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Steltlopers (Charadriiformes, Charadrii) vormen een zeer gevarieerde groep vogel 
soorten die kunnen overleven in zeer verschillende milieus dankzij aanpassingen in 
gedrag, reproduktie en groeistrategie van de jongen na het uitkomen. Deze kan 
varieren van semi-nestvliedend (jongen gevoed door de ouders) tot volledig 
nestvliedend waarbij de jongen direkt na het uitkomen hun eigen voedsel vergaren. 
Deze variatie maakt de groep steltlopers tot een ideaal onderwerp voor vergelijkende 
studies. Ieder levensstadium is onderhevig aan selektiedrukken uit het milieu. Dit heeft 
bij steltlopers geresulteerd in eieren met een relatief dikke schaal en grote dooiers, 
maar heeft ook geleid tot fysiologische aanpassingen bij de kuikens tijdens de groei. In 
dit proefschrift bestudeer ik welke bijzondere aanpassingen het mogelijk maken voor 
steltloperkuikens om op te groeien in hun extreme milieus. 
 De fenologie en het succes van het broeden, en trends in de populaties van de 
Afrikaanse Zwarte Scholekster (Haematopus moquini) werden bestudeerd in drie 
opeenvolgende zuidelijke zomers vanaf 2001 op Robbeneiland, Zuid Afrika. De start 
van het broedseizoen lijkt afhankelijk te zijn van milieuomstandigheden en 
predatiedruk. De eileg begint pas als de stormen in de Westelijke Kaap verminderen 
en is sterker gesynchronizeerd als het predatierisico groter is. Ondanks de flexibiliteit 
in de start van het broedseizoen lijkt het erop dat het broedsucces groter is voor 
broedsels die eerder gestart zijn. Het broedsucces nam ook af over de drie seizoenen 
van 0.74 naar 0.41 en 0.35 succesvol grootgebrachte jongen per jaar per broedpaar. 
Deze achteruitgang was een gevolg van predatie van eieren en kuikens, en van 
zeldzaam optredende hoge waterstanden. De voornaamste predatoren waren de 
Kelpmeeuw, Larus dominicanus, de mole snake, Pseudaspis cana, en de wilde kat, Felis
catus. Menselijke activiteit lijkt ook invloed te hebben op ei- en kuikenpredatie, want in 
het gebied met de hoogste activiteit van bewoners en toeristen was de predatie het 
hoogst in aal drie de seizoenen. 
 Een groot deel van dit proefschrift behandelt de groei en energiehuishouding 
van de jonge kuikens voordat zij vliegvlug worden. De volgende soorten werden 
onderzocht (zie Tabel 1.1 voor soortsbeschrijvingen en groeistrategie van de jongen): 
in Siberië de Kleine Strandloper, Calidris minuta (Scolopacidae), en in Zuid Afrika 
achtereenvolgens de Herdersplevier, Charadrius pecuarius (Charadriidae), Smidsplevier, 
Vanellus armatus (Charadriidae), Diadeemkieviet, V. Coronatus (Charadriidae), 
Afrikaanse Zwarte Scholekster (Haematopodidae) en Kaapse Griel, Burhinus capensis
(Burhinidae). Deze soorten werden uitgekozen vanwege de variatie in lichaamsgewicht 
van de volwassen vogels, de groeistrategie van de jongen, en de timing van het 
broedseizoen. Met behulp van literatuurgegevens van andere steltlopersoorten was het 
tevens mogelijk om de invloed van de geografische verspreiding op groei en 
energiegebruik van de steltloper- en meeuwenkuikens (Charadriidae and Lari) te 
vergelijken.
 De nestvliedende kuikens van de Kleine Strandloper groeiden relatief snel in 
Medusa Bay, Siberië (73ºN), ze hadden namelijk een 14% hogere groeicoëfficiënt en, 
gemeten over de eerste 15 dagen tot het vliegvlug worden, een 107% hoger niveau van 
de totale metaboliseerbare voedselopname (TME) dan voorspeld op grond van hun 
lichaamsgewicht. Het feit dat ze klein zijn en dus een hoge oppervlakte-inhoud 
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verhouding hebben, zou relatief veel warmteverlies tot gevolg kunnen hebben en zo 
hun energieverbruik en groei kunnen beïnvloeden in de koude Arctis. 
 De nestvliedende kuikens van de Herdersplevier, Smidsplevier en 
Diadeemkieviet, werden onderzocht in het warme subtropische klimaat van Zuid-
Afrika. Lichaamsgrootte, de start van het broeden, de groeistrategie, en habitat hadden 
allemaal een effect op de groei en energiehuishouding van de kuikens. Hun lage 
groeicoëfficiënt, rustmetabolisme (RMR) en dagelijks energieverbruik zouden 
aanpassingen kunnen zijn aan de geringe hoeveelheid voedsel dat beschikbaar is, en de 
gematigde temperaturen in hun milieu. De kuikens van deze drie nestvliedende 
soorten groeiden inderdaad langzamer, en hadden een lager dagelijks energieverbruik 
dan hun even grote verwanten uit arctische en gematigde streken. 
 De semi-nestvliedende kuikens van de Afrikaanse Zwarte Scholekster zijn wel 
mobiel zodra ze uit het ei komen, maar worden tot het vliegvlug worden door de 
ouders gevoed. Hun groeisnelheid bleek van invloed te zijn op hun kans om het nest 
te verlaten, de duur van de periode tot het verlaten van het nest en hun gewicht op het 
moment van het verlaten van het nest. De kuikens vertoonden een grote variatie in 
groeisnelheid, maar zelfs de langzame groeiers verlieten op den duur het nest. Deze 
langzame groeiers bleven achter in de groei van alle lichaamsdelen behalve de vleugels. 
Daardoor konden ze eerder het nest verlaten dan op grond van hun langzame groei 
verwacht zou worden. De kuikens uit hetzelfde nest vertonen sterke onderlinge 
rivaliteit. Er vormt zich een dominantie hiërarchie die tot gevolg heeft dat er verschil 
in grootte ontstaat. Het grootste kuiken verlaat het nest het eerst, en heeft op het 
moment van nest verlaten een groter gewicht en daardoor waarschijnlijk betere 
overlevingskansen dan de andere kuikens. De groeicoëfficiënt van de Afrikaanse 
Zwarte Scholeksters op Robbeneiland (33ºZ) was 2% lager dan was voorspeld. De 
relative groeicoëfficiënt (observaties versus voorspelling) van de semi-nestvliedende, 
door de ouders gevoerde, kuikens van Afrikaanse Zwarte Scholekster lag dichter bij de 
verwachte waarde voor steltlopers dan die van de nestvliedende, zelfvoedende, 
steltlopers uit de Westkaap. De relatieve groeisnelheid van de Afrikaanse Zwarte 
Scholeksterkuikens was lager dan die van andere scholekster soorten die op het 
noordelijk halfrond voorkomen. Dit is mogelijk een gevolg van verschillen in 
lichaamsgrootte, klimaat en voedselbeschikbaarheid. Het rustmetabolisme van de 
kuikens, hun dagelijkse maximim v.w.b. de metaboliseerbare energie opname (DME) 
en de totale metaboliseerbare energieopname gedurende de totale groeiperiode (TME) 
waren gelijk aan wat de modelvoorspellingen. De kuikens besteedden minder tijd aan 
voedselzoeken en waren langer inactief dan andere nestvlieders. Dit heeft tot gevolg 
dat ze relatief sneller kunnen groeien dan nestvlieders in vergelijkbare 
klimaatsomstandigheden. 
 Een andere steltlopersoort met semi-nestvliedende, door de ouders gevoerde 
jongen, uit de Westelijke Kaap (34ºZ) is de Kaapse Griel, waarvan alle 
groeiparameters overeenkomen met de, op basis van hun lichaamsgewicht, voorspelde 
waarden. Relatief gezien is hun energieverbruik hoger dan dat van de nestvlieders in 
hetzelfde milieu, maar lager dan dat van vergelijkbare steltlopers in gematigde en 
arctische gebieden. De semi-nestvliedende ontwikkeling van de kuikens van deze soort 
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maakt het ze mogelijk om relatief sneller te groeien dan de nestvlieders en lijkt van 
belang te zijn in het voortbestaan van de soort. 
 Door de steltlopers als groep te onderzoeken en ze te vergelijken met de 
verwante meeuwen (Charadriiformes, Lari) was het mogelijk om inzicht te krijgen in 
het belang van het volwassen lichaamsgewicht, de manier van ontwikkeling en de 
breedtegraad, voor de groei en energiehuishouding van de steltlopers. Semi-
nestvliedende steltlopers vertoonden relatief snellere groei dan de nestvliedende 
soorten, op dezelfde breedtegraad. Dit werd vooral duidelijk door de Afrikaanse 
Zwarte Scholekster en de Kaapse Griel te vergelijken met Zuid-Afrikaanse 
nestvlieders. Daarnaast bleken de relatieve groeisnelheid en de totale metabolische 
energieopname van de kuikens toe te nemen met de breedtegraad. Kuikens op hogere 
breedtegraad kunnen mogelijk hun hogere energieverbruik, veroorzaakt door hogere 
thermoregulatiekosten, compenseren door meer voedsel op te nemen. Het 
rustmetabolisme (RMR) van de kuikens bleek niet gerelateerd te zijn met de 
breedtegraad, waardoor men zou kunnen concludereren dat energieverbruik van 
kuikens in die gebieden meer beïnvloed wordt door hun kosten voor thermoregulatie 
en activiteit, dan door hun kosten voor het rustmetabolisme. Steltloperkuikens op 
hogere breedtegraden besteden hun tijd óf aan voedselzoeken óf aan opgewarmd 
worden door hun ouders, en lijken onder een grotere tijdsdruk te opereren dan hun 
verwanten in de Westelijke Kaap, die in hun groei beperkt lijken door een lager 
voedselaanbod.


