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SAMENVATTING
In 2014 hebben PS van Fryslân het beleid voor het behoud van weidevogels vastgelegd in de
Weidevogelnota 2014-2020. Met dit beleid wil de provincie Fryslân het tij voor de terugloop van de
weidevogelstand in de provincie keren. Predatie speelt een grote rol in het broedresultaat van
weidevogels in Fryslân, zo blijkt onder andere uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen
(Kentie et al., 2017). Bij veel mensen uit het veld, zoals nazorgers en faunabeheerders bestaat de
indruk dat de steenmarter de laatste jaren een steeds grotere rol speelt bij de predatie van
weidevogels. De laatste jaren is het aantal Steenmarters in de open gebieden van Fryslân duidelijk
toegenomen. In 2017 is daarom in opdracht van de Provincie Fryslân in vier gebieden een pilot
project uitgevoerd naar de predatie door steenmarters op weidevogels, waarbij de rol van
steenmarters bij de predatie van weidevogelnesten in Fryslân is onderzocht. In het onderzoeksgebied
Soarremoarre bij Aldeboarn was in 2017 de steenmarter de belangrijkste oorzaak voor de hoge
nestpredatie in dit gebied.
In verband met de hoge predatiedruk van steenmarters in het weidevogelgebied Soarremoarre heeft
de provincie Fryslân er voor gekozen om in 2018 een pilot onderzoek te starten naar de effecten van
het beheer in de vorm van wegvangen en doden van steenmarters.
De provincie heeft bij de pilot een uitgebreide monitoring uit laten voeren, die in hoofdlijnen
overeen komt met de monitoring die in 2017 is uitgevoerd. De monitoring heeft zich gericht op de
aanwezigheid van steenmarters in het gebied en de predatie van nesten.
Het vangen van steenmarters heeft plaatsgevonden in de periode 7 maart – 21 april 2018. Er werden
in totaal 11 steenmarters gevangen door middel van kastvallen, waarvan 1 zogend vrouwtje weer is
vrijgelaten en de overige zijn gedood. Een tweede zogend vrouwtje dat in het onderzoeksgebied
werd ontdekt is ook verder met rust gelaten.
Het vangen en doden zorgde voor een lagere predatiedruk door steenmarters in de Soarremoarre in
vergelijking met 2017. In 2017 werd nog 33% van de 54 met cameravallen gevolgde nesten
gepredeerd door steenmarter. Dit aandeel is in 2018, na het beheer van steenmarters, gedaald naar
19% van de 68 met cameravallen gevolgde nesten. Van de gepredeerde nesten was het aandeel van
de steenmarter in 2017 55%. Dit aandeel is in 2018 gedaald naar 35%. Ondanks het feit dat er in het
broedseizoen nog twee steenmarters met jongen midden in het onderzoeksgebied aanwezig waren,
is er toch sprake van een duidelijke daling van de predatie van weidevogelnesten door steenmarters.
De nestoverleving is in 2018 in vergelijking met 2017 slechts met 7% gestegen van 39 naar 46 %. De
aanwezigheid van twee zogende moeren van de steenmarter en een vos in het gebied hebben
namelijk gezorgd voor een suboptimaal verloop van de proef, waardoor het effect van het beheer
van steenmarters minder duidelijk naar voren is gekomen. De nog aanwezige steenmarters en vos
hebben gezamenlijk alsnog gezorgd voor een aanzienlijke predatie van weidevogelnesten. In totaal
ging het om 31 van de 68 gevolgde nesten. De nestoverleving was al met al beter dan in 2017, maar
was met 46% toch nog duidelijk te laag. Als er geen steenmarters waren weggevangen zou het
aandeel van steenmarters aan de nestpredatie vergelijkbaar zijn geweest met vorig jaar en de totale
nestoverleving lager dan in 2017 op naar schatting 30% hebben gelegen. In geval de nesten die in
2018 werden gepredeerd door steenmarter en vos waren uitgekomen, dan zou de nestoverleving in
de ordegrootte van circa 90 % hebben gelegen. Uiteraard hadden deze nesten ook bij het ontbreken
van nestpredatie door vos en steenmarter op andere wijze verloren kunnen zijn gegaan, maar dit
geeft wel aan hoe groot de invloed van beide soorten op de nestoverleving in 2018 was.
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Een belangrijke onderzoeksvraag was of de territoria die na het wegvangen van steenmarters in het
onderzoeksgebied vrijkomen al tijdens het broedseizoen weer zouden worden opgevuld door influx
van steenmarters uit andere gebieden in de omgeving, of uitbreiding van naburige territoria, waarbij
de vrijgekomen gebieden zouden worden opgenomen. Er kon aan de hand van cameravalbeelden
geen influx uit de omgeving worden aangetoond. Blijkbaar zijn de steenmarter territoria gedurende
het broedseizoen van weidevogels vrij stabiel.
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1. INLEIDING
Aanleiding
De laatste jaren is het aantal steenmarters (Martes foina) in de open weidevogelgebieden van
Fryslân duidelijk toegenomen. Bij veel mensen uit het veld, zoals nazorgers en wildbeheerders
bestaat de indruk dat de steenmarter een voorname rol speelt bij de predatie van weidevogels.
In 2014 hebben PS van Fryslân het beleid voor het behoud van weidevogels vastgelegd in de
Weidevogelnota 2014-2020. Met dit beleid wil de provincie Fryslân het tij voor de terugloop van de
weidevogelstand in de provincie keren. De provincie Fryslân treedt faciliterend op wanneer er
relevante aanwijzingen zijn dat predatie een zodanige omvang kan hebben dat hierdoor de
behouddoelstellingen op grond van de weidevogelnota in gevaar kunnen komen. Als voorwaarde
stelt de provincie dat het gebied en het weidevogelbeheer goed op orde zijn, zoals dit is uitgewerkt
in het protocol predatiebeheer (Oosterveld, 2014).
In 2017 is er in opdracht van de provincie Fryslân een pilot onderzoek uitgevoerd naar de rol van de
steenmarter in vier weidevogelgebieden. Hieruit komt in hoofdlijnen naar voren dat steenmarters
kunnen zorgen voor een aanzienlijk verlies van nesten van grutto en andere weidevogels, maar dat
die invloed niet in alle gebieden even groot is (Jonge Poerink et al., 2017).
In het onderzoeksgebied Soarremoarre bij Aldeboarn was in 2017 de steenmarter de belangrijkste
oorzaak voor de hoge nestpredatie in dit gebied. Tijdens het cameravalonderzoek bij nesten van
weidevogels in 2017 zijn meer dan 30% van de gevolgde nesten gepredeerd door steenmarters. Uit
de DNA-analyse van predatieresten van eieren is op 80% van de eieren DNA van de steenmarter
aangetroffen. De steenmarter komt bij Soarremoarre dan ook als veruit belangrijkste nestpredator
naar voren. In de andere onderzoeksgebieden werd in het broedseizoen van 2017 een dergelijke
hoge predatiedruk door steenmarters niet waargenomen.
In verband met de hoge predatiedruk van steenmarters in het weidevogelgebied Soarremoarre heeft
de provincie Fryslân er voor gekozen om in 2018 een pilot onderzoek te starten naar de effecten van
het beheer in de vorm van wegvangen en doden van steenmarters.
De provincie heeft bij de pilot een uitgebreide monitoring uit laten voeren, die in hoofdlijnen
overeen komt met de monitoring die in 2017 is uitgevoerd. De monitoring heeft zich daarbij gericht
op de aanwezigheid van steenmarters in het gebied en de predatie van nesten.
Onderzoeksvragen
Conform het onderzoek in 2017 heeft het onderzoek zich in 2018 gericht zich op het bepalen van de
omvang en relevantie van predatie door steenmarter voor de weidevogels. Daarbij heeft het
onderzoek zich met name gericht op de effecten van predatie op de weidevogelsoort grutto. Echter,
ook andere belangrijke weidevogelsoorten als kievit, tureluur en scholekster zijn meegenomen bij de
monitoring.
De volgende hoofdvragen zijn door de provincie Fryslân geformuleerd:
• wat is het broedsucces van weidevogels, wanneer in een gebied predatiebeheer door middel
van wegvangen van steenmarters wordt uitgevoerd?
• wat is het effect van het uitrasteren van weidevogelgebieden met schrikdraadnetten op het
broedsucces van weidevogels en de nestpredatie, met speciale aandacht voor predatie door
steenmarters?
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Deze twee hoofdvragen zijn uitgewerkt tot vier onderzoeksvragen:
1. Is het mogelijk om door het wegvangen van steenmarters de predatiedruk door
steenmarters op weidevogels in een gebied te verlagen?
2. Verbetert de nestoverleving van weidevogels, wanneer in een gebied predatiebeheer door
middel van wegvangen van steenmarters wordt uitgevoerd?
3. Worden vrijgekomen steenmarter territoria nog tijdens het broedseizoen van weidevogels
weer opgevuld door influx van dieren van buiten het beheergebied?
4. Wat is het effect van het uitrasteren van weidevogelgebieden met schrikdraadnetten op het
broedsucces van weidevogels en de nestpredatie, met speciale aandacht voor predatie door
steenmarters?
De vierde onderzoeksvraag is uitgewerkt in een separaat rapport (Jonge Poerink & Dekker, 2018).
Het verkrijgen van deze kennis is noodzakelijk om te kunnen bepalen of enige vorm van beheer van
steenmarters of steenmarterpopulaties in en rond belangrijke weidevogelgebieden noodzakelijk en
haalbaar kan zijn. Tot op heden ontbreekt het aan voldoende kennis over de
populatie(ontwikkelingen) van steenmarters en welke maatregelen eventueel effectief zouden zijn
om predatie door steenmarters te voorkomen en te beperken.
De monitoring is uitgevoerd door de samenwerkende partijen Ecosensys en Jasja Dekker
Dierecologie. Hierbij zijn zij in belangrijke mate ondersteund door lokale velddeskundigen.
De monitoring heeft in hoofdlijnen bestaan uit:
- monitoring van weidevogelnesten door middel van cameravallen.
- bepaling van de soort predator van weidevogels en weidevogelnesten op basis van DNAanalyse van predatieresten van weidevogels.
- monitoring van steenmarters, bij potentiele locaties met verblijfplaatsen zoals erven van
boerderijen en bosschages
Het beheer van steenmarters werd in opdracht van de provincie Fryslân gecoördineerd door
Boerema en van den Brink BV en werd uitgevoerd door lokale jachtaktehouders. Ecosensys en Jasja
Dekker Dierecologie hebben de te volgen beheerprotocollen uitgewerkt en het beheerproces
gemonitord.
In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 het onderzoeksgebied en het beheer van steenmarters kort
toegelicht, waarna in hoofdstuk 3 de gebruikte onderzoeksmethoden nader worden beschreven. De
resultaten van het onderzoek met cameravallen en analyse van DNA worden in hoofdstuk 4
beschreven. In hoofdstuk 5 vindt de discussie van de resultaten plaats, waarna in hoofdstuk 6 de
conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt.

DANKWOORD
Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de lokale deskundigen, die
ons hebben geholpen door het zoeken van nesten, het plaatsen van cameravallen en het verzamelen
van predatieresten. Dank daarvoor aan Jorn Akkerman, Hendrik Blankestijn, Jan Peenstra, Geert
Peenstra, Jitze Peenstra, Anne Voolstra, en Broer Voolstra.
Meerdere grondeigenaren hebben toestemming gegeven om hun land te betreden waarvoor wij hen
erkentelijk zijn.
Nutte Veenstra van de BFVW heeft de data uit het registratiesysteem van de BFVW voor ons
6

Pilot Project steenmarters en weidevogelpredatie Soarremoarre

Rapportnummer 20180304

toegankelijk gemaakt, waarvoor dank. Hinko Talsma (provincie Fryslân) hielp ons aan de geodata van
de weidevogelkansenkaart. Ten slotte dank aan Helene de Jong, Ilka Kerssies en Fokke Wagenaar die
vanuit de provincie Fryslân bij het project betrokken waren.

7

Pilot Project steenmarters en weidevogelpredatie Soarremoarre

Rapportnummer 20180304

2. BESCHRIJVING ONDERZOEKSGEBIED, PREDATIEBEHEER EN
PILOT PROJECT STEENMARTER
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het weidevogelgebied de Soarremoarre ten noorden van
Aldeboarn. Dit gebied valt onder Gebiedscoöperatie It Lege Midden. In dit rapport noemen we het
onderzoeksgebied in figuren en grafieken kortweg “Soarremoarre”.
De ligging van het onderzoeksgebied in de provincie Fryslân is in figuur 2.1 weergegeven.

Figuur 2.1 Locatie van het onderzoeksgebied. Donker grijs: bebouwde kom.
Licht groen: weidevogelkansgebieden (bron: provincie Fryslân).

De begrenzing van het gebied waarvoor de ontheffing is verleend is weergegeven in figuur 2.2.
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Figuur 2.2 Begrenzing onderzoeksgebied Soarremoarre bij Aldeboarn.

Het gebied bestaat uit een kern met particulier weidevogelbeheer met daar omheen een schil van
percelen met agrarisch natuurbeheer. Het onderzoeksgebied Soarremoarre heeft een oppervlakte
van circa 1360 ha. Soarremoarre is een succesverhaal binnen het weidevogelbeheer. De betrokken
veehouders hebben er alles aan gedaan om het gebied optimaal in te richten voor weidevogels. Er is
sprake van een groot areaal kruidenrijk grasland, een hoog waterpeil, plas-drasgebied, bemesting
met ruige stalmest, uitgesteld maaien, mozaiekbeheer, intensief beheer van zwarte kraaien en
vossen en een grote mate van openheid en rust. Dit heeft zich in de afgelopen 20 jaar vertaald in een
stijging van de aantallen weidevogels, met grote aantallen broedende grutto’s en zelfs meerdere
broedparen van de watersnip. Het aantal broedparen van de grutto in het onderzoeksgebied lag in
2017 op 136 broedparen en in 2018 op 119 broedparen (zie tabel 2.1; bron: database BFVW).
Tabel 2.1. Aantallen broedparen van grutto’s in het studiegebied. Bron: database BFVW.
Jaar
Aantal broedparen
2015
153
2016
153
2017
136
2018
119

Predatiebeheer
Ten behoeve van de weidevogels wordt in de Soarremoarre een intensief predatiebeheer uitgevoerd.
Dit bestaat enerzijds uit preventieve maatregelen zoals het verwijderen van opgaande beplanting en
behoud van de openheid van het gebied. Daarnaast vindt een intensief beheer van zwarte kraaien en
vossen plaats, waarbij wordt gestreefd naar een nulstand voor deze soorten binnen het gebied.
De laatste jaren is er, ondanks het intensieve beheer van vossen en zwarte kraaien, sprake van een
hoge predatiedruk, waardoor veel nesten verloren gaan (informatie Gebiedscoöperatie It Lege
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Midden). Uit beelden van cameravallen die geplaatst werden door Gebiedscoöperatie It Lege Midden
is in 2016 al naar voren gekomen dat de steenmarter in de weidevogelgebieden van Soarremoarre
actief was. Dit beeld werd tijdens een uitgebreid onderzoek met cameravallen en DNA analyse van
predatieresten in 2017 bevestigd (Jonge Poerink et al., 2017). Tijdens het onderzoek in 2017 kwam
de steenmarter in het onderzoeksgebied bij Aldeboarn als een belangrijke verliesoorzaak van
weidevogelnesten naar voren. Van de 54 met de camera gevolgde nesten werd 61 % gepredeerd en
daarvan werd meer dan de helft gepredeerd door steenmarters. Andere nestpredatoren waren in
2017 bij Aldeboarn vos (12 %) en bunzing (3%). Uit de DNA-analyse van predatieresten van eieren
werd op 80% van de eieren DNA van de steenmarter aangetroffen. De steenmarter kwam in 2017 bij
Soarremoarre dan ook als veruit de belangrijkste nestpredator naar voren. Bij een dergelijke
predatiedruk is de nestoverleving onvoldoende om de gruttopopulatie in het gebied bij Aldeboarn op
termijn in stand te houden. Op basis van camerabeelden en dood gevonden exemplaren werd in
2017 geschat dat gedurende het broedseizoen van 2017 minimaal 10 steenmarters in de
Soarremoarre bij Aldeboarn en directe omgeving aanwezig zijn geweest.
Beheer steenmarter
De provincie Fryslân heeft in verband met de mogelijke gevolgen van de predatiedruk van
steenmarters op weidevogels in de Soarremoarre en elders in Fryslân besloten om een pilot project
te initiëren, waarbij het aantal steenmarters gereguleerd wordt. De provincie wil daarmee inzicht
krijgen in het effect van de regulatie van steenmarters in een weidevogelgebied op het broedsucces
van weidevogels. Daarom heeft de provincie Fryslân begin 2018 aan Gebiedscoöperatie It Lege
Midden een ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor het vangen en doden van maximaal
10 - 15 steenmarters binnen het onderzoeksgebied (ontheffing nummer kenmerk 01502107, d.d. 6
maart 2018).
Binnen deze ontheffing is gewerkt volgens een vooraf opgesteld protocol waarin onder andere de
volgende werkwijzen zijn opgenomen:
- het beheer wordt uitgevoerd onder supervisie/begeleiding van onafhankelijke ecologen
- uitsluitend gebruik van kastvallen als vangmiddel
- kastvallen voorzien van een alarm dat zodra een kastval dicht slaat, via GSM een bericht
verstuurd naar de betrokken beheerders, alsmede de ecologen die de supervisie hebben
- de kastval moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 uur na dicht slaan van de
kastval worden gecontroleerd
- de kastval moet worden voorzien van een ontsnappingsopening voor wezel en hermelijn
- bijvangst moet worden vrijgelaten.
- Zogende moertjes moeten worden vrijgelaten.
Het hele vangproces werd gemonitord door middel van cameravallen bij de kastvallen. Daarnaast
vond een registratie van het vangproces plaats via rapportage in een Whatsapp groep, waar de
begeleidende ecologen ook deel van uitmaakten. Op deze wijze was er een gedegen en continue
controle van het vangproces mogelijk.
In de periode 7 maart - 25 mei 2018 zijn 15 kastvallen binnen het onderzoeksgebied ingezet om
steenmarters te vangen. De vangmethode met kastvallen bleek goed te werken, met slechts zeer
beperkte bijvangsten (bruine rat, egel, haas, merel, kip en huiskat) die allen tijdig werden vrijgelaten.
Er zijn in totaal 11 steenmarters gevangen tussen 7 maart en 21 april (zie figuren 2.3 en 2.4).
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Figuur 2.3 Verdeling van vangsten en verkeersslachtoffer steenmarters per sekse in de tijd. Daarnaast werd op
30 juni een moertje als verkeerslachtoffer gevonden (niet afgebeeld op tijdlijn).
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Figuur 2.4. Locaties vangsten, verkeersslachtoffers en zogende moertjes van steenmarters in het
onderzoeksgebied. Voor een betere leesbaarheid zijn meerdere vangsten op 1 vanglocatie naast
in plaats van op elkaar geprojecteerd.

Van de 11 gevangen steenmarters is een zogend vrouwtje dat op 1 april 2018 werd gevangen,
conform de voorwaarden in de ontheffing, weer losgelaten. Daarna is de kastval van het erf
verwijderd. Dit vrouwtje werd gevangen op een erf direct ten westen van de Botmar. In het pand
waar het vrouwtje op het erf was gevangen, werd in dezelfde periode inpandig de geur van een
steenmarter en de geluiden van jongen waargenomen. Daarnaast werd op nog geen kilometer ten
noorden van deze locatie een tweede zogend vrouwtje vastgesteld. Dit werd vastgesteld op basis van
waarneming van de geluiden van jonge dieren in een ruimte boven het plafond van een wasruimte
bij een camping in het gebied. Vervolgens is ook hier besloten om de kastval die op dit erf was
geplaatst te verwijderen. Zo is voorkomen dat dit zogende vrouwtje ook zou worden gevangen.
Uiteindelijk waren tijdens het broedseizoen, ondanks het tijdig wegvangen van de tien steenmarters
toch nog 2 vrouwtjes met jonge dieren aanwezig. Met een cameraval werd later in het seizoen, in de
maand juni, meerdere keren een vrouwtje vastgelegd dat met 3 jongen in het gebied ten westen en
ten zuiden van de Botmar op pad was. Waarschijnlijk was dit één van beide vrouwtjes waarvan de
plaatsen waar de jongen zijn geworpen eerder waren gelokaliseerd. Naast de steenmarters die met
behulp van de kastvallen werden gevangen zijn er nog 2 steenmarters binnen het gebied als
verkeersslachtoffer gemeld. Het gaat om een mannetje dat op 18 april langs de Prikwei aan de
oostelijke rand van het onderzoeksgebied werd aangetroffen gemeld en een jong vrouwtje dat op 30
juni 2018 langs de Sodumerdyk werd gevonden.
Overigens werden gedurende het broedseizoen binnen de bebouwde kom van Nes, meerdere
waarnemingen gedaan van steenmarters. Daarnaast was er ook een melding van een verblijfplaats
met jongen binnen de bebouwde kom van Nes.
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3. METHODEN
De volgende onderzoeksmethoden zijn gebruikt voor het onderzoeken van de rol van de steenmarter
als predator van weidevogels en het effect van het beheer van steenmarters op de nestoverleving in
het onderzoeksgebied:
- onderzoek naar predatie van nesten met cameravallen
- onderzoek naar predatie door middel van analyse van DNA aan predatieresten
- onderzoek naar de aanwezigheid van steenmarters met cameravallen.

3.1

Onderzoek met cameravallen bij nesten

In het onderzoeksgebieden zijn vanaf het moment van de eerste legsels, in begin april 2018
cameravallen geplaatst bij nesten van weidevogels. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de
veldmedewerkers (lokale deskundigen), die nesten lokaliseerden, cameravallen bij de nesten
plaatsten en controleerden.
Er is gewerkt met cameravallen van het merk Reconyx, typen HC500 en HC600. Deze cameravallen
hebben een triggertijd van 0,2 seconde zodat ook snel bewegende dieren worden vastgelegd, en een
relatief goede beeldkwaliteit. Groot voordeel van de Reconyx cameravallen is daarnaast dat de
batterijen lang mee gaan en in deze studie niet tussentijds verwisseld hoeven te worden.

Figuur 3.1 Cameravallen bij nesten in het bloemrijke grasland van Soarremoarre bij Aldeboarn.

Voor de kwaliteit en uniformiteit van werken is een goede instructie van de veldmedewerkers van
cruciaal belang. Daarom is een werkvoorschrift opgesteld (zie bijlage 1) met daarin voorschriften
over de afstand van camera tot nest, richting van de lens etc. Daarnaast is deze werkwijze in het veld
nader aan de veldmedewerkers toegelicht.
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De veldmedewerkers hebben van alle cameravallen en nesten een standaard logboek bijgehouden,
waarin staat genoteerd wanneer welke camera waar heeft gestaan (GPS coördinaten) , bij welk nest
van welke soort weidevogel, of de camera goed functioneerde, wanneer het nest is bezocht,
wanneer het nest volgens de veldmedewerker is gepredeerd en of er predatieresten zijn
aangetroffen. Voor dit doel en de uniformiteit van werken is een speciaal veldformulier opgesteld
(zie bijlage 2). Daarnaast hebben de veldmedewerkers een foto gemaakt met ID-nummer van het
nest en de camera opstelling.

Figuur 3.2 Registratie van nestgegevens bij een cameraval opstelling

De camera’s en gemonitorde nesten zijn uniek genummerd. De camera’s zijn zo ingesteld dat op
ieder beeld een cameracode, datum en tijd staat genoteerd. De tijden van de camera’s zijn op de
seconde nauwkeurig gesynchroniseerd. Dit tot het moment van de volgende nestcontrole, waarbij de
camera is verwijderd en bij een nieuw broedgeval is ingezet. Zo is een dataset opgebouwd van
nesten met het broedresultaat, en in geval van predatie, datum, tijd, locatie, soort, en ook bezoeken
van eventuele aaseters, indien die na de predatie het nest bezoeken.
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In totaal zijn in 2018 68 nesten in onderzoeksgebied Soarremoarre met cameravallen gemonitord,
wat iets meer is dan in 2017 toen 54 nesten werden gemonitord. De cameravallen stonden bij nesten
van grutto (24), kievit (23), scholekster (9), tureluur (19), slobeend (1) en wilde eend (2).
Het gebruiken van controles voor de bepaling van het nestsucces brengt wat methodologische
problemen met zich mee, zelfs met een continue monitoring met cameravallen. Ook met intensieve
veldbezoeken worden regelmatig de eerste dagen na begin van de leg gemist. Daarmee is het dus
mogelijk dat er nesten worden gemist die al in de eerste dagen verdwijnen door predatie. Om dit
probleem te voorkomen wordt wel gebruik gemaakt van berekenen van een dagelijkse
overlevingskans van het nest met behulp van de Mayfield methode. Deze wordt vervolgens gebruikt
om de overlevingskans van een nest te berekenen. De Mayfield methode gaat echter uit van een
interval van dagen of zelfs een week tussen opeenvolgende nestcontroles. Cameravallen leveren
nauwkeuriger beeld op van het predatiemoment: de nesten worden continu ‘bewaakt’. Bij dergelijke
gegevens past een mark-recapture ‘known fates’ model beter (Pollock et al, 1989). Deze methode
schat net als de Mayfield-methode de dagelijkse overlevingskans van nesten, maar zonder de
onzekerheid van het exacte predatiemoment. Dit kan eventueel ook per soort, of per week, mits er
voldoende nesten zijn gevolgd. De bepalingen van nestoverleving in deze studie zijn gedaan met de
programma’s MARK en Rmark.

3.2

DNA-analyse predatieresten

Dieren laten sporen van DNA in de omgeving achter. Dit DNA kan gedetecteerd worden in keutels of
haren die achtergelaten worden, maar ook in bodem- of watermonsters. In dit project is DNAanalyse als nieuwe techniek gebruikt om DNA van predatoren te detecteren in predatieresten van
weidevogels, zoals eierschalen en overblijfselen van gepredeerde kuikens en adulte vogels. De
aanwezigheid van DNA van een predator betekent hoogstwaarschijnlijk dat de eieren gepredeerd zijn
door de gedetecteerde predator. Omdat sommige soorten predatoren ook aas eten is het van belang
dat er monsters worden genomen van zo vers mogelijke predatieresten. Als er in het DNA monster
van een gepredeerd nest meerdere soorten roofdieren worden aangetoond, is aannemelijk dat één
van deze soorten de prooi gedood heeft, en de andere soort slechts aan het ei of kadaver gelikt of
geroken heeft. Groot voordeel van DNA-analyse is dat er bij DNA-analyse geen sprake is van
aantrekkingskracht of mijding van nesten en verstoring van broedende vogels, zoals dit bij het
plaatsen van cameravallen wel kan voorkomen.
Opzet
Indien voldoende DNA op de predatieresten aanwezig is kan een techniek worden toegepast waarbij
specifiek DNA van roofdieren gedetecteerd kan worden. Roofdieren die gedetecteerd kunnen
worden zijn onder andere:
- vos
- das
- hond
- wasbeerhond
- kat
- steenmarter
- boommarter
- bunzing
- hermelijn
- wezel
- Amerikaanse nerts.
Naast bovengenoemde roofdieren is ook de bruine rat in deze analyse meegenomen.
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Werkwijze
Voor het verzamelen, transport en opslag van monsters van predatieresten van weidevogels is een
ontheffing op de Wet natuurbescherming verleend door de provincie Fryslân (ontheffing nummer
01510094 d.d. 6 april 2018).
De predatieresten zijn verzameld door nazorgers en andere betrokkenen in het veld. Predatieresten
die vers zijn en duidelijk zijn toe te schrijven aan predatie hadden daarbij de voorkeur. Voor de
kwaliteit en uniformiteit van werken is een werkvoorschrift (zie bijlage 3) opgesteld met onder
andere instructies ter voorkoming van contaminatie van monsters, zoals het dragen van
wegwerphandschoenen. Alle predatieresten zijn in het veld verpakt in gripzakken waar zakjes
silicagel als droogmiddel aan zijn toegevoegd. De veldmedewerkers hebben in het veld foto’s van de
predatieresten gemaakt en op een standaardformulier (zie bijlage 4) gegevens en bijzonderheden
genoteerd. De verzamelde predatieresten van eieren zijn bij kamertemperatuur opgeslagen, terwijl
de predatieresten van kadavers in een diepvries zijn opgeslagen. De monsters van predatieresten zijn
regelmatig vervoerd naar het laboratorium van Datura in Leiden, waar de DNA-analyses zijn
uitgevoerd. In het laboratorium zijn als eerste stap van de monsters met predatieresten
deelmonsters genomen (zie figuur 3.4).

Figuur 3.4 Methode van deelmonstername van predatieresten voor DNA analyse in het laboratorium. Links
wordt van een bijtplek bij een gruttokuiken een monster genomen. Rechts is een deelmonster van een eischaal
genomen.

Bij eischalen wordt een deelmonster genomen van de rand waar het ei was opengebeten en bij
kadavers van die plekken waar duidelijk bijt- of kauwsporen zichtbaar zijn. Hiermee wordt de kans op
DNA van een predator in het deelmonster groter. Vervolgens is het DNA uit het deelmonster
gezuiverd, waarna door middel van een PCR een DNA marker is vermeerderd die de soortinformatie
bevat. De PCR is zo ontworpen dat uitsluitend roofdier DNA gedetecteerd kan worden. DNA is
vervolgens gesequenced met behulp van Next Generation Sequencing (NGS). Verkregen DNA
sequenties zijn vergeleken met een referentiedatabase. Hierin zijn DNA-sequenties aanwezig van alle
bovengenoemde Nederlandse roofdieren en de bruine rat. Een match met de referentie database
betekent dat er DNA van het betreffende roofdier op de predatieresten aanwezig is.
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In 2018 was het aantal predatieresten dat kon worden verzameld in de Soarremoarre beperkt in
vergelijking met 2017. In 2017 werden in totaal 20 monsters verzameld, terwijl er in 2018 slechts 4
monsters konden worden verzameld. Het betrof 3 predatieresten van eieren en 1 kadaver.

3.3

Onderzoek naar de aanwezigheid van steenmarters met cameravallen

Voorafgaand aan het vangen van steenmarters in het kader van deze pilot, is met cameravallen
Reconyx HC500 en HC600 onderzocht waar in het onderzoeksgebied regelmatig steenmarters
verblijven. In totaal zijn hiervoor 15 cameravallen ingezet. Na de periode van vangen van de
steenmarters zijn deze cameravallen gebruikt om op boerenerven en in het veld de aanwezigheid
van steenmarters te onderzoeken. Hierdoor kon worden vastgesteld in hoeverre er sprake is van
influx van steenmarters van buiten het onderzoeksgebied.
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4. RESULTATEN
4.1

Algemeen

Weer
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het weer in de Soarremoarrepolder tijdens de
onderzoeksperiode. Deze zijn gebaseerd op de maandoverzichten van het KNMI en aangevuld met
eigen aantekeningen. Hierbij worden maandgemiddelden afgezet tegen de “normaal”, de
maandgemiddelden van de periode 1981-2010.
Maart was koud, met een temperatuur van respectievelijk 3,5°C (weerstation Leeuwarden) tegen
een normaal van 6,2°C. Er waren daarbij in de Bilt 2 ijsdagen. Normaal is er in maart geen ijsdag
meer. De maandsom was 43 mm, tegen de normaal van 65 mm.
April was zeer zacht en erg nat. De temperatuur lag hoog met gemiddeld 10,9°C (weerstation
Leeuwarden) tegen een normaal van 8,2°C en drie vorstdagen tegen een normaal aantal van acht
dagen. De neerslagsom was 73 mm, tegen de normale neerslagsom van 40 mm van 1981-2010. Op
29 en 30 april waren er onweersbuien met plaatselijk zeer veel neerslag. Mei was extreem warm,
zonnig en gemiddeld aan de droge kant. Het was de warmste meimaand sinds minstens 300 jaar. In
Leeuwarden was het maandgemiddelde 15,6°C tegen een norm van 12,0°C. Met een maandsom van
40 mm regen viel er 17 mm minder dan in de periode 1981-2010. (KNMI, 2018b). Eind mei waren er
veel onweersbuien met soms veel neerslag. In de Soarremoarre viel op 31 mei een onweersbui met
veel grote hagelstenen, waarbij in 25 minuten 40 mm neerslag viel.
Juni was zeer warm en vrij nat. Met 15,91°C was het in het onderzoeksgebied 1.3 graden warmer dan
de normaal. Het was in het hele land zeer droog, maar in het noorden viel nog relatief veel neerslag,
met rond de 57 mm neerslag tegen de normaal van 73 mm.

4.2

Cameravallen

In tabel 4.1 worden per gebied en per soort de aantallen gevolgde nesten en hun lot weergegeven.
Tabel 4.1 Broedresultaat van de met cameravallen gevolgde nesten in Soarremoarre in 2018 en, ter vergelijking,
in 2017 (Jonge Poerink et al, 2017).
uitgekomen
gepredeerd
verlaten
totaal
% nestpredatie
Jaar
30

37

68

54%

grutto

9

14

24

61%

kievit

9

14

23

61%

scholekster

5

3

9

33%

tureluur

5

5

19

50%

slobeend

1

0

1

0%

wilde eend
2017

1

1

2

50%

20

33

54

61%

grutto

9

14

23

61%

kievit

8

14

22

64%

scholekster

2

4

7

57%

tureluur

1

1

2

50%

2018

1

1

1

1
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De periode waarover de nesten werden gevolgd en het lot van elk nest is weergegeven in figuren 4.2.
Ter vergelijking zijn de gegevens van Soarremoarre van 2017 ook weergegeven. De lijnen geven de
periode aan waarover het nest met de camera is gevolgd.

Resultaat
uitgekomen
gepredeerd
verlaten

Broedvogel
kievit
grutto
tureluur
scholekster
kluut
wilde eend
slobeend

28-06

21-06

14-06

07-06

31-05

24-05

17-05

10-05

03-05

26-04

19-04

12-04

05-04

visdief

29-03

Nest

2018
AL289
AL265
AL259
AL275
AL103
AL217
AL216
AL245
AL228
AL264
AL288
AL258
AL044
AL274
AL205
AL215b
AL102
AL244
AL293
AL234
AL227
AL257
AL043
AL287
AL273
AL233
AL263
AL226
AL204
AL215
AL272
AL101
AL042
AL286
AL225
AL262
AL256bis
AL041
AL203
AL232
AL243
AL256
AL214
AL285
AL255
AL292
AL254
AL271
AL202
AL213
AL253
AL212
AL291
AL261
AL284
AL224
AL283
AL242
AL231
AL201
AL252
AL222
AL282
AL221
AL211
AL281
AL251
AL241
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grutto
tureluur
scholekster
kluut
wilde eend
slobeend
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24-05

17-05

10-05

03-05

26-04

19-04

12-04

05-04

visdief

29-03

Nest

2017
455
533
561
465
416
404
512
454
436
425
403
445
532
444
464
435
453
571
503
543
521
425_1
402
502
463
531
551
542
434bis
415
511
443
541
501
462
434
414
452
433
461
424
442
413
451
432
401
441
423
431
412
422
421
471
411

Figuur 4.2 De periode waarover de nesten werden gevolgd en het lot van de gevolgde nesten in
onderzoeksgebied Soarremoarre in 2018 (boven) en 2017 (onder). De lijnen staan steeds voor de periode
waarover het nest gevolgd werd: het zwarte symbool links is het moment van plaatsen van de cameraval, het
symbool rechts is het moment waarop het nest uitkwam of verloren ging.
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In figuur 4.2 is te zien dat in 2018 de predatiedruk vooral in de eerste helft van de onderzoeksperiode
hoog was. In 2018 kwamen in de periode tot circa 10 mei slechts 4 van de 27 nesten uit. Dit betekent
dat slecht 15% van de nesten van deze periode is uitgekomen. In de periode na 10 mei was het
broedresultaat duidelijk beter en is circa 65% van de nesten uitgekomen.
Dit beeld wordt bevestigd door de analyse van de nestoverleving. Met behulp van een ‘known fate
mark recapture’ model is de overlevingskans van een nest van de grutto berekend. De berekende
overleving van gruttonesten in 2018 was 29% ± 8 tegen 25% ± 8 in 2017 en voor kievitsnesten 23% ±
8 in 2018 tegen 22 ± 0.8 in 2017.
In figuur 2.3 is de nestoverleving volgens het overlevingsmodel, gebaseerd op de nestgegevens van
grutto en kievit uit 2018 weergegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met de kans dat een nest
voor ontdekking al gepredeerd is. De gemiddelde overlevingskans van een nest is aan het begin van
het seizoen in het model 19% (0.19+/- 0.10 se) en loopt gestaag op tot 44% (0.44 +/- 0.31 s.e.) aan
het eind van de onderzoeksperiode.

1.00

Nest overleving

0.75

0.50

75

50

25

0.00

0

0.25

Dag

Figuur 4.3 De nestoverleving volgens een overlevingsmodel, gebaseerd op de nestgegevens van grutto en kievit
in 2018. Het grijze vlak is het betrouwbaarheidsinterval. Op de horizontale as staan de dagen sinds de eerste
camera geplaatst is.

Aan de hand van de cameravalbeelden was het in 2018 in 33 gevallen mogelijk om de soort predator
te identificeren. In figuur 4.4 zijn enkele voorbeelden te zien van cameraval opnamen van
nestpredatoren in de Soarremoarre in 2018.
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Figuur 4.4 Enkele voorbeelden van cameraval opnamen van nestpredatoren in de Soarremoarre in 2018. Van
links boven naar rechts onder: vos bij nest kievit, vos predeert adulte grutto op nest, vos bij nest scholekster,
steenmarter bij nest kievit, steenmarter bij nest grutto, steenmarter predeert nest grutto.

De locaties van de gevolgde nesten, het nestresultaat en de op camera waargenomen soorten
nestpredatoren die in 2018 zijn vastgesteld zijn op kaart weergegeven in figuur 4.5.
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Soarremoarre 2018
Gevolgde nesten
Uitgekomen
Steenmarter
Vos
Overige
Onbekend
Beheergebied
Steenmarters
zogend, niet gedood

Figuur 4.5 Locaties van de gevolgde nesten, nestresultaat en locaties van weggevangen steenmarters in
onderzoeksgebied Soarremoarre. De blauwe stippen geven de locaties aan van de verblijfplaatsen van de
zogende steenmarters.

In figuur 4.5 is te zien dat de predatie door steenmarters met name is geconcentreerd binnen een
straal van circa 1 a 2 km van de verblijfplaatsen van de zogende vrouwtjes. De gepredeerde nesten
zijn gesitueerd binnen de homerange van deze steenmarters. Ook de predatie door vos is
geconcentreerd in een beperkt deel van het onderzoeksgebied dat ten zuiden van de Botmar ligt.
In tabel 4.2 wordt per soort broedvogel de soorten nestpredatoren en de bijbehorende aantallen
gepredeerde nesten weergegeven die in 2018 door middel van de cameravallen zijn vastgesteld. Ter
vergelijking zijn ook de gegevens van 2017 in de tabel opgenomen.
Tabel 4.2 Soorten predatoren in de onderzoeksgebied Soarremoarre en, ter vergelijking, dezelfde gegevens van
uit 2017 (Jonge Poerink et al, 2017).
Jaar
Totaal
steenmarter vos
hermelijn
br. kiekendief
bunzing
onbekend
13
18
1
1
4
37
2018
4
9
1
14
grutto
7
5
2
14
kievit
2
1
3
scholekster
2
2
1
5
tureluur
1
1
wilde eend
18
4
1
9
33
2017
9
2
3
14
grutto
6
1
1
6
14
kievit
2
1
1
5
scholekster
1
1
tureluur
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Bij 37 van de 68 gevolgde nesten werd predatie als verliesoorzaak vastgesteld. Vos en steenmarter
zijn in het broedseizoen van 2018 verreweg de belangrijkste predatoren van weidevogelnesten. In
meer dan 80% van de predatiegevallen werden vos en steenmarter als predator met de cameraval
vastgelegd. In twee gevallen werd met de cameraval vastgelegd dat broedende vogels door een vos
op het nest werden gegrepen. Het ging om een broedende grutto (zie figuur 4.4) en een broedende
tureluur.
De overige predatoren werden slechts incidenteel als nestpredator vastgesteld, namelijk een
hermelijn die een nest van een tureluur predeerde en een bruine kiekendief die een nest van
scholekster predeerde. Van 4 nesten die werden gepredeerd, was op de camera geen nestpredator
vast te stellen.
In 2017 waren steenmarter en vos ook de belangrijkste predatoren van weidevogelnesten in de
Soarremoarre, alleen was het aandeel van steenmarter in 2017 groter dan van vos, terwijl in 2018
vos juist het grootste aandeel had. In figuur 4.6 is op basis van de cameravalbeelden het relatieve
aandeel van de steenmarter en vos in de predatie van weidevogelnesten voor de jaren 2017 en 2018
weergegeven.

Figuur 4.6 Het broedresultaat en het relatieve aandeel van de verschillende predatoren in de predatie van
weidevogelnesten in de jaren 2017 en 2018.

Uit figuur 4.6 blijkt dat het aantal uitgekomen nesten licht is gestegen ten opzichte van het jaar
2017. Het relatieve aandeel van steenmarter is duidelijk afgenomen ten opzichte van het jaar 2017.
Het relatieve aandeel van vos is daarentegen duidelijk toegenomen. In figuur 4.7 is voor de
Soarremoarre het lot van de gevolgde nesten, verliesoorzaken en de vastgestelde soorten
predatoren over de broedseizoenen 2018 (boven) en 2017 (onder) weergegeven.
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Resultaat
uitgekomen
verlaten
steenmarter
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AL043
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AL273
AL233
AL263
AL226
AL204
AL215
AL272
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AL225
AL262
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AL221
AL211
AL281
AL251
AL241
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Figuur 4.7 De periode waarover de nesten werden gevolgd en het lot van de gevolgde nesten en de met
cameravallen vastgelegde nestpredatoren in onderzoeksgebied Soarremoarre in 2018 (boven) en 2017 (onder).
Elke horizontale lijn staat voor 1 nest, waarbij de linker stip het moment van plaatsing van camera is, en de
rechter stip moment van uitkomen, verlating of predatie. De verticale stippellijn in het midden dient ter
markering van de periode voor 10 mei waarin de predatie door steenmarters hoog is in vergelijking met de
periode erna.
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Uit figuur 4.7 komt het relatief grote aandeel van vos en steenmarter als legselpredator duidelijk
naar voren. Opvallend is dat het aandeel van steenmarter zowel in 2017 als in 2018 vrij sterk
geconcentreerd is in de eerste helft van de onderzoeksperiode tot circa 10 mei. In 2018 vond 85%
van de predatie door steenmarter in de periode voor 10 mei plaats. Dat is bij vos in mindere mate
het geval.

4.3

DNA-analyse

Tijdens het opstellen van deze rapportage waren de resultaten van de DNA-analyses nog niet
beschikbaar. Omdat er relatief weinig monsters zijn verzameld zal de uitkomst van de analyses
slechts weinig invloed hebben op de conclusies van het onderzoek. De gegevens zullen daarom in
een later stadium aan het rapport worden toegevoegd.
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5. DISCUSSIE
In deze discussie wordt het verloop van het pilotproject en de invloed daarvan op de resultaten van
de monitoring besproken. Daarnaast worden de effecten van het beheer van steenmarters op de
nestoverleving geanalyseerd, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de resultaten van het
onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd. Verder wordt ingegaan op de mate van influx van steenmarters
en vossen van buiten het onderzoeksgebied. Ten slotte wordt het opmerkelijke verschil in
predatiedruk tussen de eerste en tweede helft van de broedperiode besproken.
Verloop beheer steenmarters en implicaties voor het resultaat van de monitoring in 2018
Het pilot project had als oogmerk om alle steenmarters voor aanvang van de periode waarin de
jongen worden geboren uit het gebied weg te vangen. Het vangen van steenmarters is over het
algemeen niet eenvoudig, maar door de juiste opstelling van de kastvallen en lokaas konden binnen
een periode van enkele weken vrijwel alle steenmarters in het gebied worden gevangen. Toch bleven
binnen het gebied tijdens het broedseizoen nog twee zogende moertjes over, die niet tijdig konden
worden gevangen In het geval de pilot eerder had kunnen starten, waren deze moertjes naar alle
waarschijnlijkheid op tijd gevangen.
Aanwezigheid vos binnen het onderzoeksgebied
Kort na aanvang van het broedseizoen dook op de beelden van de cameravallen in het
onderzoeksgebied onverwachts een vos op. Dit betrof een rekel die ondanks het intensieve beheer
van vossen in het gebied niet eerder was opgemerkt. Het bleek niet mogelijk om deze vos alsnog af
te schieten, omdat het dier zich zeer goed in het gebied wist te verbergen. Door de cameravallen
werd de vos echter regelmatig geregistreerd als nestpredator. Uit de cameravalbeelden en de
waarnemingen van de nazorgers blijkt dat deze vos gedurende het broedseizoen dan ook een groot
aantal weidevogelnesten heeft gepredeerd.
Pilot project suboptimaal verlopen
De aanwezigheid van twee zogende moeren en een vos in het gebied hebben gezorgd voor een
suboptimaal verloop van de proef, waardoor het effect van het beheer van steenmarters minder
duidelijk naar voren is gekomen. De nog aanwezige steenmarters en vos hebben gezamenlijk alsnog
gezorgd voor een aanzienlijke predatie van weidevogelnesten. In totaal ging het om 31 van de 68
gevolgde nesten. De nestoverleving was al met al beter dan in 2017, maar was met 46% toch nog
duidelijk te laag. Als er geen steenmarters waren weggevangen zou het aandeel van steenmarters
aan de predatie vergelijkbaar zijn geweest met vorig jaar en de totale nestoverleving lager dan in
2017 op naar schatting 30% hebben gelegen. In geval de nesten die in 2018 werden gepredeerd door
steenmarter en vos waren uitgekomen, dan zou de nestoverleving in de ordegrootte van circa 90 %
hebben gelegen. Uiteraard hadden deze nesten ook bij het ontbreken van nestpredatie door vos en
steenmarter op andere wijze verloren kunnen zijn gegaan, maar dit geeft wel aan hoe groot de
invloed van beide soorten op de nestoverleving in 2018 was. Willen beheermaatregelen succesvol
zijn dan dienen die vroegtijdig te worden ingezet. In geval van de steenmarter is dit voor 1 februari.
Effect beheer steenmarter op nestpredatie door steenmarter
In 2017 werd 33% van de met cameravallen gevolgde nesten gepredeerd door steenmarter. Dit
aandeel is in 2018, na het beheer van steenmarters, gedaald naar 19%. Van alle bij cameravallen
gepredeerde nesten was het aandeel van de steenmarter in 2017 55%. Dit aandeel is in 2018 gedaald
naar 35%.
Ondanks het feit dat er in het broedseizoen nog twee steenmarters met jongen midden in het
onderzoeksgebied aanwezig waren, is er toch sprake van een duidelijke daling van de predatie van
weidevogelnesten door steenmarters.
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Influx van steenmarters in vrijgekomen territoria
Een belangrijke vraag was of de territoria die na het wegvangen van steenmarters in het
onderzoeksgebied vrijkomen al tijdens het broedseizoen weer zouden worden opgevuld door influx
van steenmarters uit andere gebieden in de omgeving, of uitbreiding van naburige territoria, waarbij
de vrijgekomen gebieden zouden worden opgenomen. Tijdens het pilot project waren bij zowel de
nesten als bij potentiele verblijfplaatsen in het gebied in totaal 25 cameravallen opgesteld. Er kon
aan de hand van de cameravalbeelden geen influx uit de omgeving worden aangetoond. Blijkbaar
zijn de territoria gedurende het broedseizoen vrij stabiel. Steenmarters bezetten doorgaans nieuwe
territoria in de periode na half augustus, dus na het broedseizoen van weidevogels.
Aantrekking of afschrikking predatoren door cameravallen
Cameravallen kunnen een uitstekend beeld geven van het lot van een nest. Er kleven echter ook
nadelen aan deze methode. De cameravallen kunnen predatoren afschrikken, waardoor het
betreffende nest niet of door een minder schuwe soort predator zal worden gepredeerd dan een
nest dat niet gemonitord wordt. In dat geval geeft een cameraval onderzoek geen representatief
beeld van nestpredatie. Bij een onderzoek naar nestpredatie bij kluten werden nesten met
cameraval systematisch met rust gelaten, terwijl de overige nesten allen waren gepredeerd (Jonge
Poerink, 2014). Bij het marteronderzoek in Overijssel in 2016 werden tegen de verwachting in relatief
weinig steenmarters door de cameravallen als predator vastgelegd. De indruk bestaat dat juist
steenmarters daar de cameravallen leken te mijden (mondelinge informatie Peter van de Brandhof,
Collectief Noordwest Overijssel). Anderzijds is het mogelijk dat individuele predatoren leren dat er bij
cameravallen nesten aanwezig zijn en deze vervolgens systematisch af gaan. Om mogelijke effecten
van methoden te onderzoeken is de mate van predatie van nesten die in deze studie met
cameravallen zijn gevolgd vergeleken met de gegevens over het broedresultaat van nesten uit het
BFVW registratiesysteem. Uit het onderzoek dat in 2017 in Fryslân werd uitgevoerd kwam slechts
een geringe afwijking tussen de cameravallen en de gegevens uit het BFVW registratiesysteem naar
voren, waaruit bleek dat dat de cameravallen mogelijk licht afschrikkend hadden gewerkt voor
(bepaalde soorten) predatoren. Ook in 2018 kwam er slechts een geringe afwijking tussen
cameravallen en de gegevens uit het BFVW registratiesysteem naar voren. In 2018 lag voor grutto en
kievit de predatie bij cameravallen op 61%, terwijl volgens de BFVW gegevens de nestpredatie van
deze soorten in de deelgebieden binnen Soarremoarre waar cameravallen stonden op 52% lag.
Gevolgen nestpredatie op broedsucces
Voor instandhouding van de populatie van weidevogels geldt als vuistregel dat minimaal een
uitkomstsucces van legsels van 50 a 60 % nodig is (Beintema et al., 1995 en MacDonald & Bolton,
2008). Voor deze vuistregels geldt dat de kuikenoverleving daarna op minimaal 25% moet liggen
(MacDonald & Bolton, 2008). De kuikenoverleving voor grutto ligt in Nederland echter veel lager op
circa 7 % (Schekkerman, 2009). Bij een dergelijk lage kuikenoverleving dient de nestoverleving dan
ook beduidend hoger dan 50 a 60 % te liggen. De nestoverleving was al met al beter dan in 2017,
maar was met 46% toch nog duidelijk te laag.
Afname nestpredatie gedurende broedseizoen
In het onderzoeksgebied is er zowel in 2017 als in 2018 relatief veel nestpredatie door steenmarter
vastgesteld in de eerste helft van het broedseizoen. Hier zijn vanuit de ecologie en gedrag van de
steenmarter de volgende verklaringen voor mogelijk:
- steenmarters sporen hun prooi op door middel van hun reukvermogen, gehoor en visuele
waarneming. Zoals uit de cameravalbeelden is te zien staan steenmarters regelmatig op hun
achterpoten om weidevogelnesten te lokaliseren. In het vroege voorjaar als de vegetatie nog
laag is kunnen nesten van weidevogels daardoor vrij eenvoudig worden opgespoord.
Wanneer de hoogte van de vegetatie later in het broedseizoen toeneemt is het voor
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steenmarters waarschijnlijk aanmerkelijk lastiger om een nest op te sporen. Ook kunnen
marters zich minder makkelijk door het hoge gras verplaatsen.
In de tweede helft van het broedseizoen, vanaf de eerste helft van mei neemt het aantal
alternatieve voedselbronnen voor steenmarters toe. Een mooi voorbeeld zijn nesten van
spreeuwen en huismussen, die in grote aantallen broeden onder de dakpannen van
boerderijen in Soarremoarre. Mogelijk is dit een makkelijker prooi in vergelijking met de
weidevogelnesten in hoog grasland. Ook neemt de dichtheid van spitsmuizen, muizen en
ratten in deze periode toe. Deze alternatieve prooien bevinden zich ook dichter bij de
verblijfplaatsen van steenmarters.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Uit het pilot project monitoring beheer steenmarters in weidevogelgebied Soarremoarre bij
Aldeboarn in de provincie Fryslân kan het volgende worden geconcludeerd:
Vangproces steenmarters
Het vangen van steenmarters met kastvallen heeft succesvol plaatsgevonden in de periode 7 maart –
21 april 2018. Er werden in totaal 11 steenmarters gevangen door middel van kastvallen, waarvan 1
zogend vrouwtje weer is vrijgelaten. De vangmethode met kastvallen bleek goed te werken, met
slechts zeer beperkte bijvangsten die allen tijdig werden vrijgelaten. Er zijn in totaal 11 steenmarters
gevangen tussen 7 maart en 21 april. Het hele vangproces kon goed worden gemonitord door middel
van cameravallen bij de kastvallen. Daarnaast was een gedegen en continue controle van het
vangproces mogelijk via digitale rapportage in een Whatsapp groep, waar de begeleidende ecologen
ook deel van uitmaakten.
Beantwoording onderzoeksvragen
1. Is het mogelijk om door het wegvangen van steenmarters de predatiedruk door steenmarters
op weidevogels in een gebied te verlagen?
Het wegvangen zorgde voor een lagere predatiedruk door steenmarters in de Soarremoarre in
vergelijking met 2017. In 2017 werd nog 33% van de met cameravallen gevolgde nesten gepredeerd
door steenmarter. Dit aandeel is in 2018, na het beheer van steenmarters, gedaald naar 19%. Van de
gepredeerde nesten was het aandeel van de steenmarter in 2017 55%. Dit aandeel is in 2018 gedaald
naar 35%. Ondanks het feit dat er in het broedseizoen nog twee steenmarters met jongen midden in
het onderzoeksgebied aanwezig waren, is er toch sprake van een duidelijke daling van de predatie
van weidevogelnesten door steenmarters.
2. Verbetert de nestoverleving van weidevogels, wanneer in een gebied predatiebeheer door
middel van wegvangen van steenmarters wordt uitgevoerd?
De nestoverleving is in vergelijking met 2017 slechts met 7% gestegen van 39 naar 46 procent. De
aanwezigheid van twee zogende steenmarter moeren en een vos in het gebied hebben namelijk
gezorgd voor een suboptimaal verloop van de proef, waardoor het effect van het beheer van
steenmarters minder duidelijk naar voren is gekomen. De nog aanwezige steenmarters en vos
hebben gezamenlijk alsnog gezorgd voor een aanzienlijke predatie van weidevogelnesten. In totaal
ging het om 31 van de 68 gevolgde nesten. De nestoverleving was al met al beter dan in 2017, maar
was met 46% toch nog duidelijk te laag. Voor instandhouding van de populatie van weidevogels geldt
als vuistregel dat het uitkomstsucces van legsels ruim boven de 50 a 60 % moet liggen. Als er geen
steenmarters waren weggevangen zou het aandeel van steenmarters aan de predatie vergelijkbaar
zijn geweest met vorig jaar en de totale nestoverleving lager dan in 2017 op naar schatting 30%
hebben gelegen. In geval de nesten die in 2018 werden gepredeerd door steenmarter en vos waren
uitgekomen, dan zou de nestoverleving in de ordegrootte van circa 90 % hebben gelegen. Uiteraard
hadden deze nesten ook bij het ontbreken van nestpredatie door vos en steenmarter op andere
wijze verloren kunnen zijn gegaan, maar dit geeft wel aan hoe groot de invloed van beide soorten op
de nestoverleving in 2018 was.
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3. Worden vrijgekomen steenmarter territoria nog tijdens het broedseizoen van weidevogels
weer opgevuld door influx van steenmarters van buiten het beheergebied?
Een belangrijke vraag was of de territoria die na het wegvangen van steenmarters in het
onderzoeksgebied vrijkomen al tijdens het broedseizoen weer zouden worden opgevuld door influx
van steenmarters uit andere gebieden in de omgeving, of uitbreiding van naburige territoria, waarbij
de vrijgekomen gebieden zouden worden opgenomen. Er kon aan de hand van cameravalbeelden
geen influx uit de omgeving worden aangetoond. Blijkbaar zijn de territoria gedurende het
broedseizoen vrij stabiel. Steenmarters bezetten doorgaans nieuwe territoria in de periode na half
augustus, dus na het broedseizoen van weidevogels.
Aanbeveling
Het pilotproject had als oogmerk om alle steenmarters voor aanvang van de periode waarin de
jongen worden geboren uit het gebied weg te vangen. Het vangen van steenmarters is over het
algemeen niet eenvoudig, maar door de juiste opstelling van de kastvallen en lokaas kon binnen een
periode van enkele weken vrijwel alle steenmarters in het gebied worden gevangen. Toch bleven
binnen het gebied tijdens het broedseizoen nog twee zogende moertjes over, die niet tijdig konden
worden gevangen. In het geval de pilot eerder had kunnen starten, waren deze moertjes naar alle
waarschijnlijkheid op tijd gevangen. Het is daarom van groot belang dat bij een eventueel vervolg
van deze pilot eerder wordt gestart met het wegvangen van steenmarters dan in 2018. Indien er
uiterlijk vóór 1 februari wordt gestart met het wegvangen van steenmarters is dit voldoende op tijd.
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