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Voor de Scholekster Haematopus os-
tralegus is een simulatiemodel ontwor-
pen dat het foerageren simuleert van 
een overwinterende populatie gedu-
rende een winterseizoen. Het model, 
WEBTICS genaamd, wat een afkorting 
is van “Wader Energy Balance and 
Tidal Cycle Simulator”, berekent ook 
het afnemen van het prooibestand 
door predatie, inclusief een zekere 
achtergrondsterfte en vermagering van 
de prooien tijdens de winter. Berekend 
wordt uiteindelijk de stress index, een 
getal tussen nul en één dat aangeeft 
hoe hard de vogels moeten werken om 
hun energiebehoefte te dekken. Die 
energiebehoefte is afhankelijk van de 
temperatuur en van de grootte van de 
vogels. Met het model kan een schat-
ting gemaakt worden van de draag-
kracht voor de gemodelleerde vogel-
soort en ook kan berekend worden hoe 
deze draagkracht is of wordt beïnvloed 
door menselijke of natuurlijke variaties 
in voedselaanbod of hoogteligging van 
de platen. In dit rapport wordt onder-
zocht wat de mogelijkheden zijn om 
het model aan te passen voor de Wulp 
Numenius arquata.

Het lijkt mogelijk om verschillende van 
de parameters te schatten op basis 
van literatuurgegevens. Daarnaast is 
het nodig om in een aantal gevallen 
ongepubliceerde data te bewerken (die 
wel elektronisch beschikbaar is). Het 
betreft vooral data verzameld langs de 
Friese kust. De parameters die ge-
schat worden zijn generiek (met uit-
zondering van prooibeschikbaarheid) 
en het maakt dus niet uit of de data 
verzameld zijn in Waddenzee of Delta.
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WEBTICS voor Wulpen 

1 Samenvatting 
 
 
Voor de Scholekster Haematopus ostralegus is een simulatiemodel ontworpen dat het foerageren 
simuleert van een overwinterende populatie gedurende een winterseizoen. Het model, WEBTICS 
genaamd, wat een afkorting is van “Wader Energy Balance and Tidal Cycle Simulator”, 
berekent ook het afnemen van het prooibestand door predatie, inclusief een zekere 
achtergrondsterfte en vermagering van de prooien tijdens de winter. Berekend wordt uiteindelijk 
de stress index, een getal tussen nul en één dat aangeeft hoe hard de vogels moeten werken om 
hun energiebehoefte te dekken. Die energiebehoefte is afhankelijk van de temperatuur en van de 
grootte van de vogels. Met het model kan een schatting gemaakt worden van de draagkracht voor 
de gemodelleerde vogelsoort en ook kan berekend worden hoe deze draagkracht is of wordt 
beïnvloed door menselijke of natuurlijke variaties in voedselaanbod of hoogteligging van de 
platen. In dit rapport wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het model aan te passen 
voor de Wulp Numenius arquata. 
 
Abiotische variabelen vormen een belangrijk onderdeel van WEBTICS. In het kader van 
WEBTICS-Scholekster zijn voor alle belangrijke intergetijdebieden in Nederland (Waddenzee,  
Oosterschelde en Westerschelde) data files met de noodzakelijke abiotische variabelen 
aangemaakt. En aangezien Wulpen en Scholeksters door dezelfde abiotische variabelen worden 
beïnvloed is in dit rapport verder geen aandacht besteed aan die abiotische variabelen. 
 
Voor de biotische variabelen en parameters is er een systematische vergelijking gemaakt tussen 
Wulpen en Scholeksters om na te gaan of alle parameters wel op dezelfde manier geschat zouden 
kunnen worden: 
1. Wulpen lijken qua verspreiding en aantalsverloop op Scholeksters, maar een mogelijk 

verschil is dat er naast een grote populatie overwinterende dieren ook sprake lijkt van een 
meetbaar aantal doortrekkers. Dit doortrekkende contingent is geen probleem voor 
simulatieberekeningen met WEBTICS, maar is in potentie een complicerende factor bij 
draagkrachtberekeningen. Het is wel zo dat het aantal doortrekkende dieren klein is ten 
opzichte van het aantal overwinterende Wulpen. Daar komt nog bij dat er een alternatieve 
verklaring is voor het bimodale verloop in het aantal overwinterende dieren. Het is een feit 
dat er in de late herfst en vroege winter meer Wulpen tijdens hoogwater in de weilanden 
foerageren en dat die weilandwulpen mogelijk gemist worden tijdens de hoogwatertellingen. 

2. Zowel bij Wulpen als bij Scholeksters is er sprake van sexuele dimorfie, waarbij de vrouwtjes 
gemiddeld groter zijn en langere snavels hebben dan de mannetjes. In WEBTICS-
berekeningen voor de Scholekster is deze sexuele dimorfie verwaarloosd. Deze keuze kan 
ook gemaakt worden bij de Wulp. Echter, bij Wulpen zijn de verschillen tussen mannetjes en 
vrouwtjes wat betreft gewicht, snavellengte, dieet en habitatkeus wel groter dan bij de 
Scholekster. 

3. Wulpen zijn groter dan Scholeksters en dus zal hun energiebehoefte groter zijn. Er bestaan 
geen gepubliceerde gegevens over de dagelijkse voedselbehoefte, de kosten van 
thermoregulatie, de digestive bottleneck en de verteringsefficiëntie van Wulpen, maar er zijn 
wel data op basis waarvan deze parameters geschat kunnen worden. 

4. Het dieet van Wulpen is vermoedelijk gevarieerder dan dat van Scholeksters. De 
belangrijkste prooien zijn Zeeduizendpoot, Strandkrab en Strandgaper, met lokaal mogelijk 
ook Schelpkokerworm en Wadpier. Er zijn veel gegevens op basis waarvan de grootteselectie 
kan worden geschat. 
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5. De functionele respons van Scholeksters die op Kokkels en Mosselen foerageren is zeer 
intensief bestudeerd. Er is één gepubliceerde functionele respons voor Wulpen die 
Zeeduizendpoten eten en één respons voor Wulpen die Wadpieren eten. Er zijn veel data 
beschikbaar om meer functionele responsen uit te rekenen. 

6. In tegenstelling tot Scholeksters verdedigt een deel van de Wulpen een voedselterritorium. Er 
zijn veel data over territoriale en niet-territoriale dieren verzameld langs de Friese kust, maar 
er is geen model dat nauwkeurig oorzaken en gevolgen van territorialiteit voorspelt. Zo’n 
model zal ontwikkeld moeten worden om territoriaal gedrag in WEBTICS in te kunnen 
bouwen. Echter, om WEBTICS simpel te houden zou ook besloten kunnen worden het 
territoriale gedrag te verwaarlozen. 

7. Kleptoparasitisme komt voor bij Scholeksters en Wulpen en wordt gezien als onderliggend 
mechanisme voor interferentie. Voor Scholeksters zijn zeer veel gepubliceerde studies over 
interferentie, terwijl er geen enkele gepubliceerde studie is waarin een poging is ondernomen 
interferentie tussen Wulpen te meten. Er zijn wel veel gedigitaliseerde data die het mogelijk 
maken interferentie te schatten. Interferentie speelt een belangrijke rol in WEBTICS en 
kalibratie van WEBTICS-Wulp is alleen mogelijk als de beschikbare data worden gebruikt 
om interferentie te schatten. 

8. Beschikbaarheid van prooidieren zal in WEBTICS-Wulp een veel belangrijker rol moeten 
spelen dan in WEBTICS-Scholeksters. Beschikbaarheid van wulpenprooien is een functie 
van migratie van prooidieren, diepteverspreiding (varieert met grootte en seizoen), activiteit 
(varieert met weer, getij en in loop seizoen) en conditieverlies in de loop van het seizoen. Dit 
is de één van de weinige parameters waar verschillen verwacht mogen worden tussen Delta 
en Friese kust.  

9. Er zijn verschillende mogelijkheden om WEBTICS-Wulp te valideren: relatie voedselstress 
en mortaliteit, dieet, foerageeractiviteit, numerieke respons, prooidepletie en draagkracht. 
Van het Balgzand zijn zeer goede data over bodemdieren en vogelaantallen en dit lijkt het 
beste gebied om de voorspellingen over prooidepletie te toetsen. Als de gegevens van het 
Balgzand worden gebruikt om de relatie tussen berekende voedselstress en return rate te 
kalibreren, dan kunnen die gegevens niet meer gebruikt worden om met WEBTICS een 
schatting van de draagkracht te maken en die schatting te vergelijken met de waargenomen 
aantallen vogels.  

 
In het rapport wordt uitgebreid beschreven waar de getallen gevonden kunnen worden om 
WEBTICS-Wulp te kalibreren. Het lijkt mogelijk om verschillende van de parameters te schatten 
op basis van literatuurgegevens. Daarnaast is het nodig om in een aantal gevallen 
ongepubliceerde data te bewerken (die wel elektronisch beschikbaar is). Het betreft vooral data 
verzameld langs de Friese kust. De parameters die geschat worden zijn generiek (met 
uitzondering van prooibeschikbaarheid) en het maakt dus niet uit of de data verzameld zijn in 
Waddenzee of Delta.  
 
Op basis van dit overzicht lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er ook een aantal aanpassingen 
in WEBTICS nodig zijn, vooral wat betreft seizoensveranderingen in prooibeschikbaarheid. De 
beste aanpak bestaat uit eerst de gegevens analyseren en de resultaten zo ver mogelijk 
versimpelen, voordat het computerprogramma wordt aangepast. 
 
Het verzamelen van additionele waarnemingen in het veld, of aan Wulpen in gevangenschap, zal 
het inzicht zeker vergroten. Het lijkt echter niet noodzakelijk voor een succesvolle kalibratie van 
WEBTICS-Wulp. 
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WEBTICS voor Wulpen 

2 Inleiding 
 
 
Door RIKZ is een offerte gevraagd om in kaart te brengen welke informatie over de Wulp 
(Numenius arquata) beschikbaar is om modellering à la WEBTICS mogelijk te maken, en welke 
acties nog nodig zijn voordat een succesvol model gebouwd kan worden. Onder een succesvol 
model wordt een model verstaan dat niet alleen is gekalibreerd, maar dat ook met succes is 
gevalideerd. 
 
De keuze voor de Wulp vloeit om te beginnen voort uit het gegeven dat de soort is aangewezen 
met een behoudopgaaf voor de volgende Natura2000 gebieden in Nederland: Westerschelde, 
Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer en Waddenzee. Van deze gebieden herbergt de 
Waddenzee veruit de grootste populatie. Daarnaast kwam uit het in het kader van het 
ZEEKENNIS-project (Kater 2005) uitgevoerde onderzoek naar de verspreiding van wadvogels in 
de Westerschelde naar voren, dat de Wulp, naast de Kanoetstrandloper (Calidris canutus), een 
potentiële kandidaat was voor modellering van de verspreiding op basis van kennis over de 
onderliggende processen (Ens et al. 2005). 
 
Het model WEBTICS (een afkorting van Wader Energy Balance TIdal Cycle Simulator) berekent 
voor een gegeven wadgebied een hele winter lang hoe de aanwezige vogels zich over het 
wadgebied verspreiden en hoe de dieren de aanwezige voedselvoorraden uitputten. Met het model 
kan een schatting gemaakt worden van de draagkracht voor de gemodelleerde vogelsoort en ook 
kan berekend worden hoe deze draagkracht is of wordt beïnvloed door menselijke of natuurlijke 
variaties in voedselaanbod of hoogteligging van de platen.  
 
Om het model toe te kunnen passen op een bepaald wadgebied, zoals bijvoorbeeld de 
Westerschelde in de provincie Zeeland, zijn gegevens nodig die specifiek zijn voor dat 
wadgebied. Dit betreft abiotische variabelen als hoogteligging en getij en biotische variabelen als 
het aanbod van voor Wulpen geschikte prooien. Daarnaast moeten er parameters geschat worden 
die niet specifiek zijn voor een gebied, maar naar alle waarschijnlijkheid voor elk willekeurig 
gebied gelden. Dit betreft eigenschappen van de Wulp, zoals de energiebehoefte en interferentie, 
en eigenschappen van de interactie tussen Wulpen en hun prooien, zoals prooigrootteselectie en 
de functionele respons. Dit rapport richt zich op deze generieke parameters en processen. 
 
Het model WEBTICS is ontwikkeld voor overwinterende Scholeksters (Haematopus ostralegus) 
die schelpdieren als hoofdvoedsel hebben (Rappoldt et al. 2004). Het model is gekalibreerd met 
gegevens uit de literatuur en gegevens over Scholeksters in de Waddenzee en Oosterschelde en 
met succes toegepast op Waddenzee (Rappoldt et al. 2003a), Oosterschelde (Rappoldt et al. 
2003b) en Westerschelde (Rappoldt & Ens 2005; Rappoldt & Ens 2006). Om het model toe te 
kunnen passen op overwinterende Wulpen zullen minimaal een aantal parameters geschat moeten 
worden die voor de Wulp andere waarden hebben dan voor de Scholekster. In geval van 
duidelijke ecologische verschillen tussen Scholeksters en Wulpen is het misschien ook nodig om 
sommige processen anders te formuleren en vervolgens ook daarvan de parameterwaarden te 
schatten. 
 
Om WEBTICS toe te kunnen passen op de Wulp zijn er vooral gegevens nodig over de 
voedselecologie. Het meest uitgebreide ecologische onderzoek aan de relatie tussen Wulpen en 
bodemfauna heeft plaatsgevonden langs de Friese kust in de jaren 1977-1986 onder leiding van 
dr. Zwarts, die daarover heeft gerapporteerd in zijn proefschrift (Zwarts 1996). Op basis van dit 
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onderzoek zijn al verschillende artikelen gepubliceerd, die meer of minder direct betrekking 
hebben op de voedselecologie van de Wulp (Ens & Zwarts 1980b; Ens & Zwarts 1980a; Zwarts 
& Wanink 1984; Zwarts & Esselink 1989; Ens et al. 1990; Zwarts & Wanink 1993) en nog 
ongepubliceerde gegevens zijn opgenomen in de Ecologische Atlas van de Nederlandse 
Wadvogels (van de Kam et al. 1999; van de Kam et al. 2004). Dit betreft echter slechts een 
fractie van het materiaal dat in veelal ongepubliceerde studenten rapporten is behandeld. 
  
In deze studie zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
1. Er is een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke literatuur over de voedselecologie van 

de Wulp buiten het broedseizoen en er is nagegaan of de beschikbare studies voldoende 
details bevatten om van nut te zijn voor de kalibratie van WEBTICS. Daarnaast is de 
literatuur onderzocht m.b.t. de natuurlijke sterfte, vermagering en beschikbaarheid van de 
belangrijkste prooidieren van de Wulp. Nuttige studies die als pdf konden worden 
gedownload, zijn op CD gebrand. 

2. Er is een overzicht gemaakt van de studenten rapporten over het onderzoek langs de Friese 
kunst, inclusief de bruikbaarheid voor de kalibratie van WEBTICS. Deze studenten rapporten 
zijn niet elektronisch beschikbaar. De rapporten zijn niet gescand, omdat dit te tijdrovend zou 
zijn. 

3. De analyses in de literatuur en de studentenrapporten hebben nooit tot doel gehad om 
WEBTICS te kalibreren. Zoals reeds verwacht liet de literatuurstudie zien dat noodzakelijk 
basisdata in veel gevallen wel verzameld zijn, maar niet zodanig bewerkt dat het resultaat 
direct bruikbaar is om WEBTICS mee te kalibreren. Wat betreft de studie aan de Friese kust 
zijn de basisdata beschikbaar bij Dr. Zwarts en bij Dr. Ens. Er is een inventarisatie van de 
beschikbaarheid van de basisdata gemaakt. Deze basisdata zijn niet op CD gebrand. Wanneer 
parameterisatie van WEBTICS-Wulp analyse van ongepubliceerde Friese kust data vereist, 
dan is dit beschreven en de betreffende tekst is omkaderd. 

 
Ook zonder voorgaande studie was al duidelijk dat de voedselecologie van de Wulp zowel voor 
kalibratie als validatie van WEBTICS een aantal extra complicaties met zich meebracht in 
vergelijking tot de Scholekster. Bij het indienen van de offerte werd gedacht aan: (1) het feit dat 
Wulpen veel meer in weilanden foerageren, (2) de veel sterkere seksuele dimorfie en het veel 
geprononceerder verschil in prooikeus tussen de seksen, (3) het feit dat sommige individuen een 
voedselterritorium verdedigen, (4) het grotere aantal prooisoorten dat als stapelvoedsel kan 
dienen (Hediste, Arenicola, Lanice, Carcinus, Mya, Scrobicularia), (5) het feit dat geen van deze 
voedselbronnen exclusief door Wulpen wordt benut, (6) het feit dat de prooien ook kunnen 
variëren in de mate waarin ze beschikbaar zijn voor de Wulp (vooral ingraafdiepte en activiteit 
variëren sterk in de loop van het seizoen), (7) het feit dat er maar weinig reguliere monitoring 
programma’s zijn van voornoemde prooisoorten. Om die reden is intensief overleg gevoerd over 
eventuele aanpassingen van WEBTICS die minimaal noodzakelijk zouden zijn als gevolg van de 
complicaties die de voedselecologie van de Wulp en de beschikbare data met zich meebrengen. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat aanpassen niet automatisch betekent dat het model 
complexer wordt gemaakt. 
 
Er zijn verschillende manieren om WEBTICS (gedeeltelijk) te valideren. Met WEBTICS kunnen 
voorspellingen gemaakt worden over het dieet, de foerageeractiviteit, de foerageerverspreiding, 
de mortaliteit van een prooisoort en de draagkracht voor een bepaald gebied. Er is voor 
verschillende gebieden in Nederland onderzocht of de betreffende data inderdaad aanwezig waren 
en er is nagegaan hoe de data bewerkt zouden moeten worden om een validatie te kunnen 
uitvoeren. Deze data zijn niet op CD gebrand. 
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WEBTICS voor Wulpen 

3 Korte beschrijving van WEBTICS 
 

3.1 Inleiding 
 
Een uitgebreide beschrijving van WEBTICS is te vinden in Rappoldt et al. (2004). Hieronder 
wordt een korte beschrijving gegeven.  
 
De Wader Energy Balance and Tidal Cycle Simulator simuleert het foerageren van steltlopers 
gedurende een winterseizoen, het afnemen van het prooibestand door predatie, een zekere 
achtergrondsterfte en vermagering van de prooien tijdens de winter. Berekend wordt uiteindelijk 
de stress index, een getal tussen nul en één dat aangeeft hoe hard de vogels moeten werken om 
hun energiebehoefte te dekken. Die energiebehoefte is afhankelijk van de temperatuur en van de 
grootte van de vogels. 
 
De berekeningen worden uitgevoerd voor een bepaald gebied of regio, bijvoorbeeld het 
Waddengebied of de Oosterschelde. Een gebied wordt verdeeld in deelgebieden waarvoor de 
eigenlijke simulaties worden gedaan. Bij ieder deelgebied horen vogels die zich vrij (en met 
verwaarloosbare kosten) kunnen verplaatsen binnen dat deelgebied. De indeling van een gebied 
of regio in deelgebieden dient zoveel mogelijk te gebeuren uitgaande van het getijderitme van de 
vogels. Een samenhangend oppervlak aan wadplaten dat bezocht wordt door vogels die op 
bepaalde (en bekende) hoogwatervluchtplaatsen overtijen is het uitgangspunt.  
 

3.2 Abiotische gegevens 
 
De geografische breedte en lengte van een gebied worden gebruikt om te bepalen of het op een 
zeker moment dag is of nacht. In de nacht wordt er namelijk niet binnendijks op grasland 
gefoerageerd.  
 
Van de weersgegevens van een standaard weerstation wordt alleen de dagelijkse minimum en 
maximum temperatuur gebruikt. Met behulp van deze minima en maxima kan het dagelijks 
temperatuurverloop voldoende goed geschat worden om de energiebehoefte te kunnen uitrekenen. 
Verder wordt de temperatuur nog gebruikt om een het effect van langdurige vorst op de 
beschikbaarheid van de prooien in rekening te brengen.  
 
Voor de simulatie van een seizoen zijn historische waterstanden nodig zoals die door 
Rijkswaterstaat op basis van een 10 minuten interval worden geregistreerd. Aan ieder deelgebied 
wordt een getijdenstation toegekend. Als er “gaten” zitten in de tijdseries, dan kan dat 
opgevangen worden door de hoog- en laagwatertijden en standen te schatten aan de hand van 
gegevens voor een naburig meetstation.  
 
Ieder deelgebied wordt verdeeld in zogenaamde “spots”. Een spot is een deel van het gebied dat 
een bepaalde hoogte heeft en een bepaald oppervlak, en bij voorkeur ook een gemiddelde 
droogvalduur. Hoogte en gemiddelde droogvalduur worden verkregen door interpolatie tussen 
kaartgegevens voor verschillende jaren. De kaartgegevens staan als kolommen op een datafile die 
door WEBTICS wordt ingelezen. In het bijzonder als het aantal droogvallende spots klein is, is 
het van belang dat voor spots die vlak naast geulen liggen alleen het droogvallende oppervlak 
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wordt opgegeven. Ook de gemiddelde droogvalduur heeft dan betrekking op alleen het 
droogvallende gedeelde van de spot. Aan de hand van de waterstand op ieder moment wordt 
bepaald of een spot op dat moment droog ligt of niet. Indien een gemiddelde droogvalduur 
bekend is kan (in plaats van de echte hoogte) een gecorrigeerde hoogte worden gebruikt die met 
de waterstanden van het gebruikte getijdenstation precies de juiste gemiddelde droogvalduur 
oplevert.  
 
Spots hebben verder een X en Y coördinaat op de kaart. Die zijn in de berekeningen niet persé 
nodig omdat verplaatsingskosten (nog) niet worden meegenomen. Illustratieve kaartjes van de 
verspreiding van voedsel en vogels zijn echter alleen te maken als ook coördinaten kunnen 
worden ingelezen. Het maakt daarbij niet uit of dat hoekpunten of centrumpunten zijn voor alle 
spots, als er maar een keuze wordt gemaakt.  
 

3.3 Voedsel  
 
Voor ieder deelgebied zijn voedselgegevens nodig, per spot en per prooi. Dat betekent dat de 
ruimtelijke resolutie waarmee deze gegevens bekend zijn in het algemeen bepalend is voor de 
grootte van de spots. De voedselgegevens worden door het model gebruikt om de maximale 
voedselopname te berekenen die de vogels op die spot (en op een bepaald moment) kunnen 
realiseren. De mate van detail in de voedselgegevens kan verschillend zijn en de simulaties 
worden daar dan op aangepast. Voor de scholekster wordt gewerkt met zowel dichtheid als 
prooigewicht voor kokkels in verschillende jaarklassen. De dichtheden nemen in de loop van de 
winter af door predatie en “natuurlijke sterfte”, maar ook de individuele prooigewichten nemen af 
door vermagering tijdens de winter. Indien er in de wetenschappelijke literatuur 
aanknopingspunten te vinden zijn voor berekeningen op basis van bijvoorbeeld een 
voedseldichtheid in gram per eenheid oppervlak, dan kan er ook op basis van minder 
gedetailleerde gegevens gerekend worden.  
 
Afhankelijk van de mate van detail wordt, zoals ook hierboven uiteengezet, een “natuurlijke 
sterfte” van de prooien in rekening gebracht in combinatie met vermagering. Voedselgegevens 
kunnen in allerlei eenheden worden ingelezen, maar wat er uiteindelijk toe doet is de energie-
inhoud van de eetbare delen. Dat vereist nogal eens ijklijnen om maten en gewichten in elkaar om 
te rekenen.  
 
Voor visserij gegevens geldt dat zowel gedetailleerde gegevens per spot als ook een totaal gevist 
tonnage gebruikt kunnen worden. In dat laatste geval wordt de visserij door het model 
gesimuleerd. Ook mengvormen zoals een totaal gevist tonnage en een relatieve visserij-
inspanning per spot (“black-box data”) kunnen gehanteerd worden.  
 

3.4 Vogels  
 
Vanwege het effect dat de vogels hebben op hun voedsel en vanwege het effect van interferentie 
rekent WEBTICS voor ieder deelgebied met een aantal vogels. Tussen de maandelijkse aantallen 
wordt geïnterpoleerd. Ten behoeve van draagkrachtberekeningen kunnen simulaties worden 
gedaan met andere aantallen dan de historische.  
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De energiebehoefte van steltlopers is goed bekend en wordt, als de omgevingstemperatuur onder 
een bepaalde waarde komt, verhoogd met extra kosten voor thermoregulatie. Daarmee wordt in 
WEBTICS rekening gehouden, maar er wordt geen rekening gehouden met de invloed van wind 
en straling. Dat is ook uiterst moeilijk omdat die invloeden afhangen van zeer lokale 
omstandigheden, zoals de bewolkingsgraad en de mate van beschutting op 15 centimeter boven 
de grond. De energiebehoefte van scholeksters hangt enigszins af van hun eigen gewicht. Dat 
effect wordt in rekening gebracht met behulp van (in het veld) gemeten gewichtsverlopen 
gedurende de winter. Dit effect is echter relatief klein en lijkt niet essentieel.  
 
Om de maximale voedselopname (de functionele respons) op een bepaald tijdsip uit te rekenen 
moet de functionele respons bekend zijn in een vorm die past bij de voedselgegevens. Naast de 
maximale voedselopname per vogel en per tijdseenheid wordt een interferentie effect in rekening 
gebracht: een lagere voedselopname naarmate de vogeldichtheid hoger is. Dit effect wordt niet in 
detail gemodelleerd. Er wordt dus geen gedrag gemodelleerd. Er wordt slechts een vermindering 
in rekening gebracht die afhangt van de vogeldichtheid op de betreffende spot.  
 
Naast gegevens over het hoofdvoedsel kan in WEBTICS de bijdrage van marginale 
voedselbronnen worden meegenomen, zoals het foerageren tijdens hoogwater op wormen of 
emelten in grasland. Dat wordt op eenvoudige wijze gedaan, zonder interferentie effect, slechts 
als een functionele respons die onder voorwaarden haalbaar is (geen vorst en alleen overdag).  
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4 Wulpen in Nederland 
 
 
Een uitgebreide beschrijving van de ecologie en het gedrag van de Wulp wordt gegeven door 
Simmons et al. (1983). Buiten de broedtijd maken Wulpen in grote aantallen gebruik van 
wadgebieden waar ze met laagwater op de droogvallende platen naar voedsel zoeken. Met 
hoogwater rusten ze in grote groepen in de buurt van de wadplaten; een kleiner deel foerageert 
tijdens hoogwater in weilanden. Er zijn vermoedelijk ook Wulpen die min of meer permanent in 
de graslanden verblijven en alleen bij langdurige vorst de kust opzoeken. Dit is een minderheid. 
Op het wad leven de Wulpen van wormen, kreeftachtigen en schelpdieren. In de weilanden 
worden regenwormen, emelten en andere insecten gegeten. Er is sprake van een opvallende 
sexuele dimorfie. Mannetjes zijn kleiner dan vrouwtjes en hebben een kortere snavel. Deze 
morfologische verschillen zijn gecorreleerd met verschillen in prooikeus en habitatkeus. 
 
Sinds 1975 zijn er voldoende tellingen van Wulpen om een jaarlijkse schatting te maken van het 
gemiddelde totaalaantal in Nederland en het seizoenspatroon (van Roomen et al. 2005). Het 
gemiddelde aantal Wulpen in Nederland is in de periode 1975-2003 toegenomen van 70000 naar 
meer dan 100000 (Figuur 4.1). De Waddenzee is het belangrijkste overwinteringsgebied, op 
ruime voet gevolgd door Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta (Figuur 4.2). Kleinere 
aantallen overwinteren in graslandgebieden in de kustprovincies. De verspreiding van de Wulp 
vertoont grote overeenkomst met de verspreiding van de Scholekster en de intensiteit van de 
tellingen en de betrouwbaarheid zijn ook vergelijkbaar (van Roomen et al. 2005). Als het lukt om 
WEBTICS-Wulp met succes te kalibreren dan kan het vermoedelijk met succes worden toegepast 
in dezelfde gebieden waar WEBTICS-Scholekster reeds met succes is toegepast. 
 

 
Figuur 4.1. Trend in het seizoensgemiddelde aantal Wulpen in Nederland. Overgenomen uit van Roomen et al. (2005). 
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Figuur 4.2. Verspreiding van niet-broedende Wulpen in Nederland in de periode 1999-2004.  Weergegeven is het 
seizoensgemiddelde. Overgenomen van www.sovon.nl. 
 
 
Slechts een klein deel van de Wulpen die in Nederland verblijven, broedt er ook. Het merendeel 
van de vogels broedt in noordelijker streken en komt naar Nederland om er te ruien en te 
overwinteren. De meeste vogels arriveren in juli en vertrekken in april (Figuur 4.3). Een 
belangrijk deel van de vogels die in juli arriveren zijn vrouwtjes, omdat de vrouwtjes na het 
uitkomen van de eieren de broedzorg overlaten aan de mannetjes en het broedgebied verlaten. De 
stijging in aantallen na juli is dus deels het gevolg van later arriverende mannetjes en jongen. 
Behalve een groot aantal vogels dat in Nederland overwintert zijn er ook Wulpen die Nederland 
gebruiken als tussenstation op de trek tussen noordelijker broedgebieden en zuidelijker 
overwinteringgebieden. Het aandeel van dergelijke doortrekkers is duidelijk groter dan bij de 
Scholekster. Bij de Scholekster is de variatie in aantallen zeer klein in de periode augustus-
februari (van Roomen et al. 2005). De aantallen Wulpen die ten zuiden van Nederland 
overwinteren zijn ook groter dan de aantallen Scholeksters die ten zuiden van Nederland 
overwinteren. Op basis van de getallen in Stroud et al. (2004) kan berekend worden dat 8% van 
de Scholeksters en 15% van de Wulpen ten zuiden van Nederland overwintert (respectievelijk 
12% en 21% als Ierland en het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwing worden gelaten). Deze 
seizoensvariatie in aantallen is geen probleem bij het uitvoeren van berekeningen in WEBTICS, 
omdat de aantallen dieren als randvoorwaarde worden meegegeven en in de loop van de tijd 
kunnen variëren. Het is in potentie wel een complicerende factor voor draagkrachtberekeningen. 
Bij de Scholekster is het aantal doortrekkers zo klein t.o.v. het aantal overwinteraars, dat we de 
doortrekkers kunnen verwaarlozen in onze berekeningen. Bij de Wulpen is het aandeel 
doortrekkers in de populatie mogelijk groter. Wel moet worden opgemerkt dat het aantal dieren 
dat het wad alleen in voor- en najaar benut nog steeds klein lijkt ten opzichte van het aantal 
overwinterende individuen. Een alternatieve verklaring voor de tweetoppigheid is dat een groter 
aandeel van de Wulpen in herfst en winter tijdens hoogwater in de weilanden foerageert en gemist 
wordt tijdens de hoogwatertellingen (Ens & Zwarts 1980b). Mogelijk is de fout niet groot als de 
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berekeningen worden uitgevoerd onder de aanname dat er sprake is van een vast aantal 
overwinteraars. 
 
 

 
Figuur 4.3. Seizoensverloop van de Wulp in Nederland in 2003/04 (staafdiagram), vergeleken met het gemiddelde 
verloop en de maandelijkse minima en maxima in de periode 1982-2002. Overgenomen uit van Roomen et al. (2005). 
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5 Energie budget 
 
 
De energiebehoefte van een vogel afhankelijk van zijn gewicht en de temperatuur is een 
belangrijke parameter in WEBTICS. Van de Scholekster zijn daarover zeer veel gegevens bekend 
(Blomert et al. 1996), maar dat is niet zo voor de Wulp. Het is echter niet zo dat er helemaal geen 
meetgegevens over Wulpen zijn. 
 

5.1 Gewichtsverloop 
 
Gegevens over het gewichtsverloop zijn in WEBTICS nodig als onderdeel van de functie 
waarmee de dagelijkse voedselbehoefte wordt bepaald. Gegevens over gewicht van Wulpen zijn 
gepubliceerd door o.a. Boere (1976) en Ens & de Vries (1983). 
 
Bij Scholeksters is sprake van een sexuele dimorfie: mannetjes zijn over het algemeen kleiner dan 
vrouwtjes en hebben een kortere, maar ook steviger snavel (Hulscher & Ens 1992; Zwarts et al. 
1996b; Durell et al. 2001). Dit snavelverschil is gecorreleerd met verschillen in prooikeus 
(Hulscher & Ens 1992). Toch is voor de Scholekster besloten om in de berekeningen met 
WEBTICS geen onderscheid te maken tussen mannetjes en vrouwtjes. Een dergelijke keuze kan 
ook gemaakt worden voor de Wulp. Het is wel zo dat bij Wulpen de sexuele dimorfie groter is 
dan bij Scholeksters.  
 
Er zou dus voor kunnen worden gekozen om in WEBTICS-Wulp wel een onderscheid te maken 
tussen mannetjes en vrouwtjes. In dat geval zal eerst een onderscheid gemaakt moeten worden 
tussen mannetjes en vrouwtjes op basis van biometrische gegevens. 
Stap 1: biometrische verschillen tussen man en vrouw – op basis van het bestand BIOWUP. De 
snavellengte van de Wulp verschilt voor mannetjes en vrouwtjes. Van 63 Wulpen was de sexe 
bekend. Een discriminant analyse toonde aan dat aan de hand van de snavellengte en in mindere 
mate de vleugellengte en gewicht de sexe van vogels met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid kon worden bepaald (Zwarts ongepubliceerd).  
Stap 2: gewichtsverloop op basis vangsten – op basis van het bestand BIOWUP. Het 
gewichtsverloop van de Wulp in de Waddenzee is goed bekend. Op het Balgzand, Texel, 
Vlieland, Friese kust en Schiermonnikoog werden in totaal tussen 1971 en 1990, verspreid over 
alle maanden van het jaar, 1055 Wulpen gevangen. Van de meeste vogels is de snavellengte en 
het gewicht gemeten. 
Uit stap 1 en 2 kan het gewichtsverloop per geslacht bepaald worden. 
 

5.2 Dagelijkse voedselbehoefte 
 
Voor zover bekend zijn er geen metingen aan de dagelijkse voedselbehoefte van Wulpen, noch in 
gevangenschap, noch in het veld. Studies die de energieopname van vrijlevende Wulpen schatten 
doen dit zonder uitzondering op basis van allometrische relaties, waarbij dus het energieverbruik 
van de Wulp wordt geschat op basis van metingen aan andere soorten. Zo gebruiken Durell et al. 
(2005) en Stillman et al. (2005b) de allometrische relaties die zijn opgesteld door Nagy et al. 
(1999). Een dergelijke benadering zal in de meeste gevallen tot een schatting leiden die qua 
ordegrootte correct is. Voorzichtigheid is echter geboden want grote fouten zijn mogelijk, zo 
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blijkt uit de meta-analyse van McKechnie & Wolf (2004) van studies naar het verband tussen 
basaal metabolisme en lichaamsgewicht. Er zijn metingen beschikbaar die het mogelijk maken de 
voedselopname per etmaal van vrijlevende Wulpen te berekenen. Dit kan (1) door de tijd besteed 
aan foerageren te vermenigvuldigen met de opnamesnelheid, (2) een individuele Wulp continu te 
volgen op dagen dat beide tijen in het daglicht vallen. 
 

Schiermonnikoog – fourageeractiviteit. Tussen 1971 en 1973 werden op twee mosselbanken 
onder Schiermonnikoog in 13 verschillende 1-ha-veldjes de foeragerende en niet-foeragerende 
Wulpen elke kwartier gedurende 150 laagwaterperiodes geteld. Deze tellingen laten zien dat de 
foerageeractiviteit in de loop van de nazomer en herfst toeneemt van 70 tot 90% en dat de 
vogels kortere pauzes nemen als de mosselbank korter droog ligt.  

 
Friese kust – foerageeractiviteit en voedselprotocollen Elke veertien dagen tussen juli en 
november en incidenteel in de rest van het jaar werden de foeragerende en niet-foeragerende 
Wulpen rondom de waarnemingstorens op het Friese en Groninger wad geteld tussen 1976 en 
1982. In de periode 1978 t/m 1982 werden een groot aantal voedselprotocollen gemaakt. 
Speciale aandacht verdienen protocollen van vogels die op het hoge wad foerageerden buiten 
de onderzoeksvakken aan het begin en einde van de getijperiode. 

 
Friese kust – voedselopname heel tij. De daglichtperiode is in juli nog lang genoeg om de 
individuele Wulpen gedurende twee opeenvolgende laagwaterperiodes te kunnen 
protocolleren. In 1978, 1979 en 1980 is het verschillende malen gelukt om de voedselopname 
van een individuele Wulp gedurende een etmaal te meten (Bloksma et al. 1980; Ens & de Vries 
1983; Looijen 1983).  

 

5.3  Thermoregulatie 
 
Beneden een bepaalde kritische temperatuur neemt het energieverbruik van vogels toe, om zo hun 
lichaamstemperatuur constant te houden. Deze kritische temperatuur is lager naarmate de vogel 
groter is (Figuur 5.1). Zoeken op het Web of Science leverde geen metingen over de lagere 
kritische temperatuur van Wulpen of verwante soorten (zoals de Regenwulp). Er is wel een 
uitgebreide literatuur over allometrische relaties (Kersten & Piersma 1987; Nagy et al. 1999; 
Rezende et al. 2002; McKechnie & Wolf 2004). Zoeken op de termen avian energetics in 
combinatie met lower critical temperature leverde geen studies op naar de relatie tussen de 
kritische temperatuur en lichaamsgewicht. De tijd ontbrak om een uitgebreide zoektocht uit te 
voeren. Echter, het lijkt zeer aannemelijk dat op basis van gegevens over andere soorten, zoals in 
Figuur 5.1, een bruikbare schatting te maken is van de kritische temperatuur en de snelheid 
waarmee het energieverbruik stijgt in relatie tot de daling in omgevingstemperatuur. De kritische 
temperatuur (in de vakliteratuur aangeduid als de "lower critical temperature") is de temperatuur 
waarbij de energiebehoefte van de vogel gelijk is aan het energieverlies bij volledig gebruik van 
de isolatie van het verenkleed. Daalt de temperatuur tot beneden die kritische temperatuur dan 
moet de vogel extra "stoken" om op temperatuur te blijven De toename van het energieverbruik 
per graad temperatuurdaling is de isolatiewaarde van het verenkleed. Zowel de energiebehoefte 
als de isolatiewaarde hangen af van de grootte van de vogel, maar op een iets verschillende 
manier. Daarvoor bestaan theoretische modellen, allometrische relaties en fysische modellen voor 
warmtetransport, waarop gegevens van concrete soorten gefit kunnen worden. Een schatting voor 
een andere soort kan dan uit grootte en gewicht van die soort worden geschat. 
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Figuur 5.1. Energieuitgave afhankelijk van temperatuur voor drie verschillende soorten steltlopers. De metingen 
werden verricht in een kooi wanneer de vogels in rust waren. Data van Kersten & Piersma (1987). Figuur 
overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
 

5.4 Digestive bottleneck 
 
Het spijsverteringsapparaat van een vogel kan een beperkte hoeveelheid voedsel tegelijkertijd 
bevatten en dit voedsel kan met een zekere snelheid verteerd worden. In Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden. is aangegeven hoe deze twee gegevens een maximum stellen aan de cumulatieve 
voedselopname. Dit staat bekend als de digestive bottleneck (Kersten & Visser 1996; Zwarts et al. 
1996a). Voor zover kon worden nagegaan zijn er geen studies gepubliceerd over de digestive 
bottleneck bij Wulpen. Er zijn wel studies over verwante soorten waarin de digestive bottleneck 
aan bod komt: de Regenwulp (Zwarts & Dirksen 1990) en de Eastern Curlew (Zharikov & 
Skilleter 2003; Zharikov & Skilleter 2004). 
 
 

  
 
 
 
 
Figuur 5.2. Cumulatieve voedselopname als 
functie van de tijd besteed aan foerageren voor 
een Scholekster die met een lege maag begint te 
foerageren.  De maximale voedselopname is 
bepaald in het laboratorium (Kersten & Visser 
1996). Ook weergegeven de metingen in het 
veld op 2 dagen waarop een gemerkte 
Scholekster een heel tij werd gevolgd (Zwarts et 
al. 1996a). Figuur overgenomen uit van de Kam 
et al. (2004). 
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Op basis van veldwaarnemingen is het mogelijk een schatting te maken van de digestive 
bottleneck. Daarvoor moeten individuen langdurig gevolgd worden en hun voedselopname 
gemeten. De raaklijn aan de cumulatieve voedselopname is een schatting voor de digestive 
bottleneck (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
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Friese kust – cumulatieve voedselopname. In juli 1991 en in maart-april 1992 en 1993 
werden de voedselopname gemeten bij wulpen die emelten aten in de Anjumer kolken, een 
weidegebied in NO Friesland; in totaal werd de voedselopname geregistreerd gedurende 25 
uur. Braakballen en kakjes werden verzameld om de prooigrootte te bepalen. Het prooigewicht 
kon worden afgeleid uit ijklijnen van gewicht versus kaak- en kopgrootte.  

 
 

5.5 Verteringsefficiëntie en calorische waarde van de prooi 
 
De energiewinst die een vangst van een prooi met een bepaalde grootte met zich meebrengt voor 
een vogel is een parameter in WEBTICS. Die energiewinst hangt af van de calorische waarde van 
de prooi en van de verteringsefficiëntie. De calorische waarde van de verschillende prooisoorten 
wordt gegeven door Zwarts (1988) en Zwarts & Wanink (1993). Voor zover kon worden 
nagegaan zijn er geen directe metingen aan de verteringsefficiëntie bij Wulpen of aanverwante 
soorten. Op basis van metingen in het laboratorium wordt de verteringsefficiëntie voor 
Scholeksters (en een aantal andere steltlopersoorten die vlees eten) geschat op 85% (Speakman 
1987; Kersten & Visser 1996; Kersten & Piersma 1987; Zwarts & Blomert 1996). Dit lijkt een 
goed getal om ook voor Wulpen te gebruiken. 
 

5.6 Conclusie 
 
Er zijn vrijwel geen gegevens in de literatuur over het energiebudget van Wulpen, maar er zijn 
wel data die nader geanalyseerd kunnen worden om belangrijke parameters te schatten. Dit laatste 
is noodzakelijk voor de kalibratie van WEBTICS-Wulp. Aanvullende veldobservaties en proeven 
met Wulpen in gevangenschap kunnen de kalibratie vermoedelijk nog verder verbeteren, maar 
zijn niet onontbeerlijk. 
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6 Dieet en grootteselectie 
 
 
Voor WEBTICS is het van groot belang te weten welke prooien het hoofdvoedsel vormen en 
welke prooigroottes geselecteerd worden. Hierover is veel informatie in de literatuur. Bij 
sommige conclusies uit de literatuur moeten echter vraagtekens worden geplaatst. 
 

6.1 Prooiselectie 
 
Recentelijk is in het kader van EVA II een uitgebreid overzicht gemaakt van de literatuur over het 
dieet van de steltlopers in de Waddenzee (Leopold et al. 2004). De conclusie voor de Wulp luidt 
als volgt:  
 
“Uit al dit werk, vaak gebaseerd op zeer veel observaties, uitgezochte braakballen, faeces of 
magen, komt een zeer divers dieet naar voren, bestaande uit veel, en allerlei verschillende 
tweekleppige schelpdieren, vrij veel en meest grote wormen (Hediste, Arenicola) en zo’n 20% 
andere prooien, vooral krabben en garnalen, en tijdens slecht weer of hoogwater, ook 
regenwormen en andere weiland-prooien. Wulpen zijn groot; kleine wormpjes of wadslakjes zijn 
voor hen onbelangrijk.”  
 
Aan de basis van deze conclusie ligt een door Cor Smit vervaardigde overzichtstabel van de 
verschillende studies. Op basis van die overzichtstabel is een inschatting gemaakt van het 
gemiddelde dieet. Die inschatting is weergegeven in Tabel 6.1 en vergeleken met het gemiddelde 
dieet op basis van 34517 waargenomen prooivangsten in de studie langs de Friese kust (Ens et al. 
1990). Op basis van de prooibiomassa’s zoals die worden gehanteerd door Ens et al. (1990) kan 
het dieet ook worden uitgedrukt in percentage biomassa. De getallen zijn niet helemaal 
onafhankelijk, want in het EVA II overzicht zit een deel van de waarnemingen langs de Friese 
kust verwerkt. 
 
Tabel 6.1. Inschatting van het dieet van de Wulp op basis van alle 34517 prooivangsten waargenomen in de studie 
langs de Friese kust (Ens et al. 1990) en het uitgebreide literatuuroverzicht in het kader van EVA II (Leopold et al. 
2004). 

Prooisoort      
(NL naam) 

Prooisoort      
(Latijnse naam) 

Friese kust 
(aantallen)

Friese kust 
(biomassa) 

Review 
EVA II 

Zeeduizendpoot Hediste diversicolor1 43% 28% 20% 
Strandkrab Carcinus maenas 20% 27% 15% 
Strandgaper Mya arenaria 15% 31% 10% 
Platte Slijkgaper Scrobicularia plana 7% 1% 5% 
Garnaal Crangon crangon 6% 5% 4% 
Wadpier Arenicola marina 4% 7% 10% 
Schelpkokerworm Lanice conchilega 1% 0% 5% 
    
Losse klep mollusc spec. 4% 0% 0% 
Nonnetje Macoma balthica 0% 0% 15% 
Kokkel Cerastoderma edule 0% 0% 15% 

                                                      
1 De oude Latijnse naam voor de Zeeduizendpoot is Nereis diversicolor. Deze naam wordt nog steeds veel 
gebruikt. 
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Er lijkt geen twijfel dat Zeeduizendpoten een zeer belangrijk prooidier vormen voor de Wulp. 
Volgens de Friese kust studie is het belang echter aanzienlijk hoger dan volgens het EVA II 
overzicht. Het EVA II overzicht is niet helemaal volledig en een tweetal in het EVA II overzicht 
ontbrekende studies bevestigt het belang van de Zeeduizendpoot als voedsel. Wulpen op de 
Ventjagersplaten aten vrijwel uitsluitend Zeeduizendpoten (Zwarts 1974). Hetzelfde werd 
waargenomen op door wind droogvallende platen bij Hiddensee (Rippe & Dierschke 1997).  
 
Volgens het EVA II overzicht zou een belangrijk deel van het dieet uit levende Nonnetjes en 
Kokkels bestaan. Hoewel beide prooien in sommige jaren algemeen voorkwamen langs de Friese 
kust is nooit waargenomen dat hierop werd gefoerageerd. Wel werd waargenomen hoe Wulpen 
vlak voor en vlak na een verteringspauze lege kleppen van schelpdieren inslikten, mogelijk om de 
vertering te stimuleren. Er zijn verschillende studies die melden dat Kokkels en/of Nonnetjes een 
belangrijk aandeel in het dieet vormen (Voss & Koolhaas 1969; van der Baan et al. 1957; Goss-
Custard & Jones 1976). In alle gevallen is het dieet echter afgeleid uit braakballen en niet uit 
veldwaarnemingen. Op grond van braakbalstudies kan geen onderscheid gemaakt worden tussen 
schelpdieren die levend worden ingeslikt en losse kleppen. In dit rapport gaan we er daarom 
vanuit dat Nonnetjes en Kokkels geen prooi van betekenis vormen. De drie belangrijkste prooien 
voor de Wulp op het wad zijn dus de Zeeduizendpoot, de Strandkrab en de Strandgaper. Lokaal 
zijn Wadpieren en mogelijk ook Schelpkokerwormen een belangrijke prooi. Omdat de studie 
langs de Friese kust het meest intensief was in zomer en herfst is het belang van krabben en 
garnalen waarschijnlijk overschat. 
 

Dieet Wulpen Friese kust. Van de meer dan 700 korte en lange voedselprotocollen die in de 
periode 1978-1982 zijn gemaakt van Wulpen is een bestand (WAPROT) gemaakt met 
gegevens over de datum, de locatie, het habitat, snavellengte van de Wulp en de gegeten 
prooien. Dit bestand kan dus gebruikt worden om variatie in dieet afhankelijk van seizoen, 
habitat en snavellengte in meer detail te onderzoeken. 

 
Enerzijds mag verwacht worden dat het dieet verschilt tussen gebieden, omdat het prooiaanbod 
tussen gebieden verschilt. Anderzijds is het aannemelijk dat Wulpen alleen voorkomen in 
gebieden waar voldoende voedsel is te vinden, oftewel waar de prooien voorkomen die het meest 
profijtelijk zijn voor de soort. Dit wordt geïllustreerd door een vergelijking van de Friese kust met 
de Westerschelde. Op basis van braakballen verzameld in de Westerschelde concludeerde Ruiters 
(1992) dat het hoofdvoedsel van Wulpen daar uit Zeeduizendpoten en Strandkrabben bestond. 
Tijdens de studie in het kader van het Zeekennnis project in de Westerschelde werden 110 
prooivangsten waargenomen. In 57% van de gevallen ging het om Zeeduizendpoot, in 22% om 
Strandkrabben en in 2% om Strandgapers. Dit illustreert het belang van Zeeduizendpoten en 
Strandkrabben, terwijl het lage aandeel Strandgapers het gevolg kan zijn van een laag aanbod op 
de platen waar het onderzoek werd verricht. 
 

6.2 Grootte-selectie 
 
Het is voor WEBTICS belangrijk om een goede schatting te hebben van de prooigroottes die door 
de Wulp worden gegeten. Bij Scholeksters hangt de snelheid waarmee prooien worden gevonden 
af van zowel de dichtheid van de prooidieren als ook de grootte van de prooidieren. Dit is 
ingebouwd in WEBTICS-Scholekster. Het lijkt aannemelijk dat dit ook voor WEBTICS-Wulp zal 
moeten gebeuren. De eerste stap is een goede kennis van de grootte-selectie van de belangrijkste 
prooisoorten. 
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Zwarts (1974) bestudeerde een groot aantal vogelsoorten op de Ventjagersplaten die daar 
allemaal Zeeduizendpoten aten. Op grond van aantallen prooivangsten in combinatie met de op 
grond van de literatuur geschatte energiebehoefte berekende hij dat Wulpen de grootste 
exemplaren aten. Daadwerkelijke metingen aan prooigrootte selectie hebben natuurlijk sterk de 
voorkeur. Zulke metingen zijn schaars. 
 
De grootte-selectie kan worden bepaald aan de hand van meetbare, grootte-gerelateerde 
prooifragmenten in braakballen. Kaaklengte van Zeeduizendpoten is b.v. nauw gerelateerd aan 
lichaamslengte (Zwarts & Esselink 1989). De grootte van Nonnetjes, Kokkels, Strandgapers en 
Slijkgapers kon woden bepaald door het meten van de umbo; de ijklijn voor nonnetje is gegeven 
door (Zwarts & Blomert 1992). Op dezelfde wijze zijn ijklijnen geconstrueerd voor de Garnaal, 
Slijkgarnaal en twee vissensoorten (Schol en Wadgrondel). 
 
 

Braakballen Friese kust. Tussen 1977 en 1984 werden op 84 verschillende dagen in totaal 
863 braakballen van Wulpen verzameld. Daarnaast werden 71 kakjes verzameld van vogels 
waar ook een braakbal van werd verzameld met het doel een eventuele vertekening van de 
prooigrootte-selectie te kunnen onderzoeken. Het is gelukt om op zes verschillende dagen 
verse braakballen te verzamelen in de vroege ochtend na een nachtelijke foerageerperiode en 
later op dezelfde dag en op dezelfde plek na de foerageerperiode overdag. Dit geeft de 
mogelijkheid om dieet en prooigrootte-selectie voor Wulpen die overdag en ’s nachts 
foerageren te vergelijken. Voor alle braakballen en kakjes zijn de prooiresten gedetermineerd 
en opgemeten. De metingen zijn ingevoerd in een databestand. 

 
Een aantal braakballen en poepjes werden verzameld bij een aantal op Zeeduizendpoten 
foeragerende territoriale mannetjes Wulpen nadat ze uren lang waren geprotokolleerd. Dit gaf de 
mogelijkheid om de prooigrootte-schattingen te ijken (Zwarts & Esselink 1989). De 
veldschattingen kwamen goed overeen met de uit de braakballen berekende grootteverdeling 
(Zwarts & Esselink 1989).  
 

6.3 Conclusie 
 
Over prooiselectie van Wulpen is veel gepubliceerd. Over de grootteselectie van de verschillende 
prooien is veel minder bekend en het zou nuttig zijn de bestaande data nader te analyseren. 
Proeven met Wulpen in gevangenschap kunnen extra inzichten leveren, maar zijn niet 
noodzakelijk. 
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7 Functionele respons 
 
 
De functionele respons beschrijft het verband tussen de opnamesnelheid van een prooi en de 
dichtheid van een prooi. Dit is één van de belangrijkste relaties in WEBTICS. Het is ook bij 
uitstek een relatie waarvan mag worden aangenomen dat ze niet afhangt van het gebied waar de 
relatie wordt gemeten. Een langs de Friese kust gemeten functionele respons kan worden 
toegepast in berekeningen over het Delta gebied, en omgekeerd.  
 
Zelfs binnen een prooisoort zijn niet alle exemplaren profijtelijk te oogsten. Veel prooien van de 
Wulp leven ingegraven en voor deze prooien geldt dat de ingraafdiepte toeneemt met de 
prooigrootte. Beneden een bepaalde diepte zijn de prooien niet meer bereikbaar (Figuur 7.1). 
Prooien die te groot zijn kunnen niet worden ingeslikt en prooien die te klein zijn hebben een te 
lage profitability (energiewinst per tijdeenheid handling). Binnen deze grenzen is het meestal zo 
dat de profitability toeneemt met de prooigrootte en afneemt met de ingraafdiepte (Figuur 7.1). 
 
Profitability prooien Friese kust 1978-1982. Van een aanzienlijk aantal protocollen van 
foeragerende Wulpen langs de Friese kust in de periode 1978-1982 is de prooigrootte geschat 
en de handling tijd gemeten. Voor deze data is het dus mogelijk om profitability uit te rekenen 
als functie van de prooigrootte, maar ook afhankelijk van de snavellengte, het habitat en het 
seizoen. De data zijn ingevoerd in elektronische databestanden: W78PR, W79PR, W80PR, 
W81PR en W82PR. 
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Figuur 7.1. Schema dat het verband aangeeft tussen ingraafdiepte en prooigrootte. Binnen deze relatie is aangegeven 
welke prooien profijtelijk kunnen worden geoogst door de Wulp. Overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
 
 
Een belangrijke vraag bij het parameteriseren van WEBTICS-Wulp zal zijn hoeveel detail moet 
worden meegenomen. De simpelste aanname is dat alle Wulpen dezelfde (gemiddelde) 
snavellengte hebben en dat prooien die dieper ingegraven dan die snavellengte leven niet kunnen 
worden bereikt. Een minder simpele aanname is om onderscheid te maken tussen mannetjes, die 
meestal een korte snavel hebben en vrouwtjes, die gemiddeld een wat langere snavel hebben. Het 
is zelfs nog mogelijk om binnen een sexe onderscheid te maken tussen langsnavelige en 
kortsnavelige dieren. Het lijkt erop dat de opnamesnelheid toeneemt met de lengte van de snavel 
(Figuur 7.2), hetgeen in het licht van het bovenstaande niet onverwacht komt. 
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Figuur 7.2. Verband tussen gemiddelde opnamesnelheid (uitgedrukt in mg AVD per seconde foerageren) en de 
snavellengte van het individu. Er is een onderscheid gemaakt tussen Wulpen die vooral Zeeduizendpoten aten en 
Wulpen die vooral Strandgapers aten. Overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
 
Hierna zullen eerst de drie hoofdprooien besproken worden en vervolgens alle wadprooien waar 
iets over bekend is. Daarna komt het foerageren in weilanden en het nachtelijk foerageren aan 
bod. 
 

7.1 Zeeduizendpoot 
 
Een klein deel van metingen langs de Friese kust is gebruikt om een functionele respons te 
construeren voor Wulpen die op Zeeduizendpoten foerageren (Figuur 7.3). Het betreft niet-
territoriale Wulpen in een gebied met vakjes van 25m2 in 1980 (Esselink 1983).  
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Figuur 7.3. Functionele respons voor niet-territoriale Wulpen die op Zeeduizendpoten foerageren langs de Friese kust. 
De opnamesnelheid (in mg AVD per seconde foerageren) is uitgezet tegen het aantal Zeeduizendpoten per m². 
Overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
 
 

Friese kust – functionele respons op Zeeduizendpoten Er zijn ook veel protocollen van 
territoriale Zeeduizendpoot-etende Wulpen waarvan het voedselbestand ook gemeten is in de 
vakken waarin deze dieren foerageren (Cremer & Hupkes 1984). De data van protocollen en 
voedselaanbod zijn elektronisch beschikbaar. 
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Zeeduizendpoten kunnen op twee manieren gevangen worden. Wormen die zich gedeeltelijk uit 
hun hol wagen om algen van het omliggende wad te grazen worden met een snelle pik gevangen, 
terwijl wormen die zich onderin hun hol bevinden met diepe boringen worden bemachtigd 
(Zwarts & Esselink 1989). Wulpen die veel boren lopen langzamer en zoeken dus minder gebied 
af dan Wulpen die veel pikken (Zwarts & Esselink 1989). De ingraafdiepte en activiteit van 
Zeeduizendpoten varieert in de loop van het seizoen (Esselink & Zwarts 1989) en dit betekent dat 
ook de opnamesnelheid bij een gegeven prooidichtheid zal variëren in  de loop van seizoen 
(Zwarts & Esselink 1989). Het is relatief eenvoudig om in WEBTICS een seizoenscorrectie op de 
functionele respons in te voeren. 
 
 
 
 

0

10

2

6

12

sand gaper length (mm)

h
a
n
d
l
i
n
g
 
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
 
/
 
i
n
t
a
k
e
 
r
a
t
e

20

4

8

10

curlew

14

16

0 30 40 50 60 70 80

HANDLING EFFICIENCY = INTAKE RATE

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

r
e
l
a
t
i
v
e
 
p
r
e
y
 
r
i
s
k

0

10

2

6

12

4

8

oystercatcher

14

16

0,.

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0

10

2

6

12

4

8

red knot

14

16

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 
 
Figuur 7.4. Profitability (uitgedrukt als proportie t.o.v. de opnamesnelheid) als functie van schelplengte voor drie 
vogelsoorten (Kanoet, Scholekster en Wulp) die op Strandgapers foerageren. Ook weergegeven voor elke predator het 
risico dat de betreffende schelplengte ten prooi zou vallen aan de betreffende predator. Overgenomen uit van de Kam 
et al. (2004). 
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7.2 Strandgaper 
 
Een heel enkele maal slikken Wulpen een Strandgaper met schelp en al in, maar meestal worden 
onder de grond stukken vlees uit de schelp getrokken. Deze schelpen kunnen achteraf worden 
opgegraven, zodat het mogelijk is de lengte te meten (Ens & de Vries 1983). Op deze manier kon 
de profitability worden bepaald voor Strandgapers van verschillende grootte (Figuur 7.4). 
Strandgapers beneden 25 mm lengte zijn niet profijtelijk voor de Wulp en profitability neemt toe 
met lengte, met uitzondering van de allergrootste Strandgapers. 
 
 

Strandgaper-etende Wulpen. Langs de Friese kust zijn veel gegevens verzameld over 
Wulpen die op Strandgapers foerageren (Bloksma et al. 1980; Ens & de Vries 1983). Het 
betreft zowel territoriale als niet-territoriale dieren. Vaak gebeurde dat in vakken waar ook de 
bodemfauna gemonsterd was. Een belangrijk deel van de gegevens is ingevoerd en met die 
gegevens kan een functionele respons worden berekend voor Wulpen die Strandgapers eten.  

 

7.3 Strandkrab 
 
De Strandkrab is een favoriete prooi van de Wulp in nazomer en herfst. In de loop van de herfst 
trekken de Strandkrabben naar dieper water en zijn dan niet meer beschikbaar voor de Wulpen. 
De beschikbaarheid van Strandkrabben kan ook sterk variëren tussen dagen wat te maken heeft 
met temperatuur. Op warme zonnige dagen in de zomer kunnen er aan het wadoppervlak 
anaerobe condities ontstaan. Om dit te overleven pompen de krabben dan lucht over hun kieuwen, 
maar dat heeft als gevolg dat ze opeens erg gemakkelijk te vinden zijn voor de Wulpen (Bloksma 
et al. 1980). 
 
Wulpen slikken kleine krabben in het geheel in, maar van grote krabben worden eerste alle poten 
losgeschud, waarna poten en schild afzonderlijk worden ingeslikt (Figuur 7.5a). Losschudden 
kost tijd, dus de profitability van krabben waarvan de poten worden losgeschud is lager dan de 
profitability van krabben waarbij dit niet gebeurt (Figuur 7.5b). Echter, de Wulpen hebben geen 
keus omdat ze de grotere krabben simpelweg niet in kunnen slikken zonder de poten los te 
schudden. Van de allergrootste krabben is het schild zelfs te groot om nog in te slikken. Op basis 
van Figuur 7.5 is niet aan te geven bij welke onder- en bovengrens de krabben niet meer 
profijtelijk zijn, omdat alle profitabilities ver boven de gemiddelde opnamesnelheid van voedsel 
liggen. Om de grenzen te bepalen zoals de Wulpen die hanteren zouden de braakbalgegevens 
geanalyseerd kunnen worden van het onderzoek langs de Friese kust. 
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Figuur 7.5. Geprefereerde consumptiemethode van Strandkrabben door Wulpen afhankelijk van de breedte van de 
carapax. (b) Profitability (in mg AVD per seconde handling)  voor Wulpen van Strandkrabben afhankelijk van de 
breedte van de carapax en de methode van consumeren. Overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
 
 
Krabben komen in hele lage dichtheden voor wat betekent dat alleen bij een zeer intensief 
monsterprogramma voldoende betrouwbare getallen over de dichtheid krabben verkregen 
worden.  
 

Friese kust – krabben-etende Wulpen. Er zijn veel protocollen gemaakt van Wulpen die 
Strandkrabben eten in vakken waar ook de bodemfauna is gemonsterd. Hiervan zijn 
elektronische databestanden. Analyse van deze gegevens zal ongetwijfeld veel spreiding laten 
zien, maar de grote steekproef kan ervoor zorgen dat de fouten in voldoende mate uitmiddelen. 

 

7.4 Wadpier 
 
Wadpieren leven zo diep ingegraven dat ze bijna altijd buiten het bereik van Wulpen snavels 
blijven. Alleen als ze in hun gang omhoog komen om te defaeceren kunnen ze worden gevangen 
door foeragerende Wulpen. Behalve de dichtheid Wadpieren zal dus ook de activiteit van de 
Wadpieren van invloed zijn op het foerageersucces van de Wulpen. Deze activiteit varieert van 
dag op dag en in de loop van het seizoen (Cadée 1976). In het onderzoek langs de Friese kust is 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de activiteit van de Wadpieren en naar de opnamesnelheid van 
de Wulpen die op Wadpieren foerageerden. Op basis van die gegevens is de in Figuur 7.6 
weergegeven functionele respons berekend. Door omstandigheden was er nauwelijks overlap van 
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dagen met gegevens over de activiteit van de Wadpieren met dagen met gegevens over de 
opnamesnelheid van de op Wadpieren foeragerende Wulpen (Roukema 1984). Voor WEBTICS-
Wulp zal op basis van de kennis over de seizoensvariatie in de activiteit van de Wadpier (Cadée 
1976) bepaald moeten worden of er ook seizoensvariatie in de functionele respons moet worden 
ingebouwd.  
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Figuur 7.6. Functionele respons voor Wulpen die op Wadpieren foerageren. Uitgezet is de opnamesnelheid (mg AVD 
per seconde foerageren) tegen de dichtheid Wadpieren (aantal per m²). Ook is de verwachte opnamesnelheid 
weergegeven voor een dag met veel activiteit van de pieren en een dag met weinig activiteit. Overgenomen uit van de 
Kam et al. (2004). 
 

7.5  Schelpkokerworm 
 
In het onderzoek langs de Friese kust zijn in totaal maar 17 voedselprotocollen gemaakt waarbij 
Schelpkokerwormen werden gegeten door de geprotocolleerde Wulp en alle protocollen 
sommerend bestond slechts 1% van het dieet uit Schelpkokerworm. Dit geringe belang zou het 
gevolg kunnen zijn van het geringe voorkomen van Schelpkokerwormen in het onderzoeksgebied 
langs de Friese kust. Lokaal kan de Schelpkokerworm zeer hoge dichtheden bereiken en het is 
mogelijk dat de studie langs de Friese kust het belang van Schelpkokerwormen onderschat. Goss-
Custard & Jones (1976) beschrijven voor de Wash een aantal locaties waar 60% van het dieet uit 
Schelpkokerwormen bestond. Daar staat tegenover dat Petersen & Exo (1999) uitgebreid 
onderzoek deden aan de prooikeuze van wadvogels op wadplaten met veel Schelpkokerwormen 
en daar nauwelijks waarnamen dat de Wulpen Schelpkokerwormen aten, terwijl andere 
vogelsoorten dat wel deden.  
 

De schaarse protocollen van Schelpkokerworm-etende Wulpen langs de Friese kust zijn 
niet ingevoerd in een databestand, maar wel bewaard gebleven. De Wulpen werden 
geobserveerd in vakjes waarin de bodemfauna is gemonsterd. Op basis van deze gegevens kan 
geprobeerd worden een functionele respons te berekenen voor Schelpkokerworm-etende 
Wulpen. 
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7.6 Platte Slijkgaper 
 
Een enkele maal pikken Wulpen een Platte Slijkgaper uit het wad en slikken het dier met schelp 
en al in. Meestal trekken de Wulpen de lange dunne sifo’s los van de schelp. Dit levert naar 
schatting slechts 16 mg AVD per keer op. In termen van prooivangsten bestond 7% van het dieet 
langs de Friese kust uit sifonen van Platte Slijkgapers, maar in termen van biomassa was dit 
slechts 1%.  
 

Friese kust – Slijkgapersifo-etende Wulpen. Met name in het bestand W79DATX zijn de 
gegevens opgeslagen van een aantal Wulpen die langdurig op sifo’s van Slijkgapers 
foerageerden. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met gegevens over de 
Slijkgaperdichtheid in de vakken waarin werd gefoerageerd om de functionele respons te 
berekenen. 

 

7.7 Garnaal 
 
Garnalen vormen een klein deel van het dieet van de Wulp. Meestal wordt zo nu en dan een 
garnaal opgepikt tussen de andere prooien door. Een heel enkele maal wordt gezien dat een Wulp 
langdurig gericht op garnalen jaagt (Ens & de Vries 1983). Dat gebeurt alleen als de 
opnamesnelheid voldoende hoog is (Figuur 7.7). Grotere garnalen migreren tussen de platen en de 
geulen en dat betekent dat de lokale aantallen wel eens van dag op dag zouden kunnen variëren. 
Dat betekent dat een eenmalige bemonstering van het voedselaanbod geen goed getal levert over 
het aanbod garnalen. In de loop van de herfst trekken de garnalen naar dieper water en zijn dan 
niet meer beschikbaar voor de Wulpen. Er zijn geen gepubliceerde data over de functionele 
respons voor garnalen-etende Wulpen en er zijn ook geen data op basis waarvan zo’n functionele 
respons gemaakt zou kunnen worden.  
 

Garnalen-etende Wulpen. Een optie is om in WEBTICS-Wulp in zomer en herfst een klein 
percentage van het dieet uit garnalen te laten bestaan. Een schatting van dit percentage zou uit 
de braakbal analyses verkregen kunnen worden en uit een analyse van de voedselprotocollen. 
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Figuur 7.7. Tijd die een gemerkte Wulp (20Y) besteedde aan het in een slenkje op garnalen jagen als functie van de 
opnamesnelheid die ze daarbij behaalde. In de bovenste figuur is weergegeven hoe zij haar tijd besteedde op 
verschillende dagen in september. Overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
 

7.8 Weilandfoerageren 
 
Wulpen concentreren zich tijdens hoogwater op rustige plaatsen. Er wordt dan zelden voedsel 
gezocht, maar in gebieden waar weilanden grenzen aan het wad foerageren de Wulpen, als ze met 
opkomend water vanaf het wad komen, regelmatig in het grasland. Waarnemingen in Noordoost 
Friesland uit 1978 en 1979 laten zien dat dit alleen voorkomt in de wintermaanden en dan vooral 
nadat het wad kort heeft droog gelegen. De dagelijkse droogligtijden van de voedselgebieden op 
het wad kon worden bepaald omdat de waargenomen tijd van onderstromen en droogvallen kon 
worden gerelateerd aan de continue registraties van een nabij getijstation (Zwarts 1982).  
 
De plaats- en voedselkeuze en de totale voedselopname werd gemeten bij enkele tientallen 
gekleurringde Wulpen die zich ophielden binnen ca 400 meter vanaf de twee tot vier 
observatietorens. Alle waarnemingen van gekleurringde vogels daar buiten werden systematisch 
vastgelegd. Tussen 1978 en 1993 werden 171 individuele vogels in totaal 3179 keer 
waargenomen (bestand WUWAAR). In totaal werd 150 maal een gemerkte Wulp binnendijks 
foeragerend waargenomen, in alle gevallen nooit verder dan 10 km vanaf het wad. In vrijwel alle 
gevallen betrof het kortsnavelige mannetjes.  
 
Er zijn geen systematische waarnemingen bekend van de voedselopname van Wulpen die in 
weilanden foerageren buiten het broedseizoen anders dan de studie van Townshend (1981). De 
auteur beschrijft wel hoe hij getracht heeft de opname snelheid in de weilanden te schatten en 
geeft daar ook grafieken over. Echter, de eenheid langs de as met opnamesnelheid wordt vermeld 
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als “arbitrary units”. Mogelijk dat in de ongepubliceerde dissertatie van Townshend wel 
duidelijke gegevens zijn te vinden. Er zijn wel publicaties over de voedselopname van broedende 
Wulpen in weilandgebieden (Berg 1993; Currie & Valkama 1998), maar het is maar de vraag of 
deze getallen ook kunnen worden gebruikt voor de opnamesnelheid in weilanden buiten de 
broedtijd .  
 

Weilandfoerageren Friese kust. In de nazomer van 1991 en de voorzomer van 1992 en 1993 
werden binnendijks Wulpen aangetroffen die uitsluitend emelten aten. Van deze vogels kon de 
voedselopname nauwkeurig worden gekwantificeerd omdat ook braakballen en kakjes konden 
worden verzameld. De braakballen bevatten de kaken en koppen van emelten aan de hand 
waarvan de prooigrootte nauwkeurig kon worden bepaald; zie Zwarts & Blomert (1996). De 
protocollen van deze Wulpen kunnen worden gebruikt om een schatting te verkrijgen van de 
opnamesnelheid van Wulpen die in weilanden foerageren buiten het broedseizoen. 

 

7.9 Nachtelijk foerageren 
 
Er konden geen gegevens over het nachtelijk foerageren van Wulpen achterhaald worden buiten 
de broedtijd anders dan Figuur 7.8 voor de nazomer en herfst. Voor verwante soorten, zoals de 
Regenwulp (McNeil & Rompre 1995; Turpie & Hockey 1993; Turpie & Hockey 1996) en de 
Eastern Curlew (Rohweder & Baverstock 1996), zijn wel studies over nachtelijk foerageren in de 
winterperiode. 
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Figuur 7.8. (a) Foerageertijd per etmaal van een gemiddelde Wulp op een aantal dagen in de zomer en herfst, waarbij 
een onderscheid is gemaakt tussen dag en nacht, (b) Schatting van het aantal gegeten Zeeduizendpoten per Wulp per 
etmaal waarbij een onderscheid is gemaakt tussen dag en nacht. Overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
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Metingen aan nachtelijk foerageren middels een infrarood kijker hebben plaatsgevonden in 1980 
(Looijen 1983), 1981 (Cremer & Hupkes 1984) en 1982 (Bruggemann 1985). Op basis van een 
deel van deze gegevens is Figuur 7.8 geconstrueerd. De opnamesnelheid van Zeeduizendpoten 
daalt in de loop van het seizoen en ’s nachts is de opnamesnelheid lager dan overdag (van de Kam 
et al. 2004). 
 

7.10  Conclusie 
 
De functionele respons is van groot belang in WEBTICS. In eerste instantie kan volstaan worden 
met het schatten van de functionele respons voor de drie belangrijkste prooidieren: 
Zeeduizendpoot, Strandkrab en Strandgaper. Hierover is weinig gepubliceerd, maar analyse van 
data verzameld langs de Friese kust is mogelijk en nodig. Aanvullende veldmetingen leveren 
meer inzichten, maar zijn niet noodzakelijk. Deze beide conclusies gelden ook voor het 
foerageren in weilanden en het nachtelijk foerageren van Wulpen. 
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8 Voedselconcurrentie 
 
 
Wadvogels concurreren met elkaar om voedsel op twee manieren: (1) uitputting van de 
voedselvoorraden en (2) interferentie (een omkeerbare verlaging in de opnamesnelheid van 
voedsel die het directe gevolg is van een verhoging in de dichtheid soortgenoten) (Goss-Custard 
1980). WEBTICS modelleert beide processen.  
 
WEBTICS houdt bij hoeveel prooien op elke spot worden weggegeten door de vogels. De 
functionele respons bepaalt bij welke dichtheden van de oogstbare prooien de vogels niet meer 
voldoende voedsel kunnen vinden en uitputting dus een probleem is geworden. 
 
Interferentie is een belangrijk proces in WEBTICS omdat het zorgt dat niet alle vogels in de spot 
met het meeste voedsel gaan foerageren en omdat het in potentie de exploitatie van rijke 
voedselgebieden niet alleen kan vertragen, maar zelfs zodanig kan beperken dat er aan het einde 
van de winter nog voldoende voedsel ligt om een groot aantal vogels te voeden. Dat laatste treedt 
alleen op als interferentie heel sterk is, zoals vastgesteld voor Scholeksters die op Mosselen 
foerageren (Goss-Custard et al. 2001).  
 

8.1  Territoriaal gedrag 
 
Scholeksters zijn uitermate honkvast en kunnen zich lokaal zeer agressief gedragen, maar ze 
verdedigen geen exclusieve gebieden (Ens & Cayford 1996). Wulpen doen dat wel. Een deel van 
de Wulpen verdedigt scherp afgegrensde voedselterritoria (Ens & Zwarts 1980a). Het lijkt erop 
dat de Wulpen geen territoria verdedigen bij een zeer slecht en een extreem goed voedselaanbod, 
maar vooral bij een middelmatig voedselaanbod (Ens & Zwarts 1980a; Cremer & Hupkes 1984). 
Ze lijken er ook in te slagen de dichtheid concurrenten te verlagen, maar het effect is niet extreem 
groot (Figuur 8.1).  
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Figuur 8.1. De Dichtheid Wulpen (aantallen per ha) uitgezet tegen het aanbod Zeeduizendpoten (gram AVD per m²), 
waarbij een onderscheid is gemaakt tussen gebieden die als territorium werden verdedigd en onverdedigde gebieden. 
Overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
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Is principe is het mogelijk om WEBTICS uit te breiden en een onderscheid te maken tussen 
territoriale en niet-territoriale Wulpen, of tussen spots waar de Wulpen territoriaal zijn en spots 
waar de Wulpen niet territoriaal zijn. Probleem voor een dergelijke benadering is dat het 
onderzoek langs de Friese kust wel zeer veel informatie over het territoriale systeem heeft 
opgeleverd (Bloksma et al. 1980; Ens & de Vries 1983; Cremer & Hupkes 1984), maar 
vooralsnog niet heeft geleid tot een simpel model dat kan voorspellen onder welke condities wel 
en geen territoriaal gedrag zal optreden. Dat model zal dus eerst gemaakt moeten worden op basis 
van de literatuur over territoriaal gedrag buiten het broedseizoen en de bevindingen uit het 
onderzoek langs de Friese kust. Daar komt bij dat volgens de studie van Townshend (1981) 
slechts een kleine fractie van de Wulpen territoria verdedigt. Een alternatieve benadering is 
daarom het territoriale gedrag te verwaarlozen in het WEBTICS-Wulp model. 
 

Friese kust – fractie territoriaal. Om meer zekerheid te krijgen dat een minderheid van de 
Wulpen territoria verdedigt zouden de data verzameld langs de Friese kust nader geanalyseerd 
kunnen worden. (1) Analyse van de aflezingen van de geringde Wulpen (bestand WUWAAR) 
om te proberen een maximaal aantal individuen als territoriaal of niet-territoriaal te 
classificeren. (2) Analyse van de tellingen in combinatie met de territoriumkaart om de 
dichtheid Wulpen in territoriale en niet-territoriale gebieden te vergelijken en dit te 
vermenigvuldigen met de oppervlakte van beide typen gebieden. 

 

8.2  Kleptoparasitisme 
 
Kleptoparasitisme wordt niet expliciet gemodelleerd in WEBTICS. Echter, kleptoparasitisme is 
een mogelijk onderliggend mechanisme voor interferentie en als zodanig wel belangrijk. Als er 
sprake is van kleptoparasitisme, dan is dat een belangrijke aanwijzing voor interferentie. Stillman 
et al. (1997) hebben een simulatie model ontwikkeld waarbij ze de vorm van de interferentie 
curve afleiden uit het berovingsgedrag van de gesimuleerde wadvogels. 
 
Wulpen beroven elkaar van prooien en verliezen daarnaast een deel van hun prooien aan andere 
vogels. Dit kleptoparasitisme is uitgebreid beschreven door Ens et al. (1990). De kans op zowel 
intraspecifiek als interspecifiek kleptoparasitisme neemt toe met de prooigrootte (Figuur 8.2). Dit 
is geheel volgens verwachting, omdat de kans dat de baten van beroving opwegen tegen de kosten 
toeneemt met de grootte van de prooi. 
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Figuur 8.2. De kans op kleptoparasitisme als functie van de biomassa van de betreffende prooisoorten, waarbij een 
onderscheid is gemaakt tussen kleptoparasitisme door soortgenoten en door andere vogels. Overgenomen uit van de 
Kam et al. (2004). 
 

8.3  Interferentie 
 
Interferentie is een belangrijk proces in WEBTICS. Er zijn geen gepubliceerde gegevens over 
Wulpen die de opnamesnelheid direct relateren aan de dichtheid foeragerende soortgenoten op 
basis waarvan de parameters van het interferentie proces kunnen worden geschat. Er zijn wel 
ongepubliceerde data beschikbaar: 
 

Friese kust 1980 minivakjes van 25 m². Op basis van zeer intensief onderzoek in een gebied 
met een zeer grote variatie in dichtheid Zeeduizendpoten concludeert Esselink (1983) dat er 
sprake moet zijn van interferentie tussen Wulpen die op Zeeduizendpoten foerageren. De 
dichtheid foeragerende Wulpen nam sterk toe met de dichtheid Zeeduizendpoten (Figuur 10.2), 
maar er kon geen verband worden vastgesteld tussen de opnamesnelheid van voedsel en de 
dichtheid soortgenoten (Figuur 7.3). Dit is precies wat je zou verwachten als er sprake is van 
een ideaal vrije verdeling van de foeragerende vogels (Fretwell & Lucas, Jr. 1970; Sutherland 
1996). Deze data, die elektronisch beschikbaar zijn, zouden dus gebruikt kunnen worden om de 
interferentie parameters uit WEBTICS te schatten voor Wulpen die op Zeeduizendpoten 
foerageren. De vorm van de interferentie curve bepaalt de vorm van de numerieke respons (van 
der Meer & Ens 1997). Gezien de variatie in de data is het nog maar zeer de vraag of het 
mogelijk is om op statistische gronden een onderscheid te maken tussen de verschillende 
interferentie modellen. De meest praktische benadering is te kiezen voor de door Rappoldt et 
al. (2006) ontworpen formule en met de data de parameters uit die formule te schatten. 

 
Friese kust basisprotocollen 1978-1980. In het onderzoek langs de Friese kust zijn ook veel 
protocollen gemaakt van foeragerende Wulpen in vakjes van 1000 m². In deze vakken werd de 
vogeldichtheid genoteerd en er zijn ook bemonsteringen van het prooiaanbod uitgevoerd. Deze 
data kunnen worden gebruikt om een directe schatting te maken voor interferentie per 
prooisoort door opnamesnelheid te relateren aan dichtheid soortgenoten en voedselaanbod. Dit 
is een ingewikkeld statistische analyse omdat er voor verschillende storende factoren 
gecorrigeerd zal moeten worden zoals snavellengte van het individu, prooisoort, weer en 
seizoen. 
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Een zeer ruwe alternatieve benadering is de formule te gebruiken die Stillman et al. (2002) 
ontworpen heeft om op basis van handling time de attack distance te schatten en van daaruit de 
interferentie te berekenen. De handling time is bekend van de verschillende prooien van de Wulp. 
 
Een nog grovere benadering is de aanpak te volgen van Durell et al. (2005) en Stillman et al. 
(2005b). Hier wordt interferentie geschat met de formule van Stillman et al. (1996a) en worden 
de parameters ingevuld op basis van expert judgement. 
 

8.4 Conclusie 
 
Interferentie is een belangrijk proces in WEBTICS. Er bestaan geen publicaties op basis waarvan 
interferentie geschat kan worden. Er zijn wel data verzameld langs de Friese kust die een 
schatting van interferentie mogelijk maken. Aanvullende veldmetingen zullen het inzicht 
verhogen, maar hebben geen hoge prioriteit. 
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9 Prooigegevens 
 

9.1 Overige sterftefactoren 
 
Prooien sterven zelden als gevolg van de predatie door een enkele predator, zelfs als we ons 
beperken tot prooidieren van één bepaalde leeftijdsklasse of één bepaalde grootteklasse. Er 
kunnen andere predatoren zijn die van dezelfde prooien leven, of er kunnen andere oorzaken van 
sterfte zijn, zoals ziekte, uitspoeling of bevriezing. Om die reden wordt er in WEBTICS een 
schatting gemaakt van de “additionele” sterfte. Het ligt voor de hand deze “additionele” sterfte in 
WEBTICS-Wulp alleen te schatten voor de drie belangrijkste prooidieren van de Wulp: 
Zeeduizendpoot, Strandgaper en Strandkrab. 
 

Friese kust - Zeeduizendpoot. Cremer & Hupkes (1984) hebben gegevens over de 
Zeeduizendpoot consumptie van territoriale Wulpen vergeleken met de afname in de loop van 
zomer en herfst van de Zeeduizendpoten. Met deze getallen kan een schatting gemaakt worden 
van de mortaliteit van de Zeeduizendpoten die niet door predatie door Wulpen wordt 
veroorzaakt – een (belangrijk) deel zal vermoedelijk het gevolg zijn van predatie door andere 
vogelsoorten, omdat de Zeeduizendpoot op het menu van veel vogelsoorten voorkomt. 
Dergelijke berekeningen kunnen ook gemaakt worden voor gebieden die niet verdedigd 
werden door territoriale Wulpen. Daartoe moeten schattingen gemaakt worden van de 
predatiedruk van de Wulpen op de Zeeduizendpoten in zo’n niet-territoriaal gebied door 
gegevens over dieet (afhankelijk snavellengte) te combineren met gegevens over 
voedselopname per Wulp (afhankelijk van snavellengte) met gegevens over de dichtheid Wulp 
(opgesplitst naar sexe). De beschikbaarheid van de verschillende data is besproken in de 
eerdere hoofdstukken. 

 
 

Friese kust – Strandgaper. Onderzoek langs de Friese kust maakt aannemelijk dat de sterfte 
van Strandgapers vooral optreedt in de periode dat ze niet groeien, d.w.z. in de winterperiode 
(Figuur 9.1). Voor de winterperiode kunnen schattingen gemaakt worden van de predatiedruk 
van de Wulpen op de Strandgapers door gegevens over dieet (afhankelijk snavellengte) te 
combineren met gegevens over voedselopname per Wulp (afhankelijk van snavellengte) met 
gegevens over de dichtheid Wulp (opgesplitst naar sexe). De beschikbaarheid van de 
verschillende data is besproken in de eerdere hoofdstukken. 
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Figuur 9.1. (a) Schematische weergave van de diepteverspreiding van Strandgapers afhankelijk van de schelplengte. 
Ook weergegeven is het segment dat door Kanoet, Scholekster en Wulp gepredeerd kan worden; (b) Aantalsverloop en 
groei van een cohort Strandgapers dat zich in 1979 vestigde. Overgenomen uit Zwarts & Ens (1999). 
 
In principe zou de procedure die geschetst is voor Zeeduizendpoot en Strandgaper ook gevolgd 
kunnen worden voor de Strandkrab, maar de kans op succes moet bij voorbaat lager worden 
ingeschat als gevolg van de zeer lage dichtheid waarin Strandkrabben op het wad voorkomen en 
de daarmee gepaard gaande grote monsterfouten. 
 

9.2 Variatie in beschikbaarheid en conditie 
 
In het onderzoek langs de Friese kust is veel energie geïnvesteerd in het meten van de 
beschikbaarheid van de verschillende soorten prooidieren voor de verschillende soorten 
wadvogels. 
 
Een belangrijke factor is ingraafdiepte. De ingraafdiepte van Strandgapers neemt toe met de 
grootte (Zwarts & Wanink 1984; Zwarts & Wanink 1993). De ingraafdiepte van verschillende 
prooidieren neemt af naarmate lutum gehalte toeneemt (Komdeur 1983). De ingraafdiepte van 
Platte Slijkgapers varieert in de loop van het seizoen (Wanink 1984). Grote Zeeduizendpoten 
leven dieper dan kleine Zeeduizendpoten en ’s winters leven de dieren dieper dan ’s zomers (de 
Koe 1983; Esselink & Zwarts 1989). 
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Een andere belangrijke factor is activiteit, want dit bepaalt de vindbaarheid voor de vogels. 
Reeds eerder is beschreven hoe de activiteit van de Strandkrab afhangt van de temperatuur. 
Sporen van Strandgapers zijn beter zichtbaar na rustig weer (van de Kam et al. 2004). De 
activiteit van Zeeduizendpoten varieert in de loop van het tij (de Koe 1983; Esselink & Zwarts 
1989) en het seizoen (Zwarts & Esselink 1989). De foerageeractiviteit van Wadpieren varieert in 
de loop van het tij en in de loop van het seizoen (Roukema 1984; Cadée 1976). 
 
De belangrijkste prooien van de Scholekster (Kokkels en Mosselen) variëren niet of nauwelijks in 
beschikbaarheid in de loop van het seizoen. Alleen de conditie neemt gestaag af in de loop van de 
winter en dit is ingebouwd in WEBTICS. Bij Nonnetjes is sprake van een ingraafdiepte die 
toeneemt met grootte en varieert in de loop van het seizoen. De snavel van de Scholekster is 
echter zo lang dat vrijwel alle Nonnetjes altijd bereikbaar zijn (Zwarts & Wanink 1993). Het 
effect van ingraafdiepte is niet meegenomen in WEBTICS-Scholekster. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat dit veel ingewikkelder is voor de Wulp. Een deel van de prooien 
migreert in de loop van het seizoen van de platen naar dieper water en is dan niet meer 
beschikbaar. Veel prooien leven diep ingegraven en de ingraafdiepte varieert met de grootte en in 
de loop van het seizoen. Ook de activiteit kan variëren van dag op dag en in de loop van het 
seizoen. Verschillende prooien verliezen conditie in de loop van het seizoen en dit is uitgebreid 
gedocumenteerd door Zwarts (1983) en Zwarts & Wanink (1993). Tabel 9.1 geeft een overzicht 
van de eerder beschreven kennis over variatie in beschikbaarheid en conditie voor alle 
prooidieren. Combinaties die naar de mening van de opstellers van dit rapport in ieder geval 
ingebouwd zullen moeten worden in WEBTICS-Wulp zijn grijs gemaakt.  
 
 
Tabel 9.1. Variatie in beschikbaarheid (als gevolg van seizoensmigratie, ingraafdiepte en activiteit) en conditie voor 
verschillende bodemdieren die door de Wulp worden gegeten. 
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Zeeduizendpoot Hediste diversicolor Nee Ja Ja Ja Ja Ja 
Strandkrab Carcinus maenas Ja Nee Nee Ja Ja Nee 
Strandgaper Mya arenaria Nee Nee Ja Nee Nee Ja 
Platte Slijkgaper Scrobicularia plana Nee Ja Ja Ja? Ja? Ja 
Garnaal Crangon crangon Ja Nee Nee Ja Ja Nee 
Wadpier Arenicola marina Nee Nee? Ja Ja Ja Ja 
Schelpkokerworm Lanice conchilega Nee Nee? ? ? ? Ja? 

 

9.3 Conclusie 
 
Sterfte van prooien anders dan door predatie is een belangrijke parameter in WEBTICS. Er zijn 
geen data in de literatuur voor de belangrijkste prooidieren van de Wulp, waarbij sterfte door 
predatie door Wulpen is onderscheiden van andere sterfte. De data verzameld langs de Friese kust 
maken een dergelijke schatting mogelijk voor Zeeduizendpoot en Strandgaper. Om tot een goede 
schatting voor de Strandkrab te komen zijn aanvullende veldmetingen nodig, maar voor de 
kalibratie van WEBTICS heeft dit niet de hoogste prioriteit. 
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Over veranderingen in beschikbaarheid van de prooidieren en conditieverlies is veel 
gepubliceerd. De data verzameld langs de Friese kust zijn uitputtend geanalyseerd. Het is 
mogelijk dat de beschikbaarheid en de conditie van de prooidieren een ander seizoensverloop in 
de Delta hebben dan in de Waddenzee en er zou een meetprogramma geïnitieerd kunnen worden 
om dit uit te zoeken. Gezien de hoge kosten van een dergelijk meetprogramma ligt het meer voor 
de hand WEBTICS eerst te kalibreren op basis van schattingen voor de Waddenzee en pas als uit 
de validatie blijkt dat het model op belangrijke punten niet klopt over te gaan tot een 
meetprogramma in de Delta. 
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10 Kalibratie en validatie 
In het bovenstaande is beschreven waar de getallen gevonden kunnen worden om WEBTICS-
Wulp te kalibreren. In Tabel 10.1 zijn de informatie en de inzichten uit hoofdstuk 5 t/m 9 
samengevat. Daarbij is ook de noodzaak ingeschat om nieuwe analyses van bestaande data uit te 
voeren, en de noodzaak om nieuwe veldgegevens te verzamelen. Het betreft hier een expert 
judgement.  
 
 
Tabel 10.1. Overzicht van de parameters die geschat moeten worden voor WEBTICS-Wulp. Na het hoofdstuk nummer 
wordt aangegeven of de gegevens in de literatuur kunnen worden gevonden. Vervolgens is aangegeven of er goede data 
beschikbaar zijn uit de studie langs de Friese kust die nog bewerkt moeten worden en tenslotte wat de mogelijkheden 
zijn voor aanvullend onderzoek in het veld of in het laboratorium. Achter de kolommen “data analyse” en “data 
verzamelen” is een kolom “noodzaak” opgenomen om een indicatie te geven hoe noodzakelijk e.e.a. is voor een eerste 
kalibratie van WEBTICS-Wulp. De cijfers in die kolom hebben de volgende betekenis: 0 = geen noodzaak; 1 = 
noodzaak laag; 2 = noodzaak hoog. 
 
  Schatting uit 

literatuur 
Data analyse Nood-

zaak 
Data verzamelen Nood-

zaak 
5.1 Gewichts-verloop Verschillende data 

sets in literatuur 
Betere schatting 
mogelijk op basis 
data Friese kust 

1 Wulpen vangen 0 

5.2 Dagelijkse 
voedsel-behoefte 

Geen data over 
Wulp in literatuur 

Schatting mogelijk 
op basis data Friese 
kust 

2 Veldobservaties 0 

5.3 Thermo-regulatie Geen data over 
Wulp in literatuur 

Schatting via 
allometrische 
relaties uit literatuur 

2 Proeven met 
Wulpen in 
gevangenschap 

1 

5.4 Digestive 
bottleneck 

Geen data over 
Wulp in literatuur 

Schatting mogelijk 
op basis data Friese 
kust 

2 Proeven met 
Wulpen in 
gevangenschap 

1 

5.5 Verterings-
efficiëntie 

Geen data over 
Wulp in literatuur 

Schatting gebruiken 
voor andere soorten 
uit literatuur 

2 Proeven met 
Wulpen in 
gevangenschap 

1 

6.1 Prooi-selectie Veel data in 
literatuur 

Aanvullende 
berekeningen aan 
data Friese kust 

1 Proeven met 
Wulpen in 
gevangenschap 
om na te gaan of 
vogels kunnen 
overleven op dieet 
Kokkels of 
Nonnetjes 

1 

6.2 Grootte-selectie Weinig data in 
literatuur 

Aanvullende 
analyses data 
braakballen Friese 
kust 

2 Proeven met 
Wulpen in 
gevangenschap 

0 

7.0 Profitability 
prooien 

Weinig data in 
literatuur 

Aanvullende 
analyses data Friese 
kust i.v.m. 
snavellengte etc 

2 Aanvullende veld-
waarnemingen en 
proeven met 
Wulpen  in 
gevangenschap 

0 

7.1 Functionele 
respons 
Zeeduizend-poot 

Weinig data in 
literatuur 

Aanvullende 
analyses data Friese 
kust 

2 Aanvullende veld-
waarnemingen 

1 
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7.2 Functionele 
respons 
Strandkrab 

Geen data in 
literatuur 

Analyse data Friese 
kust 

2 Aanvullende 
veldmetingen 

1 

7.3 Functionele 
respons 
Strandgaper 

Geen data in 
literatuur 

Analyse data Friese 
kust 

2 Aanvullende 
veldmetingen 

1 

7.4 Functionele 
respons Wadpier 

Weinig data in 
literatuur 

Aanvullende 
analyses data Friese 
kust 

1 Aanvullende 
veldmetingen 

0 

7.5 Functionele 
respons 
Schelpkokerworm 

Geen data in 
literatuur 

Aanvullende 
analyses data Friese 
kust 

1 Aanvullende 
veldmetingen 

0 

7.6 Functionele 
respons Platte 
Slijk-gaper 

Geen data in 
literatuur 

Aanvullende 
analyses data Friese 
kust 

1 Aanvullende 
veldmetingen 

0 

7.7 Functionele 
respons Garnaal 

Geen data in 
literatuur 

Onvoldoende data 
Friese kust 

0 Aanvullende 
veldmetingen 

0 

7.8 Weiland 
foerageren 

Geen goede data 
in literatuur 

Aanvullende 
analyses data Friese 
kust 

2 Aanvullende 
veldmetingen 

1 

7.9 Nachtelijk 
foerageren 

Weinig data in 
literatuur 

Aanvullende 
analyses data Friese 
kust 

2 Aanvullende 
veldmetingen 

1 

8.1 Territoriaal gedrag Weinig data in de 
literatuur 

Aanvullende 
analyses data Friese 
kust 

1 Aanvullende 
veldmetingen 

0 

8.2 Klepto-
parasitisme 

Goede data in de 
literatuur 

Data reeds 
geanalyseerd 

0 Geen 
veldmetingen 
nodig 

0 

8.3 Interferentie Geen data in 
literatuur 

Analyse data Friese 
kust 

2 Aanvullende 
veldmetingen 

1 

9.1 Overige sterfte 
prooien 

Geen data in 
literatuur waarbij 
sterfte door 
predatie door 
Wulpen is 
onderscheiden van 
andere sterfte 

Analyse data Friese 
kust voor 
Zeeduizendpoot en 
Strandgaper 

2 Aanvullende 
veldmetingen 
overige sterfte 
Strandkrab 

1 

9.2 Beschikbaar-heid 
en conditie 
prooien 

Veel data in de 
literatuur; met 
name 
onderzoekingen 
van Zwarts 

Data Friese kust zijn 
reeds uitputtend 
geanalyseerd 

0 Veldmetingen om 
na te gaan of 
beschikbaarheid 
en conditie in 
Delta-gebied 
anders verlopen 
met het seizoen 
dan in Waddenzee 

1 

 
 
Het lijkt mogelijk om verschillende van de parameters te schatten op basis van 
literatuurgegevens. Daarnaast is het nodig om in een aantal gevallen ongepubliceerde data te 
bewerken (die wel elektronisch beschikbaar is) en ook zullen er een aantal aanpassingen in 
WEBTICS nodig zijn, met name wat betreft seizoensveranderingen in prooibeschikbaarheid. Een 
enkele parameter is moeilijk te schatten en in een dergelijk geval is het gebruikelijk om de 
parameter te variëren totdat het model redelijke uitkomsten geeft. De uitkomsten zijn de 
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voorspellingen die het model doet en dat zijn ook de uitkomsten op basis waarvan het model 
gevalideerd kan worden. Data sets die gebruikt zijn om het model te kalibreren kunnen niet meer 
gebruikt worden om het model te valideren. Wanneer validatie van het model tot tegenvallende 
resultaten leidt dan kan besloten worden de data set die eerst gebruikt is om het model te 
valideren alsnog te gebruiken om het model te kalibreren. Voor de validatie zullen dan nieuwe 
data gevonden moeten worden. 
 

10.1  Relatie voedselstress en return rate 
 
Om op basis van de uitkomsten van WEBTICS te komen tot een schatting van de draagkracht van 
een bepaald waddengebied voor de Wulp is het nodig om een relatie te vinden tussen de 
aantalsveranderingen in dat gebied en de berekende voedselstress. Voor de volgende gebieden 
zijn mogelijk voldoende gegevens over zowel het voedselaanbod als de aantallen Wulpen die er 
foerageren: 
1. Friese kust tussen Paesens en Wierum. In de periode 1978-1986 werden maandelijks de 

Wulpen geteld en in 4 jaar werd de bodemfauna in het hele gebied bemonsterd. In alle jaren 
werd het voedselaanbod in een kleiner deel van het gebied bemonsterd. Alle data zijn 
gedigitaliseerd.  

2. De Mok op Texel. Vanaf 1983 worden alle wadvogels in dit steekproefgebied minimaal eens 
in de twee weken geteld door Cor Smit. Daarnaast hebben er op verschillende momenten 
bemonsteringen van de bodemfauna plaatsgevonden, maar dit is een erg verbrokkelde data set 
die slechts gedeeltelijk is gedigitaliseerd. De bruikbaarheid van de data is onbekend. 

3. Het Balgzand. Dit is een geïsoleerd wadgebied in de westelijke Waddenzee. Dat betekent dat 
er weinig twijfel is dat de aantallen vogels die er met hoogwater worden geteld er ook met 
laagwater foerageren. Sinds 1975 worden de vogels er elke maand geteld. Sinds 1977 wordt 
de bodemfauna er bemonsterd in voorjaar en najaar door het NIOZ (Beukema 1974; 
Beukema 1982; Beukema 1993; Beukema & Cadée 1996; Beukema & Dekker 2005; Dekker 
& Waasdorp 2005). 

4. De Oosterschelde. In de Oosterschelde worden de vogels maandelijks geteld sinds 1987 
(Berrevoets et al. 2005). Er hebben tal van surveys van de bodemdieren plaatsgevonden 
(Craeymeersch 1999a). Onder deze surveys lijkt echter alleen het BIOMON programma over 
een voldoende tijdsperiode gecontinueerd (vanaf 1990 tot heden) en voldoende detail te 
geven over de voor Wulpen belangrijke prooidieren. De methodologie van het BIOMON 
programma wordt beschreven in een aantal publicaties (Craeymeersch 1999b; Meire et al. 
1991; Ysebaert et al. 1993). De tijd ontbrak om na te gaan of de ruimtelijke dekking van het 
BIOMON programma voldoende is om WEBTICS succesvol te kunnen toepassen. 

5. De Westerschelde. Voor dit gebied geldt hetzelfde als voor de Oosterschelde. De vogels 
worden er maandelijks geteld sinds 1987 (Berrevoets et al. 2005) en alleen het in 1990 
gestarte BIOMON programma lijkt voldoende gedetailleerd als het gaat om de prooien die 
door Wulpen worden gegeten. Ook hier is onduidelijk of de ruimtelijke dekking van 
BIOMON voldoende is voor berekeningen met WEBTICS. 

 

10.2  Relatie voedselstress en mortaliteit 
 
Mortaliteit is geen parameter van WEBTICS die geschat moet worden. Een positieve correlatie 
tussen berekende voedselstress en gemeten mortaliteit betekent echter een ondersteuning voor 
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WEBTICS – een vorm van validatie dus. Zijn er mogelijkheden om betrouwbare gegevens over 
mortaliteit te krijgen? 
 
Net als de Scholekster is de Wulp een langlevende vogelsoort (Bainbridge & Minton 1978; Berg 
1994). De Wulp is echter veel schuwer en moeilijker te vangen. Als Wulpen wel gevangen 
worden dan krijgen ze veel eerder last van pootkramp dan Scholeksters. Om die laatste reden is 
de vanggroep Calidris ertoe overgegaan om in de mistnetten op Schier gevangen Wulpen direct 
bij het net weer los te laten (Oosterbeek, pers. med.). Om die reden mag verwacht worden dat de 
totale aantallen gevangen Wulpen veel lager zullen liggen dan bij de Scholekster. Om daarover 
zekerheid te krijgen zijn de gegevens opgevraagd bij het Vogeltrekstation. In de periode 1913-
2005 zijn in iets meer dan 130.000 Scholeksters gevangen en geringd, tegen bijna 11.000 
Wulpen. Het terugmeldpercentage verschilt niet veel: 7% voor de Scholekster en 6% voor de 
Wulp. In Figuur 10.1 is het verloop van het aantal per jaar geringde Wulpen en het aantal dat 
wordt teruggemeld weergegeven. Op basis van die gegevens lijkt het mogelijk een goede 
gemiddelde schatting te maken voor de mortaliteit. Ook lijkt het mogelijk om voor de periode 
1975-1995 een schatting te maken van de jaarlijkse variatie in mortaliteit. Het lijkt echter niet 
waarschijnlijk dat er voldoende terugmeldingen zijn om van een bepaalde locatie waar ook de 
voedselstress kan worden berekend een betrouwbare jaarlijkse schatting te maken van de 
mortaliteit. 
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Figuur 10.1. Aantal per jaar in Nederland gevangen en geringde Wulpen en het aantal dat bij het vogeltrekstation is 
teruggemeld. Bron: vogeltrekstation. 
 
 
Mortaliteit kan ook geschat worden op basis van beached bird surveys en voor Scholeksters 
bevestigen deze surveys het beeld dat verkregen wordt uit gegevens over geringde dieren 
(Camphuysen et al. 1996). Gegevens kunnen opgevraagd worden bij het Nederlands 
Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO). 
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10.3 Dieet, foerageeractiviteit en numerieke respons 
 
WEBTICS voorspelt het dieet en de veranderingen in dieet in de loop van de winter. Voor zover 
bekend zijn er echter geen locaties waar zowel goede gegevens over het voedselaanbod als goede 
gegevens over het dieet beschikbaar zijn verzameld anders dan langs de Friese kust. 
 
WEBTICS voorspelt ook hoe de foerageeractiviteit verandert in de loop van het seizoen. De 
later nog te bespreken tellingen in de onderzoeksvakken langs de Friese kust zijn een goede data 
set om na te gaan of het waargenomen seizoensverloop in de foerageeractiviteit overeenkomt met 
het voorspelde patroon. 
 
Een belangrijke voorspelling van WEBTICS is hoe de vogels zich over het voedselgebied zullen 
verspreiden. Dit wordt ook wel de numerieke respons genoemd. In de Delta worden de vogels 
maandelijks met hoogwater geteld. In de Waddenzee gebeurt dit veel minder frequent. In de 
volgende steekproefgebieden in de Waddenzee worden de vogels wel maandelijks of zelfs nog 
vaker geteld: Mokbaai (Texel), Posthuiswad en Kroons Polders (Vlieland), Griend, 
Nieuwlandsreid en Oerd (Ameland), Engelsmanplaat en Rif, Rottumerplaat, Rottumeroog & 
Zuiderduin, Dollard, Noordpolder (Groninger Noordkust), Friese Noordkust, Wieringen en 
Balgzand.  
 
De laagwaterverspreiding is veel stabieler dan de verspreiding met hoogwater. Ens & Zwarts 
(1980b) beschrijven hoe de hvp keuze van de Wulpen afhangt van weersomstandigheden en 
verstoring. Dit kan verder geïllustreerd worden met de volgende gegevens:  

Schiermonnikoog: relatie HW-tellingen en LW-verspreiding. Vanaf 1964 zijn op 
Schiermonnikoog ruim 300 hoogwatertellingen verricht. De tellingen zijn opgesplitst in zeven 
deelgebieden. De aantallen op de hoogwatervluchtplaatsen bleken te variëren, maar toen in 
1965-1968 (Zwarts ongepubl.) de hoogwatertellingen werden gecombineerd met systematische 
tellingen van de aantallen vogels die tijdens opkomend vanaf de voedselgebieden naar de 
hoogwatervluchtplaats vlogen, bleken de aantallen op de voedselgebieden van dag op dag 
constant te zijn. Dit suggereerde een grote plaatstrouw op het voedselgebied en flexibiliteit 
t.a.v. de keuze van de hoogwatervluchtplaats. 
Friese kust: terreinkeus gemerkte dieren. In de periode 1977-1986 is systematisch 
onderzoek verricht aan de terreinkeus van individueel gemerkte dieren, waaronder het zeer 
intensief bestudeerde individu 20Y. De gegevens zijn oppervlakkig geanalyseerd (Ens & 
Zwarts 1980b; Ens & Zwarts 1980a). 

 
Gedetailleerde gegevens over de laagwaterverspreiding zijn beschikbaar voor 
onderzoeksgebieden langs de Friese en Groninger waddenkust: 

Friese kust - dijktellingen. Elke veertien dagen gedurende tien jaar (1977 – 1986) werden 
vanaf de zeedijk tussen Peasens en Schoor alle vogels tijdens laagwater geteld in 53 vakken 
van ca 7 ha; de bodemgesteldheid en hoogteligging was bekend en gedurende vier zomers werd 
de bodemfauna in de 53 vakken bemonsterd. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om een 
numerieke respons te construeren waarmee WEBTICS gevalideerd kan worden voor de situatie 
rond pal laagwater. 
Friese kust - vakjestellingen. Elke veertien dagen vanaf 1 juli tot 1 december en incidenteel in 
de rest van het jaar werden de vogels geteld in vakjes van 0.1 ha. De tellingen werden elk half 
uur uitgevoerd vanuit een observatietoren gedurende de gehele laagwaterperiode. De 
hoogteligging, bodemgesteldheid en de bodemfauna in alle waarnemingsveldjes werd 
geregistreerd. Gegevens zijn beschikbaar voor de Groninger kust uit 1976 (53 veldjes), Friese 
kust bij Ferwerd uit 1977 en 1978 (143 veldjes) en de Friese kust bij Paesens uit 1977-1981 
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(drie waarnemingstorens met elk 73 tot 104 veldjes). Deze gegevens kunnen gebruikt worden 
om een numerieke respons te construeren waarmee WEBTICS gevalideerd kan worden voor 
een volledige getijcyclus. (De gegevens kunnen ook gebruikt worden om het verloop in de 
foerageeractiviteit te bepalen – zie boven). 

 
Een deel van de gegevens langs de Friese kust is al uitgewerkt. Uit Figuur 10.2 blijkt dat bij 
eenzelfde prooiaanbod (in termen van biomassa per m2), Wulpen die op Zeeduizendpoten 
foerageren (Esselink 1983) een veel hogere dichtheid bereiken dan Wulpen die op Wadpieren 
foerageren (Roukema 1984). De beschikbaarheid van Zeeduizendpoten voor Wulpen is blijkbaar 
hoger dan de beschikbaarheid van Wadpieren. Een potentiële complicatie is het feit dat 
territoriale Wulpen systematisch foerageren in hun territorium op een tijdschaal van dagen (van 
de Kam et al. 2004). 
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Figuur 10.2. Numerieke respons voor Wulpen die op Zeeduizendpoten foerageren en Wulpen die op Wadpieren 
foerageren.  De dichtheid Wulpen (aantal vogels per ha) is uitgezet tegen de prooidichtheid (gram AVD per m²). 
Overgenomen uit van de Kam et al. (2004). 
 

10.4  Prooidepletie en draagkracht 
 
WEBTICS-Scholekster is succesvol gevalideerd middels de kokkelbalans voor Waddenzee 
(Rappoldt et al. 2003a), Oosterschelde (Rappoldt et al. 2003b) en Westerschelde (Rappoldt & 
Ens 2005; Rappoldt & Ens 2006). De essentie is dat berekend wordt hoeveel kokkels in de loop 
van de winter verdwijnen als gevolg van predatie door Scholeksters, visserij en andere 
sterftefactoren en de resterende kokkeldichtheid aan het einde van de winter wordt vervolgens 
vergeleken met de gemeten kokkeldichtheid aan het begin van de lente.  
 
In het geval van WEBTICS-Wulp lijken vergelijkbare berekeningen mogelijk voor de 
Zeeduizendpoot en de Strandgaper. In principe zijn de berekeningen ook mogelijk voor de 
Strandkrab, maar dat vereist ten eerste een zeer intensief monsterprogramma (vanwege de lage 
dichtheid waarin deze soort voorkomt) en ten tweede een herbemonstering voordat de krabben 
naar dieper water trekken. Er zijn geen gebieden waar dergelijke gegevens voor de Strandkrab 
voorradig zijn. Van het Balgzand zijn zeer goede gegevens over de dichtheden Zeeduizendpoten 
en Strandgapers in voorjaar en najaar over een lange periode (zie boven) en dit lijkt de ideale plek 
om voorspellingen over depletie van deze twee soorten te toetsen.  

46 



WEBTICS voor Wulpen 

Als het Balgzand gebruikt wordt om de relatie tussen voedselstress en return rate te bepalen, dan 
kunnen de gegevens van dit gebied niet gebruikt worden om een schatting van de draagkracht te 
maken op basis van voedselaanbod en deze voorspelde draagkracht te vergelijken met de gemeten 
vogelaantallen, zoals gebeurd voor Scholeksters in de Westerschelde (Rappoldt & Ens 2005; 
Rappoldt & Ens 2006). Binnen Nederland zijn er dan geen alternatieven voor een dergelijke 
validatie. Niet uitgesloten kan worden dat er in het buitenland wel gebieden zijn waar de 
metingen aan het voedselaanbod en de vogelaantallen van voldoende kwaliteit zijn om 
WEBTICS-Wulp te valideren. Die gebieden liggen niet in de Duitse en Deense Waddenzee, maar 
moeten vooral gezocht worden in estuaria in Frankrijk en met name het Verenigd Koninkrijk. 
 

10.5  Het model MORPH 
 
John Goss-Custard en zijn opvolger Richard Stillman hebben een model ontwikkeld dat op 
belangrijke onderdelen vergelijkbaar is met WEBTICS. Net als WEBTICS is het model ook in 
eerste instantie ontwikkeld voor Scholeksters (Stillman et al. 1996b). Meer recent is het model 
gegeneraliseerd en het heet nu MORPH (Stillman et al. 2005a). Dit gegeneraliseerde model is 
ook gebruikt om voorspellingen te doen over Wulpen (Stillman et al. 2005b; Durell et al. 2005; 
Durell et al. 2006). Het is echter zeer de vraag of deze voorspellingen betrouwbaar zijn. Aan de 
calibratie van het model voor de Wulp komen namelijk maar zeer beperkt meetgegevens over 
Wulpen te pas. Interferentie en de functionele respons worden geschat uit een combinatie van 
algemene formules en expert judgement (zie boven). Sommige validaties ogen betrouwbaar, zoals 
de voorspelling van de verdeling van de Wulpen over verschillende wadplaten in het estuarium 
van de Seine (Durell et al. 2005). Echter, in een studie van het estuarium van de Humber 
voorspellen Stillman et al. (2005b) met het model dat de Wulpen uitsluitend Nonnetjes en 
Kokkels eten. In dit rapport is duidelijk gemaakt dat dat geen belangrijke prooien zijn voor de 
Wulp. Daarmee vervalt de basis aan de huidige voorspellingen met MORPH voor de Wulp. Dit 
rapport is niet de plaats om een uitgebreide vergelijking te maken van de overeenkomsten en 
verschillen tussen MORPH en WEBTICS. De in dit rapport voorgestelde calibratie en validatie 
van WEBTICS blijft dus nodig. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om MORPH te 
kalibreren en valideren. Daarna kunnen de voorspellende waarde van MORPH en WEBTICS met 
elkaar vergeleken worden. 
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