL beperkt mogeli¡k om

te vergelijken met inventarisatiegeqevens van potentiele prooidie-
ren. l¡Jaar dit mogelijk wås (paragraaf 3.3.4.e) bleek dat de vcs
niet of nauwelijks selekteerde uit het aanbcd aån prooidieren. Dit
1s een beveEtiginq van het bestaande beeld van de vos àls voedsel*
opportunistr die bii¡kbaar van alLe zich aandienende voedEelbron-
nen gebruik maakt. Een uitgebreid overzicht van dp variatie in het
voedsei van de vos in verschillende EituatieE is te vinden ín Van
0ort (1978) en Lloyd (1980).

4.?. Monstergrootte.

lnlanneer men zich realiseert dat een volwasEen vos dagelijkÊ 5 å ó
keutels produceert (e.ó.5) r en dat de resten van éÉn gegeten
volwassen koni;n over 10 tot 15 keutels verdeeld worden (eigen
berekening) ' dan is het verwonderlijk om te merken hoe weinig
aandacht er in de tal loze voedselonderzoeken besteed wordt aan het
nagåan van de juiste monstergrootter het minirnum aantal keutels
dat geanalyseerd moet worden om een betrouwbaar beeld te ver-
krijgen van het voedseL op één plaats en in één periode. In veel
onderzoekingen wordt zonder veel problernen gewerkt met monsterE
van rninder dan tien of twintig keutels¡ en onderzoekt rnen in
feite het voedEel van Elechts enkele "vosdågen". Noq vaker iE dit
het geval wànnËer een r¡oedEelonderzoek niet gebaseerd is op
keutels r rråaF op rnaqen.
In di t i icht i i jkt zeif s cie hier gevoncien minimaie monstergrootte
valr 35 keutels åån de krappe kantr reden u¡åårom meestal 50 keutels
per monster geånålyseerd werden.

4.3. Vogelresten in keutels,

Het is opmerkeli¡k dst het zo vaak voorkornt (en niet aIIeen in dit
onderzoek) dat er in de keutels slechts een enkel. veertje vàn een
vogel te vinderr is (zie 3.3.4.a). Zolang daarvoor geen afdoende
verklaring gevonden isr levert dat problemen op voor de bepalirrg
van de hoeveeiheid gegeten voqei. Het lijkt in elk geval niet
terecht om ervån uit te gaan dat het voorkomen vall een enkel
veert¡e in een keutel betekent dat een hele voçel is qegeten. De

vorm wåårin vossen vogels aIs prnoirest achteriaten¡ suÇÇereert
dat ze tli j het eten van vogels behoorl i jk veel veren moete¡r
binnenkrijgen. Meestal blijvenr ñååst wat losEe kleinere veert¡esr
slechts de losEe staartpennenr p€n aantal loEEe armpennen en de
nog såmenhangende handpennen overr althans van grotere vogels.
Veel van de kleinere veren kunnen echter ook gernakkelijk wegwaaÍen
in het veld. Van kleinere voqels blijft waarschi¡nIijk nog minder
OVÉT.
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Er zi¡n enkele verklaringen te bedenken voor het verEchijnsel
dat er vaak zeer weinig veertjes àångetroffen worden. AIler-
eerst zou het kunnen zijn dat het niet waar is¡ maar dat het
aIleen zo I ijktr orndat veert¡es Èelatief opvallend zijn.
trlel I icht is het zo dat het onverteerde materiaal van elk
prooidier over een groot aantal keutels verdeeld wordtr
waarbij de perste paår een flinke hoeveelheid bevattenr
terwi¡i daarna een lange Eerie volgt van keutels waarin
Elechts enkele veren of haren zitten' te midden van resten
v¿n andere prooien. EÉn veertje valt in een keutel vol haren
sterk op; een påar harerr in een keutel rnet voornameli¡k veren
valt al minder opr en enkele haren van de éne zoogdiersoort
tussen talloze vån een andere zijn bijna niet te vinden. Zo
valt te verklaren dat het veel vaker voorkomt dat van vogels
een kleine hoeveelheid gevonden wordtr dan van zoogdieren.

Enigszins verwant aan de bovenEtaande verklaring is de
mogelijkheid dat het verschijnsel op zich juist is' maar dat
de specifieke struktuur van veren ervoor zorgt dat ze gemak-
kelijker blijven "hången" in het maagdarmstelsel van de vos¡
dan haren, Dan zouden veertjes over veel meer keutels ver-
deeld raken dan haren.

Een derde verklaring werd gesuggereerd door Niewold. Het zou
kunnen zijn dat vossen bij hun inspekties van interessant
ruikende plekken af en toe een påàr veertjes binnen krijgen¡
vooral op "pIukpIååtEen" van roofvogels; dat zi¡n de plaatsen
waar met name Eperwers een prooi hebben geplukt, en wåar de
verpn vaak een vierkante meter qrond bedekken.

Over i gens moet met betrekk ing tot vogels bedacht r,¡orden dat
de meeste vogels het grootste deel van de tijd dat vossen op
pad zijn¡ slaperr. In elk qeval in het NHD zi¡n vossen erq
weinig irr daglicht aktief. Een gebied zou erg vogelrijk
kunnen zi¡nr zonder dat voEEen daar veel vogels kunnen
pakken. Het zi¡n vooral de op of dichtbij de grond broedende
vogels die ín de broedti¡cl kwetsbaar zí¡n voor predatie.

4.4. VoedseLkwaliteit

Bi¡ onderzoek naar de voedingsgewoonten van een predator
duikt de vraag op naàr de "kwaliteit" van het voedsel:
betreft het zelf gevangen prooien' of doodgevonden dieren' of
jonge dieren t af zieke dieren (myxomatose! ), enzovoort.
hlanneer mågen worden onderzochtr zijn deze vragen somE
gedeeltelijk te beantwoordenr bi¡ keutelE echter zelden. Een
uitzorrderíng hierop vormt de leeftijd vån de gegeten konij-
rìÊrìr die af te leiden valt uit de nagel lengte. Deze rnethode
is in dit onderzoek voor het eerst gebruikt en blijkt aardiqe
vergelijkingen mcgeli¡k be maken (fiçuren 11 en P0). Daarbij
komt echter tegel i jkerti jd een onvolkomenheid naar voren:
het is niet goed bekend in welkp mate de diverÊe leeftijdskâ-
tegorieen konijnen worden opgeqeten met poten en ai. In het
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veid zi ¡n dikwi ¡ls de achtervoeten v¿n volwassen koni ¡nen te
vinden¡ de enige reEt die volwassen voEsen overlaten. Echt
kleine konijnen worden in hun qeheel opgegeten. Voor de
verEchillende m¿ten konijnen daar tussenin is dat echter
niet bekend,

De prooiresten van koni.¡ner1 bi j burchten met jonge vosseì-l
bestaan voor zover het grote koni¡nen betreft meestal uit
kop meb rugqegraatr bekken met achterpotenr en ÌoEEe vÕtrpo-
ten. Het zou kunnen zi¡n dat een deel van deze prooiresten
door de volwasEen vossen alsnoq wordt opgegeten (Frarrkr
1979ì,. Dat rou betekenen dat er in de voorjaårsperiode
relatief te veel cnverteerde resten (ook van vogels) in
keuteis vån volwasEen vossen zittenr €n duE d¿t de ornrpke-
ningsfaktoren voDr volwasEen vosspn in die ti¡d lager zouden
nroeten zijn. Bovendien zou daardoor in het voorjåar het
aantal naqels vån volwassen koni¡nen in de keutels vån
volwasEen hoger liggen dan verwacht op qrond van het aant¿l
door hen in ¿i¡n geheel gegeten koni¡nen. Dit heeft dan weer
tot resultaat dat de volwassen voEsen wellicht een grotere
selektie toepassen in well.:e koni¡nen ze nåår de jonqen
brençen (de grote exernplarerr brengenr de kieine zelf op-
eten) r dan uie kunnen meten aan de hand varr de nagels irr
vossekeutels (:ie 3.5.4).

De belangríjkste verdienste vån het qebruik van de naqel-
lenqte iE d¿t eniqs:inE is duidel i jk getnrorden hoe het kornt
dat er zc'n groot verschil is tuEEen het voedEelbeeid uit cle
prooiresLen en het voedEelbeeld uit de keutelanalyse (figuur
i9A err E) r zelfE bi j dezelfde burchten.

Enkele malen kon worden vastgesteld dat konijnen dip tloor
vosse)r wåren gepakt en gegetenr åån myxomatoEe Ieden.

fen deel van het voedsel v¿n vilssËn zou kunnerr bestaan ui t
doodgevonden dieren. Het is bijvoorbeeld opvallerrd hoeveel
stookc¡l ieE]¿chtoffers er teqenwoordig in het duin te vinden
zi¡n' vermoedelijk door vossen van lret strand qehaaid. De
zeevogelE die op die manier qevonden wordenr worden echter
niet opgegeten (anderE u'Jåreìl ze imrne;-E niet te vinden) maar
rnet een keutel of met urìne (nlet de neus te kontrolerenl)
qemðrkeerd achtergelaten. Een deel ;¿1 echter wel opgegeten
r+orden. fventueel zouLJerr dergeli;ke aasnraaltijden in de
keutels teruq te vinden zi¡nr in eIk geval in het zompr-
half jaar r åàh cie h¡nd t'àn resten van aasetende j.nsektenr
:oals vliegemadFn en miererr (zie 3.3.ó). lfen mset hier
echter voorzichtig mee zi jn; vossen verstoppen al hun
overtcl I ig i,oedsel dat ze (nog ) waardevol vinden. Dat is ook
door ons herha¿IdeIijk våstgesteid, Uit het werk var¡ Tinber-
qeìr ( 1965 ) en lulacdorrald ( 197b ) is bekend dat vcrEsetr hun
eiger'r '¡erçtoFFlaatse¡r zeer goed kunnen terugvinden en lang
kunnen onthcluderr. l'len neemt dan ook aan dat vossen veel van
wat ze verstopf:en ook weer komen ophalen. Dat ophalen iE
door onszelf tweemaal qekonEtateerd. Ais insekten in de
tt.rssenti jd (of 'róór het verstoppen) dp Frooi ontdekt hebbenr
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komen hun resten nf die van hun
gevången prooien VooFr die niet
;:i¡n.

larven ool< in deze zeIf
åls "aas" te beschouwen

Als vosEen bepaalde voedselreEten niet meer intereEsant
vindenr of nret iekker (zie onder)¡ dan Iaten ze die meestaÌ
qewoon 1içgen. Zuike resten worden vaak door hen of door
andere voËEen EËmårkeerd met urine of een keutel. Dat heeft
de funktie van een soort boekhouding: de zaken die wèl
interessant ruikenr maar niet (meer ) interessant zi ¡n¡ worden
doordat ze ge,nårl<eerd zi ¡n snel als zodaniq herkend¡ zodat de
vossprr gÊen ti jd verlieze¡r met eÈn n¿dere inspektie van zo'n
piek (Henry, L977).

4.5. Hermeli ¡n vroeger ¡ vos nu

Het hermeli¡n was vroegpr ongetwi¡feId de belangrijkste
predator in het duinr in elk qeval voor het koni¡n. Tussen
1951 en 19óBr toen er nog met klemmen qeh,erkt mocht worden¡
wercien er ¡aarlijks gemiddeld 3'9 hermelijnen per 100 ha
gpvångerì ln het NHD (archieven PtdN). De ro1 van belangrijkste
predator is nu duidelijk overgenornen door de vos.

Het aantal koni¡nen dat indertijd door de hermelijnenpopula-
tie werd gedoodr Iag r¡aarschi¡n1Íjk beduidenr1 hoger d¿n het
aantal dat nu door vossen wordt gedood. Dat vindt zi¡n
oorzaak in het feit dat hermelijnen de door hen gedode
konijnÊn elechts voor pen klein deel (kurrnen) opeten. Als :e
zich aan de spieren van de nekr en (soms) vervslgens aàn de
inhoud van de bsrsthoite hebben tegoed qedåanr :ijn ze
.verzadigd. Mochten ze al de neiging hebben terug te keren
naar hun prooi voor een tweede maaltijd¡ dan vinden ze er
niets eetbaars meÞr åàn terug: de kraaien en mpeuwen hebben
intussen hun opruimwerk gedaan, Zodoende moet een hermelijn
minstens I konijn per etmaal dodenr terwi¡l een voE met 1

koni jn minstens ã etmalen doet (vgl. 3.3.e).

Men kan zictr afvragen in hoeverre het momenteel aanweziqe
aantal koni¡nen invloed heeft op het aantal vossen. CIp het
eerste gezicht lijkt het aantal koni ¡rren zó hoog dab de
voEsenpopulatie nûg zou kunnen qroeien. De vossenstand is
echter de Iaatste ¡aren behoorlijk stabiel (zie Deel 3). Als
er al een invloed is van het aantal konijnen op het aantal
vossenr dan vormen de maanden rnåàrt en april de kritieke
per iode van het jåar. De aantal len koni;nen z i ¡n dan het
laegstr ná de wÍntersterfte en vóór de reproduktiel. Dp
åånweziqe konijnÊn zul1en in die tijd oot( het rncleilijl(st te
versc-halken zi¡n¡ omdat ze ailemaal volr^,åssen en ervàren
zi¡nr Ën mngelijk ook in eelr qoede konditie omdat ze de
rrrinter zi ¡rr clor:lrgekomen. In die per iode z i ¡n de voEsewi jf jes
hocqzrnranger of hebben ze kleine jongen¡ waardr:or ze wåår-
sc:h i jn1 i j k ju iEt een lrogere voedEelbehsefte hebben.
Zonder experimenteel onderzoek¡ of een r,,ergelijking tusEen
uluinqebiederr met verEchi ì lende koni ¡nedichtheden is het
et:hter niet rnogel i jk ui tspr-aken te doen over de ìnvioed van
het aantal koni ¡rrerr op het aant¿1 voçsen.
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4.6. VoedEelvoorkeur.

In paraqra¿f 3.3.3 wertl al vermeld rlat somrnige zooçdierEoor-
ten niet lekker gevonden worden door vossen. Uit slim opqe-
zette proeven met ha1ftamrne vossen kon MacdonaId (L977)
konstateren dat er bijvoorbeeld een rangorde in het "lekker
vinden" te onderEsheiden w¿s tusEen de verschillenrje kleine
knaagdÌersoorten: ¿ardmuizen (nåuw verwant aan onze veldrnui.-
zen) waren verre favorietr vprvolgens rosse woelmuizenr
terwijl bosmuizen het minst lekker gevonden werden, Bovendien
stelde hij vast¡ dat ¿e mollen en spitsmuizen niet lekker
vÍndenr prì ålleen bij voedselschaarste eten.0ok roofdreren
als dasr bunzinqr hermelijn en wezelr fiìâår ook vos zelft
worden niet gegetenr hoewel de kleinere soorten wel eens
gedood rr¡orden, Katten worden iets vaker geqeten¡ maar niet
ech t geprefereerd .

Niet op prijs gestelde prooiEoorten zouden wel eens totaal
per ongeluk. gevanqen kunnen worden door vossênr bijvoorbeeld
doordat die reageren op geritsel in het Çrås¡ en pas ontdek-
ken wat ze gevången hebben als ze het in de bel< hebben. Dit
zou zelfs voor wezel en hermeli;n kunnen gelden' mäår zeker
iE dat lret geval met spitsmuizen¡ zoals onszelf duidei i ¡k
werd bi j lìet volqen vc¡n sporerr in de sneeuw. l'1en denkt wel
eens dat de kleinere roofdieren door vossen worden gegrepen
omdat het voedselkonkurrenten zi jn; dat 1i jkt rne echter te
môncol ì iL ¡ro¡l¡rl-rf

In het iicht van voorkeur Én afkeur rnoet ook gekeken worden
naer de prooiresten die bij burchten met jonge vossen gevon-
den wurden: juist van de minst op pri¡s gestelde Eoorten
biijft veel of vaak iets over. Sommige onderzoekers verrnoeden
zelfs dat de voIwaEEen vossen geneigd zijn om prooi.enr die ze
buiten het voortpiantinqsseizoen zouden laten Iiggen' irr het
voorjåår juist naar hun jongen te brengen. Prooiresten waar
niets rneer vanåf te h¿len valtr word€n soms door de volwasspn
vossen uit de omqeving van de burcht verwijderd. Zo werd een
gezenderde fazant qepakt op I mei¡ En op I rnei in een burcht
qelokaliseerd aan de hand van het zendersignaal. 0p 1? mei
werd de zender r zonder verdere resterr van de fazant r terugge-
vonden op 400 meter afstand van de burcht.0p deze manier
zcude¡r de reEten van hooggewaardeerde prooidieren rninder
lanq bij dË burchten kunnen bii¡ven liggenr prì zouden deze
soorten dus qua aarrt¿1 onderEchat worden.
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4 .7 . tJaarde van de reEu l taten .

De voorkeur voor bepaalde Eoortenr en afkeer van anderer
brengt ons op een belangrijk punt: åån het voedsel van
vossenr zoà19 dat kan worden vastgesteld met behulp van
keutelanalyse of maagonderzoekr kan niet worden afgelezen in
welke mate de verschillende potentiëIe prooiEoorten in het
veld door voEsen worden gedood. Daardoor kan er duE ook niet
uit worden afgeleid welke invloed vossen uitoefenen op hun
prooidierpopulaties. In deze richting konklusies trekken uit
voedselonderzoek is altijd onterechtr niet alleen door het
bovenstaander maar vooral doordat het aant¿l individuen dat
gedood wordt vàn pen prooisoort nog niets zegt over het
effekt daarvan op het reilen en zeilen van de qehele popula-
tie.
0m dat te weten is het nodig onderzoek te doen naar die
proo idierpopulat ies zelf.

De resuJtaten van dit voedselonderzoek Etellen dus niet méér
Voorr rnaar ook niet mindprr dån een betrouwbaar en gedetail-
leerd plaat je vån r,lat de vossen in het Noordhol lands Duinre-
servaat eten.
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Ed_+jC_1. Determinatie van haren (behosrt bi j e.5.e).

Het determineren van zoogdierharen gebeurde met behulp van tabellen van
Day (196b) en KeIler (1978). Daarna¿st werd een referentiekollektie
aangelegd inet haren van èlle moqelijke prooissorten. Het determineren
verE:i:t nogal wat techrriekelr. Een voordeel van de si tuatie in het NHD

isr dat het ¿airtal soorten zoogdieren dat er voorkomt beperkt is ten
opzichte van overig Nederland. Zo ontbreken reeèn en enige muizensoor-
ten (bijv. aardrnuis en huìsspitsmuis) en komen er h,einig of çeen ratten
voor .

Na enige oefeníng zijn konijneharen onder het binokulaire mikroskoopr
bi j verçrotingen van 10 en Ê0 x goed te herkennen aan hun vorrn Ên
kleur'. Bij twijfel wor"den zcl alsnog onder het mikroskoop bij 40 x
verqroting bekeken. Alie overige haren worden uit de schaal geplukt en
onder- het mikroskoop verder bestudeerd.
Er zi¡n drie hoofdkenmerkenr waarin variatie mogeiijk is:
å. De Etruktuur- van het merg err de uitwendige vorm r'àn de haar. Dit

karr zonder verdere hulpmiddelen bi j vergrotingen van 100 en 400 x
någegåtrn worden.

b. Het patroon vån de schubben op de buitenkant vall de har-err. Hiervoor
worde¡r de haren eÊrst in alkohol of tetra ontvetr pn daarrra ingebed
irr een nog zacht Iaagje gelatine op een objektglaas¡e. Gebruikt
ulordt een gËlatineoploEsing van 5 %1 wåaråan enkele druppels vån
een bederfwerend middel worden toegevoegd. In de koelkast bewaal-dr
is het lange tijd houdbaar. Bi¡ qebrujk wordt een klein stuk¡e
gelatine op een sbjektglaåEje te smelten gelegd boverì een mikro-
¡-l,nnnl ron:¡ ?n-lr¡ nñ ñól -*i^n n¡l-.nnl ^,r--^l l-^,ì ì- ,.,^-,.1 + ¡a^* -^+-r\guP¡q[rPJs. cUUr o uç 9ç¡èLIlls YErlss¡ YsÞl¡lul LCll ¡Þt WUr UL ¡rEL lllEL

een tweede objektglåasje uitgestreken tot een dunne film. Hierin
worden srrel de haren gelegd. Na stolling vàn dp gelatine wr:rden de
haren eraf getrokketr en bli¡verr er afdrukken overr die ondpr het
mikroskoop (100 en 4O0 x) de karakteristieke schubbenpatronen te
zien qeven.

r, De vorm van de dwarsdoorçnede.Orn van haren dunne schijf;es af te
kurìnÈn sni jden, is door ons een simpele en snel le rnethode ontwi k-
keld. Een bundeitje van zoveel rnogeli,lk harerr van een socrt wordt
mel, :eer s¡rel droqende Ii¡m¡ zogenaamde superlijm (bijv, Bison
Superli¡m' of Loctite Super Glue) tussen twee dunne (2 x ã mm)

lat;es balsahout qel i ¡rnd ( idee A.Bi jl ). Itla een rninuut droqen kunnen
er- met een scheermes gemåkkel i ¡k dunne p iak¡es vån het b¿lEatrc.lut
plus de haren gesnedetr wordenr om onder het mikroskoop te bekijken
( 100 en 400 ;<).

llet behulp våìr deze dr ie kenmerken kan nren çteeds rndprscheid maken
tuEçen de verschilie¡rde soclrten zoogdieren. Allpen het ondersr:heid
tuEsen bosspitEmuis en dwergspitsmuis tlleek niet qoed te Iukken.
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ul t låflFr r- [.]inrekeningEfåktoren (behoort bi i e.6.5).

llet hulp van vöedselproeven bij gevangen vossen hebben vier ondÊrzÕÈ-
kerl qeprobeerd onr de måte vån verteerbåarheid van vergchillende
soorterr voedsel te bepalen (Lockier 19Sg; Boszczynski r rg74; Niewoldr
1976 en Frank ¡ 1979).
Keirnis vall de mate van verteerbaarheid rnaakt ilet mrrgel i jk om uit de
reEt¿nten vån prooisoorten in de keutels terug te rekenen naar het in
feite gegeten gewrcht. Het (noodzakeli¡kerwi;s) werken met çevangendieren in zulke experirnenten zou met zich mee kunnen brengenr dat cje
vÊrgelijkinq rnet natuurlijke ornstandigheden niet opqaat. Dat zou het
sterkst kurinen gelden voor de per dag qeçeterr hoeveelhedenr al wordt
ook dat in twijfel getrokken (Lockier lg5g), måar eventueel ock voor de
'.'erhoutj ing tussetr gegeten gewicht en hoeveelheid reEten in de keutel .
[erEt wr:rden de vier onderzoekingen beschrevenr en vervoJ.çens worcl t de
keu:e van de in dit onder:oek qebruikte ornrekeningsfaktoren beargurnen-
teercJ.

Lr:c[rie r'oerde voedingsproËvËn ui t rnet 3 vo lr+assen voEsen en ]. jonqp vos
van lP weken oud. De drie volwassen vossen gaf hi¡ 3 koni¡nen¡ g0
rnuizen (3 soorten)¡ 4 witte rattpn, 1 kipr ? tamrne duiven¡ 1 kauw en 5
kleine vogels (3 soorten) te eten,
Het jong kreeg muizen; Etukken koni¡n en kleine vogels.
Varr aI deze prooien wås het gewicht bekend; het totaalqeroicht in de
proef met volwaEsen vosEen bedroeg lOre kg. In feite duç een proef op
nogal kieine schaal.
In de verkreqen keutels mat of schatte hij het frekwentie-percentaçe¡
het volume en het gewicht (nadat de keutel uitgespoeld en gedi^ocgd was)
åån ûn!/erteerde reEten van eIke prooiEport.
Apart voor verschillende gewichtsverhouciingen tuEsen de aangeboden
sr:ot-ten berekende hi ¡ tjc' variatie: die de drie rnetingen vertoonden. Het
getnricht van de onverteerde resten vertoonde de kleinste afwijkingenr 3
tot l7'l, zodat hi¡ konkludeerde dat cJit (duE "uitgespoeld drooqge-
r^ricitt" ) de maat was dip het beEt gebruikt kon worrJen als baEiE voor
omreketritrq. Hi j berekende ornrekeninqsfaktoren: die in feite tJe mate van
verteerb¿arheid aangeven¡ en verkreeg dit resultaat:

mu 1 zen
koni ¡ rr
rat
grote vogel
k leine voqel

vo 1r¡aggen
vosSen

CJ

43
q4

61
45

J onge
vos

37

Ct:

Dp kleinere waarde voor kleinp vogels bi¡ de jonge vos verklaarde hi¡
rnet de Lrewering r dat de voqeis op dezelf tje rnaniÉr worden gegeten als
docir vplwassen vo5sen¡ rrìâàr" dat de veren minder- ver verteprd zouden
wcrderr iri hpt s,pi ¡sverterinqskanaal '¡ån de jonge vosEen.
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Goszczynski had Ê volwasEen vossen en viei- jonge vossen ter besrhÍk-
king. De laatste in de leeftijdsfåse van 3 tot 10 weken. Het aan rle
vossen qevoerde materiaal bestond uít muizen (12r3 kg)r hazen (5r5 kç)
en stukkerr ree (4ró kg)r en verder vogels in de vorm vàn kippen en
kuikerrs (5r3 kg) van verschillende grootte.
ln het resultaat rnaakte hij geen onderscheid tussen jonge en volw¿ssen
voËser-i. Hi j vond over de .¿ersrhi I iende testen een nÕqål grote sta¡'r-
daardafwijkingr onÇpvÊpr t4'/, voor muizen en 30'/. voor de overige
voedselsoorten. De door hem gevonden omrekeningsfaktoren:

fntj I :en
haas
voge I s
ree

¿3
50
35

115

Het wordt uit de gebr.uíkte formulering niet duidelijk hoe zi¡n resulta-
ten tot sta¡rd zi¡n çekomen. Hij spreekt namelijk stpeds van "consumed
weight" in plaats vån "weight given".0mdat hij in zi¡n methode apart
vermeldt dat er resten voedsel overbleven¡ wààrVår'ì het gewicht gemeten
werd¡ zi¡n er twee mogelijkheden:
å. Hi¡ heeft de ornrekeningsfaktoren berekend als de verhouding tussen

het uitgespoeld droogqewicht van de keutel en het gewicht vår'ì ålleen
het qekonEurneerde deel van het aangeboden voedselr de resten buiten
beschouwing latend. Dit wordt gesuggerÊerd door de term "consumed
weight " .

b. Hi ¡ heef t lret berekend vor:r het totaal qeqeven gewicht aan voedsel ,

Dit zou het meest voor de hand liggend zi¡n om te doenr orndat in de
natuur ook resterr achterbli¡venr die rneegerekend moeten worden bÍ¡
hei bemachiigcíe voecisei. Deze moçei i jkheici worci t gesuggereercJ
doordat hij het voorkomen van voedselreEten irr de proeven apart ver-
meldt.

Zou het reEultaat berusten op de eerstgenoemde mogelíjkheidr dan zouden
de in feite te gebruiken omrekeninqsfaktoren een stukje hoger moeten
liqgen dan door Éoszczynski opgegeven.

De proefopzet van 6oszczynski is duE van een wat grotere omvanç dan die
van Lockier maar de betrouwbaarheid is wat onduidelijk¡ zowei door de
grote variatie tussen de verschiilende testenr en het niet scheiden van
volwassen en jonge vossenr als door de gebrekkige formulering van zi¡n
artikel.

De proeveìr van Niewold wåren iets qrootschaliqerr ñäär beperkten zich
tut ? voedEelsoorten. Hij gebruikte 4 volwassen vossen in één kooi: en
deed geschelden proeven met vogelE en hazen. In tota¿1 werd ?4 kíIo aan
voqels qevoerd: en wel 57 houtduiven (zonder lever) en 5 eksters. Hij
geeft de resultate¡r exklusief de door vosEen achtergelaten restenr Íìåêr-
vermeldt geiukkig wel dp hoeveelheid daarvarr.
Als maat voor de hoeveelheid materiaal in de keutel neemt hij zowel het
volume aIs het gewictrt van de droge totaler dus nieL uitçespoelde keu-
tels. lnklusief de reEten vinclt hij de volgende verhouding tussen
aangeboden vogels en resten in dt keutels:

I qram keute] (totaal gewiclrt) is afkomEtiq van 31¡B gram voqels"
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Irr het
spoe I d
DuE:

onderzoek ín het NHD waE de çemiddelde verhouding tussen uitge-
drooqgewicht en totaal drooggewicht van 400 keutels 0,3944.

a139+4 gram keutel (als ugdq) is afkomstig van 3l¡B gram vogel.

1

Dat resulteert dan in een ornrekeninqsfaktor van 31rB x 80, ó.
0,3944

Omd¿t het duiven warelr zonder lever¡ wååFVån gÊen Ðnvprteerde resten in
de uitgespclelde keutels overblijven: moet deze faktor eigenli;k nog
iets hoger iiggenr ñååF schatting zo'n 5 .l.
Er bleek enige variatie in het resultaat te zijn¡ afhankelÍjk vån de
hoeveelheid aangeboden voedsel; dit betrof echter voorål ee¡ variatie
in de keutelvolume. Het keutelqewicht was ;uist opmerkelijk konEtant,
Het is echter aannemelijk dat de keutels vån daqen rDet eên overschot
aan voedsel; h,aårop veel resten overblevenr EEn lager uitgespoeid
drooggewicht gehad zouden hebbenr omdat vaak de slechtst verteerbar-e
resten blijven liggen. In natuurli¡ke omstandigheden is echter te
verwachten dat de vossen optimaal met hun voedsel ornspringen¡ en dus
ook veel onverteerbare resten opnernen (in het veld zi¡n inderdaad erq
t¡einig resten te vinden); en dus zi¡n voor vossen in natuurlijke
omstandigheden de ornrekeningsfaktoren eerder kleiner dan groter in
vergel i ¡king met die voor vossen in gevançenschap.

Aat"r koni jnen Et'l vooral hazerr werd bi jna 18r5 ki lo gevoerd; nipt vermeld
wordt de grootte van de prooien¡ en de verhouding haas/konijn. Ze
werdell alle zonder kop qevoerd¡ wat merkwaardig is, gezien het feit dat
voEsÊn in de natuur juist beginnen rnet de kop van hazen en konijnen te
eten. De kop bevat zeer veel onverteerbare resten: kiezen¡ haar, bot.
Per grarn keutel (totaalgewicht) was 69¡o gram haas/koni¡n gevoerd; de
ornrekeninqsfaktor is dan dus 69 x L/OrZg+4 = !74¡9.
Er was nu wèl een sterke variatie in het keutelgewicht per aångeboden
hoeveelheíd lraaEr die afhankelijk was van de mate van overvoedering,
Tijdens de proeven bleef er in het aigemeen erg veel aan resten over,
in totaal 33'r. Samen met het feít dat de koppen wegqelaten wåren¡
wordt duidelijk dåt deze omrekeningsfaktor veel te hoog uitvalt. Voor
de twee dagen met het rninste overschot (nog attijd 18 % van het aange-
boden gewicht) bedroeg de waarde 113,5.

Frank tenslotte qebruikte uitsluitend jonge vosseì1r 6 stukEr B tot l0
wel<en oud, Hij gaf ze 1417 kg konijn (lo stuks)r 3 kg zilvermeeuw (3
ex ) en bi ¡na 5 t<g eidereend (? ex ) .
Verder qebruikte hij dezelfde methode als Lockipr schrijft hijr nåà¡ik
åånneern dus ook met het uitgespoeld drooçgewicht van de keutels als
trasÍE.
Voor deze ionge vossen vindt hij omrekeninqsfaktoren van 180 (koni;rr),
1'07 (zilverrneeuw) en 600 (eidereend), Deze hoge waarden worden veroor-
zaakt doord¿t iBnge vossen veel rneer delen van de prooien Iaten iigqen
dan volwassen vossen.
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Knnkiusier En de l<euze van de eigen omrekeningsfaktoren

ttet geheel van deee vier onderzoekingen met voedEelproeven overzierrder
moet de eerEte konklusie iuiden dab ze te ver uiteenlopen qua opzet¡ om

de reEul taten ervêìr zonder meer over te rremenr als die a1 eenduidig
:ouden zi ¡rr. Het is duidel i ¡k rlat eiqenli jk iedere onderzoeker zeif
:i¡n voedselproeven ¿ou moeten uitvoererr met de in zi¡n geval belang-
ri.¡k-e voedselsoorten. Het iE rJan wel zaak om dat op behoorlijk grote
Ecl-laal te doen.0ok rnoet niet overvoerd worden' om de situatie zoveel
mogelijk nåtuurlijk te doen zi¡n.
0p qrorrd van he"t werk van Lockie werd in het onderhavige onderzoek
qeko:en voor trpt uitqespoelde droogqewicht (ugdg) van de keutel als
l-rasrs rroor de berekeninqen. Deze maat vertoonde de minste spreidÍnq'
wat betreft de verhouclinq rnet het geqeten voedsel.
Het ugdg ruerd door- onE echter bij de keutels vån jonge vossen in het
alqermeen niet qerneten¡ zodat hier het totale drooqgewicht van de
l<eutels het uitqangspunt we¡d, Voor 1P keutels van jorrqe vossen was de
.zerhoudinq tu:sen uqdg err totaal drooggewicht gemiddeld O,e5.
Dor:r de gevonden omrekeningsfaktoren hiermeÊ te vermænigvuldigen werden
de waarden verkregerr¡ die qebruikt moesten worden als ui tçegaan r^lerd
varr het totaal drooqgewiclrt.

Irr t¿bel 5 sta¿n de gebruikte omrekeningsfaktoren opgesomd. Voor konijn
werd gekozen voor 50r de hoogste vèn de twee waarden uit de twee
betrouwbaarste onderzoel<inqen. De hoogste van de twee werd gekozen¡
rrnder invloed van het r-esul taat van Niewold r dat noq hoger ui tvieL
Voor jonqe vossen is de faktor van Frank overgpnornerl. De t4aarde voor
rnuì:en en alrciere kieine zoogci ieren kon zoncier meer overgenomen worcjen
van L.ockie en Gosz,:zynski r omdat hun resultaten zeer qoed overeenkornen;
jonge vLlssen eten de:e prooien op dezelfde rnanier als voluJåssen Vossðn r

zodat rlezE'faktor rra äðnpåssinr¡ ook bij jonge vossen qebrulkt kon
wordpn.
Met egels ¡ i jn geen proËvËll gedaan; de ornrekeningsf aktor werd wat hoger
inçesclrat dan die voor koni,i rrr omdat de dikke rughuid met perrnen niet
door vosEen wordt gekorrsurneerd.
De faktoren voor zangvogels (= kleine voqels) en overiqe voqels (=
grote voqels) werden overgenclmen van Lockipr orndat Goszczynlki ¿lleen
mêårtrippen gebruikte bij zijn proeven¡ en in de proeven vàn Niewoltl
spralle wàs vån een zekere overrnååt aan voer'.
D* omrekenirrgsfaktor vor¡r ongedetersrineerde vogels kwam tclt stand cloor
met behulp vån de gevonderr aalrtalsverhoudinq tusEen wèl gedeterrnirreerde
qrote en kleine rrogels een tussenliçgende waarde te berekenen.
Ei,i jonge voEsen werd uitqeqaan van de waarde van Fr¿nk voor qrotÊ vo-
gi.-ìs, en de ur¿arde van Lockie voor kleine vogels bi ¡ volwassen vossen;
Iret is ¿annemel i jk dat jonqe vosseì'r de kleinc voqels op dezelfde rnanier
eten als voIwaEEen vogsen.

De qeb¡'uj.[rt'e omrekerringsfaktors]-1 vooì- insekten¡ planten en winterpeerr
u¡erden geschab I die vcor winterpeien op qrond v¿n het drooggewicht vatr
dit r¡ateria¿1. De wa¿rder toegepasl; voor "diverEen". berust op de
ÐverwËqtrrg dat het meeEtal rnateriaal betrr.ft dat onverteerbaar is.
Iri de hoofdtekst terrsiot'br: rs de werkwijze uitgelegd m,b.t. vruchten en
eiorr:rr lP A q\
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Bi ilaqe 3. Tabellenr behorend bij figuren.

V¿n eerr aantal gepresenteerde fiQuren worden hier in tabelvorm de
bí jbehCIrende percentages gegeven.

z angvoge I s
eenden
faz ant
overige vogels

A9 r4
?,6

719

89,0
P'0
B'0
1'0

85, B

4rB

9r4

"79 r0
B'0
7rO
6'0

Fiquur 11.

monster I ¿J 45.6 7 B

Vo l-t/',A95en
ha I fwas
uitloper
negt jor'19

100 89,1
- B'0
- 4916
-: 1313

B?,9
14 r?
?,9

g?,b
7r4

94 r9
5r1

68 ,9
1Bi1

Ld t J-

5,3
4?'8
?8,4

5e, 1

31r6
!6 rta

13,1

6 K

BA B tì

F iquur 15.

Fiquur 16 en 17.
fr e-

kwent i e
JV

o nver teer de
r eE ten
JV

qeçeten
qewicht

JV

kon i jn
k 1e i ¡re zoogd
voge i s
eiererì
p Iånten

100,0
1,5

e5,5
?t8

58,9

100,0
I5 17
38'9
10r4
11rró

90 r7
0r 1

?,4
0'3
br7

85, e
3'B
5r7
0nP
P'8

96,7
+

I19
0r9
0'3

87,'4
aaL'L
EO¿r t
ã(3¿J t

0r3

Fiquur 18.
jonq vo 1r^a5sen

zðrlgvogel5
eefrden
fa r ant
overrge
niet deterrnineerbåår'

10,3
41,?
a5, B

"7)t tç

l5,F

4618
19 ,3

1? t9
e1,o

B6



Fiquur 19.
mongter A B C D E

voge 1 s
koni ¡n

?7,8
7? r?

e0,3
79 r7

IT rO
83,0

l19
98, 1

3'5
96r3

Figuur 4Q.
monster A B a D E-

vo I wassen
ha i fwas
u i t loper
nest ¡ ong

86, B

5'9
6rb
o17

100r0 3'ã
3,?

3er3
6ï 13

1t ,I
|er7
54,0
e?,e

18 re
I8 r?.
45,5
18,e

Fiquur ä1.
firo n5 t er A L D E F

zangvoge I E
eenderl
f¿ zant
over i ge
niet determin.

ñaI sJ
34 rO
34,0
?4 '7

e0,0
40,0
40,0

Lrl
4?,6
46r'7
9'5

?,1
45rI
5e,8

10'3
41,?
e5,8

1s;5

47 rq
13r4
7rb
5'9

?_3,?

Fiquur EP.
vosEen: jong
analyse: prooiresten

Jong
keute I s

v0 I wassen
keute I s

voqe I s
qrote koni ¡nen
kleine koni¡nen

17 )O
76 rq
6rl

1'9
ór3

9I r8

613
?e,3
7l ,4
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Bi.i låqe 4. Li ¡st van wetenschappeli ¡ke namen.

Van alle in dit verslåg genoernde dieren.en planten worden hier de
wetensrhappel i jke namerr gegpven. Daarbi ¡ is getrruik qemaakt van de
volgende bronnen: "ThÊ handbook of British Mammàls"¡ ed. ß.B.Corbet &

H.N.Southernr Oxford 1977i "Elseviers Gids van de Europese vogels"¡
H.HeinzeI ¡ R.5.R.Fitter & J.L.F,ParsIow¡ Arnsterdam/Erussel 1979; "ElsL.-'
vierE Insektengids voor l,.Jest Europa", 14.Chifiprlr Amsterdam/ BruEsel
1975; "Florå r'an Nederland'i r R.van der Meydefl Ê.à..r Groningen 1983.

Per groep çtaan de namen in de alfabetische volgorde van de nederlandEe
nåmen.

Zooqd i eretr

Aardmu i s
Bosmu i s
Bosspitsrnuis
Bruine rat
Bunz i nq
Das
Durerçmu i s
Dwergsp i tsmuis
Eekh oo r n
Fno lçYÉ ¡
Haas
Herrnel i ¡n
Huisspitsmuis
Kat
Korri ¡n
Mol
Ree
Rosse woe l rnu i s
sp i tsmui zen
VeldmuiE
Vos
t^lat er sp i t smu i s
l¡Je ze I
tloelrat

VoqelE.

Bergeend
duif
eend
E i der eend
Ekster
Fa¿ant
Groene specht
HoIendui f
HoutdtL i f
Houtsn i p
Kauw
Kip
Ko k rneeurr¡

Mirrotus agrestis
Apodemus sylvaticus
Sorex åråneus
Rattus norvegicus
PluEtela putor ius
Meles meles
Microtus minutus
Sorex minutus
5c iurus vulgar is
Erinaceus europåeus
Lepus capensis
lYuEteIa erminea
Crocidura russula
FeI iE catus
Oryctolaqus cuniculuE
Talpa europåea
Capreolus capreolus
Clethrionomys glareolus
Sorex spp
Microtus arval is
Vulpes vulpes
Neornys fodiens
lulustela nival is
Arvicola terrestris

Tadorna tadorna
Columba sp.
Anat inae
Somater ia mo I I isEima
Fica p ica
Phasianus colchicus
PicuE viridis
Co I urnba oenås
Coiumba paiurnbus
Sccllopax rusticola
Corvuç moneduIa
Gal luE domest icus
[-arus r- idibundus

BB



kraai-achtigerr
Kral<eend
( Ve 1d ) l eeuwer i. k

i i.¡sters
$eer kret
meeuw
Merel
Pare t hoen
Patrijs
Scholekster
Sper wer
tamme eend
Visdief
hjaterhoen
tJi Ide eend
tnlu i p
zangvoge I s
Z i I vermeeuw
( Knobbel ) zwaan

InEekten.

bi jen
lrornmels
wespen
kever E

I anqpoo trnuggen
I ibei len
mo.:t l,er¡arc

m i eren
mot¡es
rupsen r vl inders
vlieqenr rnuÇÇen
wan t sen

0veriqe dieren.

kikker/pad
r egenh,of-m

PIanten.

Appe I
( Dauw ) Braarn
Du indoorn
LÌqurster
Me i door"n
Pruirn
ro(] 5
Vl ier

l

Cor v i dae
Anas strepera
Alauda arvensis
Turdus sp.
Ful ica atra
Larus sp.
Turdus merula
Numida sp.
Perdix perdix
|iaematopus ostralegus
Accipiter nisus
Arras p latyrlrynchos dornest icus
Sterna hirundo
Gal I inula chloropus
Anas platyrhynchos
Numenir-rs arquata
P¿Eser i for mes
Larus argentatus
Cyt¡nus olor

Hymenop t er a

Co I eop ter a
Tipulidae
0donata
fìnntrrrnid:o

Formicid¿e
( "micr0 " ) L-ep idoptera
Lepi doptera
Diptera
tleteroptera

Anur a

Lumbr icus sp.

Malus sp.
Rubus caesius
Hippophae rhamnoideE
Ligustrum vulgare
Crataegus monogyna
Prunus dornest i ca
Rosa sp.
Sambucus niqra
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De voLgende RlN-rapporten kunnen besteld worden door overschriJvfng van het
verschuldigde bedrag op giro 5ló 06 48 van het RIN te Leersun onder verneldlng
van het rapportnunmer. Uw giro-overschrijving geldE als bestelfornuller.
Toezending geschledE franco.

85/2L A.l.I.M.Mo1, De literatuur over Nederlandse aquatische macrofauna tot
1983. 176 p. f.22,'

85/22 hr.J.Wolff, Het effect van neEuur- en rnilleubeschermende maatregelen
op de levensgemeenschap.pen van de l.laddenzee. 18 p. f 3,40

86 /7

86 /8
86/ 9

86/ 16

86/17

86/ l8

86/Le

86/21

87 /t

87 /z

87 /t
87 /4

87 /s

87 /o

87 /7

87 /8

87 /g

87 /r0

M.Nooren, Inventarisatie van de houEwallen in het naEionale park de
Hoge Veluwe. 49 p. f 8,-
M.Nooren, Over het verleden van de Hoge Veluwe. 89 p. f 13'50
K.Stoker, De verspreiding van de rode bosnieren op de Hoge Veluwe.
il0 p. f I5,60
G.Hanekanp & H.M.Belje, NatuurweEenschappelijke aspecten van het
nachlnaal plaggen van heide. 366 p. f 6r-
G.Vlsser, Verstorlngen en reacties van overtijende vogels op de
Noordvaarder (Terschelling) in sanenhang met de ongeving. 22L p. f. 27,50
C.J.Snit, Oriënterend onderzoek naar veranderingen in gedrag en
aantallen van wadvogels onder invloed van schie¡oefeningen. 44 p. f 7,-
B.van Noorden, Dynaniek en dichtheid van bosvogels en geisoleerde
loofbosfragnoenten. 58 p. f 8,50
G.P,Gonggrijp, Gea-objecten van Limburg. 287 p. f 34,-

I{.O.van der Knaap & H.F.van Dobben, Veranderingen Ín de epifyt.enflora van
Ríjnnond sinds 1972. 36 p. f 6,-
A.van l^Iin.den, G.RiJsdijk, A.Schotman & J.Philippona, Ruimrelijke 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 toekomst. 32 p. f 5,-
H.Koop, Het RIN-bosecologisch inforroatiesysteen; achtergronden en
methoden. 47 p. f. 7,50
K.Kersting, Zuurstofhuishouding van t$¡ee poldersloEen ín de polder
Demmerik. 63 p. f lI,-
G.F.I{iltensen, Bijzondere plantesoorten in het nationale park de

Hoge Veluwe; voorkoraen en veranderingen. 92 p. f 13r50
M.J.Noorden, Het verleden van de hout.wallen in het nationale park
de Hoge Veluwe.23 p. f 5,-
G.GrooE Bruinderink, D.Kloeg & J.I,Iolkers, Het beheer van de wilde
zwijnen in het Meinweggebied (Limburg). 96 p. f 14,50
K.S.Dijkema, Selection of salt-narsh sites f or Ehe European net\^¡ork of
biogeneric reserves. 30 p. f 5,50
P.Doelnan, I'l.Fredrix & H.Schmiermann, Microbiologische afbraakprocessen
als saneringsnethode van neE bestríjdíngsniddelen verontreinigde gronden.
224 p. f. 27,50
G.J.Baaijens, Effecten van ontwaËeringswerken in de ruilverkaveling
Ruinerr¡o1d-Koekange.64 p. f 9,-
J.A.Weinreich & J.I{.Oude Voshaar, Populatieontwikkeling van
overwinterende vleermuizen in de nergelgroeven van Zuid-Linburg
(1943-1987). 62 p. f 8,-
N.Dankers, K.S.Dijkema, G.Londo & P.A.Slim, De ecologische effecten van
bodemdaling op tuneland. 90 p. f 13'50
F.Fahner 6. J.Wiertz, Handleiding bij her WAFLO-modet. 99 p. f 14,50
J.l{ierrz, Modelvorming bij de projecten van WAFLo en ShrNBL. 34 p. f 6,-
ht.H.DiemonÈ & J.T.de Smidt (eds.), Heathland managelDent in The Nether

87 /rr
87 /tz

87 /t¿+

87/ts
87/16
87/17



87/ta
87/tg

87/zo

87 lzt

87/zz

87 lzs

87 /z+

87125

87 /zo

87 lzs
87lzg

88/ 30

88/: t

88132

8813 3

88 /lt+

8813s

88ltt

88/39

lands. i10 p. f 15,50
Effecten van de kokkelvisserij in de l{addenzee. 23 p. f.3.75
H.van Dan, Ì,lonltorlng of chemist.ry, nacrophytes, and diatons in
acidifying moorland pools. ll3 p. f 16,-
R.Torenbeek, P.r.Þf.verdonschot & L.ll.G.Hig1er, Biologische gevolgen van
vergroÈing van waterinlaat in de provincie Drenthe. 178 p. f 23,-
J.E.I,Iinkelman & L.M.J.van den Bergh, voorkonen van eenden, ganzen en
z!¡anen nabij Urk (NOP) in januarl-april 1987. 52 p. f 7,50
B.van Dessel, Te verwachten ecologische effecten van pekellozlng in het
Eems-Dollardgebied. 7I p. f 10,-
W.D.Dennernan & R.Torenbeek, Nltraatenissie en Nederlandse ecosystexoen:
een globale risico-analyse. 164 p. f 2L,-
Þl.Bui1, Begrazlng van heldevegetaties door ederhert en noeflon; een
literatuurstudie.3I p. f 5,60
M.Post, Toelichting op de vegetatíekaart (1981) van het naEionale park de
Hoge Veluwe. 49 p. f 7,50
H.A.T.M.van wezel, Heidefauna in het natlonale park de Hoge Veluwe.
54 p. f 8,-
G.M.Dírkse, De natuur van heÈ Nederlandse bos. 2L7 p. f. 27,50
H.Siepel et a1., Beheer van graslanden in relatie toË de ongewervelde
fauna: ontwikkellng van een monitorsysreen. 127 p. f 17.95

P.F,M.Verdonschot & R.Torenbeek, Lettercodering van d
aquatische macrofauna voor mathenatische verwerking.
P.F.M.Verdonschot., G.Schmidt, P.H.J.van Leeuwen & J.A
nuggen (Culicidae) in de Engbercsdijkvenen, I09 p. f
W.J.l'Iolf f (red. ) , De internaËionale betekenis van de Nederlandse natuur.
174 p. f. 22,-
H.Eijsackers, C.F.van de Bund, P.Doekoan & Wei-chun Ma, Fluctuerende
aantallen en activiÈeiEen van bodemorganismen. 85 p. f l3r-
Toke de Wit., De effecten van ozon op natuurlijke ecosyst.emen; een
Literat.uuronderzoek. 27 p. f 5 ,20
A.J.de Bakker & H.F.van Dobben, Effecten van ammoniakemissie op
epifytische korstroossen; een correlatief onderzoek in de Pee1.
48 p. f 7,50
B.van Dessel, Ecologische inventarísatie van het IJsselmeer.
82 p. f 12,75
A.Schotman, Tussen bos en houtwal; broedvogels in een Twents cultuur-
landschap.87 p. f 13,25 |

P.Doelman, H.Loonen & A.Vos, Ecotoxicologisch onderzoek in met Endosulfan
verontreinigde grond: toxicit.eit en sanering. 34 p. f 6r-,

e Nederlandse
75 p. f 10,-
.Schot, SEeek-
l5 ,50

88 lto

8814I J.L.Mulder (red.), De vos in het Noordhollands Duinreservaat. Deel l:
Organisatie en samenvatting. 32 p.

88/42 J.L.Mulder, idem. Deel 2: Het voedsel van de vos. 78 p.
88/43 J.L.Mu1der, idern. Deel 3: De vossenpopularie. I29 p.
88/44 J.L.l'lulder, ide¡n. Deel 4; De f azantenpopulaEie. 59 p.
88145 J.L.Mulder & A.H.Swaan, idem. Ðeel 5: De wulpenpopularie. 76 p.
De rapporEen 4I-45 worden niet los verkocht maar als serie van vijf voor f.25.

88ll+8 J.J.Smit, Het Eemland en de polder Arkenheen rond het begin van de
twintigste eeuw, 64 p. f 9,-

88149 G.W.GerriEsen, l{.den Boer & F.J.J.Niewo1d, Voedselecologie van de vos in
Nederland. 96 p. f. 14,25

88/50 G.P.Gonggrijp, Permanente geologische ontsluitingen in taluds van
Rijksweg A L bij Oldenzaal. 18 p. f 3,50


