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Voorwoord

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

Verwacht rnocht worden dat de komst ven deze predator bepaalde
invloeden zou uitoefenen op het oecosysteem ven het duin.
Teneinde het beheersbeleid t.å.v. de voE goed te onderbouwen werd
op instigatie vån ir.H.Veenendaal; destijds Adjunct-Directeur
Terreinbeheer van het Provinciaal ü.laterleidingbedri ¡f van Noord-
Holland (PWN)r besloten een uitgebreid onderzoek in te stellen
naar de leefwi jze vån de vos en nåar de invloed van de vos op
enkele prooidiersoorten. Het onderzoek vond gedurende vijf jaren¡
van 1979 tot 1985, plaats in het bij het PWN in beheer zi¡nde
Noordhol lands Duinreservaat.

De eerste fase van het onderzoek vond plaats onder auspiciên van
de aan de afdel ing Terreinbeheer van het PIJN verbonden Natuurwe-
tenschappetijke AdviescommisEie en met personele en materiÊåIe
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 KoninkliSke Nederland-
se Jagersverenigingr de Nederlandse Vereniging van Jachtopzich-
ters en de dieroecologische vakgroepen van de Vrije Universiteit
en de Rijksuniversiteiten van Utrecht en Leiden.

De definitieve verslaglegqing van het uitgebreide onderzoek
heeft helaas geruime tijd op zich laten wachten. De reden
hiervoor is van personele aardr waardoor uitwerking en verwerking
van de vele verzarnelde gegevens voornarnel i ¡k in vri ¡e ti 5d moest
plaatsvinden.

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

juli 1988

nãmens het Provinciaal tJaterleidingbedri¡f van Noord-Hol land:

C. Sprey
Directeur

Dr.W.J.t,Jolff
Directeur Onderzoek

nåmens het Rijksinstituut voor Natuurbeheer:



Samenvattino.

Het grootste deel van de vossenpopulatie in het Noordhollands Duinre-
servaat leeft verdeeld in kleine groepen; elke groep bewoont een in
tijd en ruimte min of meer stabiel territorium van ongeveer 170 ha
(tabel 6)r dat slechts heel weinig overlap vertoont met aangrenzende
territoria {figuur 8¡ 1? en 17).
Het wegvallen van territoriale vossen Ieidt soms tot verschuivingen van
territoria; de oorspronkelijke dichtheid van vossen en het oorspronke-
lijk aantal territoria wordt in de eerste winter weer hersteld door
vestiging van jonge vossen (paragraaf 3.e.1.d en e).

De "standvossen" verlaten hun territorium zelden; uitstapjes van man-
netjes lijken o,a. te maken te hebben met het opzoeken van buurvrouw-
tjes in oestrus; vån vrouwtjes voorål met de voedselvoorziening van hun
jongen (par. 3.e.4).

Een klein deel van de jonge vossen leeft in de periode na hun eerste
winter een ti¡d tang in een klein aktiviteitsgebiedr tussen de groeps-
terri toria in (par. 3.e. 1.d en 3.3.6) .

De groep vossen die een territorium bewoont is in de regel samengesteld
uit Één mannet¡e (rekel) en twee of drie vrouwt¡es (moertjes) (par.
3.e.e). Meestal brengt slechts één vrouwtSe een worp groot per terri-
torium; de overige vrouwt¡es worden óf niet drachtig¡ óf verliezen hun
jongen in een vroeg stadium (par, 3.e.7). In ongeveer 1 op de B terri-
toria brengt wél een tweede moer een worp groot (par,3,e.6).

Het aantal jongen in de gevonden hforpen varieert van I tot 8r en be-
draagt gemiddeld 4t7. Op het moment van vången van de jongen (op een
Ieefti5d van 5 tot 9 weken) zijn er rneer mannet¡es dan vrouwt¡es¡
blijkbaar door een hogere sterfte van vrouhrtjes in de eerEte levenswe-
ken (par. 3.e.7).

De voor¡aarsdichtheid van territoriale vossen bedraagt ongeveer 1r9 per
100 ha. De totale voor¡aarsdichtheidr inklusief de nog niet territo-
riale jongen van het voorafgaande jeerr ligt tussen de ê en 3 per 100
ha. Na de geboorte van de ¡ongen bedraagt de totale populatiedichtheid
ongeveer 6 per 1OO ha. Door sterfte en emigratie neemt de dichtheid
geleidelijk åf tot de genoemde voorjeårsdichtheid. Er kon geen reËel
verschil in populatiedichtheid worden gekonstateerd voor de jåren 'F,?,
'83 en '84 (par. 3.e.8).

De belangrijkste doúdsoorzaak van vossen in het NHD is stroperij m.b.v,
vergif. Dit treft voorel de ¡uveniele en subadulte vossen. Daarnaast is
er enige natuurli¡ke sterfte van kleine ¡ongen gekonstateerd (par.
3,e.9).

In de loop van de eerste herfst en winter gaan de meeste jonge månne-
tjes en enkele jonge vrouwtjes verkenningstochten maken buiten het
ouderlijk territoriumr wat meestal leidt tot veEtiging elders (disper-
sie). Uiteindeiijk¡ soms pas in hun tweede of derde jåerr zijn aIIe
mannetjes en een derde tot de helft van de vrouwt¡es elders gevestigd
(par. 3.3.e). Er konden vi¡f verschillende typen van dispersieverloop
onderscheiden worden (par. 3.3.6). De jonge mannetjes vestigen zich
gemÍddeld op een grotere afstand van het ouderlijk territorium dan de
jonge wi jf ¡es: resp. 7t4 en ?r5 km (par. 3.3.4).
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1. Inleiding,

1.1. Algemeen.

De rapportage over het onderzoekspro¡ekt is verdeeld over vijf rappor-
tenr onder de titel "De vos in het Noordhollands Duinreservaat". In
DeeI 1 r "0rganisatie en Samenvatting" ¡ is het advies opgenornenr dat de
Natuurwetenschappel i jke Adviescomrnissie na afsluiting van het onderzoek
heeft uitgebracht aan Provinciale Staten vån Noord-HolIandr ten behoeve
van het beheer van de vossenpopulatie. Dit advies bevat een samenvat-
ting van de belangrijkste resultaten
Verder wordt in Deel 1 de organisatie van het onderzoekspro¡ekt uiteen-
gezet en wordt alle bij het onderzoek ondervonden hulp verantwoord. Een
uitermate belangri¡k aandeel in het onderzoek is geleverd door de vele
studenten; hun bijdrågen staan ook vermeld in DeeI 1..

De delen ? t/n 5 doen verslag van de reEultaten van het onderzoek zelf.
Deel ?r "Het voedsel van de vos"r bevat een verslag van het onderzoek
naar de inhoud van vossekeutels en naar de prooiresten bij de burchten.
Het voor U liggende DeeI 3r "De vossenpopulatie"r behandelt het onder-
zoek dat voornamelijk met behulp van zenders werd verricht aan de vos-
senpopulatie: aantal len¡ populatie-struktuur r voortplant ing ¡ dispersie
en dergel i jke.
Van het onderzoek naar de fazanten en de invloed van de vossen op deze
soort wordt verslag gedaan in Deel 4r "De fazantenpopulatie". Tenslotte
bevat Deel 5r "De wulpenpopulatie"r de resultaten van het onderzoek
naar het wel en wee vÊ¡n de wulpen die in het NHD broeden.

Het doel van de rapportage is vooral om een grondig verslag te geven
van het onderzoek in het NHD. Daarbi¡ is afgezien vàn het maken van een
uitgebreide vergelijking met datgene wat in soortgeti¡k onderzoek
elders gevonden is¡ er is dus slechts beperkt gebruik gemaakt van de
zeer uitgebreide literatuur over de vos.

1.ê. Geschiedenis van de vos in de duinen.

In het oudste handschrift over de ¡acht in Hollandr dat dateert uit
ongeveer 1ó35r is het volgende over vossen te lezen:

"...2i¡n daer eertijdts veel geweestr doch in lange jåren Çeene¡
ende principalijcken (=vooral) 't sedert men de Bosschen heeft
uijtqeroeijt ende tot weij en såeijlånden gemaecktr de morassige
landen gehooght ende tot weij en hoijlånden geepproprieert. In
voegenr dat als'er aI in de Winter bij groote vorgt over't ijs nu
en dan een er¡ckel over de Rivieren compt r r^¡erden datel i jck bi j de
duijnmeijers; die se terstondt vernemen (om dat se licht om

speuren zijn) gevångenr Si¡ brengen dan bijeen alle haere hondenr
en gaen op den voet aenr best op den wint op datse een niet en
verwaijen¡ urant andprs haer Iicht souden ontstelen (=ontsnappen).
(..,) Doen wonder groote schade onder 't conijn".(Swaen¡ 1948).
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Archaeologisch onderzoek vån menselijke nederzettingen heeft ook een
aantal vondsten van vossen in u¡est Nederland opgeleverd: Zwaagdijk t
1400 v.Chr; Vlaardingen t 300 v.Chr en Valkenburg t eOO na Chr (Clasonr
t967r; Langeveld (Noordwijkerhout) I e000 v.Chr (Louwe Kooi¡mans¡
1985).
De vos kwam dus heel vroeger ook in het westen van Holland voor¡ en is
mogelijk in de middeleeuwen verdwenen door inkrimping van het voor hem
geschikte leefgebied en door bestrijding.

Het is niet met zekerheid bekend wat de herkomst van de huidige vossen-
populatie is. Jonge vossen kunnen zich tijdens de dispersie-fase over
grote afstanden verplaatseÍr; rrìåår' dat betreft vri jwel uitsluitend de
mannet¡es (Niewoldr t97b; zie ook paragraaf 3.3). Vermoedelijk zijn de
pear zwerVêFSr die vóór 1968 in de duinstreek werden gevångenr allemaal
mannet je5 geu',eest, Een andere mogeli jkheid isr dat het vossen betreft
die aIs huisdieren gehouden werdenr ên oñtsnapten of losgelaten werden.

Er li¡ken twee reële mogelijkheden te zijn voor de oorsprong van de
huidige populatie. Ten eerste kunnen er enige dieren (of een zwånger
wijf¡e) uit gevångenschap ontsnapt of losgelaten zijn. De voormalige
direkteur van de Kennemerduinen zou eens een vos met halsbandje gescho-
ten hebben. Ten tweede kunnen er moedwillig een aantai jonge vossen
zi¡n uitgezetr die in het oosten van het land bemachtigd werden. Iemand
vertelde mi¡ in vertrouwen dat hi; wist dat er in 1968 vier jonge
vosjes uit één nest bij t,Jijk aan Zee waren uitgezet. Hoe het ook zijr
in ieder geval moeten ongeveer gelijktijdig zowel ten zuiden als ten
noorden van het Noordzeekanaal vossen in het duin terechtgekornen zi.in¡
dat maakt de mogelijkheid van opzettelijke introduktie het meest
waarschi¡nIi¡k. In elk geval moeten de vossen ten noorden van het
Noordzeekanaal r dus in het NHDr afstårnmen van heel weinig Vossênr
wellicht slechts van één paar¡ gezien de hoge frekwentie waarmee een
bepaalde zeldzarne afwijking van de schedel voorkomt in de huidige
populatie (Bouwmeester et aI.r in prep.).

Het valt vri¡wel uit te sluiten dat de vossen op natuurlijke wijze de
duinen bereikt hebben. Gezien de recente planologische ontwikkelingen
in het westen van Nederlandr waarbii op veel plaatsen voor de vos
gunstige leefgebieden gekreëerd wordenr zoå1s rekreatiegebieden en
opgespoten industrie-terreinen¡ is het echter denkbaar dat de vos na
verloop van enige decennia de duinen ook wel op eigen kracht bereikt
zou hebben.

1.3. Verduideli jking van gebruikte terminologie.

In dit verslag worden verschillende benarningen voor mannet¡es- en
vrouwtjes-vossen door elkaar heen gebruiktr zonder dat er verschil in
betekenis is: "vrouwt¡e - wijfje - moer(tje) - moervos" zi¡n synoniem¡
evenalÉ "månnet3e - rekel".
Ook de termen "aktiviteitsgebied-gebied-territorium" li jken zonder
onderscheid door elkaar heen gebruikt te worden. Dat is echter niet het
gevaI. Kortheidshalve wordt vaak "gebied" gebruikt waar "aktiviteits-
gebied" bedoeld is. Tussen aktiviteitsgebied en territorium is echter
een duidelijk verschiI: "aktiviteitsgebied" is de meer algernene termr
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voor ieder gebied dat in een bepaalde periode wordt gebruikt door een
vos. "Territorium" daarentegen wordt in dit verslag alleen gebruikt
voor het gebied dat door een groep vossen gezamenlijk bewoond wordtr en
waaruit vossen ven åàngrenzende groepen (blijkbaar) geweerd worden. Bij
gebrek aån meer dan één gezenderde vos per groep wordt het ook wel
gebruikt voor individuele vossen¡ aIs er tenminste duidelijke aanwi¡-
zingen zi¡n dat het "territoriale" vossen betreftr dat u¡il zeggen dat
ze (blijkbaar) deel uitmaken van zo'n familiegroep en dat ze hun
aktiviteiten goed spreiden over een duidelijk begrengdr niet te klein
terrein¡ wååFVårì de ligging in de tijd min of meer stabiel is.

EIke gezenderde vos kreeg bi¡ zi¡n vangst voor het gemak Eprt nåãlßr Prì

voor administratieve doeleinden een nurnrner. In de tekst is dit vaak
tussen haakjes toegevoegd aan de naam; in de figuren is alleen het
nummer gebruiktr wåarbi¡ aan de mannet¡es meestal het geslacht is
toegevoegd.0m het de lezer mogeli¡k te maken de onderlinge familie-
relaties tussen de vele vossen te blijven overzienr is achterin een
uitklapbare bijlage 4 opgenomen.

In de figuren waarin aktiviteiten of aktiviteitsgebieden vË¡n vossen
zijn weergegevenr is ter aanduiding van de Echaal een deel van het
nederlandse kilometer-net ingetekend. Steeds is de afstand tussen twee
parallelle lijnen precies I kilometer. Ter oriëntatie is in de figuren
vaak een klein kaartSe toegevoegd van het NHD tussen Egnnond en l,Jiik åån
Zeer met daarin åangegeven de verharde wegen¡ de grenzen van het reser-
vaat en de ligging van de dorpen Egmond aan Zee (EZ)r Egmond Binnen
(EB) r Castricum (C) en tli¡k aan Zee (t.J).
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e. Methoden.

e.1. Vangen ven volwassen vossen.

In de winter van 1979-1980 werd begonnen met vangpogingen door het
plaatsen van vijf grote vangkooienr centraal in het terreinr V€F-
spreid van t^Jijk äan Zee tot Egmond. Het wåren zogenaamde doorloop-
kooienr Qernaakt vån gepuntlast gåas op een houten frame¡ en onÇe-
veer 4 x 1 x 1 meter groot. De twee valdeuren werden in werking
gesteid wånneer aan het opgehangen åas in het midden van de val
getrokken werd. Het aas bestond rneestal uit een slachtkip of een
konijnr ên wprd ongeveer eens per week ververst.

Met deze kooien werden allerlei dieren gevengens zoâls kattenr
ekstersr buizerdenr bunzings¡ een Eperwer zelfs¡ Bñ in de loop van
verscheidene maanden slechtE één voEr Riet¡e (numrner 04), Deze
arbeidsintensieve rnethode werd vanwege hÞt slechte resultaat na
een jaår verlaten. In het RlN-onderzoek destijds was dit type
kooien tarneli¡k suksesvoÌ. trlellicht is het voedselaanbod in het
NHD zó goed dat hier weinig vossen het riEico nernen een onbekende
besloten ruimte in te gaan onì åås te bemachtigen

De tweede gebruikte vangmethode was het zetten van geborgde strik-
ken. Deze waren çernaakt van staaldraadr rnet een borg die zodanig
geplaatst was dat de geheel dichtgetrokken strik nog een lus vrij
liet met een ornvang vån 27 å ?8 cm, Het grootste deel van de
strikken werd kant en klaar in Engeland gekochtr een deel werd
zelf vervaardigd. De strikken werden geplaatst op wisselsr zoveel
mogelijk uit de buurt van obstakels als bomen ê.d.r om te voorko-
rnen dat gevången vossen zich zouden beschadigen. Aanvankelijk
werden de strikken geplaatst en gekontroleerd door de jachtopzie-
ners. Laterr toen de vangpogingen werden gekoncentreerd in het
deelterrein Castricum en het noodzakelijk werd geacht orn de strik-
ken niet alleen's ochtends vroegr rrìååF ook midden in de nacht een
keer te kontroleren¡ wÊrd het vangen met strikken geheel door de
onderzoekers overgenornen,

Veel vossen werden gevången door hen uit te graven. Zodra zich een
gunstige gelegenheid voordeed' waarbij een vos zeker of zo goed
als zeker in een burcht zat die technisch gesproken uit te gråven
wasr werden de ingangen dichtgestopt met materiaal dat nåar mensen
rook¡ of werd iemand op de burcht achtergelaten orn te verhinderen
dat de vos de benen zou nemen. Dan werden schoppen gehaald¡ en
werd de burcht op een systematische manier uitgegraven.

Een erg suksesvolle vangmethode¡ die wat betreft vossen voor zover
bekend het eerst door het RIN werd toegepastr wås het dri¡ven van
vossen in staande netten. Vooral voor het terugvangen van reeds
gezenderde vossen was deze methode erg geschiktr omdat exakt
bekend wås wåar de vos zich bevond. Er werd echter ook we1 op goed
geluk een stuk terrein gedreven. De netten werden met slechtE
enkele mensen Ën zo min mogelijk lawaai geplaatst op de paden of
op open stroken terreinr zo veel mogelijk in een lJ-vorm. De poten
van de U werden daarbi¡ gevormd door netten die uit één laaq
bestondenr prì wåår-in vosEen zich níet lieten verEtrikken; ze
funktioneerden als hek. Onderin de U stonden zoqenaarnde spiegel-
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nFtteü van hpt RIN die uit drip lar¡en beEtonde¡r, twee buitenste
met rnazen van 20 tri j ä0 crn¡ en Êen zÊer ruirn val tend binnennet met
må¿en van 5 bi j 5 r:fir t¡tåår-in cle voEgen verstrikt rnoesten raken. 0m
dat te bereiken nroeEten de vossen met flinke snelheid in het net
gejå'rgd worden. Dat gebeurde door enkele mensen die op regelmatige
afEtanden een stukje binnen het net verstopt zatenr pn die in
aktie kwamen zodra epn voE bij het net verEcheen. voor het dri¡ven
L'¡erden zoveel mogei i ¡k merrsen opqetrommeld r meÉstål de ptJN-ter-
r-ein-medewerkersr sonì5 aarrgevuld me1; toevallige passanten of
campinggasten. De dri¡verslinie bewoog zich in rustiq tempo in de
r ichting varr de spiegelnettenr 0ìËt niet al te veel lawaair zolanq
er geen vo6 in zicht was. Sloeg er een vos terug¡ dat wil zegçeìr
renrje eÈn vos in cJe richting van cle drl¡versr dan wer-d met veel
lar¡a¿i geprobeerd hern weer de kant van de netterr op te ¡agen. 0p
deze ¡ranier werden soms tu,¡ee vossen in één drift gevången.

fJog een vanqrnethode was het plaatsen vån eËn stevige kooi van p x
0.8 >r 0.8 mr voËrt-zien van een våldeur, tegen epn stenen muurt¡e
uuaarin een 300 m lange overloop-pij¡r van een rioolput van camping
B,lkkum uitkwam. Deee pi¡p l'rerd door vosEen wel als slaapplaats
gebruikt.0p deze manier werd één r¿os tweem¿alr pn eFn andere voE
eenmaål qevangen.

Van gevangen voËsen u,¡erden genoteerd: qewicht r lenqte van de
achtervoptr kr:nditie van het gebitl nummers varr de twee aange-.
brachte oorrnerken¡ kleuren en patronen van het reflekterende
rrra Ler i aal waarrnee ije zender r^ras bep lak t en a Ì I e verdÊr vån belang
rÍjnde bi¡zonderheden. De voEsen werderr;o snel nror¡e1i.¡k weer
losqeiaterr op de vangplaats.

?.?. Vangen vèn jonqe vosssn.

.Jonge vosseìl werrJen in de periode dat ze nog in ¡le l:urchten ver-
bieven gevångpn door hen uit te gråven¡ of rlor:r rnior:pkooierr in de
burcht-inqangerr te pl.aatsen. Deze inioopknoi"en waren gemaakl van
gepuntlast qaas, måtêrì 100 x ?0 x 30 cmr en hadden tu¡ee schuin-
qepl,ral;ste deurt¡es (één bi j de inqarrq en ÉÉn in het midden) die
door-cle jonqe vogsen openqeduwd moestpn worden en die dan achter
hen dichtvielen. De kooien werden ¿over rnugel i jk in cje pÍ jpen
qeplaatst: de bovenl.:ant afgecJekt met plastic: en rondorn goerj vast-
ge:¡et met t¿kken om be voorkomen dat de vo5serr zouden ontsnappen
daor lanr¡s de kso iL.n naar bui ten te qraven. Desonrlanks gebeurde
rJ;it regelmatigr vnoral ,rls de jongen al tanrelijk groot urarenr en
¿eker als er zich eerr volwasEen voE in de burcht bevond. De pi¡pen
waarj.n gF:pn [<oojen geplaatst þlonden worden¡ werderr mel takken en
piaqqen¡ sonls ook rnet Çååsr dichtqestopt.

Dp inioopl<ooien werrJen's orhtendE r¡ropg qekorrtroleprci .3e þ.onclen
geleeqd wclrden door de naar buiten gel<eerde achterkant te ûperrerr,
¡or-lab:e niet steeds oprrieuw gepla;rtst hoefderr te r,,lorde.n. In l9B0
E¡n l'981 Iieten we cle kooien twee of hooguit drie dagen staan;
tue¡val liq echtr.:r blekpn þrooien die wat ianqer storrden¡ toch noç
.jonge vclssen te r,,arigerr. Vanaf die tijc, bleven inlnopkooien min-
steriç eert weelir Fn in ieder ç¡eval tot vier dagen rra rje iaatste
vanqst in positie, Bij het urtgraverr vån jongp vossen bieek vaak
tJat er i:i.r:h ir¡ de burcl-rte¡r veel vcrerjEel bevond, Dit ma¿ki, het
tilijkbaar mor¡e1i.¡1.: dat heb EomE tierr rlaqen duurt voordat het
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1a¿tste ¡ong de burcht verlaat.0ok deze laatEte jongen verkeerden
nog in goede kondi tie op het rnornent v¿n vangen. Kle j. ne jongen
werden vaak met t¡lee of drie tegelijk in éÉn kooi qevangen,
grntere rneestal aÌ ieen.

e.3. Telemetrie.

[ike qevangen volwåssen vos¡ en v¿naf 198? ook eerr deel van rje,
jonge vosseìr' kreeg een zender om de hals. Deze zenders werden
aalrvankelijk georaakt door de technici van het RJN te Arrrhernr err
later door P"Jarrsen van de afdeling Rr.visie van hpt pt^JN. Een
zender vån een voiwasgen vos wooq ongeveer 150 gram (dat is
onqeveer 3 % van het lichaarnsgewicht)r en bestond uit een roeEt-
vri¡stalen halsband met een PVC-blok eraan, Nåårin de zender en de
batteri¡ waren vervat, De levenEduur van de zenders bedroeg I tot(theoretiEch) 5 ¡aarr afhankelijk van het aantai uitqezonden
p¡epjes en de duur r¡an elk piep¡e, De zentlers voor de ¡onge voEsen
wclgen onqeveer 35 qramr ên zonden hun piep,¡es 4 tot g maanden uitr
lang gerropq om hen beqin auqustus te kunnen terugvangerr voor het
clmdoen van de defÍnitiever Çrote zender. uitgezonden werd zowel op
de ?7 Mc als op de 30 Mc. 0p beide frekwenties waren 11 kanalen
beschikbaar¡ waardoor het meestal moqelijk was elke voE een eigen
fr-ekwentie te geven. Als er twep zenders op het:elfde kanaal
uitzonden, verschi Ide hun piepfrekwentie (aantal piepJes per
mintrt¡t) zodanigr dat het onderscheid tusEen de twee vossen steeds
duideli¡k was.

Omdat in het begin van het nnclerzoek al Enel duideli¡l: urerd tJat de
vosËen ir-r het NHD er een duidel i jk dag-nacht-r i tme np na hielden
(MuIder' 198e) r waarbij ze vr-ijwei uitsluitend tijdens de narht
aktief 'nlarenr werclen dp rneeste geqevens over hur¡ ruimtelijke
alrtÍviteit'E nachtE verzameid. Daartoe werd in de regel één voE
teqelijk gevolgd met een ¡reilauto¡ v{åâFin zich de orrtvanger [:e-
vond. 0p rle auto waE een draaibare¡ richtÌnggevoelige antenne
çernorrteerd, Deze kon vanui t het au loraarn berj iencj en af t¡elezerr
worden, met alE referentie de richtinq waarin de auto zic.h bevolrd;
cJaartcle werd de auto steeds r¡e¡:laatEt op een recht stuk pad ofl Fan
herkenb¿ar punt op de kaart,0p plaatsen in het Þuitencjuin waar
een dergelijkp orierrtatie niet rnogelijk rdas¡ werden herkennings-
punten in het terrein aanqebracht err de Etanrl v¿n de auto met
trehuìp vðn een kompas op de kaart åånqegeveìr.

Dm een plaatsbepalingt ef ".fix" var1 eêì-t voe te verkrijgen was het
rroodzakel i¡k om Eteeds vanuit twee (of meer) plaatsen dp richtinç
te pei len. Daarbi ¡ werrJ ernåår gestreefd clc-' lroek die cle pei l ilrqen
met eikaar nraakten ongeveer 90 graderr te Iaten zi jn¡ voor eên ;zo
qroot nrc.:geIi¡ke nauwkeurigheid.0ok mocht cle tijd die verstreek
tus,.;en de te kombiueren richtingpei ìinqen niet te iang zi¡nr
\./oeråi niet bi ¡ een voE díe zich snel verplaatEte. 0p het stan-
daal-cl pei lfor-mt-r j i.er l.lon de matp van n¿uwkeurigheid van de f ix
åayrqegeven worden in drie kateqorieein¡ rel,íening houdend met cfe
lonpsnelheid van de vog, de verElr-eken i;i ¡d tussen de richting-
perlingen' de afELalrd waarop de vog zich bevond en de.iterkte en
stabiliteit va¡r het Eignaaì.. üp dit forrnulier werd verder tret aI
of nieit akl.ict"l zI¡n van de vos ti¡c.lens elke peiiing aangeqeven.
lll',tivi teit r.,,,ös eenvoudiE te ks¡rstateren ààn de rnate van wisseling
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vån de sterktE vàn het siclnàå1. Elke regel op het forrnul ier
korrespondeerde rnet een fíxr rdåårvan de plaats op pen bi¡behorerrde
kaart ì/,,4s åðngÊqevelì, De krrördinaten varr de frxen konden achleraf
op het formulier worden ingevuld Deze werden afgerond op 50 rflÉterl
r:rndat uit experimenterr met de apparatuur en uit de praktijk nret de:
vossen was gebleken dat de nauwkeurigheid van een plaatsbepalinq
in de regel onqeveer ?5 rneter bedroeg. Naast cle gegevenç die ap de
peiling zelf betrekklnq hadden¡ werden op het formulier de weers*
ornEtand igheden bi jgehouden.

In de rneeste qeval len kon de uitgekozen ;:el'ldervoE goed gevoiqd
wordenr zÐnder dat de peilauto dichter dan 150 meter hoefde te
naderen. Beïnvloeding van het qedrag vèr1 de vos door de aanwezig-
heid van de peilauto kon zodoende voorkomen worden. Het ti¡dsver-
loop tussen opeenvolgende fixen bedroeg vaak ongeveer tien minu-
tenr in terreirr met minder beschikbare paden soms uitlopend tuL 3O
minuten.

Daqrustplaatsen werrjen v¿ak nauwkeuriger bepaald door met de åppå-
ratuur rn de hand het terrein in te lopen.0p deze manier kon
worden vastqesteld of een vos in een burcht sllep of boven de
grondr vêak zonder- hem te storen. Het is niet mogelijk om aan het
signaal van de zender vast te stellen of een vos ondergronds zit
of boverrgronds. 0ok bi¡ observaties werden de ontvanger Fn antenne
a 1s hu l prn i dde I r,,re I meegenornen ,

Dp aktiviteitsg*bieclerr van de qezenderde vossen werden op cle kaart
beschreven door een I i ¡n te trekl,len om de bui tenEte f ixen. Hierbi j
werd echter een enkeÌe fix die rJuideli¡k buiten het normale akti-
viteitsgebieden viel buiten beschouwing qelaten, evenäls a1le dag-
rustplaatEen die erbuiten vielen. l^Janneer een vos buiten zi¡n
normale aktivi tei tsgebied sl iep r keerde hi ¡ in de regel I ine¿
ræcta terui¡ zodrà hi¡ weer ¿ktief werd. Dp echte "uitstapjer" (zie
3.?.4) urerden ook niet meegerekend.
In eerr ¡antal gevallen werden door de Iijn om de buitenste fixen
heen ook terreingedeelten ornsloten die door de betreffende voE
nooit bezocht werdenr wàâr hi¡ omheen Iiep. Dit was bi¡voorbeeld
het geval met een vos die ten westen en ten zuiden van camping
Bakkum leefde, mèårnooit op het campingterrein zelf kwåm. Het
l.:wam echter ook wel voor h,ånnepr het terrein van een nabur iq
voEseterritorium Eerneden werd. In al deze gevallen werd zo'n
terreindeel buiten de omlijninq van het aktiviteitsgebiecl gehou-
den. Deze methode van beErhri¡ven van aktiviteitsgebieden wordt rJe
aangepaste minimum-årËåðI-methode genaemd.

?-.q. 0bEervaties.

Voor¿1 in het voor j.åar werden observaf ieE verricht r in lret aiçe*
rneen Dm vast te stel len hopveel volwassen vosEen zir:h in eIk
territoriurn ophielden. Als hulpmiddel daarbi ¡ werden irr sommige
peri.ocJerr pen ¿antal voerplaatsen onderlroudFr-ìr wååt-irr één- of twep-
maal per week een beetje voer in de vorm vån een stuk koni;n of
enkele kippekoppen tregraven werd. Door niet teveeL voer uit te
leqgen werd qetracht een bijvoeder-effekt te voorkornen. Het
clbserveren :elf gefreurde met behulF .¡ðn een inf raroodki ¡ker v;in
0ude Delft. Deze ki¡l.rer maakt qebrui.k varr een irrfrarood.-schi¡n-
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werperr wåårdoor de ogen vån vossen en åndere roofdiererr çterk
oplichten in het beeldr pVFnä1s het reflekterende materiaal
(Scotchlite) wåårmee de oormerken en de zenders h{aren bep}akt,
Burchten met joìrçë vossen werden ook wel bi ¡ dagl icht geobsl¡r-
veerd.

In het algemeen leverden de observaties hepl weinig rendernent op:
vele uren zÍttenr en enkele minuten lang een vos in beeld hebben,
Dit werd mede in de hand qeh,erkt door de onoverzichtetijkheid van
heb terrein (bebossing i¡r het oostpnr Çeàksidenteerdheid in het
westen) en de beperkte reikwijdte van de infraroodkijker'. ongeveer
150 meter,

e.5. lnlorpen-inventar ÍEat ies.

EIk voorSaar werd een groot deel varr het terrein door de ¡achtop*
zienerE en J.Zonneveld afgezocht op burchten rnet jonge vossen. Het
terreinqedeelte wåar zich veel zendervossen bevonden werd rneeEtal
door de onderzoekers zelf geïnventåriseerd¡ vånweÇê de via teleme-
trie opgetrouwde specifieke kennis over de vossen daar. Eenrnaal
gevonden burchten met jongen werden niet meer alleen gelaten¡ om.
te voorkornen dat de jongen verplaatst zouden kJordan donr de
volwasEen vossËn. in het begin van het onderzoek werd namelijk a1
snË,I Èrvår-en d¿t de minste of geringste verstoring in de buurt van
een burcht' zelfs ¿lleen a1 de kortstondiqe åanwezigheid van een
mtrns op een Liental mebers afstandr er toe leidde dat de burcht de
volgende dag verlaten was. Steeds werd getråcht zoveel mogelíjk
van de jonqen te vangen en te merken,

?.6. Dode voEsen.

ïijdÊns de onderzoeksperiode werden veel vossen dood in het ter-
rein qevondenr gezenderde vosEen meestal door ons, ongezenderde
vaak door terreinpersoneel of rekreanten. ZoveeI mogelijk werden
cjeze vossen gemeten en onderzocht op afwi jkingen. Ook cle maar¡in-
ttoud werd onderzocht, bewaard en voor analyse opqestuurd n¿ar het
Centraal Diergeneeskundig Instituut. In het begin werden er zelden
sporen van vergiftiging gevonden¡ maar dat bleek te berusten op
een gebrekkige analyse-methode voor het meest gebruikte r¡if. Later
kon van vri¡wel atle vossen worden vastgesteld d¿t zÉ vergiftigd
h,år en .

De Echedels van de verzamelde vossen werden opgenornen in de kol-
Iektie van het Instituut voor Taxonornische ZoöIoqie van de Univer-
siteit van Arnsterdam.
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3. Resul Laten

3. I . 0verz- Í clrt qezenderde vÕssen

I rr he t gehe I Ê voseeìlpr o j Èk t werden 5ó voEsen vån een zender
voorz ien. Voor- de ruirntel i jke organiEat ie v¿n de popuiatie
zijn P4 zendervogsen vån belang als "ståndvossen"; de overige
betreffen jonge vossen die çiechtE kort gevolqd zi ¡rr en jonge
vossen die voorn¿melijk op hun dispersie gÊvoIgd zijn.

Een clverzicht v¿lr de lotqevallen van de 74 gezerrderde Etand-
vossen door de jåren heen staat in figuur 1. Van pen groot
deel van de vossen was geboorte-tijdstip en de geboorteplaats
bekendr pil wel van 4 van de g rnannetjes en 11 van rje 15
vrouwt¡es. Bij de afsluiting van het onderzoek (september
1984) wèren nog tien vossen gezenderd, 6 vrouwtjes en 4
mannet¡es. De periode waarover deze ã¿+ voEEen gevolgd konden
wclrden varieer-t van Pr5 tot 43 rnaandenr en bedroeg gemiddeld
15 r B rnaanclen.

0e qezenderde voEsêlrr wåår-Vån qegevens o\/Êr dispersie
ll .3) korrden worden verzarneldr ståàn hieronder opgesornct
I err 2). Met eelr Eterret¡e zi¡n de dieren qemerkt die
reeds in figuur I zi jn opgenornen. Bi j de rekels zi ¡n
groepen onderscheidenr naar gelang de perior.le dat ze
;:pnder droegerr; d i t lrad korrEekwent i es voor het soor L

tJat ver zarnel d kon worden.

(zie
( tabe I

r:o k

dr ie
een
ge9ev€n5

IgÞEI_1. 0verzicht van de gezendercJe vrouwtjes
is waargenomerì.
ffet een + zi jn de diererr qemerkt, die
figuur I zijn 0pgenomen.
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ook reedE in

nr 11ååfn geboor te j aar- daturn waårop gezenderd

14
e4
.:(J

44

Netteke r
Josá *
ßreet¡e tt

Élma *

1981
I 98e
1?8_l
1 ?83

6
TJ

4
10

__q

-i
-5
-11

r 'Í óc.

1 983
I 983
1 983

15



ïabel ê, 0verzicht van de gezenderde rnannetjes trråår\'ån dispersie
is waargenomen.
In de drte rechter koìommen staat Eteeds de¡ d¿tum uraàrop
ze gezenderd werden;

alE klein ¡ong gemerkt' pas nå dispersie gezenderd
aIç klein ¡ong gezenderdr dispersie (deels) gevolgd
in eerste herfEt of winter pås qezenderdr dispersie
(deelE) gevolqd.

Met een Jt ziin de dieren qemerkt¡ die ook reeds in
figuur 1 zi¡n opqenomen.

A-
B-
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3,7.. Ruimtelijke orgðnisatie van de populatie.

3.e,1. Resultaten van de qezenderde vossen in chrorroìoqi:,che volqorde.

a. 1980.

0p ã0 nraart werd de eerste volwassen vos qevanqenrhet zoqende vrouwt¡e
Rietje(04). Haar jonqen werden echter nooit boven de çrond gezien en
rnoeten orngekomen zijn. Dat ?Bu veroorzaakt kunnen zi¡n door het vangen:
de vos kon (noodgedwongen) påE's middags om 3 uur losgelaten u,rorden err
was duE lang bij de vermoedelijk nog kleine jongpn wÉ,q.
Fi"guur ? toont de liqging van haar aktiviteitsçebied van maart tot en
met jul. i r en vanaf augustus.

¿

c

,
,

\'
-_./

Figuur ã,

Aktivrteitsgebied v¿n Riet je(04)
broken ii¡n plus qetrokl-ren ii jn)
1i jn) .

in 1980¡ véór augustus (ondpr-
en vanaf auqustus (getrr:kken

w

17



\
t
t
I
t

o2

/

o6

c

w

F

Figuur 3

l\ktiviteitsgebiedE,n varr Rob(0P) en Jan(06) in 199l bi j Egmond-
Birir.ren' voor Rob zi¡n onc.lerscheiden de perioden vóór t4/g
(onderbroken lijn) en rré 14l8 (qetrekken Ii jn), voor Jan de
perioden vóór 3/4 (onderbroken 1i;n) ern ná 3,/4 (getrokken li¡n)
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b. 1981.

ïn lret begin r,ån het ¡aar werden 3 vc¡lwåssen voEsen gevången en eind
jurri eer-ì jonqr d¿t ¡uìst çroot genoeg wås orn een zender te krijqen. Het
betrof P rekels: Jan(06) en Rob(CIe), gevången bij Egmond Binrren en een
moet-t jer Hanrlelce(03) en haar jong Kleint jp(01) ¡ gevangen bi j Castricum.
In figuur 3 Etaarr de aktiviteitsgebi.eden weaergegeven vån de beide
rel<el,E. Jan bezocht vóór 3,/4 ook rrog regelmatig het gebierl (onderbroken
lijn) ten zuidonEten vår'r zijn uiteindelijke aktiviteitsgebied. Het zou
kunnpn;i,¡n dat hij nog jong wås (geboren in 1gB0) en zich noq niet
definitief qevestiqd had. tJelticht is hij erqens irr de zuidooEthoek
çebcren.
In het begin waE het aktj.viteitsgebiecJ van Rcb nogal kleinr 75 har ilåår
vanaf half augustus was het wat uitgebreider.

Frguur 4 geeft de aktiviteitsgebieclen h,eer vån Riet¡e(04) en Hån1e-
ke(03). Dat van Rietje bleef het gehelË jåar stabiet en hetzelfde als
in r.Je tweerle helf t van 19[]0 (zie f igirur 2). Het aktiviteitsqebied 'ranHanneke breidde ¿ ich in de zomer eclrtpr fl i nk ui b,

F i quLrr 4

Aktrvitei.tsqebieden van Rietje(04) en llanrreke(03) in 1981.
Voor llanneke vóór IO/6 (onderbroken I i "in) en van.:f 10/ó (qe-
trr:l<ken I i jn).
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Figuur 5

Vergroting en verEchuiving van het aktiviteitsgebied van het
jonqe moertjÊ Kleintje(01 ) in de loop van haar eerste jaar, 1981.
0ok traar ¿ktÍviteitsqebied van voorjåðr 19BP is aångegLãvpn.
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in het gebied van Hanneke werden twee worpen vastgesteld, met
een leefti¡dsverschil van 3 é 4 weken. De worp van Hanneke
bestond uit minstens 6 ¡ongen¡ wâårväìt de latere zendervoEEen
Kleirrtje(Ol) en Hans(49) deel uitrnaaktenr e¡r het rnoer"tje
"luligs X" (zie blz 33). De andere worp bevatte nr inEtenE ã
jongenr wåårvåFì éÉn de Iatere zendervus Netteke( 14) r/ùås.

Kleintje beperkte h¿ar aktiviteiten steeds tot het zuidelijke
deel valr fiet gebied van Hanneke. Figuur 5 laat de vergroting
en verEchuiving zien vårì lret aktiviteitsgebied van l.ileint¡e
in de loop van de maancfen. [^Je zienr r]à êFt'ì aanvankel i ¡ke
vergroting naar het westen toe, een verEchuiving naar het
zuidoosten. Ter vergeli;king is ook haar ¿ktiviteitsgebiecl
van het volgende voorjåår (198?) aangeqevenr dat schijnbaar
logisch voortvloeit uit de ontwikkeling in 1981.

Vuor wat betreft het gebied van Rietje tenslotter bleek d¿t
er tenminste in het voorjåår nåast Riet¡e ook nog een onbe*
kend moert.¡e aarrrnlezig wasr wåèt- ze haar burcht mee deelde.
Riet¡e zelf kreeg geen jongenr Våt-r het anderË rnoertje wer-den
vier jongpn qezien.

Overige gegevens.

l.laaEt de r¡eger,erìs vån de zendervo6sen wåren er in 198 1 noq
enkele ¿rrdere gegeverìs waarui t ietE sver de I igg i nr; van
aktiviteitsgebiederr viel op te maken. Het betreft vonral
sneeu!,,spnren i n de winter LSSI /8?. Deze over ige gegevens z Í ¡ n
samengr.lrracht in figuur 6. In tabel 3 worden ze nader orn-
gchreven.

Deze gegevenË Euggereren de ligginq vån een aktiviteitsge.bied
dat lret gehele infiltratieqebied omvat met de duinen ten
westen ervån. De oostgrens is het oostelijke kanaalr de
zuidgrerrs I igt varraf het antrnoetingspunt van de sporpn I en g

in het westenr tot het opslaqbekken in het ooEten. In het
rroorden wordt de grens zeer mocli qemarkeerd door het spoor
van de rekel uit het gebied van Riet¡e (spoor 4).
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Tabe J l)mschr i jving van de over ige gegevens met betrekk ing tot
de ligging van aktiviteitsgehieden in 1981 en met name
de winter 1981/8e . Zte f iguur- ó.

nr omschrijvinq

1 0p ?1/4/1981 vond Arie Swaan ten westen varr het infiltratie-
gebied eÊrì voçsekeutel met een konijnemerk¡e erin. Dit trleek
af kornEtiq te zi jn van een koni ¡n dat ap ?/l/19A1 was genierkt
in de zuid-ooEthoek van het infiltratiegebied.
Sneeuwspoctr op 1,5/1,e/ 1981.
Sneeuwspoor op L6/t?/ 1?81.
Sneeuu,rspoDr vån vri jwel zeker een rekel r op 16/ le/ 19S1 .

ûp ??/L?/LgBl werd os ochtends in nog våIlende sneeuw een
vers spoor gevonden en gevolgd. [en vos werd opgestoten uit
zi;n rustplaats (kruisje) en achternà gelopen tot ziSn nieuwe
rustplaatE. ltladat hi j opnieuw ver¡aaqd was werd het spoor
door gebrek aan sneeuw niet meer gevonden. Vermoedelijk was
het een rekel.
Sneer:wspoor op e.3 / t?/ 1S8l vån een moer t j e dè t i rr een ho l
verdween ( kruisje) .

Sneeurnrspoor op e3/t?/ 1981 . De voE werd door de volqers uit
zi;n rustplaats opge¡aagd (kruis;e)' måår epoedig uit het
ooq verloren
Sneeuwspoor op ?3/1?/ 1981, met een tijdË1i¡ke nachtelijke
rustplaatE (kruiçje).
Sneeuwspoor op ?3/17/ 1981' dat één keer bijnå op het strand
terechtkwam¡ en d¿t het spoor nurnmer I tot op een meter
naderde.
Sneeuwspoor op 8/t/198?., vån vermoedelijke Hanneke(03); het
verdr¡een nameli¡k in een hol waarin zi j Ìater op de daq
gepeild werd, Ze liep een heel Etuk over het ijsr sliep
kort (kruis;e)r qroef ook nog een konijn op wåårvån ze ai-
Ieen de kop opatT en inspekteercle vele konijrreholen,
Srreeuwspoor (8/1/198Ê) vån verrnoedeli jk een rekpl.
Sneeuwspoor op 8/1/L98e vån vÊrmoedeli¡k eveneens een rekelr
moqeli¡k dezelfde als van epoor 11, Het kruis¡e geeft een
nachtelijke rustplaats a¿lr. Deze vos çr'oef ergens een vogel
0p.
9rreeurwspr:0r op 8/ I / IrlS? .
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Figuur 7.

Lir¡ginq van het aktiviteitsgebied van Marían(P3) in 198är irr
de buurt van de Kruistlerg (zwart blok¡e).
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c. 198e.

ïn 198? werden u¡ederom een aantal vosgen gevanqenr å11en
rnoert¡es. Irr de winter werd Lot je(07) ui tgegråvêtl ¡ die ais
één van de eerste jonge vossen was gevangen en qemerkt ¡ in
1579. Ze stierf eind rnaart aLs gevolg van vergiftiqingr
direkt nadat haar 3 jongen hråren qeboren. 7e bleek overigens
ook een hevige ontsteking van één baarmc¡etJerhoorn te hebben.
Hoewel we de jongen zo snel mogelijk uitqroevenr bleken ze
reeds gestorven.
Omdat we Lotje voornåmelijk hebben gevolqd in de periocle dat
ze drachtig was' dus in een periode vån geringe aktiviteitr
is haar aktiviteitsqebied waarschijnlijk niet representatief
voor de ligging vàn het territoriurn våTl de groep wåårvån zE
deel uitmaakte.

Dieneke(08) werd uitgegraven toen ze hoogdrachtig was. Omdat
ze in iret breedste deel van het zeeduin leefder wat het
peilen bemoeili¡kter is ze weinig gevolgd. in juni werd ze
doodgevonden.
Marijke(09) werd uitgegraven toen haar ene jong ongeveer te
dagen ourJ lnras. Toen zp een dag na het uitgraven nog niet was
teruggu'keerd bij het jongr werd het jong in het hol gezet
wåàr ze sliep. Het jong is echter nooit meer gezien.
Netteke(14) werd çevangen tijdens een drijf¡acht. Gezien de
toestand v¿n haar tepels had ze waarschi¡nIijk wel jûnqen
gehad ¡ rrìâår deze ook weer ver 1oren.
Tenslotte werd M¿rian(?3) eind juli gevangen ti¡dens een
drijfjacht in de buurt van de Kruisberg.

De ligging van de aktivÍteitsgebieden van aI deze vrouwtjes
en die van Rietje(04)' Hanneke(03) en Kleintje(01) is weerçe-
qeven in figuur 7 en B.

Vergelijking tusEen figuur 4 en figuur I la¿t zien dat
Rietje(04) het zuidoostelijke stukje van haar gebied hepft
moeten afEtaan aan Netteke(14)r rnet wie ze een zeer scherp
afqebakelrde grens heef tr Çevorrnd door een bospad,
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Figuur B.

Liqging vån de aktiviteÍtsgebieden vån zeven moert¡es in 198?t
ter hoogte van Castricurn. Het gebied van Dieneke(08)r die zeer
olrvoldoende gevoigd kon wordenr is gestippetd weergegeven.
De uiterste grenzen van het aktiviteitsgebied van Hanneke(03)
zi¡n met een onderbroken li¡n weergeqevenr omdat de ligging
ervån nogal varieerde in de loop van het jaår (zie figuur I en
de tekst ) . Dverige vossen: Rietje(04) ' Netteke( 14) ' Kieintje(01 ) 

'Mari jke(09) en Lot je(07) .
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Figuur 9.

A1le peilingen van Hanneke(03) in 198?n en de verschuiving van haar akti-
l,iteitsgebied (onderbrokerì Iijn) in de loop van het jåår. De ligging varr
de aktivíteitsgebíeden van de andere rnoert¡es is àangegeven rnet doorge-
trokken lijnen: Netteke(14), Kleintje(01 ), MaríjkÉ(09) en Loije(07).
Vergelijk met figuur I en 10. + = dagrustplaats
Geqevens: åantal uren opperviakte

fiq. periode qepeild akt.gebied (ha)

A
B
c
t)

L/1.-t?/4
t3/4-??/5
e3/5- B/7
e.3 /7-4 / re

3ó
3B
e5
16

90
130
105

B5

14

EB



Behalve in het geval van Hanneke was de ligqing van alle
aktiviteitsgebieden zeer stabiel door het jaar heen, De
aktiviteit van vos Hanneke in 198? vergt een apart verhaalr
aan de hand van figuur 9.

Het gebied dat ze in 1981 beliep (zie figuur 4) waE dit jåår
verdeeld in drieën of in vieren. Twee van die gebiede¡r werden
bewoond door jonqe vrouwt¡es geboren in 1981: Kleintje(01) en
Netteke(14). In de noordoosthoek (voornameli¡k het terrein
van het provinciaal Ziekenhuis Duin & Bosch onder Castricum)
zat geen gezenderde vosr màår werd wel een worp ven een
ongezenderd wi jfje gevonden.
Hanneke zelf trok zich voornameli¡k terug in de zuidwesthoek
van haar oorspronkelí jke aktiviteitsgebíedr met een flinke
overlap met Netteke (figuur I A). Ze maakte echter regelmatig
snelle tochten daarbuitenr maar binnen haar oude aktiviteits-
gebied ¡ rnet nårne naàr Duin & Bosch, Toen door onze aktivi tei-
ten de burcht met haar jongen verEtoord werdr op t?/4t
verplaatste ze minstens een deel van haar jongen naar het
gebied van haar dochter Kleint¡e. Tegelijk vergrootte ze haar
eiqen aktiviteitsgebied naar het oosten toe (figuur I B).
l¡leer later vermeed ze het gebied van Kleint je bi jna geheel
(figuur 9 C). Tijdens deze twee perioden sliep ze bij voor-
keur buiten haar eigenlijke nachteiijke aktiviteitsgebiedr en
valt er ook een kleine uitbreiding naar het zuiden te konsta-
teren (door het wegvallen van Lotje(07) ?r.
Vanaf augustus zi¡n er geen "uitstapjes" meer h,åårgenomen en
beperkte Hanneke zich tot een sterk gekromd aktiviteitsgebied
met vri¡wel geen overlap met Kleintje (fiquur 9 D).

De overlap met Netteke(14) is het gehele jåår tarnelijk groot
gebleven. Bij de observaties die in het kader van het wulpen-
onderzoek verricht werden in het overlapgebied van Hanneke en
Netteker v,rprden deze vossen resp, B en 11 maal gezien.
Daartegenover stonden 15 waarnemingen van ongezenderde vos-
sen. Dit suggereert de åànwezigheid vàn nog twee vossen; dit
zouden ofwel ? rekelE kunnen zi¡n geweest (voor ieder vrouht-
tje éÉn) r ofwel de rekel van één van beiderì¡ En een tweede
moer vån één van hen.

0ok gezien het aktiviteitsgebied van Hanneke ín het jaår ernå
(zie figuur' 1P) rnoeten haar bewegingen gedurende 198ê be-
schouwd worden als een overqånçsperiode waarin ze gedeelte-
Ii;k vasthieid aan haar voormalige grote aktiviteitsgebied¡
maar uiteindelijk geheel gescheiden leefde van de andere
wi¡fjes. De plaatsen waar haar jongen verbleven hadden
blijkbaar een sterke invloed op haar bewegingen.
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Figuur 10.

Gezamenlijk åktiviteitsgebÍed van de vier (vermoedelijke) .jonqen
van Hanneke(03) in 198Ê tot t5/7 (onderbroken l i jn) en van 15,/7
tot half september (qetrokkelr lijn). Plaatspn waår ze qevangen
of gepeild zijn såmen mÊt jonqen van Kleintje(01) in dezelfde
Llurcht¡ zi¡n aanqegeven met een dikke stip.
De grenzen van andere aktiviteitsqebieclen :ijn aangegeven met
stippelli¡rrerr: Kleintje(01 ), Mari jke(0?) en l,,letteke( 14).
Vergeli¡k deze figuur met figuur- I Br C en Dr en fiquur B.
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Van haar vermoedel i.¡ke ¡ongen r¿lerden er vier (herhaaldel i jk )

gFvången, sorns samen met jongen van Kleintje. Figuur 10 la¿t
het qezamenli¡ke aktiviteitsqebied zien van deze jongen¡ en
de plaatEerr wåàr zF såmen in éÉn burcht met jongen van
Kleintjt: zijn gevånqen of gepeild.
Ook bi¡ de jonqen eierr we dus een zich terugtrekken uit het
gebied van Kleint¡e. Dat de jongen van de twee worpen in het
begin veel nret elkaar optrokken is ook af te leiden uit het
feit dat éÉn ¡ong van Kleint¡e enkele keren ver buiten haar
¡ktiviteitsgebied werd gevonden Eamen met een jong vàn
Hannekel op een plek waar Kleint¡e zelf nooit kwam (figuur
10, zui dwestel i j ke st ip ) .

tnlare het mogel i jk qeweeEt ook één of meer rekels te volgen in
de wat verwårrende situatie rn.b.t. de aktiviteit van Hanneker
dan zou er ongetwijfeld h,åt meer duidelijkheid zijn qeweest
clver de tigging vån de groepsterritoria.

De twee rekels bi¡ Egmond werden in 198P niet voldoende
gepeild om veranderinqen in hun aktiviteitsçebierJ te kunnen
bespeuren. Rob(02) werd halverwege het jeår vErgiftigd
gevondenr terwijl Jan(0ó) aan het eind van 198? door een
stroper geschoten werd (zie ook par.3.3.6r en figuur B-4b in
Bi.¡lage 3).
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Fiquur l?.

Liqging vån de aktiviteitsgebieden vån de zender-vosserr in de
eerste helft van 1983r ter hooçte van Caçtrirum.
Het gebied van Marijke(09) is rnet een onderbroken lijn weer*
gegevenr orndat er onvoldoelrde qegeveng u,,aren. De qebieden van
de niet-territoriale voEsen Arie(25) en Ncrman(?1 ) zi¡n met een
stippel I i;n aarrgeqeven, [nlaar rneer dan één zendervos aanweziq
wåer zijn aiìeen de grËnzen van het totaalgebied weergegeven
(vergelijk figuur 13).
0verige vossen: José(?q), t^l iel (41) r Hanneke(03) r Mieke(e0),
Kleintje(01 ) en Evert(eó).
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d. 1983.

In 1983 wåren van de oude voEEen nog aånh,ezig: Hanneke(Cl3) r Klein-
t¡e(01) r l"lari jke(09) (haar zender viel halverweqe het ¡aar uit) elr
Mari.an(43).

Marian is eigenlijk te weinig gepeild. Toch iE duidelijk (figuur l1)
dat er een flinke verschuiving is opgetreden ten opzichte van 198?
( zie f iguur 7) . Halverwege het jaar vet-dureen zer sèrnÊñ met het ene
qezenderde jonq van haar; hoogstwåarschijnlijk werden ze op het rrabu-
rige terrein van BoreeI gevangen.

2..,

Figuur 1 1 .

LÍgging van het aktiviteitsgebied van MarÍan(?3) in 1983; in de
buurt van de Kruisberq (zwart blokje).

Van de jongen vair 19BP waren Mieke(P0) en Norman(21 ) nog in het gebied
aanweziq; beide zijn (vermoecJpli;ke') jongen v¿n Hanneke.
De zender van Netteke( 14) v'ras eind 198P uitqeval len.

Er kwarnen 5 volwåssen zendervossen bij. In het begin van het jåâr
werden er drie gevangen: JoEé(24)r een rnoert¡e dat vermoedeli¡k in 198?
geboren is; Arie(P5)r een Sonq uit 1982 en Evert(761, een volwaEsen
rekel in het aktiviteitsgebied van Kleint;e.
Half rnei werden bi¡ een burcht met jongen op Duin & Bosch twee volwas-
sen vossen gevånqerl: een zogend mr:ert jer "Miss X" r d¿t een dochter van
Hanneke en zus van Kleint¡e wasr maar dat helaas bij het vången omkwåm,

en eer'ì rekeL : l¡liel (41) , dip in 1981 geboren b1eek. In novernber tpnslot -
te werd Astrid(4ó) qevången¡ ÊÉñ moertje dåt vermoedelijk errige jåren
aud was.
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Figuur 13.

De individuele aktivi teitsgebieden van Kleintje(01 ) en
en vàn l-{anneke(03) en Mieke(20), voor jåår 1983. Vgt.
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Figuur 14.

Aile peilingen varr Arie(?5); tusEen tO/? en ?4/5 van zi¡n twee-
dp leverr.;jåðr. Het betreft 38 daqrustpeilingen en 8¡ó uur ge-
peiide rrarhtelijke aktiviteit. 0ppervlakte 35 ha. Vgl.fig.t?.
(Omdat voEsen vaak meercJere dagen op dezelfde plaats slaperr¡
zi¡n er alti.¡d rneer tlegruEtpeilinqen cJan dat er daqruEtplaatsen
in dp kaartjes te vinden zijn,)

a

I¡

I

t
+

+
a

Jq



Di t jaar kwam het voor tret eerEt voor dat rneer dan één vos
per aktivl tei tsgebied gezenderd was: Evert/KIeint je en
Hanrreke/llieke. In het gebied v¿n de laatste twee werd ook nog
eelr ongezenderde vos wåårgenornenr vêrflìoedeli ¡k de rekel. In
het qebied van Kleintje en Evert tntåret'ì geen andere volwassen
vo(:gen aanwez ig .

Frguur 11' 12 err 13 geven de ligging van de aktiviteitsgebie-
den aan varr de volwassetr zendervosçen in de eerste helft van
het jaar (tot augustus). Van l"lari jke(09) zi jn erq weinig
pei i ingen beschikbaar; haar aktiviteitsqebied is qebaseerd op

de resultaten van 198? en 1984.

In figuur 1P zi¡n de "qesommeerde" aktiviteitsgebieden inge-'
tekend indien er twee gezenderde vÕssen wârpn. In figuur 13
staan vclor die gevallen de indivÍdueIe aktiviteitsgebieden.
Die van Kleintje en Evert vallen mooi samen¡ die van Hanneke
en Mieke verschillen vooral aan de westzijde nogåI.

De rneeste moert¡es kregen jongenr al leen JoEé niet. tJeI waE

ze min of rneer betrokken bi¡ een andere worp in haar gebied¡
die vermoedelijk vån Netteke(14) wås. Het grootEte deel van
het aktivitei tsgebied van Rietje(04) werd na haar dood in
cjerernber '8P overgenomen door José¡ Prì wÉ vermoedenr ook op
grond valr de resultaten van 1984r dat ze dat sàmen deed met
het ouciere rnoer t ¡e Net teke.
Zor'reL l-ianneke als Mieke: Ievend in hetzelfde territoriumr
kreqen joììgen; Hanneke verloor ze echter verrnoedel i ik å1le-
inaaÌ rond 10 mei door stroper i j.

Niet-terr i tor Íale vossen.

In 1983 wåren er voor het eerEt gezenderdp niet-territoriale
¿duite vossen aanwezig rrl het gebied bij Castricum. De meeste
"jongen-van*het-jåar"¡ met nåmË dË mannet¡esr zijn te be-
grhouwen aIs niet-ter-r'itoriaal (zie hcrofdstuk 3.3), rnaar
hier betruf het m¿nnetjes geboren in i98e' nu dus in hun
tweede jåår: Norman(el ) r vermoedel i;ke zoon vån H¿nneke' ert

Arie(ä5). Hun gedrag wås zeer kenmerkend: over het algemeen
wåren l-run aktiviteiten beperkt tot een zeer klein gebiedr dat
errigszir¡s åan de r¿nd van het aktiviteitsgebied vatr een
territoriale vos gelegen was (fÍqur.rr 1e).

De aktiviteiten van Arie staan åpårt weerqeçeven in fiquur
14, voor cJe periode LA/? tat ?4/5. Zi¡n aktiviteÍtsgebied was
35 ha gr-oo t ' en Iàg rond z i jn gebroor tep I aa bs.
0p 1á16 was hi ¡ verdweÌ'ìen en bleek hi j zich op dezelfde
kleinschalige manier te bewegen ivr een gebiedje 3 km naar het
zuiden. Begin auqustus t/,tås hi¡ weer teruq: Çirrg korte tijd
wper rìåèr het zuiden¡ måår verbleef van ?0/8 tol I?/1? op-
nieuw in zl jn qeboortegebied ' In deze laatste periodel maakte
hi j regr:trnatig uitstap¡es¡ vosral naar het westen toe (;:ie
bi jlage 13, f iguur B-1e).

35



In figuur 15 zi¡n enige aktiviteiten van Norman weergegeven. In de

Êerste periode na zi¡n vestiging in het territorium vån Måri ike(09)
beperkte hij uijn aktiviteiten tot een oppervlakte van Elechts 10 ha
(figuur 15 A). In het voorjäar van 1983 was zijn gebied wat groter (e5

ha) en maakte hij af en toe ook eens een "uitstapje" daarbuiten (figuur
15 B). In figuur 15 C is zi¡n grootste uitstap¡e getekend. Het qeheìe

¡aar bleef zijn aktiviteit beperkt tot het gebied binnen de streep¡es-'
Iijn' zoals aangegeven in figuur i5 B.

!,reemd is nog wel dåt hij in maart een keer Eamen rnet een hooqdrachtig
moertje¡ ongemerkt en ongezenrJerdr uit een burËht kwam zetten toen wi¡
er bovenop stonden. Van dit moert¡e of haar worp hebben we nooit meer

iets waarqenomen. Norman zelf zwierf na dit voorval tenrninste B en ten
hoogste 14 dagen ver buiten zijn gebied¡ tot bij "Kiik-Uit" (achter
station Castricum) toer een maxirnale afstand vån ongeveer Pr5 km.

Zie ook Bi¡lage 3r figuur B-11.
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F i quur' 15 .

Enkele karakteristieke aktiviteiten van de niet-terri toriale
rekel I'Jorm¿n(¿1 ) , hlaterparti jen van het inf i l tratiegebied C¿s-
tricum grijs s * = clagrustplaatE. Verqelijk figuur I?.
A - AlIe peilingen van 6 tot Pl /L?/AU direkt na zi.¡n vestiqing

in dit gebied. Het betreft 1? dagrustpeilingenr en ?3¡4 uur

çepeilde nachteliike aktiviteit. Oppervlakte 10 ha.
B - A1le peilingen van Nlorman tugserr 15/I en t9/6/83. Het betreft

34 dagrustpeilingen en 19 ¡7 uur qepeilde nachtelijke akti'¡i-
teit. Oppervlakte 25 ha.

C - Norrnans grootste "uitstapje"r in de nacht van ?0-?t/6/83.

.l-
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Fiquur 16

0e ligginq van enkele aktiviteitsgebieclen tuçEen ?.e/9/gE en
15/1/84r nad¿t die van t.liel(41) err lJanneke(03)/lvlieke(20) in
eJ¡,:aåv- zj.Jì'1 0pgegàån. Doordat deze tjrie te weinig zi¡n gevolgd
ri¡n cle uiterEte gren:Ên van htin ¿l:tiviteitsgebied eigentijk
n i et vo I dclende bel.lend
llve.riqe vossen: Kleint.¡ e(01), [vert(?á) en Astrid{46).
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Verschuivrng van akbivi teitsgebieden.

In de perrode tusgen 3918 en 2C/9 schoven twee aktiviteitsqe-
bieden in eLkaar r narnel i jk dat van t^J iel (41 ) en dat van
Hanneke(03) en Mieke(20). De drie vossen gebruikten nu sämen
het qrootEte deel van wat eerst twee aktiviteitsgebieden
wårer'r. Alleen in het zuiden werd een gedeelte pri¡sqegeven.
Zendervos Elnra(44) r een dochter (uit dit jåår) van flieker
çchoof in zoverrp flpÊ r:pr dat ze haar aktiviteiten beperkte
tot het deel van haar oude gebied dat nog binnen het nieuu're
¿ktiviteitsgebied van Mieke lagr het zuidelijk deel duE van
lret nÌeuwe gezamenli jke åktiviteitsgebied.

EÉn van de oorzaken vån deze veranderingen zou kunnen zÍ¡n
dat "Miss X" ¡ de zogende rnoervoE die Niels partner uras¡ in
rnei was doodg€¡gåan. tJei l icht waE dat ook hpt geval met de
rekei uit het gebied varr Mieke en Hanneke¡ en kon er nu een
nieuwe¡ "komplete" groep çeformeerd worden. De verrnoedeli¡ke
rekel was echter nog op 2Êl8 gezien,

Tegel i ¡kerti jd met deze verandering breidden Evert (ãó) er1

Kleintje(01 ) ' plus hun drie gezenderde jongen' hun aktivitei-
ten uit naar het zuidwesten.

Het aktìviteitsgebied van Astrid(46) kon in deze periode voor
het eerst bepaald worden. Hel, qloot. nt:t:i ,i,r¡: iir; ;l,rl '.,.:r' r!i'
anderenr ffiåår- wellicht is er duE vlak voor zi¡ gevangen werd
een veì-strhuivinq nåar het noorden opgetreden.

De nieuwe situatie vån deze volwaEsen zendervossen iç te zien
in figuur 1ó. Deze situatie bleef tot half of eind iånuåri
1984 bestaan,
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Figuur 17.

De veranderingen in de ligging van de oostelijke aktiviteits-
gebiedenr VåFl 1983 naar 1984.
A - voor¡aar 1983; B * winter B3/8¿+; C - voorjaår t?84.

ii:'; Uannele(03)/Mieke(30) \ *tet(41 I ,//Z Astrid(4ó)
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e. 1984.

In 1984 werden nog Elechts enkele nieuwe volwassen vossen gevånqen en
gezenderdr nìðåï konden drie vossen nret uitgevallen zender opnieuw
gevången worden: Netteke( 14) r Mari jke(09) err een ionq van lraar uit
1983r Nena(36).
Er konden twee oude rekels gevangen worden door gebruil< te maken van
hun gebondenheid aan een gezenderde moervÕs tiSdens de oeEtrus. Hel
betrof Hans(49)r een broer van Kleintje en nu gepaard met Mariike' en
Jaap(48) ¡ gepaard met AEtrid(46).
Egbert(45)! een jonqe rekel geboren in 1983 en gevangen in novemher
1983! ging een rol spelen itr de gevestiqde populatie (¿Ìe onder)r
evenalE Elma(44) (een jong van Mieke) r Karerr(31) en 6reet je(33) (beiden
jongËn van Kleintje) ¡ en tenslotte Nena(3ó) r een jong van Marijke.

Nieuwe verçchuivingen.

De Eituatie aan het begin van het jaar (zie figuur 16) veranderde haif
jånuàri drastischr vermoedelijk vooral door het optreden van Egbert(45)
Deze had gedurende de laatste måanden van 1983 vooral in het centrum
varr Ìreb inf iltratiegebied rondgehangen (zie ook Bi j1åge 3r f iguur B-9).
In de nacht van 17/18 januari waE hi5 opeens buitengewoon aktief in
het gebipd van Astrid(46). De volgende dag werd Astrid NàårçÐnornetr in
gezelschap van een onbekende rekel. Het vermoeden rees toen dat AEtrid
in oeEtrus zou zi¡n, en dat dat de reden van Egberts aktiviteit qeweest
was. Bi¡ vossen duurt de oestrus slechts etrkele dagen; tiidens deze
korte periode wordt het moertje kontinu vergezeld door één of meerdere
rekels. 0p de gok werd de dag ernå een dri¡fjacht qehouden op de plaats
waar Astrid de dag doorbrachtr prì zowåar werd een oude rekel ÇevånÇenr
Jaap(48).

Vanaf dat moment echter verplaatste AEtrid haar aktiviteiten naar het
ooEten;,Taap bleek voornåmelijk aktief te zijn in Astrids oude gebied
en ging niet rnet haar rnee. Hij gedroeg zich ook niet als de bezitter
vàn een eigen territoriurn (¿ie onder). Helaas zijn er in deze periode
erg weínig peilingen van Egbert. Langzamerhand werd echter duideiijk
dat hij een eiqen gebied bezette tussen de andere territoria in. Zijn
zender had sinds begin februari een veranderd signaal; toen hij daarorn
ap b/3 gevålrgerl werd r bleek de halsband sterk verbogenr rntpl l icht als
resultaat van vechtpartijen met andere vosspn. Het zou duE ook kurrnen
zi;rr dat Egberts verhoogde aktiviteiten op t7/18 jenuåri het begin
aanduidclen van dit zelf bezetten van een territoriurn.

Tussen half ¡anuari en half februari veranderde ook het gedrag vatr
Niel(41)r Hanneke(03) en Mieke(PO) heel sterk. Ze beperkten zich opeens
tot het noordelijk deet van hun gebiedr in feite dus tot het oude
akt iviteltsgebied v¿n l,rlieI. Hierbi j sloot Mieke'E cJochter EÌma(44) zich
een korte periode aan. TusEen P4l? en begirr maart echter keerde zi¡
plotseling terug naar haar oorspronkelijke leefqebiedr en ging zich aan
dezelf de grenzen houden aIs Egber t . t¡lat later pak ten LJiel en z i ;n
rnoeren weer wåt teruq van hun verIoren terrein.

De dan ontstane situatie bleef grotendeels stabiel tot het einde van
het onder:oek in september. In figuur 17 worden de bovenbeschreven
veranderingen van 1983 naar 1?84 nog eens zichtbaar qemaakt.
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Figuur 18.

De liqging van de aktiviteitsgebie-
rjen van alle volwagsen zendervosEen
in de ec:rste helf t v¿n 1984.
Twee voggen werden onvclldoende ge-
peitd: JosÉ(?4) en Astrid(46).

0ver iEe voEçen¡ I'letteke( 14) r Hanneke(03) r l"l ieke(a0) , hiel (41 ) r

Kleint je(01) r Evert \?6), Karen(31), ÍYari jke(09) r Nor-man(e1),
Nena(36) r Élma(/+4) r Eghrert(45) en Harrc(49),
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f:iguur 18 geeft de I ígçing vån ã1 1e ¿kt ivi tei tsgebieden na 1

februari weerr Lrehalve dat van Jaap (zie onder).
De aktiviteitsgebieden wåårin meerderË vossen çårnenwÕnen zi¡n
gesomrneerd weerqeqeven. Zoals aan de nurnrner's in de figuur te
zien is¡ üdåF€ì'r er drie gebieden met elk drie gezenderde
volwasEen voEsenr en één met twee vossen. De aktiviteitsqe-
bieden van dp vocisen die eiqenl i jk niet voldoende gepei ld
ii¡n om de qrenzen nauwkeurig te wetenr zijn ñìet een onder-
br-oilen li jn aanqeqeven.

tJ¿t betreft de onbekende vÕesen in hpt çebied het voIqende

In het rroordel i 3k deel van het qebied van Mari jke(09) werd
herha¿ldel i jk een ongernerkte vos h,åarqerìomen die op zi ¡n of
haar naar achter gebogen voorvoeten Iiepr op de polsen dus.
Ook werd een ongemerkte vosr misschie¡r dezelfder wäårgenornen
bij de burcht waarin zowel Marijke åls Nenar beide drachtigr
zatærr. Bij de vele obçervatieE die later in het ¡aar werden
gedaan, werden echter geen ongezenderde vossen meer gezierr.
Van het qebied van Kleint¡e Etaat vast dat daarin geen
origezenderde volwasEen vosseÌr Ieefden. t^leI heeft Greet je(33) 

'dorhter van Kleintje uit 1983 err zus vån Karen(31)r nog tot
augustus irt een hoek van haar geboortegebied rondgehangen.
Steed: maakte ze tocht¡es naar naastliçgende territoriar tot
ze zich definitief erqens vestigde (zie orrder). Deze potenti-
ële vierde trewoner van het gebied van Kleint¡e/ Evert/Karen
werd dus blijkbåar verdrevenr of zocht uit zichzelf pen
andere plek (zie ook paragraaf 3.3.ó en Bi¡lage 3¡ figuur
B-15).

In de buurt van de jonqen van NettekB(14) werd een qemerkte
rekel ge: ien; deze moet op z i.¡ rr laatst in 198? geboren zi jn.
Een moervos¡ die in 198? geborerr was in het oude gebied van
Astrid (zie figuur th) als zus van Arie(?5); u{Frd begin maart
in hoogtlrachtige toeEtand ergens in het infiltratiegebied
doc,r een stroper bemachtigd. l"logel i jk maakte zi j depl uit van
de groep van Egbert en Elmar wa¿r dit jåår gÉen jongÊn konden
worden qevonden.

Er zijn nog twee belanqrÍjke veranderingen te melden. É\ller-
perst heeft JosÉ(24) haar aktiviteiten verlegd naar het
noordoosten, juisb nu door het terugvangerl våì'l Netteke(14)
blpek dat die met José in lretzelfde ¿ktiviteìtsgebied leefde.
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Ten tweede heeft Norman(ã1 ) vanaf 25 mei opeens het gehele
gebied.¿an Marijke(09) ook aIs zrjn aktiviteitsgebied. Tege-
lijkertijd komt HanE(49) daar niet meerr hoewel die zich in
het begin van het jaar duidelijk à1s par-tner van Marijke
gedroegr €ñ zÉlfs nog op ?3/3 bij de jongen werd gezien. Zi¡n
gebied strekte zich echter heel ver naàr het zuiden uitr en
wås wellicht te groot orn blijvend te handhaven. In figuur 18
is voor wat betreft de Iigging van de gebieden van Mari.ikP/
Nena/Normàn enerzÍ;ds en HanE anderzijds de Eituatie weerge-
geven van nå ?4 mei. In figuur 19 echter wordt zowel de
Eituatie vóór' als nå 24 mei getoond. Van de periode tusEen
i5/3 en ?5/5 zijn er helaas van Norman bijna geen peilingen'
måår åån de ligginq van de dagrustplaatsen is te zien dat er
iets aalr het verarrderetr was.

Tençlotte worden nog bi¡zonderheden van twee andere vosçen
beschreverrr Jaap(48) en Greet jp(33).

Figuur ?0 toont alle gepeilde looproutes en alle losse pei-
Iingen van Jaapr in relatie tot de (soms pas later bepaalde)
ligging van de overige aktÍviteÍtsgebieden. Deze gegevens
wekken niet erq de indruk dat Jaap een territoriale vos waE
in deze periode. Het lijkt er meer op dat hi; zich voornåmÉ1-
lijk beperkte tot een nogal klein gebied¡e (ongeveer 50 ha) r

en van daaruit wat "tochtjes" måakter zoals naar de boerderij
de Brabantse Landbouw (mÍdden links)r en naàr het gebied van
Kleintje(01) in het noorden.

De geschiedenis rond zi¡n vangst aIs partner van de territo-
ri¿Ie Astrid; de verplaatsing van Astrids territorium nèar
het oostenr de vestiqing van Egberts territorium op haar oude
plek¡ de peiiingen van Jaapr en tenslotte dienE vermoedelí¡k
tarnel i ¡k hoge leefti jd ( te oordelen aan zi jn gebi t ) suggpre-
ren tesamen iets anders: het zou wel eens kunnen zijn dat we
getuÍge zijn qpweeEt van het onttronen vån een oude rekel
( Jaap ) door- een j 0nge ( Egber t ) .
Uiteraard zi.,¡n bovenqenoemde argumenten daarvoor slechts
"circurnEtantiai evidence". Het iE jårnmer dat Jaap begin apri I
uit de ether verdween (evenals Astrid)r en dat wr" Eqbert niet
méér hebben gevolgd in de eerste maanden van het jåår.
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l¡lat betreft Greet je(33): deze bleek na de dood van Nette-
ke(14) in ¡uli het aktiviteitsgebied van haar te hebben
overgenornenr en zich aan dezelfde grenzen te houden (figuur
ã1 ). HelååË wäs er geen gelegenheid om rneer gegevens van haar
te verzamelen dan in de figuur zijn opgenomen.

\

\ ?
-=t'

Fiquur ?1

6ren;en van het aktiviteitsgebied van Netteke(14) våt-ì 14/?-/84
tot haar doorJ in ¡u1i 1984 (onclerbroke,n li jn); én ruim 1Ê t.rur
qepeiide nachtelijke aktiviteit van GrpEtje(33), ha¿r "opvoig-
Eter" ' ti jdens twee nachten in augusturs 1984. VSl.fig.1B.
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3.?.7. GroepssamenEtel I rng.

Irr het voorafqaande is per jåår ook stepds vermeld welke vossen
gezåmenli¡k eenzelfde aktiviteitsgebied bewonen. Hier worden de
qÉrqeverls over dit aspekt nög eens op een rijtje gezet. Vooral van
de laatEte twee onderzoeks jaret'ì zi ¡n de gegevens vri ¡ kompleet,

1?Ë1

Territoriurn van Riet;e(04): minimaal twee moertjes aanwezigr wåår-
van Ri.etje çeen¡ en de ånder in de¿elfde burcht(en) wel jongen
l.rreeg. in de over Íge terr i tor ia slechtE ÉÉn vos bekend.

19BP

Geen echt samenwonende voEsen beke¡rd; in het qebied waar de
aktiviteitsgebieden van t.lanneke(03) en Netteke( 14) overlapten¡
werden noq rninstenE twee andere vossen uüåårgenomen.

I 983

Territorium van KIeint je(01) werd rnede benoond cloor de eveneenç
volwègsen rekel Evert(e6), Er wer-den nooit åndere volbråssen vossen
waårgenomen. In het gebied vån Hanrreke(03) was haar dochter
Mieke(P0) gebleven; beide kregen jongen. Naarschi ¡nI i jk r,,¡às er ook
in het qebied v¿n JosÉ(24) sprake van twee volw¿ssen wíjf¡es¡
l..let teke ( 14 ) en José
In twee territoria wåren dus rninEtÊne twee wijfjeE åånruezig, erl
åånqenomen wordt dat er in beide ook een rekel was. In Één terri-
tor iurn zat met zeke'rheid een paar r duE één rekel en áérr rnoer.
I rr de tweede hei f t varr 1983 schoven twee terr i tor ìa i neen ¡ waarb i .¡

minstens drip vossen Båmên een nieuùüe qroep vormden: t^l iel (41) r

Hanneke(03) en Mieke(P0) .

198¿r

In 1984 ig van een aantal territoria de groepssarnenstelIing be-
kend: een rekel rnet een rnoeder en een dochter in twee terr i tor i a
(qeen andere volwasEen vossen waarqenomen): Nlurrnan(e1), Mari j-
kr-:(09) en Nena(36) in de ener Evert(På), Kleint je(01) en Karen(31)
in de andere. Een derde terri toriurn vertoonde dezeifcie :,arnenstel-
ling (l¡Jiel (41 ), Hanneke(03) en 14ieke(a0) ) r måår dåår kunnen pven.-
tueel meer volwaEsen vosspn bij behoord hebben. Een vierde terri-
tclrium te¡rsIotte werd bewoond door eerr rekeI pn epn nìopr (Egbert
(45) en Elma(44) ) r rìåår- daar hoorde r,laarEchi jnii jk noq minçtens
r¡en a¡rder rnoert¡e bij (zie 3.e.1, e).

[,Je zien duE in dit laatste orrder;:Õeks¡aar bi ¡na steeds een groepË-
Eårnerrsbellinq vaìr Één rekel rnet twee moerenr waarbij in errkele
çeval1en eventueel méér dan twee moeren åånwe¿ig geweest kunnen
:i¡rr. Irrdien de rel¿tie tusEen dp twee mopren bekend t,'rasr blekelr
dÌt gteedr; mceder en dochter te zijn, Bi¡ de in 1984 nieuw
çevormcle qroep van Egbert En Elrna kan di t echter niet het geval
qeweer,t : i jn.
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Tabel 4 Ërootte r¡an ilrdividuele ak-t ir.,i tei tsqebieden: mannet;es
(ha).

nååm nr t9BI 1 9Ba
voor j åår

1 983
nå j åår

19i13 i 984

Jan
Roir
Ever t
l¿jiel
Norman
Egber t
Hans

06
0e
?6
41
?l
45
49

(e05 ) 135
75/ r15

95
1e5

1e5
1e0

140
185
e05
iB0
17rl

qemiddelde ( inklusief najaar '83)
gemiddelde van voorjaår'83 etr'84

(n=11)
(n=7)

143'P ha
157, t ha

15p=fgnB)
(5D=38rå)

Tabel 5. Grootte van individuele aktiviteitsgebieden: vrouwt¡es
(ha)

nååm nt- 1980 1981 i 98e
v(]or j aår

1 983
nå j aår

1 983 198¿+

Rietje
Hanneke

04
03

210/ 185 185
1q0 / ?.40

165
9A/ 130/
1 05/85

100
(95)
1q5
105
135

130 110 140

Kleintje tl1
Lot je 07
Mari jke 09
Netteke 14
f"l¿r i a¡r ?3
Mieke e0
José e4
Açtr id {+6

Karerr 31

Nena 36
EIma 44

95 100 i35

150
180

(105)
100
115

110 1e0
(ct5)

( 115)
1e0
165
r73

110

gemiddelde ( inklusief nåjåår '83)
gemitldelde r,ån voor jaar '83 en '84

( n=25 )

(n=1?)
135¡3 ha
135,4 ha

1g¡=f,p14)
¡59=l'/ 17\

tweede-JåårË wi jfjes
wi¡fjes ouder dan 2 ¡aar

idem, 1980-198e
idem, 1983-1984

(n= 8)
(n=13)
(n= ó)
(n= 7)

1¿8, I
148,1
1óe ,5
I5J. /

(5t=?9 t7 )

(5D=33r3)
tSD=37r0)
(50=E6r?)
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3.4.3. Terri torlumgrootte.

De tabellen 4 en 5 bevatten alle aanwezige gegevens over de
grootte van de aktiviteitsgebieden van de individuele terri-
toriale vossen. Alle oppervlakten zijn afqerond op 5 ha. Als
er binnen een bepaald jaar duidelijke verschuivingen optra-
denr zi jn er rneerdere groottes vermeld in de tabellen¡ bi.i
berekeningen werd in die geval Ien de qemiddelde waarde per
jaar gebruikt. De cijfers die om de eerr of andere reden nieb
qebruikt werden bij de berekenirrgen van gemiddelden; staan
tuEsen haakjes. Verder werden de ci¡fers vån naj"tàr 1983r de
in paraqraaf 3.e.1.d beEchreven overgangËsituatier niet
steeds bi j berekeninqen gebruikt.

De gemiddelde grootte van het individuele aktiviteitsgebied
ligt dus rond de 150 har mÊt een standaardafwijking vån orìge*
veer 35 har en met (tijdeli¡ke) uitschieterE naar beneden tot
75 pn naar boven tot ?40 ha. Er is geen verschil in opper-
vlakte tussen de aktiviteitsgebieden vån mannet¡es en wijf-
¡es. tJel lijkt er bij de ?,rijfjes sprake te zijn van een klein
verEchil tussen oudere vrouwtjes en vrouwt¡es in hun eerçte
vnortplantingsseizoen (d.i. ee*jaårs wijfjes)¡ en van een
kieine afnarne ílr de loop van de onderzoeksperlode. Ga.en vån
deze tendensen is echter statistisch signifikant.

In tabel ó Etaan de groottes van de groepsterritoriar dat wil
zeggen de gezarnenli¡ke grootte van de aktiviteitsgebieden van
volwagEen vossen die globaal hetzelfde terrein bewonen etr
Eårnen een groep vormpn. Aangezien er niet zoveel overlap is
tussen åångrenzende territoriar betekent deze gemíddelde
r.¡rootte van het qroepsterr i tor iurn dat er in het NHD tusEen
hlijk aan Zee en Egmond ongeveer ?P territoriar c.q. familie-
groäpÊn åanwe:ig moeten zijn.

TabeI ó. Grootte van groepsterritoria (ha)

groepËsårnenstel l ing
voor j åar

1 983
nå j âår

1 983 1 984

Evert (aó) ' Kleintje(01 ) ' Karen(31 )

Hanneke(03)' Mieke(30)
Hanneke(03), Mieke(e0) r t,JieI (41)
Eçbert(45), Elma(44)
Norman(e1) t Mar'í jke(09) r Npna(3ó)

105
155

13rl 150

( 170) lBs
e00
e10

genriddeide qrootte (alleen voorjåar) (n=6) l67rS (50=38rB)
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3 , e.4. Ui tst.rp ¡es .

Af err toe rnaakten terr i tor ial.e voEEen zogenaåmde "ui tstap-
jeE": meest¡l snel afgelegde tochtjes naar pen plek buiten
lrurrr eiqen territoriurn en weer terug. Soms ook brachten ze cJe

dag rusttrnd door op een plek buÍten hun eigen aktiviteitsge-
bied; steeds kæerden ze tJan direkt terug zodra ze'E avondE
¿lktief werden. l-l ieronder worden alle r¡aargenomeìr qevallen
beschr-even. Het t¡aat lrier dus niet orn de "verkenningstochten"
d ie opgroei ende jongp vossen rn¿ken i tr de eerste f ase van het
dispa'r'sieproces; die komen in hoofdstuk 3.3 aan de orde.

Het is opvallend dat eeln ðåntal vosEen gËvèngen werd buiten
wat kort daarna hun aktiviteitsgebied þleek te zi¡n. BtÍjk-
ba¿r warerì ze op een uitstapje in minder bekend terrein: ze
werden aIle gevanqen met Etrikken. Zo werden ook twee vogEen
"onderschept" tijdens een tocht in hun dispersieperiode:
Pier(05) en Arie(ê5).

Mannet ¡es.

Rob(Oil) verliet in de nacht van â/7 april 1981 zijn territo-
riu¡n en qing naar het oosten¡ de weilanden en tuinderi¡en in¡
tot aan de straatweq (verqelijk figuur 3).
Di t tr:cht je duurde ongeveer dr ie kwart ier r err voerde hem

c,ngeveer 30tl meter buíten zi ¡n territoriurn. Verder sliep hi ¡
tweemaal buiterr zi ¡n -oebied: op Pl/I/B? onqeveer 700 rneter
ten zuiden van zijn territoriumr en op ?4/I/8? ongeveer 850
metei- ten noordwesten ervån.

Jan(06i werd 400 m f¡r-riten zi ¡n aktivlteitsçebied gevanQenr op
P9/1lAL.

Jippie( 15) werd vanaf het mornent dat hi j :1 jn territorium bi j
Ec¡morrd vest iqde éénmaal prbuÍ ten aangetroffen: ap ?9 / LI /B?
bleet< hij r:ngeveer 500 rneter noordelijker rie dag door te
brengen.

Eqbert (45) maakte in de periode dat hi j een duidei i jk terri-
torium bezat (vanaf voorjåår 1984) één uitstapje¡ waarbj.j tìij
in tje tweede helft van de nacht van 3i /7 ap I/â/84 naar het
nocrden liep. l,Jaarschi;nlijk bezocht hij een bekende burcht
bi j het Pompstation Castricumr oIìgeveer 1 km buiten zi;n
ter ritorium. Hij was in bota¿1 ruim anderhaif uur buiten rijn
gebierl r en keËrde 1n lroog tempc ( 100 m/milr) teruq.

[err deel van riezp r"ri tstap jes door de rekel s ( met narne het
buÌten zi. jn qebierl siapen van Rclb) zou in verband gebracht
kunnË'n worclen met de ranE (dec- jan) ' waarbi j wellicht rraburi-
qe wl; ljes die ir¡ ceEtrus zi Jn worden opgezochb. Een ander'
deel vårr de uitEtapjes vindb plaats irr de per-iode dat de
territori¿l iteit v¿n de rnannetjes waårschijnli¡k een beetje
op een laaE pit¡e staatr de zorner e¡r de trerfst.
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t,,li ¡f ¡es

Kleint je(01) Eliep op e4/1?/81, 5/1/8?, 8/L/8e, lO/l/A?, 75/1/8?,
30/1?/8? en 31/l/83 in een hol ongeveer ?00 meter ten zuiden van
haar terrltorium.0p de laatstgenoemde daq werd ze daar uitgegra-
ven ofn epn nieuwe zender te kri¡genr wåårrnee een einde kwarn aan de
mogelijkheÍd om in dat hol de dag door te brengen. EÉnmaal werden
haar aktiviteiten gevolqd aansluitend aan haar dagrustperiode in
dat hol; ze liep linea recta teruç naar haar eigen territoriurn.
Tot 31/1/83 werd op B? dagen haar dagrustplaats bepaalrJ. 0p ¿even
dagen (8 13 y, ) b I eek ze bu i ten haar geb i ed ges l apen te hebberr.
Overigens sliep ze ook de deg na het terugvangen een Etukje buiten
haar territoriumr onÇpvpÊr 200 meter ten westen ervanr in de open
lucht,
Kleint¡e hing tijdens haar aktieve perÍode in de nacht van 14l15
rnei 1984 ruìm een uur 100 tot 150 meter noordeli¡k van haar terri-
torium rond, Ook. in de nacht van 21/?? nei 1984 kwam ze kort
buiten haar gebied¡ nu àån de zuidkant.
Enkele malen maakte ze Ín Suni 1984 voor wat langere tijd qebruik
van het open terl'ein "de Limiet"r ten westen van haar aktivi-
teitsqebied. Het betrof vooral het terreingedeelte dat in het
grensr¡ebied Iag van de twee territoria ten westen en noorden van
traar terri torium ( zie f iguur 1B) .

Het gedrag van Hanneke{03) in 198Pr toen ze veel "uitstapjes"
naar haar vroegere territorium maaktel is reeds in paraqraaf
3.e.1.c behandeld. Ze maakte toen echter ook nog tocht¡es die
verder t,reg voerden¡ naar de orngevinq van de Jeugdherberg ín Bakkurn
Noord. Zo vertrok ze om ongeveer ã3.50 uur in de nacht van i4l15
mei 19Be in Enel tempo noordwaarts¡ en scharrelde enige tijd rond
in de omgeving vån de Jeugdherberg en St.Antonius' 1Ê00 meter ten
noorden van de Zeeweg. In een rustiger tempo ginq ze terugt
waarbij zÊ om Ct3.00 uur de Zeeweg weer overstak naar het zuiden
toe. In de nacht van ?6/?7 nei 198e bleek ze ook bij de Jeugd*
lrerberg te zijn¡ toen ze rond 0P.00 uur onvindbaar leek,
In het voorjåar van 1983¡ toen de qrens tusEen haar territorium er'ì

dat van h¿ar dochter Kleintje(01) door tleide vossen werd gerespeir-
teerd tijdens de nachtelijke uren (zie figuur l?lt sliep l{anneke
Loch enkele maien (,:p 14/4 en ap 7O/4) buiten haar gebiedr in het
centrum van Kleint¡es gebied.

Mìekp(?0) rnaakte Éénrna¿1 een uitstapjer in de nacht van 10 op 11

mei 1984, Rond 01.15 uur ver'l iet ze haar territoriurn¡ om er rond
0e.eS uu¡- rnreer in terug te keren. Ze maakte een Eneì le toclrt naar
de :uidureEtlroek van het qebied w¿ar ze in de periode vóór septem-
ber 1983 leefde (vergeiijk paragraaf 3.e.1.d). Afgelegde a'fs1;and
rninim¿al 2750 rneter r cluç een qemiddelde snelheid van ongeveer 40
metEr/nrirruut.

JoEé(?4) werd enkele'honderden rneters buiten haar aktiviteitsge-
bied gevanqeìr op 1,3/L/g3r waarschijnlijk in haar dispersie.pericde,
0ok AEtrid(4ó) r¡erd;lo'¡l 300 m buiten haar-territoríum geváì'ìgen,
op PSl11/83.

TL.n aanzien varr rle nachtel i jke ui tstap jes dnor dp wi jf jes valt het
op, dat ze uitsiuitpnd Ín rle voorjrråreperiode vallelr,','an;lf 10 rriei
tcrt irr juni . [,Ja¿rschi jnI r ¡k hangen ze dan ock samen met voedsel..
tochten ten behoeve våìr de jongen.
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De ptaatEen waar ín 1979 waarnemingen vån jongê vosËen werden
gedaan (zie tabel 7),
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3.e.5. [^lor-pen'-i nventariEaties.

À. 1979 .

I¡r 1979 hrerd er noq niet systematiEch rìåùr udorpen gezocht
door^ het P[^lN-persorree] . Door het speurwerk v¿n J . Zonneve]d en
enkele anderen in de Eneeuwri jke winter 1978/79 warell echter
eerr aanta I burch ten bekend . I n de buur t va¡r de Kru i sberg
werden enkeie woì-pen gelokalisperdr oP ó verEchillende
plaatsen (figuur P? en tabel 7)' Er kon niet worden vast-
r;esteld in hoeverre de verschi l lende waarnemingen dezel'f de
worp betrof fen; op grorìd va¡r de waar-rremingsdata al lÉén zou
het zelfs slechts één worp kunnen zijn' De liggirìg van de
burchten en onze latere ket-ìnis van de ligging vàn de tprrito-
ria suggereren echter minimaal ? worpen (1+ã+6 en 3+4+5) an
rnaxirnaal 4 worpen (Lr 6e ?+5r 3+4).

Verder werd nog Éen jonge vos doodqevonden bij camping
Geversduin; daar in de buurt moet zich dus ook een worp
hebbeir bevonden (figuur Ê8r punt 7).
In totaal konden 5 jonge vossen worden gevàngen el-ì våYr een
oorrnerk voorzien; één van hen was de iatere zettdervoE
Lot je (O7) .

l,^Jaarnemingerr vån .iongË vo55en in 1?7?.
In deze en de volgenrle tabel len verr¿¿i ¡zen de piaats-
ìlummerE naar de bi jbehorerrde f iquur; vån elkaar ver-
schill.ende letter"s duiden op verschillende holen van
dezelfde worp.

I dL¡ç¡ ! .

aantal
j ongen

gÊvànqerlwåarnefn l ng
plaats

(f1q.2ã) daturn

1a
b
c

aL
:l
lr
€:-
.Já

a
b

lI/t¡
L7/4
er /5
?5/4
3Õ/4

1/5
LLt/ J

?a/5
1,? / ¿1

11 /3
9/5

i klein j0ng in de inganq
minimaal ã jongen qezien; verstoot-d
ã ¡onqen gevången in kooien
l: jonqen gezien; verstoord
prooireEten en sporPrr
3 .¡ongen urtgeqravetr
niet belopen
druk belopÊn' keuteltjes
i dem
Eporen en pro0iresterl
dood j0nq

6
7

?

3

lotaal: íl á 4 worpen; 5 jongen gevången en qernerkt
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De plaatEen waar in 1980 worpen meb jonge vossen werden hråårqe-
nomen (;ie tabei 8). Een dlkke stip geeft de eerste waarnerninq
vån een worp: een daarmee verbonden kleine stip de voigende u,,åêr-
neming(en) van dezelfde wcrp.

I
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b. 1980.

In 1980 werd voor het eerst systematisch geïnventa|iseerd op

ho1en. Dit gebeurde vroeg in het iaar (februari)r om alle
holen waar jonge voEgpn zouden kunnen komen tiidig te kerrnen.
In apr i I en rnei bteek echter slechts Éên van de gervonden

holen bewoond. Een qedeeltet i jke her-inventarisatre in midde¡r

en eind mei lpverde nog enkele tnlorpen op (zie fiçuur ã3 en

tabel B ) .

Totaal betrof het minir¡aal 3 (atE de v'taarnemingerr op punt 3

en 4 dezelfde worp betreffen) en maximaal 4 worpen.
Er konden 5;onqen worden gevånqenr ñìåål- slechts 4 met

oormerken worden losçelaten.

Tahel B. lnlaarnemingen vårr ionge vo55en in 1980.

plaats
( fig.?3) datum waarnemi ng

aan ta l
j ong Pn

qevånqerl

1a t/5

r5/3

Eporen; moervos zat in de burchtr
groef zich onder de kooien uit
sporEn; moervos rende weg. Een tweede
gevången jong Nas reeds op 1/5 qevangetrl
måar ging nu door het vangen dood
3 ¡ongerr ui tçegraven
sp0ren; uitgeqråven: leeg
i dem

1

t)

a
L

3
4

7?/5
?8/5

7/b

1

3

totaal: 3 å 4 t/\¡orPen; 5 iongen gevången¡ 4 gemerkt losgelaten'
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A - Fia¿tserr rnra¿r ir¡ 1?81 jonge vclsseTl werden waat-qenomÊn
( ¿ie tahel ç ) ,

B - Dt¡ oppervlakte ulåårover de l^rorpdichtheid werd berekend.
Voor bebekeniç Etippen: zie fiquur Ë3.
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c. i981.

In 1981 luki:e het voor het eerst om een qoede inventarisatie te ver-
rithten irr het grootste deel van het NHD, wat een behoortijk kompleet
beeld opleverde. llet resuita¿t Etaat in figuur 24 A en t¿beI f. in
totaal werden er 11+ trcrperr vastgesteldr in 1? (uf 13) vprschillende
territoria. Er konderr 34 jongen worden gevänqerì¡ en Çe{rnerkt weer worden
losqelðtFn,
Nu kon ook voor het eerEt een tlerekenÍnq van de "worp-dichtheid"r het
aarrtal worpen per oppFrvlakte' woì-den gedaan. Daarvoor werd qebruik
qemaakt van de nppervlakte die in fiquur P4 B qearceprd is weergeqeven.
De qren:en vàn dit gearceerde gebied berusten grotendeels op de grenzen
v¿n territoria vån zendervoEsen (bijv. Rob(0e), J¿n(0ó) en Nico(34) Ín
lrç¡1: noorden¡ Marian(?3) in het zuiden) r eìì voor een kLein rJeeI op de
liqqiì-ìg vån de worperr zelf (ttlN-hoek en Zti-hoek). Verder is voor de
[:er-ekerring veronderste]d dat er een worp genrist is terr oclstprr varr punt
Ll . Het gearceerde gebied lE duE ;o qekozen dat het een zo hoog nroqel i jl:
aarrtal worpen bevatr Ên dÊ l:ans dat tret representatief is voor het
gehele ter¡-ein zo groot mogelijk iE.
Het resultaat is dan 15 (14 + l gerniEte) worpen op Pl90 har d,w.z, áoB
worpeì1 per 1000 har ofi^¡el l Norp per'145 ha (oppervlak'ten il-r ha r¡clrden
steecls afger orrcl op 5-tal Ien) ,

Tabel 9. l^laarnerninqen vån jonqe vor:sen in 1981.

plaats
r,f ig.?r+) d¿tun¡ waarneminq

aant¿l .i onqen
al leen
gez ì en gevånçen

13 74

1 q/5 spclrÉnr pIoDiresten
?. I?./5 prooÍresten¡ oude spclren
'3 ?7/5 prooirestenr oude Ëporen
4 15/5 prooirestenr jungerr gez ierr 3
5 a ¿¡/5 çpor-en: prooireEten, jongen qe-:ien; 4

worp niet vàn Rietje(04)
b ?.8/5 prooireEten, oude çporell

!: Lblt+- diverse hràårneminqen err vanqsteri vän h
e9i5 jongen van ? worpen, in dezeifde

7 l:urchten. Eén u{Õrp van Hanrreke(t)3) 3 e
B e?/5 pr"ooirestenr ouda gporen
I b/3- Eporerì erì prooiregten bij drie dicht*

10/6 bi j elkaar I igqende burchten;
1 jong doodgevonderr 1 I

1 (j a ?.4 / 5 3 3 ongen gez i en en gevånqen 3
l: 7?/ 6 1 Jonq doodgevonderr; 1 qevången 1 1

(Het betreft hier hocrqstw¿arsclrijnlijk ? worpen in Éérr territorium'
rJr¡ wpl op qrurrC van de laterp qeschied*niE van het laatst qevanqpn
jonq en heL f ei t rl¿t de I inker- en rechter'¡leugel v¿n dezeif de
holer-,duif biJ resp. r^rorp 9 en worp 10 r,¡erden gevonden. )

11 e?./t4 gporenr voIt4.rEEËrì vos i'enrJe weg 5
1.? ?l /5 ¡:roo i reEten.r ourde sporer-r
l:l q15 1 ¡cnr; qe:ierì (rle t^l itte) 1

1r-+ (r/3 apürgr-rr prüoireEterr b

tntaal; i4 worpen

Eñ
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A ^ Plaatsen waai in 19BP jonge vossen wet-derr biåårqenornËrl
(zle tat¡el 1t)).

B * De oppervlakte r^,åarover de worpdichtheid werd bere[l¡*rid'
Voor betekeniç';lippen: zie fiquur ã3.
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d. i9Be.

Ook dit jaar kon een goede inventarisatie verricht worden.
Het toegenofiìen aantal zendervossen'¡ergemakkeli¡ktp de
inventarisatie enigszins, Twee gezerrderde moert jes¡ Riet-
je(04) en Netteke(14)r brachtpn qeen jongen qroot. In hun
territoria konden ook qeen ¿nrjere worppn worden gelokali-
seerd,

Twee andere zendervossenr Marijke(09) en Lotje(07), verlclren
hun jongen in een zeer vroeg stadium; de eerste verloor haar
eniqe jong å1s gevolg van de varrqaktie (zip 3.3.1.c) r de
tweede ging zeif dood ( idem). Deze "worpen" t'lerden verder
buiten beschouwing gelaten.

Het waE dit jaar niet altijd even duidelijk in hoeverre de
vergchi I lende waarnemingen ook verEchi l lende u\¡orpen betrof-
'fen en hr:evaak er sprake n,ùs vàn ? worpen in één terri toriurn.

Fiquur ?5 A tr:ont de r^laarnerningsplaatsen en tabel 10 geeft
de waarnemingen zelfr plus enkele overwegingen.
De konklusie iE dat hBt 16 tot 19 worpen betreftr in 15 tot
1B vcsseterritoria. V¿n de 39 qevangen jonqen ontsnapte er 1

voordat hij gemerkt was.

De worpdichtlreid is l¡erekend ove¡'het in fÍguur ?5 B gear-
ceerde gebiedr dat 3130 ha groot is. Aangenomen iE dat aile
worpen (15-18; 1 worp liçt te qeïsoleerd) gevonden zijn. Het
levL"rt 7'05 tot B'45 worpen per 1000 ha opr ofwel 1 worp per
iã0 tot i40 ha.
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T¿be I 10. tnlaarnem i ngen van j onqË vossen i n 19Be .

plaats
{fig.ã5) daturn waarnemÍrtg

aant.
j 0nçen
qevång.

l<onkiusies
aant,
worp.

aant.
terr.

(5)
L

11

È1

c

7i5 jcng ge:íen
!¿+/5 prooirestËrl: VprB€ sporen
lB/5 pruoiresten¡ spor€n 1(-?) 1

17 /5 spolen r proo i resten 1 1

7i5 sporenr prooiresten 1 1

Ill het te¡ritoriurn van Rietje(04) án 1

dat van Netteke(l4) konden geerr spo- 1

rpn ln¡orden qevonden r ondanks intetr-
E i e'f zneken.

?1/4 jongen qezien; noqål wat
grootteverschil tussen de
jonqen: ? worpen? 1 (.-e) I

4/B een jonq EtËrvend qe"vonderr
7e/4 op diverse piaatsen jÐngen
e.v. gezien Pn Ç€vårlÇan¡ worp väll

Hanneke(O3 ) 1 I
7e/4 op diverse piaatsen ionqerl
e , v . qez i en En Ç€\¿år1ÇPrì r t/',orp våtl

Kteintje(Ol) 1 1

l5/4 :ender-r,os l"lari jke(09) uitqegraven
mÉt håår Jong; dit werd verçtoten

?-7/3 zendervcrE Lotje(07) dooclgeqaan¡
haar-3 3onÇen ook

??/4 5porË!n van kleine jorlqenr prooi-
rest ; moervo'å groef ¿ i ch onder
de koo i erl door n¿ar bu i telr
( later rrooìt rneer teþ:enerl vån
jongen in de buur-t gevonden) 1 I

?O/4 sporen; jnnqen van 3 sterk ver-'
çchi 1 Iende qroottes; één worP
van Dienel.;e(0il) ? 1

l9/4 eporÊn i I
t+ /5 sporeìr I Iti/5 sporenr prooiresten;1jDrìg I I

van 4/5 teruqqevangen [* 1-e l- 1"e
13/5 Eporen J I

(0p basic van cle latere ligçing varr eer¡ territorium
v.ln eeri zprrder vng h i er r en onrrJ¿t s l eclr ts I Jonç qe-
vânqerì wêr-dr zou dit heel qoed dezelfde worp als 13

l<unnerr zi,1 n, of tenminste ? rz'torpen 1n I territori.um)
76i4 sporenr prooj.resterr 1 1

i0/5 Eporerì van kleirre jonqen 1 .
?7 / t+ Epgren I L_ 1-e
7/'¿ Epürsnr prooi.rest,en (rrr:rp van

1 ater gevanqerì Plar i an ( el3 ) ) 1 't

-i /5 Eporerr 1 L- t -ã

c
J

4

r:

*t

5

a
4

6
r]

I

l0

TL

b

6
4

J

L14

i -:5

It)
T7
1i1IU

1g

c

rot¿len 16*19 15-18 39

t¡C.



Ê. i ç83.

Irr 1983 werd voor het laatËt uitgebreid gelnventariseercl door
lret terrei n¡:ersoneel . Het leverdp een resul taat op dat voor
eerì groot deel van het terrein als een komplete inventarj.Ea*
tie k¿n worden gezierr (figuur 26). De zendervossen leverden
weer vee'l aanu,ti jzingen op voor de t iqging van hun rarorpen of
die van arrdere vossen in hun territorium. In tabel 11 staan
¿ l 1e waarnemi ngen opgesornd .

lJ': l:r-rnklusie is dab er 14 tot 15 worpen gevondæn zi ¡rr, in 1P
tot l4 verschi l lende territr:r ia. Er r¡erden 4ó jongen gevånqen
en gemerkt weer losgelaterr.

De opperr, l.akte hlåàrover rle worpdichtheid werd berekend
(figuur- e6 B) was ?160 ha. Eén worp doet niet mee bij dF
Þerel.:eninq (nr 15) en verder is aangenomprì dat er ten oosten
van punt i0 nog 1 of ä worpen zljn geweest¡ rnaar dat vnor het
overige qebied dt: ínventarisatie kompleet waE. Dat brengt
het aantai worperr voor de berekenirrg Ðp l4-16. De worpdicht._
lreid ligt dan tussen ó15 en 7¡4 worpen per 1000 har ofwel
l worp per 135 tot 155 tra.
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(¿ie talleì 11).

B - De oppervlak le Nåèrover de u$srp11 ichttreid
Vorr betekeniç stipperr: zie tiquur 23.
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Tabel 11. Naarnerningen vèn ionge voe5en 1n 1983.

p I aats
(fir¡.?6) datum waarneminç

kon!r l us i es : aant.
j 0nqen
gevång.

aant.
b.,or[].

¿ant .

terr.

Tï /5
6/3

tB/3

t4 /3
?6/3

4/5
17 /5
?/5

?6/ 4
?9/4

4/3
10/5

Eporenr pFooiresten
Ep0renr prooiresten
prooireEten; al verlaten; zou op
grond van de afEtand en de 1ig*
ging van het latere gebied van
JoEé(24) dezelfde worp kunnen
betreffen als P.
prooiresten; al verlaten 1

Eporen; worp misschien van Netteke( 14) r

met uitgevallen zender. JssÉ hi¡ de
kooien gezien met I jongr €€ñ ander
¡ong doodgevonden. Moervos groef zich
onder de kooien uit. Later nog
een dood jong
Norp vån Mårijke(09)
sporen etc; worp van Niel(41)
worp van Flleint je(01)
h,orp vaì-ì Mieke(30)
NÕrp van Hanneke(03); Hanneke
en I'l i eke de I en een terr i tor i urn;
jongerl zaten v¿ak bi j elkaar
Ep0ren
çpclren I proo iresten
Vermoedeli;k betreffen 11 en 1?
? worpen in 1 territorium; dui-
del i jk verEchil in leeftijd
jongPn gezenderd
worp vån Marian(?3)
gporen¡ prooiresten

r.

4

1

e
3

1

t-c 1*e

4
5

I

6

t¡

7

1

1

1

1

6
7
B

I
OI

1

11

1e

.J

4
(_

1

I
L l_ 1-?

13
14
1_c

to/3
3/3

?8/ q

5
3
,:t

1

1

1

totalen 14* 15 l?-lt+ 4b

CJJ
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f. i?84.

In 1984 werd geen systematische worpen-invent¿riEatie qedaan.
Slechts vier territoria van zendervossen werden afgezocht op
r^,or-perlr h,åt 5 worpen opleverde. Daarnaast werd in een oude
burcht wat zuidelijker nog een worp vastgesteld¡ en werd een
dood jorlq qr?vonden bi j hli jk aan Zee.

Figuur ?7 1a¿t de worpvondsten en enkele verplaatsingen van
de worpen zien. Tabel 1? bev¿t de waarnemingen zelf. De

oppÞrvlakte van de vier territoria (zie fiquur e7 B) met in
totaal 5 worpen bedroeq ó90 ha; dat levert een worpdichtheid
op vån 7,2 worpen per 1000 liar ofwel 1 worp per 140 ha.

Tabel I?. tlaarnemingen vån ionqe vossen in 1984.

u,.,0rp van ftletteke( 14)
rnrorp vån Hanneke{03)
u,lorp vån l(1eint je(01)
h,0rp van llar-i j ke ( O9 ) ; zat samen

met 5
ulorp vån Nena(36); zat s¿men met 4

gp0reìr
reeds lanq dood klein ¡ong

I
e
J

4

5
6
7

1 I

aantal ionoen

t

c

c
4

Wåeìr ñPffll llQ
plaats

tfig.ã7) datum

7/3
eo/ 4
?7/4
Lr /3

1t /5
?/5
t¡Ê
Cl.,J

alleen
qezien gevanqen

1

1(-A)

totaal 7 worpen in 6 'berri tor ia 4(-5) 13

ô/



3.e.6. tJorpdichtheid.

In de paragrafen 3.2.5. a-f zi ¡n reeds de ci j fers genl:emd

be'tref f ende de worpd ichtheid. Daar is ook verrneld hcle dp
berekeningen werden gemaakt. In tabel 13 worden dæ lrereke*
rririç¡sresultaterr nog eens bi¡ elkaar qezet. tJp zien geen dui-
delijke veranclering in de loop van de tiid. Alieerr in 1982
lijkt er spr-ake vàn een iets hogere worpdichtheid (:ie ook
ã ã (,\J.L.U/ ¡

[,lat betreft de frekwentie van het voorkomen van twee worpen
irr hetzelfde territoriurnr het volgende: Tijdens de laatste
drie onder¡oeksjåren kon voor rle zendervossen twaaif maal
worden vastgestelrj dat er slerhts éÉn worp wàs Ítr het terri*
torir¡rn¡ tweemaal géÉn worp en tweemaal twee worpen. Dit be-
tel:ent dat in 1?r5 I va¡r de territoiia twee u,torperì tegeti jk
opgroeidenr maar dat het even vaak voorkw¿m dat er geen
enkeie worp in een territorium was.

0ok de h,orpen-inventarisatieE vå1l '81-'83 geven dit beeld.
Inklusief de worpen van de zendervossen werden er /+4 tot 48
worpen vastgesteld¡ in 39 tot ¿+5 territoria (zie tabellen
9-11); dat komt erop neer dat in 7 tot 23 % van de territoria
een tweede vüorp voorkomt' Zonder geqevens van zenclervossen iE
l; i ¡derrs eÊrl worpen-i nventar i Eat ie niet vast te stel len of er
territoria zi jn waar géén worp aanweziq iç.

Aarrtal hatltare
brðår'over berekend

Aant a I worpert

Aantal hektare
per h,orp

Élan la I worpen
per 1000 ha

e 190 e 130 e 160

14- 16

ê,90

15 15- 18

145 1e0-140 135-155 140

6'B ?,!-8rS b'5-7 t4 / tl

5

Tabet 13. Norpdi':trtheid 1981-l984.Oppervlakten afgerond op 5 ha.

1 98e 1 983 1 9841981

h9



I¿bei 14. GeslaclrtEverlroudinq bi.¡ de qevånqen .lÐnqe vossen.

¿anta 1

j D nqPn
aantal

vr oLl,lt ¡es
aant¿ I

nanne t ¡ es mm/vvj åêì"

1,C"!9

l9B')
1981

! 9rl:l
t984

5
:i

c,+
?q
6ls

i3

3
L

9
IÉtJ
il1

4

I

3
15
?4
e5

9

1qA

I .67
1.ó('l
I .19
2 ?Cl

.r 1 1,:r l.Jc 5r+ 7A i .44



3.e.7. Reproduktie.

è. Inleiding.

In cje tabel len 7 t/n I? zi jn ¿rl le wåårnemingen vån urorpen opgenomen.
De daa;- genoe'rnde aantat ien ¡ongen per worp zì ¡n echter rriet alti jd
indil<atief voor cle worpqrootter omdåt Éen r/lorp bÍ jvoorbeeld na enige
ti¡d verdeeld karr zi¡n aver twep burclrten. In deze paragraaf wordt
geprobeerd de gemirJdelcJe u,lorpqrclotte en de totale reprodukt ie van de
pn;:r-rlat ie in de vergchi I lende jåren be bepalen. Eerst wordt echter het
t,i jrlsl'er'lor:p varr de reproduktie etr de geslachtsverhouding onder de

.jorìge vossen behande 1d .

b. T i jdsver loop van de repr odukt ie.

De meeste jonge voËseyì biijken in het Noordhoil¿ndE Duinreservaat
geboreri te wcrden tussen half maart en beqin april. De draagti¡d
beclraaqt 5ã tot 53 dagen (Ltoydr 1980)' en duE valt het hoogtepunt van
c1e paarti jd in de tweede helft van januar-i. Bii de qeboorte zijn de
j$rìgeìì donker qri ¡sbruln; de blauwgri jre ogËn openen zich rond de

twaalfde daq. De iaatste dagen vóór de geboorte en de eerste rlagen errta
verblijft de moervoË vri¡weì kc.lntinu in het hol; daarna wordetr de pe-
rioclen dat ze zich buiterr het hol begeeft steeds langer. 1n de vierde
neek kri¡qen de ¡ongen voor het esrst vast voedEel van h¿ar, DaarvóÓr'
l.-rijqen ze Nåêrsrhi,¡nlijk å1 uitgebraakt voorverteerd voedsel' Ïn een
aanlal situaties is vastgesteld d¿t de rekel ook voedEel aållvtert vr:ot-

de .j onqen. De eer-ste stap¡es buíten het hol doen de jongen in de vi jfde
wpek.. Vanaf de derde week slaapt het rnoertje vaak al niet meer bii dF
jongen in het lrol I fnåår llovenqronds op een plek niet aI te ver uit de
hr.rr.rrt van ile burcht. In het Noordhol lands DuinreEervaat hebben þJÊ de
ervår'ing cJat een bezoek ¿an een burr-:ht door een mens vri¡we1 steedE
leirll; tot verplaatsinq van de jongen. AIs rJe ¡onçerr nog kiein zi¡n
worcjen ze éón voor één door het moert jE bi 3 hun nek.¡Él naar de nietrwe
burclrt gedraçen; later lopen ?F hrà-lrschi;nli jk rnet z'n ål lE:rr met haar
meË?. Pær territorium zìjn altijd meerdere burchten beschikbaar. De

geboorte virrdt vaal< plaats in een onaårì:ienli jkr kleirr hnl r d¿t vaak aI
na errkeLe cJaqen verwisçeld wordt voor eÊn groter. De ¡onqen kurrnen nog

tot in augustus cJoor de ouders r'¡orrlen voor:iert van voedEel'

(:. []eslaclrtEr.,erhoudinq bij de jonqe voEsPrr.

De qeslachLsverhourJirrg oniler jonqe vossæll die zirh rroE in de baarrnoe-
c1er bevinden jE rrr lret aiqerneen orìgevÊer 1:1 (Lloyd' 198C). Bi,ì dÊ door
onÉ qËvånqprr jonqetì i¡jås de geslachtsverhoutJinq echter erg scheef (ziu'
tabel 14 ) : 78 van de in tutaal 13e gevangeìì jonrle vos5en bleþ.en mðnne-
t. jæs te zi.¡ ri (59 7.), IJit verschil met eeR vpr-r',jðchLe geslachtEverhoucling
r,:¡r.r 1:1 Is ståtistiEch sigrrifikant (Chirî'= 4.3ó' d.f.=1r P(0.05).
Aarrqerielr tJe beìarrgri ¡1"<str vangrrletl"ìoderl (uitgl-aven en kooit¡es in de

burc!rt- inqangen) nåur^re1Í jþ5 selektief kunnerl zi jnr moet er dus een
aantal vrouwt jes qestorven :i ¡n in de eerste t¡el';pn van hun levenr nog
.ró11 r ¡.ri j :e korrc!en vanqen, I'loqeì i jk is deze vroege sterf te een gevolg
.,,år: lrompetitrp tugserr de ¡clngeri binnen één worp: de wi jf jes zi¡n bi j de

qErlloor te r-eeds k I einer rJan rJe rnannet jes.
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(3.e.7) d. Gemiddelde worpqrootte.

In totaal zi¡n van Ê4 worpen geqevenE bpschikbaar voor de
berekening van de gemiddelde worpgrootte (bijlaqe 1 ). Van veel
van de gevonden hlorpeu konden de geqevens niet qebruikt worden
voor cle berekeninq omdat ¡e wåarErhi ¡nl i ¡k (of zeker) niet kom'-

pleet wår'en gevanqelr of tlaargenomen. trlaaSt de in het veld v.lEt-
qestelde worpen h,årÊn echter ook qegevenç beschikbaar van enkele
in het voor jåår' doodqevonden rnoert jes (vtaaronrJer één ui t 1985) .

Eiqerr 1i jk Ieveren de geqevens vån dode voEsetr (embryo'5 of r n.:
de gebnorte ervanr de littekenE van hun åànwezigheid) dp meest
betrouwbare wDrpgroottesr omdat er nu Penmåå1 sterfte kan
plaatsvinden tussen de geboorte en het eerste moment van vaEl-
stelIen van het aantal ¡ongen. Gezien de scheve geslachtsverhc¡u-
dinq is er inderd¡ad sprake van een dergeii¡ke vroege sterfte.

Het bovenstaande maakt duideliik dåt de berekening van de gemid-
detde worpqrootte leidt tot een onderschatting van de oorsprori-
keii¡Þ.e worpqrootter bi¡ de geboorte dus. Het bereketringsreEt¡j-
ta¿t kan echter ool.l leiden tot een overschatting r nantel i ¡k
indien het çezien zou worden alE het gemiddelde ¿antal ¡onqerr
dat groct wordt per worp: er vindt natuurlijk ook sterfle plaats
ná het moment vån vånqen en vóór de jongen zelfEtandig:ijtr.

Figuur PB geeft voor cle P4 beschikbare worpen (biilage 1) een
frekwentiediagråm vån het aantal ¡ongen Per worp. Aileen de
gegpvenË van het gebied tussetr t^l iik åarì Zee en Eqmorrd werden
gebruikt. De çemiddelde worpqrootte komt uit op 4.71 (50=1.6?)

¡ongen. Er is geen duidelijk versthil tussen de geçevenE uit de
eerste jåren en die uit de latere jarenz 1979-198? (n=11):4'8e
(SD=.1.47) eri 1983-1985 (n=13): 4,6? (SD=1.73).

e Percentage wi;f¡es met jongeì"1 .

Het biijkt tiat niet aIIe volwasEen wijfjes in de pr:pulatie in
het voor j¿åar jongen hebben. In principe zi ¡n er drie maniere:n
wåårop €?en vrouwtje géén worp groot kan brengen:
å. ¿e w0rdt niet drachtig
b. ze worc-it drachtig: rnèår resorbeert of aborteert haar

Êmbryo's
c. ;e hrel-pt jongenr Íìå<3r deze çterven in de eerçte weken van

hun bestaan.
hla¡rrieer we de gezenderde moervossen in clit licht beschouwenr
clan lret¡beri er door de jarerr heerr 15 een worp grootqebrat.ltt r

teçerr 1{) (= 4O '/,) niet. Vatr deze tien werderl er tenminste 5

niet draclrtig (;ie onder) terwijl tenminste ? hun jongerì in een
vroeq starjium vËrloren (Mieke(ã0) ín 1984 en Netteke( 14) in
1?Be).

Vair de rrr hpt vûoriaar doodgevonden rnoertjer' bleek echter de
helft (6 van de 1P) niet, drachtig te zijn of çeweest te zi¡n.
Bij éérr clrachtiq rnaert¡e r"laren ? vatr de I embryr:'s in een';taat
vålr resorpt ie, Di t geef t dt¡s perr wat atrder [reeltJ dan b i j de
geza.nderde voEsen r wåt sllqqPreet" t dat de doodqevondelr vo5st:n
niet representatief ¿i¡n rroor cle gehele populatiP v.ltr rnr,ervi)Eserì
izie 3.4.?).

!.7



In trpt la.slçtE: orrclerroeks¡aar ( lgB4) kon de vraag of de

'erÊchi I lerrrie rnoertjes jonçEn kreçeri iets gemakketijker
r".rcrdeli be¿rrtl.¡oord tlarr in de ànclere jar€ln¡ do¡rdat tijdens de
mugei jjkË\ drãclrtigheidsperinde de aktir",iteit van enkr+1e
fiìoer8rì aularnatisctr kon u,¡orden qeregiEtreerd. lrlaarmate de
drachl vor-dert' vertrli;ven cle moeren meer in de burcht.
Niei-drachtige mclerÊn verbclnen geen afrrarne vån aktivìteit.

Varr de gezer,derds moprt jes bl.ellen José(?4) r Ilma(44) ¡ Ka-
r-en(31I en ijreetja¡(33)r ù?n vËrmûpdelijk oolr Astrid(¿+ó)r qeen
11 alirrq van al.tiviteit te vertonerr. Mieke(Éo) kreeg ulei
jungenr rrìåår- verl.ooliÞ rdåårgr:hi¡nl i jk in een vroeq ctadium.
De ove'ige mneren, te weten l.letteke( l4), t"lari ji<e(0g) en
lrlena ( 3ó' ) ( ::elfde terr i tclr Íuin ), l.ílei nt je ( 01 ) en Harrrreke ( 03 )
brachten wel j0ngen groot.

7¿t



3.e.8. Fro¡-rulatiedichT;herd.

Het be¡ralFn van de dirhtheitl v¿rr eÊn voesenpfipulatie op r?rJn bepaald
rnornelrt il qei:rt çirteci-lre. In principe lran de dictrtheid op eIk moment

'¡orden f'lt::-,r:horrrnrd alE cle sommåtie van de tiichthe¡len van cie volqende
¡til¡ru1ai;ie'-st-tbgrcepen: a) de volwasgenr territoriale "sl;àrrdvossetì";

b) cle sutlarjLl 1tr,: of vnlw¿EEen "rnndharrr¡ël-9"r de niet-.territoriale
voËser'ì dip zich proberert te handhaven tugçerr clp territorialp vossen in;

r) cje çubadtrIte of voIw.rssen "zwervers"¡ aktief op zoek naar rle
moqel i jktreid süçÊnË een territr:rium tr: bem¿chtigen; en

cl) de "¡onqen van het jåar", rrog gehe'el of gedeelteli;1. afhanl<e-
ì r ¡k van hun oudei-s.

De' rirchtlreiiJ vån ellle srrbgr'oFp vari.eer1. in de Ir:op van het jaår r oll eÊn
v"cor- ¡:llke subqroep karakteriçtieke vui ¡ze. Het penvoudigste mornent van
ttçt jaar- iE de periode vlak r.,oç:r de vorrrtplanting: februari/ma¿rt. Er
:r¡rr dari çeen afhalrkelrjke jorìgÊn mperr e:Fì dÈ meeste vossern dip clan
(rroq) aartwezig zijn in het terrein zi¡n te ireschouunren aIs de poterrtÌele
vÛ'.]rtplantingspopulatie,0¡: cJat momerrt Lrli¡ken nr irr hr,'t lrlllD per terri-
tori¡lm qerntddeid onqeveer 3 r,olwåsçen Etaridvosqen åänu¡e?ig te zi jnr een
rel,.el en twee muert jes (3.e.e). De omvanq v¿ri de çroepsterrit;oria
bedraagt (als we de ondpr-l inge overlap niet mepreke¡ren) qemiddeid
cJrìgev€pr 160 ha (tabei ó) r zorJat cle cì ichttreid aan territoriale vosEen
rlrìqeveÉr 1'9 per 100 ha (één vierl.:ante k i Iorneter ) is op het nrclrnent d¿t
de v00rtpianting gaat beqinnen.

De dichtherd vån de twee anrJpre o¡r rlat monrent aånwezigË populatie-sub--
qrüepFn iE uitermate mnerli¡k te schatten; de resr.lltaten varr tret
di:-"persie-'onrlerzoek izie 3.3) suqqerere¡rr rlat r.:r in febrr-lar j./rn¿art ncç
een klerlr aantal vctssen aktief op zoek is naar een v{:Frtigi.ngsrno(lelijk-
lreir! . Het qrootsbe deel echter v¿n de vossËn: die getjoren zi jn in het
vnr iqe j.rår en rru nog qeen eiqen terr j.tor- Íurn hebben l:u¡rnen ber-ettenr
heef t zich øaarr,chi jnli 3k inmiddeis ålç¡ "rondhårrgers" tu:,çen rJe terri-
tr:ria q¡e';estigrl .

De tr:tale ¡.lopulatierlichthei¡l in dn¿e periode karr veilig qeschat worclen
üp ! tlrçsen de ã eri 3 r¿ossen per 10û ha.

[oJarrnÊE]r clån eli¿er-r later de ¡crngen alleina¿] çeborer.r:i¡rr, iE de dichtireid
.lå¡-ì voç5en måì{imaa1. [^le kunnerr uit cJe knrnbiriatie vån worpdichtheid err
r,rol pqrr:otte onqeveer af Ieiden troeveel jongen er z i jn in de per iode
w¿¿r irr ze rJoor- onË qevånqen k,onclen worden {eind apr i ì. - eind mei ) . Bi j
een worpr-! ichi,heÍd v¿n 0.73 per 100 lra ("gemiddelde" vðn 198¡*1984, zre
label l3) ' err Ëen qemiddelder r,torpgrontte van 4.'7 Jongerì bedraaqt het
aantai ¡ongerr 3.43 per'100 ha¡ en de totale pcpul.at.ierljrtltheid in mei
tlur; ongeveer' 5 voÉsen per 10rl ha.
De papulatiecjichtheid neemt dan irr rle loop varr p€n ¡s¡lr- weËr afr tot in
het vrrtegij vcoì-jåàr weer r1e 1,:agste EtEnd (P-3 vossËn per 100 ha)
i:E¡reikt i*.

I'li:L lrier-ttovE¡rr geschetsfe.+ bee'ld li¡kt te qelden voor rle ia¿tEle lJrie
orrclFr-;oÊk:jåren; pr zi.¡n,lltlran:-; geen rluideli;ke aanuliJlinqen rlat er
:,irrrls i98ã sprake ig'¡ån toe- of afname van rje p.opulatiedichtheid.
lloç.¡e1i ¡t< was de popr-rl¿tiedicht;heid irr 198ä iets hoqer d¿ln in de twee
Ërop volqencle ,iårÊì-ì; dÈ,zc: ',,er'orìdÉ'r'",te1l i.ng is qebaseerd op de r,.lat
liogere worpdichtheirl ( taba. I 13) err de iets kleinere territori.: ( tabel*
ien q ¿:n 5), De;¡p verçchillerr z1¡n echter statistiçclr rriet signifikant.
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A1le voEsen die van 1979
tim 1984 werden doodge-
vonderrr vernrist of teruç*
gemei d ui t het NHD r rnet
uitzondering van de qe*
val len u{åårvån v¿ststaat
d¿t ze een natuurl i jke
dood waren gestorven.
Van 3 vosgen is de vind-
plaats onbpkend; 7 vnssen
werden in terrein Bergen
gevnrrden.
Totaal aantal = 80.
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3. e.9. l"lor ta I i tei t .

In de loop van het onderzoek werd een qroot aantal dode
vossen qevonden¡ rrJåÀl-vàñ slechts enkele met zekprheid een
natuuriijke dood stierven. Ook werrlen in mei en auqustus
enkele nog Ievender ßlåår sterk verrnagerde jonqe vosËen ge-
vondenr die ondanl::s verzorqing in onze handen Etierven. É-én
varr de:e jongen ver-toonde irrwendige vergroei ingerrr de ander.
zat vol met parasieten. hlaarEchi jnl i jl.: iE hier sprake vå¡r E,er-ì

n¿tuurlijke jeuqdsterfte. Bij het vangen vån een hiorp jonqÊn
in l-ret zpeduin bleek er ook een "achterblijvert¡e,,te zi¡rr1
dat erg moeili¡k liep. ZÕ'n vosje heeft weinig kans te over--
leven (zie ook 3.?.7). Aan de andere kant vertoonden enkeie
kleÍne jonqen uit een rarorp bij het vången qrote gerwellen aan
de hals; minstevls één van deze ¡onqen is toclr groot clewnrtjenr
gez ieri haar terugmeldi ng twee .; aar later.

Aanvankel i jk raas de doodsoorzaak van de meeste gevontJen vos-
sen r:nduideli¡k. Toen echter door de aanhouding van een
stroper ilr Zuid Kenrremerland bekend geworden was rnet welk gif
da.- stropers werkten (en wie hen era¿n hielp) ¡ bleek dit gif
aantoonbaar in een çteeds groter deel van de qevonden voseÊln:
varr lP )1 in 1979-1981 tot rond de 60 % in 1984-1?84. Een
klein deel van de gevonden vossen rnoet nog op gif onderzocht
roordenr Êñ VåT'l een f I ink deel zaI de doodsoorzååk onbekend
bii¡ven omdat deze vossen te laat werden gevonden.

Deze vorm van stroperi¡ heeft overigens ook het }even qekosb
vår-l rn i nstenE P bu i zerds en L zwar te l<raa i .

frlaast de werkel i jk tJooclgevonden vossen werden er regelmatig
qezerrderde vossen vermist: een cjeel ervån l^lerd rJ¿n later ano-
niem teruggemeld door de stropers zelf of door de prepàrà-
teur. Hetzelfde gebeurde met gemerkte vossen.
Niet ¿l ie qeval len van stroperÌ j betreffen vergiftiqing. Bi j
de terugmeldinq wercl goms verrneld dat de voEsen geschoten
waren met hagel of met de buksr of door honden gevången. Zelf
rrolrçlen we ook een zendervoE dood in een strik op het terreirr
van Boreell , tr:rr noorden v(tr1 de Hoogovens.

In figuur P9 zi;n alie bekende qevallen van sterfte of ver-
missiì"ìg ûpqenornen, in tr:taal 80. Figuur 30 toont een uit-
splitsing in drie l<ateqorieein; zeker stroperi¡ (n=39) r ver-
rnoedeli jk stroperi.¡ (n=15) en onLrekende doodsoorzaak (n=?å).
Van deze la¿tEte twee kateqorieen ¿al waarEchljnlijk nä de
nog te verrichten analyses een deel aisnog zekere gevållL¡n
vån Etroperij blijken te zijn.

Vaak kw¿m iret voor dat in korte ti;11 in hebzelfde geLried
meerdere vossen werden doodgevonden; errÍqe' t i,j rJ later her-
Ìraaide zich cfat enkele ktlorneters verderop. Aan figrir.rr 30 A
is te zien dat zodoende hel qehele terreinr inkluEief Berqerr,
mi rr of nreer systernat isch ondei^handËn grrnomerì werd.
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Urtsplitsing vån de gevallen v¿n dode e¡ verrniçte \,/ossenr såmerì_
qÊvåt in'figuur e9.
A - aile:ekere gFVåilen (n=39) var¡ strclperij. Van 3 voe.;pn i5

de vindplaatE onbel:et¡d.
E - al lE qeval len van vermoedel i jl.e r,tt-oper-i ¡ ( n=15 ) .
C - al lei qeval len van onbËkelrde doodçoni-¡¿al.r ( a ) en van vÉrrjwe-

r"lÉr-rr niet teruqcleûleldr-. honkr,åËtt: TFndervos6{rn ( f ) ; (n"-?6) .
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llen moet t-redenken dat wat er in het terrein qevonden wordt r

slechLE een deel iE van de werke"lijk door stropers gedode
vosserì, .Ien eerste vinderr ;i j onge'twi ¡felrJ zelf een belanq-
ri ¡k der.ì (¿i j weten y\¡åår en rdånneelr :e mr:eten zoeken) r en
ten tt¡eede nordt triet alleE wat er in het terrein achter-
bli jft ook qs'.,onrJen.

\1¿rr de 4ã r.,o 1t¡agsen vosser'ì ( ciocrdgeçacf ñ ñå 1 september vån
hun eerstB jùår ) waar'",an het geslarlrt bel.:elrcl was¡ wàren pr' 19
vrouu¡tjes pn ä3 rnannet¡es. Het overwicht varr rnannetje:; in
Ca¡ç ":;teekproef" is niet:n cterk als in de groep van cle
qe\¡âiìgeìl jcJnge voËjes (;ie paragraaf 3.e.7; resp. 1.P1 en
1 , ¿i4 mannet ¡e: psr vrouwt je ) . Het zln)aar tepunt v¿rl rJe vondEti:n
,-ån rnårirìet¡es err vrouwtjes 1a'l in vers{:hillende perioden vån
lrel jåår: oktober tût februarj. 14 malrnetjps en 6 vrouwt¡es,
nr¿art tot r¡ei 7 mannet¡ee err 10 vr-r:uwtjes. Dit verEchil
tuEsen de twee perioden is bi¡na statiEtisch si.qrrifil<ant
(Chiê-3.11r cl.f.=1r p=0.081). Dit versciril kor-respondeert mpt
lrel .¡el-schil irr wat mogelijk de meest kwetsbare periode voor
Ê11. geslacht is: voor de vrcuwt¡es de periode våÌr draclìt en
jongerl-verzorqing: voor de rnannet ¡es de per iode v"ln di spersie
err terr.i torium-verdediging. hJel l icht zi ¡n de vossen in deze
per inderr snel IFr qeneiçd tot het åten van orrbekend aas.

Veei varl de dode of verdwÉnen vosserr warerl JonQ; als de
çe:enderrle jongë vos.i ës een rËpresent¿t ief bepld geveinr dan
;cuilen 33 7 (11 van de 33) van de jongen in de:omer reeds
terr si¿chtof f ar va11en.
Ürrqezenderde jonçen ( jonq = vC:rJr 1 septernber v¿n hun r¡ey'sto
jaar ) ¡n,¡akten 1.7 % (B van de 47 ) uit våì1 (3 I le onqezendprde
drroclgevorrden vosEen. le z,t¡n slechtE, oyìgeveer- 4 rnaanden (eind
april tc¡t l septenrber) blootqesteld aan vergiftigi.ngr tegen
de vr:Iwagsen vossen het gehele ;aar : FFt z i jn in het veld
crnçetrr,ri jf eld rnoei I i jker te '¡inden.

lloewel ex¿kte ieef ti jdsbepel irrq nog moeL gebeüFé,11 , is hEt
rluitjpl i,¡l'r dat van de volgroeicle vosEen dier doodgr?vonderr
we:r"den Ëen groot cleel niet ouder dan eeri jèàr t^rås. Erikele
:i¡r-r o'¡erduideli¡k zeer t:ud. Uit onze obsprvatir.s Lrij aiqen
vrJ€lrplaatsen bieek rJat dp oudË vnssen dåår wel l,:omenr rrlå.fì-
meeEt¿rl volEtåån met de plek te rnarkprpn, Lrìr niet lret aas
apqraven. De jonqen v¿lr lre+" j¿år rJoËr1 dat weJ. Deze:t.¡llen
dus eerdçrr het verqrftigde eas (dat meeEt; al beEbaat uif
l:ipperr-s1acii".;af val; s>crns uit koni jn) at:Feptererr als voerJsel.
l-:o1. lijkt clus waarg;clri¡rrlijl.: 1ai rnrat cJa Ie*fti¡rlsverdelirrç
f,ietr ef J: ( zie cok 3.7.7 ) de çlechtnf fers van de vc.rqi'liiqin..
çerì rJe,irr goÈC bÊ'El.d qeverr rvàn de 5årìlÊtìetellitlq vàrì de hele
pupulatier rna¿r' ,let. rìànìF jorlqfr voçj,qe\n befreffe¡lr waarbi j ;.:i,:h
r:r'l' rplat!ef ineer' r'ri jf JËs :oncJer jonqe.r-. Llei'inden.
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3.3. Dilpersie.

3.3.1. Inleiding en defini ties.

0rrder dispersie wordt t-lÌer vËrç,tåan "het cloor een incJi'¡idu zi:eken
nåår eerì akbiviteitsgebieC¡ niet qeleqen in het ourJerl ijk aktivr.-
te!tsgebiedr ¿lwa¿r l-¡et betreffende individu zich kan vestiEen pn
voor.tplantc.n" (nàar Bekoff; 1977). Naar de letter var¡ de:e dpfi-
nitie is het dus nood¿akeI i ¡l: om de t iqqiFrÇ Vclfl het cuCer 1 i ¡k
aktiviteitsgebied te kennpn om vðn dispersie te kunnen !,prekr:rr. in
het gevaì dat de oudere ge;enderd zi¡n is dit qeen probleerr.

I:; dat. echter- rriel het qeval en bÊrusten de geqevenE op hel rnerlren
Err het teruqvinderr van een individu waarvan verder niE:ts bekend
Ìgr dan moet rnerr noodgedwongen definieren dat men van dlsper,-ie
spreekt als cle gekonstateerde verpiaatsinq een arbitraire afstanrJ
heef t ovprschredpn, Deze af ç barrd kan het bt-.ste qekozen rrlorrJen op
l¡asis i.,arr de qrootte van de aktívitei tsgebleden van voiwaEsen
vosseìr in het betreffende gebied¡ pn zou iets groter mçeter'ì riJn
darr de qrootcte ciiarneter van het "qemiddelde" aktivitettsgebied,
t/oor het flHD zou dat ongeveer 2000 m rnoeten zi jn. In de pral.;ti jk
bleek echter- dat de dispersie van gezenderde wijfjes zich nogal
eens vol trok over kleirrere afEtanden. Eén wi jfje dìspergeerde
zelfs rraai- haar geboorteçrondr nadat ze eerEt rnet de familieqroep
een stuk Ì^irle opqeËchoven (Elma(41+) ¡ zìe 3.P.1.e), Hr:ewel dus de
afstand tuEsen gebocrtepiaats en ui teindel i jke akti.vi tei tsqebied
nihil ,¡lês, wås pr in dit r¡eval wel degelijk sprat<e vàn dispersier
omdat Elma haai- ouder lijlr aktiviteitsgebied verliet en zich
ËrnååEt vestiqde¡ in wal (waarschi jnl i jk niet toeval l ig ) haar
qeboor tegeh i ed r,'raE .

Dispersie is irr het alqemeen qeen plc¡tseli.nr.¡ proces¡ rraar- bli;kt
meestal ingeleid te worden dnor "verkennìnqstocht¡es" die zich
Eteeds verder ui t:;trekken en ui t kunnen lopen Ín echte zwerftr:ch-
terr, In het àlqe,npeir viridt de cjispprsie van een individu plaats irr
;: i ¡n of lraar eerçte herfst of winter; Eomsr Voot-åt bi j de r¡i jf ¡e5r
echter- pas in het tweedp lpvensjåår,

Krjkerrrl naar cJe vergchijnselen Ís het niet goed rnoqeli¡l-: om onder-
scheirJ t,e m.¡l:en t.uEsen "echte" dispersie en het overnemen vån een
nabur !qr trl i jkbaar vri ¡qekornen aktiviteitsqebiedr zoals tri ¡voc,r-
beelcl beEchr-even i¡r 3.e,1.cj elr er Voor^ de r,ossen Hanneke (03) en
Hieke(30). Beide zekÊr'r kunnen qeleidel i ¡k in elkaar overqaan.
ûmd¿¡L het rriet noqeìÍ¡k is or"n elke..,os elke dag te voìgen¡ l'.an
vaal.: ock ni.et qereúd rnrorCen sf een voE af en toe verkenning:tccht-
jes maal: t, ¡ voi:rafqaande aarr Êen ver'schuivinr¡. Een belangr i ¡k
ondelscheid wordt Can het l<riterium: heeft de vos zich al vor:rtge-
plant in zijrì/haår ourde gebied? Als dat het qeval iEr kunr-rer¡ r.¡e

l-;ieL meer varr dispersie spreken bi j een qekonEtateerde verschui-
vi.nq. l'ien kan het hele proces v.3n dispersie:ien als Êen pogÍnç
tct verçr-otirrg ,,,ån deì kans op voortplant inq.
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IêLe-]--f5.. 0vl"r-u icht van de aantal len als jonq qemel-kter ge¿un-
derde en terugqevonden voEsBn.
AlIe terugmeldingen tot 15/lO/Bb zi¡n verwerkt. In de
eprgte l<o1sm Etaat de kategorie-beEchrijving voor de
gemerkte vÕseen vóór de schlrine streep ¡ voor de gezen-
derde vo-ãsen erna. vv;'vrouwtjesr ñtfi = mannetjeE

al les.rn gemerkt / aak gezenderd
kategor ie mm mm i;o taa I

'-tc taa I aanta I
--vr0eq dooclqegaan /

spoor l oos verdu{enen
- (na het eerste ,l aar

rrog ) in het çeboorte-
terr- i tor iurn geb leven

-elclers teruggemeld /
weggetrokkån naar
bekende p lek

-terugqemeld r plek
onbekerrrj

40 59 14 7? 135

e c L 1B

5 4 I

?. 10 4 ic e8

I la c 7

-1ot oni:el.rerrd 3rJ 43



3.3.e. LJeil< deal varr tle jonge vÐEsen trekt weg?

Het totaal-sver"zicht van de als ¡ong gemerkte en gezenderde
voEseì'r steat in tabel 15. In de tabel wordt onderscheid
gemaakt tusserr "in geboorte-territsriurn geblevÊn,', en',ver-
trokken nåår Élders". Voor de gemerkte vosEen geldt hierbij
de leefti¡d van 1 ¡aar aIs kriterium: na 1 april van het
tweede le,¡errs jaar teruggemeld dichtbi j de geboorteplaats
betekenl "niet vertrokken". Voor de gezenderde vossen kon dat
qenuànceerder bekeke¡r worden.

De gegevenE uit tabei 15 zijn in gekomprimeerde vorrn opnieuw
brgerqeqeven in tabel 16. Hierbi; zi¡n alle on:eþ"ere kat;ego-
r i eên wer;ge I a ten .

Het bli jkt dat a1le mannetjes r-riteirrdeli¡k vertrokken uit huri
çeboor tegeb i ed ¡ en 30 tot 50 '/. van de vrouwt ¡es. Di t versch i I
tusEen de çeslachten is EtatiçtiEctr signifíkant (Chi¡.r =
17.44r df'"1r p(0.005).

Tabel 1ó Aant¿llen en
bleven. vv =

percentages vosspn die vertrokken en
vrouwt¡es: mrn = månnetjeE

gerner k t qezenderd Eåfnen
fnm mm flrm

to ta¿ I aarrta I 10 B 1e 1e
IJ ee

AANÏALLEN

g eb 1 errerr
weqgetrokkerr

5
t l0

q

4 te
9
b e?

PTRIETJTAGES

qeb I even
weqqetrokken

71

?9
0

100
50
:r0

0
100

60
¡+ f)

0
100
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Pler (Ø5 )

J1pple (15)
llalter (16)

Koot (32)
l{1co (34 ) (X)

Freek (39 )

.Apple (4Ø)

l{opple (42 )

Arno (43 )

Egbert (45)
René (47 )

MJJASONDJFM

oo++

April

dd

0:

t::::: l

José(24) a x
José<zL) b x

GreetJe (33) *
El$å (44) X

Fiquur 31

Ferlnde vån dispersie vån epn ååntè1 zenCervosseil. Een open
einde vån eeìl balkje belekent dat begin of elnde van de periode
niet bel^:end is' een onderbroken 1i jn dat cle vos in die periode
niet qevolgd iE. Een Eterretje åc,:hter het numrner gpeft aan d¿t
het dispersie in het tr¡reede levens jåår of later þetref t.

100
%

50

Aprir M J J A S O N D J F M

F i quurr- 3ä .

Disperrieper-iode van tien qe:enlJerde' Jonge rnar,nFtjes,
LJeergegeven is het per-centage jonge rnanlret jÊ?!" per rnaancl rJat
dispers ie-al: t ir.'i tei ten ver-tnr:;nde.
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3.3.3. Dispersie-periode,

1n totaal kon van 1J Íìäl-rDpt jes en 3 r.,r.ouwt¡es met zenderc de
perioder waarin ze dispergeerden ,.yrirr oi meer nauhJkeurig wordsrì
vastqesteid; de detailE v¿n hun dispersie-proces kcrnen iater
a¿n de orde. De vastgestelde dispersie-perioden zi ¡r'r .rocr
elkp vos aångegevÊn in f iguur' 3i. José(24) is tureerna¿l opge-
nomenr omdat ze tweerna¿l een ppriode van verpl¿atsinç kerrde.
De dispersie die vålr de vrouwt¡es is r/,låargenomen h,as meestal
vån een ander type dan de d ispersie van cle mepEte marrnet jes
( zie 3.3.ó) en i,ond veeì. meer verspreid over het jå"Jr pia¿tE.
De dispersÌe-perioden van de ¡'ekeIs Norman(Ê1 ) en Ar ie(?5)
zÍ¡n niet Ín deze figuur weergegeven, orndat hun dispersie
ofwel door ons werd beïrrvloed {Norman) ofwe} pas n¡r hun
eç:rste t^rinter plaatsvond (Arie) . Beiden leefcjen ook een ti jci
als "rondhançers" tussen de territoriale vossen in (::ie oofr
3.1.e.d).

De late dispersie van Nico(34) houdt waarschiSnlijk verband
rnet het feit dat lrij ernstig gewond werd door.dat de grote
zender die hij in augustus in ruil voor het kteine type
aanEemeten kreegr strålí om zijn schouder heen ktrram te zittenr
doordat hij er een voorpoot bij in gewurmd had.0p 15 oktober
l'<nn hi j teruggevanqen worden Ën werd de wond enkele dagen
behandeld. Na loElaterr werd l-ri¡ etke week even geobserveerd.
0p ?4 november leek hrj vool het eerst weer norrnaal te lopen.

In figuur 3P is.¡an de overige tien mannet¡es uit figuur 31
de gezamenli¡ke dispersie-periode weerqegpven in de vorrn vðn
Ëer-l staafdiagram; per maand is aangegeven hoeveel procent van
cle tien in huri eerste winter disperqerende mannetjes in die
maand bezig r,{r1s rnet dispersie. De dispersie-aktiviteit is het
hr:ogst in oktoberr november en desember; in ¡anuari heeft Z0
7. van de clisperqerende eerste jaars månnet jes 'J i jn eindbestem-
rninq reeds bereikt. tnlaarEchijnlijk vertoont een klein deel
van rJe wi;fjes hetzelfde patroonr qezien het feit dat cle
beide weqgetrokken gernerkte wijfjes ai vóór eind apriI werden
teruqqemeld (?8 september geschoten op 7.4 km afstarrd: in het
ti¡rreirr van Six bi j Egmorrdr en ä? april vergif tigd gevonden
op e.7 krn afstandr binnen het NHD). De qezenderde wijfjes
tclrter' die dispergeerderr¡ deden dat meestal pas nå hun
eerste ni nter ( z ie figuur 31 ) .



3.3.4. Dispersie-afstand

Tabel 17 bevat ¿lle trekende dispersie-¿fstanden: in volqorde
van qeboorte¡aar. Voor dp zendervosgen is d¿arvoor genomen de
af"Etand tussen het eerste en het laatste berekende aktivi-
teitscentrum; voor gemerkte voEEen de afEband tusEen merk-
plaats en teruqmeldplaats' of het laatst gemeten aktiviteits-
centrum.

l¡Je ¿ien dat de månrìetjes veel verder trekken dan de vrouw-
tjes¡ rÊsp. çemÍddeld 7.4 en ?.5 km. Het verschil tussen de
çeslaclrterr is Etatistiçch siqnifikant (Manrr-[rlhitney U toetsr
twee¿ijdiq' p(0.01 ).

Tabel 17 Dispersie.-afstanden ( in kn1) vån ål Ie bekende rnregqetrok-
ken vossen¡ afgerond op 50 m, 6emiddelde waarden afge-
rond op â5 rn. Vocrr José ( ?4 ) z i ¡n twee wa¿rdpn opgpnornen,
Een sterret¡e betekent dispersip ná de eerEte winter.

qebonr te-
j àar

gemerkt g e z enderd
mm fnm

1 ?80
1q81

3.900
1 6.400
1 I .000
3. 100
?.43A

I I .?sCI
I 1 .000
Ê.800
?. á50
4 .80r)

0.700 ¡+

1 ?8e t
1

eo0
500

*
*

1 9.800
7.550
3.000 x
1.150

IL050
ó.400
5. ¿+00

3.65r)
3. û50

r 983 7.65C'
? ?t^rtl

e.100 ì+

1 .75O +

198¡* ? 3r\n

gem i rJde 1d : 5.175 7.5?3 1 .45(:r 7.3CI0

tot¡alqemiddelde vslBr vrouwt¡es:
mannet j es :

e.545
?.4CI0

fvr= ?ì
( n=?0 )
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Al 1e bekende verpleatsingen
vån qernerkte of gezenderde
vo5sen.
Links vrouwt¡es (onderbro-
ken 1i ¡neri) r rechts manne-
tjes {dourgetrokken 1 í jnen) .

hleergegeven is de duin-
strook tussen t^l i jk aatr Zee
(ll) in het zuiden en Cam-
perduin in het noorden; ook
staa¡r de natuurterreirren
b i j l"lÊemsk.erk en Hei loo qe-
tekend. f, = CaEtricum; E =
Eqrrond aan Zeei B -, Bergen
a,rn zee.
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Verp I aa ts i ngen

Irt f iquur 33 Etåèn ¿11e beheride verp Iaatsinqen weerqegeven viln
dieren die qemerkt zi¡n geweest of een zender hebben geclrar;err.
Beginpurrt van de verplaatsirrg iE zo moqel i jk het centrum van hef
aktiviteitsgebied als jongr en anders de vånqplaats. Eir-idpunL is
incl ien l-lel:elrd lret centrum van het eerste "vôEte" aktiviteitsgebied
na dispersie¡ en ånder: de pIðèts vån tei ugvinden.

Vijf terugmeldingerr rond Egmond (herkenbaåT åän de "operr" ¡:i j1-.
L;es) zi¡n afkomstig vàn de hepr J.J.de hjaardr die Jåchtoplierrer
is valr het partikuliere duinterrein ten noordetr van Eçinorrd ("ter-
rein Siv") r rIìååt- ook preparateur vàn vÊel door stropÊy'!r ggvdnqer-r
voEsen. Vi¿ frem l{r\,ðmen niet å11een deze vi jf teruqmelrl ingen bin*
r-rerì: rnaar ook errkele vån gemerl<te err ge;et-ìdFrde vosgen ciir: c.lor:,"

stropers hr,ã¡-erì bemachtiqd. Van tenminste êén van deze vosge¡r (hJal-
ter ( 16) ) ' is ro goed àls ?eker dat de opgäve "geEchoterr in teì-reÌn
Six" niet juist u,ras. Het betrof hier een rekel met een stabiei
territoriurn ter hoogte vån Schoorl (¡ie bi¡lage 3¡ flguur B-5). Del

o.¡eriqe terugrneldÍngen varr deze bron moeten dus c¡ok met eniqe
re:ier ve tleschouwd worden.

Drie hier niet opgenornen teruqmeldirrgen betrefferr:
ð: Ëpn ànor'ìieme meldi.ng van een vos die geschoten zou ri jn in

Friesland;
b: een anonieme melding vån een.¿og die geechoten zou zi¡n in

Sctrooriebeek (d i t ware¡r beide doorz icht ige stropersgråp-
pen) en

c: een terugmeldirrg waarbi,l alleen een nååm wåE opgeqeven, erì
qeen acJres.Ondanks veel. pogingen is het niet geÌukt
de¿e man op te Eporen. De opgeqpven nåam wås die van
een bekerrde stropersf ami I ie ui t Egrnond (waarvan over i -
gens ÉÉn lid naar Friesiand iç verhuiEdl). Het betrof een

rekel rJie bi; Cal lantsooq ,ìls vËrkeersslachtof fer qevonderr zou
zi¡n. in pri.nc-ipe kan dit een echte teruqrneldinq zi,¡ìr¡ mðar er.
wåì-Ëlr teve.el twi ¡f el s om hern op te kunnen nemen.

Dpze tll-ie rnannetJL:s ¿i jn ir¡ tabel 15 opgennfnen in de kateqorie
"teruqçerneldr onbel.:ende plek". De overige twee vosEpn in die
l.ategorie werderr ook dcor stropers terugçemeldr alE bemachtiqd in
hei. NllD m¿ar rorrder een rluideli jk plaatsbepsling.

in f iguur 33 :i jl-ì tutee cpval lende :aken te iierr:
1. de verplaatEirrg van ? wijf.¡ es over tamelrjk qr.ote afst¡nr1

( reedE gerroemd orrder 3.3.3 )

e. dispersip vsrr twee i-ekels naar buiterr l-ret duinqebied.
Di.t zi ¡rr de errÌ.ge twee gegevenq over vo!¡sen r"l ie het
duingebied hebbeì'j vår-]aten¡ afge:ien varr rneldinqerì vårì
wðårrìerriingen vall vosspn buíten het duj.rr, bi.l Schaqen¡ b1j

lleilon en bij Eqnrond bi¡voortreeld. Hr:t i:ertrr:ft een vcr; c! ie Ccrdqe-
reden l^rer,J i.¡i j het rrnrernl-lad f1ei loo¡ en éétr die gesctrLlterr we:rrJ irl rJe
polder- Iangs cle genieentegrerrs Ber-çen/[qr"lcnd. 0',,e¡ rqenr; rrrr:r,te'n
beide geçevens met epn zÉ'kerÊr r-ÊEer\1e be¡ien wclr-den; ;ie rJr-Íe
¿ l r nea's eprder .
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3.3.5. Aanloop toL de dÍsPersie.

Eer-r karakteristiek beqin van dp dispersiefase vðlr Pen iongF
rekel is het maken van korte uitstapjes vanuit zi jn geboorte-
terri toriurn, Irr eergte ìnstar'ìtie keert hii dezelf de nacht nog

terug r rrìååt- latpr brengt hi j ook wel eens de dag donr op

onbekend terreilrr otn de volqende lracht pås terug te keren.
De¿e verkennlngstocht jes frondpn b i j sr:mmige vossen goed
qevolgrJ worden. De wederwaardiqheden vatr de meeEte vatr hen
zt,i n in bi j låqe 3 opgenomen. Hier wordt de' aanloopfase tot de

dispersie besproken van de vossen Jippie(15) en Appie(40).

Jippie(15) werd geboren in maårt 19Be in de buurt va¡r de

!(ruisbergr als zoon vän l"1ar j.an(e3), Bii zi¡n vangst in april
kreeç hij een kleine zEnder. Vanaf 5 auçustus Nåcr deze zender
ui Lgelval lenr w¿t het qeri.cht terugvangen onmogeli¡k maakte.
De eer"ste pog ing om hern mrrt Etr i kken terug te \'ånqerr lukte
echterr zodat hij op 15 aktober voorzién kon wor-den vân een

nieuwer Çrote zender'. TusEen ?9 oktober en 17 november maakte
Jippie terrminste vier verkenningstochten nåår het zuiden
(fiq.34), De eerçte keer (dat wil zegqen: de eerst bekende
keer) op P9-30/1Û/8e verliet hii u ijn qeboorteterritoriurn
|r:nd ?1 .40 uur ' en kePrde rond 03.30 er hlÊPr i n terug ( route

De nacht daarna t^rerd hi ¡ niet qevolqd. De daaro¡lvolqende drie
trleef hij "thui6". De nacht daarna (4-5l11 ) maakte hi¡ zi¡n
t,¡eecJe gevolgde ui tstap;e: route B. Hi ¡ ver I iet toen rond
ee.e0 zi jn akti.¡iteitsgebied¡ liep linea recta naar een plek
waar hij cle vorige keer even had rondqehanqen; en bleef daar
r¡edurende ongevepr 40 minuten aktief . Vervolgens l<eerde hi ¡
NËpr tet-uq r Ê[1 årt- i veerde rond 00. 10 uur .

De tien daaropvtilgende nachten vrrerd hij rrj'et veel meer

qevolgd.0ver.dag was hÍj stæetts in zijn qeboorteterritorium
tçr vincjen. Eén van die n¿chten was hi j tuEsen 03.00 en 04.00
uilr nergsns te vinden
De elfcje nacht ( 15-16/ Il) bleel< hí i bi i hPt begin van het
peì lerr; orn ä3.05 uur¡ alweer op de terugneg te zi jn vån een

uít'-.,tapJe rìåår htrt zuiden.
1n de nacht daarna (16-L7/1,L\ maakte hij zi¡rt grootste
r,Êrkenningstocht I waarbi j hi j de zuíd-ooçtet i jke grellzen van
heh rjuingebied nauwkeur-ig volqde (route c). 0m 23.40 vertrok
l¡!jr eì-ì om 0E.30 waE hrj rnlee¡ tçrr.rg¡ ;odat hij onqeveer 5 uur
t:var deze tr:chl" deed.
1n de n¿rtrten var¡ 18-t9/tI en 19*ä0l11 bleef hi; thuls: en

tr:t ell rrret 3?,/ll waE hi3 ooh overdag in zijn geboorteterrÌto-
riurn te vinden. De ¡racht daarop kon hi¡ echter nerget-rs
or-,tt-1el.t wordnr-ry ook niet in het :uiden waar zi ¡rr tocht¡es tr:t
cJan toe s teerlç heen r.'oãr derl . De t'r: l gende åvond (?3/ l1 ) werrJ

hr j wei '¡epr ontdekt, nu in.het noclrdenr en sindEd jen is hi j
i-lor:it meer teruqgekeerd in de buurt völ'l :i¡n qeboortegrontl
(:ie 3.3.å en Bi¡1açe *:1 f i.guLrr B-4).
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Appie(40), zoon vån NieI(41) sn "MisE X" uit 1983' werd voor
het eerst op een uitstapie uit zi jn qeboorteterritoriurn r¡nd
Duin & Bosch betrapt op Pl-ee/g (figuur 35¡ route A). Helaas
werd het pei len orn 0?.00 afgebroken.

In de nacht van ?7-88,/9 '¡ertrok hi j rond 00.30 uuì" opnieuw
vÕor een uitstapje (route B) I nadat hij urenlarrg had rondge-
drenteld in de uiterste noord-oosthoek vån ;i¡n gebiedr nabi¡
het PI¡JN-kantsor.
Hij bezocht eerst de uiterEte oostgrerrs van het reservaat bi¡
Bakkum-noorrJr overschreed zelfE even de grensr måal" qing
d¿arna nåår eerl plek waar hii bii het vorige uitstap¡e al
geweest was, Rond 05'30 uur keerde hij weer terug irr zijn
qeboortete¡ritorium.

In de nacht van P*3/10 werd hi¡ om ee.15 opgepikt terwiil hii
¿i ureer terugkeerde van een uitstapie in dezelfder noord-wes*
telijke richtirrg als waarin hii de eerste keer gegaån l^rås

(route C).
Enkele daqen later werd hi j in zi¡n qeboorteterritoriurn
doodge'zonden' vergiftigd.

hJe zien duE bij deze vo5sen¡ net als bi; enkele andere (zie
bijlège 3) ' dat de eerste verkenrringstochten nog slechts
enkele kilometerg ver weg gåån. Dezelfde nacht noq keren de
jonqë rekels terug. Opvallencl is dat bij opeenvolgende
tochtjes våèk ongeveel- dezelfde routeE gevolgd worden¡ of dat
tnrugqekeertJ worclt r'ìaðr piekk:en utaar de betreffende vos al
eerder geweest iE. Hele stukken terrein worden dan Enel en

rerhtli¡nig doorgelopeìr wåarbi3 over afstanden van ? tot 3 km

Enelheden van 3 tot soms 5 km/uur worden aangehouden'

De verl.:enlrinqen strekken zich nipt of nauwel i jks uit tclt
buiten de grernzen vðn het duingebied. Het open tuinbouw- of
r^reicle-gebied is bI i jkbaar niet erg aanlokkel i jk.
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Dr: vi¡f onderscheiden typen r,ån dispersie-verloop.
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3.3.,5, "ïyperr" våir disper-sieverloop.

Bi j tierr tot twaalf vossen korr het verloop van het gehele dispersiepro-
ces ¿c) goed çËvolgd l.rorden¡ rjat het rnogel i jk w"1E hen in te delen in 5
"bypen" van dispersie. Van eik type wordt hier een voorbpeld gegeven.
i:iguur 3ó qeeft een mirr r:f meer Echernatisch voorbeeld van het disper-
s,tpverloop vari eL'n "vûorbepiC-vos" uit elke kategorie. De uitgebreidn
gegevens vårì alie vosçen dÌe tijderis de dispersiF gevolgd:ijn: zi¡rr te
',,indnn in bi¡lage ? en 3.

A. Hrt
atrdBr-e r

B. l-'Jet t¡n¡eedr: type \'ån d ispers ie betr"ef t de vc¡Et i ç irrg
al,t:r,,iteitsgetried t.lde¡'sr r.,',aðì''bi¡ tle vos noq eten tÍj11
"pendeIt" tugsen cnrde en nieut^le gu:bie,J.

eer-Etê type rs Ëpn ¡:Iotselinqe \,,ÊstlÇrnQr van de enæ claq cp de
in een (blijþ.baar) vri,j qe[romen territorium elderE.

Dit type werd al leen b¡åårgenornen bi j Jippie( 15) ' die lra rje bo.renbe-
:.clìr6.ver-1 per-iode vùn vprkenninçgtcli:htjes vanuit zi;n geboorteterritori-
urn opaerrs zcek i¡as erl reedE de volqende avond r^rerd terr-rggevonden als
br.:itter van een territoriumr 7 l:rn noordelijkei ifiqur-rr 3ó A). Blijl(-
ba¡lr hed hi j up zi jrr (waarEcfii jnI i jk ) eerste tocht naar het nccrrlerr een
leeq terrllr:riurn aangetroffun eìr krrnnerr bezetten. Dab dit territoriurn
inder-daad nlet meer door een rpkpl be¿el werd ' r^Jeterì wF ¿elrsr r orndaL we
de vorlqe bL.zi tter kençlen: ;ender-voç ,f an(06). Diens zender werd niet
rr¡*pr qehoor"tl ern eniqe ti ¡rJ Jater u¡erd he"t bericht ontv.ilrqen d¡t vos
Jan lri de week vóór de kornEt van Jippie door een stroper geschrrtæn was.
Ht'laas wete¡r we nì.et ¡rrecie?e"r hoevEel dat¡en.vÐor dL: komst r,an Jippie
cl it territorrum vrl; kwanl .

,lippie(i5) hreld;ictr ¿¡n vriji.rel de:e1f,de qrerrzËrì å1s;ijn voorgånger
J,.lr' (ûl;) t {:Jrl verliet zi¡n nieuwe' r¡elried niet rneer. Eind jåììuå¡-i varl
dlr:¡etftjs winter viel hi ¡ cp :i.¡n beurt terr glaclrtoffer a¡n de sLrope-
ri,t. Jie ook bi jlaqe 3r f iguur B-4a e¡r b.

r./ån eeTl ¡lleuN
haen en weer

N,:p¡rie(4ã) ' qËbor€n in maart 1983 in het irif l ltratir-'qebíed Ca:tricun'
tre:elte. ba.qin ol<tober pen aktiviteitsqebied bi¡ lref dr:r-p Þ'l i.ìk aar¡ Zpe.
Ir, Ce periode tnt B/11 irraal";tp hi,l minsten= 11 cnpll'c lr:chten trrssert
i¡,lrr rìie',lwe en oude ai<ti',;iteitsgebied, waarbi ¡ hi j rìu ureer in lret.
nocr"deli¡!ier Ëni,Jår'r r^,r?er iri het zuidelijke qer,LiecJ de cleç dcorbracltt
{figuur 3å B). Van¿f nidden no.¡e'mber '83 bleef h1,1 irr zijn zuÍdelijke
"lllbi',,it-eitsrjel¡iedr waar hij nr:q tn lrel voor-jå,.rr vèn 1906 ure¡-cJ qezien
iljEr i^J j lte¡ per's.rnt"ded, ) . Zir-. onk Bi.¡ lage 3n f iquur [ì-8.

lur.. Plr:r {í\5) t¡r+;at in de periode.' d¿t hi ¡ qe,roigrl urerd, 9/9 ta+" ?0i17/
1çäi)! rr¡r:¡e å!:t.ivii:eitr:qebia.den p¡ååì-luçs['n hij:rrg-,i]e locht,elr m¿akte. Clp

qlcrrcl iJåår'..,,trr l.¿lr : i j rr r¡etlrrrq o{rk orrdereebrac-lit; r,trcrderi in deze l: ateqt:.-
i'r{r i',)rì dìsper;ir,, Zie Bi.ìÌar¡e Pr 'fi.,ir-rur B-3.

C. Ëtlri der"cle typi: '.,ai'; tJispa:r '-,i.a .,eriiep via éÉrr r¡f meetr ti jd'rli jkå
;1.:tiviteit-sqebledeiìt vårì þ,ad.íuit nigrlhrÊ ver[<errninqEtochten! vaak ci tsed.,
'.'t.:r l.1el .le.i rJr.,r'.1 ¡ l-rf:r'rJËi-l o¡rd*rìÌcfi)erì.

Ir.r;,r:l:(J9\ l'iå'J i.r1ì¡ir-:;tii;rrli;i, ret.,Js vcinåf half augu:'iur, 1983 (zi¡rr
rie!:,:.:rr;e,; asr ) r:er: i: ai:le1i.i !: l:lei¡¡ tL"rer:dp al l jvileitEqebtç,dr Ê km r.rtçte-
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li¡k van ;i,i rr get-rocrler;ç,:rritor-iur¡ l.h,v. HeeinEker"k (figuur 3L: Ci. Trit
?3/lO pendelde h1; miriEtens neqen lieer hee-,n en wesr tuEçerr beide
gc.bierJen (i.erqeIiji,: tvpe B). Ìn okfotrer begor-, h.ij varruÌt rijn !ripr¡r,',e
qebied verkenninçstoclrten be niakel''ì nååì- lret noorden tuer die ¡icti
steed5 .¡erder ui tElreliterrr en våak lanqs ee,-der- qelnp,:n ¡'oulps voerrJÊrl .

Dat Ieidde tat de'¡estigirtg van eelr derde ¿lltiviteitsqebir:dr bij
Egmond, uråàr hi¡ vanaf beqin november stteds te vinden waE. ["la¿:r- ool.:

d¿ar verdween h i .; r.,reer ¡ offi 11oÇ verder nagr het noordeir te qaan: tcl L

half december verbleef t'r i j irr een vi*'rde aktivitei Lrqebied bì ¡ Scho;';l.
\./a¡-l l^rieruit rna¡!Le l'lij ooli rrog çteeds verkennir-tqstochtenl tut lii,;
(blijkb.:ar ti¡dens zc;'rl r/ei'l',enningstccht) i,rr stropersl-rà¡rrle'rr viel. 3ie
ool. BiSIaqe 31 figL-tur B-7.

Dol< de vosËerì tJalterr(16) err l{ooti3e) vertoonrJen clit patroon var, rJispr:r--'
îrlp (zie bi. jlaqe 3' f iguren B-5 en B-6). t^lalter was çeboren irl rlp l¡r:url
'.,ålr dp KrLrisbergr En l,:.ün zich een ¡aar rn:Í¡n uiteilrrielijke territo-
rium lanr¡s dp 5cl-roorlsF Zeeweg handhaver-ir voordåt ocl.r hi¡ r^ret-'r cloor
stroperr er:vånqen ¡¡rerri. k'r¡ot was af komst ig ui t de omger,i rtg vair f açtr i -
r.LJmr err tri¡l: eer st in de richting van Egrnond. Hi j vestigde :ich er-hter
rlefinitief onder l1eemskerkr waar hij na een half ¡aar 1n ee-n,iLra-
pers,-str i k L:elatrddp,

D. l-let vrerrJe type c.lirperrsie-verlooi: onderEcheirlt zich van rJ': voriEe
rJrie door tlet çgr¡¡Ëk aarr ui tgebreide verl<ennirrgstochten. De ¡onqe i,os
beperirt ir, de Ìrrnp van zi¡n eerste lrerfst zijn aktiviteiterr tot een
klein dçe] van l-ret te¡-rein, lii;voorbeeld aan de rand v¿lì-ì ?i¡rr qet:ncr*
tp-ter.'rito¡-irinr. Varr daar uit r,lordt ¿f pn toe een rr,rt'r'flochtje onrlernr,'-
fi¡{::ñr rdclt ulrteindeli ¡[, Ftjf¡s pås ¡ia larrge ti,1 dr tot veEtiginq vån eetl
ter-r-itoriurn n dp buurt lpidt,

Drie.¡ossen vur-toolrderr dÍt qedrag. Norman(21) iE ais voorbet:1cl :n
f iguur 3Ìó D opEenorì'ìer1 ; ¿i jn aktiviterten en die van Arie.(P5) :i ¡rr r"eerJs

in de p¿rðgraferr 3.4. i.d en ç beEchrevenr etr staan ook noq eens iri
bi,i l.r.,Je 3 (f iEUreì^¡ B..11 en B-'1e).

Ðe derd:' vDs die dit 11 isper-sie-qedrag vertooncle u,rås Ërf.let je(33), :i j
beperkte haar aktiviteiten in het voorjaa¡- varr haar tweede ja,ar- (1?Bq)
fot het wegteÌ i jke en zuidel i jke grensgebied van haar qeboor teterr i to-
riurnr en maaktn '¿andaar urt [:IeÌne tocht¡esr a.a. in de r irhtinq '',an
tret te'rritorium Þracrr ze zir:tl die zomer ¡ou q,rårì vestigen (f iguur '37).
iìæ ooh ¡:araqra"lf 3.?.1 .e. en Bi j låge 3r f iquur B-i5.

E. l-let vi;fde lype dispersie tenElotte deed ¡ich alleen bi,l v,r:.jf¡e:
voor. !-lier"bij sluit er:n rnoervo= zich in ha¿r tweede ¡aar (r:f:elfs
1¡i,¡¡r") aan i:i,ì een farr ilieqroep die ee¡r rrèburiq territnrium hezet'
ri¿d¡t:€: ã1g tr,¡eede of de¡-de r,'rijfje Ín h¿ar qe,boorteterritol-iurn ¡las
b1i ¡verr hanr¡err, D j t ¡L)È!ien viìn êånslu j.tirrq karr heel geIeidel i.li< qaan'
mcrar ocli< vr'i j pletstsling. Het verschil met lret voorgaande riisperrie-
type isr cJ¿t de cl isprli-çererrde vos sLeeds e€ì-r ¡åktivitei bsqebie.J i,arl
normáIe grootte bezet. en zrr:h niet beperl-;t tct eerr klein hoel:¡r-,.
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A

F iquur 37.

Greetje(33): ?5 uur aktiviteit in ¡uni van haar tweedp jaar, in
relatie tot de ligging van de overlapzones (gri js) tussen dp
groepsterritoria ( 1984r zie figuur 1B). A - qeboorteterritoriurn
B - +"errltoriurn vån Netteke( 14) waar 6reet jÊ zich die. ¡omer ¡ou
vestigerr (zie fiquur 21).

Fi.guur 3ó E toorrt alE voorbeeld de achtereenvolqende verschuivinqei^r van
José(2¿r). De verschuiving van håar eerEte nåar hàår tneede aktiviteitE*
gebir:d irt tlet voorjåår van haar tweede jåèr qing zeer qeleideli jk, in
Ëen per i ode van ûnqeveer t i en weken. De r.,erp l aatEi ng naår lr¿ar derde
aktiviteitsgebied ging vri j piotselingr ti ¡dens haar tweecJe wj nter.
Zie ook Bi¡lage 3' fiquur B-14.

[.]c!, de verpl¿atsinqen van EÌm¿(44) ' die reedE in 3.e.1.d err e zi ¡n
t)egchreverr' zÍ¡n irr te delen bi j dít type dispersÌe (zie ûok :1 .3.1)
l.Jaarschi¡nlijk geldt dat ook voor de versclruivinq van lrleltr"ke(14)
tuEEen eind 198? en begin 1984, Die verEchuivinq kon echter niet
çevolçc1 wor-den. clrldat h¿ar zender niet werkte in die per-iode.
Zie ook tri j 1ðge 3' f iqur.rr B-19.

l'an d* ovr:riç¡" qezenderdp vossËrì die in de clispersiefacp gevalqC:i¡rr,
vaI t. niet te zegqen weik type dispersie ¡e vertoondE¡n: omdat slt'chtç,
een deel van l-'et proces qevolgcl k,:n worden. llet gaat om de rpksl.i:
It.! ico(3¿+): Appie(4Ll), Arno(43) r Eqb:ert(45) (zie nol: 3.3.1.e)r en
Fer-ré(¿+7). Hun çegevpr'ìs Ji¡rr in hijlaç¡e ? of 3 opqeirnrnpn.
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Diskussie.

1. Terri.torialiteit.

Het is duidelijk geworden dat de Etruktuur van de vossenpopu-
latie in het Noordhollands Duinreservaat berust op een in-
deling in çroepen ven "Eamenlevende" vogsenr wååFbij elke
qroËp een eksklusief territorium bewoont (figuren B¡ 1P en
1B). De voEEen uit één groep trekken overigens breinig met
elkaar op; ppr nacht zi¡n er één tot enkele, meestål zeer
kortdurende onderl inqe kontakten.

De grootte van de territoria ligt rond öe ló0 ha¡ en de liq-
qrng van de qrenzen iE tamelijk stabiel in de tijd. Er zijn
slechts smalle overlap-zones tussen de territoriar en de vol-
h,åEsen vossen verlaten hun territorium zelden. Er waren in
de onderzoeksjåren slechts twee volwassen gezenderde vossen
wåarvån de aktiviteiten (tijdeli¡k) wat verwarrend wåren
trinrren dit kader van groepsterritoria. De eerste is de
slechts kort gevolgde vos Jaap(48), waarover in paragraaf
3.2.1.e al één en ander gespekuleerd is. De tweede op het
eerste gezicht onduidelijke situatie iE die vån Hanneke(03)
in 198?. In paragraaf 3.2.1.c is die situatie al gedeelte-
I i jk qeånalyseerd. De aanu'lezigheid van vier territoria in
19Be in het gebied dat het ;aar daarvoor door Ha¡rneke belopen
werd¡ zou heel goed het gevolg kunnen zi¡n geweest van het
bereikp¡r van het verzadigingspurrt van het NHD met vosseter-
ritoria rond die tijd. In dat proces rnoest Hanneke steedE
rneer- terrein pr i jsgeven ten gunste van haar dochters. Vermoe-
deli¡k was de Eituatie in 1981 zo dat het gebied van Hanneke
eigenlijk åI in tweeën gedeeld was: håår eigen dochter
Kieint¡e kwam vanaf eind ¡uni al nooit meer in de noordelijke
helft arvån¡ hoewel ze daar als klein ¡ong gevången wås.
In 198? werd het gebied bli;kbaar nogmaals opgedeeld¡ waarbi¡
Itlptteke (een ¡ong uit een andere worp in Hanneke's gebied
van 1981), Kieintje¡ Hanneke zelfr en een andere dochter van
haarr "14iEs X" (zie 3.e.1.d) in de vier verschillende hoeken
tereclrt kwamen' met onderlinr¡ meer of minder overlap.
l¡Jaarschi¡n1ijk r/lås dit een te hoge dichtheid aan territoriar
want sindsdien iE dezelfde oppervlakte EteedE aver drie
territoria verdeeld geweest¡ wat moçelijk werd doordat
Netteke (met JoEÉ) naar- het noordweEten opschoof. Misschien
kurirrerr we EtelIen dat de situ¿tie irr 198?r ook zoels die uit
de urorpen-inventariçatie naar vorpn komt r €pn l.tort doorEchie-
tpn 'Joor de evenl,richtstoesta¡rd is geweest.
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De worpen-inventarisatie bleek een prima aanvulling te zi¡n
op.de kennis die verkregen werd door middel van de gezenderde
vogspnr rnêèF niet rneer dan een aanvul l íng. Naast de voor de
hand liggende voorwaarde d¿t er via het merken van de ¡ongen
zekerheíd dlent te bestaan over welke vondsten van burchten
rnet jongen tot dezeifde worp behoren, 1i¡kt het voor een
¡uiste interpretatÍe toch ook noodzakelÍjk om enkele terríto-
ria te kennen via gezenderde vossen; daarna kan dan het
gehele "pIååtje" worden ingevuid.
Het is verleidelijk om dat eens te proberen voor het NHD. In
figuur 38 is het terrein tussen Wijk aan Zee en Egmnnd geheel
inqedeeld in territoriar rnet als uÍtgangspunt de situatie in
1983. Toen waren er 6 bekende territoria (fiquur l1 en 1E).
In een zevende territorium waren enkele jongen gezenderd. De
overiqe territoria zijn ingevuld naar de ligging van territo-
ria van eerdere of Iatere zendervoEsenr waaronder enkele
weggetrokken mannetjesr en nåår de Iigging van worpen, Een
enkel territorium is geheel zonder houvast tussen de andere
ingepast.

q .?, Dispers ie-verp laatsingen

lrJanneer we de dispersie-verplaatsingen beki ¡ken (f iguur 33)
dån valt het op hoe neinig vosserl van buiten het duingebied
ziSn teruggemeld. Van geen enkele zendervoE kon gekonstateerd
wordpn dat die het duingebied verliet. Hierbi¡ moet wel de
kanttekeninq qemaakt worden dat er zendervoEsen "verdwenen"
zijn: dat wiI zeggen dat het signaal nergens meer ontvången
werd. Het ¿oeken vån een zendet-Vosr wåårvån het signaal
uitstraalt tot maxirneal I kilometerr is in het duingebied
weliswaar ti¡drovendr rnaar te doen. Daarbuiten is echter het
weqennet te wijdmàzig voor een komplete inventarisatie. In de
prakti jk r/uerd bi j vermissing vån een zendervos in de disper-
siefaser buiten het duin aileen gezocht op de plekken waar de
kanE het grootst wås een vos åån te treffenr dus daar waar
tenminste enige dekking aanwezig was. In theorie iE het dus
rnogeli¡k dat er zendervossen ongemerkt weggetrokken zi¡n
naar buiten het duingebied. Het Iijkt echter onnaarschi¡n-
lijk dat het om een åånzienlijk aantal zou gäänr orndat ten
noorden van het Noordzeekanaal buiten het duingebied nog
nergens sprake is van de aanwezigheíd van een gevestigde
vosÊenpopulatie: en omdat de gevolgde vossen tijdens hun
verl,;enningstoclrten zích niet of naut¡el i jks buiten het duin
waagden. Blijkbaar is de overgång tussen duingebied en kul-
tuurgebied (hier meestal Íntensieve tuinbour¡l , of veeteelt ) te
groot¡ in teqenstellinç tot het gebied ten zuiden van het
Noordzeekanaai¡ wâår veel meer bebosEing en groene woonwi¡ken
teqen de duinrand aanliggen.

tJanneer we de dispersie-afstanden die hier gevonderr zijn in
ogenschouw nemen ( tabei t7) ¡ rnoeten we dus bedenke.n dat er in
de orrdprzochte situatie sprake is van een beperkte mogei i jl,;-
heid tot dispersie: de vossen "kunnen" nlet verder dan dp
maximale afEtand tussen merkplaats err de uiterçte rårrd valr
het duinqebred. In dit qeval bedraagt die afstand onçeveer ?5
ki lometer.
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4.3. Requl¿t ie.

Meri k ¿n .i i ch a'f vraqerr i. lr hoeverre de onder roch te vosspnpopu-'
latie iroq "anbe,ì aagd" te noemelr valtr in a¡nwezigheid varr een
¿il unvångri jke stroperi. j. In paragraaf 3.e.9 is reeds betooqd
dat Elechts eeyr k lein cJeeÌ l,.tlt al le slachtoffers vàìr strope-
r1¡ door rns qevonderr kan wûrden. AIE we Etel Ierr dat wi ¡ze1'f
I op de 3 gedode dieren irr handen kreqen of teruggemeld
kr"eqet'r va¡r cje str-apers zslf, rJan betekerrt dit dat er tusserl
l{ijk aari Zee en Egrnoncl ¡aarlijks 70 \/osseìr iIleqaal worc1en
qedr:od' voorå1 met behulp van qif . Bi j de best¿ande terr"ito-.
riumgrootle is d¿t ruirn 3 per fanriliegroep. Als we echter
slachi;s 1op rle 10 voEçen zelf in handen Þ<regerrr dan zouder-r

,1åår'I i jl:s 6 vÕEsen per fami l iegroep weçvåI le¡rr dus rJe bct¿1e
¡åårl i jkse produktie.

tJaal-schíjnlijk is dit eclrter te hooç geschat. [,Jant er zi¡n
toch duideli;ke tekpnen dat irr elk geval het terriloriale
deel vän de populatie een bepaalde di.chtheicl heef t bereil:t r

die iriet verder toelreernt, Dib komt niet door het qebrell aan
l..andidaten voor eventuele plaatsen, ltralrt uit de dispersie-re-
suI t¿ten bl i jkt dat een groot deel van de wegtrekkende vosserl
veel moeite heeft met het vinden vån een plaats. Bovelrdi.en is
Fir in theorie de meeste plaats (ook in het qeboorteterritor-i-
unr) r,oor de jonge vrouwtjes, omdat de farniliegroepen uit één
rekel en meerdere rrìoprtjes kunrren bestaarr. Desondanks vÊ?r-
trekt ook eerr flink dpel varr de ¡onqe vrouwtjes om aanElui-
ting te ?oeken bi ¡ een ¿ndere çroÊp.

Een deel van deze zoekende jongp vossen komt erboe om irr een
l:1r:in ¿l:tivi teìtsqebied tussen de territoria zì¡n kans af te
lracÌrle¡'lr €ìl i¡r het qeval v.¡n lJorm¿r,(?1) duut-dp hpt blr¡t<baar
15 rnaanden voortjat ,zi ¡rr kanE kwarn.

Vermoedelijli heÊft een eventueel aarrtalsmabiç effekt van lret
"afr-rlmen" vâr' de pnpurlatie door stroperij vr]oì-ã1 in'¡loed op
rje l:ategorre vån niet-territoriålL. \,oEsgn. Ge;ierr dE el^varin-
qen net dp territo¡-iå door de jaren heerr li¡kt het; nameii¡l:
n;et waar*chi ¡nL i jk dat de qerniddeide oppervlakte ervaì'l een
Cr¿=tische r¡erkleinirrg kan ondei gåarì. t^lailicht zou bÍ.1 afwe-
ziqheid van stroper i ¡ de gemiddelrle qroepsgrootte rroq iets
L¡:¡rteirie¡rt bijvoorbeeid tot 3 vr-ouwtjes. Dit onder druk van
hr:t qebrek aan moqelijkhederr vocì' de geproduceerde jonqe
v;-rur^rt.!es. De reproCuktie :¡:L¡ d¿n waai-gchi¡n1ì jk u'rat .:lfnernen.
Ilet Ì i jkt me echter, Índierr het zci i:; dat de stroper-i ¡ in-
vlued ui tcef snt op de dichtheid: dat af Lnre: iqheid van slrope-
i'Í.; in dezp populatie ei- voorå1 toe:ou Ieiden dat een wat
qrc'ter a¿nl; al ¡onqe vüEserr zich tussen di: territc¡r'ia irr leverr
:iou pr"obereii te houden in l<leine aþtiviteitegebieden ("rond-
hangers" ) - 0ol; zÕu eprì wat qroter ¿antaÌ vossen her grl de-r
bli,¡ ',,e'¡ zoeken' en zou eerì uiab qroter aantal uiteindeli¡1< het
duiriqellied verlaten en het vlak[: e achterland intrekkenr met
a11e rlEiko's vandierr.
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l,iaarçchÍ jnl i jk zouden er ook meer jongen dan nu het geval is
åån nåtuurlijke doodsoorzaken sterven vóór ze volwassen zijn.
Tot nu toe werden hier Elechts enkele åån nåtuurlijke oorzå-
ken gestorven vrsjes gevonden¡ terwijl mij uit het gebied ten
zuiden van het Noordzeekanaal reeds meer väìr ¡ulke gevallen
i n handerr knamen.

Intuçsen t'¡aE de invloed van de stroperi j duideli jk waar te
nernen in de verschuivingen en de sàmensrneltingen van terri-
toriar in reaktie op het wegvallen van volwåssen vossen.
Zonder stroperi¡ zouden de territoria ongetwi¡feld noq wat
stabieler zi jnr omdat er met al ]een natuur I i;ke sterfte nooÍt
hele groepen vosrr,rn in één keer verdwi ¡nenr ftåår de groepsÌe-
den één voor Éán vervången worden. Het iE jåmmer dat door de
voortdurende en over het gehele terrein verspreide stroperi¡
de natuurl I jke regulatie niet meEr kwanti tatief bestudeerd
ko¡r u'lorden. Het zou ook i ntereEsant geweest z i jn het natuur-
lijkÊ proces van de opvolging van oude vossen te bestuderen;
de individuele vos is echter in het NHD gemiddeld geen lang
leven beEchoren.
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Bi i Iaqe I Gegevens betreffende worpgrootte (paragraaf 3.?.7\.
Bi¡ de berekening van de gemiddelde worpgrootte werd de
b,orp in Bergen ( i9B4) niet betrokken.
Als dp vangomstandigheden nlet uitsloten dat eventueel
éór'r of meer jonçerl gemist wårenr is dit aangegeven met
een {' onder cPfnerkinqen
Doodgevonden vrouwtjes zi¡n onder hun dossiernummpr
opqenofnen.

jåår bron zendervog aantal
opmer k i ngen
* = evt. meer

IS79
1 980
199I

1 9Ba

i 983

1 984

i''tfJ

tabel 7t ¡runt ?
dood :80 1 O

tabel 9r punt 5
idem' punt ó Hanneke
i dem r prlnt 1 1

i dem r purrt lLt
dc¡od :3ä03 L-o t j e
tabeI 10r punt 6 H¿nrreke
rdemr punt 7 11 lerntje
idem' punt S MårÍjke
idern¡ punt 11

idem: punt I7
daod :8308
dood :831 4 l"l i ss X

t¿bel 11' punt Ê

idem¡ punt 6 lvlårl jke
idemr punt B Kieintje
idem; punt 9 Mieke
idem; punt i0 Hanneke
idern r punt 11

idemr punt 1e
i dern r punt 13
tabel lPr punt 3 Kleint¡e
i dern ; punt 5 Nena
Bergenr dode voç 8405: 4 jongen
dood :8507

6

4
6
5
6
ci

{+

L

1
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4
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4
6
4
7
3
4
?
5
L

q

5

in t hoorn

*
ã veretterd

t+

*
*

*

*
*
l{

+

4.8?i
4.67;
4.71i

gemiddelde worpqrootte 1979-8?: (n=1 1 )

1983-85: (n=13)
alle ¡âren: (n=?4)

SD 1.a7; ranqe 1-6
5D 1.731 range 2-8
SD 1.ó?; range 1-B
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Bi j làqe e GekonEtateerde verplaatsingen van vosËen¡ ingecJeeld
nààr kategorieen op basis van het soort qegevens dat
beschikbaar is.

in fiquur B*! zijn alie terugmeldingen weerqegeven van a1le vosEen die
nooit een zender hebben gedraqen (of alleen als klein ¡ong).

In finuur B-2 iE de verplaatsing vån twee rekels weergegevenr die als
jong zi ¡n r¡emerkt ¡ en nå dispersip een zencler kregen. Ook het eerst
bekende aktiviteitsgebied is in de figuur aångeqeven. Het betreft
t^J iel(41) en Harrs(49). Ze hebben als het wåre "stuivert¡e gewisseIrJ".
Zie ook par. 3.e.1.d en e.

Tenslotte zijn in fiquur B-3 a1le verpla¿tsíngen van voEsen weergegeven
d ie wei iswaar een zendev' hebben gedragen r fråår- wâårvan niet veel rnéér
bekend is dan het aktiviteitsgebied alE jonq¡ en het eerste aktivi*
teitsgebied na dispersi:e, Het betref t:

- Pier(05). Van deze vas is niet zeker of hi¡ geboren Ís in rijn
eerstbpkerrde al.:tiviteitsgebierl . Hi j is enkele malen heen en weer
gelopen tusEerr beide qebieden¡ ålvorenE in zijn tweede gebied te
bli¡ven (en tp sterven).

^'Arie(?5). Hier Etaat de dispersie weerqegevpn: in zijn tweede jåar,
van geboor teçebied naar eerste aktiviteitsgebied daarbuiten. Voor rnel'r

^,,^- ^,-.i-. -i^ n.i :1^^^ ') çì^',',* I]-tã '7 t 1 AgÉgEvEtlÞ 9vEl nl ¡st LIC u ¡ J¿sl:ls J I ¿guur D ¡Lt Éll Pel . J.L. ¡.U.

- Nico (34) . liispersie van geboorteqebied naar eerste aktivitei tsqebied.
Laat ver-trokkenr å1s gevoig vàn verwonding ( zie par. 3.3.3. ) ,

- Arrro(43). Het is niet zeker of hij in zi¡n eerste aktiviteitsgebied
qeboren is. Zou eventueel een broer van Eqbert(45) kunnen zi¡n. Disper-
sie na¡¡r een aktiviteitsgebied dat qedeeltelijk op het terrei¡r van
Horrgoven:; gel eqer-r was . Daar verdurenen.
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AIIe terugmeldingen van
gemerktp vossen die zich
verplaatst hebben.
Doorgetrokken I i jnen:
rekelsr onderbroken
I i jnen: moert jes.
Overige legenda: zie
figuur 33.
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Figuur B-ê.

lYelkplaatE (ronde stip) en later lerritoriurn van twee rekels,
t¡l iei (41) en Hans(49). .C - fastricum: t¡ * t^l l jk aan Zee.
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Dispersie van vier jonge
mannetje-". Zie tekst.

FÍguur B-3
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Ei.ilaqe 3 DetailE over de dispersie-aktiviteiten van de
zendervossenr voorzover nog niet (in zijn geheel)
behandeld.

0p de volgende paqina's is van elke vos een figuur
gegevenr rnpt in het bi jschrif t een nadere toel ich-
ting.

Legenda bij de figuren:

B - Berqerr aa¡r Zee
E - Egmond aan Zee
C - Castricum
N * t^Ji jk aan Zee
nummerË geven achtereenvolgende (ti jdÉIi jke)

aktiviteitsgebieden aanr of tochten die in het
bi jschrift genoemd zi;n.

+ dagrustp Iaats
* begin peilingen' vos reeds aktief

- 
einde peilingen, vos nog aktief

t plaats waar de vos werd doodgevonden

stippelli¡nen verbinden peilingen die meer dan
een uur uit elk¿ar liggenr in dezelfde nacht;
doorgetrokken I i. jnen pei t ingen die rninder dan
een uur na elkaar gemaakt zi¡n.

tr?



.f inpie(15).

1 = gebor:r teterr i tor i um .
gebcrren: màèr f 19Be
zerrderu i tva I van 5/B/83

tot 11/ 10/8?
teruggevangen 13 / 1O/8?
TrrEsç:n e9l 10 etn !7 / 1 I rnaak te
Jippie vier verkenninqs..
tochten rraar het oosten 

l

r-ìn :uiden (zie par,3.3.5).
In de rracht van P3-33l11
v'errJurenetl;'/o lgende nacht
teruqgevr:nden in zijn
def ini t ieve terri toriurn
(= ?) bi3 Ëgmorrrl .

Daar- verdwenen op 31 /I/83.
Zender terug vån ãtroper.
3ie verder pår. 3.3.5. en
f t qur¡r- lrl-4b .

Figuur B*4a.
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d06
-r16 Dec 82

o

d15
23-30 Dec 82

o

ô

FiçuLrr- F-¿tL:.

l-Jvernanre van het terrrtoriurn varr Jan(0ó) door Jlppie(15)¡ december
198e. \/an Jen zijn atle peiiinqerr opgenornen tussen 3/4/81, en 16/L?/?e,'
varr Ji¡:pie alléén rlÍe uit de eerEte week nå zijn dispersier van 33 tot
3t) deceml-rer 198e. De bovenste f iguren tonen "contour*plots" . De con-
touren cmvatten van binnenuit resp. TO' 40' ó0' B0 en 95 7. van de pei-
i irrgen t¡¡aarb i j dÊ vos ål(t íef gepei 1d werd.
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[,rlaIter(16).

1 = qebr:or teterr i tor ium
geborerr: måår t 19Be
qebleven tat ?7/lA/8?,
de volqende dag verdwpnen.

? = aktiviteitsgebiedr ont-
dekt op ?1/1?/87r bezet
tot L /?/83.
Sr:ms afweziq: op ?5i L?-t

e9/l? en tweede helft van
de nachten 30-31 /17 en
e"3/t/83.

3 = aktiviteitsgebiedr ont-
dekt op lt/1/83. Pendelde
b I i j l<baar een per i ode op
en nÉer tusEen ? en 3.
Vanaf ?/?/A3 al leen nog
in akt,geb, . 3 te vinden.

L"¡atEte pei i ing 0p ?.7/|CI/83.
Bp 7.11?/83 en daarna niet
meer tË r'i nden.

I

T = volqen,: melding van
dp l^l::rd noqrhnfqn ¡rn

deze plaat5 t IO/ 1el83.

F i guur- B*5.
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Koot(3P).

1 = geboorteterr i tor ium
geboren: måårt 1983

Tussen t3/LO en B/11
verkenningstochten rìàar
het westen (Spinmeer).

ïussen 8/11 en 7/1?
verkenningstochten naar
het noordenr eerst naar
Duin & BoEchr later naar
Egmond Binnen.

Op 7/ 1el83 uitqegraven
in geboorteterr i tor ium r

omdat de zender slecht
werkte. BIeek àån voor-
poot gewond.

Tussen ?9/Le en 6/t/84
verkenningstochten¡ en
somE verbli¡vend onder
[grnond Binnen.

? = aktiviteitsgebied;
ontdekt op 1l/1/44.
Daar gebleven. ïot h¿lf
april incidenteel ge-
peild.

tT = irr strik qevonden¡
reeds Iang dood¡
op terrein Boreel.

F i gur"rr B-6
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Freel<(39).

1 :: gebLlrlrteterritori.unr
geb:oren: apr i 1 1983 .

Híer àånh,e;ig tot 15i 10.
\.¡anaf 15/ti echter- varr tijd
tat t; i jd arri,indbaar .

Ë ," lweede al...t ivi tei tsgeb ier.J r

ontdek t cp I,J /9 . Pende I de to t
a5/10 rninstene 9 keer hee:r en
wesr- tugEen I en 2.

l'1¿ialitE r'¡inuit Ê errkele rze:r'-

l:elrninq:tochten rr¿ar het
nnori,lerrr ?ie gotrokken li¡nen,
n 1 . op 19-30/ 1D:, eO-e 1 / 10 en
?.,-e"r i 1Ct .

;a: t*rr-ein lnlaar Freek vgn
3,/l I tr:t err mc-'t 8/11 steeds
te vitt,Jç''r wås.

i¡ :.: lel r e i n waer [:reeþ: van
1íi11 tr._. l- arl'l rr,r:t 9./l?/83
te vindFr'i i^rä';.

I = ,11:.t,rrht die Fr.aeL
inaal' le r li de tweede hel f t
vån dir r-rarht Ii-13/ I1,.

V¿nal 1.$/1P/93 niet meer
ntrri¡,:-,rlmr:

," plaats waar hi¡ vlg
mr:1d i nq cje tJ¿ard met
hor"lden qLrvðngen
Nerd dÐûr' str0pers.
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Noppie(43).

1 = qeboorteterr Í tor ium
geborerr: måðri 1983

Tussen 4/ 10 en 8/ 1,1/e3
minsterrs 11 snel le tochten
nåår eìr van het noordeli jk
deei van akt ivlteitsgebred

P = al.:t ivi teitsgebied r

ontdekt op 3O/10. Aa¡rvan-
keti¡k alìeen het rjeei ten
noorden van [,Ji ¡ k aan Zee
in qebruil.r. V¿naf i5/11
ooþ het zuidelijk gedeelte.
Zip f igut.rr E-Bb ' \¡olgende
pagína.
el apri i 198ó nog gezien
te:r :uiden varr tJi ¡l.l aarr
3ee (wrn. A.de t¡Jitte).

F i qr.tur B*8a .
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F i guur B-8b .

Al le pei I inçen vån Noppie(4?) rond [^li ¡ k aan Zee ¡ 1983*84 .

7ie f iguur E-Ba.
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Eqbert(45),

I = territorium van ves-
tiging.
geboren: naarEchi jnl i jk
maart 1983; niet als ¡ong
gemerkt of gezenderd.

Op ?3/11/83 gevången (o).
Tol 6/ 12 steeds terugkerend
naar het gebied behorend
bij het terrÍtorium waar
hij werd gevangen.

Van 1/l?/83 tat I7/l/84
verkenningstochten in
het zuidooEten en het
zuiden.

Def ini t ieve vestiginq :

zie paragraaf 3.P.1.e.

Figuur B-9
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Rená{¿r?).

I = geboorteteri- i tor ium
geboren; maåì-t 1983
lJiet als ¡onq gezenderd.

lp 7! 1el$3 gevången op de
l",3lrd'rå:r lret çebnorteter-'-
i-itcrium.
V¿n 1l/ le tot äBl1? r,er-
i' errninq:tocht,en naar het
:luicie¡l ; aldaar aanweziq
tt""t 3/ 1/â4, daarna
o n''.'i ridba¿r .

f:iguur B-10
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Figur.rr B*11.

Dispersie van Nlorman(?1). 6e[roren rna¿r't 198e. Aançegeverr is
het aktiviteitsgebied ¿ls ¡ong(1); vergeli jl. f iquur 10. in ok-
tobe¡' en novembÊr vân zijn qeboorte¡aar beperkte hij ?iin akti*
vitpiten tot een klein deel vån zi¡n ouderii,¡k territorium.
l{i.1 wås op een r;Ëgevt?n rnoment zeIfE:Ú weinig aktief' dat we
ve!-onderstelden dat hij dood was. Dus rn¡erd iri¡ uitgegraven uit
een onbeduldend hnÌ (3ç/1t/A7). l-lij bieek echter in eetr Lritste-
keride l''onijitie, Direkt na dit .¡anqen en r¡J¿åarErhi¡rrlijk du* tn
rc.al:tie daarop' vertrok hii en:wlerf hi¡ eniqe dagen lanqs de
:uiCrantj vån îi jn ouder-Ìi jl: teri-itoriurn. Twee dagen later werd
hÍj ruirn eeri [ri. lometer tpn westen prvån gepeildr waår hij vijf-
i; ier; maanderi 1ånç eeìr:et:r þ:1ein aktiviteitsqebied bezette (zie
peraqraaf 3,e.1.dt "Nl iet-terr-itor"iale voEsFìl" ).
Hier iE cJit i¡ebied met vri ¡ ruimÉ qrenzen wpeì-geqeverl (e).
Verder- zi jn aangeqeven: aì :i jn bel.rendp aktiviteiten buiten dit
aktivrteitsgebiedje; de peilinqen die van hem gemaakt zijn toerì
hlj ;iclr een paar daqen ver buiten zi¡n qebÍed ophield: nadat
hi¡ met. eerr hoog:Nanger uvijf¡e uit een burcht gevlucht waE in
reaktie op een inspel'rtip*beroel: rJoor ûn-q äån dit ltol in maart
1?83 (durrne onderbroken 1i jriêrì ' 3); en tenslotte zi ¡n latere
terriLcrium idikke orrderþrokerr Ir jì-ì¡ zie f iguur' 1B). Zie ool:
pår-åqraaf 3.4.1.d.
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F i guur. B- 1e .

âLfC_Ge|. Geborpn måår t 198e. l^leergegeven z i in het eerst be-
ke¡rde aktiviteitsqebried (1) in zijn qeboorte-territoriumr tot
?5/3/1983! eìl hËt':eErr kleine tweede aþ:tiviteitsqebied (?) vån
jurri tot auqustus J983. Tcien lceerde hi.i t/,reer nåãr I terugr en
maal..te vån daårui t d iverse k Ìeine zwerf tochten n¿ar het westerr,
tusEen 30iB en I?/le/83. 0p POl1e bleek dat l-r1¡ opnieuw naår het
:uiden wås gegåan Ptr dåar qPsneuvÊlC weç: :i;n zel'lder l"ling in
een Lloon op het terrein van Boreel '



Fiquur B-13.

De twee aktiviteitsq ebieden van Nettek e(14)
Netteke bezette in haar tweede levensjåèr' een duidel i jk terri-
torium (1; :ie par-.3.4.1.c en figuur 8). Ha¿r zender viel r-ríL
aan het eind van dat jaar. Begin 1984 werd ze teruggevångenr en
bleek ze de in december 19BP gestorven Riet¡e(04) opgevoigd te
hebben i.n haar territorium (?; iie par.3.¿.1,e err f iquur 1B).
lulet haar hed ze in 198P een zeer scherp afgebakende grens gehad
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F i. quur B- 14 .

l)e dispersie-gesciriedeniç vår-l Jasê1ë4). Vermoedeli jk geberen in
1984. Aclrtereenvolqende aktiviteitsgebieclen:

t t3/1 tot 7/7/A3
3/l trit 13/t+/83

14/4 lot 1,/te/83
e 3/ 1 tot 3/5/84. Daarna verdwenen.

Zie ook par-agraaf 3.3,¿r.I en f iguul- 3å Ë '
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Fiquui B-15

De Cisper6ie-qesch iedenrs
\,¿rìr Úrgetje!¡Ð_. Al.r t ivi te i ts-
i;ebircl aI: joriq ir¡ 1983 ( 1)
or'¡ ir'ìEel.'rÉ,rpur-ì al.lt iviteits-
gebied vånåf begÍn 1984 (¡)
me t- s I aspp I aatserr erbu i. tetr en
t¡r-t-ll.iF nèål' hç:t ¿uiC-oclstprr riin tieergFvolì,
!'r:rciel d¡:r toclrten irr juni 1?83 (3) en het
¿l t:.i'itelt:çebied vðn Nlettel:¿lil4] dat dnur
ha¡¡ n.c jr-l J i '34 be¡st u¡erd. Iin ocil'¡ pårå-
qr.raf 3.:1.å.8 e:'r'r figur-rr 37,

+
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Bi i lðqe 4" Fami I i e-re
Namen die tl) "Mi gE Yil Net eke{ 14}

r lr
l-? ?-.tt

.lolora,*r o.lo (tr3)
+

¿+5 ) A

lliel (41 !

pp ie(40)

Msrian(33)

Jipp t'.( 15) t^Jal t r(1å)

?_b)

l-., ¡e (33)

,?7

n i*nlke(OB)

Nop ie(4P)

l{ie (411

p

Arie(?5)
Astrid(46)
Freek ( 39 )

Jaap ( 48 )

J¿n{06)
l"lar i an ( ã3 )

Mari,¡ke(09)
tiiel (4t )

Lotja(07)
PÍer(05)
Riet,¡e(CQ)
Rob(01)

IJ CJ





De volgende RlN-rapporten kunnen besteld worden door overschrljving van het
verschuldlgde bedrâg op giro 516 06 48 van het RIN te Leersuro onder vernelding
van het rapportnummer. Uw giro-overschrijving geldt als bestelfornuller.
Toezending geschiedt franco.

85/2L A.W.M.Mo1, De literatuur over Nederlandse aquatische macrofauna tot
1983. L76 p. r. 22,-

85/22 tI.J.l.Iolf f , Het ef f ecr van natuur- en milleubeschermende naatregelen
op de levensgemeenschap.pen van de Waddenzee. 18 p. f 3,40

86 /7

86 /8
86/e

86/ 16

86/17

86/ 18

861 re

86121

87 /t

87 /z

Ìl.Nooren, Inventarisat.ie van de houtwallen ín het naEionale park de
Hoge Veluwe. 49 p. f 8,-
I'l.Nooren, Over het verleden van de Hoge Veluwe. 89 p. f 13,50
K.St.oker, De verspreidlng van de rode bosnieren op de Hoge Veluwe.
I10 p. f 15,60
G.Hanekanp & tt.M.Beije, NatuurweEenschappelijke aspecten van heL
nachinaal plaggen van heide. 366 p. f 6,-
G.Visser, VersEoringen en reacties van overEijende vogels op de
Noordvaarder (Terschelling) in samenhang met de omgeving. 22L p. f. 27,50
C.J.Snit, 0riënterend onderzoek naar veranderingen 1n gedrag en
aantallen van wadvogels onder invloed van schietoefeníngen. 44 p. f 7,-
B.van Noorden, Dynaniek en dichtheid van bosvogels en geisoleerde
Ioofbosfragmenten.53 p. f 8,50
G.P.Gonggrijp, Gea-objecten van Limburg. 287 p. Í. 34,-

I,I .0.van der Knaap & H.F.van Dobben, Veranderingen in de epifytenflora van
RiJnrnond sfnds 1972. 36 p. f 6,-
A.van tlinden, G.RiJsdijk, A.Schotman & J.PhÍlíppona, Ruimrelíjke relaties
via vogels in heÈ SÈrijper-Aagebied gedurende broedtijd en zomer.
97 p. f 14,50
F.J.J.Niewold, De korhoenders van onze heídeterreinen: verleden,
heden en Èoekomst. 32 p. f 5,-
H.Koop, Het RIN:bosecologisch infornatiesysEeen; achtergronden en
¡nethoden. 47 p. f. 7 ,50
K.Kersting, Zuurstofhuishouding van twee poldersloten in de polder
Denuerik. 63 p. f lI,-
G.F.i{i1lensen, Bijzondere plantesoorten in het naÈionale park de

Hoge Veluwe; voorkomen en veranderingen. 92 p. f 13,50
M.J.Noorden, Het verleden van de houtwallen in het nationale park
de Hoge,Veluwe. 23 p. f 5,-
G.GrooË Bruinderink, D.Kloeg & J.Wolkers, Het beheer van de wilde
zwíjnen in het Meinweggebied (Li¡nburg). 96 p. f 14,50
K.S.Dijkeroa, Selection of salt-narsh sites for the European neÈv¡ork of
biogenetic reserves. 30 p. f 5,50
P.Doel¡uan, M.Fredrix & H. Schmiermann, Microbíologische af braakprocessen
als saneringsrneEhode van met bestrijdingsmiddelen veronÈreinigde gronden.
224 p. f. 27 ,50
G.J.BaaiJens, Effect.en van ontwateringswerken in de rullverkaveling
Rulnerwold-Koekange. 64 p. f 9,-
J.A.l,Ieinreich & J.H.Oude Voshaar, Populatieontwikkeling van
over\rinterende vleerrnuizen in de mergelgroeven van Zuid-Limburg
(1943-1987), 62 p. f 8,-
N.Dankers, K.S.Dijkema, G.Londo e P.A.S1irn, De ecologische effecEen van
bodemdaling op A¡neland. 90 p. f 13'50
F.Fahner & J.Wiertz, Handleiding bij het l{AFLO-model.99 p. f 14,50
J.Wiertz, Modelvorning bij de projecten van WAFLo en SI'INBL. 34 p. f 6,-
I,I .H.Diernonr & J.T.de Smidu (eds.), Heathland managenent in The NeEher-

87 lt
87 /t+

87 /s

87 /o

87 /7

87 /8

87 /g

87 /to

87 /rr
87 /13

87/r4

87 /ts
87/to
87/17



87 /ß
87/tg

87 lzo

87 lzt

87 /22

87 /zs

87 lZt+

87 l2s

87 /zo

87 /za
87129

lands. lI0 p. f 15,50
Ef fecten van de kokkelvisserij in de l,laddenzee. 23 p. f. 3.75
H.van Daro, Monltoring of chemistry, uacrophytes, and diatons in
acidifying moorland pooIs. 113 p. f 16,-
R.Torenbeek, P.F.M.Verdonschot & L.W.G.HígIer, Biologische gevolgen van
vergrotíng van waterinlaat in de províncie Drenthe. 178 p. f 23,-
J.E.Wlnkelnan & L.M.J.van den Bergh, Voorkomen van eenden, ganzen en
z\./anen nabij Urk (NOP) in januari-apr1l 1987 . 52 p. f 7,50
B.van Dessel, Te verwachten ecologische effecten van pekellozing in het
Eems-Dollardgebied. 7l p. f 10,-
W.D.Dennenan & R.Torenbeek, NiEraatemissie en Nederlandse ecosystemen:
een globale risico-analyse. L64 p. f 21,-
Þf.Bui1, Begrazing van heidevegeEaties door edelhert. en noeflon; een
literatuurstudie. 3l p. f 5,60
M.Post, Toelichting op de veget,atlekaarÈ (198I) van het nationale park de
Hoge Veluwe. 49 p. f 7 ,50
H.A.T.M.van Wezel, Heidefauna in het nationale park de Hoge Veluwe.
54 p. f 8,-
G.ì1.Dirkse, De naEuur van het Nederlandse bos.2I7 p. f.27,50
H.Siepel et a1., Beheer van graslanden in relatie lot de ongewervelde
fauna: ontwikkeling van een nonit.orsysteen. I27 p. f. 17.95

P.F.M.Verdonschot & R.Torenbeek, Lettercodering van de Nederlandse
aquatische macrofauna voor mathematische verwerking. 75 p. f l0r-
P.F.M.Verdonschot, G.Schmidt, P.H.J.van Leeuwen & J.A.Schot, Steek-
muggen (Cuticidae) in de EngberEsdijkvenen. 109 p. f I5,50
W.J.I.Iolf f (red. ) , De internationale betekenis van de Nederlandse natuur.
174 p. f 22,-
Ìl-E'l''ic¡ckerq C^tr'-wnn ¿ie Rrrnrì P-Doelm¡n,t Llei-¡hrln M¡ I'lrr¡t.lcronde-----J---_'--- t -_-_-t
aanEallen en activiteiten van bodemorganismen. 85 p. f l3r-
Toke de l,Iit, De effecten van ozon op natuurlijke ecosystemen; een
literatuuronderzoek. 27 p. f. 5,20
A.J.de Bakker & H.F.van Dobben, Effecten van ammoniakemÍssie op
epifycische korsÈnossen; een correlatief onderzoek in de Peel.
48 p. f 7,50
B.van Dessel, Ecologische inventârísatie van het IJssehneer.
82 p. f. L2,75
A.SchoÈman, Tussen bos en houtwal; broedvogels in een Tr¡ents culluur-
landschap. 87 p. f. L3,25 /

P.Doelnan, H.Loonen & A.Vos, Ecotoxicologisch onderzoek in met Endosulfan
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