
Internationaal luiden alarmbellen 
voor de Wulp. In de afgelopen  
30 jaar is de Europese stand zorg-
wekkend afgenomen. Vooral de 
afname in Groot-Brittannië, waar 
bijna een derde van de populatie 
broedt, speelt een grote rol. Het 
aantal broedparen halveerde er de 
afgelopen 20 jaar. In Ierland, in de 
jaren tachtig nog goed voor duizenden 
nestelende Wulpen, zitten nog maar 
ruim 100 paar.

Ook in Nederland gaat het niet goed 
met de Wulp. De soort staat inmid-
dels op de Rode Lijst voor broedvogels. 
Oorzaken zijn onder meer een te laag 
broedsucces in zowel agrarische als 
natuurgebieden. Regionale studies, zoals 
van Obe Brandsma en Gerrit Gerritsen in 
Overijssel, tonen aan dat Wulpen te weinig 
jongen vliegvlug krijgen om de populatie in 
stand te houden. Duitse studies laten het-
zelfde zien. Onze Britse collega’s vonden in 
Groot-Brittannië een negatief verband tussen 
wulpenaantallen en landbouwintensivering, 
verbossing, toegenomen predatorenpopulaties 
en klimaatopwarming.
 
Buiten het broedseizoen heeft Nederland een 
internationale verplichting voor de Wulp: 25-50% 
van de wereldpopulatie maakt op enig moment 
gebruik van Nederland. Het gaat dan vooral om de 
Waddenzee, waar 80-90% van de Wulpen verblijft. 
Opmerkelijk genoeg nemen die aantallen juist toe. 
Wellicht hangt dit samen met een noordwaartse 
verschuiving van de winterverspreiding op Europese 
schaal onder invloed van zachtere winters, met  
afnames in het zuiden en westen en toenames in  
noordoostelijke regio’s.

Om het prachtige geluid van Wulpen niet te laten ver-
stommen, wordt in veel landen ingezet op onderzoek en 
bescherming. Ook in Nederland hopen we de aandacht 
voor de Wulp in de komende jaren te vergroten. Wordt 
vervolgd! Om te beginnen met het Jaar van de Wulp in 
2019.

> sovon.nl/wulp

•  Romke Kleefstra

28

Opvliegende Wulpen in een sneeuwbui. 
Foto: Menno Hornman

Wulpen in zwaar weer

So
vo

n-
N

ie
uw

s 
ja

ar
ga

ng
 3

1 
(2

01
8)

 n
r 

3


