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Ligqinq van het Nloordhol lands DuinreEervaat in Nederlanrj
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Voorwoord

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

Ver¡¡acht mocht worden dat de komst van 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 Ad¡unct-Directeur
Terreinbeheer van het Provinciaal hlaterleidingbedrijf van Noord-
Holland (Pt^lN) r besloten een uitgebreid onderzoek in te stellen
naar de leefwijze vån de vos en nåår de invloed van de vos op
enkel.e prooidiersoorten. Het onderzoek vond gedurende vijf jaren¡
van 1979 tot 1985r plaats in het bij het PWN in beheer ziSnde
Noordhol lands Duinreservaat.

De eerste fase van het onderzoek vond plaats onder auspiciën van
de aan de afdel ing Terreinbeheer van het PNN verbonden Natuurwe-
tenschappelijke AdviescommisEie en net personele en materiële
medewerking van het RijkEinstituut voor Natuurbeheer. Gezien het
ruime belang van het onderzoek werden in de tweede fase nog
andere instanties bij het onderzoek betrokken: Ministerie van
Landbouw en Visserijr Natuurmonumentenr de Koninklijke Nederland-
se Jagersvereniging¡ de Nederlandse Vereniging van Jachtopzich-
terg en de dieroecologische vakgroepen ven de Vrije Universiteit
en de Ri¡ksuniversiteiten van Utrecht en Leiden.

De definitieve verslaglegging van het uitgebreide onderzoek
heeft helaas geruime ti¡d op zich laten wachten. De reden
hiervoor iE van personele aard, waårdoor uitwerking en verwerking
van de vele verzamelde gegevens voornarneli¡k in vri¡e tijd moest
p laatsvinden.

trl i5 spreken grote waardering uit voor alle bij het onderzoek
betrokken studenten en vrijwiÌligers. Een bijzonder woord van
dank verdienen de medewerkers van het PtlN 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,

juI i 1988

nåmens het Provinciaal hJaterleidingbedri¡f van Noord-Holland:

C. Sprey
D i rec teur

Dr.W.J.tlolff
Directeur 0nderzoek

nåmens het Rijksinstituut voor Natuurbeheer:



Samenvatt inq.

In 1983 en 1984 werd in het kader van het vossenonderzoek in
het NHD onderzoek gedaan aan de fazantenpopulatie in terrein
Castricum (plm. 1000 ha).
Daarnaast werd het verloop van de fazantenstand sinds lg5ê
beschreven; €n de mogelijke oorzaken van de achteruitgang
geanalyseerd (hoofdstuk 3).

0p de voerbanen werden hennen en hanen gevengen, gemeten
(paragraaf 5.1) en van kleurringen voorzien. Dit maakte het
mogeli¡k de dispersie vanaf de voerbanen te volgen (par.
5.e).

Voor het maken vån een schatting van het aantal fazanten en
hun reproduktie werden verEchillende methoden toegepast¡ die
elkaar deelE kontroleerden (par. 5.3).

Door middel van het zenderen ven een aantal hennen werd
inzicht verkregen in gedrag (5.4.1)¡ reproduktie (b.4.3) en
mortal iteit (5.5) .

0p basis vån de aantalsschattingen en de reproduktie ¡,¡erden
prognoses gemaakt voor de aantallen hennen die aan het einde
van het broedseizoen vån ieder ieår åanwezig geweest zouden
moeten zijn; deze prognoses kwamen goed overeen met de
resultaten van de daaropvolgende wintertellingen (S.ó).

In de diskussie wordt duidelijk dat de gezenderde hennen een
slechter resultaat boekten dan de rest van de poputatie
(6.1). De fazantenpopulatie als geheel blijkt zich sinds 1980
op een nieuw niveau te handhaVênr Vån ongeveer 20 hanen en t7
hennen per 100 ha. Dit ondanks een vrij hoge predatie door de
vos: ongeveer 3O % van de hennen wordt in het broedseizoen
gepredeerd.
Rond het nieuwe niveåu komen echter aanzienlijke aantals-
schornmelingen Voor¡ die worden veroorzaekt door het broedsuk-
ses in het voorafgaande jaår, o.i.v. de weersomstandigheden.
Een aanzienli¡k deel van de populatie bestaat dan ook uit
eerstejåårs vogelsr voorål nå een goed broedseizoen (6.4).

De inventerisaties van de Vogelwerkgroep Cestricum¡ en de
wintertellingen door de jachtopzieners blijken beide goed
geschikt om de fazantenpopulatie door de jaren heen te volgen
(6.3).

e



1. Inleiding.

De rapportage over het onderzoekspro¡ekt is verdeeld over vijf
rapportenr oñder de titet "De vos in het Noordhollands Duinreser-
vået". [n Deel 1¡ "Organisatie en Samenvatting"r is het advies
opgenomenr dat de Natuurwetenschappeli jke AdviescommiEsie na
afsluiting van het onderzoek heeft uitgebracht aan Provinciale
Staten van Noord-Hollandr ten behoeve van het beheer van de vos-
senpopulatie. Dit advies bevat een samenvatting vañ de belangri¡k-
ste resultaten.
Verder ¡.¡ordt in Deel 1 de organiEatie van het onderzoekspro jekt
uiteengezet en wordt alle bij het onderzoek ondervonden hulp
verantwoord. Een uitermate belangrijk aandeel in het onderzoek is
geleverd door de vele studenten; hun bijdragen staan vermeld in
Deel 1.

De delen ? l/n 5 doen verslag van de resultaten van het onderzoek
zelf. Deel Pr "Het voedsel van de Vos'rr bevat een verslag van het
onderzoek naar de inhoud vån vossekeutels en naär de prooiresten
bij de burchten. Deel 3r "De vossenpopulatie"r behandelt het
onderzoek dat voornameli¡k met behulp van zenders werd verricht
aan de vossenpopulatie: aantallenr populatie-struktuurr Voortplan-
tingr dispersie en dergelijke.
Van het onderzoek naar de fazanten en de invloed van de vossen. op
deze soort wordt verslag gedaan in het voor U liggende Deel 4r "De
fazantenpopulatie'l. Tenslotte bevat DeeI 5r "De wulpenpopulatie"r
de reEultaten van het onderzoek naar het wel en wee vån de wulpen
die in het NHD broeden.

Het doel van de rapportage is vooral om een grondig verslag te
geven van het onderzoek in het NHD. Daarbi¡ is afgezien van het
maken vån een uitgebreide vergelijking met datgene wat in soort-
gelijk onderzoek elders gevonden is; er is dus slechts beperkt
gebruik gemaakt van literatuur.

Voor het onderzoek naar de invloed van de vos op bodembroeders
werden twee Eoorten geselekteerd¡ de wulp (zie Deel 5) en de
fazant. De keuze viel op deze twee soortenr omdat beide karakte-
ristiek zi¡n voor het duinr €h door hun grootte geschikt leken
voor onderzoek. Het verschil in leefwijze tussen beide soorten
maakt dat er een verschillende kwetsbaarheid voor predatie door de
vos te verwachten va1t. Van de fazantr die als ¡achtwild erg in
diskussie staat wat betreft zi¡n gevoeligheid voor predatier is de
stand nogal achteruit gegaan sinds 1970.
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De fazantenpopulatier en rnet name de hennenpopulatier eúerd onder-
zocht in de jären 1983 en 1984. Vanwege de verborgen leefwi¡ze van
de fazantr vooFål in de broedti¡dr was het noodzakeliik om gebruik
te maken v¿ln zende¡sr o¡t de hennen te kunnen volgen tijdens het
broedse i zoen.

In elk van beide jeren uúaren twee studenten met het onderzoek be-
last: in 1983 René Dekker en Hans Stap (VU Amsterdam)r in 1984
Timco vån Brumrnelen en Jaap Hofstra (RU Utrecht).

Behalve een beschrijving en analyse van de huidige situatie met
betrekking tot de fazantenpopulatie (hfdstk 5 en 6) I werd ook het
verloop ven de aantallen sinds 195? beschreven¡ Eh dê mogeliike
oorzaken vån de achteruitgang geanalyseerd (hfdstk 3). Een

åIgemene beschrijving van de leefwiize ven de fazant iE te vinden
in hoofdstuk 4.

5
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?, Materiaal en methoden.

e.1. Terrein.

Het gebied waar het onderzoek aan de fazantenpopulatie plaatsvondr
omvat het terrein Castricumr een deelgebied van het Noordhollands
DuinreEervaat (NHD) en voorzover het de aktiviteiten van gezenderde
hennen betrofr ook het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis Duin en

Bosch (zie figuur 1). De zuidoosthoek van terrein Castricum met de

camping Geversduin bieef buiten beschouwing. Het totale onderzoeksge-
bied was bijna 1000 ha groot.

Het buitenduinr het westelijke deet van het onderzoaksgebiedr bestaat
uit open terrein afgewisEeld met struweel. Grote oppervlakten van het
open terrein hebben een Iage begroeiing van Dauwbraam (Rubus caesius)r
teru,¡ijl de zeereep zelf bi¡na uitsluitend met Helm (Ammophila arenaria)
begroeid is. Het struweel bestaat vooral uit Duindoorn (Hippophae

rhamnoides)r Vlier (Sambucus nigra) en Meidclorn (Crataegus monogyna) etr

in sommige valleien vooral Liguster (Ligustrum vulgare). Het infiltra-
tiegebied Castricum is qeheel in dit buitenduin geleqen. Het bestaat
uit brede kanalen¡ omzoomd met een dichte begroeiing van ruigtkruiden
zoals Brandnetel (Urtica dioica) r Akkerdistel (Cirsium arvense) ¡ Harig
wilgeroosje (Epilobium hirsutum) en Riet (Phragmites communis).
Het binnenduin aan de oostkant van het onderzoeksgebied bestaat groten-
deeIE uit Ioofbosr trìêt name Eik (Suercus robur). Percelen naaldhoutr
vooral van Corsicaanse den (Pinus nigra) kornen verspreid voor in het
binnenduinz maar liggen vooral op de overgång van het binnenduin rlaar
het buitenduin.
Aan de oostzijde grenst het duin direkt aan tuinbouwgrond.

e.?. Beheer van de fazanten vroeger en nu.

Vóór I97L was het NHD tot over de grenzen bekend alE een prima terrein
voor de fazanten¡acht. De ¡acht was niet ¿an één man of kombinatie
verpacht r flååF er ¡lerden dag-¡achtvergunningen uitqeqeven. llen ¡aagde
onder lelding van de veertien ¡achtopzieners die in provinciale dienst
hråren. Het afEchot richtte zich op een haan-hen verhouding van 1 op 6.
In het winterhalfjaar werd er gevoerd op vele voerbanent verspr,eid door
het gehete terrein. in 1?68 en 1969 werden er resP. a000 en 1000

fazanten uitgezet.

Dit alles veranderde drastisch toen in mei 1971 door Provinciale Staten
van Noord Holiand werd beslist dat er geen jatrht door derden meer mocht
plaatsvinden, Deze beslissing werd voornameliik íngegeven door de vrees
voor problemen met de sterk toegenomen rekreatie. Het noodzakelijke
afschot wordt sindsdien door het eigen personeel (nu 5 .¡achtopzieners
en enige assistenten) verricht. Het fazantenbeheer veranderde tege-
lijkertijd sterk¡ omdat het doel ervan niet meer h,as om goede jachtmo-
gelijkheden te biedenr ñìååF uitsluitend om schade aan de aangrenzende
tuinbouw te voorkomen.
Zo werden er sinds t97L geen fazanten meer uitgezet en veranderde het
voerbeleld. Het aantal voerbanen werd verminderd en ze werden min of
meer gekoncentreerd in het centraie deel Van het terrein. Figuur 1

geeft de Ìigging van de voerbanen die in de onderzoeksjaren gebruikt
werden.

7



FÍquur ?.

Vallrooi in opstel I inç ( tekeninq Jaap HofEtra) . De t:ooí iç be-
spðnr1en met een soepel net.
1 ". valkooi; e = zware onderrand; 3 = v¿lmechanisme;
4 = ijzeren Eta¿nder; 5 = ophanqdraadje; 6 = Etruikeidraad.



De hoeveelheid voer per aånwezige fazant werrJ ongeveer gehalveerdr vån
çemiddeld 8'I kiLo voer (meestal gestrooid tussen half augustus elr half
februari ) tot gemiddeld 4r 1 ki lo voer (meestal tt.¡ssen november en half
februar i ) .

0ok werd er bi¡ het afsctrot niet meer gestreefd nåår een geslachlsver-
trouding vån 1 op 6, Het ¿fschot werd (tot 1983) gekoncentreerd in een 1

km brede strook langs de binnenduinrand (in terrein Castricum ongeveer
1/3 depl van het totale oppervlak)r om het aantal fazanten in dit qebied
beperkt te houden i.v.m, rnogelijke strhade aan de tuinÞouw. Het laatEte
jðar riclrtte het afschot zich niet meer op de l km brede strookr oààr
werden er alIeen fazanten qeschoten op schadegevoelige pl¿atsen.

Elk ;aar worden door het Pt^lN-personeel in febru¿ri ¡ na de periode vån
afçchot (oktober-.januari) de fazanten qeteld die op de voerbånen en daar-
bui ten worden waèrqenornen ( "wintertei I ingen" ) . Na het broedseizoen wnrrlt
de mate van mortaliteit en de åånwåË geschatr en deze cí¡fers vormen de
basis voor het bepalen van het a'fEchot. Soms is het in verband rnet schade
nodig enkeie fazanten tijdens het voorjaar of de zomer te schieten.

Aan de hand van de gegevens die in de archieven van het PhlN en in het
verslag vån een eerder fazantenonderzoek in het NHD (Doude van Troost-
wijkr 1968) waren te vindenr en vån gegevens die door de heer P.hloudsmar
jaclrtopzienero verstrekt werdenr werd een ånalyse qemaakt van de qeschÍe*
denis van de fazantenpopulatÍp in het NHD vanaf 195e.

e.3. Vangen.

De voerbanen werden qebruikt om fazanten te vangenr orrì zp te merken of
vän een zender tp voorzien. Dit Þracht rnet zich mee dat er in de winters
Ae/83 en B3l84 méér en somE langer gevoerd moest worden dan normaal. Ook
betekent ditr dat de kens bestaat dat de qemerkbe en gezenrlerde fazanten
qeen representatieve Eteekproef vormen uit de gehele populatie. Het blijkt
rlat ElechtÈ een deel vån de fazanten op de voerbanen komt (¿ie 5.3.4).

Voor het vången werden in 1983 slagnetten; en in 1984 valkooit¡es (fiquur
e) qebruikt. Vóór er echt qevånqen wëì-dr werden de f¿zanten eerst ver-
trouwd gemaakt met de vanqmiddelen op hun voerbaan. De fazanten werden
individueel qeflìerkt met gekleurde pootrinqen¡ en in 1984 bovendien rnet
kuikenmerkjes. Deze werden in beide vleugelboeçen aanqebracht; om de Ic¡Ese
vleuqels die vaak als prooiresten gevonden worden te kunnen herkennen. De
rnerk¡es werden bij de hanen tusgen (van buitenaf geteld) de tweede en de
derde handpenr ên bij de henrren tussen de derde en vierde handpen bÊves-
tigd¡ op ongeveer 1 cm vóór de achterrand van de huid.
In i984 werd ook één slågpen; de binnenstp arrnperì' verwijderd om met
behulp vån de afmetinqen daarvan de leefti¡d (le ¡aars of ouder) te kunnen
trei:a I err.

De gevangen fazanten werden zo snpl mogeli.¡k weer losgelaten op de voer-
baan of in de clirekte omqeving ervån. Dit gebeurde uit de handr of door ze
onder een jutezak te plaatsen rJie van afEtand aån een touw geleidelljk
werd weggetrokken. Bij de qezenderde fazanten werd erop gelet of ze goed
konden vlieqen; çinqen ze bij het loslaten niet viiegen¡ dan werden ze één
'van de volgentle daqen opge¡aaqd om lret vl ieqvermogen te kunnen kotrtrole-
rPn.
In de winter 83/84 werden door de Vogelwerkgroep Castricum enkele hanen
op de Vinl:enbaarr (,: ie f iguur I ) voor ons gÊvançen pn gemerkt.

I



?.4. Inve'ntarisaties

0m het aantal fazanten en het broedsukses vast te EtelÌenr werci gebruik
gemaakt van een aanbal verschil tende inventarisatiemethoden,

?-.4. L, l,Jintertel 1 ingen.

De resultaten van de hierboven reeds genoemde
PtJN-personeel werden door ons overgenornen.

wintertel l ingen cloor het

?.4,?. Veldtetlinqen.

In 1983 werden van half april tot half meir dat wi1 zeqgen ná de
dispersie van de fa¿anten (zie 4 en 5.?) alle waarnemingen van hennen
in kaart qebracht. tlierbi¡ werd ervãn uitgeçaan dat de hennen zich
binnen gebiederr van beperkte omvang ophielden. AIs er onduidelijkheid
was of een hen reeds eerder was geteldr werd ze buiten beschouwing
qelaten. Tevens werd de haremqrootte (= aantal hennen per haan) be-
paaid; al le harems qroter dan t hen werden minimaal tr,reernaal gekpntro*
leerd.

?.4.3. Kleurrinqen

In 1984 werden zoveel hanen en hennen van kleurringen voorzien¡ dat het
moqeli¡k was om het aantal fazanten te schatten op grond van cle verhou-
dÍnq gemerkt/ongemerkt (Lincoln-index) . Deze aåntålsschattinq gebeurde
van ?P maart tnt 2 aprii.
Ile methode berust op het volgende principe: een bekend aantal (A)
dit¡ren wordt gevangen en met een rnerk losgelaten, en vervolgens worden
opnieuw een aantal dieren qevångenr of in dit geval h,aårgenomen (N).
Een deel hiervan is qemerkt (M) en een deel njet. Het totaal aantal
åänu',ezige dieren is darr te berekenen uit de verhoudinç,'aantal waar,ge-
nomen/aantal qemerkt"r verrnenigvuldigd met het oorspronkeli jk aantal
qemerkt.

Dt.ls: tl
--xA

M

Kraa i ende-hanen-'te I 1 i nq .

Uit onderzoek (b.v. Iaber,l9q9 en RidIeyrlgB3) is bekend dat fazante-
Itanen in het voorjaår een territoriurn bezetten, waaruit ze andere hanen
weren, Ile halren die een territorium bezitten rnaken dat kenbaar door te
kraaien. De hoogste kraaifrekwentie valt ,E ochtends vroeg.
Het onderzoeksqebied werd vercjeeld in 11 deelgebied,j es. In 1gt33 wer.c!
elk deelgebiedje e tot 5 maal bezocht door Eteeds éÉn onderzseker
tegeì"i¡k' in 1984 een- of Eoms tuueernaal door 3 onderzuekers tegelijk¡
di.e elk vanuit een andere hoek l¡et deelçebiecl invenlariseerden, en zo
elkaar kontroieerden. De inverrt¿risaties gebeurden steeds tussen eerr
half uur vóór en drie kwartier na zonsopkomst¡ in de eerEte d¡ie weke.n
van mei.0m de e00 å 30Cl flrt'tpr werd gestopt (de inventarisatie werd
meeçtaI per fietç gedaanr €D ålIeen in het zeeduin lopencJ) en werd ? of
3 minuten geiuisterd. De po,.itie van de kraaj.er¡rje hanen wprd irr kaar t
gebracht. Na af lor:p werclen de kaarten van elk deeigebiec] naaEt eika¿r
geleqd' en be':loten hoeveel kr¿aiende lranen er aðnÞ,Jezig qeweest nai-en,
Daarbi¡ werd rek:enirrg qehouden met de rnoqeli¡l:heid van verplaatEjng vån
hanpn ti¡dens de invpntarisai;ie.

e.4.4
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In 1984 werd de haremgrootte bepaald binnen het kader van de kraai-
ende-hanen-telIing. Dit gebeurde door tussen ?5 april en 30 mei ver-
spreÍd over het terrein 2? hanen gedurende langere ti¡d te observeren
elr het aantal hennen dat met hen qeassocieerd was te noteren. Dit
konden er duE ook 0 zijn. 0m onderschatting van de gemiddelde harem-
grootte te voorkomen (ten tijde vån de inventarisatie waren een aantal
hennen aan het zicht onttrokken doordat ze reeds broeddenr of ål dood
wåren)r werd een korrektiefaktor berekend op grond van het gedrag van
de zenderhennen.

In 1984 werd gekonEtateerd dat een flink deel van de hanen niet kraai-
de, en dus geen territorium bezat. Ti¡dens de kraaiende-hanen-tel1ing
werd da¿rom ook de verhoudirrg tussen de wÉl en niet kraaiende hanen
bepaaldr om een schatting te kunnen maken van het aantal hanen dat niel
kraaide¡ en dus ook van het totaal aantal hanen.

e.4.5. Pul leninventarisatie.

In;unir juli en augustus werd het terrein doorkruist om tomen jonge
fazanten in kaart te brengen. Het ontdekken van tomen pullen werd
vereenvoudigd doord¿t hennen met jonqen zich afwiikend gedragen: zowel
bij het vliegen als op de grond (bij het om zich heen kijken) strekken
deze hennen hun nek veel meer dan hennen zonder pullen (Taberr 1949).
Bovendien is de vluchtneiging van deze hennen veei çeringer¡ en kunnen
¡e zeifs aanvallende beweqingen maken (eigen waarneming).

0m dubbeltelling van tomen te voorkomênr wêFden zF pås å1s verschii-
lende tomen aangemerkt indien:
- de waarnemingen meer dan 500 meter uit elkaar lagen (vooral in de
eerste weken bewegen hennen met pullen zich binnen een beperkt gebied;
eigen waarneming àån zenderhennen met pullen¡ en Cramp & Simmons¡
1980);
- de geboortedaturn van de pullen op grond van de ieeftijdschattingen
meer dan twee weken vån elkaar verschilde; de leeftijdschattingen
gebeurden aan de hand van de ervaring opgedaan met pullen vån zen-
derhennenr wååFVèr'r dp juiste geboortedatum bekend was;
- het aantal pullen in het v\'aårgenomen toom niet was toegenomen Eìnds
de vorige waarneming; de toomgrootte werd vaak bepaald door de hen met
pullen op te jagen; dan vlogen va¿k ook nog niet eerder u.låårgenomen
puIlen uit de vegetatie opr En VErrieden achterbli¡vende pullen zich
vaak met hun gepiep.

Uitgezonderd van deze kriteria werden uiteraard die tornen dÍe zó kort
na elkaar in el kaars nåbi jheid werden ulåårQpnorn€n¡ dat verpiaatsinq in
de tusEenti jd niet moqel i jk wå8.

Hennen zonder pullen worden in deze periode ook geteld. Bi¡ waartre-
mingen van hennen zonder pulien werd aangenornen dat het verEchillende
hennen betrof als de afstand tussen de waarnemingerr rninstens 500 rneter
wâsr en dat deze hennen niet al eerder met pullen waren r{aargenornen en
qetelrJr of later alsnog pullen zouden kri¡gen.

Zowel de telting van tomen met pullen als die van hennetr zonder pullen
Ieveren dus minimumaantallen op.

i1
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e.5, Radioteiemetrie.

In 1983 kregen 15 hennen een zenderr in 1984 ?1 hennen. Tt'ree van de in
1984 gezenderde henrren wåren ook reeds in 1983 gezenderd. De zenders
werden verr,åardigd door P.H.Jansen van de Revisiewerkplaats van het
PIJNr met de know-how van het RIN. De uitwendige vorm werd door ons

zodanig ontworpenr dat de zenders bestand wåren tegen predatie door de

vÐs. Dit is uiteraard een voorwaarde om de predatie van vossen op

fazanten te kunnen bestuderen. Zo werd het huisie van een etevig PVC-

buis¡e gemaakt en werd de antennÊ vervaardigd van snepel maar stevig
çtaalrJraad s zaêls dat gebruikt wordt als onderli jn ín de zeevisseri¡
mpt de herrgel. Alle zenderE van door vossen gepredeerde hennen bleven
dan ook funktionerenr en konden door orrE h,orderr gelokaliseerd. Dat

bleek soms te resulteren in de ontdekkìng van een vossenburcht rnet

j ongen .

De zender werd op de ruq gedraqenr wåårbii de åntenne in twee luEsen om

de basis vån de vleugels heen zat (figuur 3). De lengte van het ronde
batterijhuis wås 58 mmr de doorsnede ?0 mm¡ de iengte van de anten-
ne-ILrE 250 mmr en het gewicht van het geheet ãB gramt d.i. ongevePr 3 I
van het Iichaamsgewicht. Per minuut werden 1P tot ?5 puls¡es uitgezon-
den.

Het bereik van de zender vårieerder afhankelijk van de stand van de

peil-antenne en het karakter van de plaats waar de zender zich bevond'
van 50 tot 400 meter. Door de vorm van de zender-antenne werd het
siqnaal nj.et naar alle kanten even sterk uitgezonden. Dit maakte hpt
moqelijk om uit de konstantheid van het ontvangen signaal af te leiden
of de zenderr c.Q. de hen¡ bewoog of niet. De levensduur van de zen-
ders bedroeg enkele rnaanden tot bi¡na een iåår. De plaatsbepalingen
(ook fixen genoemd) werden verricht met L:ehulp van een richtinqgevoeli-
ge peil-antenne (figuur 4)¡ op de fiets of lopend door het tbrreinr een

enþ.ele keer vanui t de auto.

De aan-' of afweziglreid van een hen op het nest kon r¡orden vastgelegd
mel behulp van twee registratie-setsr elk bestaande uit een spriet-
antenner BPñ ontvanqerr EEìl Echrijver en een akku. De sprietantenne
vierd zrl dicht mogel i jk bi i hËt nest in sle grond gestoken: meestal
binnen twee meter, De ontvanger en de Echri¡ver werden in een kist
Eåfnen met de akku op 3O tot 30 meter afstand vèlì het nest verborqen.
fen voorbeeld vån een op deze manier verkregen registratie geeft fiquur

In i983 kon de aånh,ezigheid van een hen op het nest gedurende enkele
dagen worden vastgelegd met behuip vàn een video*camerà Pìl een time-
lapse recorderr geleend van het RIN.

e.6. Prognose.

0p basis vån de resultaten van de verschillende inventarisaties en vån

lrEt radiotelemetrisch onderzrek werd in beide jåren eerì proqnose ge-
maakt van het aantai fazanten dat er åån het einde vån het broedseiroen
(eind àugustuË) en aan het begin van het volgende broedEeizoen aånblezig

zou moeten zi¡n. Hierbi¡ urerden äen ååntal variabelen gebruikt; de

berekerringsprocedure wordt bi j de betreffende resultaten uiteengezet'

12
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3. Aantailen fazanten EindE 195e.

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden alleriei qegevens gepreEenteerdr die een beeld
geven van de aantallen fazanten en het beheer vèn de fazantenpopulatie
ín het NHD in het verleden. Dit hoofdstuk heeft dus niet direkt te
maken met het fazantenonderzoek zoals dat binnen het kader van het
voçsenondÊrzoek verricht is; het kan desgewenst overgeslagen worden

zonder dat de Ii¡n van dit rapport verloren raakt'

De hier gepresenteerde gegevens hebbenr indien niet anders vermel
steeds betrekking op het deel van het NHD dat tussen Egmond en t^li

Zee Iigt. Het terrein Bergen wordt buiten beschouwing gelaten omd

ornstanàigheden daar sterk verschillen vàn die in het overÍge deel
het NHD.

dr
jk aan
at de

VàN

3.?. Fazantenstand NHD¡ 195e-1984.

Doordat sinds 195P etke winter het aantal fazanten geteld werd op de

voerbanenr is hetrverloop vån de Etand door de iåren heen goed te
volqen. In figuur ó is dat verloop voor hennen etr hanen in het gehele
NHD weergegeven Eåmen met het benaderde verloop van de vossenËtånd' Tot
19?1 Echommelde de hennenstand rond een niveåu van 300O €X¡ ñåûì daarna
sterk afr totdat in 1980 een nieuuù niveåu werd bereikt van ongeveer 350

hennen.
Het aantal hanen schomrnelde tot 1971 rond de 550¡ steeg toen plotseling
tot 1P5O om daarna geleideli¡k te verminderen tot een niveau vàn

ongeveer 350.

Fiquur ó wekt de suggestie van een korrelatie tussen de achteruitganq
van de fazanten (met neme de hennen) en de toename van het ååntål
vosgen. Het ààntäI fazantehennen neernt echter reeds sterk af op het
mofilent dat het aantal vossen nclq erg gering is (periode 197L-L976\' Bij
de achteruitgang sPelen meerdere faktoren een ro1.

3.3. Mogel i jkF oorzaken van de achteruitgang.

De faktoren die mogelijk een rol hebben gespeeld bij de achteruitganq
van het aantal hennen in het NHD; zijn de volgende:
å. kornçt vån de vos
b. ¡achtdruk
tr. verånderd beheersbeleid sinds t97I, met betrekking tot:

l. de geslachtsverhouding
2. het voeren
3. het instellen van een be¡aagd en een onbe¡aagd terreindeel.

Hieronder rnlorden dezp faktoren afzonderlijk behandeld.

3.3,1. KomEt van de vog

Het duurde tot ongeveer t977 vaordat err althans in het zuidelijk deel
van het terrein¡ sprake h,å5 Vån een "redeliike" vossenstandI nadat erI
zoals eeìr gprucht wilr in 1968 vier ionge voEsen wåren uitgezet bij
t^lijk aan Zee. Dit suggereert dat de vos niet åansprakelijk gesteld kan

wordÉn voor de sterke ächteruitgang van het åantå1 hennen tussen 1970

en 197ó. t¡leI is het goed moqel iik' dat predatie door de vr:s bi j lreit

tweede deel van de afnamel Vån 1,97b tot 1980r ÉPrì rol heeft gespeeld.
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3.3. a. .Jachtdruk .

Definitie.

In dit rapport wordt onder "¡achtdruk" verEtaan: het aantal fazanten
dat qeschoterr werd i.n cle eerste helf t van elke winter r uitgedrukt als
percentage vån het aantal dat in de tweede helft van dezelfde winter
werd get,eld op de voerbaneu¡ piuE het geschoten aantai. Dat komt dus
¡?Ër Dp het aantai gepchoten fazanten als percentage vån Nåt åånwezig
gewsest zou ri;n;:an het begin van de winter. Zo uitgedrukt qeeft
"¡achtdruk" een overdreven beeld van het percentage geschoten fazanten¡
omdat niet alle aanwezige fazanten op de Voerbanen verschijnen (zie
q ? ¿rt

Uit het rapport van Doud.e van Troostwi jk(19óB) valt op te måken dat de

¡achtdruk op de hpnnen in de periode 195e-196e tussen de P0 en 30 7

1aq. Tijdens zijn onderzoek (1963-1966) bedroeg de ¡achtdruk resp.38'
?5 en 9 %. De waarde van 38 % ging vooraf åan een duideli¡ke afnarne vàn
de populatie (zie figuur 6,1964). Zowel in het jaar met een ¡achtdruk
va¡r 38 ./. als in het jåar met eeì-ì jachtdruk van 25 % was de reproduktie
qoed qeweest¡ met na¿r schatting resp. lt7 en ?r0 puilen per aanwezige
hen. De ¡achtdruk in het daaropvolgende jaar werd laag gehouden (9 %)

vanwpge de siechte reproduktie aIs gevolg van slecht weer:0¡6 pullen
per hen. De populatie bleef toen op niveau.

In de periode I97t-197ó varieerde de ¡achtdruk op de hennen tuEsen ?3
en ?9 % (figuur 7)¡ dus overeenkomstÍg de gehele voorafqaande periode.
Dit zou op zlch dus geen reden voor de achteruitgang varr het aantal
hennen in die periode kunnen zijn. Samen rnet andere faktoren mclgelljk
wél; temeer omdat de ¡achtdruk blijkbaar niet verminclerd werd in
reaktie op de afnempnde aantallerr, zoalE in '63-'ó6 wél gebeurde.
in het nåjåår van 1977 werd een zeer hoqe ¡achtdruk uitgeoefendr op

grond van de goede reproduktie bij de (nog) åànwezige hennen: tuEsen de
verschiltende delen van het terrein varierend van 1;5 tot 3r0 pullen
per aànvüeziqe hen. Het aantaL werkeli¡k aanwezige hennen (adulten plus
jongen) moet echter veel Iager gelegen hebben dan door de ¡achtopzie-
ners r¡erd ingeschatr waårschijnli¡k vooral a1s gevolg van predatie op

de broedende hennenr door de vos (¡ie 5.5).

TusEen 1978 en 1983 varj.eerde de ¡achtdruk tussen I en 18 % (figuur 7).
Gezien de stabiliserinq van de populatie is dit een ¡achtdruk die
btijkbaar voor de huidige populatie te draçen valtr ook bi¡ aanwezig-
heicl van de vos. De relatief hoqe ¡achtdruk in het nåièår van 1983r op

grond van de goede reproduktie dat jaarr leidde niet tot achteruitgang
van de populabie.

3a.r,errvåttencl : de hoogte van de gemiddelde ¡achtdruk op de hennen wås op

z ich niet veranlv.¡aordel i jl< voor de gestagp åchtPruitganq van het aantal
helrnen, Vooral in jaren met een hoge sterfte door andere f¿ktoren kan
de ;achtdruk echter wel aàn die achteruitqanq bi¡gedraqen hebbelr.

t7



Fiquur L

ïerrein Castricurn met de Iigging van het tussen 1973 en 1983
be¡aagde gedeelte (gearceerd ) .
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3.3.3. Veranderinq van het beheersbeleid.

a. Geslachtsverhouding.

Zolang er in het NHD behoefte beEtond elk jåár een flink aantal fazanten te
schieten, werd er een geslachtsverhouding nagestreefd van t haan op 6 hen-
nen. Door voornåmelijk hanen te be;agen werd immers bij deze polygame soort
het voortplantingspotentieel van de populatie niet aangetaEt. De ¡achtdruk
op de hanen lag zodoende vóór l97I tuEsen de ó0 en 85 7.. Tijdens de winter"
tellinÇen¡ na de ¡acht, lag het ¿antal hanen in die jåren dan ook rneestai
nog niet tweemaal zo hoog aIs Ìn de tachtiger jåren (vergelijk fiquur ó)'
Het aantal hennen daarentegen is sinds 1971 tot onqeveer een tiende qeredu-
ceerd.
Vanaf 1970 werden geen dag¡achtvergunningen meer uitqegeven maar werd het
afschot in eigen hand qenomen. Daarbi¡ werd de natuurliike geslachtsverlrou-
ding van 1 op 1 nagestreefd. Dit heeft aenvankelijk een toename van het aan-
tal hanen tot gevolg gehad (figuur ó)¡ doordat de jåchtdruk op de hanen
flink terugliep en de geslachtsverhouding bij de geboorte (1 : 1) ging door-
werken. Deze tijdelijke toename heeft waarEchijnlijk mede bijgedragen tot
een achteruitgang van het aantal hennen in díe perioder bi¡voorbeeld als
gevolg van voedse!konkurrentie tussen de geslachten. De iachtdruk op de
hennen bleef intuEEen gelijkr en we zien dan ook in figuur 6 dat de hennen
even Eterk achteruitgaan in 1972 als de hanen vóóruitgaan.

Met name in de eerste periode na 197t zou het stoppen met de selektieve
¡acht op hanen dus bijqedragen kunnen hebben aan de achteruitgang van het
aantal hennen.

b. Voeren.

De verandering van het beleid in 1971 bracht ook met zich mee dat het voeren
tijdens de winter veranderde. De oude voerbanen in het terrein werden ver-
laten en voortaan werd op de paden gevoerdr wåt minder inspanning verqde. De

oppervlakte van cJe voerÞenen werd daarmee ook minder.Ook de periode waarin
gevoerd werd verminderde. t^lerd er eerst qevoerd van half augustus tot half
'Februari: nå 1971 gebeurde dat nog slechts tussen november etr half februari.

Verder verrninderde de hoeveelheid VoErr zowel in absolute zin als in rela-
tieve zirrr dus per fazant. In'b?''ó3 werd er per åànùreziqe fazant 4.6 tclt
10.9 (qemiddeld B.O) kilogram voer per seizoen verEtrekt, in '79-'84 3'?
tot 5.7 (gemiddeld 4.1) kilogram voer. Als deze ci¡fers representatief zi¡n
voor rÉsp. de periode vóór 1971 en de periode ná 1971, dan zou deze halve-
ringr såmen met de bovengenoemde veranderingenr bijgedragen kunnen hebben
aan de achteruitgang van het aantal fazanten.

AIs "het aantal in de winter aånwezige fazanten" ulerd in boverrEtaande bere-
kening beschour,Jd: het aantal dat getetd werd op de voerbanen (na het af -
Echot)r plus de helft varr het aantal dat geschoten was. De geschoten fazan-
ten konden immerç maår voor een deel van de winterperiode gebruik maken van
het aanqeboden voer.

c Verdeling van het terrein in een onbe¡aagd en een be¡aaqd deei'

TuEsen 1973 en 1983 was het
gebied. Het be¡aagde gebied
oostrand van het reservaat.
tenafËchot plaats. Figuur B

terrein Castr icurn. 0ngeveer
be¡aagd.

terrein verdeeld in een bejåågd en een orrbe¡aagd
wås een strook van 500 tot 1000 m breed ianqs rJe

Hier vond in deze periode het gehele fazan-
topnt de Ligging van de Þe¡aaqde Etrook in het
i /3 dpe'I van d i t dee I qeb i ed van het Nl-lD v¡prd dus
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Tabpi 1. AantalEschattingen terrein Castricumr 1974-1,9A3.

Schattinqen:
A = wintertel I ing in januari/februari
B = aantalsschatting in augustuçr rJuE inklusief
C = afschot in herfst en winter
D = tlreoretische winterstand voor begin volgend

åånh,å5

jåår (= B min C)

percentage verEchi I
onbe- hennen verdel ing

schat- hele be¡aagd ¡aagd in be;aaqd t.o.v.
jåar ting terrein terr-. terr. terrein eerdere D

3 ach tdru k
(,/, )

over hele
terre í n
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In tatiel 1 staan de verschillende aantalsschattingen wat betreft het

aantal hennen in terrein Castricurnr zowel voor het bejaagde aIE het

onLre¡aagde terreitrdeel. Per iaår zijn dat twee schattingent de winter-
telling (A) en de schatting van het aantal hennen in auqustus (B)' nå

de reprodukt ie. Verder zi ¡ñ in r1e tabel toegevoegd het aantal herrnen

dat in de herfst en wínter werd qeschoten (c), en het aantal dat op

grond van B en c bi¡ de aðnvðng van het nieuwe kalender¡aar aanwezig

iou .o*ten zi¡n (D) in beide deien van het terreín'

hlanneer we nu kijken naar de verdelinq van de hennen over het terrein
(zesde kolom)r dan zien we dat de "theoretisËhe" verdeling na de ¡achtl
dus in aantalsschatting Dr Vååk nogal afwijkt van de werkelijke verde-

ling zoalE die korte ti¡t tater in dezelfde winter door de jachtopzie-
ners werd vastgesteld <Á u"tt hpt volgende ¡aar). Dit versclril tussen

A en D staat in de zevende kolom valr de tabel. Het bliikt nur dat er

steeds een relatieve toename heeft plaatsgevonden van het aantal hennen

in tret be¡aagtte terreinr en dat suqgereert dat er sprake is qeweest van

eenmigratievanhennenvanhetonbe;aagdenåaì-hetbejaaqdeterrein'
tuEsen de periode van afschot en de wintertellinqen. hlanneer we de mate

van rniqratie¡ d.w.z. de mate van verschil tussen A en de eraàn vooraf-
gaande Dr Çäan vergelijken rnet de jachtdrrrkr berekend over het qeheie

terrein CaEtricum ilaaiste kolorn) r dan zien we een duicleliik verband
(fiquur 9). Na een hoqe ,¡achtdruk vindt er'een relatief grote herverde-

i irrq vari hennen plaatir t¡låt resultpert in een afname in het onbeiåågdet

Ên een toename in het be¡aagde terrein'
Deze migratie was inderti;O oot reeds door de ¡achtopzienerE opgemerkt

( intern verslaq tloudsmat 8/3/76) '

o//o verplaatsing
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Figuur 9.

Links:Verloopvandejachtdruk(.-.)endenahetafschotop_
getreden migratie 1o---o) van hennen van snbe¡aagd naar be¡aagd

qebiecl:interreinCastr.icum.Rechts:verbandtussenjachtdruken
Åigratie; y = *3 -78 + 0'73 x (r = 0'89) '
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cp groncí van het bovenstaancje is nu ook begri¡petijk waarom in figuur Zhet aantal geterde hennen in het be;aagde gebied in eerste inst¿ntieongeveer qerijk brijft, terwi¡i het o"nt"1 in het onbe¡aagd* g*Àruosterk afneemt, pas ars de 
""ni"rle1 in_onbe¡aagJ q*nied ongeveer geri¡kzi;n aan die in het be;aagde gebied il9781 nemån de aantallen in beidegebieden onqeveer gel i jkmåtiç ar, tot de stabi I iEatie rond 1g80.

Achteraf valt dus te konstateren dat het beleid in de periode ,74_.,g?,
waarbi ¡ de binnenduinrand fors be jaagd t,rerd orn Echade aan de tuinbouwte voorkomen, niet ail.een effekt heeft gehad op de faz¿ntpnEtand in hetbe¡aagde terreincreer maar ook op die in het onbe;aagde terraindeeir endus op de gehele fazantenpopulatie.

3 . 3 . 4 . 5¿rnenv¿ t t i nq .

De afname van het aantar hennen tuçsen 1g70 en rgTb noet grotendeelsgeweten worden aan de verandering van het beheerr en wel uoorn"rlir]oaan de verandering in nagestreefJe geslachtsverhou¿inç en aan devermindering van_n."!,.'s.winters verstrekte voer. Aan de afnamp tussen1975 en 1979 wer.d bi jgedragen door het hendhåven van een tarnel i ¡k hoqe,incidenteel zelfs een zeer-hoge Sachtdrukr Çekoncentreerd in een deelvan het terreiñ¡ h,åårdoor via migrat ie ui t het onbe¡aagde terr-eindeerook dit deel werd gedraineerd. In deze periode is predatie door de voswaarEchi ¡ni i;k ook steedE belangri jker geworden ars aantalsbepalendefaktor' 0mdat vossen vooral hennen pakken (ti¡dens het broedseizoen) isde invl0ed van de vos enigszins af te lei¿en uit het verroop van degeslachtsverhouding (figuur 1o); deze slaat in 19BO/1981 doar nåàr eenoverwicht van hanen

Vanaf 1980 Echommelt de
er bli¡kbaar een nieuw
de hr.ridige regulerende

stand rond een voorålsnoq stabiel niveau¡r ên iE
fazantenpopulat ie en
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4. Algemene leefwiize vån de fazant.

In deze paragraaf voigt een overzicht van de leefwijze
fazant door het jaar heen. Daarbi¡ isr behalve uit het
onderzoekr met name geput uit de volqende literatuur:
Göransson 1980' KimbaIl 1949 en Ridley 1983'

van de
onderhav i qe

Burger 1966r

$edurende de winter houden fazanten zich voornameliik op in
terrein met veel dekking. Indien er wintervoer verstrekt wordtr
dan verbliift een deel van de fazanten in de omgeving van de

voerbanen. De vrouwtjes kunnen tameliik groter Quå samensteliing
stabiele qroepen vorfnenr terwijl de månnet¡es in kleinerer oPP)-

wisselende groepen leven. De geslachten trekken tijdens de winter
betrekkelijk weinig met elkaar oP

In het vroege voorjaår gåån de hanen zich solitair gedraqeñr êfi

verspreiden zich over het terrein. Daarbii brekken de eersteiàårs
hanen verder weq dan de oude hanen. Deze nefnen hun oude territori*
um weer in, of nemen de gelegenheid wàår om een verlaten buurter-
ritorium erbÍj te nemen of over te nemen. Daardoor hebben oudere
hanen vaak grotere territoria in het rneest geprefereerde terrein'
Territoria bevattdn altiid enigr en meestal veel open terreint het
favoriete fourågeerterrein van hennen tiidens de broedti¡d. Een

terri toriale haan onderscheidt zich van een niet-territoriale
doortlat hi¡ kraaitr doordat hij in het algerneen een opgerichte
houcling heeft rnet opgerichte "oortie5", en doordat hii agressief
is ten opzichte van andere hanen. Het bezit vån een territorium iE

qeen gårantie voor het hebben vån één of meer hennen; veel terri-
tor iale hanen bI i jven vri jgezel .

Niet alle hanen nÊmen een territorium ín bezit' Zelfs bi¡ relatief
Iaqe dichthedenr ZoåI5 in het NHDI blijft een aantal hanetr min of
meer rondzwerven. Dit blijken vrijwel Eteeds eerstejaars vogels te
zijn. In het zuiden ven Zweden en in Engeland is de dispersie van

de hanen rond half maart voltooid. In de aanloop van het broedsei-
zoen neemt het territoriale gekraai van de hanen in frekwentie
toe. Göransson (1980) vond in zuid Zweden maximaaÌ gekraai rond
eìnd april.Gedurende ons onderzoek nam het gekraai met name in
het begin van april duideliik toe.0p grond daarvan nemen wi¡ aan

dat de dispersie van de hanen in het onderzoeksgebied vóór ã5

rnaart hrås voltooid.

De ter.ritoria worden door de hanen gedurende het gehele voorjäar
verdedigd. De meeste konflikten tussen de hanen treden echter op

in de eerste fase van de territoriurnbezettinE, Vanaf begin april
bot rnidden jrrni is de kraaifrekwentie hoog; pieken treden op bi¡
zonsop- en zonsE,ndergang. Vanaf eind juni nemen de agreEEiviteit
en de kraaifrekwentie merkbaar af'

De dispergie van de hennen vindt ongPveer drie weken tot een ma¿rld

na die van de hånÊn plaats. ook bi¡ de hennen vestigen de eerste-
jåars vogels zich om te nestelen qemiddeld op een grotere afstand
van de winterverbliifplaats dan de oudereiåars. Er vindt v,rak ook

nog wat zwerfqedrag plaats voordat een hen zich in een tameli¡k
kleine home-range vestigt. De grotere winterqroepen vallen uiteen
in kleinerer de "harems"I di.e qewoonlijk (tenminster voorzover het
de ouderejêar5 hennen betreft) dezelfde haan weer opzoeken aLE het
jåår grvoor: ook als die zi,¡n territoríum verlegd heeft. In het
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onderzoeksgebied werden vanaf beçin apr-i I ha¡-ems
daarvan nernen wi¡ aan dat dispersie van de hennen
heef t plaatsgevonden. Di t v,¡ordt ondersteund door
aan gekleurrinqde en gezenderde hennen.

gerien. ûp grono'
vóór 15 april

de waarnemingen

Gewoonlijk màken de hen'en hun nest ¿an de periferie van hunlrome-ranger en mpeEtar buiten het territorium van,,hun,,håan (en
vaak dus binnen dat van een andere). Ze fourageren echter meestalbinnen zijn territoriunrr en worden dan door hám vergezeld. Hijverhindert dat andere mannetjes met hen parenr rnâèr_ kan nietvoorkornen dat ze zich buiten zijn territorium begeven. De hennenbieden zich echter alleen aan hérn aan.

Hennen kunnen van aprir tot augustus nesteipoginçen ondernemen. Zestellen geen hoge eisen; een kuiitje in de grånd kan ar als nestdienst doen. Een hen legt gemiddetd vier eiãren in vijf dagen. Degrootte van de legsers vårieprt: vroeg in het seizoen ka¡r delegselgrootte oplopen tut roncJ de ?0 eierenr later vindt menkleinere legsels. Het broeden begint varraf het leggen van hetiaatste ei, en duurt ?3 daqr-'rr. wanneer een legser verstoord is kande hen een nipuwe nesterpoginq onder-nemen. Hei is niet ongebruike-Ìi;k dat hennen in één seizoen drie vervolgnesten maken.

De ¡'nge fazantekuikens (ook wel pullen genoemd) zijrr nestvliedersen qroeien snel. Al na tt¡¡ee weken kunnen ze een stuk je vl iegenr enna onqeveer ¿cht weken zi¡n ze bijna net zo groot atå oe,noå¿*r_nen.
Tegerr het eind van de zomer verraten veel fazanten arweer hetopen terreino en zoeken de winterverbli¡fplaatEen opr wåarbij zewÊer meer groepsgewrjs gåan leven.

In het NHD slapen fazanten het hele jaar door ,s nåchts in debomenr bijvoorkeur i.n de dennenpercelen. Alleen een klein aantalhanerr dat ver in het buitenduin reeft sraapt daar op de grond¡ook 'E winters. Hennen slapen in de reqel alleen op de grondzolang ze eieren bebroeden of kuikens hebben¡ een enkele bli¡ft nadispersie naar open terrein daar ook's nachts aan de grondr zerfEwårìneer er nog geen nest is.

(:+



5. Resultaten van het onderaoek.

5.1. Afmeti.ngen en leef ti jd.

5.1 .1 . 6ewicht.

van de qevangen fazanten werd het gewicht tot op 5 gram nauwkeurig

bepaalil. Allá hennen werden in de tweede helft van de winter ÇevanÇen¡
enkele vån de hanen echter in de herfst.
Tijdens een proef-onderzoekje in 1981 werden ook reeds enige hennen

g*u"r,g"n; hun gewichten zijn hier ook opgenomen. Tabel ? bevat een

àamenvatting van de qewichtsmetingen aan de hennenr tabel 3 van die aan

de hanen.

Van de drie in naiåar 1983 gevangen hanen is niet bekend of het eerste-
jaars of ouderejåår5 hanen wåren, In het rapport van Doude van Troost*
,nl ¡f. ( 1968) worden de volgende gemiddelde I ichaamsgewichten genoemd

voãr hanen geschoten in nåiaar en winter 65/bb (het aental hanen wåårop

deze gemi¿Uãt¿en berusten is onbeke¡rd): eerstejaars 1175 gram' ouderP-

jåar5 1350 gram. Het leeftiidsonderscheid beruEtte op de lenqte van de

åpo.*n; dit çeeft een tameliik onzekere scheiding'

Twee hennen wer-den zowel in 1984 a]s in 1983 gevången; de één was 200

grarn líchterr de ander 35 gram zwaarder dan het iàår ervoor'
Eån hen en 5 hanen werden tweemaal gevangen j.n dezelfde winter; sommige

wèì-en bi j de tweede vangst zwaarder ( tot 100 gram) I andere I ichter ( to'¿

1g5 g'ami. W* zíen dus dat het gewicht nogal kan wiEselen; ook over een

tamelijkkorteperiode.Heta]ofnietleegzi¡nvandekropza]hier-
bi¡ waarschijnlijk een belangriike roi spelen'
In bovenstaande i*g"u"n= zi¡n alleen de eerste metingen in een winter
opgenofnen.

e5

Tabel ?. Gewichten van hennen (in qram)'

standaard-
deviatie gemidd.vangdata aantal min - rnax

1981 ,
1983,
198¿+ t

?4/3-9 / 4
??/e-?9 /3
?o/t-9/4

b
e0
43

990 - 1ee5
990 - 1P50
7BO - 1eB0

a7
â6

108

11 18
1 134
1031

ra7 10óB7t 780 - 1480sðmen t ?O/ I-9/4

Tabel 3. Gewichten van hånen (in qram)'

standaard-
dev i at ie gemidd.måxvangdata aantal mÍn

1983r
1984,

to/ lL-eo/ tl
eo/ 1*16/3

L4b?
I ó50

173
t76

I 306
1 309

JI3
31

l1e0 -
1085 -

* één hiervan ook in het vooriåer gevangen en

opgenornen in het volgende monster'
gemetenr ên ook



Fiquur 1 I .

Binnenste handpen vån een fazantehen (tekeninq: rimco van Brurn-
rnelen) ' met aangegeven de voor leefti jdsbepaling genomen rnaten¡
Iengte van de vlaq (t) en diameter van de schacht t.h,v. de
umbi I icus (a) .
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Figuur 1?.

Leefti¡dsbepaling bij gevanqen fazanten ( januari-rnaart 1gg4)
aan de hand van de afmetingen van de eerste handpen.
Regressie-li¡nen: hennent y = 5.58 + ?.?6 x (rrif = 0.67,

hanen: y = 5.59 + ?.45 x (rí:: = t.Bo)
De streep¡eslijnen loodrecht op de getrokken li¡nen scheiden depuntenwolken van veronderstelde eerstejåàrs vcgelç ( I inkEonder )
en die vån veronderstelde ouderejåårs vogels (rechtEboverr).
Zwarte stippen: zekere ouderejåèrs hennen.
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5.1.e, Vleugellengte.

Van de gevången fazanten werd de vleugeltengte op standaardmanier
gemeteni de handvleugel werd tegen een Iineaal platgedrukt en gestrekt'
en de maximale afEtand tuEsen de gebogen vleugelboeq en de top van de

lanqste handpen afgelezen in millimeters. Tabei 4 bevat een gårnenvat-

ting van de vleugelmetingen bii de hennenr tabel 5 van die aan de

hanen.

Tabel 4. Vleugellengte van hennen (in mm).

vangdata aantal min - rnax
standaard-
deviatie gemiddeld

1981 r

1 983,
1984,

e4 /3-9 / 4
ee/?-?9 /3
eol t-9 / 4

6
e0
45

?o9 - ??7
e10 - e3e

"06 
- e37

6
6
7

?t7
e?t
??t

samen, ?O/t-g/4, 7t ?06 - ?37 7 ??l

Tabel 5. Vleugellenqte van hanen (in mm).

vanqdata aantål min - max
Etandaard
deviatie gemiddeld

1983 r

1984 ç

e8/ LO-?O/ rt
eo/ t-16/3

5 ?4t
231

-?
-e

53
65

6
B

?47
?4731

5.1 .3. Leefti jd.

Een scheiding van fazanten in eersteiåårs en oudereiåårs is mogeli¡k
aan de hand van de afmetingen van de eerEter dat wil zeggen binnenEte
handpen. De methode is ontwikkeld door tJishart(19ó9). Handpennen vån

eerstejaars fazanten zijn kleiner¡ omdat ze gegroeid ziin bii het nog

kleine¡ opgroeiende kuiken; de eerste rui van de slågpennen vindt
narnelijk pas in de tweede herfst plaats

De kombinatie van de lengte vån de vlag en de diåmeter vån de schacht
ter hoogte vån de "nàvÊI" (figuur 11) geeft de beste scheiding tussen
eerstejeårs en ouderejåars vogels. Het is uiteraard niet moqeliik de

resultaten van andere onderzoekers over te nemenr omdat fazanten in
verstrhillende gebieden ook verstrhi1lende afmetíngen kunnen hebben.
Daaiom zijn de metingen èän de veren vàn hanen en hennen in grafÍek
gezet¡ in de lroop twee aparte stippenwolken te kri¡gen voor de twee
leeftijdsklassen, Dit bleek inderdaad het geval (figuur 1?).
Volgens de rnet een streep¡esliin åangegeven scheiding werden er in het
vrÐege voorjåar van 1984 ?0 eerstejaars en ?7 oudereiàårs hennent en

13 eerstejåårs en t6 oudereiaårs hanen gevången. Dit kornt neer op resp.
43 en 45 % eersteiåårs.
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In tabel 6 zi¡n op basis vðn dit onderscheid in ¡onge en oude fazanten
de meetgegeven.j uitgesplitst weergegevÊnr êt,ì is het verschil tusEen deleeftijdsklassen statistisch getoetst met een t-test. Alleen bij devleuqellengte van de hennen bleek er qeen statistisch signifit<antvprgchil aanwezig tussen de leeftijdsklassen.

ïabrel 6. ünderlinge vergelijking van de meetgegevens vån eerEte-jaèrs en ouderejåarE hennen en hanen. Met de t-test b,erd
onderzocht of er een signifikant verEchil was in gewicht
en vleugeilengte tussen eerstejðårs en oudere¡aari vogers.
n = aantal metingen x = gemiddeide waarde
SD=Etandaarddeviatie t=uitkomEtt_test
p = signifikantie(hoe kleiner r deEte duidel i jker verschi I )

hennen
eerste- oudere-
jåèrs jåårs

hanen
eerçte- oudere-
jåårs jaðrs

gewicht ( g ) n
X

SD

t
p

e5
t079

98
3.78
0.001

e0
s7?

89

13
I e34

8ó

16
t374

1?.7
3.39
0.01

vleugeliengte
(mm)

n
X

5D
t
p

e0 e5
?tB ?44
5.ó (r.7

1.73
niet çiqnifikant
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5.e. Dispersiá err Plaatstrouw'

tJaarneminget-ì van dispersie werden gedaan aan de gekleurringde fazanten

en åan de gezenderde hennen' In totaal werden 35 hanen en ?B hennen

gekleurringd.Doorenig'ritrgverlieswerdeendeelvandefazantenniet
meer individueel herkenbaar. Behalve de gezendercle hennen werden na de

dispersier d.t^l .2. voor de hanen na ?5 maart en voor de hennen na 15

upritr ?? hanen en tl hennen teruggezien'

Figuur 13 toont alle verplaatsingen van weggetrokken qekleurringde

hanen (11 stuks). Elf andere nanån werden na 15 maart noq oP of vlakbij
clevoprbanengezien.Degrootsteverplaatsingdiewerdvastgesteld
bedroegTTSmeter.oegemiodeldedispersie_afEtandvandehanendie
¿ich duidelijk verplaatst hadden bedroeg 375 meter' Met inbegrip van de

htaårgenomen niet-vertrokken hanen (dispersie-afEtand 0) is de qemiddel-

de dispeì-Eie-afEtand van aIIe gemerkte hanen 200 meter'

lkm
3

1

ol
3

dd

Figuur 13

Dispersie van gemer[tte hanen' Opgenomen ziin alle waarnemingen

na 15 rnaart 1gg4 van op de voer.bånen (dikke st ippen) gemerkte

enzichdaarvanda"nu*'plaat.,thebbendehanen.Deci¡fersgeven
aantallenniet_vertrokkenhanenbi¡elkevoerbaan.
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99
Figuur 14.

Dispersie van gernerkte hennen. 0pgenomen zijn arre waarneminqen
na 15 april 1984 van op de voerbanen (dikke stippen) gemerktå
en zich daarvandåån verplaatst hebbende hennen, De cl¡rers geven
aantall.en niet-vertrokken hennen bi¡ elke voerbaan.

lkm

Figuur 15.

De dispersie van de zenderhennen in lgg3 en 1gg4. Eindpunt vandispersie is de plaats van het eerste nest (getrokken li¡nen¡
n=25); voor hennen u,Jåårvån geen nest bekend was echter het cen-
trum van het aktiviteitsgebied (onderbroken I i jnen! n=5) . De dis-persie van dezelfde hen in beide jåren is met eenzelfrJe sterretje
gemerkt. Het cijfer 1 duidt op een niet-wegqetrokken zerrderhen.

2
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In figuur 14 staan alle verplaatsingen vån weggetrokken gekleurringde
hennen (8 stuks). Drie hennen bleven in de buurt van de voerbanen' De

grootste afstarrd die werd vastgesteld bedroeg 925 meter. De gemiddelde

åispersie-afstand van å1Ie verplaatEte hennen bedroeg 4?5 meter; van

het totaal van de geringde hennen echter 300 meter'

Tenslotte zijn in figuur 15 atle verplaatEingen weerqegeven ven de

qezenderde hennen die Iang genoeg Ieefderr (n=31). Hier is de grootste
verptaatsing Iiefst 1å00 meter en de gemiddelde afstand bedroeg åoct

meter. Het Iijkt er dus sterk op dat de gekleurringde hennen geen

representatief beeld geven. Het is blijkbaar door hun onopvallende
gedrag in de broedti5ã moeilijk om de hennen in het open duinterrein
foeo ie zien te tri¡fen¡ in tegenEteliing tot het meer beboste terrein
in de omgeving vån de voerbanen.

De figuren 13 t/m 15 suggereren niet dat de voerbanen vee] fazanterr

aantrekken uit de binnenduinrand. Dat zal wel voornemelijk komen

doordat er.weinig fazanten zittenr hoewel dat niet btiikt uit de

verspreiding van de kraeiende hanen (zie figuur 16). Anderzijds is
opu"ilend dat vooral de westeli¡ke voerbanenr ßååF ook die in het

midden van het terrþin¡ veel fazanten aantrekken uit het zeeduin en uit
het infi ltratiegebied.

In de winter 83/8q bleek dat alle zenderhennen die het broedseizoen'83
hadden overleefd (6 stuks; eÊn zevende was in september doodgereden)

weer op hun oude voerbaan verschenen. De zenders wåren reeds lanq

uitgewerktr zodat de hennen niet door de ulinter heen gevolgd konden

worden. Twee hennen konden opnieuw van een zender worden voorzien; deze

keerden in het vooriåår weer naår hun oude broedgebied terug (zie
sterret¡es in figuui 15). De eerEte hen nestelde in 1984 op minder dan

50 rneter afstand vàn wèår ze in 1983 haar legsel met sukses uitbroedde'
Dit keer werd haar legsel gepredeerd. De tweede hen had haar eerstbe-
kende legsel in 1984 op nog geen 100 meter van håèr laatste drie
legsels in 1g83. (Haar eerste legsel van 1983t ziê figuur 15 iinkEon-
¿ei, lag op 3SO meter afstand.) Van haar laatste 1egsel uit 1994 (B

eieren) kwam slechts I ei uÍtr terwi¡I de geschiedenis vån haar Iaatste
i*q=*r uit 1983 suggereert dat dat in ziSn geheel onbevrucht was' (Had

ze misschien dezelider onbekwame haan?) 0p dit legseI heeft ze wel lang

gebroed (vergeliik ook 5.4.1. en figuur 17 b)'

trekken dat hennen
de piek waar ze
of ¡ongen gekre-

Uit deze twee gevalten is misschíen de konklusie te
geneigd zi¡n om voor het broeden terug te keren naar
het jåar Ervoor min of meer suksesvol (lang qebroedr
gen) genesteld hebben

Enkele hennen maakten na afloop ven het voor hen niet
pen broedseizoen tamelijk grote omzwervingen door het
3 km ver (zie fiquur 18).

suksesvo I ver 1o-
terreinr sorns tot

JI



Tebel 7. Resultaten wintertei I ingen terrein Castricumr
1 983- 1 985 .

wi nter : 8?/83 a3/84 84/85

hanen
hennen

be
5e

t17
94

BO

7?

totaal 114 413 15e

Tabel E. Telling van fazanten m.b.r,. kleurrinqen {Lincoln-index} r
terrein Castricumr Êã maart - ? april 1984.

aanta I
WååTNE-
m i ngen

percen-
tage

ger i ngd

oorSpr !
aantal
ger i ngd

gekorr.
aanta I
ger i ngd

berekende
popuiatie-

groo t te

harren 135

Aq

16'3

40,0

35 31t3

45:'5

t9t

hennen 49 114

JC



5.3. Aantal fazanten in het vooriaår.

5.3. 1. |l'lintertellingen.

Door de Echuwe ieefwijze van de fazant iE het erg moeilijk om de

aantallen met enige nåuwkeurigheid te bepalen. De teliingen op en rond
de voerbanen zijn nog het gemakkeli¡kst uit te voeren. Het aantal
fazanten dat op de voerbanen komt is echter niet alleen afhankelijk van

lret in het terrein åanh¡ezige aantal¡ maar ook van het weer en het
natuurlijk voedselaanbod (zie ook 5.3.4).0p zi¡n best kunnen de voer-
baantellingen dus een relatief beeld geven van het populatieverloop
ovet- een groter aantal jårenr zoals dat uit figuur 6 naar voren komt.

De uitk6msten van de door de ¡achtopzieners qehouden winterteliingen
in de jåren'83-'85 staan vermeld in tabet 7. Voor zover wij zelf
derqeli¡ke tellingen hebben verricht¡ komen de in tabel 7 genoemde

cijfers met de onze overeen: hennen 8?/83 5?r en hennen 83/84 91

stuks.

5.3.e. Veldtelling.

De veldtelling die in 1983 van half april tot half mei verricht werdr
resulteprde in een minimum-aantal van 9? hennen.
Deze waren verdeeld over 76 harems:64 "haremç" van t hen

t haremE van 2 hennetr
? harems van 3 hennenr en
t harem van 4 hennen.

5.3.3. Telling met behulp van kleurringen.

In t9B4 werden.4? hennen en 35 hanen gevanqen en gemerkt¡ en de hetlnen
deels gezenderd. Aan de hand van de verhouding gemerkt/onqernerkt in de

precies ?00 waarnemingen van fazanten die in een periode van 12 dagen
werden verrichtr wêrd qeschat dat er 191 hanen en i14 hennen wèren
(tabel 8). Het bleek noodzakelijk een korrektie toe te passen voor het
aantal aanwezige geringde fazanten in de telperioder omdat er een

zekere rnate van ringverlies optrad. Uit de mate van verlies van 1 ring
werd de kanE berekend op het verlies van alle rinqen (meestai ?) ten
ti¡de van de telperiode; deze kans bedroeg 0r11 en 0r07 voor regp.
hanen en hennen.

De hanen zijn in de periode waarin de telting werd verricht in het
algemeen goed zichtbaar. Ze hebben zich in deze periode ook al voldoen-
de verspreid over het terreín om een goede'"menging" met ongemerkte
hanen te waarborqen. Voor de hennen daarenteqen i5 de tellinq waar-
schi jnl i ¡k een onderEchått ing ¡ omdat de hennen ti iden5 de telperiode
nog voornamelijk rond de voerbenen lopen (vergeli¡k de in 5.?. genoernde

datum van 15 april aiE einddatum van de dispersi.e-periode) en zich nog

nie'[ voldoende gemengd hebben or-ìder de niet-gernerkte en niet op de

voert¡anen komende hennen. Dat resulteert dan in eËn relatief hooq

aanta.l waårqenomen geringde hennen¡ en dientengevolge een relatief
iage aantalsschattínq.
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Figuur 16.

Verspreiding van de kr-aaiende hanen in
rondjes in 1984 langs de zuidrand van
niet werden rneegeteld.

1983 en 1984. De open
het gebied zi ¡n hanerr die
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5.3.4. Telling kraaiende hanen.

Hanen.

In 1?83 werden 13P kraaiende hanen geteld; in dat jaar werd niet ¡o erg op
eventuele niet-kraaiende hanen gelet. Slechts t haan werd als zodanig te
boek gesteld.0p grond vån onze latere ervaringen betekent dit aantal van
133 harren dan ook waarschi¡nIijk een tamelijk grote onderschatting van het
werkelijk aantal aanwezige hanen. Figuur 1ó toont de verspreiding van alle
kraaiende hanen in 1983.

Tijdens de telling van kraaiende hanen in 1984 werden minimaal 169 kraaiende
hanen getetd¡ En werd het aantal niet-kraaiende hanen geschat op 60r op

basis van de verhouding tussen aantallen waargenomen kraaiende en niet-
kraaiende hanen. ln totaal dus minimaal P29 hanen. Figuur 16 geeft ook de

verspreiding van de kraaiende hanen in 1984 over het terrein weer.

Hennen.

Het aantal hennen werd op indirekte manier bepaaldr via het aantal kraaiende
hanen en de waargdnomen haremgrootte (zie ook 5.3.e). Zo werd in 1983
geschat dat er tussen de 148 en 1ó0 hennen zouden moeten zi¡n' en in 1984

189 hennen.
De ?? gedurende wat langere tijd geobserveerde hanen in 1984 begeleidden
harems van de volgende omvånç: 0 hennen : 6

then :13
? hennen : 3. Dit leverde een gemiddelde

haremqrootte van 0.86 hen per haan op. Een deel van de hennen iE echter aan
het oog onttrokkenr doordat ze zitten te broeden of reeds doodgegaan zijn
als qevolg van predatie.0m het oor'spronkelijk ååntål hennen te weten te
komenr wprd een korrektie toegepast op basís vån de gegevens van de gezen-
derde hennen. Ten tijde van de bepaling van de haremgrootte bleek P3¡1 % van
de zenderhennen op deze wijze aan het zicht onttrokken, De gekorrigeerde
haremgrootte bedraagt 1.1P hennen Per kraaiende haan.

TabeI I bevat een samenvatting van de tijdens de kraaiende hanen-telling
vastgestelde aantallen hanen en hennen; hierbii is het aantal hanen in 1983

beschour¡d als niet bruikbaarr vanwege een onderEchattinq van het aantal
niet-kraaiende hanen.

Tabel 9. Sarnenvatting kraaiende hanen-teIlinqen.

j aår hennen hanen totaal

1 983
1 984

148-1ó0
189

(133)
e99

(eB1-e93)
418

l,Janneer we de wintertellingen (tabe] 7) en de bovenstaande reEultaten vart de

kraaiende hanentellinç (tabet 9) met elkaar kombíneren¡ dan zouden in 1983

ongeveer 35 % van de aanwezige hennen¡ en in 1984 onqeveer 50 7. van de

ååt'1r/,,ezige hennen ti jdens de wÍntertel l ingen wåargenomen zi in op en rond de

voerbanen. In 1984 zouden ook ongeveer 50 i/. van het aantal aanwezige hanen
geteld zijn tijdens de wintertettingen. In deze percentages wordt het
verschil in strengheid van de winter gereflekteerd: de winter varr l9B3/LgAq
wag strenger dan de winter die eraan voorafging.Ook iE duideli¡k dat niet
alle aanwezige fazanten zich ti¡dens de wintertellingen laten tellen.

5J



€l: 1983

IOO m

1984

Figur.rr 17 a-f (zie ook volgende bladzijden)

Akt ivitei tsgebieden van 6 qezenderde hennen ti ¡dens de broedti jcJ:
| - vóór rlispersie (meeEtar tot harf ap'Íl); ú = voerbaanBl '- rrå dispersie¡ tot err met eerste regser r åanÇËduid met IB? - na verlies van eerste legsel¡ tot Àn met tweede leqsel; ?83: B4 idemdito
C - met opqroeiende puilen
D - rra het öpgeven van het broedenr of na verlies v,an pullen
Ter oi-iåntatie zi jn de vprharde h,eqpn åångegevenr rïl€t een dubbeieI i jrt.
Van twee hennen zi jn de r.esultaten in beide onderzoeksjåren
weerçegeven (fi.quur 1Z a en b).
in 1984 rn¡erden de gezenderde hennen nl inde'intensÍef gevolgd danin 1983¡ r,rå.trdoor- sornrnige varr de afqebeelcle aktiviteitsgebiedenElechts op enkele lok¿l isatieE berustpn.
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5.4. Reproduktie.

5.4.1. Ruimteliik gedråg van de hennen in de broedtijd.

0m een idee te krijgen over het gedrag van de hennen in de broedtijd zijn in
figuur t7 a t/m f de verschiliende aktiviteitsgebieden van ó hennen u,eerqe-

çeven, die min of rneer sukEesvol. gebroed hebben. Twee ervan'¡erden in beide
jåren gevolgd.
In het alqerneen zien we dat het aktiviteitsgebied tot half aprii vrij uitqe-
breid is. [,Je mr:eten ons echter niet voorstel len dat de hennen dan e] ke dag

met hun aktiviteiten een grote opperviakte beiopen. Er is vaak sprake van

een geleideii¡ke verschuivinq vanuit het gebied rond de voerbanen in de

richting van het broedgebied. CIok vertonen çommiqe hennen enig zwerfgedrag'
Volqens Ridiey( 1983) zi jn dit waarsrhi jnli ¡k eersteiåàrs hennpn. Deze beicle
verschijnselen leidpn tot de betrekkeli¡k grote ornvånq van het eerste aktr-
vi tei tsgebit-"d.

Na de dispersie beperken de hennen hun aktiviteiten allengs tot een gebied
van vaak slechts enkele hektare groot. Ze r¡aan zich ook steeds onopvcìllen-
der gedragerr. Als er eenmaal gebroed wordt r is er Eoms rìåut\¡el i 3ks meer

sprake vàn een al'.tiviteitsgebied. De meeEte hennen fourageren niet verder
dan 100 tot ?00 meter van het nest verwijderd.

In crvereenstemrning met'de bevindinçen van Ridley(1983) werden ook in dpze

.studie de neEten bijna steeds aan de uiterEte rand van¡ of zelfs net buiten
het vo6r'afqaande aktiviteitsgebied qemaakt (vergelijk åktiviteibsgebied B1

in fiquur 17).
Na verlieE van een 1egse1 verlegt een fazantehen haar akti'¡iteiten vaak een

stuk¡e (f iguur 17 b ( 1983, Bl-Be) en 17 d) r maar soms wordt eer"l tweede nest
v1¿kbij het vorige qemaakt (figuur L7 b (1983, Be*84) en 17 c).
Als er jongen zi¡n¡ wordt het aktiviteitsgebied van de hen met pullen weer

lanqzaam qroter. Verliest ze haar pulien (figuur 17 d) of stopt ze haar
rrestelpoqinqen rra Één of meer niet gukEesvol le pogingen (f iquur 17 a, 198/+)

dan vertrekt ze meeEtal direkt uit de broedomgevingr vaak reedE in de

richting van de voerbaan.
Een errkele hen maakt nå pen misiukt seizoen (haar eerEte broedseizoen?)
çrote ¿ulerftochten (f iguur 18).

3OO ñ

@

Figur,rr iB,

Zwerfgedråg van een zenderhen na het l¡roedselzoen. Het aktivi..
teitsgebied vanaf de dispersie tot en met het broeden iE qestip-
peld weergege\/en (B) . De plaatsbepal ingen na het broeden trerden
met tusçenpgzen vårl eçrn lraIve tot flrÍe dagen qemaal<t¡ de eerste
op 7/7r de laatste op 17/8. Van 3/8 toL 9lB v¡aE cle lren cnvind'-
baar . 0p EOl 10 werd de hen t^leer b i i de vclerbaan ( V) t'laarqenomen.
o - peiling 's tr¿rchtsi . - peiling overdag
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llet broedçeizoen in de beide onderzoeksjåren, gemeterì aan de r¡e*zenrje'de hen.en. pe. haifmaandelijkse på'íode is uitge:et hetpercentagp van de ner¡ levende hennen d¿t aan de ieg was of broæd_de gedu'encje minimaar eer kwart van de betreffende per-iocte.
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5.r+.e. Broedseizcen en neçtattentie.

In apr i ì begilrnen de eerste hennen rnet Ieqqenr rÌlååF de meeste hennen gaatr

pas 1n rnei nestelen, Tot in auqustus kan er gebroed wordenr hoewel de meeste

he:nne¡r niet opnieuw meer gaan nestelen ¿ls ze hun leqsel laat ln ¡uni
verliezen (vql, fiquur ?3).
CIp basj.s v.i¡r net gådrag vån de zenderhennen iE het broedseizoen voor 1983 en

l?Br+ ureer-qegeveìr in fì.guur 19. tiet broedEei¡oe¡r leek in 1984 wat. Iater te
iiqqerr darr in 1g83. Dat þ:omt vooral door áén zeer laat broedsel in augustus
198¿1rr firèår el- is toch NÈl een reèel verEchÍI van 1å e weken.

Va¡r dr ie hennen werd dp åanþie¿igheid op het nest (of er zeer dichtbi ¡ )

qeregiEtreerd tijdens de eilegfaser in totaal over 14 lrele en 2 halve
etmalerr. Deze waarnemingen zijn in figuur ?t) weergeqeven. tnle zien dat de

hennen ELechts éénma¿l perdaq op het nest kwanten¡ PÍì 8r'EteedE voor Pen

periode vån ånderhalf tot ruim 4 uur åanküerig wåren. Het moment vån åånwe-

:igtreirJ ve¡Echoof over r.le clagen nåar een steeds l¿ler tijdstip. Eén hen kwam

op cle perste rer¡istratiedaq zo laat op het nest I dat ze er rje geheie nacht
{lp is qebleven (eerste etmaal in f iguur e0 A).

UUR:

HEN:

o 4812 1620 24

A rì,#i'i!i:I

-,iii.-......

F i quur ãl) ,

Neçtattentie 'van dr ie zenderhennÊn in cle eilegfase¡ ì'eEp' gedu-
rÊnde ruim 5r ruim 3 eÌ1 precies 6 opeenvolgende dagen' Hennen

A en B begonlren op de laatste r/{eergegeven daq met broeden.
¡frrp:in I aanweZig
afweziç verondersteld :Í::.:,,rriij aanh¡ezig veronderEteld

B

c

4t
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20-
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o- 12 3 4 5

Figuur ?1.

Frekwpntieverdering van het aantal aktiviteitsperioden per dagr
v¿n broedende hennen. Gegevens van sã kompleet geregist'eerde
broeddagen.

4¿



In de broedfaEe werden van ó hennen resp. 2t 3t 9t 10r 10 en

18r dus in totaal 5? komplete P4-uurs-perioden van neståtten-
tie geregistreerd. Gemiddeld bedroeq de nestattentie 0.93t
dat wil zeggen t1at de hen 93 14 van dp tiid op het neEt
åanwpzig was. Dit komt overeen met een gemiddelde rJageli¡ks
afwezigheid van 101 minuten.

luleeEtal waren de hennen ? of 3 korte perioden per dag afwe-
zigr maar ook wel 1r 4 of 5 aparte perloden (figuur ã1). Er
wås een tendens bespeurbaar dat de hennen in de eerste dagen
van het broeden per dag weinig perioderr (1 of P) aktief
wårenr en later meer (ã tot 4). De daqelijkse nestattentie
nam daarbij ook enigszins afr Vån 0.94 tot 0.90. Deze beide
tendensen z i ¡n eclrter niet stat istisch sÍgnifi kant.

De hennen brengen hun "vrije ti¡d" in het algemeen dicht in
de buurt van het nest doorr waarschÍjnlijk biina uitsluitend
fouragerend, In die tijd produceren ze ook de karakteristi.eke
"broedpr-oppen" : dik Eåmengepåkte opgespaarde uitwerpselen¡
Ðngeveer ter qrootte van een fazante-ei.

hlanneer we någåån hoe de fourageerperioden van de broedende
hennen verdeeld waren over de dag (figuur ??)r dan zien we

dat de meeste aktiviteitsperioden tussen 10 uur en 18 uur
vielen. Het zwaartepunt van de aktiviteit Iiqt tussen L4 ert

1ó uur.

mtn.
30

20

10

o
o I 16 24

uur v.d. dag

Figuur ?3

Ver-cieling over- de daç van de ti¡d van afwezigheicl van het neEt
bi.¡ de zenderhennen. Uitgezet iEr voor eIk tijdvak v¿n twee utrr'
het gemiddeld aantal minuten afwezigheitJ van het nest per hen
per dag.

¿lJ
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5.4.3. Broedsukses

å. Zendertrennen.

In figuur ?3 Etaårr sr:hematisch a1le lotgevallen v¿n de zenderhennen
b]ëerqegeven. In 1984 we.rden de zenderhennen rninder intensief gevotgd
dan in 1983. Dat brenqt met zich rnee dat het aantal legselE dat níet
orrtrlet: t werd hoger zal l igqen d¿n in 1983. Maar ook in dat jåår zi jn
waarçrhi jnl i jk t^rÉ1 enkele legseis qemist, vooral ¿Is die verdurenen

t i j dPnË de I egfase .

ei¡ Ue bprekeningen vàn sterfte en broedsukseE e.d. btijven een viertal
herrnen buiten beschouwingr omdat het vangen:elf of het dragen van de

zender deze helrren zeer wåårEchi¡nli¡k sterk heeft beïnv1oed. Het zijn
voor 1983:
- rje in figuur ?3 eerstqenoernder die na het våìlgen en loslaten nooit
mee¡ qezien of gepeild werd. tnlaarschi¡ntijk is zenderuitval hiervoor
ver ¿ntwoor de I i .1 k .

- de tr¡eeder wåårvan bi j het loslaterr bleek dat ze niet kon vl ieqen' Ze

kolr nooit meer gelokaliEeerd worden in de buurt vån de voerbå.ìnr in
teqenstel I inq tclt de andere hetrnen. De zender u'lerd na I dagen ontdekt
in een vossenburcht op 750 m afEtand.
- de derder die wel leek te kunnen vlíeqenr Íìåål. toch Eteeds op de

qroìlrJ sliep¡ in tegenstelling tot aIIe andere faeanten' dip in bomen

sIíepen.0ok deze werrJ snel dooclqevondenr opgeqeten cloor een vos.

Van cle in 1984 qezerrderdF hennen b 1i jf t de eerste bui terr Þeschoutlìng.
Deze werd reerls bij de eerste peilinq doodgevonden; op de plaats van

iaslaten.
Va¡r het oorsprclnkei i ¡k aantal van 36 qezendËrrJe hennerr bl i jvetr er
.'oclnenrle noE 32 over.

Fiquur 23 (r,orige bladzi jde).

Individuple geschiedenis vån de qezenclerde hentien. Elke balk
qtelt åén hen voor.

gevolÇdr ÇeeÌr legsel beþ:end

[rflnÏfiIm aan de leq I broedend

ffi broedend óf ¿an dr: leg

NN miEschien tne't een nest

:l meL pul len; aantal uitqekofnËlr en waårgEnomen pullen iE

, åånqegPven--l-" 
ciocld cloor vr.¡s * neEtverEtor inq, Íìtlt oorzaak:

v:vos, k=kraåiåchtiqe¡ ?=orlbeketrd

?*? staat trij een legse1 dat moqelÍik verlaten is wegens het
nÍet trevrucht zi¡n van de eieren (1et op de broedduur)

De herrnen die twee jaar gerrolqd werden; zi¡n resp' met A en B

aanqedu i d .

MeL een onder-broken I i jn i:; per iåar de Echeíding aanqegeven
tuggen r¡¡éI en nie"t br j berekeningen betrokken he¡rnen.

45



1983 1984

?

5

4

3

2

1

o o-1 2-3 4-5 6-10 o-1 2-3 4-5 6-10

F.i guur ?4 .

Het qemiddeld aantal pullen per toom bi¡ opklimmende leefbijd.
De leeftijd is ingedeeld in de volgende klassen:
0-1 r¡eek oudr P-3 weken oudr 4-5 weken oud en ó-10 weken oud.

20

fl te83

I 1984

15

10

n

25

5

"o/o 
so/s 18/z periode

l-: i gut-rr 25.

Br-oedsukses in de loop van het seizoerr. Van de hennen die
de pullen-inventarisaties ¡íjn wåar_eenomeì'ì iE voor beide
berekend h,annËer deze rnet broeden gestart moeten zijn.
De ti ¡d is irrqedeelcl in perioden van BO dagen.

t i ¡ dens,
j å r'en
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In totaal werdpn er van de zenderhertrien 35 tot 40 legsels vastge-
steId. Daarvan werden er 24 tot ã9 verstoord: 4-B door vossetr¡
waarbi ¡ ook de hen het leven I iet ( z ie 5.5) r 4 dor:r- vossen eonder
dat de hen er-bi3 omkwam,3 door kraai-achtiqen tiidens de i.egfaser
1 door honden err/of nnns(lnr Ên 12-13 doc¡r onbekende oorze¿h.

Etf broedsels kwamen duE uitr wàårbii 79 iongen uit de eierËn
kropen; dit werd vastgesteld op grond van de eidoppen' De eerste
waar¡remingen vàn de pullen zelf leverden echter meeEtål Pen laqer
aantal ¡onqen op dan verw¿cht op basíE varr de eidoppen.

In 1983 groeiden 10 pullen rnet sukses op (d'i. l¡4 per aanwezige
hen) r in 1984 minimaal ?. Eén suksesvoÌ broedsel v¿¡n 1984 met 9

uitqekornen pullen kon echter niet lang genoeg gevolgd worden¡
omdat de zender was uitgevallen. Uitgaande van de reduktie v¿n de
overige toomqroottesr tusEen uitkomen err volgroeid zi¡nr die
qerniddeld ó8 % bedroeq (standa¿rddpviatie 35¡ n=9) zouden we

kunrren st.el len dat van deze pullen rnogeliik e tot 4 zi ¡n trl i¡ven
leven. De aanwas zou dan in 1984 4 tot 6 pullen bedragen {d.Í.
0r4 - 0rå per ðånwezige hen).
Voor de zenderhennen was het broedseizoen in 1983 dus gunstiger
dan in 1984.

b. 0verige hennen

Bij de fazant is niet alleen de aantalsbepaling: maar ook het
vaEtstellen van het broedsukses een moeitijke zaak. Bii de tot-
standksminq daarvan spelen nameliik diverse moeiiijk te meten
faktoren een belangri¡ke roJ. ¡ t/,,åårvan de voornaamEte zi;n de mate
van predatie op de hennen en de sterfte onder de uit het ei ge-
komerr jongen. AlIeen de kieine groep gezenderde hennen geeft wat
dat betreft harde ci¡fers (zie boven)r want het waårnemen en
inventari.seren va¡r trennenr al r:f niet met pullenr is in de zomer
door hun schur,,jheid en de hoge veqetatie moei i i jk. Omdat de waårtre-
rners ongeveer evenveel mcei te hebben gedaan in beide iårenr r¡at
betreft de pui IeninventariEatie' is een vergel i iking tuEEen de

¡aren wel goed moqetijk.

in 1983 werden 48 verçchillende tomen wåarÇPnomerìr in 1984 slechts
??, onrlanks een hoger aantal henrlen bi i de åanvàng van het broed-
gpizoerr.
Naarmate de puilen opçroeien, neemt door Eterfte het qemiddeld
aantal pullerr per toom af (figuur P4). De uiteindeliike toom-
grootte zou in 1983 3r3 en in 1984 1r7 bedraqen moeten hebberr

Fer åq¡-ãg5vg]-!e. hen, Reke'n{?ïl t/'Je echter de hennen inee die in
rlezel fde per iode waargenomen uterden zonder pul len ( resp. 15 r'rl I ) I

dan komt het gemiddeide r-riteindel i jke åöntal pul len per aanwezii-le
herr op resp, Pr5 en Lre. Dit is echter nog steedE Pen ovsrsctrat'-
tinq r omdat hennen met tornen gernakkel i ¡ker u')aêrqenornerr kutrnert
tlorden dan hennetr zonder tomen.

Van de hennen die Ín beide jaren rnet pullen zi jn waargenomen wercJ

berekencl wèìnnÊer ze rnet broeden qert,ar t moetprr z i jn. De resui t¿tt:n
hiervan zi¡n weergeqÊven in figuur 25. De meeEt sukEesvcllle perio"
rJe Iijk:t in l9B4 later in het broedspizoerr te liqgen dan in 198*?.
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TqÞql 1ti. Sterfte-norzaken van i5 tijdens het broedseizoen
qestorven hennen.

Eituatie: met
j 0 11g Lr r'ì

br oedend misschien
br oedend

waarschijnlijk
niet broedenrj

cioodsoor zåðk :

zeker voç
miEschien vog
coccidiose

J

I
4

i

o//o
25- o broedend

o gepredeerd
20-

15-

5-

MAMJJAS

=-- F i guur 36 .

Predalre door vossen op hennen in de loop van het broedseizoen.
Per halve maancj is weerqegevÉn hoeveel hennen aan de leg waren
uf broedtJe¡l (o---+) r irr de vorm vån een percentage (al ie perio-
den o¡:geteld geeft 100 7,)r err het aantal hennen dat in elke peri-
ode gepredperd werd door voespn (¡+), als pei-centage (alIe
perioden opqeteirJ geeft 33 '¡, cnqeveer het totale predatie*
pÉlrcentager zie 6.1). De twee onder.zoel.iEjåreì'l zijn gekombineerd.
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5.5. Mortaliteit.

Van de 3ä zendeirlrenlren overledelr er 15 ti jdens het broedsei-
foen r^,åårin ¡e gevr:lgd herden, Daarnaast werd er één in
septernber cluodqeredenr één vlooq:ich dr:od tegen het hoofd-
porrìpstation in de zomer van het jåår nèdat ze gevolqd wasr
varr één t^rerd de zelrder ir¡ haar tweede broedEeizoen terugqe-
,¡onden¡ Erì Vðl'ì één ná haar tr,reecie broedEei:oen.
Er r{errlen geen gemerkte hennen doodgevorldenr zodat er alleen
mortaliteitsgegevens zi¡n '¿¿n de qezenderdp hennen' In tabeì
l0 zi¡rr de doudEoorzåkeu van de tijdens het broæclEeizoPlì
gestclrven trennen opgellornen, in relatip tot hun broedsituatie.

De herr die aan cocçidioEe (een infektie van de lever met een
ééncel I iqe paraEiet ) gestorven b I eek h,ooq nog s iech ts 51 0
gråmr tegen 1065 qram bij het vanqen in februari. Het Cetr-
traal Dierqeneesl,:und iq Inst i tt-¡ut te t-elystad verrnoedde dat
rlit coccldiose-geval verband hieid met lraar verbll if CIp het
teri-ein van Duin & Boschr t¡,råår- het beEmettingsgevåår t',Jäàr--

Ei:hi irri i jk groot iE doordat er veei kippen rondlopen.

De overi.ge gevallerr vån sterfte in het broedEei:oein betroffs-tr
pr-aktis,clr alle predatie door voEsen. Daarbij víel het op.dat
cie sterf te in een beperkte çreriode plaatsvond (f iguu.r P6) ¡

met name in de maancl mei . Later in het 5ei zoen r terL^ri ¡ I een
fIirrk deel van de overgehleven hennen nog zat te broeden'
wel"den noq nåuhretijl(s lrennen door vosEen gepakt. MiEschien
wordt dib veroorzååkt door de toegerìomen dekking rorld de
negtpnr of door het toegenomen aanbod r,'an ander voÊdsel voor
de vosr rnêt rrårne in de vornt vàn jonge konijrren.

Varr cfe 13 zeker door vogsen gedode helrnen Nerda¡n er 6 na de
predatie in een vosEent:urcht gepeildr ? werden als prooi
(rest) þi i een vossenburcht gevontJen, e't'l 1 r,¡erd haif opgeqe-
terr en irrgegraven gevonden. Van de overige 4' plus de hen die
,,rniEsi:hielr,' c1oor een vos we.rd gepredeerd, werdeì1 de reEten
llorie¡rqrorrrls err niet ilr de buurt vår'l een Llurcht gerrortrlen. Bi j
de¿e resten werd op båsiE våu l"let vraatbeeld r ên bi. ¡voorbeeld
rle" tanrJa'fdrukken in het PVC van de zertder' bepaalcl wie dc'

pr-edator was,

EÉrr varr tJe zenderrs die- eersl in een burcht r^ierd gepei Id r werd
erriqe dagen later op q00 meter afstand teruggevondenr bliik-
baar alE "afgeklt:ven prooire'5t" door de vos5Ën verwi jclerd uit
dr umçev i rrg van de burcht .

In deze paragraaf is er van uitqegaanr dat de predator die de

hennen qeçeten had, DOk i'Ërailt'¡loorrJeI i jk tl,,.1s voor hun dood,
in pl irrcipe rou cle dood in eerçte i¡rEtarltie door lets anders
vL)r'oor¿aallt kunnl¿n ;i ¡n.

De Eterf te door pred,ltie ti jdens het broerlsei;oen bedroeq
voor c.ie zerlcler[rennen ijus il¡ 1?83 5 van de 1[] ('42 '/,) r en in
1?84 c/ vårì rie 20 (=45 l¡,). Vergelijk echter 6.1.
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Box 1

Het potentieel aental
worden met de formule

De elementen in de berekening zijn de volgende (de gebruikte letters
komen overeen met die in de tabellen ll en lê):
A = de variabele : het sterfte-percentage vån de volwassen hennentijdens het broedseizoen. De serie gebruikte waarden werd gekozen nååraanleiding van de sterfte van zenderhennen (19g3: 4p l, i na+:50 %).Het overlevingspercentage is dus: IOO - A.

c = de vari¿beIp : het percentage van het aantar in augustus aanwezige
hennen dat op dat moment grote pullen heeft. Vodr de serie gebruikte
waarden werd aIE minimum genomen het percentage gezenderde hennen metgrote pullen (omd¿t er aanwijzingÞn zijn dåt de gezenderde hennen eenrel¿tief slecht broedsukses hadden¡ zie 6.1); en ¿ls maximum hetpercentage wåårgenomen onqezenderde hennen dat pullen heeft (omdat
hennen zonder pullen in augustus moeilijker zijn u¡àår te nemen, zodåtdit percentage een åbEoluut naximum is): l9B3: 4g - ?6 ,/,,
1984: ee - 7l %.

E = de konstante': het aantal bij de åãnvang vån het broedEeizoen
aanwezige hennen: l9B3 : l48-160, l9g4: l89.

F = de konstante : het genriddeld aantar jonge hennen per toom inaugustus. Hierbij werd de aanname gedaan dat de helft van de pullen uit
hennen bestaat' De gemidderde toomgrootte in augustus bedroeg in 19g33'3 r en in 1984 1.7; het aantal jonge hennen per toom was dus resp,l.ó5 en O.85.

6 = de begrenzende faktor : het aantal h,åårgenomen verschirlendetomen: 1983 51, 1984 ?4 (cijfers inkluEief de tomen van de
zenderhennen). Dit komt overeen met resp. 84 en ê0 ¡onge hennen.Hierbij is de åenname gedaan dat er geen hele tomen-veidwenen zijn nade laatste waarneming ervàn. Die aanname iE natuurlijk niet reëelr maarwordt wellicht voldoende gekompenEeerd doordat het hier minimum
aantallen betreftr ñàftplijk ålleen de werkelijk wðårgenomen tomen.
Deze begrenzende faktor zorgt ervoor dat in de rechtãrbovenhoek van dem¿trix met berekeningsresultaten steeds een aant¿l mogeliiln"oe'
wegvaltr omd¿t die een te laag aantal jonge hennen opi"u"irn
Verder is bovenaan horizontaal nog åångegeven: B¡ het aantal na hetbroedseizoen overgebleven hennen. Voor B getdt:

B=E* toloo-o

Vertikaal is aangegeven: D, het percentåge juveniele hennen van hettotaal aantal aanwezige hennen.
Dit percentage is alreen afh¿nkelijk van het percentage hennen metpullen (c)r en geldt dus voor erk resultaat op dezelfåe regel van detabeI.

Fìerel¿eninñ \/¡n hof nnlonliaol ¡¡ntrl
s9 r ¡ ! g t

äånbúez i qe hennen i n .lugus tuE .

in augustus aån¡reziqe hennen (I) kan nu berekend

X=E+ 100 - A

-TO0--
* -Tto-

C J+F + E* 100 - A

-T0'0-

het tweede isDe eerste term van de formule iE het a¿nt¿l jonge hennen,
het aantal overlevende volw¿ssen hennen (= B).
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5.ó. Prognose van het aantal her¡nen in atrqustus.

Voor bu.ide onderzoeksjåren werd een sclratting qemaakt varr lret ¿antal
hennerr ( inklusief opgegr-oeide vrouwei i jke pui len) dat eind augustus
åànwezig was. Dit gebeurde op grond van een schattinq van de mate van
predatìe en een sch¿tting van de aanwas (ziç Box 1). In augustuE 1983
zouden er dan (159-) 177 tot P23 (-eB6) hennen åanwezig geweest zi¡rr.
De resultaten van de kraaiendp-hanen-telling van 1984 Etemmerr daar qced
mee overeen (tabel 9: 189 hennen)r zeker åls we in aanrnerhinç nemen
dat er in de wlnter 16 hennen Nåren geschoterr.
De sch¿ttinr¡ voor augustus l9B4 kw¡m uit op ( 101-) 119 tot I¿)? (-e11 )

flennen. Er werden gÉén hennen geschoten in de daaropvolgende winter. Iri
1985 werd geen kraaiende-harren-telling meer uitgevoerdr rod¡t vergelij-
king daarmee niet mogeli¡k is. [,rle kunnen echter wel de',zerhoudinq
tussen beide jaren bekijken wat betrr:ft deze prognÕses en de Ër clp
volgende wintertel I ingen:

83/84: "gemiddeide" van de proqnose
qescho ten
QVËf-
wintertel I ing

84/85: "gemiddelde" varr de prognose
qeschoten
0vef
wintertelling

e00
1L

184
94 5L,T Y.

140 ,5
0

t40,5
7? = 5! r? '/,

lien (toevallÍg) verb]uffend overeenkornstige verhouding tusEen proqnose
en wintertellinq voor beide ¡aren, én een uitkomst die niet afwijkt van
het perceltage hennen dat op err rond de voerbanen geteld kan worden
(:Íe 5.3.¿r). De winter 84/85 waE ectrter (nog) strenger dan die van
1984' wal ongetwijfeld een verschii met zirh mee bracht wat betreft het
perceritaqe fazanten dat in beide winterE op en ronr1 de voerbanr¡n geteid
kon worderr, D¿t houcJt dus in dat de prognose voor die wintpr waar-
schijnlijk relatief iets hoger uitqevallen is dan voor de winter 83/É4.

De rratuur 1i,i ke Eterf te in de winter is bi ¡ de hennen in het NHD verrnoe-
deli;t'niet hoog. Van de 7 zenderhennen die aan het eind van het
lrroedsei¿oe¡r 1983 nog leefden werrl er 1 in september overreden; de
overige ó verschãnen in 1984 weer op de voerbanen en overlepfden de
winter.

De leef ti jdsbÊpåiing van rle gevangen fazanten in januari-rnaart 198¿{
l leL z i.err rlat er bÍ jna evenveel eer-Ete jåars fazanten wàrprì als oi¡Cere-
ja"irÉ ( aangænomen dat be ide grÕeperr e i:ch even gemakl,tel i ¡k I Íeten
våncten): ¿+3 Z ee¡ste jaårs hennen (vergeli jk D in tabel 11) err 45 Ì.',

eerEtejå(lì-s harren. Dit wås duç de situatip h,åårin de poptrlatie duide-
ii3t: toeqer'romen wås. Na een jaår rnet een slecht broedsukses:, zoå18
198lrr ;aÌ het percerrtaqe eÊr'stejåiìrs beduidend laqer liqgen (verçelijk
D in tsbel. le ' en parågraaf ó.4 ) .
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vervolg Box 1

AIE voorbeeld: het reEultaat
als volgt tot stand:

in de linker-onderhoek van tabel l? komt

X = 189 * 100 - 30

-T0-0- -Tõ-0- * 0rB5 + 13e = ?lot7l = ?ll

In de tabellen t1 en 1? bevat de centrale matrix dus het totaal aantalin augustus aanwezige hennen¡ steeds voor één bepaald sterftepercentage
en éÉn bepaald percentage hennen met pullen.

Met een extra kader zijn de rpsultaten å¿lngegeven yraarvan wordt veron-
derEteld dat die het dichtst bij de werkelijkheid liggen.

Tabel 11. Potentieel aantal aanwezige hennen in augustus 19g3.

A

B
c

eo 30 40 50

1 1B-1eB 104-t l2 89-96 74-AO D

45

50

60

70

75

eo6-ee3

a I ó-e34

e3ó-e55

e33-?76

eó5-aB6

n.v. t n.v.t n.v.t.

n,v.t.

n.v.t.

t39-17?

166-t79

n.v.t

?e3-24t

e3e-e5 I

191-eo7

199-el5

177-tst

189-e04

e06-ee3

43

45

50

54

55

'7^
*

Tabel 1?. Potentieel aantel aanwezige hennen in augustus 19g4.

A

I
c

30 40

113

50

94

60

7613e D

e0

30

40

50

60

70

155

t66

177

188

e00

ell

n.v.t n.v.t n.v.t,

n.v.t.

l0t

108

114

le0

l¿+?

t5e

1óe

I l9

te7

134

t7I

lBl

143

151

14

e0

e5

30

3¿r

37

De ruime schattingen (hele matrix) bedragen dus voor augustus l9g3:
159-e86 hennen¡ en voor l9B4 : l01-e11.

5e

De krappe schattingen (kader) bedragen resp. 177-?eA en 119-16?
hennen.



6. Disl.i.rsçie

6. 1. Verqelí jk,irtg zenderhÉnnetì over i ge henrrerr .

r,.Janneer hle de kombinatie van rnortaliteit en broedsuksÊs vån de zender-
trennen rn 1?83 vËrgeli jkerr met die in de totale populatier dan is
iiutdelijk clat de steekproef van de zenderhennen een slechter beeld
neeft. Ds in 19113 qezenderrle 13 hennen brachterr 10 jongen groot' A1ç we

ui tç¡a;ltr vàn eÊrr geslachtsverhouding van I op 1r dan beteh:ent dit rlat er
5 ¡onçe herrnen bí¡ku,ramerr. Fr:i3n van de volwasssn hennen ook 5 gestor-
vËì-ìr ¿odat iret tcrtaat aantal henrren in dere steekproef geÌ i jk is
geb 1 even .

De {ver-moedelijkË çeringe) mortaiitei t buiten het broerJseizoen zåi tot
vorJr-jrå.år 1984 nr:g errige åfrìame verocrzaakt hebbenr laten we àanlrPmer-l

De gehele populatie hennen nanr erfìter tuçEen voorjåår 1983 en voorjåår
1.984 top niet 1B tot e8 '/, (zie 5.3.4) I êrì Volqens cle wint;ertellingetr
z{rlfg r¡et 81 % (zie tabel, 7}.

Van de ä0 in 1980 gezenderde hennen Nåren er in sephember 10 r.rver; deze
irarJ,len Õngeveêr ?,5 vt-ouwelijtre pullen voortgebracht! zr:dat er in
totaal 1At5 hennen ovËr hråren.
l-let rc,tsultaat is dan¡ nä noÇ eens eeìl winterEterfte van i0 ./rr dat de

oorspronl.leli jke 100 '/ trennen achteruit is qeqaarr met 43rB % tot 36r?-'/,.
Volgens de wintertel Iinqen ginq de henrrenpopulatie met ?3rlr i/, ¿chteruit
(tabol 7). SteIlen we nu de 100 I van de:Pnderhennen uit 1984 qelijt<
aan het eindresultaab van de ì¡r i?83 qezendr-'rde populatiu: (9A y,) r cl¿lr

is l-ret verloop van de qezerrderdp hennenpoprulatie over deze drie ¡aar-:
100 * 90 - 51. Deze popul,¡tie-index w'¡rdt in tabel 13 verqelel';etr met

de reEuitaten varr de wirrtertellinqen en de kraaiende-.hanen-tellinqen,
t-reide onk omgezet in een index.

Tabej 13 Populatie*index',,an 1?83 tot
lende inventarisat ÍemethorJen

I 985 vo 1 genr vpr:ch i ] -
( l9B3 .. 100) .

i 983 1 984 1 985

I r e rtnel¡ ^- grcrep ¿enderhennen (maart)
-' wintei-tel 1 irrt¡ (februari )

- i,ia kr.hanen-teI i inq(mei )

iû0
100
100

?Ð

181
173

5t
138

hansn wintertei I inq (februari )

kraaiendÊ hånentel I inq (mei )

1CI0

10C)

i89
1e8

133

'lp gror¡d v¿rr tiet fei t dat de verhoudinq tusePn eFì*5tPiåår s en or-rde-

re;i åars btj;le ze.nderhennen in auqustus 1983 ongeveer geiÍjk r,tas aan de
riei-horrrlinq bi j de ir, iarruari -maart 1984 op de voerbanet¡ gevånclelr he'nnen
(r-es¡:.4ä en 43 I eerstejaårs) zou het retatief slechte broed*reçultaat
vatrr tl¡l;tFnrJerlieriÊBrl r/c)ot.¿11 ¿ìàü eÊtn hoqere rnort¿liteit van cle voLwassert
hËirrrerr gewei¿lr-: kunneri norder, : de clt,erlevencle herlrren hebbpn vârhcudilrgs*
geutì .¡ s, E.verrveel ¡ongerr geprocJuceercl , maår eT' over leefden bl i jkbaar le
weíniq herrirerr in cle steekproef orn gezamenl r jk Pvenveel te produceren
als c.je rrieL-'gezenderrlç¡ populatie.



De vraag iE nu riatuurlijk: hoe trooq is de sterfte (of predatie
door de voE) bij de niet beinvloeder onÇÊzenderde populatie? Dit
sterftepercentaqe kunnen we benåderetr met behulp vån het verloop
van de hennenpopu I at i e vån 1983 naar LgB4 , såmen rnet tJe ver hclud i rrq
eerstejaars/ouderejåårs in 198Ç.

De popuiat ie-index r'ìàm toe van I00 naar 1a3 ( tabel I3 ) ' dt-ts

bijvoorbeeid van 100 hennen nåår 1?3 hennerr. Hierv¿n was 43 7.

eerstejöårsr dus 57'/, was ouderejåårsr dat is 70 hennen. Van de
oorspronkel i ¡ke 100 hennen r^,åren er in 1984 dus noq 70 over.
oftewel een sterfte van 30 ,/.,

tJe rnoeten er op qrond r,ån deze berekening dus vanui t gaan dat er
niet bijna de helftr ftåâF ongeveer een derde vàn de hentren in de
broedti¡C door vossen wordt gepredperd.

Aanwi ¡zingen voor een hoqere mortal i teit van gezenderde 'Fazan-

te-hennen kregen ook l,larner & Etter ( 1983) . 7i i konden wei iswaar
niet vergeli3ken tusEpn geeenderde en oìrgezenderde hennenr måàr ?e
konden weI een kortere overleving vaststeilen van fazanten met
zwaardere zelrders ten opzichte van fazanten met Lichtere zenders.
De door hen qebruidte zenders vårieerden in gewicht van 1årl tot
33¡7 gramr pn de verhoudinq tussen zenderqpwicht en lichaarnsge-
wicht van de hen varieerde van 1'Bó tol 3134 f,. In ons onderzoek
bedroegen die cijfers resp.2B tot E? gram en 2,24 tot 3167 y,.

l'loewei in ons onderzoek het relatieve zendergewicht gemiddeld
hoçer iE bij de hennen die lret broedEeizoen niet overleefdenr iE
dit verEchi I niet statistisch signifikant.

NaaEt de mogeli¡kheid dat de zenderhennen afweken van de rest van
de populatie rJoordat ze een zender droegenr iE het mogelijk dat de
zenderhenrìen geen representabieve steekproef vorrnden uit de
popu l at i e r omdat ze op de voerbanen gevånqen werden. [rJe hebben
gezien dat Ianq nÍet alle fazanten op de voerþ¿nen komenr Pn het
zou r¡el eens zc; kunnen zi jn dat de hennen die níet op de voerbatren
komen beter oangepast zi¡n aan de omstandiqheden in dit terreitr'
en bi.ivoorbeeld ook een lðgere mortaliteit vertonen¡ dan de hennen
dir,. vall het aangeboden wintervËer gebruik (moeten) rnaken.

6.e. Broedsukses ín vergelíjking met vroeger.

in de jåren i963 tot 19ó6 werd door Doude vàn Troostwijk (i968) ln
het NHD tusEen l,J j j k åan Zee en Egmond ( waarvan het onder zoeksqe-
bied van nu ?/7 deel uitmaakt) ook het broedsukses gemeten¡ in
jul i. Bi,¡ eerr åånrùezigheid in de vier jaren vån resp. 38r 36, 70
en óó f waarqenomen hennen zonder pullen stelde hi¡ een reprodttk-
tie v¿Et vàn resp. 117 - e'0 - t)r6 en 016 pullen per aatrwezige
lren. De laatste twee jåren werden gekenrnerkt door veei slecht weer
en rËgen in juni Ën jul i. Deze ci jfers I iggen ongeveer op hetzeif-
de 'iveau als die van 1983 r¡e-t mooi tofnerwppr ( 1,4 - 1rB pul ien
per hen: 40 tot 50 % lrerrnen zonder pul len; tabel i 1) ¡ €n die varl
198¿+ met een slechte rnrner (0'3 -Ðr6 puÌ lerr per henr 50 tçt 70 'l
hennen :onder pul ienl tabel 1e) .

f.Jat broedsukses betreft
de zestiger jårPlr.

I i j kt er- dus niet zoveel ver ancJerd Eincls,

55



n:

600 +.

{
400 ,o.

¡-
200

80 '81 82 '83 '84 '85

Figuur ?7.

Vergelijkinq tussen de wÍntertellrngen in de jåren 1gB0-1g85 en
cJe resultaten varr de broedvogelinventarisatieE door de Voqel*
u'ralrkgroep CastrÌcurn, Gegevens uit het terrein tuçsen tal i jk aan
Zpe L,n Egmond. .- -.-. wintertel l inqen h¿¡reni H winter--
tel linqerr herrnen; +.........+ 'y'lnlG--inventariEatie: aantal territoria.
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Verqel i.¡hinq met rJe invetrtariEatie våìì de Vogelwerkqroep
C¿strirum.

Bij de broedvogelinventar-isatie die elk jaar door de Voqeiwerl<groep
Castr icum wordt verr icht in het Nl"{D ten zuidpn van Eqrnond wordt ook
qetr-achb het aantal territoria'.,àn fazantehar-len vå5t te stellen.
In figr-rur ??,v¡orden de resultaten hiervan vergeleketr mel de u¡intertellin-
len vån hårren en hellnen vor:r het gehele NHD ten zulden van Egmond,
tnie:ien iiat de" r,lintertellinçen keuriq parallel lopen met cle VNG- inventå-
riE¿ties. tnla¿rschijrrlijk zi,¡ n beide methoden duç goed qeschikt om de
populatieschornmeì.ingen rJtor de jåren hepn te volgen.

6 . 4. 0plrouw van de hennenpopu l at i e

1n liquur ãB staat een çchernatÍsche weergave van het verloop vån dP àðn-
tallsn fazarrte-henuen err cJe såmenstelling in ieefti.i rlsklassen gedttrerrde
i-le ondprroeks jaren, De verschi I lende ¡aark1àssen Etåån boven op elkaar
r¡etekend.Onder de figuur ståån met ball-r¡eE de pericrde¡i'rån ãf5thtrt (¿) elr
broetJe.n (b) èånqegÊv€rn. De hier genoemCe percentages ¿ijn gebåseljrd op de

o ¡rdpr;: nek sregu I t atetr .

L. lirkE in de figuur beqirrnend¡ nret de wirrter¡:opulatie vån onbPkenrje Earnen-
i"telling wat betref t Ieef ti jdr :ien we een kleirre a'Frranie (3 y,) in het
.iachtseìZoÊt-tr en een sterke afname (30 '¿! ti jdens het broeden. Ðe rrieuwe
jaar-l.rlaEseo de pul lerrr Etaat uJeergLaqeven bovenop het overqebleven deel van
de beginpopulatie (naar I inkE gearceerd). Het a¿ntal uitgekornen pulien
rrpprnt rJirekt al sterk af . Lìoor afschot (B'/,, neemt het aantal hetrnen nnq

wat af. In de winter iE de sterfte van de volwagEen hennen gerinq (alle
niet tijdenst het broedseizoen gestorven zendprhennen vèrì 1983 overleefden
de winter ) .

Irì jånuari/februari (mldden in de figuur) biijkt dat ¿r3 i( van de in aantal
toeqerromen populatie uit eerstej.àars vogels bestaat. Irr het broedEei:oerl
doet zich vervolgens opnieuw een sterke afname Vooì-r waàrnå de voigende

¡åårklasse zich aandient (qestippeld). Het aantal pullen hiervan dat de

winter haatt is 1aaq. Dat kan veroorzaakt wûrden door een laqe produktie
en een goede overleving ( 1) måår r4àðrschi jnii jker is een tlormåie produktie
en een slertrte'over'levinq (e). De verwachte samenEtelling van de populatie
henlen in rle winter 84/85 (rechtE in de figuur) ¿ou een veel låqer percen-
tage eer-ste,¡aars hennen te zierr geqeven hebben (qestippeld ver.-,us gÉår-
ceer-Ll), indi.en die samenEtellirrg weer vastçesteid zou zi jn in februari'85.

l¡Je zisn dLls dat,Je variatie in het aantal hennen dat eik jaar aan het
b¡oc,'dEei:uen tregint voûr-à1 wordt bepaalcl cJoor- de variatie irr het a.rntal
qrucr; geh,orden Jonqen uit het broedsei;oen ervúór' omdat de vr'rliezen varl

vùlwasEe:rr hpr-.nÊn ('¡,:cr-åI cloLrr preúalie, maar oÕk door ¿fschot i waarschi ¡n-
I i jk rroqal kclnEt¿rnt ll jil.
tlel .r¿r¡tal ¡onqe iazanten dat qror:t r,lordt iE r,.rå¿l-5r-hi jnl i jk vooral alhan--
¡çli.¡k .¿.iti wpersum:tandigheclen en r,'oedseiEituatie; het is echter moei li,¡lr
r.rr".r cie måte'u'än pr"edatie r:p de pulÌen in te Echatte'n.

flver- de requlai. ie van de aar-ltal len hant:rl ì s niets rl¿tlers bekelrcl Eewcrden
t r jrJËns rji t onderroel.:. Vermoerdel i ¡k vindt predatie cJoor cle vos rneer

åpr-eirJ rJcor t-ret j.tår heen plaats d,rrr hi ¡ de hennen' Bi j de ge'rr:trden

r etltçrri l-: i .j bur chten met jÕrìqe vosËen was de verilnud i nq tussen hanetr

lir,rrr¡eri I : 7 (Lreel ?r "Het vueLjsc"l van ds: \'o5" r tabel 2?),

proo i -
Êfì

ver -
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