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Biobouwers zijn organismen die de beschikbaarheid van bronnen zoals voedsel en
beschutting, voor zichzelf en voor andere organismen kunnen beïnvloeden door hun
abiotische omgeving te veranderen. Hierdoor hebben ze invloed op hun eigen
verspreiding, maar ook op die van andere soorten waarmee ze de samenstelling van
de gemeenschap kunnen beïnvloeden. Ze kunnen bovendien ook nog eens invloed
hebben op het aantal en de sterkte van biotische interacties tussen soorten, zoals
predatie en competitie, doordat ze hun abiotische omgeving en de verspreiding van
soorten veranderen. In combinatie met het gegeven dat biobouwer-effecten vaak
voor lang tijd en op grote schaal aanhouden, leidt dit tot de suggestie dat biobouwers
de potentie hebben om de structuur en dynamiek van ecologische interactie-
netwerken sterk te veranderen in ruimte en tijd.

In inter-getijde kustecosystemen met een zandige bodem zoals de Waddenzee en
de Banc d' Arguin, kan de groep biobouwers die structuur bieden, zoals rifbouwende
schelpdieren en zeegrassen, een aanzienlijk effect hebben op de gemeenschap. Dit
komt doordat deze soorten bijna uitsluitend de natuurlijke 'harde' structuur
verstrekken in deze anders zo zandige omgeving. Helaas zijn tijdens de laatste
decennia wereldwijd veel kustecosystemen ernstig aangetast door menselijke
handelen. Parallel aan deze aantasting, zijn in veel kustgebieden ook de biobouwers
sterk in aantal gedaald. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor aanverwante
soorten, structuur van de gemeenschap en algemene biodiversiteit. 

Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken hoe en in welke mate bio-
bouwers invloed hebben op de (trofische) structuur en dynamiek van de gemeen-
schap in inter-getijde gebieden. Dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van
de rol die biobouwers spelen in het structureren van ecologische interacties en van
hun belang voor het behoud van deze gebieden.

In hoofdstuk 2 en 3 tonen we aan dat rifbouwende schelpdieren zoals mosselen
(Mytilus edulis), een groot ruimtelijk effect hebben op hun omgeving en dat dit effect
meerdere trofische niveaus kan beïnvloeden. Transecten over mosselbanken en
nabijgelegen gebieden zonder banken laten een piek zien in kokkel (Cerastoderma
edule) dichtheden op een afstand van ongeveer 100 meter van de mosselbanken,
terwijl kokkel dichtheden in de banken zelf en in de nabijgelegen gebieden juist erg
laag zijn. Dit ruimtelijke patroon wordt veroorzaakt door schaalafhankelijke
effecten van een mosselbank: in de bank zelf is kokkeloverleving laag door slechte
sedimentcondities veroorzaakt door biodepositie van de mossels, maar rond de bank
is de kokkeloverleving hoger omdat de stroomsnelheid van het water gereduceerd
wordt door de bank en kokkels daardoor minder snel weg spoelen. De groei van
kokkels is echter wel lager in de buurt van de mosselbank door competitie om
voedsel. In hoofdstuk 3 laten we vervolgens zien dat een vergelijkbaar ruimtelijke
patroon ook zichtbaar is bij hogere trofische niveaus. Dichtheden van een aantal
bentische soorten die onderdeel uitmaken van het dieet van Scholeksters (Haema-
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topus ostralegus), Wulpen (Numenius arquata) en Rosse grutto’s (Limosa lapponica),
en dichtheden van de vogelsoorten zelf zijn hoger rond de mosselbanken in vergelij-
king tot op de banken en in de nabij geleden zandige gebieden zonder banken. 

De resultaten van deze twee hoofdstukken zijn vervolgens gebruikt om een experi-
ment op te zetten waarmee de interactieve effecten van biobouwers, predatie en
competitie op een kokkelpopulatie in de Waddenzee onderzocht worden (hoofdstuk
4). In dit experiment hebben we kokkeldichtheden (100 vs. 1000 individuen per m2)
en predatie door wadvogels gemanipuleerd. Dit gebeurde op twee verschillende
plaatsen: in de buurt van een mosselbank en op een zandige nabije wadplaat. De
resultaten laten zien dat biobouwer-effecten van mosselen zorgen voor hogere
kokkeldichtheden in de omgeving van de bank doordat ze de stroomsnelheid van het
water reduceren  en predatie beïnvloeden tijdens verschillende levensfasen van de
kokkel, maar daarnaast ook competitie beïnvloeden. Dit hoofdstuk benadrukt dat
biobouwers een belangrijke rol spelen in het structureren van inter-getijde gemeen-
schappen en dat het belangrijk is om verschillende interactietypes te integreren.

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht hoe sediment-stabiliserende- en structuur-
biedende biobouwers de soortensamenstelling en trofische structuur van benthische
inter-getijde gemeenschappen kunnen beïnvloeden. In een grootschalig experiment
op twee verschillende locaties in de Nederlandse Waddenzee (West en Oost), hebben
we anti-erosiematten van kokos op de bodem geplaatst en volwassen mosselen
toegevoegd om de effecten van sedimentstabilisatie en biobouwen te onderzoeken.
De anti-erosiematten verbeterden voornamelijk de soort- en trofische diversiteit
van de endobenthische gemeenschap, terwijl de toevoeging van mosselen voorna-
melijk de soort- en trofische diversiteit van de epibenthische gemeenschap ver-
beterden. In dit hoofdstuk concluderen we dat sediment-stabiliserende en
structuur-biedende soorten zoals mosselen, een belangrijke rol kunnen spelen bij het
verhogen van de benthische diversiteit in de gehele Waddenzee. 

Binnen dit grootschalige experiment werden ook de interactieve effecten van
biobouwers en predatie door garnalen en krabben op de broedval van schelpdieren
onderzocht (hoofdstuk 6). De resultaten laten zien dat zowel de volwassen mosselen
als anti-erosiematten de broedval van epibenthische mosselen bevorderen, terwijl
de broedval van drie andere endobenthische schelpdieren werd bevorderd door de
anti-erosiematten, maar juist geremd werd door de aanwezigheid van mosselen.
Deze faciliterende en remmende effecten ontstaan echter alleen als garnalen en
krabben werden buiten gesloten. Dit laat sterke interactie-effecten tussen biobou-
wers en predatie zien. Onze bevindingen suggereren dat het verlies van biobouwers
en de verstoring van trofische interacties, de broedval van schelpdieren sterk kan
hinderen. 
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Als laatste hebben we de biobouwer-effecten van zeegras en gravende krabben op de
voedselweb-structuur onderzocht (hoofdstuk 7). Met behulp van een unieke combi-
natie van remote sensing, veldonderzoek en stabiele isotopen, laten we zien dat
zeegras en gravende krabben er samen voor zorgen dat een eenvoudige voedselketen
over de tijd verandert in een mozaïek van gekoppelde inter- en sub-getijde voedsel-
ketens. Onze bevindingen in het veld tonen aan dat biobouwen sterk is verweven
met trofische netwerken doordat biobouwers de voedselweb-samenstelling en de
temporele ontwikkeling hiervan kunnen veranderen. 

Concluderend, de resultaten in dit proefschrift laten zien dat biobouwers een sterke
invloed kunnen hebben op de trofische structuur en dynamiek van inter-getijde
gemeenschappen en dat biobouwers een veel groter ecologisch effect hierop hebben
dan hun werkelijke grootte en levensduur suggereert. Biobouwers in inter-getijde
gebieden met een zandige bodem zijn daarom erg aantrekkelijk als beheerdoel. Door
het beheer van een enkele soort, kunnen hele gemeenschappen positief beïnvloed
worden. Toch laten bevindingen in dit proefschrift ook zien dat biobouwers onder-
deel uitmaken van een complex netwerk van meerdere interacties, wat suggereert
dat behoud en herstelinspanningen gericht moeten zijn op meerdere soorten binnen
een geïntegreerd netwerk van interacties. Bovendien, als gevolg van de langdurige
en grootschalige dynamiek die ecosystemen zoals de Waddenzee en de Banc d'Arguin
karakteriseert, is de kans groot dat ook grootschalig en langdurig beheer, zoals het
langdurige sluiten van grote gebieden voor visserij en mechanische baggerwerk-
zaamheden, nodig is om de unieke waarden van deze belangrijke inter-getijde
gebieden te herstellen en te beschermen.
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