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Achtergrond 

Jaarlijks trekken miljoenen vogels tussen hun broedgebieden in gematigde streken 

en hun sub-tropische overwinteringsgebieden. Trekvogels weten door middel van 

reisschema’s en routes die in de loop van de evolutie zijn ontstaan, uitstekend 

gebruik te maken van veranderingen in voedselomstandigheden die samenhangen 

met de loop van de seizoenen op aarde. Een dergelijke levensstijl vereist echter 

wel dat trekvogels de juiste vertrekbeslissingen nemen, waarbij een goede 

tijdsplanning de overlevingskansen en het reproductief succes (‘fitness’) verhogen. 

Door menselijk toedoen verandert het klimaat en het landschap echter op grote 

schaal en in een hoog tempo. Is zo’n mobiele levensstijl nog wel geschikt nu de 

omgeving waar trekvogels gebruik van maken zo snel verandert?  

Gedurende de laatste decennia is door klimaatverandering de 

voorjaarstemperatuur in Europa steeds hoger geworden, waardoor een aantal 

belangrijke voedselbronnen die vogels benutten gedurende het broedseizoen zijn 

vervroegd. Hierdoor is het optimale moment van aankomst mogelijk ook 

vervroegd. Trekvogels zouden dus vroeger in het voorjaar moeten aankomen om 

van dit tijdelijke ‘seizoensvoedsel’ te blijven profiteren. De afgelopen decennia 

hebben biologen grote vooruitgang geboekt in het beschrijven van dit soort 

fenologische aanpassingen aan klimaatopwarming. Eén van de best onderzochte 

soorten in dit veld is de bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca: een 

insectenetende zangvogel die in Eurazië broedt, maar het grootste deel van het jaar 

in West-Afrika verblijft. Alleen in de Europese broedgebieden waar het voorjaar 

duidelijk warmer werd, vervroegden de vliegenvangers hun legdatum en/of 

aankomstdatum in het voorjaar. Die aanpassing leek echter niet altijd voldoende. 

Zo bleek dat in gebieden en habitats waar vogels het minst reageerden op 

omgevingsveranderingen, de lokale populatie in aantal afnam.  

Hoewel we veel hebben geleerd van deze langetermijnstudies op de 

broedgebieden, geven deze studies een incompleet beeld van het leven van deze 

trekvogels. De condities in de overwinteringsgebieden en tijdens de trekroute 

kunnen mogelijk bepalen wanneer ze daar weg kunnen en vervolgens hoe snel ze 

kunnen trekken. Om de beperkte aanpassing van aankomstdatum op de 

broedgebieden te verklaren zullen we dus moeten begrijpen welke factoren vogels 

hinderen om eerder aan te komen. Waarom komen sommige vogels eerder in het 

voorjaar aan dan andere? Komt dit door wat ze in Afrika aantreffen, wanneer ze 

vertrekken, of juist door omstandigheden die ze onderweg tegenkomen? Het zijn 

deze vragen die ik in dit proefschrift wil beantwoorden, en die zullen helpen te 

begrijpen wat de (on)mogelijkheden van aanpassing zijn wanneer de omgeving 

blijft veranderen.   

Doel en aanpak 

Dit proefschrift start daarom in West-Afrika, waar we bonte vliegenvangers in 

Ghana observeerden tijdens het einde van hun overwinteringsperiode, vlak voordat 
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ze weer terugvliegen naar het broedgebied. Om die gegevens in context te kunnen 

zien, moeten we ook iets weten over de timing van trek en hoe de verschillende 

broedpopulaties in Europa zich verdelen over het overwinteringsgebied. Daarom 

beschrijven we voor een aantal broedvogels uit verschillende broedgebieden in 

Europa wie zich ongeveer waar bevindt in West-Afrika en wanneer vogels weer 

vertrekken richting het broedgebied. Juist door bonte vliegenvangers jaarrond te 

volgen en te onderzoeken – en niet alleen op het broedgebied – verruimt dit 

proefschrift het perspectief op de mogelijkheden die lange afstandstrekvogels 

hebben om hun jaarcyclus aan te passen.  

We onderzochten bonte vliegenvangers in hun natuurlijke omgeving waarin zij 

blootstaan aan natuurlijke selectie. Een combinatie van tracking-technieken 

(geolocation-loggers, stabiele isotopenanalyse) en exploratief ecologisch 

veldonderzoek in Ghana werd ingezet om migraties en het gebruik van de 

overwinteringslocaties door vogels in kaart te brengen. Een ander deel van het 

onderzoek vond plaats in een nestkastpopulatie met ca. 300 broedparen in Drenthe, 

Nederland (52°49’N, 6°22’E: opgezet in 2007). Middels een meerjarig 

veldexperiment testten we of verschuivingen in de geboortedag het mogelijk maakt 

om de voorjaarsaankomst en eileg in het nageslacht te vervoegen.  

Reisschema’s jaarrond 

Onze studie met ultralichte geolocators laat zien dat in 2014 de bonte 

vliegenvangers uit Drenthe in gemiddeld twee weken van de 

overwinteringslocaties – met name in westelijk Ivoorkust – terug naar het 

broedgebied vliegen (hoofdstuk 6). Dit is een reis van meer dan 5000 km. De 

meeste vogels startten deze voorjaarsmigratie met een lange non-stop vlucht van 

40-60 uur. Waarschijnlijk vliegen ze op grote hoogte, waardoor ze de hitte van de 

Sahara kunnen vermijden (hoofdstukken 4 en 6). Na deze marathonvlucht over de 

woestijn trekken ze ‘s nachts verder richting het broedgebied. Er was aanzienlijke 

spreiding in wanneer vogels arriveerden op het broedgebied, met drie weken 

verschil tussen de vroegst en laatst arriverende man. Deze spreiding in aankomst 

werd niet veroorzaakt doordat vogels sterk verschilden in de snelheid van de 

voorjaarstrek, maar werd bepaald door het moment waarop een individu zijn reis 

vanuit Afrika startte (hoofdstuk 6). Vrouwtjes en jonge vogels hadden in 

vergelijking tot volwassen mannetjes latere vluchtschema’s in het voorjaar 

(hoofdstukken 5 en 6). De duur van de najaarstrek was ongeveer tweemaal zolang 

als in het voorjaar (hoofdstukken 3 en 6). De herfstmigratie naar Afrika werd 

flexibel aangepast naar gelang vogels gebroed hadden of niet. Mannen die wel een 

territorium hadden maar geen partner kregen, verlieten het broedgebied eerder dan 

broedvogels die jongen grootbrachten (hoofdstuk 6). Deze verschillen in het 

moment van trekken waren zichtbaar gedurende de herfsttrek, maar verdwenen 

tijdens het winterverblijf van ruim zes maand, en bleken niet samen te hangen met 

de grote variatie in vertrekschema’s in het voorjaar uit Afrika.  
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Wat zijn de mogelijkheden om eerder te arriveren? 

Als deze trekvogels eerder moeten aankomen in het broedgebied om succesvol te 

broeden, zijn er waarschijnlijk weinig mogelijkheden om dit te bereiken door 

sneller te vliegen, aangezien alle vogels ongeveer even hard, op hoge snelheid 

vlogen. Een vervroeging van de aankomst kan mogelijk wel bereikt worden via 

veranderingen in de vertrekschema’s uit Afrika. 

We onderzochten of een dergelijke vervroeging in de voorjaarstrek kan 

ontstaan doordat jongen die vroeger in het voorjaar worden geboren, zelf later in 

het leven ook een vroegere jaarcyclus hebben. Door eieren koel te zetten, 

manipuleerden we tijdens drie opeenvolgende broedseizoenen de geboortedatum 

van een deel van de broedsels, en vergeleken of een (ver)late geboortedag van een 

week ook een (ver)late aankomstdatum en eileg veroorzaakte wanneer deze jongen 

als volwassen vogels terugkeerden. Ten opzichte van broedsels die niet werden 

verlaat, resulteerde een verlate geboortedag in een sterk verlate aankomst en eileg  

in 2010, maar we konden dit niet bevestigen voor alle onderzoeksjaren (hoofdstuk 

7). Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat er allerlei omstandigheden kunnen zijn 

die zorgen dat verschillen in vertrekschema’s niet altijd tot uitdrukking komen in 

de aankomst op het broedgebied. Interessant genoeg vonden we in het 

aankomstjaar 2014 wél een positief verband met de geboortedag van niet-

gemanipuleerde jongen (geboren tussen 2007-2013), terwijl onze experimentele 

verschuiving in geboortedag geen extra verlating teweegbracht (hoofdstuk 7). Het 

effect van experimentele verlating bleek dan ook vooral zichtbaar in het eerste 

levensjaar na het experiment toen de vogels nog relatief jong waren, en is mogelijk 

een tijdelijk effect. Naast effecten van opgroeicondities rond de geboortedag 

moeten er dus ook andere processen een rol spelen. Wat veroorzaakt dan nog meer 

een correlatie tussen geboortedag-variatie en trekschema’s in het voorjaar? 

Een voor de hand liggende verklaring is dat timing van de voorjaarsmigratie in 

sterke mate erfelijk is bepaald. Het zal nader onderzocht moeten worden of 

erfelijkheid van tijdschema’s de belangrijkste oorzaak is voor het feit dat jongen 

die vroeg in het seizoen worden geboren zelf ook vroeger trekken en broeden. 

Een strak reisschema in een onstuimige wereld 

Ons onderzoek in Drenthe laat zien dat individuen in zekere mate constant van 

elkaar verschillen in hun aankomstdatum in het voorjaar. Anderzijds lijken er ook 

jaarverschillen in de timing en spreiding van aankomst op hun broedplek en de 

eileg (hoofdstukken 5 en 7). Dit suggereert dat individuele vogels niet altijd 

(kunnen) vasthouden aan hun eigen vaste tijdschema. De omstandigheden in de 

winter of het vroege voorjaar kunnen vogels met vroege of strakke tijdschema’s 

gemakkelijk belemmeren waardoor zij later vertrekken, de reis niet overleven of 

afzien van de voortplanting. De mate waarin vogels hun gedrag veranderen in 

reactie op dit soort wisselende omgevingsomstandigheden, verschilt niet alleen van 

seizoen tot seizoen (hoofdstuk 6), maar ook tussen individuen. Onze gegevens 
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suggereren dat jonge vogels en volwassen vrouwtjes in het voorjaar sterker 

reageerden op veranderingen in hun omgeving (‘grote fenotypische plasticiteit’) in 

vergelijking met volwassen mannen (hoofdstukken 5 en 7). De snelheid waarmee 

de aankomst op het broedgebied over generaties kan vervroegen, zal vertraagd 

worden door jaren met barre omstandigheden in de winter of tijdens de 

voorjaarstrek, omdat dit soort jaren juist in het nadeel kunnen zijn van individuen 

met vroege tijdschema’s. 

Helaas hebben we nog geen lange-termijn data waarmee we kunnen 

onderzoeken hoe jaarlijkse fluctuaties in overwinteringsomstandigheden de 

vertrekbeslissingen van bonte vliegenvangers beïnvloeden, of hoe schommelingen 

in weer en wind de snelheid van de voorjaarstrek bepaalt. Wel hebben we gegevens 

verzameld over de variatie en manier waarop vogels overwinteringsplekken 

gebruiken. Dit levert een gemengd beeld over de mate waarin 

overwinteringsomstandigheden bepalend zijn voor de rest van de jaarlijkse cyclus 

van bonte vliegenvangers. 

Hoe belangrijk is de overwinteringsplek? 

Aan de ene kant zagen we in het najaar een grote variatie en flexibiliteit in de 

reisschema’s van volwassen vogels. Dit suggereert dat er niet veel druk is om als 

eerste op het overwinteringsgebied aan te komen en zodoende de beste plekken  te 

bemachtigen (hoofdstukken 3 en 6). De variatie in trekschema’s in het voorjaar 

binnen vliegenvangers uit Nederland bleek niet samen te hangen met het moment 

waarop deze vogels in het najaar migreerden, aankwamen of op welke lengtegraad 

ze verbleven in de winter. Deze gegevens wijzen daarom niet op duidelijke 

voordelen van vroeg aankomen op het overwinteringsgebied, waarbij vroeg 

arriverende vogels de kans vergroten om de beste winterplekken te bezetten en zo 

eerder in het voorjaar kunnen vertrekken ( 'carry-over effect’). Ook bracht ons 

veldonderzoek in Ghana in verschillende habitats geen grote verschillen in de 

voedselbeschikbaarheid aan het licht.  

Aan de andere kant was de regenval in Ghana aantoonbaar gunstig in 2010-

2011. Dit heeft ons mogelijk belemmerd om verschillen in habitatkwaliteit aan te 

tonen, die wellicht wél tot uitdrukking komen in de meer beperkte 

voedselbeschikbaarheid in droge jaren. Bovendien lijken vogels van verschillende 

leeftijdsklassen te verschillen in habitatgebruik in de winter (hoofdstuk 2). Dit kan 

wijzen op concurrentie voor hoogwaardige overwinteringsplekken, waarbij de 

oudere vogels de betere, vochtiger habitats bezetten. Omdat bonte vliegenvangers 

veelal ieder jaar terugkeren naar dezelfde plek op het overwinteringsgebied, is een 

vroege aankomst in de winter mogelijk alleen van belang bij jonge vogels die voor 

de eerste keer trekken en een overwinteringsplek moeten bemachtigen. Een 

dergelijk mechanisme zou ook kunnen verklaren waarom we op basis van onze 

geolocator-resultaten aan volwassen (i.p.v. jonge) vogels geen aanwijzingen 

vonden die het voordeel van een vroege aankomst in de winter ondersteunen.  
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Ook suggereert de aanwezigheid van populatie- en seizoensspecifieke 

migratiestrategieën wel degelijk dat de overwinteringsplek er toe doet. Juist de 

marathonvluchten om de Sahara te overbruggen worden voorbereid op twee 

belangrijke opvetlocaties; dit betreft het overwinteringsgebied in het voorjaar en 

het Iberisch schiereiland in het najaar (hoofdstuk 4). Bovendien verbleven vogels 

uit verschillende broedpopulaties op andere overwinteringslocaties (lengtegraad), 

ondanks dat ze voor een groot deel dezelfde najaarstrekroute volgden. Deze 

verbindingen tussen broed- en wintergebieden ('migratory connectivity') toonde 

een intrigerend patroon waarbij vogels uit Noord-Europa – die laat broeden – ten 

westen overwinterden van vogels uit vroeger broedende populaties als Nederland 

en het Verenigd Koninkrijk (hoofdstuk 3). Populaties verspreidden zich dus niet 

willekeurig over het gehele overwinteringsgebied. Wij denken dat de 

mogelijkheden die vogels hebben om de voorjaarstrek goed voor te bereiden sterk 

verschillen tussen winterplekken, en ook afhangt met waar een broedvogel 

vandaan komt en welke tijdsplanning van migratie en eileg hierbij hoort.   

Al met al geven onze data dus geen eenduidig beeld over in hoeverre de 

locaties en omstandigheden in de winter bepalend zijn voor een tijdig en vervroegd 

vertrek uit Afrika.  

Slotbeschouwing 

Het onderliggende mechanisme dat de voorjaarsmigratie reguleert bij lange 

afstandstrekkers blijkt bonte vliegenvangers niet te verhinderen om de 

voorjaarstrek aan te passen aan de veranderde omstandigheden op hun broedgebied 

in Nederland. Toch zal nader onderzocht moeten worden of er grenzen zijn aan dit 

aanpassingsvermogen, ondermeer omdat de gebieden die veel Europese zangvogels 

gebruiken om hun voorjaarsmigraties voor te bereiden onder grote druk staan door 

snelle grootschalige ontbossing in Afrika.  

Ons onderzoek heeft veel vragen opgeroepen over het belang van 

overwinteringsplekken in het voorjaar; iets dat duidelijk nader onderzoek behoeft. 

De omstandigheden waaronder vogels opvetten voor de voorjaarstrek zouden grote 

downstream effecten kunnen hebben op ondermeer vertrek- en aankomstschema's 

van individuele vogels, het aanpassingsvermogen van populaties, en zelfs op hoe 

overwinteringslocaties en opvetstrategiën zijn geëvolueerd in vogels uit 

verschillende broedpopulaties. Het onderzoeken van de zeer dynamische 

overwinteringsomgeving en ecologie van deze trekvogels in relatie tot hun 

reisschema’s is misschien niet de makkelijkste taak, zoals ook te lezen is in dit 

proefschrift, maar wel een dringende taak die ook ruimschoots mogelijkheden 

biedt aan interessante en weinig betreden paden voor vervolgonderzoek.  
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