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Wim 77jsen Tureluurs 
I Tureluur C68, oudste tureluur van Nederland, 18 jaar Foto: Wim Tassen. 
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Methode 

Tureluur met kuIken op nest. 
Foto: Jan van der Geld. 

risch natuurbeheer. Daarnaast wordt 
onderzoek gedaan in de Westerlan- 
derkoog met een mix van natuur- 
beheer door Staatsbosbeheer en 
agrarisch natuurbeheer, vooral met 
uitgesteld maaien . 

Achtergrond en historie 
tureluuronderzoek 
Het tureluuronderzoek bouwt voort 
op het ringwerk aan jonge tureluurs 
dat van 1986 t/m 1995 door Cees 
Bil op Wieringen en directe omge- 
ving is uitgevoerd. Daarbij zijn 
jaarlijks enkele tientallen tureluur- 
pullen gevangen en voorzien van 
een ring van het Vogeltrekstation te 
Arnhem. In totaal ringde hij in tien 
jaar tijd 341 jonge tureluurs. Vanaf 
1996 is dit ringwerk door mij 
voortgezet. In eerste instantie alleen 
door het ringen van pullen, maar 
vanaf 1998 worden ook volwassen 
vogels op het nest gevangen. Dit 
gebeurt in het kader van het Retrap- 
ping Adults or Survival (RAS)- 
project van het Vogeltrekstation te 
Arnhem, als onderdeel van het 
NIOO (Nederlands Instituut voor 
Ecologie). 
Het zogenaamde RAS-project is 
bedoeld om goede cijfers te krijgen 
over de overleving van vogels in een 

gebied met minimaal 25 broedpa- 
ren. De tureluur leent zich daar uit- 
stekend voor door zijn plaatstrouw. 

Doel en onderzoeksgebied 
Doel van het ringproject is inzicht 
te krijgen in de broedplaatstrouw 
en overlevingskansen van volwas- 
sen vogels en kuikens. Door het 
aanbrengen van witte kleuringen 
met een individueel afleesbare 
inscriptie (één letter en twee cijfers) 
wordt veel informatie verkregen. 
Zo krijgen we inzicht in de vraag 
of, en zo ja, hoeveel pullen een paar 
vliegvlug weet te krijgen. En of 
vogels die niet succesvol broeden, 
eerder geneigd zijn voor een andere 
partner te kiezen. Deze vragen kun- 
nen we alleen beantwoorden door 
langjarig en minutieus broedvogel- 
onderzoek, waarbij elke waarne- 
ming enorm waardevol is. 
De belangrijkste onderzoeksgebie- 
den liggen op Wieringen in de 
Normerpolder en in de Gesterkoog 
op gangbaar boerenland met agra- 

Op de percelen met agrarisch 
natuurbeheer worden alle tureluur- 
legsels opgespoord en beschermd 
tegen agrarische werkzaamheden. 
In het reservaatgebied van de 
Westerlanderkoog worden de 
vogels op enkele percelen gevolgd, 
waarbij de nadruk ligt op latere 
legsels die gevaar lopen rond half 
juni te worden uitgedraaid. De eie- 
ren worden geschouwd, zodat de 
uitkomstdatum van het legsel tot 
op een dag nauwkeurig kan wor- 
den vastgesteld. Vervolgens wordt 
in de laatste week van de broedpe- 
riode getracht de vogels op het nest 
te vangen, indien bekend is dat één 
of beide vogels nog niet eerder zijn 
geringd. Door in de allerlaatste 
broedfase te vangen, wordt de kans 
op verlating van het legsel na een 
vangpoging tot een minimum 
beperkt. De meeste kuikens worden 
geringd in de korte periode (halve 
dag) dat ze nog in het nest aanwe- 
zig zijn. Aanvullend worden pullen 
in het veld gevangen. Alle adult 
vogels krijgen een kleurling aan de 
tibia, evenals pullen ouder dan een 
week (gewicht > 30 gram) zodat 
de tibia lang genoeg is voor een 
kleurling. 
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Tureluurkufken. Foto: Jelger Herder 
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Oorzaken van verlies en 
uitkoms tresulta ten 
In guur l staan de uitkomstresul- 
taten en verliesoorzaken van de 
gevolgde legsels. Het predatieper- 
centage varieert van 17% tot 47% , 
waarbij de laatste jaren een toename 
is vastgesteld. Het percentage verla- 
ten legsels varieert tussen de 5% en 
de 53% . Het weer en de nestplaats- 
keuze spelen hier een grote rol in. 
In 2000 bijvoorbeeld werd half mei 
50% van de legsels verlaten door 
een storm- en regendag, omdat het 
lange gras compleet platgeslagen 
was. Daardoor kunnen vogels het 
nest slecht terug vinden of ze verla- 
ten het legsel omdat de structuur 
van de omgeving en het nest zelf 
compleet is veranderd. Daarbij speelt 
de grassoort een belangrijke rol. 
Engels raaigras heeft een slappe 
structuur en slaat snel plat. Een 
andere reden voor het relatief hoge 
aantal verlaten nesten is het vrij 
grote aandeel late en/of tweede leg- 

els. Late of herlegsels geven dik- 
wijls slechtere broed resultaten, 
waarbij de vogels door een veran- 
derende hormoonhuishouding 
spontaan het nest verlaten. Het uit- 
komstpercentage van tureluurs is 
aan de lage kant tussen de 26% en 
58% . Gelukkig kunnen tureluurs 
behoorlijk oud worden als ze een- 
maal de volwassen leeftijd hebben 
bereikt. Zij hoeven dus niet ieder 
jaar kuikens vliegvlug te krijgen 
om de populatie in stand te houden. 

Een verrassend resultaat van het 
onderzoek zijn de hoge overlevings- 
percentages bij de adult vogels. In 
het tweede onderzoeksjaar met 
kleuringen werd een overlevings- 
getal gehaald van 95% op een aan- 
tal van 39 vogels. In de jaren daar- 
na varieerde dit tussen de 71% en 
89% op een gekleurringde popula- 
tie van tussen de 77 en 102 vogels. 
In 2004 werd een percentage van 
89% gehaald. Deels is dit een 

Overleving 

gevolg van de verhoogde waarne- 
mingsinspanning door twee studen- 
ten, Frank Jongbloed en Simone de 
Broek. De afgelopen jaren zijn een 
gering aantal gekleurringde jonge 
tureluurs uit eerdere jaren waarge- 
nomen. Een mogelijke oorzaak 
hiervoor is, dat de kans om de jonge 
vogels terug te zien wat lager ligt, 
omdat ze een grotere dispersie 
(verspreiding) hebben. Daarnaast 
vindt er in het eerste levensjaar ook 
meer sterfte plaats. Door het kleine 
aantal gekleurringde jonge vogels 
valt daar verder nog niet veel over 
te zeggen. 

Plaa mistrouw 
Uit het onderzoek blijkt dat de 
meeste tureluurs enorm plaatstrouw 
zijn. Dikwijls keren ze terug naar 
het perceel waar ze soms jarenlang 
op hetzelfde deel broeden, mits er 
niet teveel verandert aan de struc- 
tuur van het grasland. Wat betreft 
plaatstrouw spant één van de oud- 
ste tureluurs van Nederland, kleur- › 
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ring man C68, duidelijk de kroon. 
Deze inmiddels 18-jarige vogel 
broedt al tien jaar binnen een straal 
van 100 meter ten zuidwesten van 
de ijsbaan van Westerland in de 
Normerpolder. Ook de dood van 
partner A22 in 2004, leidde er niet 
toe dat de vaste 9broedstek' werd 
verlaten. Met de nieuwe partner 
C06, die al jaren zijn buurvrouw 
was en toevallig in dezelfde periode 
ook zonder partner kwam te zitten, 
is in 2007 op exact dezelfde plaats 
gebroed als in 1998! 

:LF -.r.:..=- 

i 
É 

. '  6 lu: - -  - ± ± _  z- _ - - *  

.|-.==- 

5fi 
de 
E 

la 

3 "2 
-.›.- š 

~lè 
I 

l n I 1 .. n --=.-55 --- .=. s - 
=-.- "-. 

J 
u 'v 

a _ .›-.-.-;;- - l - -  
ll I 

..= _... _ .  _.-. --. - ._1.--_-; -.-._ -.- .-1. In 

fi 

- f - = › ; . - -  .-_- $ . " _ . A .  _ EZ.--1'=uiL-'=1=1.v* 

1 

1 
› 

n 
R 

1 

,_ 

› -T V | 
_-.=_ -. -zur 

. 
:f . . I .  - .Lt _ " '.- ... J' -1 

1 as 
= * I E :  

< 
J 

~=r~~ 
u-'**"'* «<$"k*= -=---›-;-_;- 

's 
5 

- - = ± _ _ ;  
É I 

<=r-›... \ --ara. fl'u1I'v;; 

U › 

C . 
« ,_ 

1 ,. .„ q~ =.-=--- I I L - * - a à u  ..,_. _ . _ __. - . - - ,_  ._.;.=._.we 
*. . f  

. _  . 
= . - _ _ 3 '  

r 
1 

l « 
l 

± 
=.r=-..-...-.-L _. _›- . . - . -  - - - fi  4 ._-._.„-_ , -  --.›--1 ._ - r - w  -. ,- , , 

\ 
.› \ 

l. 

I 
| 

\ 
1 

.l. ä 
- |  

.:-'› 

I - '  - .  
J.. . « ›  ` _ _ - - ä  .__ 1 - / -  - ~ › ›  - _  _,:.;=.*-_.-_. 

25 
1u I 

5 
I 
J 

, .J 

I 

1 

I 
| 

I 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

• Figuur 7. De uitkoms tresulta ten en ver- 
liesoorzaken van tureluurlegsels van 
7999 tot en met 2007, N = 43-64. 
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Beweiding 

Stabiele populatie 
De cijfers uit het landelijke weide- 
vogelmeetnet geven aan dat de 
tureluur in Nederland de laatste 15 
jaar stabiel is (figuur 2). Opvallend 
is dat de vogel het in Noord-Holland 
beter doet dan in de rest van Neder- 
land. Als we de trend in Noord- 
Holland nader bekijken, blijken de 
tureluurs het in het veenweidege- 
bied van Laag Holland een stuk 
beter te doen dan in de rest van 
Noord-Holland. In Laag-Holland is 
de stijging maar liefst ruim 60% in 
15 jaar tijd, terwijl in overig Noord- 
Holland de laatste jaren een lichte 
daling is ingezet na een aanvanke- 
lijke toename. De daling in overig 
Noord-Holland is wat lastiger te 
verklaren, hoewel de veranderingen 
(intensivering) van de landbouw in 
met name grote delen van West- 
Friesland en in de Wieringermeer 
sneller gaan dan in het veenweide- 
gebied. De toename van de tureluur 
in Laag Holland zou best eens ver- 
oorzaakt kunnen zijn door het sterk 
gestegen aandeel agrarisch natuur- 
beheer in dat gebied. De agrarische 
natuurvereniging Waterland bij- 
voorbeeld heeft momenteel op 
circa 85 á 90% in het landbouwge- 
bied contracten afgesloten voor 
weidevogelbeheer. Veel tureluur- 
nesten worden opgezocht en 
beschermd door er omheen te 
maaien. Volgens SOVON- 
Vogelonderzoek blijkt dat de ture- 
luur het meest profiteert van nest- 
bescherming. Daarnaast wordt op 
24% van het areaal in Waterland op 
een of andere wijze later gemaaid 
(na l juni) met verschillende con- 
tractvormen. Dit gevarieerde beheer 

levert blijkbaar voldoende vlieg- 
vlugge kuikens op voor een gezon- 
de, zelfs licht stijgende populatie. 

Waarom doen tureluurs 
het beter dan grutto's? 

• 

• 

• 

Uit het Provinciale Meetnet van de 
provincie Noord-Holland blijkt een 
groot verschil tussen de trend van 
de grutto en die van de tureluur. 
Beide soorten broeden in lang gras. 
De grutto gaat gestaag achteruit 
terwijl de tureluur stabiel blijft (zie 
figuur 2, Scharringa & van ̀ t Veer, 
2008). Wat is hiervoor een moge- 
lijke verklaring? 

Grutto's broeden sterk gepekt. 
Tussen 5 en 20 mei komt 50 á 65% 
van alle vogels uit. Dat houdt risi- 
co9s in, omdat er dan ook veel 
gemaaid wordt. Tureluurs doen 
meer aan risicospreiding door een 
langere broed- en kuikenperiode. 

Tureluurs zijn niet helemaal 
afhankelijk van weilanden en wei- 
devogelreservaten. Zij broeden ook , 
weliswaar in lage aantallen, op 
schorren en kwelders langs de kust, 
en ook nog wat in akkerbouwge- 
bieden. 

Tureluurkuikens groeien in het 
graslandgebied op in een breder 
scala van biotopen. Zo zijn sloot- 
kantjes, droogvallende sloten en 
greppels meer favoriet. In de latere 
opgroeifase kunnen maïspercelen 
en andere akkerbouwpercelen, 
zoals aardappels, bieten en graan 
ook dienen als plaatsen waar de 
pullen opgroeien. Gruttokuikens 
zijn voor een groot deel van de 

• 

opgroeifase afhankelijk van perce- 
len met lang gras, waar zij voedsel 
zoeken. Met name in de laatste 
decade van mei is dit biotoop in 
gangbaar boerenland schaars, 
waardoor de kuikens een lagere 
overlevingskans hebben. 

Tweede legsels komen bij ture- 
luurs vaker voor dan bij grutto'›s, 
hoewel deze niet altijd succesvol 
zijn zoals blijkt uit het RAS-project. 
De belangrijkste oorzaak voor het 
betere broedsucces van de tureluur 
lijkt te zijn dat deze soort met zijn 
jongen flexibeler is in het gebruik 
van het voedselgebied in vergelij- 
king met de grutto, die met zijn 
jongen primair op langer en krui- 
denrijker gras is aangewezen. 

Flexibiliteit 
Tureluurs zijn dus wat flexibeler in 
zowel nestplaatskeuze als in de 
kuikenperiode. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het echtpaar C88 en E00, 
dat in de Gesterkoog broedt. In 
2005 lag hun nest onderin een 
slootkant op 15 cm boven het 
waterpeil... praktisch onvindbaar 
voor de onderzoeker en veilig voor 
maai werkzaamheden. Een jaar later 
broedde het paar weer gewoon in 
het grasland ernaast en werd er om 
het nest heen gemaaid. In beide 
jaren groeiden de kuikens op in de 
Gesterkoog door gebruik te maken 
van percelen met brede vluchtstro- 
ken, slootkantjes en normaal gras- 
land afgewisseld met beweide per- 
celen . 
In 2007 broedde het echtpaar ech- 
ter in de polder Waard-Nieuwland 
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Figuur 2. De trend van de tureluur in Laag Holland (globaal het veen weidegebied ten noorden van 
Noord-Zeekanaal en de rest van Noord-Holland, en de trend van Nederland uitgezet tegen die van 
Noord-Holland (bron: provinciale weide vogelmeetnet en SOVON-Vogelondeizoek Nederland.) 

in een wintertarweperceel op 1 km 
van de roestplaatsen van de laatste 
jaren. Op de kaart (figuur 3) is te 
zien dat de ouders met hun kuikens 
een linke route (2  km) aflegden. 
Daarbij werd de eerste dag gefoe- 
rageerd in het wintertarweperceel, 
daarna twee dagen in een akkerland 
om een suikerbietenperceel, één 
dag in een brede wegberm naast 
een beweid perceel met schapen , 
om vervolgens weer via één dag 
akkerland naar de weilanden met 
een brede vluchtstrook in de 
Gesterkoog te trekken. Daarbij 
werden heel wat barrières genomen, 

zoals verschillende vrij steile sloot- 
jes, een zeven meter breed afvoer- 
kanaal en de Wierdijk om vervol- 
gens wederom op te groeien in en 
rond een vluchtstrook in de Gester- 
koog en in een hergroeiperceel. 
Een mooi voorbeeld van de inven- 
tiviteit en mobiliteit van een suc- 
cesvol tureluurechtpaar. 

Dankwoord 
Met grote dank aan alle aflezers 
van het kleurringproject, waaraan 
met name Cees de Graaf, Sytse 
Algera en Leon Kelder een grote 
bijdrage leverden. Hans Schekkerman , 

Hguur 3. De route die het tureluurpaar C88 en E00 in 2007 heeft 
afgelegd in de polder Waard-Nieuwland en de Ges terkoog. 

Ingrid Tulp en Leon Kelder wor- 
den hartelijk bedankt voor hun 
hulp bij het onderzoek. Het RAS- 
project is nog steeds springlevend, 
dus alle waarnemingen van 
gekleurringde tureluurs zijn wel- 
kom. Onderzoek wordt doorgaans 
waardevoller als het langer duurt. 
Net zoals de ervaring van vogels 
een rol speelt bij het broedsucces, 
zo zal dit ringproject aan weidevo- 
gels hopelijk toenemende inzichten 
opleveren over de ecologie en het 
beheer van weidevogels. 

Wim Tfjsen 
De Dolven 39 
1778 JP Westerland 
Tel.'0227-593095 
Email: wimt/jsen@planet.nl 
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