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Sinds januari 1997 verricht DZH in eigen beheer een onderzoek naar de vossen van
Meijendel. In Holland's Duinen 31 werd over de doelstellingen en de allereerste
resultaten al uitvoerig bericht. Zo halverwege het drie jaar durende vossen-project
kunnen we terugkijken op een vruchtbare tijd. Een kort bericht over de resultaten
tot nu toe, en de verdere plannen.
Voor het populatie-onderzoek werden tot nu toe 46 vossen van een halsbandzender voorzien en kortere (1 dag) tot langere tijd (21 maanden) gevolgd in hun doen
en laten. 37 daarvan werden als volwassen individu gevangen, de overige 9 als
jong. Ze kregen dan meestal eerst een klein zendertje in de buik geïmplanteerd, en
later een halsband om (als het terugvangen lukte!). De turnover in de populatie is
behoorlijk groot; op dit moment zijn tenminste 15 dieren al weer dood. Vier werden in de omgeving geschoten, drie kwamen om in het verkeer, één stierf direct na
het loslaten en is dus waarschijnlijk een slachtoffer van het onderzoek zelf. Het
werd te laat geconstateerd om nog een doodsoorzaak vast te kunnen stellen. De
overige zeven werden dood in het veld gevonden, meestal eveneens te laat om nog
een doodsoorzaak te weten te komen, maar bij enkele dieren werd geconstateerd
dat de lever niet in orde was. Helaas hebben we te kampen gehad met een serie
zenders die er na korte tijd mee op hielden; van een deel van de gezenderde vossen
weten we daardoor niet of ze er nog zijn of niet, en of ze nog leven.
Een deel van de vossen die we volgden leeft territoriaal; ze brengen dan vrijwel al
hun tijd door op een stukje terrein dat niet groter is dan 70 a 80 ha. Een enkele
keer worden kortdurende uitstapjes gemaakt naar andere plekken in of buiten het
duin. Waarschijnlijk leven er in de meeste gevallen maar twee volwassen vossen in
een territorium, een mannetje en een vrouwtje. Het kost echter erg veel moeite om
zoiets met zekerheid vast te stellen. Van één territorium weten we dat het bezet is
door tenminste drie vossen, een mannetje en twee vrouwtjes.
Een ander deel van de volwassen vossen heeft een onregelmatig leefpatroon en
zwerft wat rond. Dat blijken niet alleen jonge dieren te zijn, die er nog niet in
geslaagd zijn een eigen territorium te veroveren, maar ook wel dieren die (aan hun
gebit te zien) al enkele jaren oud zijn. Soms vestigen zulke zwervers zich opeens
toch ergens als territoriale vos. Jonge vossen blijven vaak langer dan we oorspronkelijk dachten in het territorium van hun ouders hangen voordat ze definitief vertrekken, sommige (ook mannetjes) zitten er in de zomer van hun tweede levensjaar
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nog. Op dit moment hebben we de indruk dat het aantal niet-territoriale vossen in
de populatie tamelijk hoog is, maar een beetje een nauwkeurige schatting daarvan
maken is nog niet mogelijk. Onze inspanningen zullen er in de toekomst op gericht
zijn hier een beter beeld van te krijgen, plus van het aantal vossen per territorium.
Gedurende het jaar 1998 werden en worden op systematische wijze keutels van vossen verzameld voor een studie van het voedsel van de vos in drie verschillende
terreindelen. Met de analyse van die keutels wordt een tijdelijk medewerker belast
die eerder al zo'n keutel-studie deed in de duingebieden van de GWA en het PWN.
Verder houdt zich momenteel een student bezig met onderzoek naar de genetische
variatie in de Meijendelse vossenpopulatie. Dit moleculair genetisch onderzoek
gebeurt op en in samenwerking met het instituut voor Evolutionaire en Ecologische
Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Te verwachten is dat die variatie maar
gering zal zijn, omdat de vossen in de duinen ongetwijfeld maar van enkele 'founders' afstammen. Geprobeerd wordt ook materiaal van de vossen van het PWNgebied te verkrijgen ter vergelijking, en in elk geval is er door het RIVM materiaal
beschikbaar gesteld van vossen uit het oosten van het land. Als blijkt dat er voldoende genetische variatie is in de Meijendelse populatie, ligt het in de bedoeling
om te proberen onderlinge verwantschappen tussen vossen te traceren (bijvoorbeeld: wie is de vader?). Dit kan, in samenhang met de ruimtelijke activiteiten van
de betreffende individuen, misschien een mooi licht werpen op de populatiestructuur
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