Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater

Tapuiten in de Noordkop, een deels opgelost raadsel
De landelijke stand van de tapuit als broedvogel in de duinen is
van vele honderden paren tot enkele tientallen teruggelopen.
Raadselachtig is dat de tapuit in delen van de Noordkop vrijwel
geheel verdween (Pettemerduinen, Zwanenwater), terwijl hij in
de Noordduinen, tussen Groote Keeten en de Donkere Duinen
bij Den Helder, nog volop voorkomt. Hier leeft 40% van de huidige populatie van ons land, een waar bolwerk. Het gaat echter
slechts om enkele tientallen vogels, die gevoelig zijn voor drukte.

35

konijnen Zwanenwater

30
25
20
15
10

broedparen tapuit Zwanenwater

5
0

1990

2000

2010

In het Zwanenwater wordt de konijnenstand al sinds 1984 ieder vooren najaar geteld. Duidelijk te zien is dat konijn en tapuit een vergelijkbare achteruitgang vertonen en dat de afname van het konijn iets
voorloopt op die van de tapuit. Dat komt doordat het enkele jaren
duurt voor een terugval in de konijnen effect heeft op de hoogte van
de vegetatie en daarmee op de tapuiten. Diverse waarnemers geven
aan dat het aantal konijnen in de Noordduinen al jaren vrij constant is.
Als gevolg daarvan bleef het duingrasland intact en het aantal broedparen onveranderd hoog. (Gegevens tapuit: Ruud Brouwer, gegevens
konijnen: Natuurmonumenten.)
Kortom, tapuiten zijn gebaat bij een goede konijnenstand. Hierin
ligt de verklaring voor de sterke afname van de tapuit sinds 1990.
Rond die tijd brak er onder de konijnen een dodelijke virusziekte
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uit: Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS), die in enkele jaren de konijnenstand decimeerde. In het grootste deel van de Nederlandse duinen verdwenen konijnen zelfs compleet. Vergeleken met de vorige
grote konijnenziekte, myxomatose (vanaf ongeveer 1955), is VHS een onzichtbare ziekte. Lopen
met myxomatose besmette konijnen weken, vrijwel blind, met ontstoken ogen rond, konijnen
met VHS sterven binnen 48 uur zonder uiterlijke
kenmerken die op ziekte wijzen. Omdat konijnen
een groot deel van hun leven ondergronds doorbrengen, gaan veel van de door VHS getroffen
konijnen in hun hol dood. De dieren die bovengronds sterven worden meestal snel door vossen,
andere roofdieren en aaseters opgegeten.
Het provinciale waterleidingbedrijf PWN onderzocht de effecten van het verdwijnen van konijnen in de duinen. In een duingebied zette men
proefvelden af met gaas, waardoor konijnen er
niet in konden. Wat opviel was een zeer sterke
toename van duinriet en een daling van het
aantal plantensoorten. Duinriet is een gras dat
snel groeit, kniehoog is en in korte tijd kortgrazige duingraslanden volledig kan overwoekeren. In het Zwanenwater is aangetoond dat
de tapuitenpopulatie slecht reageert op zo’n
verandering in het leefgebied.
De hamvraag is: waarom kelderde het aantal
konijnen in de Noordduinen na 1990 niet,
in tegenstelling tot de rest van Nederland?
Vossen zijn hier in gelijke mate verschenen als in het overige duin, dus vallen zij
als potentiële oorzaak af. De Zoogdiervereniging heeft bloedmonsters verzameld van konijnen uit verschillende
delen van het land, waaronder de Noordduinen. Het bloed werd
onderzocht op antistoffen tegen VHS. De aanwezigheid van antistoffen wijst op een vorm van immuniteit voor de ziekte. Het onderzoek gaf aan dat VHS (en myxomatose) overal in het land voorkomt, maar dat de ziekte op de meeste plaatsen steeds weer
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Sinds ongeveer 1990 zijn de duingraslanden van de Nederlandse
kustduinen, die onder normale omstandigheden vol bloemen,
insecten en vogels zitten, ernstig aangetast door vergrassing met
duinriet, zandzegge en helm. Eerste oorzaak hiervan is luchtvervuiling. Het is weliswaar het relatief schone noorden van ons land,
maar de duinen zijn hier kalkarm en daardoor extra kwetsbaar voor
stikstofverbindingen uit verkeer en landbouw. Bovendien is de
natuurlijke verstuiving te lang beperkt en is er massale konijnensterfte door ziekten. Door stikstofvervuiling en het ontbreken van
verstuiving en konijnenvraat is het leefgebied van de tapuit, dat
vooral bestaat uit kort afgeknabbelde duingraslanden met open
mosvegetaties, in Nederland vrijwel verdwenen, met als uitzondering de Noordduinen. De situatie doet denken aan de verhalen over
Asterix en Obelix: heel Gallië is veroverd door de Romeinen, met
uitzondering van hun dorp. Dankzij de toverdrank van de druïde
weten ze de Romeinen steeds te verslaan en te voorkomen dat hun
dorp door de Romeinse horden wordt ingenomen. Hoe komt het
dat de Noordduinen niet vergrassen en dat de tapuit hier kan gedijen? Wat is de toverdrank van de
tapuiten?
De verklaring hiervoor is simpel
en ingewikkeld tegelijk. Het
konijn speelt de hoofdrol in
het leven van de tapuit,
tenminste in de broedtijd.
Zijn massale aanwezigheid in de Noordduinen
(tot ca 50 konijnen per

hectare) zorgt ervoor dat de vegetatie kort en open wordt gehouden, met een flink aandeel open zand door gegraaf van holen: het
ideale milieu voor een tapuit op zoek naar voedsel als kevers, keverlarven en rupsen van nachtvlinders. Bovendien zijn tapuiten ook
voor hun nestgelegenheid afhankelijk van konijnen: ze maken hun
nest in verlaten konijnenholen. Daarin zijn ze niet uniek, want ook
bergeenden, holenduiven, kauwen en zelfs steenuilen maken gebruik van verlaten konijnenholen.

natuur

verdwijnt. Door de konijnen in deze gebieden wordt bij afwezigheid van de ziekte geen immuniteit opgebouwd. Als de aantallen
konijnen vervolgens weer iets toenemen, kan VHS keihard toeslaan. De Noordduinen behoort tot de weinige duingebieden waar
altijd veel konijnen hebben gezeten (ook in Castricum is zo’n plek)
en VHS en myxomatose ‘endemisch’ zijn, oftewel steeds aanwezig.
Hierdoor is de populatie min of meer immuun geworden. Het is
bekend dat van virussen verschillende stammen kunnen bestaan,
waarvan sommige ziekteverwekkend zijn en andere niet. Konijnen
die besmet zijn met de niet-ziekteverwekkende stam bouwen wel
een zekere mate van immuniteit op, ook tegen de ziekteverwekkende stam. Waarschijnlijk zijn juist bij hoge dichtheid van konijnen, verschillende stammen van het virus aanwezig, waardoor
immuniteit kan ontstaan in de populatie.
Voor de toekomst van de tapuit is naast de mate van openheid van
het duin, ook het gebruik ervan niet onbelangrijk. Er zijn bewijzen
dat de recreatiedruk de tapuit te veel wordt: bij veel gebruikte paden en in goed ontsloten stukken duin zitten beduidend minder
vogels dan in rustige terreindelen. Uit de grafiek valt op te maken
dat bij de hoogste recreatiedruk minder dan 33% van de aanwezige
tapuiten tot broeden komt. In afgesloten duinterreinen zitten de
meeste broedende tapuiten.
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Dichtheden van tapuiten in de Noordduinen en recreatiedruk (gemiddelden en spreiding). Meer rust in het duin, geeft meer broedgevallen.

Van links naar rechts: vrouwtje, net uitgevlogen jong, mannetje (geringd). Veel tapuiten
hebben kleine kleurringen die het mogelijk maken hen te herkennen en goed te volgen.
De mannetjes zijn meer grijs en hebben opvallender contrasten in het verenkleed.
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