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Na een jarenlange aanloop, waarbij vooral Hans Lucas een belangrijke rol speelde
als 'trekker', kon eindelijk per 1 januari 1997 het vossenonderzoek van start gaan.
DZH heeft als beheerder van Meijendel, Solleveld en delen van Berkheide voor haar
beleid behoefte aan kennis over de vossenpopulatie in het duin, over de rol van de
vos in het duin-ecosysteem en over de relaties met de 'buren' en het overige achterland, voor wat betreft de vossen.
Besloten is om driejaar lang onderzoek te gaan doen met eigen personeel,
medewerkers van de afdelingen Uitvoering Terreinbeheer (UTB) en Duinbewaking
en Uitvoering Wildbeheer (DUW). Hans Lucas van het Natuurbedrijf is projektcoördinator, terwijl voor de algehele leiding auteur dezes in dienst werd genomen.
Het voorgenomen vossenonderzoek in Meijendel is al enkele
malen onderwerp van besprekingen en rapportages geweest. In
de Nota Faunabeheer werd al een
lans gebroken voor het verzamelen van meer kennis over de vos.
De Commissie Advies Duinbeheer
heeft zich in haar vergaderingen
tweemaal met het vossenonderzoek bezig gehouden en
mevrouw J.M. Drees heeft een voorstel geformuleerd voor onderzoek. Tenslotte is
door Hans Lucas een concept-startdocument samengesteld. De doelstellingen van
een vossenonderzoek in Meijendel zijn daarmee langzamerhand duidelijk geworden.
In de loop van 1995 is in Noord-Holland door de NV PWN (opnieuw) een onderzoek
gestart naar de vossenpopulatie in het Noordhollands Duinreservaat en haar
invloed op het achterland. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om in diverse
duingebieden, waaronder Meijendel, vergelijkbaar vossenonderzoek te doen onder
leiding van één algemeen projektieider van de PWN. DZH heeft echter besloten het
onderzoek onder eigen verantwoordelijkheid te verrichten, met dien verstande dat
het wel gegevens moet opleveren die vergelijkbaar zijn met de in Noord-Holland
verkregen gegevens. De problematiek met het achterland is echter nogal verschillend: in Noord-Holland vooral weidevogels en lammeren, hier vooral villawijken en
landgoederen met bijbehorende jacht op vossen.
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Populatie-omvang
Als onderzoeksgebied is Meijendel als geheel wat te groot. Daarom zal het accent
van het onderzoek liggen in de noord-oostelijke helft van Meijendel, het gehele
terrein tussen de boerderij en de Meijendelse Slag aan de ene kant en de
Wassenaarseslag aan de andere kant. Eén van de belangrijkste onderzoeksvragen is:
hoeveel vossen zitten er nu eigenlijk in Meijendel? Deze te algemeen gestelde
vraag wordt benaderd door een aantal meer specifieke vragen te beantwoorden:
- Hoeveel territoria zijn er?
- Hoeveel volwassen vossen van elk geslacht leven er gemiddeld per territorium
(familiegroep)?
- Hoeveel niet-territoriale volwassen vossen houden zich in de populatie op?
- Hoeveel jongen worden er elk jaar geboren?
Het antwoord op deze vragen zal gevonden moeten worden door veel vossen te
vangen, te merken, te zenderen en te observeren. Het ligt in de bedoeling om jaarlijks ongeveer twintig volwassen vossen met halsband-zenders uit te rusten. In de
eerste twee jaar zullen vijfentwintig jonge vossen per jaar een klein zendertje in de
buikholte geïmplanteerd krijgen. Daarnaast worden in de drie onderzoeksjaren
zoveel mogelijk jonge vossen voorzien van oormerken, zo mogelijk in geheel
Meijendel.
Het observeren van vossen zal vooral als doel hebben om in gebieden met veel
gezenderde vossen te bepalen hoeveel vossen er in totaal zitten. Een eenvoudig
voorbeeld: als in een flinke reeks zichtwaarnemingen op één plaats en in één seizoen ongeveer 40 % van de waargenomen vossen gezenderd blijkt te zijn, en uit
het volgen van vossen is bekend dat daar twee gezenderde individuen leven, dan is
de conclusie dat er in totaal vijf volwassen vossen leven. We zijn benieuwd of dan
blijkt of er verschil is in populatie-dichtheid in verschillende terreindelen: buitenduin en binnenduin, begraasd en niet-begraasd bijvoorbeeld.

Aktiviteit in ruimte en tijd
Het toepassen van zenders schept de mogelijkheid om de aktiviteiten van de vossen
te volgen, door hen vanaf de wegen te 'peilen' met een auto, voorzien van een
draaibare richt-antenne. Zo worden de normale aktiviteiten in kaart gebracht en
wordt voor elke vos duidelijk of het een territoriale vos is of een zwerver De relatie
met het achterland zal ook duidelijk worden: in hoeverre is er sprake van 'uitstapjes' van volwassen vossen die tijdelijk (variërend van een deel van een etmaal tot
enkele etmalen) hun territorium verlaten om een bezoek te brengen aan het
gebied buiten de duinen, en (zo mogelijk) wat gaan ze daar dan doen?
Zulke bewegingen van vossen tussen duin en achterland kunnen diverse achtergronden hebben. Zo zou het kunnen zijn dat, door het voortdurende afschot van
vossen buiten de duinen, het geschikte leefgebied daar steeds weer 'leeg' is en vossen uit het duin aantrekt. Dat zou een afromend effekt op de Meijendel-populatie
kunnen hebben. Maar ook het omgekeerde zou het geval kunnen zijn: het zoeken
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van voedsel buiten het duin zou tot gevolg kunnen hebben dat er méér vossen in
Meijendel rondlopen dan de eigenlijke draagkracht van het duinterrein zelf zou
toelaten.
Het volgen van de gezenderde jonge vosjes, die in hun eerste herfst en winter in de
meeste gevallen een eigen leefgebied moeten gaan zoeken, zal licht werpen op
hun lot: hoeveel blijven, hoeveel trekken er weg, hoeveel komen er om en door
welke oorzaken, enzovoort. Ook hierbij zal iets van de relatie met het achterland
duidelijk worden. Door het inzamelen van dode vossen (gemerkt en ongemerkt) uit
de wijde omgeving van Meijendel wordt een vergelijking mogelijk tussen de vossen
die in en die buiten de duinen leven, voor wat betreft leeftijd, geslacht en conditie.
Ook komen er zo gegevens op tafel over het voedsel dat deze vossen, die kortstondig of permanent buiten de duinen rondlopen, in hun maag hebben.
Het geheel aan verzamelde gegevens moet het mogelijk maken een eenvoudig
model op te stellen van de populatie in Meijendel, waarin behalve de omvang
ervan ook de faktoren geboorte, sterfte, emigratie, en het moeilijkste van al, immigratie becijferd worden. Wellicht zijn we dan ook in staat, samen met trends in de
ontwikkeling in het verleden, uitspraken te doen over de stabiliteit en toekomstige
trends in de populatie-omvang.

—

Voedsel

Het voedsel van vossen is over het algemeen goed te voorspellen met behulp van
een grondige kennis van zijn leefgebied. Het zijn nu eenmaal opportunisten, die
eigenlijk alles eten wat het terrein biedt, afgezien van een enkele diersoort waarvan de smaak hen niet bevalt. Daarom zal
voedselonderzoek een lage prioriteit hebben. Er zal naar gestreefd worden gedurende één jaar de inhoud van de vossenkeutels te analyseren. Uiteraard noteren
we de prooiresten die bij burchten met
jonge vossen gevonden worden (dit levert
echter alleen relatief grote prooien op) en
wat er in de magen van dode vossen (verkeersslachtoffers, jachtbuit) zit.
Interessanter is de invloed die vossen uitoefenen op hun prooidieren, met name de
broedvogels. Om zoiets goed te onderzoeken is veel tijd nodig en zouden eigenlijk
ook vergelijkingen gemaakt moeten worden tussen (vergelijkbare!) gebieden met
en zonder vossen, of tussen een onbejaagde en een bejaagde vossenpopulatie. In
het kader van het huidige onderzoek is dat niet mogelijk. Wel zal gedurende dit
vossenprojekt een uitgebreide literatuurstudie verricht worden, en zullen allerlei
trends in broedvogel-populaties in duinen met en zonder vossen geanalyseerd worden.
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fen DZH-peilauto in actie in het duingebied.

Stand van zaken
Op het moment van schrijven van dit stuk (begin september) lopen er tien volwassen vossen met een zender rond, vier mannetjes en zes vrouwtjes. Het zijn merendeels dieren die in 1996 geboren zijn. De meeste van deze vossen zijn territoriaal,
een of hooguit twee zijn zwervers. De territoria lijken gemiddeld zo'n 70-80 ha
groot te zijn; over de groepsgrootte hebben we nog onvoldoende gegevens voor
een indicatie.
Naast deze tien zijn er nog vijf gezenderd geweest. Het betrof allemaal vossen die
zich permanent of tijdelijk buiten Meijendel begaven en daar intussen zijn geschoten (3) of doodgereden (2). Met de jachtgerechtigden in de omgeving proberen we
een goed kontakt te leggen. We hopen hen duidelijk gemaakt te hebben dat het
afschieten van gezenderde vossen er gewoon bij hoort, omdat we graag willen
weten hoe het zit met de vos in Meijendel en wijde omgeving. Men moet zijn
gedrag dus niet veranderen nu er een onderzoek is. Wel willen we uiteraard alle
geschoten vossen, ook de ongemerkte, onderzoeken op leeftijd, geslacht, conditie,
voortplanting enzovoort.
Het afgelopen voorjaar konden niet zoveel jonge vossen gevangen worden als we
gehoopt hadden. Er waren er wel veel, maar waarschijnlijk onder invloed van het
warme droge weer gebruikten ze hun holen zo weinig dat we met onze inloopkooitjes, in de ingangen, weinig sukses hadden. In totaal kregen we er 37 te pak27
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ken, waarvan er 13 een zendertje in de buik kregen. Van die laatste is er inmiddels
eentje alweer doodgereden op de Wassenaarseslag.

—

Hoe kunt U ons een handje helpen?

Als U een regelmatige bezoeker van Meijendel bent, kunt U misschien een bijdrage
leveren aan het onderzoek. Allereerst verzoeken wij U om eventuele vangmiddelen
die U tegenkomt, met rust te laten. Vertrouwt U het niet, neem dan kontakt op
met de toezichthouders (070-3577790 of 070-3577795) of het legale zaken betreft.
In principe zijn alle vangmiddelen gelabeld, maar misschien is dat label niet altijd
zichtbaar
Verder kan het zijn dat U een gezenderde vos ziet. Uit een komplete beschrijving
van het uiterlijk van de zender kunnen wij opmaken om welke vos het gaat. De
zenders zijn beplakt met reflekterend, gekleurd materiaal. Voor identifikatie moet
kleur en patroon van de halsband zelf en de voorkant van het blokje dat er aanhangt bekend zijn, plus de kleur van de zijkant van het blokje. Uiteraard zijn precieze plaats en datum van belang. Op verzoek zenden wij U speciale invul-kaartjes
voor dit doel.
De belangrijkste manier waarop U ons kunt helpen is het onmiddellijk doorgeven
van plaatsen waar U in het voorjaar jonge vossen ziet. Dit kan op telefoonnummers
070-5141865 of 06-53861202, of door bij ons langs te komen in het veldlaboratorium bij de Klip, langs de Wassenaarse Slag. Ons postadres is: DZH-Vossenonderzoek,
Cantineweg 19a, 2224 XP Katwijk.
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