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Dieren nemen doorlopend beslissingen. Een leeuw wiens pad doorkruist
wordt door een impala maakt de keuze deze aan te vallen of niet. Een
nestelende roodborst in een willekeurige achtertuin besluit hoeveel eieren te
leggen. Gedragsecologen stellen zich ten doel de uitkomst van die beslissingen
te begrijpen en mogelijk zelfs te voorspellen. Waarom besluit de leeuw deze
impala te laten lopen maar de volgende zonder pardon te verschalken?
Waarom legt die ene roodborst slechts vier eieren terwijl een ander er zes
legt? Gedragsecologen kijken naar dit soort beslissingen door een
Darwiniaanse bril, dat wil zeggen dat ze verwachten dat dieren juist die
keuzes maken die leiden tot zoveel mogelijk levensvatbare nakomelingen op
de langere termijn (fitness). Deze verwachting heeft een sterk voorspellende
waarde. Als we aannemen hoe fitness zich verhoudt tot bijvoorbeeld het
jaarlijkse aantal geconsumeerde impala’s, dan kunnen we een verwachting
opstellen over hoe vaak een leeuw een impala zou moeten aanvallen. Door
middel van veldwaarnemingen kan deze verwachting vervolgens getoetst
worden en op die manier kunnen we ons idee over de best mogelijke
beslissing al dan niet bijstellen (waarbij het axioma van fitness-maximalisatie
in ieder geval gehandhaafd blijft). Op deze manier ontstonden en ontstaan er
nog steeds theorieën over hoe dieren beslissingen nemen. Zo is er bijvoor-
beeld een theorie over de best mogelijke foerageerbeslissingen, zoals waar,
wat, en wanneer te eten. Het is juist deze theorie, de zogenaamde ‘optimale
foerageertheorie’, die een brug zou kunnen slaan naar een ander vakgebied
binnen de ecologie, namelijk die van populaties en levensgemeenschappen.
Als we kunnen begrijpen en voorspellen hoe vaak predatoren zouden moeten
eten, dan kunnen we berekenen hoeveel predatoren er van een gegeven
aantal prooidieren zouden kunnen leven. Met andere woorden, we zouden
iets kunnen zeggen over de populatieomvang van predatoren als functie van
de populatieomvang van prooidieren. Bovendien, als we kunnen voorspellen
wat voor type prooidieren een predator het best zou kunnen pakken, dan
zouden we een uitspraak kunnen doen over hoe levensgemeenschappen
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gevormd worden door het consumptiegedrag van predatoren. Vervolgens
kunnen we misschien ook begrijpen hoe deze keuzes van predatoren het
gedrag en de levenswijze van prooidiersoorten in de loop van de evolutie
vorm geven. Een gegeten prooidier kan zich niet meer voortplanten en dus
bepalen juist die prooidieren die niet gegeten worden hoe toekomstige
generaties prooidieren eruit gaan zien (natuurlijke selectie). Als bijvoorbeeld
langzame impala’s vaker worden gegeten dan snelle impala’s en als deze
snelheidsverschillen een erfelijke basis hebben, dan zullen toekomstige
generaties impala’s steeds sneller kunnen wegspurten. Omgekeerd vormen
prooidieren predatoren. Juist leeuwen die in staat zijn de snellere impala’s te
vangen zullen het beter doen dan langzamere leeuwen. Als snelheid een
erfelijke basis heeft zullen toekomstige leeuwengeneraties steeds sneller
kunnen sprinten. Uiteraard kan deze toename in sprintsnelheid van zowel
impala’s als leeuwen niet ongebreideld doorgaan en wordt deze uiteindelijk
beperkt door andere factoren (zoals de kosten van het maken en
onderhouden van de ‘sprintmachine’).

Met dit gedachtegoed in het achterhoofd zijn we een aantal jaren geleden
op Texel gestart met een project over deze zogenaamde evolutionaire
wapenwedloop tussen predator en prooidier. Om het systeem waarin we de
metingen wilden verrichten zo overzichtelijk mogelijk te houden hebben we
gekozen voor de relatief soortenarme wadplaten waarin een beperkt aantal
ongewervelde prooisoorten wordt gegeten door een handjevol gevleugelde
predatoren. Om de boel verder te vereenvoudigen hebben we gekozen voor
een predator die zich heeft gespecialiseerd in het eten van enkel schelpdieren,
de kanoetstrandloper (Calidris canutus). Schelpdieren zijn relatief gemakkelijk
tel- en meetbaar (ze lopen of kruipen niet snel weg) en laten zich voort-
planten in het laboratorium. Juist door die laatste eigenschap konden we de
overerving van antipredatie-kenmerken in kaart brengen (zie proefschrift
Luttikhuizen). Metingen met betrekking tot de flexibiliteit van fysiologie
(proefschrift Drent) en gedrag (proefschrift Edelaar) toonden aan hoe
individuele schelpdieren zich wapenen tegen hongerige predatoren zoals
kanoeten. In dit proefschrift wordt aangetoond hoe, aan de andere kant,
kanoeten zich hebben ontwikkeld tot effectieve schelpdierconsumenten maar
ook wat daarbij hun beperkingen zijn.

Kanoeten zijn middelgrote steltlopers (100-200 g) die zich gedurende
twee maanden van het jaar (juni-juli) terugtrekken op de hoogarctische
toendra’s van Groenland, Noord-Canada, Alaska en Siberië om zich voort te
planten. Gedurende de rest van het jaar zijn ze enkel te vinden op wadplaten,
waar ze zich dus tegoed doen aan schelpdieren en een enkele keer aan wat
zachtere prooidieren zoals krabben of garnalen. Kenmerkend daarbij is dat ze
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hun prooidieren in het geheel doorslikken, met schelp en al! De schelpen
worden in hun maag gekraakt en het schelpengruis wordt later weer
uitgepoept. Dit staat in schril contrast tot een andere bekende schelpdiereter,
de scholekster (Haematopus ostralegus). Deze opent een schelp met zijn sterke
snavel en consumeert vervolgens alleen het malse vlees. Het ter plekke
openen van de schelp kost een scholekster vrij veel tijd en een kanoet lijkt dus
beter af met zijn snellere eetmanieren. Echter, de prijs voor dit hap-slik-weg-
gedrag betaalt de kanoet met zijn maagdarmkanaal (bovendien laat het
keelgat slechts schelpen door van hooguit 2 cm terwijl scholeksters in principe
alle grootteklassen aankunnen). De kanoet kraakt de schelpen in zijn sterke
spiermaag; deze is dan ook naar verhouding veel groter bij kanoeten dan bij
bijvoorbeeld scholeksters. Grote magen vereisen hoge onderhoudskosten en,
misschien nog wel belangrijker, hoge transportkosten. Met andere woorden,
de kanoet geeft heel wat extra energie uit om z’n zware maag mee te torsen.
Vooral tijdens de lange afstandstrek tussen broed- en overwinteringsgebied
(5000-16000 km) is de energetische tol waarschijnlijk hoog. Echter, kanoeten
lijken hier wat op gevonden te hebben. Ze zijn namelijk in staat binnen
betrekkelijk korte tijd (1-3 weken) hun maag sterk te verkleinen vlak voor ze
hun lange intercontinentale reis aangaan (een halvering van het maaggewicht
komt voor). Op die manier sparen ze heel wat energie uit en dit mechanisme
is mogelijk zelfs een voorwaarde om zulke lange reizen in betrekkelijk korte
tijd te kunnen maken. Na aankomst op verre wadplaten kost het wederom
enkele weken om de maag weer volledig op peil te brengen waarna het snelle
hap-slik-weg-eetpatroon weer op volle toeren kan draaien. Het zijn juist deze
perioden vlak voor en vlak na de trek waarin een interessant probleem schuilt.
Dit zijn namelijk de perioden dat kanoeten veel sneller moeten eten dan in
andere tijden van het jaar. Vlak voor de trek moeten ze namelijk vetreserves
aanleggen om de gigantische afstanden te overbruggen (meestal wel 80-100 g
vet). Vlak na de trek moeten ze juist hun uitgeputte vetreserves weer snel op
peil brengen (kanoeten dragen normaliter zo’n 20 gram vet met zich mee). De
logische vraag dient zich aan, hoe kanoeten juist in die perioden waarin ze
met verkleinde magen rondlopen, zo snel kunnen eten (kleine magen kunnen
immers minder snel verteren). Deze afweging tussen het verkleinen van de
spiermaag en snel kunnen verteren loopt als een rode draad door dit proef-
schrift en lijkt een belangrijke repercussie te hebben op de evolutionaire inter-
acties tussen de kanoet enerzijds en zijn geschelpte prooidieren ander-zijds.

Bij het bestuderen van dit soort ‘maagproblemen’ hebben we een zeer
groot voordeel kunnen putten uit een methodologische doorbraak in de
ecofysiologie. Door middel van echoscopie konden we namelijk maaggroottes
schatten in levende vogels. Naast grote ethische voordelen had dit als
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wetenschappelijk voordeel dat we (1) veranderingen in maaggroottes binnen
individuen konden volgen en dat we (2) de repercussies van een bepaald
maaggewicht konden meten (bijvoorbeeld verteringssnelheid (hfdst. 3),
prooikeuze (hfdst. 5), plaatskeuze (hfdst. 6), dagelijkse foerageertijd (hfdst.
6), en locale overleving (hfdst. 11)).

In hoofdstuk 2 kwantificeerden we experimenteel aan tamme kanoeten de
energetische kosten van het foerageren op schelpdieren. Om de energie-
uitgaven te meten spoten we de vogels in met zogenaamd ‘zwaar water’. Dit
water bevat relatief zware maar stabiele en ongevaarlijke zuurstof- en
waterstofatomen en is na enkele dagen weer volledig uit een kanoetenlijf
verdwenen. Het verschil in verdwijningssnelheid tussen gemerkte zuurstof-
atomen (18O) en gemerkte waterstofatomen (2H) is een maat voor de
koolstofdioxideproductie, wat weer op haar beurt een maat is voor de
energie-uitgaven van de vogel. Door middel van het aanbieden van voedsel,
los in een bak of ingegraven in een kunstwad, maten we de kosten van
zoeken. Door middel van het aanbieden van schelpdieren met of zonder
schelp maten we de kosten van schelpen kraken. Tot slot, door middel van het
wel of niet aanbieden van (schelpvrij) voedsel maten we kosten van verteren.
Het bleek dat voedsel verteren bijna twee keer zo duur is als voedsel zoeken.
Daarentegen bleek het kraken vrijwel niets te kosten, waarschijnlijk omdat het
kraken zo snel gaat.

Het volgende hoofdstuk (hfdst. 3) laat zien dat er ondanks de verwaar-
loosbare energetische kosten van schelpenkraken wel degelijk tijds-kosten
gemoeid zijn met het intern verwerken van schelpengruis. We stelden dit vast
door tamme, gehongerde kanoeten experimenteel verschillende prooitypen ad
libitum aan te bieden en vervolgens te meten hoe snel ze hun prooien aten.
Ten eerste bleek dat de snelheid waarmee prooien verteerd werden
aanmerkelijk lager lag dan de snelheid waarmee kanoeten hun prooien
kunnen oppakken en doorslikken (hannesen). Ten tweede bleek dat deze
verteringssnelheid (# prooien/s) omgekeerd evenredig was met de schelp-
massa per prooi. Met andere woorden, de hoeveelheid schelpmassa die per
tijdseenheid verwerkt kon worden was constant voor alle prooitypen. Echter,
omdat we experimenteel maaggrootte hadden gemanipuleerd (door middel
van het variëren van de hardheid van het voedsel voor de experimenten
begonnen), konden we laten zien dat vogels met een grote maag meer
schelpmassa per tijdseenheid konden verwerken dan vogels met een kleine
maag (magen werden gecontroleerd door middel van echoscopie).

Dit laatste was een belangrijk inzicht en omdat we nu beschikten over de
kwantitatieve relatie tussen verteringssnelheid en maaggrootte, konden we
doorrekenen wat voor maaggrootte vereist zou zijn voor een bepaalde
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energetische behoefte. Als een gegeven maaggrootte namelijk een bepaalde
hoeveelheid schelpmassa per tijdseenheid kan verwerken, hoeven we alleen
maar te weten hoeveel gram vlees er per gram schelp in een prooi zit
(gedefinieerd als prooikwaliteit) om uit te rekenen wat de dagelijkse
vleesopname maximaal kan zijn (vervolgens laat vlees zich gemakkelijk in
metaboliseerbare energie omrekenen; dit alles onder de aanname van een
vaste totale eettijd per dag). Hoe de energetische behoefte van kanoeten in de
Waddenzee door het jaar heen varieerde was inmiddels bekend uit eerder
werk; de seizoensvariatie in de kwaliteit van gegeten prooitypen berekenden
we uit waargenomen dieetsamenstellingen en gepubliceerde vlees/schelp-
ratio’s. Dit leidde tot twee modellen over de grootte van de spiermaag door
het jaar heen in de Waddenzee. Het eerste gaat er van uit dat kanoeten hun
energie-inkomsten balanceren met hun energie-uitgaven; het tweede gaat er
van uit dat kanoeten per dag een maximale energieopname proberen te halen
(dit maximum is bekend uit de literatuur). Beide modellen voorspellen
vergrote magen wanneer het koud is en/of wanneer prooikwaliteit laag is,
waarbij het tweede model altijd een grotere maag voorspelt dan het eerste
model (met andere woorden, de dagelijkse energie-uitgaven komen nooit in
de buurt van de maximale energieopname). Vergelijking van de modellen met
harde gegevens laat zien dat ‘Waddenzeekanoeten’ eigenlijk het gehele jaar
door een maag onderhouden die een gebalanceerd energiebudget oplevert.
Kanoeten in de Waddenzee houden het hele jaar een redelijk stabiel
lichaamsgewicht aan (en zijn dan dus in energiebalans), behalve in het
voorjaar tijdens het opvetten voor de vlucht naar de broedgebieden (wanneer
ze dus in een positieve energiebalans verkeren). Dan leggen kanoeten een
spiermaag aan waarbij ze een maximale energieopbrengst kunnen halen. Het
aardige is dat bovendien het lichtelijk opvetten in de midwinter terug te
vinden is in de maaggroottes in die tijd van het jaar: ze schommelen dan
tussen beide modelvoorspellingen in.

Deze voorspellingen over optimale maaggroottes smaakten naar meer. We
lieten dan ook dezelfde berekeningen los op de gekooide kanoeten uit het
vorige hoofdstuk. Het bleek dat ook deze vogels hun maag zo hadden
aangepast dat ze hun dagelijkse energiebudget exact rond kregen. Ook lag het
magenmodel aan de basis van hoofdstuk 4. Daarin voorspelden we voor vijf
van de zes kanoetenondersoorten de grootte van de maag in overwinterings-
gebieden en stopovers. In alle overwinteringsgebieden vonden we ‘energie-
balans-magen’, terwijl we in alle stopovers ‘energie-maximalisatie-magen’
vonden. Ook dit was weer in overeenstemming met het verwachte
energiebudget op beide typen plekken: gedurende de winter blijven kanoeten
min of meer in energiebalans terwijl ze op stopovers zo snel mogelijk
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proberen op te vetten om zo snel mogelijk door te trekken naar de
broedgebieden. Echter, het verrassende van dit hoofdstuk lag in het feit dat
die ‘energie-maximalisatie-magen’ juist kleiner waren dan de ‘energie-balans-
magen’! Dat lijkt in eerste instantie een contradictio in terminis maar laat zich
verklaren door de veel hogere prooikwaliteit op de stopovers dan in de
overwinteringsgebieden. Het lijkt er dus op dat kanoeten alleen maar die
stopovers uitkiezen die hoogwaardige prooien herbergen, de zogenaamde
‘hotspots’ op de trekroutes van de kanoet. Modelberekeningen aan vliegkosten
suggereren dat die hotspots een vereiste zijn om op tijd in de broedgebieden
aan te komen. De afhankelijkheid van hotspot-stopovers lijkt extra sterk voor
tropisch overwinterende kanoeten (zie kader X in hoofdstuk 11 over de
piersmai-ondersoort). Door de enorme hitte in de tropen lijken kanoeten,
wanneer ze opvetten om de tropen te verlaten, geen ‘energie-maximalisatie-
maag’ aan te leggen. Kanoeten zouden wel eens oververhit kunnen raken
doordat een grote maag extra veel warmte genereert. Hierdoor (1) gaat het
opvetten in de tropen langzaam en blijft er weinig tijd over voor de trek en
bovendien (2) komen ze met relatief kleine “hittebestendige” magen aan op
de volgende stopover (er is weinig tijd voor grote veranderingen in
maaggewicht). Twee redenen dus waarom ze prooien van superkwaliteit
nodig hebben om nog op tijd op de toendra aan te komen. Voor de piersmai-
ondersoort konden we uitrekenen dat de trek bijna 40 dagen langer zou
duren als de prooien op de Chinese stopover van dezelfde lage kwaliteit
zouden zijn als die in het tropische, Australische overwinteringsgebied.

In hoofdstuk 5 keerden we terug naar de Nederlandse Waddenzee. Daar
vonden we een prooiselectie door kanoeten die niet strookte met de meest
bekende modellen over optimale prooikeus. Deze modellen voorspellen
namelijk dat een predator juist die prooien moet selecteren die per
tijdseenheid hannesen de meeste energie opleveren. De meeste schelpdieren
behoren tot deze categorie (korte hannestijd en best veel vlees). Nu zijn
kanoeten natuurlijk gevestigde schelpdiereters, maar na het uitrekenen van de
preferentie (dus corrigerend voor het aanbod), bleken kanoeten een
uitgesproken voorkeur te hebben voor zachte, ongeschelpte prooidieren
(kleine krabbetjes en garnaaltjes)! Echter, het gehannes om deze zachte
prooidieren door te slikken kost veel tijd, en krabben en garnalen eindigen
dan ook onderin de voorspelde preferentieschaal! Opnieuw bleek verterings-
snelheid de crux van het verhaal. Eerder zagen we dat verteringssnelheid
omgekeerd evenredig is met de hoeveelheid onverteerbare schelpmassa per
prooidier. Als verteringssnelheid de energieopname limiteert (en dat is vaak
het geval bij kanoeten), dan kunnen kanoeten beter prooidieren met zo min
mogelijk schelpmassa in verhouding tot vleesmassa selecteren, met andere

342



NEDERLANDSE SAMENVATTING

woorden, prooien van de hoogste kwaliteit! Krabben en garnalen hebben
enkel een dun, onverteerbaar schildje maar bestaan eigenlijk vooral uit mals
verteerbaar vlees. Dat de hannestijden op deze zachte prooidieren lang zijn
maakt voor de opnamesnelheid van een verterings-gelimiteerde predator als
de kanoet in het geheel niet uit.

In hoofdstuk 6 stellen we de vraag waarom we ondanks bovenstaande
bevindingen toch vaak in het najaar kanoeten zien die schelpdierenplekken
prefereren boven aanwezige krabben- of garnalenplekken. Immers, in de
experimenten uit hoofdstuk 5, waarin we de prooidieren ad libitum aanboden,
vonden we een uitgesproken voorkeur voor zachte krabben en garnalen ten
opzichte van harde tweekleppigen. Door middel van het volgen van
geradiozenderde kanoeten waarvan we de maaggrootte echografisch hadden
bepaald vonden we dat juist kanoeten met een grote maag schelpdierplekken
bezochten, terwijl kanoeten met een kleine maag schaaldierplekken
bezochten (verschillen in maaggroottes tussen individuen wijten we aan
verschillen in aankomsttijd in de Waddenzee). Wederom leverden de inzichten
in de verteringssnelheid het antwoord. Zonder verteringsbeperkingen zouden
beide typen magen de schelpdierplek moeten prefereren, simpelweg omdat
schelpdieren veel talrijker zijn dan schaaldieren en dus veel sneller gevonden
worden en dus een hogere opnamesnelheid opleveren. Echter, doordat
schelpdieretende kanoeten vaak verteringsbeperkt zijn, kan het zo zijn dat de
verteringssnelheid in de schelpdierplek onder de opname-snelheid in de
schaaldierplek komt en dat het dus energetisch loont om in de armere, maar
kwalitatief betere schaaldierplek te foerageren. Deze situatie zal zich vooral
voordoen bij vogels met een kleine maag. Zij kunnen minder schelpmassa per
tijdseenheid verwerken dan vogels met een grote maag.

Doordat de energie-opnamesnelheid nooit boven de verteringssnelheid
kan uitkomen hebben kanoeten met de kleinste magen de laagste energie-
opnamesnelheden. Dit bleek niet alleen direct uit experimenten, maar ook
indirect uit veldwaarnemingen. Door nauwkeurig bij te houden wanneer
geradiozenderde kanoeten met bekende magen hun hoogwatervluchtplaats
op Richel verlieten en weer bezochten, konden we hun dagelijkse
foerageertijden inschatten. Het bleek dat vogels met de kleinste magen wel
16-17 uur per dag op het wad waren, terwijl vogels met de grootste magen
minder dan 12 uur per dag aan foerageren besteedden. Berekeningen
toonden aan dat vogels met die kleine magen ondanks hun lange dagen hun
energiebudget maar net rond kregen, terwijl vogels met de grootste magen
zich in een positieve energiebalans bevonden.

Eén van de logische vragen die zich voordeed was hoe kleinmagige
kanoeten 16 uur per dag op het wad kunnen zijn terwijl een wadplaat
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normaliter slechts 12 uur droogvalt. Het antwoord hierop ligt besloten in het
getijdenverschil in de westelijke Waddenzee. Doordat het zo’n twee uur eerder
laagwater is bij de westelijk gelegen Richel dan bij een de oostelijk gelegen
Ballastplaat, kan een kanoet twee uur extra foerageren per tij, wat neer komt
op vier uur extra per etmaal. Analyses van het ruimtelijke gebruik van de
Waddenzee door gezenderde kanoeten wezen uit dat kanoeten inderdaad aan
tijverlenging doen door zich met het afgaand tij oostwaarts te verplaatsen.

Verdere analyses van het ruimtelijke gebruik van wadplaten (hoofdstuk 7)
laten zien dat gezenderde islandica-kanoeten, ondanks bovengenoemde
tijverlenging, de afstand tussen hoogwatervluchtplaats en foerageerplaats
pogen te minimaliseren. Kanoeten die overtijen op Richel eten vaker in de
buurt van Richel, terwijl kanoeten die overtijen op Griend vaker eten in de
buurt van Griend. Zeer waarschijnlijk spelen tijds- en energiebesparing hier
een belangrijke rol. Opmerkelijk is wel dat de foerageergebieden rond Griend
beter zijn dan die rond Richel en de vraag dient zich aan waarom sommige
beesten Richel verkiezen als hoogwatervluchtplaats boven Griend. Het blijkt
dat het vooral de zwaardere vogels met grotere magen zijn die voor Richel
kiezen. Mogelijk spelen hogere predatierisico’s op Griend de zwaardere vogels
parten (hogere kans gegrepen te worden door roofvogels of uilen). Bovendien
lopen zwaardere vogels (en zeker die met grote magen) minder risico te
verhongeren en verkiezen ze veiligheid boven een rijkgevulde dis. Dit laatste
blijkt ook uit analyses van de laagwatertijd, besteed aan foerageren: hoe
dikker de kanoet, hoe minder tijd hij besteedt aan eten (gemeten aan de hand
van individuele abdomenprofielen). Als zware kanoeten eten, dan doen ze dat
vooral midden in de laagwaterperiode, waarschijnlijk omdat dan pas de
allerrijkste voedselplekken drooggevallen zijn en ze op die manier hun
foerageertijd minimaliseren (nota bene: het gaat hier dus om islandica-
kanoeten welke in de Waddenzee blijven overwinteren en dus pogen hun
dagelijkse energiebudget te balanceren in plaats van te maximaliseren).

Kanoeten foerageren dicht op elkaar in grote groepen en in hoofdstuk 8
vragen we ons af of er kosten aan deze sociale leefwijze zijn verbonden.
Immers, populaties groeien niet ongeremd door en worden gereguleerd door
dichtheidsafhankelijke processen zoals interferentie-competitie. Wederom
blijkt de verteringsbeperking een sleutelrol te spelen. De uitkomsten van een
experiment in de wadvogelunit op Texel suggereren namelijk dat kanoeten
alleen maar last van interferentie-competitie hebben als ze niet verterings-
gelimiteerd zijn. Als kanoeten wel verterings-gelimiteerd zijn dan leidt enig
verlies van potentiële foerageertijd aan toevallige interacties niet direct tot
een verlaagde opnamesnelheid. Dit komt omdat verterings-gelimiteerde
vogels altijd wel wat tijd over hebben in de vorm van verteringspauzes.
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Zolang de tijd, besteed aan competitieve interacties, overlap vertoont met zulke
verteringspauzes is er geen direct verlies van opnamesnelheid (we gaan er
hierbij van uit dat vertering niet vertraagd wordt door competitieve interacties).
We hebben dit idee verder uitgewerkt en voorspellingen gemaakt over hoe
dicht kanoeten op elkaar kunnen leven tijdens foerageren. Deze voorspellingen
hebben we afgezet tegen voorspellingen van klassieke interferentiemodellen,
welke geen rekening houden met verteringssnelheden en dus vele lagere
kanoetendichtheden voorspellen. Veldwaarnemingen aan de afstand tussen
individuele kanoeten in groepen komen overeen met de voorspellingen van het
verterings-interferentiemodel. De klassieke inter-ferentiemodellen zitten er
minstens een factor 10 naast! Het verteringsmodel wordt verder nog
ondersteund door de waarneming dat kanoeten verder uit elkaar lopen
naarmate ze zachtere prooidieren eten. Ze zijn dan minder verterings-
gelimiteerd en hebben dus bij lagere vogeldichtheden al last van interferentie.

Ook depletie (het ‘opraken’ van prooidieren) is een vorm van competitie
en kan dus een belangrijke rol spelen in de regulatie van kanoetenpopulaties.
Om inzicht te krijgen in depletie-processen en hoe individuele kanoeten
daarmee omspringen hebben we een experiment uitgevoerd met solitair
foeragerende kanoeten op kleine voedselplekken (hoofdstuk 9). Een van de
vragen die we wilden beantwoorden was hoe een kanoet inschat hoeveel
prooien een steeds leger rakende plek nog bevat. Immers, tweekleppige
prooidieren leven ingegraven in de wadbodem en een kanoet kan dus niet
zien hoeveel prooien er aanwezig zijn. Bovendien is het vinden van prooien
een toevalsproces en zegt de zoektijd tussen twee prooien dus niet zo heel
veel. Het bleek dat kanoeten tijdens het leegeten van een plek maximaal
leerden van hun eigen ervaringen (de hoeveelheid prooien gevonden en de
totaal benodigde zoektijd) en dat ze daarbij ook nog gebruik maakten van
voorkennis over het te verwachten aantal prooien per plek. Theoretische
modellen over ‘onzichtbare prooien’ laten zien dat kanoeten hiermee de
hoogst mogelijke prooi-vindsnelheid halen. Wat ons in eerste instantie
verbaasde was dat, ondanks dit optimale gebruik van informatie, de kanoeten
de plekken te ver leeg aten en bij te lage dichtheden hun plekken pas
verlieten. Ook dit fenomeen konden we niet begrijpen zonder kennis over
verteringssnelheden. Het bleek namelijk dat de hoge prooidichtheden de
kanoeten verterings-gelimiteerd maakten. Hierdoor had ‘haastig’ en snel
plekken opgeven geen zin. Het zou wel leiden tot hogere vindsnelheden, maar
omdat de verteringssnelheid de maximale opname beperkte zou het niet
leiden tot hogere (bruto) opnamesnelheden. Beter konden kanoeten het
rustiger aan doen door langer op een plek te blijven. Hierdoor bespaarden ze
op vliegkosten en maximaliseerden daarmee hun netto energieopname.
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Depletie-snelheden staan ook aan de basis van hoofdstuk 10, waarin we
bestaande modellen over draagkracht verfijnen aan de hand van bestaande
plekexploitatie-modellen. Draagkracht geeft aan hoeveel en hoe lang dieren
van een bepaalde voedselbron kunnen leven. De bestaande modellen hierover
gaan ervan uit dat dieren hun voedselplek opgeven wanneer de energie-
inkomsten onder de energie-uitgaven komen (dit gebeurt bij een vaste
prooidichtheid, de zogenaamde kritische dichtheid). Echter, bestaande
plekexploitatie-modellen gaan er vanuit dat dieren naast de netto
energieopbrengst ook het predatierisico en de kwaliteit van alternatieve
plekken meenemen in hun opgeefbeslissing (dit gebeurt bij een variabele
prooidichtheid, de zogenaamde opgeefdichtheid). Door nu juist de
draagkrachtmodellen met deze facetten uit te breiden laten we zien dat de
draagkracht van een gebied zonder deze kennis zowel sterk onder- als
overschat kon worden. Bovendien bediscussiëren we in dit hoofdstuk de
terminologische verwarring die recentelijk in de literatuur is ontstaan over het
verschil tussen kritische dichtheden en opgeefdichtheden.

We eindigen dit proefschrift met de nadruk te leggen op twee kritieke
fasen in de jaarcyclus van de kanoet: de voor- en najaarstrek (hoofdstuk 11).
Tijdens de voorjaarstrek worden kanoeten gedwongen alleen die stopovers te
kiezen die hoogkwalitatieve prooidieren bevatten (de zogenaamde ‘hotspots’).
Alleen dan kunnen de kanoeten met relatief kleine magen vliegen en toch snel
opvetten, zodat ze op tijd de broedgebieden halen (dit lijkt vooral voor de
tropisch overwinterende ondersoorten te gelden). Juist door die timing van
aankomst op de toendra is deze fase vooral van belang voor het jaarlijkse
reproductieve succes van individuen.

Van cruciaal belang voor de jaarlijkse overleving zijn de najaarstrek en de
aankomst op de overwinteringsgebieden. De in West-Afrika overwinterende
individuen van de canutus-ondersoort lijken alleen maar een ‘pitstop’ in de
Waddenzee maken als er genoeg zachte schaaldieren liggen (met de
mogelijke gevolgen voor de overleving tijdens de voortgezette trek en later in
de winter). Daarbij speelt ook nog een sterke exploitatieve competitie om die
zachte prooien: berekeningen en data laten zien dat in betrekkelijk goede
jaren het geliefde voer in ruim een maand volledig uitgeput kan raken. Er is
dus haast geboden bij het verlaten van de arctische broedgebieden.

Voor de in de Waddenzee overwinterende islandica-ondersoort lijkt de
jaarlijks fluctuerende prooikwaliteit van cruciaal belang bij deze keuze van het
overwinteringsgebied. In jaren met kwalitatief slechte prooien vingen we
slechts vogels met grote magen; in jaren met betere prooien vingen we
daarentegen vogels met kleinere magen. In eerste instantie interpreteerden
we dit als een adequate maagaanpassing van individuele vogels. In tweede
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instantie, na het analyseren van ringterugmeldingen, vonden we dat de locale
overleving in de Waddenzee lager lag naarmate de prooikwaliteit slechter
was. Met andere woorden, in zulke slechte jaren leken meer vogels de
Waddenzee te verlaten dan in goede jaren. Het bleek dat het juist de vogels
met de kleinste magen waren die de Waddenzee verlieten en dat dit
grotendeels de jaarlijkse schommelingen in gemiddelde maaggroottes
veroorzaakte. We berekenden dat de overgebleven vetreserves van net
aangekomen islandica-kanoeten slechts een 1-grams maagvergroting toelaten.
Door nu deze berekening los te laten op de gevonden verdeling aan
maaggewichten bij aankomst konden we de jaarlijkse locale overleving als
functie van prooikwaliteit exact voorspellen.

Het lijkt erop dat die variatie in prooikwaliteit tussen jaren niet zomaar
willekeurige schommelingen waren maar dat de mechanische kokkelvisserij
hierin een grote rol speelde. Dit bleek na een nauwkeurige analyse van de
exacte locaties van bevissing (automatisch geregistreerd door zogenaamde
‘black boxes’ aan boord van vissersschepen). Op plekken die het vaakst bevist
waren (gedurende drie van de vier studiejaren) bleek de kwaliteit van kleine
kokkeltjes het hardst achteruit te zijn gegaan (35%), terwijl de kwaliteit gelijk
bleef op nimmer beviste plekken. Mogelijk dat de aangetoonde verzanding
van het wad als gevolg van mechanische visserij de directe oorzaak hiervan is.
Uit ander werk aan een andere tweekleppige (het nonnetje; proefschrift
Drent) blijkt namelijk dat het ‘foerageerapparaat’ en mogelijk de
voedselopname sterk wordt bepaald door de korrelgroottes van het sediment.
Kortom, het lijkt zeer aannemelijk dat, via sediment-gerelateerde effecten op
prooikwaliteit, de mechanische schelpdiervisserij de locale overleving van
kanoeten in de Waddenzee negatief beïnvloedt.

De tijd zal ons leren of deze effecten op de locale overleving in de
Waddenzee ook in de werkelijke overleving zijn terugvinden. De kanoet is een
mobiele en relatief langlevende soort, en het zou dus zomaar kunnen dat
‘doodverklaarde’ individuen plotseling, in betere tijden, weer in de Wadden-
zee opduiken. Echter, de geringe mate waarin onze gemerkte vogels elders in
Europa worden teruggezien (bijv. in Groot-Brittannië) suggereert dat
dispersie naar een alternatief overwinteringsgebied tot verhoogde sterfte leidt.
Om dit zeker te weten, is het dan ook van groot belang deze metingen aan
populatieprocessen (dispersie, overleving, en rekrutering) in relatie tot
omgevingskwaliteit nog vele jaren vol te houden. Dit dient niet alleen de
wetenschap, maar kan ook bijdragen aan de bescherming en instandhouding
van deze kwetsbare soort.
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“Being a biologist does not mean having a job, it means choosing a way of life.” 
Ernst Mayr (1997). This is Biology.


