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Weer kan een flink effect hebben op hazen
en konijnen. Bij flinke kou bijvoorbeeld
sterven dieren met een slechte conditie,
maar het weer kan ook een langere, ver-
traagde invloed hebben. Zo bleek uit het
volgen van jonge konijnen gedurende hun

hele leven, dat dieren die in de lente na
hun geboorte veel regen hebben moeten
doorstaan, trager groeien en dat ze in de
daaropvolgende winters, zeker als die
streng waren, een lagere overlevingskans
hebben. 

Er zijn dus hele directe, maar ook indirecte
en trager werkende effecten van het weer.
Koude kost het dier direct meer energie
om warm te blijven of zorgt voor thermale
stress, een hele hevige regenbui kan een
nest jonge konijntjes in een konijnenhol
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De winter is voor veel dieren een moeilijke tijd. Zo ook voor hazen en konijnen. 

De weersomstandigheden kunnen een behoorlijke invloed hebben op overleving van deze dieren,

maar bijvoorbeeld ook op het succes van de voortplanting. Hoe werken deze effecten op individuele

dieren door in de populatiedynamiek? Om dat te achterhalen analyseerden we afschotgegevens uit

Nederland en Duitsland van de afgelopen 28 jaar.

Heiko Rödel en Jasja Dekker
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verdrinken, maar kou, regen en sneeuw
kunnen ook zorgen voor een tragere groei-
snelheid of zorgen dat de dieren minder
efficiënt kunnen foerageren of eerder door
een roofdier gegrepen worden. 

Weer of klimaat Het gaat hier dus
steeds om effecten van weer en niet van
het klimaat. Het weer is de kortetermijn-
variatie rond de langdurige trends (het kli-
maat). Het weer is voor onderzoekers van
dieren minstens zo interessant als het kli-
maat, want een soort kan zich aanpassen
aan klimaat, maar niet aan het veel min-
der voorspelbare en variabele weer. Zoals
de Amerikanen zeggen: “Climate is what
you expect, weather is what you get!’. Het
weer kan daarom een sterk effect hebben
op fluctuaties in dichtheden.

Afschot Weerseffecten op individuen
moeten, als ze belangrijk genoeg zijn, ook
zichtbaar zijn op populatie-niveau. Om te
onderzoeken of dat zo is, heb je langdurige
telreeksen nodig. Maar omdat zulke lange
tellingen niet beschikbaar zijn, gebruikten
we een goed beschikbaar alternatief: af-
schotcijfers van jagers. We konden be-
schikken over de cijfers van het jaarlijkse
afschot uit 26 provincies en Bundesländer
van Nederland en Duitsland  over een pe-
riode van 28 jaar. Het gebruiken van jacht-
statistiek als indicator voor
populatiegrootte of -veranderingen is niet
altijd juist. Met name als de soort econo-
misch erg rendabel is of als het om trofee-
jacht gaat, geeft de jachtbuidel een
vertekend beeld van de aanwezige dicht-
heden. Maar uit gesprekken met jagers
door de auteurs en uit vergelijking van af-
schot met (kortere) telreeksen uit het Net-

werk Ecologische Monitoring van CBS,
SOVON en de Zoogdiervereniging blijkt dat
bij jacht op deze twee langoren het afschot
wordt aangepast aan de aantallen in het
veld.
We combineerden deze afschotcijfers met
weersgegevens van de meteorologische
diensten van beide landen. We kozen daar-
bij voor temperatuur en  neerslag. Omdat
er steeds meerdere weerstations in 1 pro-
vincie of Bundesland liggen, middelden we
de gegevens van de stations. In Bundes-
land Berlijn is de jacht op de haas niet toe-
gestaan, en daarom hebben we de
gegevens voor deze streek niet meegeno-
men in de analyse.

Afname haas We hebben de provinci-
ale afschotgegevens geanalyseerd met be-
hulp van  regressiemodellen. We corri-
geerden voor land (en daarmee voor ver-
schillen in jachtcultuur, en jachtwetten) en
analyseerden de data op schaal van pro-
vincie of Bundesland: de meest precieze
schaal waarvoor we gegevens hadden. 
Eerst hebben we voor beide soorten de
langdurige trends geanalyseerd. Hieruit
bleek dat hazen de afgelopen 28 jaar in
Nederland en Duitsland gestaag zijn afge-
nomen. Het is bekend dat deze afname al
in de jaren 1960 en 1970 zichtbaar was. De
belangrijkste oorzaak van deze langdurige
negatieve trend  moet gezocht worden in
de intensivering van de landbouw (Smith et
al. 2005), al is bekend dat ook ziekten, pre-
datoren, en weer invloed hebben op de po-
pulatiedynamiek van hazen. 
De konijnendata vertonen een afname na
1990, door de komst van het Viraal Hemo-
ragisch Syndroom, maar in de afgelopen
jaren weer een toename door ontwikkeling

van resistentie tegen deze ziekte. Dit pa-
troon was al bekend uit telgegevens uit de
duinen (Drees et al, 2007, Van Strien et al.,
2012).

Regen en kou De volgende stap was
het bepalen van effecten van regen en van
kou op de konijnen- en hazenpopulaties.
We hebben een aantal factoren getest op
hun invloed op de populatiegrootte in een
bepaald jaar: de hoeveelheid regen of de
temperatuur in de lente, herfst en winter
van het  jaar ervoor, de hoeveelheid regen
of de temperatuur in de lente direct voor
het afschot en tijdens het jachtseizoen
zelf.
Ten eerste had, zo bleek uit onze analyses,
regen een duidelijke invloed. De aantallen
geschoten hazen, en dus de hazenpopula-
tie waren lager in jaren met hogere hoe-
veelheden neerslag tijdens de zomer en/of
herfst in het jaar ervoor. De aantallen ge-
schoten wilde konijnen lager in jaren met
veel neerslag in de lente van hetzelfde jaar.
Die jaargetijden lijken onlogisch: iedereen
weet immers dat de winter, en niet de
zomer of lente de zwaarste tijd is voor die-
ren? Dat het weer in deze seizoenen zo'n
sterke negatieve invloed heeft en niet die
in de winter, wijten we aan het effect op
jonge dieren, en op parasieten. Veel regen
in de kwetsbaarste tijd van jonge hazen
kan, zo bleek uit onderzoek van individuele
dieren, hun overleving sterk beïnvloeden.
Veel regen zorgt ervoor dat endoparasie-
ten van hazen, zoals de veroorzakers van
coccidiose, beter in het veld overleven, en
daardoor vaker worden opgenomen in het
lichaam. Zo zorgen nattere lentes en zo-
mers voor meer infecties door parasieten.

Complexe konijnen Konijnen zitten
nog wat ingewikkelder in elkaar. Naast het
negatieve effect van de regen in de lente in
het jaar van afschot, werkten regen en kou
samen in op de konijnenpopulatie. De ko-
nijnenstand werd lager door lage tempe-
raturen in de voorgaande winter, maar
alleen als er tijdens de lente van het vorige
jaar veel neerslag was. Dit laatste resul-
taat suggereert dat de regenachtige lentes
de conditie of lichaamsbouw van jonge die-
ren zo sterk beïnvloeden, dat die in de win-
ter erop gevoeliger zijn voor sterke koude,
zoals ook bij het volgen van individuele ko-
nijnen al bleek. 

Oorsprong Het effect van weer was veel
sterker bij de konijnen dan bij de hazen.
Dat lijkt een verbazend resultaat: konijnen
leven immers in holen, je zou verwachten
dat ze daarmee prima bestand zijn tegen
weer en wind. Maar de haas komt uit onze
streken en is aan ons klimaat en weer
aangepast. Het konijn is afkomstig van het
Iberisch schiereiland en is dus van oor-
sprong een dier van droge en warme om-
standigheden. Het dier is in de
middeleeuwen door de mens in de lage
landen geïntroduceerd en heeft zich intus-
sen prima ingeburgerd, maar bevindt zich
in Nederland wel aan de grens van zijn
verspreidingsgebied. Noordelijker dan de
lijn Nederland, zuid-Zweden, Duitsland en
Polen komt het konijn niet voor. In dat licht
is het toch niet zo verbazend dat koude en
natte weersomstandigheden een grotere
invloed hebben op dit mediterrane dier.

Het zou interessant zijn om te onderzoe-
ken of het effect van weer op konijnen en
hazen in Spanje of Portugal vergelijkbaar
is met onze resultaten.
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Figuur 2a, b en c (a) de effecten van interactie van regen en temperatuur op de konijnpopulatie (b) de invloed van regen in de
lente voor het jachtseizoen van konijn. (c) de invloed van regen in de herfst voor- en tijdens het jachtseizoen van haas.
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Figuur 1 Het geïndexeerde afschot vertoont voor Duitsland (zwart) 
en Nederland (oranje) een significante negatieve trend.
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