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Samenvatting 
De Europese populaties van de wolf en de lynx zijn aan het groeien. Dit heeft gezorgd voor een migratie 

patroon richting West-Europa en dus ook Nederland. Er wordt hierdoor veel aandacht besteed aan de 

voorbereiding op de komst van deze top predatoren door inwoners en de agrarische sector voor te 

lichten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de ecologische gevolgen. De wolf jaagt namelijk op 

edelherten en zowel de wolf als de lynx jagen op reeën, deze twee hertachtigen zijn belangrijke grazers 

in Nederlandse natuurgebieden. Een verandering in populatie aantal kan dus gevolgen hebben voor 

de vegetatie.  

Deze gevolgen ontstaan door een trofische cascade, dit is een interactie tussen predatoren, herbivoren 

en vegetatie waarbij een toename in de ene leidt tot een afname in de andere. Bijvoorbeeld meer 

predatoren betekend minder herbivoren wat leidt tot meer vegetatie. In Yellowstone National Park is 

een trofische cascade gevonden voor wolven, elanden en verschillende soorten vegetatie sinds de 

herintroductie van de wolf in 1995. Naast dat er minder vegetatie wordt gegeten door elanden omdat 

er minder elanden zijn, spenderen vrouwtjes elanden meer tijd aan alert zijn in gebieden waar de wolf 

voorkomt dan in gebieden waar de wolf niet voor komt. Een verandering in gedrag als gevolg van een 

predator wordt “ecology of fear” genoemd. Deze theorie beschrijft ook dat prooien gebieden 

vermijden waar de predator vaker actief is.  

Om de trofische cascades goed in beeld te krijgen is het belangrijk om te weten waar het dieet van de 

wolf en de lynx voornamelijk uit bestaat. Het dieet van wolven in Duitsland bestaat voor 76,1% uit 

reeën en edelherten en de dood van reeën in Bavarian Forest National Park en het Zwitserse gebergte 

is voor 43 en 30 procent respectievelijk te danken aan de lynx. Reeën zijn over het hele jaar gezien 

generalistische eters, hun dieet verandert wel per seizoen. Het dieet van edelherten bestaat voor 52,9 

procent uit zijn grassen, cypergrassen, struikheide en bosbes.  

Op de Veluwe is onderzoek gedaan naar bosgroei in en uit exclosures. Hieruit bleek dat er meer jonge 

bomen groeien in de exclosures. En jonge beuken, die niet buiten de exclosures groeien, kwamen wel 

binnen de exclosure voor.  

Door dit gegeven denk ik dat vooral jonge bomen profiteren van de komst van de wolf en de lynx. Al 

moet er wel een grote kanttekening bij worden geplaatst, zowel de eldelherten als reeën populaties 

worden in stand gehouden door afschot. Mogelijk moet dit afschot belijdt worden herzien wanneer de 

wolf en de lynx daadwerkelijk in Nederland leven. 
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Introductie 

Sinds de Grijze Wolf (Canis lupus) en de Lynx (Lynx lynx) weer in Nederland gespot zijn 

(wolveninnederland.nl, mulder-natuurlijk.nl) wordt er veel aandacht besteed aan de voorbereiding op 

de komst van deze dieren in Nederland. Door succesvolle conservatie programma’s in Duitsland en 

Polen is de Centraal Europese wolven populatie gestaagd gaan groeien. Dit heeft geleid tot migratie 

van de wolf naar het West-Europa en dus ook Nederland (figuur1)(Trouwborst 2010). Hetzelfde geldt 

voor de Lynx alleen komen deze dieren ten opzichte van Nederland het meest dichtbij voor in de Alpen 

en Zuid-Duitsland (figuur 2)(Arx et al. 2004). De Lynx zal dan ook waarschijnlijk op een andere plek 

Nederland in komen dan de Wolf. 

 

 

 

De komst van deze twee top predatoren zullen een impact hebben op het ecosysteem van 

natuurgebieden in Nederland. In dit onderzoek zal ik de te verwachten effecten van de komst van de 

Wolf en de Lynx op de biodiversiteit in Nederland proberen te beschrijven. Mijn onderzoeksvraag luidt: 

Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit in Nederland van wolf en lynx predatie op hertachtigen? 

Ik ga dit onderzoeken door de effecten die de Lynx en de Wolf hebben gehad op hertachtigen en de 

vegetatie die zij eten in andere landen en de mechanismen die daarachter zitten toe te passen op 

Nederlandse natuur. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Geschatte huidige verdeling en toekomstige 
migratie van de Grijze Wolf (Canis lupus). Rode stippen geven 
huidige wolven roedels weer, witte getal in de stip geeft 
aantal roedels weer. Oranje stippen geven wolven paren 
weer. Gele stippen geven de territoria van één wolf weer. 
Grijze stippen geven waarneming van een zwervende wolf 
weer. Pijlen geven huidige migratie patronen weer. 
Onderbroken pijlen geven toekomstige migratie patronen 
weer (Natuurmonumenten 2012). 

Figuur 2. Distributie van de Europese Lynx (Lynx lynx) in 
Europa. Donkerrood geeft het gebied aan waar de Lynx 
permanent leeft. Rood geeft het gebied aan waar de Lynx 
af en toe wordt gezien. Roze geeft het gebied aan waar de 
Lynx één keer is gezien (Arx et a. 2004). 

http://www.mulder-natuurlijk.nl/oudesite/pdfs/Lynx%20in%20Nederland%20waarneming%20Zoogdier.pdf
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1.1 Trophic Cascades 

De interactie tussen predatoren, herbivoren en vegetatie zullen een grote impact hebben op de 

structuur van ecosysteem compositie en functie (Beschta & Ripple  2010; Iercek et al. 2010; Kauffman  

et al. 2010; Ripple & Beschta 2012; White et al. 2010). Zowel de Wolf als de Lynx zijn top predatoren 

wat betekent dat ze boven aan de voedselketen staan. Een verandering in de aanwezigheid en aantal 

van top predatoren heeft dus een impact op alle organismen die onder deze voedselketen vallen. Dit 

wordt een “trophic cascade” genoemd (Beschta & Ripple 2008; Iercek et al. 2010; Ripple & Beschta 

2004; Estes et al. 2001). Wanneer bijvoorbeeld het aantal wolven in een gebied groeit is er een stijging 

van predatie. Dit leidt tot een kleiner aantal herbivoren wat er weer voor zorgt dat er minder begrazing 

is en dus meer (nieuwe) plantengroei. In Yellowstone is zo’n trofische cascade goed in kaart gebracht 

voor zowel de afwezigheid als de aanwezigheid van de Grijze Wolf (figuur 3). Belangrijk hierbij is dat 

de interactie tussen verschillende trofische niveaus op twee verschillende manieren kan gaan. Dit zijn 

de “top-down” en “bottom-up” effecten. Een top down effect betekent dat het organisme in een hoger 

trofisch niveau het trofisch niveau onder zich beïnvloed. Bijvoorbeeld: een stijging in aantal predatoren 

zal leiden tot een daling in aantal prooien. Het bottom-up effect werk precies andersom, een lager 

trofisch niveau beïnvloed een hoger trofisch niveau. Bijvoorbeeld: een daling in aantal prooien (door 

bv. ziekte) zal leiden tot een lager aantal predatoren. In dit onderzoek zal alleen het top-down effect 

worden beschreven.  

 

1.2 Ecology of fear 

Naast het directe effect van jagen op prooien en dus de gevolgen via de boven genoemde trofische 

cascade hebben ze ook een indirecte invloed op de trofische cascade via het zogenoemde “ecology of 

fear” principe (Ripple & Beschta 2004; Brown et al. 1999). Dit beschrijft dat prooien bepaalde gebieden 

vermijden als gevolg van predatie of ervaringen met roofdieren. Vaak zijn dit gebieden waar het 

roofdier actief is en/of er weinig vluchtroutes zijn (bv. een vallei, een rotswand enz.), maar ook plekken 

waar een roofdier zich makkelijk kan verstoppen. De angst voor bepaalde gebieden kan op 

Figuur 3. Trofische interacties door predatie risico en de ecosysteem respons op (a) de verdwijning van de wolf (1926-1995) 
en (b) wolf herintroductie (na 1995) voor noordelijke ecosystemen van Yellowstone National Park. Pijlen geven de 
beschreven respons weer en onderbroken pijlen de verwachte respons (niet beschreven) (Ripple & Beschta 2004). 
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verschillende manier terecht komen bij het prooidier: het kan aangeleerd zijn door de ouders maar 

ook eigen ervaringen met een predator kan deze angst veroorzaken (Brown et al. 1999). Het gevolg 

voor een selectie op een bepaald gebied is dat in minder begraasde gebieden de vegetatie daar meer 

kans heeft om te groeien. Naast het feit dat prooien bepaalde gebieden vermijden zullen ze bij 

aanwezigheid van predatoren ook energie moeten steken in verdediging tactieken zoals alert zijn en 

wegrennen bij een aanval (Evan et al. 2005). Deze tactieken kosten energie en het dier kan ook niet 

foerageren wanneer het alert moet zijn en of weg moet rennen wat tot een nog grotere energie 

afname leidt (figuur 4). Zelfs dus bij afwezigheid van een predator zal een prooi minder energie kunnen 

opnemen wanneer deze in samenleeft in een gebied met een predator dan een prooi die niet 

samenleeft in een gebied waar de predator voorkomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Diagram van predator-prooi ontmoetingen voor wolven en wapiti (Cervus canadensis) in Yellowstone National 
Park (YNP) sinds 1926 (Ripple & Betscha 2004). 
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1. Bevindingen 
2.1 Dieet wolf en lynx in Europa 

Om een goede weergave te geven van het effect van de wolf en de lynx op hertachtigen en de vegetatie 

die zij eten in Nederland is het belangrijk te weten waar hun dieet voor het grootste gedeelte uit 

bestaat, en waar het dieet van de voornaamste prooien uit bestaat. Het dieet van de wolven populaties 

in Duitsland bestaat voor 96% uit wild: reeën (Capreolus capreolus) (55,3%), edelherten (Cervus 

elaphus) (20,8%), wilde zwijnen (Sus scrofa) (17,7%) en hazen en konijnen (Leporidae) (2,9%). Vee 

(voornamelijk schapen) bestaat maar uit 0,6% voor het dieet van de wolf (Carina et al. 2011). 

Verschillende studies tonen aan dat het dieet van de lynx voornamelijk uit reeën bestaat (Odden et al. 

2006; Molinari-Jobin et al. 2007). In het Zwitserse gebergte en het Bavarian Forest National Park is de 

dood van reeën voor 30% en 43% respectievelijk te danken aan predatie door de lynx (Molinari-Jobin 

et al. 2008; Heurich et al. 2012). Afhankelijk van het gebied prederen ze ook op soorten die lokaal 

voorkomen zoals hazen en marmotten, maar de ree is een steeds terug kerende prooi voor de lynx.  

 

2.2 Dieet hertachtigen in Nederland 

Hertachtigen zijn dus voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor het dieet van de wolf en de 

lynx. Reeën zijn over het algemeen generalistische eters als je hun eetpatroon over een heel jaar 

bekijkt, dit houdt in dat ze niet selectief zijn in hun voedsel keuze (Tixier et al. 1997). Dit betekend niet 

dat ze geen voorkeur hebben voor voedsel, dit hebben ze namelijk wel alleen is dit seizoen afhankelijk. 

In de herfst en winter hebben ze een voorkeur voor klimop (Hedera helix), in de zomer een voorkeur 

voor kornoelje (Cornus spp.) en in de lente een voorkeur voor haagbeuk (Curpinus betulus), meidoorn 

(Crataegus spp.) en wilde hyacinten (Hyacinthoides non-scripta). Edelherten zijn wat selectiever in hun 

voedselkeuze, en kunnen geclassificeerd worden als “tussenliggende eters” (Gerbert & Tixier 2001). 

Het grootste deel van hun voedselkeus is onder te verdelen in vier categorieën; grassen & cypergrassen 

(29,6%), struikheide & bosbes (23,3%), bladeren van bomen en struiken (10,2%) en coniferen (8,8%). 

De percentages kunnen verschillen afhankelijk van de habitat. Zo wordt in een gemixt-naaldbos (meer 

dan 50% bedekking door coniferen (Coniferae)) meer coniferen gegeten, in een gemixt-loofbos (meer 

dan 50% bedekking door loofbomen) meer bladeren en bramen gegeten, in een heide habitat (meer 

dan 50% open land) meer takken en twijgen en bloemplanten (Gerbert & Tixier 2001).  

 

2.3 De wolf in Yellowstone National Park 

Verschillende studies gedaan in Yellowstone National Park laten zien dat een herintroductie van 

wolven leidt tot toename in hoogte van bomen (wilg (Salix), populier (Populus), esp (Populus 

tremuloides)). In tabel 1 staan alle bevinding voor vegetatie verandering als gevolg van de 

herintroductie van de wolf. 

 
Table 1. Synthese van trofische cascade studies in Yellowstone National Park voor een periode van 15 jaar nadat de eerste 

wolf is geherintroduceerd. Alleen studies die bewijs leveren voor een trofische cascade zijn opgenomen (Ripple & Beschta 

2011). 

Jaar van 

onderzoek 
Soort Locatie Parameter Resultaat Citaat 

2001 Wilg 
Northern 

range 
Jaarringen 

Verdubbeling van aantal jaarringen in 

wilgen stammen na wolf introductie. 

Wilgen buiten begrazing bereik in 

1997. 

Beyer et al. 

(2007) 

http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0070
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0070
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Jaar van 

onderzoek 
Soort Locatie Parameter Resultaat Citaat 

2002 Populier 

Lamar en 

Soda 

Butte 

Valleys 

Hoogte 

Populieren begonnen te groeien in 

2002 op drie plekken met een 

maximale hoogte van 200-400 cm. 

Ripple and 

Beschta 

(2003) 

2003 Wilg 
Gallatin 

Range 
Hoogte 

Tussen 1998 en 2002, hoogte van de 

hoogste wilgen toegenomen met 75 

tot 200 cm. Wilgen buiten begrazing 

bereik in 1999. 

Ripple and 

Beschta 

(2004b) 

2004 Esp 
NW 

Yellowstone 
Hoogte 

Tussen 1995 en 2004, gemiddelde 

hoogte toegenomen van <100 cm tot 

>300 cm in 1988 verbrand gebied. 

Halofsky et 

al. (2008) 

2002–2005 Wilg 
Northern 

range 
Hoogte 

Tussen 2001 en 2005 hoogte van 

wilgen toegenomen, maar bleven 

onderdrukt bij <100cm. 

Bilyeu et al. 

(2008) 

2002–2006 Populier 

Lamar en 

Soda 

Butte 

Valleys 

Hoogte 

Tussen 2002 en 2006, mediaan voor 

hoogte van hoogste populieren 

toegenomen van 100 tot 300 cm. 

Beschta and 

Ripple 

(2010) 

2003–2006 Wilg 
Gallatin 

Range 
Hoogte 

Tussen 2003 en 2006, mediaan voor 

hoogste wilgen toegenomen van 

ongeveer 125 cm tot over 200 cm. 

Beschta and 

Ripple 

(2010) 

2004–2007 Esp 
Northern 

Range 
Hoogte 

Tussen 2004 en 2007, gesampelde 

espen groeide niet. Gemiddelde esp 

hoogtes waren tussen 25 en 75 cm. 

Kauffman et 

al. (2010) 

2010 Esp 
Northern 

Range 
Hoogte 

Tussen 2006 en 2010 gemiddelde 

hoogte voor hoogste espen die aan 

het water staan toegenomen van 164 

naar 265 cm. Espen landinwaarts 

buiten begrazing bereik in 2010. 

Ripple en 

Beschta 

(2012) 

2010 Populier 
Lamar en 

Soda 
Diameter 

Het aantal jonge populieren (5 cm 

DBH (Diameter op Borst Hoogte)) 

toegenomen van 0 in 2001 naar 156 in 

2010. 

Ripple en 

Beschta 

(2012) 

In Yellowstone National Park (YNP) zijn dus veel aanwijzing gevonden voor vegetatie veranderingen. 

Alleen worden deze bomen vooral begraasd door wapiti (Cervus canadensis). De veranderingen in 

vegetatie hebben  natuurlijk ook invloed op de rest van de fauna. Andere dieren profiteren van de 

http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0250
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0250
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0250
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0260
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0260
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0260
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0160
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0160
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0075
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0075
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0050
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0050
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0050
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0050
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0050
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0050
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0190
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0006320711004046#b0190
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toename in voedselbeschikbaarheid als gevolg van minder begrazing door hertachtigen. In 

Yellowstone National Park is een toename in aantal Amerikaanse bevers (Castor canadensis) en 

Amerikaanse bizons (Bison bison) geconstateerd sinds de wolf is geherintroduceerd (figuur 5) (Ripple 

& Betscha 2012).  

Naast de nu beschreven trofische cascades is de ecology of fear een belangrijke factor voor 

verandering in biodiversiteit. Een studie gedaan in Yellowstone National Park (YNP) beschrijft hoe de 

waakzaamheid van vrouwelijke wapiti en bizons toegenomen is na de herintroductie van de wolf 

(Laundré et al. 2001). Er is ook gekeken naar de waakzaamheid van de wapiti voor gebieden in YNP 

waar de wolf niet voorkomt. Deze wapiti’s brachten een significant lager percentage van de door met 

waakzaam zijn dan wapiti’s in gebieden waar de wolf wel voorkomt. Hierdoor begrazen de vrouwelijke 

wapiti’s en bizons minder intensief in gebieden waar de wolf voorkomt dan in gebieden waar de wolf 

niet voor komt, simpelweg omdat ze meer tijd steken in waakzaam zijn. 

 

2.4 Toepassing op Nederland 

De wapiti komt niet in deze ondersoort voor in Nederland, het edelhert, waar de wapiti veel op lijkt, 

wel. Ook zijn de esp en populier beschreven in tabel 1 de Amerikaanse soorten; Amerikaanse 

ratelpopulier (Populus tremuloides) en de Amerikaanse populier (Populus deltoidesI). Toch is het 

aannemelijk dat de gevonden bevinding ook in Nederland kunnen plaatsvinden. In gemixt-loofbos 

bestaat het grootste gedeelte van het dieet van het edelhert namelijk uit bladeren van bomen en 

struiken. Als we het Veluwse bos nemen als indicatie voor boomsoorten waar de wolf en de lynx zijn 

Figuur 5. Trends in (A) wolf populaties, (B) minimale wapiti populaties van jaarlijkse tellingen, (C) percentage van grote 
espen begraasd, (D) gemiddelde esp hoogte (vroege lente hoogte na winter begrazing en voor zomer groei, (E) populieren 
toename, (F) wilgen ring oppervlakte, (G) aantal bever kolonies en (H) zomer bizon aantal. Wolven data verkregen van 
Smith et al. (2011). Wapiti data van 1993-2004 van White en Garrott (2005); 2005-2010 wapiti en bizon data vergregen uit 
ongepubliceerde tellingen door Yellowstone National Park. Wapiti aantal voor 2006 waarschijnlijk inaccuraat door slecht 
weer tijden tellingen. Wilgen data van Beyer et al. (2007); bever data van Smith en Tyers (2008) en Yellowstone National 
Park. Onderbroken lijnen geven tijdsperiode aan van minimaal 1 jaar zonder data. Grafieken A, G en H geven populatie 
aantallen weer in de nortern range in het park; B de gehele northern range en C, D, E en F van geselecteerde plant 
onderzoek gebied in de northern range in het park. 
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prooi kan vinden zien we 

vooral eiken (Quercus), 

berken (Betula), beuken 

(Fagus sylvatica), lariksen 

(Larix), lijsterbessen 

(Sorbus) en grove dennen 

(Pinus sylvestris) 

(wildlife.hetdierenrijk.nl). 

Een studie gedaan in de 

Veluwe laat zien dat er een 

toename is van jonge 

bomen wanneer grote 

herbivoren (edelhert, ree en 

wilde zwijn) worden 

uitgesloten in een gebied 

(figuur 6) (Kuiters & Slim 

2002). In deze studie hebben 

ze de ontwikkeling van bos 

gevolgd na de stop op heide 

beheer in 1987. Onder de gevonden jonge bomen bevinden zich vooral grove den, eik, en beuk. In 

mindere mate werden ook de wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), berk (B. pendula and B. pubescens), 

en zomereik (Quercus robur) gevonden. Opvallend is dat beuken zich alleen ontwikkelen in de 

exclosures. Een vermindering in aantal edelherten en reeën kan dus een toename betekenen in aantal 

beuken. In Yellowstone National Park is een toename in aantal Amerikaanse bevers (Castor 

canadensis) en Amerikaanse bizons (Bison bison) geconstateerd sinds de wolf is geherintroduceerd 

(figuur 5) (Ripple & Betscha 2012). In Nederland komt een verwant van de Amerikaanse bison voor: de 

wisent, maar ook andere runderen zoals de schotse hooglander. Een herintroductie programma voor 

wisenten (beginnend in het voorjaar 2016) moet deze dieren in de Veluwe krijgen. Het zal dus 

interessant zijn om te kijken hoe deze dieren het gaan doen op de Veluwe en wat de veranderingen in 

vegetatie zijn. Een verwant aan de Amerikaanse bever die in Nederland voorkomt is de bever (Castor 

fiber). Dit dier is geherintroduceerd in 1988 in de Biesbosch, deze habitat is echter niet geschikt voor 

de wolf. Een interessanter gebied is de Hunzevallei waar het dier in 2008 is uitgezet. In de Hunzevallei 

komen geen edelherten voor, maar wel reeën. Mogelijk dat hier een trofische cascade kan ontstaan.  

De verandering in begrazing intensiteit doordat vrouwelijke wapiti’s waakzamer zijn in gebieden waar 

de wolf ook actief is moeilijk toepasbaar op Nederlandse edeherten aangezien ze hier op dit moment 

geen natuurlijke vijanden hebben. Dan is nu natuurlijk de vraag of de jacht van de mens ook invloed 

heeft op de waakzaamheid van hertachtigen. Een studie gedaan in Polen laat zien dat reeën 

waakzamer zijn in het jachtseizoen als daarbuiten (Benhaiem et al. 2008). Daarnaast is er een positieve 

correlatie gevonden tussen de beschikbaarheid van voedsel en begrazingsvoorkeur buiten het 

jachtseizoen, maar tijdens het jachtseizoen viel deze voorkeur weg omdat voedselbeschikbaarheid ook 

positief correleerde met risicogebieden (afstand tot dichtstbijzijnde huis). Natuurlijk houden 

predatoren zich niet aan jachtseizoenen dus mogelijk kan een dergelijk patroon vervagen wanneer ze 

in aanraking komen met predatoren. 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Verandering in het aantal van kiemplanten en jonge bomen in de niet 
omheinde (open kolommen) en de omheinde (dichte kolommen) in verschillende 
verschillende vegetatie types gedurende het 10 jaar durende onderzoek periode. 
Lijnen geven standaard error aan. (Kuiters & Slim 2002) 
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2. Discussie 
Het is nog niet aangetoond dat de gevonden bevindingen in Yellowstone National Park daadwerkelijk 

een gevolg zijn van de herintroductie van wolven, mogelijk zitten hier andere mechanismen achter. 

Een verandering in jachtdruk van de mens kan hier ook een rol in hebben gespeeld, of een daling in 

aantal wapiti’s door ziekte. Er zullen meer studies gedaan moeten worden die daadwerkelijk op zoek 

gaan een bewijs dat de wolf verantwoordelijk is voor de daling van aantal wapiti.  

Daarnaast worden zowel de ree populatie als de edelhert populatie in de Veluwe op dit moment in 

stand gehouden door afschot (Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019). Hierdoor is het 

aantal edelherten en reeën en dus hun mate van begrazing is niet 100% natuurlijk. Interessant zou zijn 

om te kijken of de lynx en de wolf het afschot beleid kan indammen of misschien zelfs overbodig kan 

maken op de Veluwe.  

Ook zijn er andere predatoren die mogelijk naar Nederland komen (of er al zijn) die jagen op (jonge) 

reeën. Een voorbeeld hier is de gewone jakhals (Canis aureus) die zich steeds verder uitbreidt in Europa 

(Janosch et al. 2012). De rol van dit dier in ecosystemen is echter niet duidelijk. Ook is bekend dat het 

dieet van de vos (Vulpes vulpes) uit onder andere jonge reeën bestaat (Kjellander & Nordstrom 2003). 

Naast hertachtigen zijn er ook ander herbivoren die de vegetatie beïnvloeden. In Nederland komen 

ook wilde zwijnen voor waar zowel de wolf als de lynx op jagen (Odden et al. 2006; Wagner et al. 2012).  

Voor de toekomst moeten we kijken of we in Nederland ons Faunabeheerplan moten gaan aanpassen. 

Ik denk dat dit zeker het geval zal zijn om in samenwerking met de wolf en de lynx de edelherten en 

reeën populaties te controleren. Wanneer de populatie aantallen toch dalen zullen vooral jonge 

bomen de kans krijgen om te groeien. 

 

3. Conclusie 
Dus wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit in Nederland van wolf en lynx predatie op hertachtigen?  

Ten eerste zal het aantal edelherten verminderen als gevolg van predatie door de wolf en het aantal 

reeën als gevolg van predatie door de wolf en de lynx. De ree zal in grotere maten afnemen doordat 

beide predatoren op dit dier jagen en ze in grotere aantallen in Nederland voor komen. Ten tweede 

als gevolg van de afname van edelherten en reeën is er meer ruimte voor jonge bomen om te groeien. 

Op de Veluwe zullen meer jonge bomen van de grove den en de eik voorkomen en een kans hebben 

om te groeien. Ook zal de beuk op de Veluwe een kans krijgen aangezien deze soort dan niet volledig 

wordt weggegeten. Door de toename in aantal kiemplanten is er meer voedsel voor grotere grazers 

als wisenten en schotse hooglanders die wolven in veel kleinere mate prederen en lynxen helemaal 

niet prederen. Mogelijk zullen deze soorten in aantal gaan toenemen. 
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