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Nederlandse samenvatting
Waarom produceren steltlopers ander
stuitklierwas tijdens het broedseizoen?



Tijdens de rui vervangen vogels hun versleten veren met verse exemplaren. Bij
een versleten verenkleed nemen de wendbaarheid en de isolatie van de vogel
sterk af. Het ruien zelf maakt een vogel echter ook kwetsbaar, omdat groeiende
veren gemakkelijk breken en omdat vogels tijdens het aanleggen van nieuwe
veren minder goed geïsoleerd zijn en ze voor de productie ervan extra moeten
eten. Vogels kunnen veerslijtage dus beter beperken. Ze besteden dagelijks dan
ook veel tijd aan het onderhoud van hun verenkleed. Door regelmatig een bad te
nemen houden ze hun veren schoon. Met de snavel houden vogels de veren op
hun plaats en worden luizen en mijten verwijderd. Ook het invetten van het ve-
renkleed met was uit de stuitklier hoort bij de dagelijkse poetsactiviteiten.

De stuitklier bevindt zich aan de onderrug van een vogel, vlak boven de
staart. In het onderhuidse deel van de klier wordt doorlopend een mengsel van
vetachtige substanties geproduceerd, dat door een vlezig uitstulpinkje uitgeschei-
den wordt. Aan het uiteinde van de uitstulping zit een pluimpje korte, stugge
veertjes. Het wasmengsel wordt met de snavel over het verenkleed gesmeerd.
Tijdens de dagelijkse poetsactiviteiten raken vogels met razendsnelle bewegingen
de stuitklier kort aan. Het subtiele masseren met de snavel stimuleert de klier om
kleine hoeveelheden stuitklierwas uit te scheiden.

Stuitklierwas is vettig en dus waterafstotend. Het ligt daarmee voor de hand
dat het droog houden van de veren en huid één van de functies van stuitklierwas
is. Toch is het bewijs voor deze functie nog niet geleverd. Van Rhijn (1977) ver-
geleek hoeveel water veren van verschillende lichaamsplekken van een zilver-
meeuw absorbeerden voor- en nadat hij de stuitklierwas chemisch verwijderde.
Slechts in drie van de twintig gevallen bevatten de veren meer water na het ver-
wijderen van de was. Wel namen juist de veren uit de omgeving van de stuitklier
meer water op na ontvetting. De waterafstotende functie van stuitklierwas lijkt
dus beperkt te zijn. Waarschijnlijk vormt stuitklierwas ook een beschermend
laagje tegen overmatige veerslijtage en houdt het de veren soepel (Elder 1954).
Een overzicht van de bestaande kennis met betrekking tot stuitklierwas is weer-
gegeven in hoofdstuk 1 van dit proefschrift. 

Seizoensgebonden veranderingen van stuitklierwas
De aanleiding van het in dit proefschrift beschreven onderzoek betreft de waar-
neming van Piersma et al. (1999) dat de chemische samenstelling van stuitklier-
was van kanoeten in het voorjaar in korte tijd verandert. Kanoeten zijn middel-
grote wadvogels die zo'n twee maanden per jaar (juni - juli) in hoogarctische ge-
bieden leven voor de voortplanting. Om vanuit hun overwinteringsgebieden in
West-Afrika of Noordwest-Europa hun Arctisch gelegen broedlocaties te bereiken
moeten ze jaarlijks lange afstanden vliegen van vijf- tot zestienduizend kilometer. 
De verandering in de samenstelling van stuitklierwas vindt plaats wanneer de ka-
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noeten op het punt staan naar de broedgebieden te trekken (hoofdstuk 2). In het
laboratorium van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) werd met gaschromatografie en massaspectrometrie de chemische
samenstelling van de stuitklierwas gekarakteriseerd (Dekker et al. 2000,
Sinninghe Damsté et al. 2000). Met deze methoden worden stoffen gescheiden
op grond van hun vluchtigheid, waarna moleculen ervan in stukjes worden ge-
schoten. Karakterisering geschiedt op grond van de molecuulspecifieke verdeling
van de kapotgeschoten moleculaire brokstukken. Normaal gesproken scheiden
kanoeten olieachtige mengsels van zogenoemde mono-esters uit. Die worden in
het voorjaar vervangen door een kaarsvetachtig mengsel van di-esters (Piersma
et al. 1999; fig. 2.1). In gevangenschap bleken kanoeten gedurende een jaar twee
mengsels mono-esters uit te scheiden. Tussen half juli en eind maart wordt een
mengsel van mono-esters uitgescheiden dat we ‘mono-esters A’ genoemd hebben.
Vlak voor de vogels in juni en juli overschakelen op het gebruik van di-esterwas
wordt nog een derde soort was uitgescheiden: mono-esters B. Dat scheiden de
vogels ook gedurende ongeveer een week uit, vlak voordat de di-esters weer ver-
vangen worden door de gebruikelijke was van mono-esters A (figuur 4.3). Door
kanoeten meerdere jaren aan een constante daglengte van twaalf uur licht te
onderwerpen en ze daarmee elke clou van seizoensverloop te ontnemen, werd
ontdekt dat de samenstelling van de stuitklierwas nog steeds veranderde, maar
dat de timing ervan afweek van kanoeten die de natuurlijke veranderingen in
daglengte ervaarden. Het uitscheiden van di-esters viel altijd samen met de toe-
name in lichaamsgewicht ter voorbereiding van de voorjaarstrek, ook als dit door
het constante daglicht in bijvoorbeeld de herfst of winter plaatsvond. Hieruit
blijkt dat veranderingen in stuitklierwas door een interne biologische klok aange-
stuurd worden en niet plotseling door vogels in gang kan worden gezet als dat
nodig is (hoofdstuk 4).

De ontdekking van de seizoensgebonden veranderingen in stuitklierwas bij
kanoeten roept de vraag op waarom strandlopers niet uit kunnen met een enkel
stuitklierwasmengsel gedurende het hele jaar. De functionele aspecten van de
verschillende wasmengsels staan centraal in dit proefschrift, waarbij mijn colle-
ga’s en ik ons vooral richtten op de verandering van mono-esters naar di-esters.

De samenstelling van stuitklierwas
Voordat we ons richtten op de functies van de verschillende wasmengsels, was
het handig een goede scheikundige beschrijving van de verschillende componen-
ten in de wasmengsels te krijgen. De chemische samenstelling hangt immers
samen met allerlei eigenschappen zoals smeltpunt, geur, kleur, viscositeit en
daarmee de biologische functies. De samenstelling van de wasmengsels is voor ie-
dere vogelsoort anders. Binnen een vogelsoort vertonen individuele vogels echter
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weinig verschil in stuitklierwassamenstelling. Dat geldt ook voor kanoeten. Alle
kanoeten vertonen dezelfde verandering van stuitklierwas en produceren gedu-
rende een jaar mono-esters A, mono-esters B en di-esters (hoofdstuk 4). In het
verleden heeft men op basis van de verschillende soortspecifieke wasmengsels
evolutionaire stambomen opgesteld. Toen was echter nog niet bekend dat de
samenstelling van de stuitklierwas kon veranderen. Het vergelijken van stuitklier-
was van bijvoorbeeld een drieteenstrandloper in juni met dat van een steenloper
in januari zal een heel andere stamboom opleveren dan wanneer de wassamen-
stelling van beide vogelsoorten in dezelfde tijd van het jaar worden vergeleken.

Om inzicht te krijgen in de evolutie van soortspecifieke wasmengsels, hebben
we in detail de samenstelling bestudeerd van zes strandlopers. Dit waren twee
pleviersoorten, twee strandlopersoorten en twee soorten grutto’s. In elke familie
betrof het een soort die buiten het broedseizoen uitsluitend in zoutwatergebie-
den verblijft en in het hoge noorden broedt, en één die ‘s winters in zoetwaterge-
bieden leeft en wat zuidelijker broedt. De di-esters bleken te bestaan uit wasmo-
leculen met diolen (een alcohol met twee alcoholgroepen) of β-hydroxy vetzuren
als basis. Diolen vormen verbonden met twee vetzuren een di-ester, β-hydroxy
vetzuren in combinatie met een alcohol en een vetzuur (Box B, fig.1.2).

We onderzochten welke van de vogelsoorten de grootste overeenkomsten in
de samenstelling van het di-esterwas vertonen. Zo hoopten we uitspraken te kun-
nen doen over wat het meest van invloed is op de samenstelling: de afkomst of
het milieu (Box B). De samenstelling van de was bleek vooral te verschillen tus-
sen de families waartoe vogelsoorten behoren, en veel minder tussen de milieus
waarin die vogels leven. Of vogels overwinteren in bijvoorbeeld zoet- of zoutwa-
tergebieden heeft weinig invloed op de wassamenstelling. Daarom verschillen die
samenstellingen tussen de soorten waarschijnlijk al sinds miljoenen jaren (Box
B). Een nog gedetailleerdere chemische analyse van de stuitklierwas is echter
nodig om meer zekerheid te krijgen over hoe conservatief de soortspecifieke
samenstelling van stuitklierwas is.

Make-up bij kanoeten?
Di-esters hebben een hoger smeltpunt dan mono-esters en zijn daardoor stijver
en waarschijnlijk moeilijker op het verenkleed te smeren. Di-ester stuitklierwas
werd bij een kanoet voor het eerst waargenomen tijdens de balts in de broedge-
bieden van Ellesmere Island, Noord-Canada (Piersma et al. 1999). In de broedge-
bieden lijkt zo’n stroperige di-esterwas lastig. De was laat zich in de lage tempe-
raturen daar even stroef smeren als roomboter uit de koelkast. Er zou dus een
voordeel aan de moeilijker smeerbare was verbonden moeten zijn dat opweegt
tegen dit nadeel. Misschien functioneert een laagje di-esters op het verenkleed
als een soort make-up die de kleurintensiteit of glans van het broedkleed ver-
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sterkt? Als vogels tijdens de balts laten zien dat ze naast het veroveren en bewa-
ken van een territorium extra tijd en moeite kunnen steken in het onderhoud van
hun veren, zou dat voor een eventuele toekomstige partner een signaal kunnen
zijn dat die vogels gezond en dus aantrekkelijk zijn (Delhey et al. manuscript).
De mogelijke extra investering in het poetsen wordt dan terugverdiend met een
aantrekkelijke partner en gezond nageslacht (Piersma et al. 1999).

Wij kunnen bij kanoeten met het blote oog geen kleurverschil zien tussen
veren met mono-ester dan wel di-ester stuitklierwas. Misschien zijn dergelijke
veranderingen heel subtiel en onzichtbaar voor het menselijk oog. Vogels kunnen
ultraviolet licht waarnemen, dat voor mensen onzichtbaar is (Burkhardt 1989).
Met een spectrofotometer hebben Peter Korsten en ik de kleurintensiteit van ka-
noeten in het voor vogels zichtbare lichtspectrum gemeten, toen ze mono-ester-
was en, enkele weken later, di-esterwas produceerden. Er bleek geen meetbaar
verschil te zijn tussen mono- en di-esters in de hoeveelheid gereflecteerd licht en
de kleur van het verenkleed. Ook verwijdering van stuitklierwas van het veren-
kleed met een oplosmiddel beïnvloedde de kleur niet. Dit laatste verbaasde ons
enigszins omdat een wattenstaafje zichtbaar geel kleurde als we een uitstrijkje
van de stuitklier maakten. Bovendien hadden we ook de lichtabsorptie van puur
stuitklierwas gemeten en daaruit bleek dat di-ester was meer, vooral ultraviolet
licht absorbeert, vergeleken met mono-ester stuitklierwas. Waarschijnlijk is het
laagje was op de veren te dun om een zichtbaar effect te bewerkstelligen. In
ieder geval heeft een veranderde was-samenstelling zeer waarschijnlijk geen vi-
suele betekenis voor kanoeten (hoofdstuk 5).

Alleen broedende steltlopers produceren di-ester stuitklierwas
Samen met Theunis Piersma en Jaap Sinninghe Damsté heb ik stuitklierwas van
negentien strandlopersoorten, zes pleviersoorten en van de scholekster bestu-
deerd, dat door vele tientallen vrijwilligers met een wattenstaafje werd verza-
meld in verschillende perioden van het jaar. Na bestudering van de stuitklierwas
bleek dat alle strandlopers en de meeste broedende plevieren de speciale di-
esterwas produceren tijdens het broeden (fig. 2.2). Op het moment dat steltlo-
perkuikens het nestkuiltje verlaten verandert de stuitklierwas van de ouders weer
abrupt in de gebruikelijke mono-ester samenstelling (hoofdstuk 2). Dit patroon
vonden we niet alleen bij steltlopers die op de toendra broeden, maar ook bij in
Nederland broedende tureluurs, grutto’s en scholeksters (hoofdstuk 2).

Een belangrijke ontdekking is dat steltlopers waarvan slechts één van de ou-
ders voor het bebroeden van de eieren zorgt, de verandering van mono-ester
naar di-ester secretie alleen bij de broedende vogel plaatsvindt (hoofdstuk 3). Bij
kemp-hanen, blonde ruiters en krombekstrandlopers bebroedt alleen het vrouw-
tje de eieren en produceert ook alleen zij stuitklierwas die bestaat uit di-esters.
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Daarentegen zijn het van rosse franjepoten juist de mannetjes die voor de broed-
zorg opdraaien en die di-esters uitscheiden (hoofdstuk 3). Dat soms maar in één
van de seksen een verandering in stuitklierwas plaatsvindt is ook beschreven
voor wilde eenden, waarbij de stuitklierwas van de vrouwtjes tijdens het broeden
van mono-esters in di-esters verandert, terwijl de niet broedende woerden het
hele jaar door onveranderd mono-esters produceren (Jacob et al. 1979;
Kolattukudy et al. 1987). 

Van vergelijkingen van stuitklierwas tussen vogelsoorten in verschillende pe-
rioden van het jaar hebben we dus geleerd dat de productie van di-esterwas
voorkomt bij de meeste strandlopers en plevieren en bovendien bij de scholekster
en de wilde eend. Dit zijn allemaal op de grond broedende soorten die tijdens
het broeden di-esters op hun veren smeren. Deze constatering is een belangrijke
stap in de richting van een functionele verklaring voor seizoensgebonden veran-
deringen in stuitklierwas. 

De vergelijkende aanpak heeft ook geleid tot de ontdekking van enkele
merkwaardige uitzonderingen. Zo blijken niet alle steltlopers di-esters te produ-
ceren in het broedseizoen. Kieviten, waarvan het verenkleed veel doffer wordt
zodra ze eieren gelegd hebben -een waarneming waar de orginele suggestie voor
de rol van di-esters nota bene op was gebaseerd (Piersma et al. 1999)- produce-
ren het hele jaar door dezelfde stuitklierwas van mono-esters (Jukema et al.
2003). Ook morinelplevieren en strandplevieren schakelen niet over op di-esters
tijdens de eileg en het broeden (Box C). De vraag waarom deze drie steltloper-
soorten een uitzondering vormen kan pas beantwoord worden als we meer in-
zicht hebben in de functie van seizoensgebonden veranderingen in de samenstel-
ling van stuitklierwas bij andere soorten.

Verbeterde bescherming tegen veerslijtage? 
Naast het waarschijnlijk waterafstotende effect van stuitklierwas is ook geopperd
dat de was slijtage van veren voorkomt (Jacob & Ziswiler 1982). Het zou kunnen
dat de tijdens het broeden uitgescheiden di-esters de veren beter beschermen
dan mono-esters. Dat zou nuttig kunnen zijn omdat de veren van de broedende
vogels veel in contact komen met de grond. Hier probeerde ik samen met enkele
collega’s grip op te krijgen met een experiment met verschillende soorten broe-
dende strandlopers in Noordoost-Groenland. We vingen bonte strandlopers, drie-
teenstrandlopers, steenlopers en kanoeten op het nest. Nadat we van één van de
vleugels de was hadden verwijderd met oplosmiddel, lieten we de vogels weer
los, om ze enkele dagen later opnieuw te vangen. Door de vleugelpunten voor en
na deze behandeling nauwkeurig te bestuderen door een microscoop en de slijta-
ge te beoordelen, probeerden we te achterhalen of de vleugelpunt zonder was
sneller sleet dan de onbehandelde vleugelpunt. Dit bleek niet het geval. Beide
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vleugels waren nauwelijks extra versleten bij de tweede controle, dus het is mo-
gelijk dat het experiment te kort duurde om (een verschil in) veerslijtage te con-
stateren. Natuurlijk kunnen we niet uitsluiten dat de vogels vrijwel direct nadat
wij de stuitklierwas van de vleugel verwijderden deze weer voorzagen van een
vers waslaagje, maar het spul was op zijn minst korte tijd afwezig (Box D). 

Bestrijdingsmiddel tegen bacteriën?
Vogels herbergen verschillende bacteriën in hun verenkleed die de veren lang-
zaam afbreken (Burtt & Ichida 1999). Om te voorkomen dat deze parasieten het
verenkleed beschadigen moeten vogels zich hiertegen wapenen. Bacteriën groei-
en meestal goed in warme, vochtige omstandigheden. Tijdens het broeden cre-
ëert een vogel een microklimaat dat niet alleen gunstig is voor de eieren, maar
ook voor veerafbrekende bacteriën. Juist tijdens het broeden zou extra bescher-
ming daartegen handig zijn. De effecten van zowel mono-ester als di-esterwas op
de groei van de veerafbrekende bacterie Bacillus licheniformis werd bestudeerd
door de borstveren van kanoeten in een vloeistofmengsel met voeding met bacte-
riën te plaatsen. Dit werd gedaan met veren waar de vogels zelf mono- of di-
esterwas opgesmeerd hadden en met veren waarvan beide wasmengsels waren
verwijderd. Als afbraakproduct van keratine, de bouwstof van veermateriaal, ont-
staan kleine deeltjes (zogenoemde oligopeptiden) die licht absorberen dat door
de bacteriekweek geschenen wordt. Lichtabsorbtie is daarmee dus een mooie
maat voor bacteriële veerafbraak. Beide wasmengsels bleken de groei van deze
bacteriën te remmen, maar mono- en di-esters waren daarin even effectief. We
denken dat stuitklierwas de bacteriën niet chemisch bestrijdt, maar dat een laag-
je was op de veren als een fysieke barrière tussen veer en bacterie de veerafbraak
belemmert (hoofdstuk 6).

Geur-camouflage? 
Steltlopers broeden op de grond en zijn dus kwetsbaar voor roofdieren die het op
hun legsel gemunt hebben. De enige manier om predatie te voorkomen is door
zo onopvallend mogelijk de eieren te bebroeden. Steltlopers hebben daarom een
uitstekend camouflerend verenkleed. Veel roofdieren, zoals vossen en hermelij-
nen, gebruiken hun neus bij het opsporen van prooi. Grondbroeders doen er dus
goed aan zo weinig mogelijk geur te verspreiden. Di-ester stuitklierwas smelt bij
een hogere temperatuur dan mono-ester was. Di-ester was is dus minder vluchtig
en daardoor waarschijnlijk moeilijker te ruiken voor roofdieren. Dit hebben we
getest met een herdershond die Ton van der Heide trainde om mono- en di-ester
stuitklierwas op te speuren. De hond moest in een experimentele opstelling van
zes buizen ruiken in welke buis stuitklierwas van kanoeten aanwezig was. Ton en
ik bekeken hoe vaak de speurhond het buisje met stuitklierwas succesvol lokali-
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seerde. De hoeveelheid was van beide mengsels varieerde van 0,24 tot 16 micro-
gram. Na twintig proeven met elke mogelijke combinatie van hoeveelheid en
samenstelling van de was bleek dat de speurhond meer moeite had de kleinere
hoeveelheden  stuitklierwas op te sporen en dat zij bij lagere hoeveelheden voor-
al di-esters moeilijk wist te vinden (hoofdstuk 7). Het uitscheiden van di-ester
was levert steltlopers waarschijnlijk dus een voordeel op tijdens het broeden,
doordat het de kans op predatie van het nageslacht vermindert.

Kosten en baten van veranderingen in poetswas
Als di-ester was zo’n voordeel heeft, waarom zouden steltlopers het dan niet ook
buiten het broedseizoen op hun veren smeren? Waarschijnlijk is de productie of
het gebruik van di-esters kostbaar. Een geur-camouflerende werking vergroot
weliswaar de kans op nageslacht, waarschijnlijk staan er kosten of nadelen
tegenover. Maar welke nadelen zijn dat? 
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Een goed getrainde speurhond werd ingezet om te achterhalen of mono-ester was van ka-
noeten beter te ruiken is dan di-ester was.



Zoals eerder beschreven kost het misschien meer tijd om de moeilijker
smeerbare di-esters op het verenkleed aan te brengen, vergeleken met de tijd die
een vogel kwijt is aan het smeren van mono-esters. Uit zes uur observatie van het
poetsgedrag van zes kanoeten in gevangenschap, bleek dat de vogels maar heel
weinig tijd besteden aan het invetten van de veren. Hoewel veeronderhoud dage-
lijks best wel wat tijd in beslag nam: gemiddeld 4 minuten en 20 seconden per
uur (7.2 % van de tijd) en de vogels zo’n vier keer per uur hun verenkleed invet-
ten, kon met gedetailleerde video-analyse bepaald worden dat het smeren van
was op de veren slechts 54 seconden per uur kostte (Box A). Bij slechts 2,9 pro-
cent van alle dagelijkse poetsbeurten vond contact met de stuitklier plaats. Dat
getal komt goed overeen met de 3,1 procent bij boerenzwaluwen (Møller 1991).
Het is moeilijk voor te stellen dat een activiteit die dagelijks zo weinig tijd in be-
slag neemt veel energie kost, zelfs als het smeren van di-esters twee keer zo veel
tijd zou kosten als het smeren van mono-esters. Waarschijnlijk spelen andere
kosten een grotere rol.

Het is mogelijk dat voor de productie van di-ester stuitklierwas bepaalde en-
zymen of hormonen nodig zijn waarvan hoge concentraties in het bloed energie
kosten of negatieve bijwerkingen hebben. Dan zou niet het smeren van di-esters
meer energie kosten, maar de productie ervan. Omdat de productie van stuit-
klierwas nog nauwelijks onderzocht is, blijft de vraag naar het energieverbruik
voor de productie van mono- en di-esters vooralsnog onbeantwoord. 

Om de evolutie van verschillen in stuitklierwassamenstelling beter te begrij-
pen is van veel verschillende vogelsoorten in verschillende omgevingen en sei-
zoenen een goede scheikundige beschrijving nodig van de wassamenstelling.
Door die te relateren aan relevante fysische eigenschappen, zoals waterafstotend-
heid, kleur en geur, kunnen ideeën rijzen over de kosten en baten van verschil-
lende soorten stuitklierwas. Die ideeën kunnen vervolgens experimenteel onder-
zocht worden. Veel onduidelijkheid bestaat er bijvoorbeeld nog over hoe lang
stuitklierwas op het verenkleed aanwezig blijft en wat kanoeten er telkens toe
beweegt de was op hun veren te vervangen. Het lijkt er steeds meer op dat de in
dit proefschrift beschreven veranderingen in en functies van stuitklierwas bij vo-
gels nog maar een topje van de ijsberg vormen. Waarschijnlijk liggen er nog veel
spectaculaire ontdekkingen in het verschiet (hoofdstuk 8). 

Voor het doen van zulke ontdekkingen is het aan te raden organische chemie
en experimenteel biologisch onderzoek te combineren. Het is deze unieke combi-
natie van een goed organisch chemisch laboratorium en de wereldwijd unieke fa-
ciliteiten voor experimenteel wadvogelonderzoek, vergezeld van kundige experts
in beide vakgebieden, die samengebracht op een enkel instituut op Texel, het
NIOZ, hebben geleid tot de wetenschappelijke ontdekkingen die beschreven zijn
in dit proefschrift. 
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