Profielen Vogels, versie 1 september 2008

Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de
leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is.

Wulp (Numenius arquata) A160
1. Status
Niet in Bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2 van de
Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel.

2. Kenschets
Beschrijving: De wulp is de grootste Nederlandse steltloper. In Nederland is het een broedvogel
van kustduinen, laagveenmoerassen, vochtige heidevelden en agrarisch grasland. Sinds de jaren
zeventig broedt de wulp ook in intensief gebruikte agrarische graslanden. De Nederlandse
broedvogelpopulatie overwintert voornamelijk langs de kusten van Engeland en Frankrijk.
Ondertussen overwinteren vele wulpen uit Noord-Scandinavië en Noordwest-Rusland in de
Nederlandse intergetijdengebieden. Kleinere aantallen overwinteren in West-Nederland.
Relatief belang binnen Europa: De staat van instandhouding van de wulp in de Europese Unie is
volgens ‘BirdLife’ ongunstig. De broedgebieden van de in de Europese Unie verblijvende wulpen
liggen in West-, Midden- en Noord-Europa (ondersoort Numenius arquata arquata). Deze
populatie wordt geschat op 420.000 vogels. Hiervan verblijft 47% in Nederland. Nederland is een
belangrijk ruigebied.

3. Ecologische vereisten
Leefgebied: De wulp leeft in ons land zowel in zoetwatermeren, plassen en rivieren, als in
intergetijdengebied en in agrarisch gebied. Geschikte voedselterreinen voor de wulp zijn ondiepe
oevers van plassen en rivieren, droogvallende platen in intergetijdengebied en graslandpercelen.
De grootste aantallen wulpen komen voor in intergetijdengebieden, zowel op zandige platen als
op slikkige bodems, op en langs de randen van mossel- en oesterbanken of op platen met veel
geulen. De soort volgt in het kustgebied het getijdenritme, maar foerageert bij vloed ook in tot 20
km ver van de kust gelegen graslanden. Zijn hoogwatervluchtplaatsen liggen vaak op kwelders en
schorren, zowel in hogere vegetatie als op schaars begroeide plaatsen of langs de kwelderrand.
Soms neemt de soort ook toevlucht tot schaars begroeide akkers binnendijks. Een deel van de
wulpen die in het binnenland voedsel zoeken, vliegt naar de kust om te rusten en te slapen. Een
ander deel gebruikt gemeenschappelijke rust- en slaapplaatsen in het binnenland, langs rivieren
bijv. in grazige uiterwaarden en in zoetwatersystemen.
Voedsel: De wulp foerageert op bodemfauna en schelpdieren. In het binnenland bestaat zijn dieet
uit regenwormen, larven van langpootmuggen (emelten) en andere ongewervelden zoals kevers
en pissebedden. In getijdengebieden bestaat het uit wormen, jonge strandkrabben (vooral ’s
zomers) en andere kreeftachtigen, en plaatselijk ook uit schelpdieren.
Rust: Wulpen zijn relatief gevoelig voor verstoring door recreatie, werkzaamheden en
laagvliegende vliegtuigen en helikopters, zowel in zijn voedselgebieden als op de
hoogwatervluchtplaatsen. De wulp wordt verstoord vanaf een afstand van 370 m en is daarmee
van de vogels van getijdengebieden de voor verstoring gevoeligste soort. Mogelijk vormen ook
windmolenparken tussen voedsel- en rustgebieden of de grote afstand daartussen als gevolg van
versnippering van het leefgebied een bedreiging voor de wulpenpopulatie.
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4. Huidig voorkomen
De meeste wulpen overwinteren in Nederland in de intergetijdengebieden van Waddengebied (ca.
100.000) en de Zoute Delta (ca. 10.000).

Verspreidingskaart wulp

5. Beoordeling landelijke staat van instandhouding
Trends in Nederland:
De aantallen van overwinterende wulpen in de Zoute Delta waren sinds eind jaren 1980 stabiel
maar vertonen in recente jaren een toename. De ontwikkeling in het binnenland is minder goed
bekend. Gezien de recente zachte winters nemen de aantallen vermoedelijk ook hier toe en
tellingen in de zoete rijkswateren wijzen hier ook op: ca. 20% meer wulpen na 1981.
Ook de aantallen overwinterende vogels buiten Natura 2000 gebieden vertonen een positieve
trend: in graslandgebieden in Noord-Holland is sprake van een toename van de aantallen
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Aantalsontwikkeling wulp
Recente ontwikkelingen: De Nederlandse populatie van de wulp laat sinds 1981 (1981-2003) een
matige toename zien. Over de meest recente periode 1995-2003 neemt de populatie ook matig
toe.
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig
De verspreiding van de wulp als niet-broedvogel is niet wezenlijk veranderd.
Beoordelingsaspect populatie: gunstig
De aantallen van de wulp nemen toe.
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig
De omvang en de kwaliteit van geschikt leefgebied voor de wulp nemen niet wezenlijk af.
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig
De soort lijkt in de Waddenzee te profiteren van de opgetreden toename van wormen
(‘verworming’).
Met uitzondering van de Baltische staten en mogelijk Rusland lijkt in veel Europese landen sprake
van een aantalsdaling, maar die komt niet tot uitdrukking in de in Nederland overwinterende
aantallen. Mogelijk heeft dit te maken met de klimaatsverandering, waardoor een verschuiving
van het wintergebied in oostelijke richting plaatsvindt (afname in Ierland, toename aan de Engelse
Noordzeekust). Als dit het geval is, zou in de toekomst een verdere toename in Nederland kunnen
plaatsvinden. Op termijn kan klimaatverandering echter een bedreiging vormen voor het
intergetijdengebied waar de vogels pleisteren, via zeespiegelrijzing en veranderingen in
sedimentsamenstelling.
Landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 101.100 vogels (seizoensgemiddelde).
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud van de huidige situatie
volstaat bij deze soort.
Oordeel: gunstig
Beoordeling Staat van Instandhouding
Aspect

1981

2004

Verspreiding

gunstig

gunstig

Populatie

gunstig

gunstig

Leefgebied

gunstig

gunstig

Toekomst

gunstig

gunstig

Eindoordeel

gunstig

gunstig
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