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Barr Al hikman is an intertidal area along the east coast of the Sultanate of Oman. The area isteeming with life and has remained relatively untouched and unstudied by humans. Ecologicalstudies are needed to better understand and appreciate coastal areas such as Barr Al hikman.Such studies provide insight into the area itself and, if placed in perspective, can also deepenour general understanding of marine areas. Thereby it also provide tools for the effectiveconservation of these areas. In this thesis, I had a closer look at the molluscs, crabs, crab plovers Dromas ardeola andother shorebirds of Barr Al hikman. I studied the interaction between species and other part oftheir environment, and studied the evolutionary processes that have shaped them. Much of thepresented work relies on natural history: the science that observes and describes the naturalworld. I relied on traditional tools such as binoculars and notebooks, but I also used state-of-the-art bird-tracking techniques. With additional experiments and optimal foraging models Idelved into the processes underlying some of the observations. Finally, much of the insight inthis work was gained by relating my findings to work in marine habitats elsewhere in theworld.
Barr Al Hikman, molluscs, crabs and shorebirdsBarr Al hikman consists of 190 km2 of intertidal mudflats, an area of soft-sedimented seabottom which is exposed at low tide about twice each day. The tidal area harbours a largediversity of animals, of which birds are the most conspicuous group. Surveys of high-tide roostsin three winters between 2008 and 2016 showed that about half a million birds winter in thearea, representing 42 species (Chapter 5). The majority of these birds were shorebirds, ofwhich the majority comprised birds that foraged on crabs and other crustaceans and poly-chaetes (Chapter 2). Molluscivorous specialists were almost absent from the area. At first glance, the lack of molluscivorous specialists was surprising, as an extensivesampling programme in 2008 showed that most of the biomass and numerical densities of themacrozoobenthic community of Barr Al hikman consisted of molluscs (gastropods andbivalves). Yet, detailed measurements showed that molluscs were mostly unavailable tomolluscivorous shorebirds, either because of their hard-to-crush shells, or because they wereburied in the sediment at depths unavailable to the shorebird species in this region. We inter-preted these traits as anti-predation traits. Direct observations and repair scars on gastropodsshowed that molluscs are currently prone to predation by blue swimming crabs Portunus
segnis, which suggests that the observed anti-predation traits have evolved in response to therisk of predation by swimming crabs (Chapter 2). These observations teached us how important crabs are in the Barr Al hikman ecosystem.In the Chapters 3 and 4 we took a closer look at the crabs of Barr Al hikman. To study thespatiotemporal distribution in relation to relevant habitat as well as some of the life histories,we sampled crabs across the mudflats in four winters. Sentinel crabs of the genus Macroph -
thalmus were found to be most abundant. The studied sentinel crabs were found to completemost or their entire life cycle in the intertidal zone, where they live in self-excavated burrows.These burrows ranged from simple, single-tunnelled burrows to cathedral-like complex
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constructions. Most of the sentinel crabs were found in seagrass at intermediate distance fromthe coast. Swimming crabs were the second most abundant group of crabs. Unlike sentinelcrabs, swimming crabs are mobile; they do not burrow. Swimming crabs were mostly found inseagrass beds, which they presumably use for shelter and as food. Our data suggests that thelarger blue swimming crabs leave the area and spawn in deeper waters.In Barr Al hikman most of the shorebirds that forage on crabs were found to specialize onthe sentinel crabs that lack large and strong claws (contrary to swimming crabs) and are there-fore easy to handle. Yet, sentinel crabs hide in their burrows when they see a predatorapproaching (again unlike swimming crabs) and shorebirds can spend quite some time waitingabove burrows for an occupant to re-emerge. There is only one bird species that forages bothon burrowing crabs and swimming crabs: the crab plover. Crab plovers are large black-and-white shorebirds with heavy, dagger-like bills. In Chapter 8 we show that crab ploversstrongly preferred swimming crabs over sentinel crabs. Crab plovers included sentinel crabs intheir diet only when the densities of swimming crab were below a threshold of 9 crabs per m2.In years when densities of swimming crabs where above 9 crabs per m2, crab plovers werefound to exclusively forage on swimming crabs, even if sentinel crabs were abundant. Weconcluded that the crab plovers’ preference for swimming crabs emerges from a combinedeffect of the efficient handling of swimming crabs and of the efficient hiding of sentinel crabs. We validated this conclusion in an experiment with three captive crab plovers that we keptin a large cage in our field camp for about two weeks. These birds were offered sentinel crabs
ad libitum (readily available) and large blue swimming crabs (Chapter 7). Crab plover caningest the latter species only after opening the carapax, which involves long handling times, butmakes the crab easier to digest. With an empty stomach the captive birds preferred sentinelcrabs, which is exactly what is to be expected from an energy maximizing point of view whenboth crabs are readily available. Birds with a full stomach switched their preference fromsentinel crabs to large swimming crabs. It is likely that this switching of prey is due to the rela-tively high digestive quality of large swimming crabs. These results show that prey choice canbe context-dependent, but how this translates to free-ranging crab plovers is not clear. Free-ranging birds hardly consumed larger swimming crabs, presumably because the densities oflarge swimming crabs were low. Because free-ranging crab plovers mainly consumed smallswimming crabs, which have an equal or lower digestive quality than sentinel crabs, stomachfullness cannot explain the observed preference for small swimming crabs in free-ranging crabplovers (Chapter 8). To further study the foraging behaviour of crab plovers we tracked 20 individuals withstate-of-the-art GPS and accelerometer tracking technology. Accelerometers are movementsensors, of which the signal after calibration can be used to infer behaviour. First we developeda method to classify crab plover behaviour based on acceleration data (Chapter 9). In Chapter
10 we used this method to study the whereabouts of the crab plovers in relation to the tidalcycle. We found that the behaviour and movements of crab plovers is tightly related to the tidalcycle, as birds almost always foraged close to the water line, day and night. We suggest that thisspatially restricted behaviour can be explained by swimming crabs being most active andabundant around the moving waterline.  
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PerspectiveSeveral species at Barr Al hikman show morphological traits that are more extreme than inother intertidal areas across the world. First of all, the molluscs at Barr Al hikman are distinctlybetter defended than those reported from anywhere else (Chapter 2). Furthermore, themassive bill of the crab plover, which gives them the unique capacity to handle swimmingcrabs, is seen in only one other shorebird species (Chapter 8, see below). These results are in line with studies on rocky shores and shallow waters in other regions.For example, species of the Indo-West Pacific biogeographical area have distinctly strongerarmature than species in any other (climatically similar) areas. In general, species are thoughtto evolve their armature in the interaction with other species in so-called evolutionary armsraces. Observations and theory show that well-developed armature are more likely to evolve inlarge, warm and productive environments. The Indo-West Pacific is a typical example of suchan area. We find that many of the species, ranging from molluscs to crabs and shorebirds, havehome ranges that extend far beyond the ‘borders’ of Barr Al hikman. Barr Al hikman is there-fore a characteristic part of the larger Indo-West Pacific environment, their inhabitants havinga shared evolutionary history with the faunas of rocky shores and shallow waters in thisbiogeographical region (Chapter 12). Whether other intertidal mudflats in the Indo-West Pacific region are also characterized byspecies with well-developed armature remains to be tested, but two observations suggest thatthis is the case. Firstly, the only shorebird that has a similar-shaped bill as the crab plover is thebeach thick-knee Esacus magnirostris, a shorebird not closely related to crab plovers, but, likecrab plovers, consuming armoured crabs and endemic to the Indo-West Pacific (Chapter 12).Furthermore, red knots Calidris canutus are molluscivorous shorebirds that are abundant onalmost all intertidal mudflats around the globe except for most parts of the Indo-West Pacific.We speculate that the near absence of red knots may be a direct consequence of the abovedescribed well-developed armature in molluscs (Chapter 2). Thus, evolutionary arms racescan have far-ranging consequences both for the morphology and the distribution of species.
The importance and conservation of Barr Al HikmanThe work presented in this thesis shows that Barr Al hikman is a very rich and biodiverseecosystem. It gives several arguments that can guide decision makers to protect Barr Alhikman as an ecosystem. First, the area functions as a nursery ground for economically impor-tant swimming crabs (Chapter 3). Second, Barr Al hikman is a key area for shorebirds in theWest-Asian East-African flyway, since the area harbours more than 1% of the (sub)populationfor eighteen different species (Chapter 5). The survey data further showed that over the yearsthe numbers of most bird species in the area were stable or increased (Chapter 5). This latterfinding contrasts to many other areas in the world, which suggests that the relevant conditionsfor birds in the area did not change as much as in other areas. It is important to note that Barr Al hikman lies in a part of the world that is now rapidlychanging by human development and expansion. Crab plovers may be specifically vulnerable
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for environmental change in the Indo-West Pacific as they are endemic to this region. Theybreed at specific habitats that they currently finds at only 20 sites, all of them around theArabian Peninsula (Chapter 11). The crab plovers wintering at Barr Al hikman breed in south-west Iran and Kuwait (Box B). Demographic estimates, on top of the survey data, suggest thatthis population of crab plovers is currently stable but vulnerable (Chapter 6). Now is the timeto protect the breeding and wintering habitats of this extraordinary species. Besides the practical arguments for conservation, this thesis provides tools for how weshould approach and consider the conservation of ecosystems like Barr Al hikman (Chapter
12). That is, the species of Barr Al hikman cannot be seen as isolated identities. They evolvedtheir characteristics in an endless number of interactions with other species in the large andproductive Indo-West Pacific. For the conservation of ecosystem and the species of Barr Alhikman, not only Barr Al hikman should be protected, but also similar coastal habitats in theIndo-West Pacific. Only then, the complex interaction that have led to the described evolu-tionary arm races can continue.
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Barr Al hikman is een waddengebied in het oosten van het Sultanaat van Oman dat bruist vanhet leven en waar natuurlijke processen weinig gestoord zijn door menselijke activiteiten.Ecologische studies zijn nodig voor een beter begrip en waardering van waddengebieden zoalsBarr Al hikman. Ze geven niet alleen inzicht in de processen die spelen in een lokaal eco -systeem, ze kunnen ook, als ze in perspectief worden gezet met andere gelijksoortige ecosy-stemen, kennis opleveren over de algemene werking van kustsystemen en daardoor ookhandvatten geven voor bescherming.In dit proefschrift heb ik gekeken naar de weekdieren (slakken en schelpen), krabben,krabplevieren Dromas ardeola en andere wadvogels van Barr Al hikman. Ik heb bestudeerdhoe ze elkaar en andere aspecten van hun omgeving wederzijds beïnvloeden, en ik hebgekeken hoe die gevormd zijn door evolutionaire processen. Veel van het werk is gebaseerd opnatuurhistorisch onderzoek. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van traditionele methoden, inclu-sief telescoop en opschrijfboekjes. Maar ook gebruikte ik meer moderne technieken waarbij wevogels met zenders uitrustten. Met aanvullende experimenten en modellen die zich baseren opoptimaliteits-theorie heb ik geprobeerd de mechanismes achter sommige observaties beter tebegrijpen. Daarnaast heb ik veel inzichten verkregen door mijn observaties te vergelijken metwaddensystemen elders in de wereld.
Barr Al Hikman, weekdieren, krabben en wadvogelshet intergetijdegebied van Barr Al hikman bestaat uit 190 km2 droogvallend wad (ter vergelij-king: het Nederlandse waddengebied bestaat uit ongeveer 1200 km2 aan droogvallendewadplaten). het herbergt een enorme diversiteit aan leven, waarvan wadvogels het meest inhet oog springen. Tijdens hoogwatertellingen in 2008, 2013 en 2015 telden we ongeveer eenhalf miljoen vogels, bestaande uit 42 soorten (Hoofdstuk 5). het overgrote deel van dezevogels waren wadvogels en het overgrote deel van de wadvogels bestond uit vogels die zichspecialiseren op krabben, garnaalachtigen en wormen (Hoofdstuk 2). Wadvogels die zichspecialiseren op weekdieren zagen we nauwelijks in het gebied.Op het eerste gezicht was de afwezigheid van vogels die zich specialiseren op weekdierenopvallend, omdat een bemonsteringsprogramma uit 2008 liet zien dat het overgrote deel vande benthische organismen bestond uit weekdieren. Maar gedetailleerde metingen aan deweekdieren lieten zien dat er weinig eten te halen valt voor weekdier-etende vogels: wevonden dat bijna alle weekdieren leefden in schelpen die steltlopers niet kunnen kraken.Daarnaast leefden veel schelpdieren erg diep in het sediment, buiten het bereik van vogelsna-vels. Directe observaties en littekens op slakken lieten zien dat weekdieren onderhavig warenaan predatie van krabben, waarschijnlijk voornamelijk de blauwe zwemkrab Portunis segnis.Dit suggereert dat de harde schelp en het ingraven van schelpdieren zijn geëvolueerd alsantwoord op het gevaar van predatie door zwemkrabben.Krabben zijn dus een belangrijke component in het Barr Al hikman ecosysteem. In
Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 hebben we de krabben van Barr Al hikman nader bekeken. Om deruimtelijke en temporele verspreiding van de krabben beter te begrijpen hebben we gedurendevier winters op verschillende biotopen van het intergetijde-systeem krabben bemonsterd.
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‘Oogsteelkrabben’ van het genus Macrophthalmus waren de meest voorkomende krabben.Deze krabben verblijven hun hele leven in de intergetijde zone waar ze voornamelijk leven inzelf gegraven holletjes. Afgietsels van krabbenholletjes lieten zien dat sommige soorten ergsimpele holletjes graven, terwijl andere enorm complexe gangenstelsels maken. De meesteoogsteelkrabben werden gevonden op plaatsen waar zich ook zeegras bevond, op enigeafstand van de kust. Zwemkrabben van de Portunidae familie waren de tweede groep krabbendie we veel tegenkwamen in onze monsters. Anders dan oogsteelkrabben waren de zwem-krabben die we vonden mobiel; ze graven geen holletjes. Zwemkrabben vonden we vooral inzeegras, dat ze waarschijnlijk gebruiken als voedsel en als bescherming. We zagen geen groteblauwe zwemkrabben in het intergetijde gebied. Blijkbaar verlaten die het gebied om huneieren in dieper water te leggen. De meeste wadvogels in Barr Al hikman foerageerden op oogsteelkrabben. Die hebben,anders dan zwemkrabben, geen sterke klauwen, en zijn daardoor makkelijk te hanteren. Maaroogsteelkrabben schuilen in hun holletje als ze gevaar zien, en wadvogels die op oogsteel-krabben foerageren moeten regelmatig boven die holletjes wachten totdat een krab weer aanhet oppervlak komt. De krabplevier, een grote, zwart-witte vogel met een zware, dolkachtigesnavel, is de enige vogel die zowel op oogsteelkrabben als op de beter bewapende zwem-krabben foerageert. Sterker nog, in Hoofdstuk 8 laten we zien dat krabplevieren in sterkemate zwemkrabben verkozen boven oogsteelkrabben. Alleen in jaren dat er weinig zwem-krabben waren, aten krabplevieren ook oogsteelkrabben. In jaren dat er veel zwemkrabbenwaren, aten krabplevieren bijna uitsluitend zwemkrabben, ook als er veel oogsteelkrabbenwaren. Blijkbaar hebben krabplevieren een voorkeur voor zwemkrabben, waarschijnlijk zowelomdat krabplevieren goed zijn in het vangen en verwerken van zwemkrabben, alsmede omdatde manier van schuilen van de oogsteelkrabben een effectieve anti-predatie tactiek is.Deze laatste conclusie konden we deels valideren in een experiment met krabplevieren diewe drie weken in gevangenschap hielden in een grote kooi in ons veldstation. Deze vogelskonden kiezen uit ad libitum (direct beschikbare) oogsteelkrabben en grote zwemkrabben(Hoofdstuk 7). Deze laatste groep kunnen krabplevieren alleen doorslikken als ze eerst hetschild van de krabben verwijderen, wat ze veel tijd kost, maar wat de zwemkrabben welmakkelijker verteerbaar maakt. Krabplevieren met een lege maag hadden een voorkeur vooroogsteelkrabben, waarschijnlijk omdat die de meeste energie opleveren zolang er maar ruimteis in de maag voor al die harde delen. Maar met een volle maag bleek hun voorkeur teverschuiven van oogsteelkrabben naar grote zwemkrabben. We weten deze verandering aande mogelijkheid dat krabplevieren met een volle maag beperkt worden door de snelheidwaarmee hun maag het voedsel kan verteren, en grote zwemkrabben zijn makkelijker teverteren. Maar hoe dit resultaat zich vertaald naar de veldsituatie is niet precies duidelijk. Devogels in het veld aten nauwelijks grote zwemkrabben. Misschien was dat omdat de dicht-heden van grote zwemkrabben te laag waren. De ‘vrije’ vogels aten voornamelijk kleine zwem-krabben, en deze voorkeur kan niet worden verklaard vanuit het idee van beperking doorverteringssnelheid, omdat we vonden dat kleine zwemkrabben net zo goed te verteren zijn alsoogsteelkrabben (Hoofdstuk 8).We bestudeerden het foerageergedrag van de krabplevieren met behulp van 20 miniatuurzenders. Deze zenders hadden zowel een GPS als een versnellingsmeter (accelerometer). In
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Hoofdstuk 9 presenteren we een methode om met behulp van de versnellingsmeter gedrag teclassificeren. In Hoofdstuk 10 gebruikten we deze methode om de omzwervingen van dekrabplevieren nader te bestuderen. We vonden dat alle bewegingen van krabplevieren sterkgerelateerd zijn aan het getij. Ze foerageerden bijna altijd dichtbij de waterlijn, zowel overdagals ’s nachts. Waarschijnlijk bleven de krabplevieren dichtbij de waterlijn omdat in dit gebiedde zwemkrabben en mogelijk andere prooien het meest actief en abundant waren.
PerspectiefEen aantal soorten in Barr Al hikman hadden extremere morfologische eigenschappen dan inandere waddensystemen. Zo konden we geen ander waddengebied vinden waar de week-dieren zo’n dik pantser hebben als in Barr Al hikman (Hoofdstuk 2). Daarnaast is er maar éénandere wadvogel die zo’n stevige dolksnavel heeft als de krabplevier (Hoofdstuk 8 en zieonder).Deze resultaten zijn in lijn met eerdere studies aan rotskusten en ondiepe kustzeeën. Dielieten zien dat organismen, voornamelijk weekdieren, krabben en vissen, in de Indo-WestPacifische biogeografische regio opvallend meer bewapening hebben dan soorten in andere(klimatologisch identieke) gebieden. In het algemeen wordt aangenomen dat soorten hunbewapening evolueren in zogenaamde evolutionaire wapenwedlopen. Observaties en theorielaten zien dat goed ontwikkelde bewapening vooral wordt gevonden in grote, warme enproductieve milieus. De Indo-West Pacific is typisch zo’n gebied. Omdat we vonden dat veelsoorten in Barr Al hikman, inclusief weekdieren, krabben en wadvogels, een leefgebied hebbendat veel groter is dan Barr Al hikman, beschouwen we Barr Al hikman als een onderdeel vande Indo-West Pacifische regio. Dat impliceert dat de soorten die we vinden in waddengebiedenzoals Barr Al hikman een gedeelde evolutionaire geschiedenis hebben met de soorten van rots-kusten en ondiepe wateren in deze biogeografische regio (Hoofdstuk 12).Of andere waddengebieden in de Indo-West Pacifische regio ook worden gekenmerkt doorsoorten met goed ontwikkelde bewapening moet nog worden uitgezocht, maar er zijn tweeobservaties die suggereren dat dit inderdaad het geval is. Allereerst is er maar één andere soortdie een gelijkvormige snavel heeft als de krabplevier, en dat is de rifgriel Esacus magnirostris.De rifgriel is een wadvogel die niet verwant is aan de krabplevier, maar die, net als krab -plevieren, endemisch is voor de Indo-West Pacific en zwaarbewapende krabben op het menuheeft staan (Hoofdstuk 12). Daarnaast is een andere wadvogel, de kanoet Calidris canutus,juist bijna volledig afwezig in de Indo-West Pacifische regio terwijl die soort talrijk is in bijnaalle andere waddengebieden. We speculeren in Hoofdstuk 2 dat dat is omdat de schelpen in deIndo-West Pacifische regio niet of nauwelijks beschikbaar zijn voor deze soort, omdat ze tezwaar bewapend zijn. Ons werk laat dus zien dat evolutionaire wapenwedlopen grote gevolgenkunnen hebben voor zowel de morfologie als de verspreiding van soorten. 
Belang en bescherming van Barr Al HikmanDit proefschrift laat zien dat Barr Al hikman een gebied is met grote biodiversiteit. het biedtook een aantal argumenten die van belang zijn voor beleidsmakers. Zo functioneert het gebied
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als een belangrijke kraamkamer voor economisch belangrijke zwemkrabben (Hoofdstuk 3).Daarnaast is Barr Al hikman een sleutelgebied voor wadvogels in de West-Aziatische Oost-Afrikaanse ‘flyway’, omdat het gebied voor 18 soorten meer dan 1% van de populatie herbergt(Hoofdstuk 5). De tellingen lieten ook zien dat de aantallen van veel wadvogelsoorten in hetgebied stabiel waren of toenamen. Deze laatste bevinding verschilt van andere waddenge-bieden. Dit suggereert dat de voor vogels relevante condities in Barr Al hikman niet zoveel zijnverslechterd als in andere gebieden. Dat komt misschien omdat er in Barr Al hikman langer dan in andere gebieden weinigverandering door menselijk handelen is geweest. Echter, Barr Al hikman ligt op het ArabischSchiereiland, waar veel gebieden nu veranderen door menselijk toedoen. Krabplevierenkunnen extra kwetsbaar zijn voor veranderingen omdat de soort broedt in specifiek habitat.Dit habitat vinden krabplevieren in ongeveer 20 plaatsen die allemaal op of bij het Arabischeschiereiland liggen (Hoofdstuk 11). De krabplevieren die in Barr Al hikman overwinterenbroeden voor zover bekend uitsluitend in het zuidwesten van Iran en in Kuwait (Box B). Mettellingen en overleving- en reproductie schattingen konden we laten zien dat de populatie vankrabplevieren in Barr Al hikman momenteel stabiel is, maar wel kwetsbaar (Hoofdstuk 6).het is nú tijd om de broed- en wintergebieden van de krabplevier te beschermen.Naast praktische argumenten voor bescherming biedt dit proefschrift ook ideeën over hoewe moeten nadenken over de bescherming van gebieden als Barr Al hikman (Hoofdstuk 12).Namelijk, Barr Al hikman is geen geïsoleerd ecosysteem. De eigenschappen van de organismendie er leven zijn geëvolueerd in eindeloze interacties met andere organismen in het grote enproductieve biogeografische gebied van de Indo-West Pacific. Als we het unieke ecosysteemvan Barr Al hikman willen behouden moeten kustgebieden in de hele Indo-West Pacificworden beschermd. Alleen dan blijft het complexe systeem bestaan waarbinnen de in dit proef-schrift beschreven evolutionaire wapenwedlopen zich afspelen.
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