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Het was fascinerend zoals wetenschapper en ondernemer Herman van Oosten zijn 
onderzoeksprogramma over het langzame verdwijnen van de Tapuit (Oenanthe,  
oenanthe) als Nederlandse broedvogel presenteerde tijdens een lezing voor de Vogel-
werkgroep op donderdag 7 februari in de Haarlemmer Kweektuin. Haarfijn schetste 
hij de problemen, waarmee deze prachtige vogel te kampen heeft om vervolgens tot 
de onvermijdelijke conclusie te komen, dat nog veel nader onderzoek nodig is.

Als er iemand in Nederland is, die belangwekkende zaken kan vertellen over De 
Tapuit dan is het Herman van Oosten wel. Hij heeft een onderzoek gedaan naar één 
van de laatste populaties Tapuiten aan de Nederlandse kust bij Castricum en is de 
auteur van het boek “De Tapuit” in de bekende serie over vogelsoorten. Van Oosten 
heeft biologie gestudeerd in Wageningen en is aan de Nijmeegse universiteit gepro-
moveerd op de Tapuit. Tegenwoordig heeft hij een eigen onderzoeksbedrijf, waarin 
hij zich vooral bezig houdt met de vraag: waarom verdwijnen vogelsoorten? Als die 
vraag beantwoord kan worden, heb je volgens Van Oosten de oplossing in handen 
om vogels beter te kunnen beschermen.

Zijn wetenschappelijk uitgangspunt is: veranderingen in aantallen vogels zijn het 
gevolg van veranderingen in het voedselweb.
Met tal van voorbeelden illustreerde Van Oosten hoe vogels afhankelijk zijn van 
insecten in het gras. De Tapuit blijkt dol te zijn op de Rozenkever. Ook Veldleeuwe-
rik en Paapje zijn vogels, die hun voedsel op de grond zoeken. Allemaal soorten, die 
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het vandaag de dag wat minder goed doen. Anders dan bijvoorbeeld de Boomleeu-
werik en de Graspieper, die het eveneens moeten hebben van op de grond levende 
insecten, maar daarbij klaarblijkelijk wel iets van hun gading vinden.

Van Oosten heeft zich dus geconcentreerd op het voorkomen van de Rozenkever in 
de gebieden, waar ook de Tapuit graag vertoeft. Meestal een open gebied met pollen 
gras en met konijnenholen of boomstronken, waarin ze broeden.
Er zijn meer dan 30 Tapuitsoorten in de hele wereld, die allemaal overwinteren in 
de Afrikaanse Sahelzone. Onze Tapuit is de enige soort, die zich verspreid heeft over 
het Noordelijk halfrond. Ze broeden van Canada tot Oost-Siberië en overwinteren 
allemaal in Afrika. Ze maken dus een heel grote reis, waarbij de Canadese Tapuiten 
waarschijnlijk rechtstreeks naar Afrika vliegen !
Maar onze Tapuit heeft het moeilijk. Vanaf 1983 is er een afname in de populatie 
vastgesteld van 90 procent. De knelpunten: de kwaliteit van de habitat, de aan- of 
afwezigheid van voedsel, de omvang van de nestgelegenheid, reeds aanwezige con-
currerende populaties, nestpredatie en gifstoffen.

Door onderzoek naar al deze factoren hoopt Van Oosten een beter zicht te krijgen 
op de problemen die de Tapuit in zijn dagelijkse leven tegenkomt. Hij heeft bij zijn 
onderzoek in Castricum vrijwel alle Tapuiten geringd, waarmee nu zo ongeveer de 
helft van de Nederlandse populatie een ring draagt. Van Oosten kent zo’n beetje alle 
Nederlandse Tapuiten persoonlijk en dan heb je het niet makkelijk als je er elk jaar 
minder ziet terugkomen.
Het onderzoek heeft hem geleerd dat vergrassing het leven van de Tapuit aanzien-
lijk moeilijker maakt. Insecten zijn dan veel lastiger te vinden. De Tapuit heeft van 
nature een open territorium nodig met zanderige plekken: niet altijd een gebied 
waar veel insecten zitten. Veelal blijkt een grotere variatie in vegetaties tot een -  
logisch - gevarieerder voedselaanbod te leiden.
Tapuiten zijn heel plaatstrouw. Broedende Tapuiten komen altijd terug op de plaats 
waar ze uit het ei zijn gekomen. Dit bevordert helaas het herkoloniseren van gebie-
den niet. Van Oosten: “Door plaatstrouw van de Tapuit heeft de Vos altijd een “vas-
te” maaltijd.’’ Het positieve nieuws is dat het aantal eieren per vrouwtje in de “be-
schermde” gebieden weer toeneemt, maar in zijn totaliteit vergrijst de populatie, 
omdat er nog steeds te weinig jongen worden grootgebracht.
Gifstoffen zijn ook een vijand van de Tapuit. Tot 30 procent van de eieren komt als 
gevolg daarvan niet uit. Er is sprake van besmette dooiers, leversterfte, een aantas-
ting van de veergroei en andere aandoeningen. Een positief punt is wel dat Tapui-
ten niet gevoelig blijken voor dioxines. Waar ze dan wel aan onderdoor gaan is 
vrijwel niet meer te onderzoeken, omdat er bijna geen Tapuiten meer zijn. Bij Cas-
tricum broedden in 2018 nog twee paar !
Eén ding weet Van Oosten heel zeker: de desastreuze afname van het aantal insec-
ten is voor veel vogelsoorten - en vooral voor de Tapuit - dramatisch ! Maar zolang 
niet haarfijn helder is aan welke ontwikkeling de Tapuit ten onder dreigt te gaan, 
blijft Van Oosten zoeken. Zo’n 60 leden van de vogelwerkgroep weten nu hoe moei-
lijk de Tapuit het in ons land heeft en zullen ongetwijfeld nog geïnteresseerder naar 
deze prachtvogel op zoek gaan.

■ Jan Kuys


