
DOOR STUDENTEN /

88 | De Levende Natuur - jaargang 112 - nummer 2

Intensivering en schaalvergroting van de landbouw hebben de
gruttopopulatie in Nederland gedecimeerd. Vroegtijdig maaien,
ontwatering en het verdwijnen van bloemrijke en structuurrijke
graslanden op gangbaar boerenland zorgen er voor dat er al jaren
onvoldoende kuikens vliegvlug worden. Maar komen er in de
extensiever beheerde weidevogelreservaten en beheergebieden wel
voldoende jongen groot die de verliezen op intensief boerenland
kunnen compenseren? Met andere woorden: herbergen deze
gebieden zogenaamde bronpopulaties en is het gangbare boeren-
land een sinkpopulatie? Is er wel voldoende uitwisseling tussen
deze populaties? Populaties die op deze wijze met elkaar verbon-
den zijn worden metapopulaties genoemd. Het voortbestaan van
metapopulaties hangt af van de hoeveelheid brongebieden en de
mate van verplaatsing tussen deelpopulaties.
In dit promotieonderzoek wordt de metapopulatiestructuur van
de Grutto (Limosa limosa) onderzocht. Om dit te kunnen doen
moeten reproductie, sterfte en verplaatsingen van individuele
Grutto’s jarenlang worden gevolgd. Dit doen we in Zuidwest Fries-
land, één van de betere gruttogebieden van Nederland waar we
zowel in extensief als intensief beheerd grasland het wel en wee
volgen van zoveel mogelijk Grutto’s. Hiervoor monitoren we de
overleving van nesten, volwassen Grutto’s en kuikens. Daarnaast
monitoren we ook de verplaatsingen van broedterritoria tussen
deelpopulaties en jaren. Wij kunnen individuele Grutto’s zo
gedetailleerd volgen, omdat we ze ringen met unieke kleurring-
combinaties.
Na vier jaar onderzoek is wel duidelijk dat in extensief beheerd
land tweemaal zoveel nesten overleven als in gangbaar, intensief
gebruikt land, maar geldt dat ook voor de kuikens? Om die vraag
te kunnen beantwoorden wachten we nog op de terugkeer van
meer individueel gemerkte jonge Grutto’s. De jaarlijkse overleving
van volwassen Grutto’s is hoog, gemiddeld 90%, en deze is gelijk
voor Grutto’s die op intensief en extensief grasland broeden. Wel
verschilt de overleving per jaar; tussen 2008 en 2009 overleefde
maar 80 % van de volwassen Grutto’s. De meeste Grutto’s keren
terug naar de plek waar ze het jaar ervoor hebben gebroed, maar
er is ook uitwisseling tussen gebieden. Vooral jonge Grutto’s wil-

In veel dierpopulaties komen ongeveer evenveel mannen als vrou-
wen voor. Omdat bij vogels en zoogdieren het geslacht wordt
bepaald door chromosomen, lijkt het mechanisme van geslacht-
bepaling de logische oorzaak van deze gelijke geslachtsverhou-
ding. Echter het mechanisme kan ook het gevolg van evolutie zijn
en dus niet de oorzaak. De evolutionaire verklaring voor gelijke
geslachtsverhoudingen is voor het eerst duidelijk omschreven
door Fisher (1930). Deze verklaring komt er op neer dat natuur-
lijke selectie er voor zorgt dat er ongeveer evenveel mannen als
vrouwen worden geboren, omdat de productie van evenveel
zonen als dochters uiteindelijk het meeste nageslacht oplevert.
De natuur zou de natuur niet zijn als er allerlei uitzonderingen te
vinden zijn op gelijke geslachtsverhoudingen. Deze uitzonderin-
gen gaan echter niet in tegen de ideeën van Fisher, omdat ze geen
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len nog wel eens een ander gebied uitproberen. Als een Grutto
zich verplaatst, verhuizen ze meestal van intensief gebruikt land
naar extensief of kiezen ze weer voor een extensief gebied; van
extensief naar intensief komt maar weinig voor.
Door de uitwisseling tussen de deelpopulaties lijkt het er dus op
dat de Friese gruttopopulatie een metapopulatie is. Het is alleen
nog te vroeg om te concluderen of de verschillende beheergebie-
den goed en groot genoeg zijn om de totale gruttopopulatie in
Friesland in stand te houden. Ik hoop daar in mijn proefschrift
meer over te kunnen zeggen.
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