
Oorzaken van verlies en
uitkomstresultaten
In figuur 1 staandeuitkomstresul-
tatenenverliesoorzakenvande
gevolgdelegsels.Het predatieper-
centagevarieertvan17% tot 47% ,
waarbij de laatstejaren een toename
is vastgesteld.Het percentageverla-
tenlegselsvarieerttussende5% en
de53% .Hetweerendenestplaats-
keuzespelenhier eengroterol in.
In 2000bijvoorbeeldwerdhalf mei
50% vandelegselsverlatendoor
eenstorm-enregendag,omdathet
langegrascompleetplatgeslagen
was.Daardoorkunnenvogelshet
nestslechtterugvindenof zeverla-
tenhet legselomdatdestructuur
vandeomgeving enhetnestzelf
compleet isveranderd.Daarbij speelt
degrassoorteenbelangrijke rol.
Engelsraaigrasheefteenslappe
structuurenslaatsnelplat.Een
andereredenvoor hetrelatiefhoge
aantalverlatennestenis hetvrij
groteaandeellateen/of tweedeleg-
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Achtergrond en historie
tureluuronderzoek
Het tureluuronderzoek bouwtvoort
op hetringwerk aanjongetureluurs
datvan1986t/m 1995doorCees
Bil opWieringenen directe omge-
ving is uitgevoerd. Daarbij zijn
jaarlijks enkele tientallentureluur-
pullengevangen envoorzien van
eenring van hetVogeltrekstationte
Arnhem. In totaal ringdehij in tien
jaar tijd 341jongetureluurs.Vanaf
1996is dit ringwerk doormij
voortgezet.In eersteinstantie alleen
doorhet ringen van pullen,maar
vanaf 1998worden ook volwassen
vogelsop hetnest gevangen. Dit
gebeurt in hetkadervanhetRetrap-
pingAdults for Survival (RAS)-
projectvan het Vogeltrekstationte
Arnhem, als onderdeel vanhet
NIOO (NederlandsInstituutvoor
Ecologie).
Het zogenaamdeRAS-project is
bedoeldomgoedecijfers te krijgen
over deoverlevingvan vogelsin een

Wim Tijsen

De Tureluur is één van de positieve
uitzonderingen in Noord-Holland als
het gaat om weidevogelpopulaties.
In deze bijdrage wordt geprobeerd
daar met behulp van ringonderzoek
een verklaring voor te geven.

Tureluurs een succesnummer

● Wim Tijsen met tureluur. Foto: Maaike Pouwels.
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gebied met minimaal 25 broedpa-
ren. De tureluur leent zich daar uit-
stekendvoor doorzijn plaatstrouw.

Doel en onderzoeksgebied
Doel vanhetringproject is inzicht
te krijgenin debroedplaatstrouw
enoverlevingskansen vanvolwas-
senvogels en kuikens.Door het
aanbrengen vanwitte kleurringen
met een individueel afleesbare
inscriptie (éénletter entweecijfers)
wordt veel informatie verkregen.
Zo krijgenwe inzicht in devraag
of, enzo ja, hoeveel pulleneenpaar
vliegvlugweet te krijgen.Enof
vogels die niet succesvol broeden,
eerdergeneigd zijn voor eenandere
partner te kiezen. Deze vragen kun-
nenwealleenbeantwoorden door
langjarig en minutieusbroedvogel-
onderzoek,waarbij elkewaarne-
ming enormwaardevol is.
Debelangrijksteonderzoeksgebie-
denliggenopWieringenin de
Normerpolderenin deGesterkoog
opgangbaarboerenlandmet agra-

rischnatuurbeheer. Daarnaast wordt
onderzoekgedaanin deWesterlan-
derkoogmet een mix vannatuur-
beheerdoorStaatsbosbeheer en
agrarischnatuurbeheer,vooralmet
uitgesteld maaien.

Methode
Opdepercelenmet agrarisch
natuurbeheer wordenalle tureluur-
legsels opgespoorden beschermd
tegenagrarischewerkzaamheden.
In hetreservaatgebiedvan de
Westerlanderkoogworden de
vogels op enkele percelen gevolgd,
waarbij denadruk ligt op latere
legsels die gevaarlopenrondhalf
juni tewordenuitgemaaid. Deeie-
renwordengeschouwd,zodatde
uitkomstdatumvanhet legseltot
op eendagnauwkeurig kanwor-
den vastgesteld.Vervolgenswordt
in delaatsteweekvan debroedpe-
riodegetracht de vogels ophetnest
te vangen,indien bekendis datéén
of beidevogels nogniet eerderzijn
geringd.Door in deallerlaatste
broedfasete vangen,wordt dekans
op verlating vanhet legselnaeen
vangpoging tot eenminimum
beperkt. Demeeste kuikensworden
geringdin dekorte periode(halve
dag) datze nogin hetnest aanwe-
zig zijn.Aanvullendwordenpullen
in hetveld gevangen.Alle adulte
vogels krijgeneen kleurring aande
tibia,evenals pullenouderdan een
week(gewicht > 30gram) zodat
detibia langgenoegis voor een
kleurring.

sels.Lateof herlegselsgevendik-
wijls slechterebroedresultaten,
waarbijdevogelsdooreenveran-
derendehormoonhuishouding
spontaanhetnestverlaten.Het uit-
komstpercentagevantureluursis
aandelagekant tussende26% en
58% .Gelukkigkunnentureluurs
behoorlijkoudwordenalszeeen-
maaldevolwassenleeftijd hebben
bereikt.Zij hoevendusniet ieder
jaarkuikensvliegvlug te krijgen
omdepopulatiein standte houden.

Overleving
Eenverrassendresultaatvanhet
onderzoek zijn dehogeoverlevings-
percentagesbij deadultevogels.In
het tweedeonderzoeksjaarmet
kleurringenwerdeenoverlevings-
getalgehaaldvan95% opeenaan-
tal van39 vogels.In dejarendaar-
navarieerdedit tussende71% en
89% opeengekleurringdepopula-
tie vantussende77en102vogels.
In 2004 werd eenpercentagevan
89% gehaald.Deelsis dit een

gevolg vandeverhoogdewaarne-
mingsinspanningdoortweestuden-
ten,FrankJongbloedenSimonede
Brock.Deafgelopenjarenzijn een
geringaantalgekleurringdejonge
tureluursuit eerderejarenwaarge-
nomen.Eenmogelijkeoorzaak
hiervoor is, dat dekansom de jonge
vogelsterugte zienwat lagerligt,
omdatzeeengroteredispersie
(verspreiding)hebben.Daarnaast
vindt er in heteerstelevensjaarook
meersterfteplaats.Door hetkleine
aantalgekleurringdejongevogels
valt daarverdernogniet veelover
te zeggen.

Plaatstrouw
Uit hetonderzoekblijkt datde
meestetureluursenormplaatstrouw
zijn. Dikwijls kerenzeterugnaar
hetperceelwaarzesomsjarenlang
ophetzelfdedeelbroeden,mits er
niet teveelverandertaandestruc-
tuur vanhetgrasland.Wat betreft
plaatstrouwspantéénvandeoud-
stetureluursvanNederland,kleur- ➤

● Tureluurkuiken. Foto: Jelger Herder.

● Tureluurkuiken. Foto: Jelger Herder.

● Tureluur C68. Foto: Wim Tijsen.



in eenwintertarweperceelop 1 km
vandenestplaatsenvandelaatste
jaren.Opdekaart(figuur 3) is te
ziendatdeoudersmethunkuikens
eenflinke route(2 km) aflegden.
Daarbijwerddeeerstedaggefoe-
rageerdin hetwintertarweperceel,
daarnatweedagenin een akkerrand
omeensuikerbietenperceel,één
dagin eenbredewegbermnaast
eenbeweid perceelmetschapen,
omvervolgensweervia ééndag
akkerrandnaardeweilandenmet
eenbredevluchtstrookin de
Gesterkoog te trekken.Daarbij
werden heel watbarrièresgenomen,

Laag Holland
Overig Noord-Holland
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ring manC68,duidelijk dekroon.
Dezeinmiddels 18-jarige vogel
broedtal tien jaar binnen een straal
van100meter ten zuidwesten van
deijsbaan vanWesterland in de
Normerpolder. Ook dedoodvan
partnerA22 in 2004,leiddeer niet
toedat devaste’broedstek’werd
verlaten. Met denieuwepartner
C06,die al jaren zijn buurvrouw
wasentoevallig in dezelfdeperiode
ook zonder partnerkwamte zitten,
is in 2007opexact dezelfdeplaats
gebroedals in 1998!

Stabiele populatie
Decijfers uit het landelijkeweide-
vogelmeetnet gevenaandat de
tureluurin Nederland delaatste15
jaarstabiel is (figuur 2). Opvallend
is datdevogelhetin Noord-Holland
beter doet danin derest vanNeder-
land. Als wedetrend in Noord-
Holland nader bekijken, blijkende
tureluurshet in het veenweidege-
biedvanLaag Hollandeenstuk
beterte doendan in derest van
Noord-Holland. In Laag-Hollandis
destijging maar liefst ruim 60% in
15 jaar tijd, terwijl in overig Noord-
Holland delaatstejareneen lichte
dalingis ingezet naeen aanvanke-
lijke toename.Dedalingin overig
Noord-Holland is wat lastiger te
verklaren,hoewel deveranderingen
(intensivering) vandelandbouwin
metnamegrote delenvanWest-
Frieslanden in deWieringermeer
sneller gaandan in het veenweide-
gebied.De toenamevandetureluur
in LaagHollandzoubesteensver-
oorzaaktkunnenzijn doorhet sterk
gestegenaandeel agrarisch natuur-
beheerin dat gebied.Deagrarische
natuurverenigingWaterland bij-
voorbeeld heeft momenteel op
circa 85á90% in het landbouwge-
biedcontracten afgeslotenvoor
weidevogelbeheer. Veel tureluur-
nestenworden opgezochten
beschermddoorer omheen te
maaien.VolgensSOVON-
Vogelonderzoekblijkt dat deture-
luur hetmeest profiteert vannest-
bescherming.Daarnaastwordt op
24% vanhetareaal in Waterlandop
eenof anderewijzelatergemaaid
(na1 juni) met verschillendecon-
tractvormen.Dit gevarieerdebeheer
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levert blijkbaar voldoendevlieg-
vluggekuikensop voor eengezon-
de,zelfs licht stijgendepopulatie.

Waarom doen Tureluurs
het beter dan Grutto’s?
Uit hetProvincialeMeetnet van de
provincieNoord-Holland blijkt een
grootverschil tussen detrendvan
degrutto endie van detureluur.
Beidesoortenbroedenin langgras.
Degrutto gaat gestaagachteruit
terwij l detureluur stabiel blijft (zie
figuur2, Scharringa& van `t Veer,
2008).Wat is hiervoor eenmoge-
lijke verklaring?
• Grutto’s broeden sterk gepiekt.
Tussen 5 en 20 mei komt 50á65%
van alle vogels uit. Dat houdtrisi-
co’s in, omdat er danook veel
gemaaid wordt. Tureluurs doen
meer aanrisicospreiding dooreen
langere broed- en kuikenperiode.
• Tureluurs zijn niet helemaal
afhankelijk van weilandenenwei-
devogelreservaten. Zij broedenook,
weliswaar in lageaantallen,op
schorrenenkwelders langsdekust,
enook nogwat in akkerbouwge-
bieden.
• Tureluurkuikensgroeien in het
graslandgebiedop in eenbreder
scala van biotopen.Zo zijn sloot-
kantjes,droogvallendesloten en
greppelsmeer favoriet. In delatere
opgroeifasekunnenmaïspercelen
enandereakkerbouwpercelen,
zoals aardappels,bieten en graan
ook dienenals plaatsen waar de
pullenopgroeien. Gruttokuikens
zijn voor een groot deel vande

opgroeifaseafhankelijk vanperce-
lenmet langgras,waarzij voedsel
zoeken. Met namein delaatste
decadevanmei is dit biotoopin
gangbaarboerenland schaars,
waardoordekuikenseenlagere
overlevingskanshebben.
• Tweedelegsels komen bij ture-
luursvaker voor danbij grutto’s,
hoewel dezeniet altijd succesvol
zijn zoals blijkt uit het RAS-project.
Debelangrijkste oorzaakvoor het
betere broedsuccesvandetureluur
lijkt te zijn dat deze soortmet zijn
jongenflexibeler is in het gebruik
van hetvoedselgebiedin vergeli j-
kingmet degrutto, diemet zijn
jongenprimair op langer enkrui-
denrijker grasis aangewezen.

Flexibiliteit
Tureluurszijn duswat flexibeler in
zowel nestplaatskeuzeals in de
kuikenperiode.Eenmooi voorbeeld
hiervanis het echtpaarC88en E00,
dat in deGesterkoogbroedt. In
2005lag hunnest onderin een
slootkantop 15 cmbovenhet
waterpeil… praktischonvindbaar
voor deonderzoeker enveilig voor
maaiwerkzaamheden. Een jaar later
broeddehet paar weer gewoon in
hetgraslandernaasten werd er om
hetnestheengemaaid. In beide
jaren groeidendekuikensop in de
Gesterkoogdoorgebruik temaken
van percelenmet bredevluchtstro-
ken,slootkantjesennormaal gras-
landafgewisseld met beweideper-
celen.
In 2007broeddehetechtpaar ech-
ter in depolder Waard-Nieuwland

zoalsverschillendevrij steilesloot-
jes,eenzevenmeterbreedafvoer-
kanaalendeWierdijk omvervol-
genswederomop te groeienin en
rondeenvluchtstrookin deGester-
koogenin eenhergroeiperceel.
Eenmooi voorbeeldvandeinven-
tiviteit enmobiliteit vaneensuc-
cesvoltureluurechtpaar.
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Wim Tijsen
De Dolven 39
1778 JP Westerland
Tel:0227-593095
Email: wimtijsen@planet.nl● Figuur 3. De route die het tureluurpaar C88 en E00 in 2007 heeft

afgelegd in de polder Waard-Nieuwland en de Gesterkoog.
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● Figuur 1. De uitkomstresultaten en ver-
liesoorzaken van tureluurlegsels van
1999 tot en met 2007 , N = 43-64.

● Figuur 2. De trend van de tureluur in Laag Holland (globaal het veenweidegebied ten noorden van
Noord-Zeekanaal en de rest van Noord-Holland, en de trend van Nederland uitgezet tegen die van
Noord-Holland (bron: provinciale weidevogelmeetnet en SOVON-Vogelonderzoek Nederland.)
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