Laplanduil
in het Vygonovskoe-reservaat, 2010.
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Foto: Jan Elfrink.
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Bescherming van de Laplanduil
Strix nebulosa in Wit-Rusland
Onno de Bruijn
De Laplanduil Strix nebulosa is de zeldzaamste uil van Europa. Voor mij is het ook de mooiste.
Laplanduilen leven in de noordelijke taiga, waar hun verspreidingsgebied zich uitstrekt van
Scandinavië tot diep in Siberië. Dat de Laplanduil ook broedt in Midden-Europa is nog niet zo
lang bekend. Een kleine populatie leeft in uitgestrekte moerasbossen van WitRusland, honderden kilometers ten zuiden van het aaneengesloten broedareaal. Het was een hele uitdaging om
deze magnifieke uil hier op het spoor te komen en meer over zijn leefwijze te weten te komen.
Uiteindelijk resulteerde dit in een geslaagde zoektocht en een tienjarig succesvol beschermingsproject.
Belovezhskaya Pushcha
Het is mei 2001 en wij zijn verdwaald. Het
dorp waar we beland zijn staat niet op de
kaart. Nou dorp: een nederzetting van vier
houten boerderijen. Een oud vrouwtje kan
niets met onze vragen en gebaren. Zij verwijst
ons naar de ‘bijenman’. Hij geeft aan hoe we
op de enige weg (P47) kunnen komen, die het
grote Dikoiemoeras doorsnijdt. Het is hier
waarlijk een uithoek van de immens grote Belovezhskaya Pushcha, het Wit-Russische deel
van het Białowieżawoud.
Eenmaal op de halfverharde weg begint de
schemering al te vallen. De stemming van het
groepje ecotoeristen dat ik in deze uithoek
gids, is na alle omzwervingen wonderlijk
genoeg nog goed. Wij rijden nauwelijks op
de P47 als opeens vanachter uit de bus klinkt:
‘Oehoe!’ Ik laat de chauffeur een noodstop
maken. ‘Rustig en bij de bus blijven,’ maan ik
iedereen. De ontdekker van de grote uil wijst
op een grote boom aan de rand van de moerasbossen. Als ik de kijker erop zet, zie ik tot
mijn verbijstering een heuse Laplanduil zitten. Voor het eerst in levenden lijve in beeld!
De uil is onwaarschijnlijk groot. De enorme
kop met kleine gele ogen omringd door
concentrische ringen maakt hem tot een haast
onwezenlijke verschijning. De grondkleur
van zijn verenkleed is grijs met prachtige
marmertekening. De uil lijkt zich weinig van
ons aan te trekken. Na enkele minuten vliegt
de Laplanduil onze kant op en zwenkt dan het
moerasbos in en laat ons verbluft en opgetogen achter. Wat een geweldige ontmoeting.
Na enkele jaren van moeilijk veldonderzoek
bleek de Belovezhskaya Pushcha een populatie van zeven tot negen paar Laplanduilen te
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herbergen. In de Pushcha broeden ze alleen in
(woel)muizenrijke jaren. De meeste broeden
op nesten van grote roofvogels en Zwarte
Ooievaars, gesitueerd op schier onbereikbare
zandopduikingen (‘Mineralinseln’) in het
grote Dikoiemoeras (15.000 ha). In het Poolse
deel van het Białowieżawoud broeden ze niet
door het ontbreken van uitgebreide moerassen.
Verspreiding Laplanduil in Wit-Rusland
Pas heel laat in de twintigste eeuw is ontdekt
dat Wit-Rusland een kleine maar bestendige
populatie Laplanduilen herbergt. Zo vermeldt
Mikkola in zijn boek ‘Owls of Europe’ (1983)
deze geïsoleerde zuidelijke broedpopulatie
nog niet. De meeste oude waarnemingen
stammen uit de Belovezhskaya Pushcha.
In het midden van de jaren negentig van de
vorige eeuw werd duidelijk, dat er drie of
vier kerngebieden waren in het zuidwesten en
zuiden van Wit-Rusland: naast de Belovezhskaya Pushcha zijn dat ook het Vygonovskoereservaat, Olmany en het Pripjat-reservaat
op de grens van Wit-Rusland en Oekraïne.
Tishechkin et al. (1997) schatten toen de totale broedpopulatie in Wit-Rusland op vijftig
tot honderd paar.
Vanaf 2000 voerden vele zwerftochten mij
door grote Wit-Russische natuurreservaten
op zoek naar Laplanduilen. Daarbij werd ik
geholpen door enkele enthousiaste medewerkers van de APB, de Belarussische Vogelbescherming. Deskundige veldornithologen
waren er in die beginjaren nog zeldzamer dan
Laplanduilen. Onder die pioniers waren enkele ‘wildernisgidsen’ zoals Nicolai Cherkas
(Belovezhskaya Pushcha) en Alexander Ivan-
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Jachtbiotoop van de Laplanduil.
Dikoiemoeras in de Belovezhskaya Pushcha.
Foto: Onno de Bruijn.

ov (Vygonovskoe). Hun hulp was onmisbaar,
want de Laplanduilen bleken bij voorkeur
te huizen in de meest ongerepte en ontoegankelijke bossen bestaande uit Els, Berk,
Ratelpopulier en Grove Den, die een stukje
taiga in Midden-Europa vormen. De meeste
uilen leven diep verstopt in de wouden en
‘daar willen ze geen enkel lichtje of menselijke activiteit zien,’ zoals de ‘uilenprofessor’ Victor Demjanchuk van de Universiteit
van Brest mij in 1999 vertelde. De grootste
populatie Laplanduilen bleek te leven in het
Vygonovskoe-reservaat in het zuidwesten van
Wit-Rusland. Hierop zou ik mij dan ook bij

mijn onderzoekingen en beschermingswerk in
hoofdzaak richten.

Broedbiotoop van de Laplanduil, het zuidelijke taigabos.
Vygonovskoe-reservaat.
Foto: Alexander Vintchevsky.

Nest van de Laplanduil in natuurbos. Vygonovskoe,
2013.
Foto: Alexander Vintchevsky.
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Vygonovskoe
De eerste aanwijzingen over het voorkomen
van Laplanduilen in het zeer grote bos- en
moerasgebied bij Vygonovkoe verkreeg ik in
1999 van professor Wassily Gritschik van de
Universiteit van Minsk. Hij had in de jaren
1994 tot en met 1997 een broedpopulatie van
vijf tot zes paar Laplanduilen ontdekt in een
groot elzen-berkenbroekbos langs de Shchara-rivier aan de noordkant van het reservaat.
Het broedgebied was bereikbaar via een vijf
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Adulte Laplanduil op nest.
Vygonovskoe, 2013.
Foto: Alexander Vintchevsky.

kilometer lang landweggetje, dat grotendeels
geïnundeerd was. Een speurtocht samen met
lokale boswachters in het grote Vygonovskoereservaat naar bezette nesten van de Laplanduil was in 2001 tevergeefs: de enkele bekende
nesten bleken gepredeerd of verlaten ten
gevolge van de lage woelmuizenstand.
In 2002 waagde ik een nieuwe poging.
Deze keer waren directeur Sergei Gabets en
hoofdboswachter Alexander Abramchuk mijn
gidsen. Op een mei-ochtend gaan we al vroeg
op pad; het bos is om zes uur ’s ochtends nog
doodstil. We lopen door een prachtig oud nat
bos van hoge Fijnsparren, Berken en Ratelpopulieren. Ineens een enorm geraas… ‘Auerhoen,’ flitst het door me heen. Inderdaad raast
een enorme staalblauwe vogel door de toppen
van het taigabos. Door de lange hals oogt
hij topzwaar. De Auerhaan toont een witte
ondervleugel als hij tussen de bomen wegzwenkt. Wat een begin van de morgen, maar
er volgt nog meer. Boswachter Alexander
stapt van het pad af. De tocht voert naar een
oude dennenboom met een groot nest. Een
Zwarte Ooievaar verheft zich en patrouilleert

Het markante silhouet van de Laplanduil. Vygonovskoe,
2008.
Foto: Alexander Vintchevsky.
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even later boven het bos om de onverwachte
bezoekers in de gaten te houden.
Dan moet het hoogtepunt nog komen: via
enkele smalle bospaden bereiken we een middeloud, vrij open dennenbos. In de vork van
een grote berk, aan de rand van een moerasje,
zit een groot oud roofvogelnest en daarop…
twee jonge Laplanduilen. Ze zijn duifgroot
en ogen met hun zwarte gezicht en gele ogen
wel wat als grote jonge Ransuilen. Hun borst
is fijn gebandeerd en ze hebben een enorme
gele snavel. Wat een mooie omgeving hebben
de Laplanduilen uitgekozen om te broeden!
De grote horst oogt als een koningsburcht en
de beide jongen tronen als koningskinderen
er boven op. Het feest voor de ogen wordt
nog groter als we in de omgeving een oude
Laplanduil ontdekken: het is het wijfje dat
de wacht houdt. Ze stoort zich totaal niet aan
onze aanwezigheid. Na ons enkele ogenblikken gemonsterd te hebben, staart ze weer
ogenschijnlijk mediterend voor zich uit – zo
te zien voelt ze zich letterlijk en figuurlijk
boven ons verheven. De uil straalt een grote
geestelijke rust uit. Het zou later nog vaker
voorkomen, dat we in Vygonovskoe op één
ochtend bewoonde nesten van Laplanduil
en Zwarte Ooievaar en een Auerhaan zagen,
kostbare schatten van het zuidelijke taigabos.
Fauna van het Vygonovskoe-reservaat
Het ruim 75.000 ha grote bos en veengebied
van Vygonovskoe is verdeeld in drie ongeveer even grote zones. Het noordelijk deel is
strikt reservaat (bossen en venen). Het is niet
door wegen ontsloten en ook door de natte
condities zeer moeilijk toegankelijk; er komt
daar vrijwel nooit iemand, de natuur heeft er
vrij spel. Het middendeel is natuurbos. Hier
domineren vochtige taigabossen (Zwarte Els,
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Vrouwtje Laplanduil attaqueert fotograaf bij het nest. Belovezhskaya Pushcha, 2005.

Berk, Ratelpopulier) met plaatselijk droge
delen met grovedennenbos; verspreid liggen
talloze hoog- en laagveentjes. Het zuidelijk
deel valt onder bosbouwkundig en militair
gebruik en is tevens jachtgebied. Hier liggen
ook landbouwenclaves. Als wij in Vygonovskoe verbleven, logeerden we in een enorme
houten villa die een voormalige secretaris-generaal van de communistische partij
(groot liefhebber van vissen) aan het centraal
gelegen Meer van Vygonovskoe (2600 ha)
had laten bouwen.
De fauna van het gebied omvat (behalve
Edelherten en Wilde Zwijnen) onder meer
Eland, Bever, Otter en een klein aantal Wolven en Lynxen. Het is het broedgebied van
de Oehoe (vijf paar), Zeearend (twee tot drie
paar), Schreeuwarend (tien tot twintig paar),
Bastaardarend (één tot twee paar), Slangenarend (tot twee paar) en Zwarte Ooievaar
(vijftien tot twintig paar). Het is één van de
belangrijkste Wit-Russische broedgebieden
van het Auerhoen met een nog intacte populatie. Er zijn volgens mededelingen van het
jachtpersoneel veertien baltsplaatsen met elk
vijf tot vijftien hanen. De korhoenpopulatie is
nog groter (enkele honderden exemplaren). Er

Jonge Laplanduil. Vygonovskoe, 2008.
Foto: Alexander Vintchevsky.
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Foto: Nicolai Cherkas.

werden in 2002 vier nesten gevonden van de
Laplanduil (met respectievelijk nul, één, twee
en twee uitgevlogen jongen). De broedpopulatie van de Laplanduil in Vygonovskoe werd
door Kozulin et al. (2002) rond de eeuwwisseling geschat op zes à tien paar.
Bescherming Laplanduilen
Mijn grote enthousiasme voor de Laplanduil
zette mij in 2002 aan om in samenwerking
met directeur Alexander Vintchevsky van de
Wit-Russische Bond van Vogelbescherming
(APB) een beschermingsproject op te zetten
voor deze soort. Dat was ook wel nodig: er
was in Vygonovskoe sprake van gerichte
stroperij op Laplanduilen (en arenden) omwille van de verkoop van opgezette exemplaren.
Een Rus bood dorpelingen en boswachters
40,- USD per grote uil. Dit bedreigde de
Laplanduil als bewoner van boomhorsten
meer dan de Oehoe, die in schier ontoegankelijke natte elzenbossen op de grond broedt.
Wij besloten voor de Laplanduil een premie
van €50,- per geslaagd broedgeval voor de
verantwoordelijke boswachter in te zetten.
De kosten werden door mijn vrouw en mij
gefourneerd uit de opbrengsten van reizen
met ecotoeristen. Met een toenmalig maandsalaris van veertig tot zeventig euro voor de
betrokken beschermers in Wit-Rusland was
onze bijdrage bepaald geen geringe premie.
De jaren 2003 en 2004 werden door de lokale
veldornitholoog Alexander Ivanov met behulp
van de boswachters gebruikt om geschikte
nesten voor de Laplanduil in de immense bossen te lokaliseren. Dit vond vooral in de circa
25.000 ha grote middelste zone (natuurbos)
van het reservaat plaats, waar ten minste nog
enkele zandwegen doorheen lopen. De meeste
inventarisaties werden uitgevoerd in het
winterhalfjaar tijdens vorstperioden, omdat de
bossen dan over de bevroren bodem nog het
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Broedsel met twee jongen.
Vygonovskoe, 2009.
Foto: Alexander Vintchevsky.

Een zeldzaam broedsel met drie
jongen. Vygonovskoe, 2012.
Foto: Alexander Vintchevsky.

best toegankelijk zijn. Er werden in 2003-‘04
zo in totaal bijna tweehonderd grote horsten
gevonden: niet alleen van Buizerd en Havik
maar ook van arenden en Zwarte Ooievaars.
Vanaf 2005 werden gelokaliseerde nesten
jaarlijks tijdens de broedtijd gecontroleerd.
Als voorbeeld van die inspanningen is hier
2007 opgevoerd. Van 163 gecontroleerde
horsten waren er 23 bezet. Behalve negen
Buizerden en drie Haviken waren dat Zwarte
Ooievaar (twee bezette nesten), Schreeuwarend (twee) en Bastaardarend (één). Er waren
zes bezette nesten van de Laplanduil. De
laatstgenoemde had het in dat jaar moeilijk:
drie nesten mislukten door predatie (waarvan
twee door mensenhand), van de overige drie
nesten vloog er telkens maar één jong uit.
Bescherming van de kwetsbare populatie
was dus bepaald geen luxe en niet louter
een papieren kwestie. Nog in 2012 werd een
jachtopziener in Vygonovskoe door een stroper doodgeschoten.
Monitoring van de Laplanduilen
In de periode 2005-‘13 vonden jaarlijks in
de maanden april-mei controles plaats van
het Vogeljaar 66 (4) 2018

150-175 grote horsten in Vygonovskoe. Eerst
werd van half april tot begin mei gecontroleerd of de horsten bezet waren. Daarna
volgde tussen 22-27 mei de vervolgcontrole
van de door Laplanduilen bezette nesten
waarbij de jongen (al dan niet uitgevlogen)
geringd werden. Jonge Laplanduilen verlaten
al na ongeveer vijf weken het nest. Ze kunnen
dan nog niet vliegen maar wel verrassend
behendig met behulp van klauwen en snavel
in bomen en op stompen klimmen. Ze worden dan meestal binnen 50 m van de horst
aangetroffen in bomen of op de grond. Het
gedrag van de oude uilen was daarbij wisselend: het mannetje bleef meestal op afstand
(soms waarschuwend roepend). Het wijfje,
dat altijd in de buurt van het nest de wacht
houdt, bleef soms ogenschijnlijk onverschillig of nam soms de alarmhouding aan met
licht geopende vleugels. Regelmatig kwam
het echter ook tot serieuze aanvallen van de
moederuil op een nestcontroleur of een ringer.
Deze op het hoofd gerichte aanvallen zijn
beslist niet ongevaarlijk! De controles werden
steeds voor de goede zaak uitgevoerd. In de
lokale gemeenschappen in de dorpen rond het
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aantal broedgevallen

10

9

6

14

4

16

0

15

20

Mislukte broedsels

1

3

3

2

1

0

-

0

5

Broedsels met 1 jong

3

4

3

5

2

11

-

5

5

Broedsels met 2 jongen

6

2

0

7

1

5

-

7

7

Broedsels met 3 jongen

0

0

0

0

0

0

-

3

2

Broedsels met 4 jongen

0

0

0

0

0

0

-

0

1

Totaalaantal jongen

15

8

3

19

4

21

-

28

29

Gem. aantal jongen per broedsel

1,5

0,9

0,5

1,4

1,0

1,3

-

1,9

1,5

Percentage geslaagde nesten

90

67

50

86

75

100

-

100

75

+++

++

+

+++

+

+++

-

+++

+++

Kenschets broedseizoen

Tabel 1 - Broedresultaten van de Laplanduilen in het Vygonovskoe-reservaat in de periode 2005-‘13.

reservaat was het al gauw bekend dat de uilen
goed gecontroleerd en bewaakt werden. Ook
voorlichtingscampagnes in dorpen en instituten in en om het reservaat droegen ertoe bij
dat in de loop der jaren het aantal gestroopte
uilen en verstoorde nesten afnam.
In de periode 2005-‘13 zijn er in totaal 94
broedgevallen geconstateerd verdeeld over de
volgende horstbomen: Grove Den 31 (33%),
Ratelpopulier 30 (32%), Berk 22 (23%), Els
10 (11%) en Eik 1 (1%). De broedgegevens
zijn bijeengebracht in Tabel 1. Het aantal
broedgevallen bleek in de onderzoeksperiode
sterk te schommelen, met als uitersten nul
(in 2011) en twintig (in 2013). Het gemiddelde aantal jaarlijkse broedgevallen bedroeg
in deze periode tien. Ook het gemiddelde
aantal jongen per bezet nest varieerde sterk:
het liep uiteen van 0,5 (in 2007) tot 1,9 (in
2012). Het totaalaantal uitgevlogen jongen
van de onderzochte populatie schommelde
tussen nul (in 2011) en 29 (in 2013). Van de
94 broedgevallen in de periode 2005-‘13,
waarvan het broedsucces bekend is, mislukten er 15 (16%), waren er 38 (40%) met
één jong, 35 (38%) met twee jongen, vijf
(5%) met drie jongen en één (1%) met vier
jongen. De meeste nesten hadden dus één
of twee jongen; de nesten met drie jongen
stamden alle uit 2012 en 2013 en het nest met
vier jongen uit 2013. In goede jaren kunnen
paren dicht bijeen broeden: in 2012 waren er
minimumafstanden van 350, 450, 850 en 900
meter tussen twee gelijktijdig bezette nesten.
Ook ten opzichte van andere grote vogels zijn
Laplanduilen niet erg territoriaal. Zelf zag ik
in 2005 een nest met jonge Laplanduilen en
slechts 100 m verderop een bezet schreeuwarendennest; een ander nest met jonge
182

Laplanduilen was maar 70 m verwijderd van
een nest met jonge Zwarte Ooievaars.
Jaarlijks sterk wisselend broedsucces
Wat het meest opvalt in de broedgegevens
van de Laplanduilen is het sterk wisselende broedsucces van jaar tot jaar. Dit betreft
zowel het aantal aangevangen broedsels, het
percentage geslaagde broedsels alsmede het
jaarlijks gemiddelde aantal jongen. Dit is
typisch voor uilensoorten, waarbij het voedsel
grotendeels uit woelmuizen bestaat. Woelmuizenpopulaties fluctueren sterk van jaar tot
jaar. In jaren met weinig woelmuizen komen
veel paren van de Laplanduil niet tot broeden
of hebben kleine broedsels zoals bekend is
van Fennoscandinavië (Glutz von Blotzheim
& Bauer 1980). Hetzelfde komt ook heel

In veilige handen. Boswachter Victor Kuratnik met twee
jonge Laplanduilen. Vygonovskoe, 2010.
Foto: Alexander Ivanov.
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Laplanduil vogel van het jaar in Wit-Rusland
In 2005 werd de Laplanduil door de Wit-Russische Bond van Vogelbescherming (APB)
uitgeroepen tot vogel van het jaar. De hiermee samenhangende activiteiten omvatten
onder meer een landelijke voorlichtingscampagne over deze superuil, die als kernsoort
van Wit-Russische wildernissen (oerbossen
en moerassen) kan worden beschouwd.
Er is een fraaie poster vervaardigd met
bijzonderheden over de Laplanduil, die op
grote schaal verspreid is (vooral in de regio’s
waar deze soort broedt). In het ‘Jaar van
de Laplanduil’ (2005) is in opdracht van de
regering een speciale zilveren munt geslagen
met daarop een afbeelding van een vliegende
Laplanduil. Ook hebben de Wit-Russische
posterijen een fraaie postzegel uitgegeven
met de afbeelding van een jagende Laplanduil. Van deze postzegel zijn ook Eerste Dag
Enveloppen uitgebracht.

duidelijk uit de gegevens van Vygonovskoe
naar voren. Goede jaren (gekenmerkt door
veel broedgevallen, groot gemiddeld aantal
jongen en dus veel uitgevlogen jongen) waren
2005, 2008, 2010, 2012 en 2013. Slechte en
matige jaren waren 2006, 2007 en 2009. Een
extreem slecht jaar was 2011: er werden toen
150 horsten gecontroleerd waarbij geen enkel
broedgeval van de Laplanduil werd vastgesteld! Daar zou de volgende verklaring voor
kunnen zijn. Een vroege en een late periode
met sneeuw in de winter 2010-‘11 werd onderbroken door een dooiperiode: grote delen
van de bossen stonden toen diep onder water,
waardoor vermoedelijk de woelmuizenpopulaties grotendeels verdronken zijn.
De weinige bekende gegevens over het
voedsel van de Laplanduilen in Wit-Rusland
zijn afkomstig van Tishechkin (1997). Net
als in Finland en Zweden zijn in Wit-Rusland
woelmuizen het belangrijkste voedsel voor de
Laplanduilen. Hun aandeel in de prooien ligt
in Fennoscandinavië gemiddeld in de orde
van grootte van 80-95% en in Wit-Rusland
op 60-70%. In woelmuisarme jaren schakelen
de Laplanduilen noodgedwongen over op
spitsmuizen, maar deze zijn alleen al door
hun geringere gewicht een tweederangs prooi:
zij brengen de Laplanduilen in woelmuisarme
jaren meestal onvoldoende in conditie om
succesvol te broeden. In Fennoscandinavië
is de Aardmuis Microtus agrestis veruit de
het Vogeljaar 66 (4) 2018

Postzegelblok uitgegeven ter
gelegenheid van het ‘Jaar van
de Laplanduil’, Minsk, 2005.

Zilveren munt uitgegeven ter gelegenheid van het
‘Jaar van de Laplanduil’, Minsk,
2005.

belangrijkste prooi (Mikkola 1981 & 1983).
In Wit-Rusland speelt naast de Aardmuis ook
de Noordse Woelmuis Microtus oeconomus
een hoofdrol (Tishechkin 1997). Dit is een
karakteristiek soort van moerassen: vandaar
dat de Laplanduilen in Vygonovskoe met zijn
vele venen en veentjes het zo goed doen. De
verspreiding van de Laplanduil in het zuiden
en zuidwesten van Wit-Rusland valt verrassend goed samen met het voorkomen van de
Noordse Woelmuis in dat land (Van den Brink
1978). Voor de bescherming van de Laplanduil is het dus hoofdzaak de hoog- en laagvenen van Vygonovskoe voor ontwatering en

De auteur bij een jonge uitgevlogen Laplanduil. Vygonovskoe, 2005.
Foto: Jan Elfrink.
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ontginning te vrijwaren. Hetzelfde geldt voor
het Dikoiemoeras, waar de Laplanduil-populatie van de Belovezhskaya Pushcha zich
concentreert (De Bruijn 2016).
Succesvol beschermingsproject
Gedurende meer dan tien jaar zijn er diverse
maatregelen genomen om de Laplanduilen in
het belangrijkste kerngebied in Wit-Rusland,
het Vygonovskoe-reservaat, te beschermen.
Dit zijn allereerst onze premies voor succesvolle broedgevallen voor de verantwoordelijke toezichthouders geweest. Er zijn na 2010
geen meldingen meer bekend geworden van
gestroopte uilen en uitgehaalde nesten. Ook is
aan de verantwoordelijke bosbeheerders gevraagd om harswinning van dennen te staken
in en rond de nestcomplexen en om percelen
met favoriete horstbomen te ontzien bij het
bosbeheer. Verder is er tijdens ons project een
uitgebreide voorlichtingscampagne geweest
voor de bescherming van vooral arenden en
grote uilen. Daarbij zijn alle scholen in de
wijde omgeving van het reservaat bezocht.
De stand van de Laplanduil is duidelijk
toegenomen en is daarmee uit de gevarenzone gekomen. In de topjaren in de periode
2005-‘08 bedroeg het aantal broedgevallen in
ons onderzoeksgebied 10 tot 14 en het aantal
uitgevlogen jongen 15 tot 19. In de periode
2010-‘13 was het aantal broedgevallen in
topjaren gestegen tot 16-20 en het aantal uit-

gevlogen jongen was inmiddels toegenomen
tot 28-29.
Het gaat goed met de Laplanduil en zelfs
meer dan dat. Ook uit het noorden van WitRusland komen steeds vaker meldingen van
broedgevallen. De totale broedpopulatie van
de Laplanduil in Wit-Rusland wordt inmiddels al op 150-250 paar geschat (APB). Ronduit sensationeel is de vestiging in Polen, voor
het eerst in de geschiedenis. In 2010 werden
twee nesten met jongen gevonden in de bossen en moerassen nabij Włodawa (provincie
Lublin) in Oost-Polen. In het daljaar 2011
broedden de Laplanduilen hier niet, maar in
2012 werden er in deze omgeving in totaal
al acht broedparen geconstateerd (Ławicki
et al. 2013). Dit is ongeveer 250 kilometer
verwijderd van het kerngebied van Vygonovskoe. Het ligt voor de hand te veronderstellen
dat de Poolse Laplanduilen vanuit hier – het
dichtstbijzijnde brongebied – afkomstig zijn.
Dat zou een prachtig bijkomstig resultaat van
ons jarenlange beschermingsproject zijn.
Dank
Graag wil ik dank zeggen aan Alexander
Vintchevsky en Alexander Ivanov voor het
delen van onderzoeksgegevens en voor
de jarenlange goede samenwerking in het
beschermingsproject van de Laplanduil in
Wit-Rusland.
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