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Prof. Theunis Piersma is de NWO-
Spinozapremie toegekend. Het is de 
hoogste wetenschappelijke onderschei-
ding in ons land. Met de premie van 2,5 
miljoen euro gaat Piersma onderzoek 
doen naar de ontwikkelingsecologie van 
de vogeltrek. De Groninger leerstoel van 
prof. Piersma wordt gefinancierd door 
Vogelbescherming Nederland en het 
Wereld Natuur Fonds.

Piersma heeft naam verworven als een 
gedreven onderzoeker die zelf zoveel 
mogelijk veldwerk doet. Hij is ook de 
stuwende kracht achter studies die leidden 
tot betere bescherming van het grootste 
natuurgebied van Nederland: de wadden. 
Hij is bovendien de oprichter van het Global 
Flyway Network voor onderzoek aan en 
bescherming van trekvogels.

Biodiversiteit en aanpassing
Met het toegewezen geldbedrag gaan 
Piersma en zijn team onderzoek doen naar 

www.rug.nl/re-
search/animal-ecolo-
gy/research/meadow-
birds/meadowbirds
http://www.globalfly-
waynetwork.com.au/
http://keningfane-
greide.nl/

Lees ook het korte 
essay dat René de Vos 
schreef over Piersma’s 
hypothese The Flexi-
ble Phenotype. Op 
www.vogelbescher-
ming.nl/vogelsplus

het aanpassingsvermogen van kanoeten, 
lepelaars en grutto’s. Aanpassingsvermo-
gen is cruciaal voor behoud van biodiversi-
teit. Piersma: “Vooral soorten die zich kun-
nen aanpassen aan snelle veranderingen 
hebben nog een kans in de door mensen 
gedomineerde wereld. wij willen weten wat 
dat vermogen tot aanpassen bepaalt. En 
trekvogels vormen een goed model om dit 
algemene vraagstuk te benaderen.”

Vragen die Piersma met dit onderzoek 
beantwoord wil krijgen zijn onder meer: 
in hoeverre bepalen jeugdervaringen de 
latere trekroutes? – is de evolutionaire 
flexibiliteit van vogels een gevolg van hun 
vermogen om te leren? – waarom past 
de ene soort zich makkelijker aan nieuwe 
omstandigheden aan dan de andere? – 
Doen jonge vogels die samen met oudere 
voor het eerst naar het zuiden vliegen het 
beter dan jongen die te laat zijn om van de 
ervaren dieren te profiteren? S
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toevluCht voor 
de tAPuit
Kortdurende, intensieve begrazing door 
schapen en geiten, gevolgd door extensieve be-
grazing waarbij ook pony’s worden ingezet. Het 
blijkt een uiterst effectieve beheermaatregel 
om vergraste duinen terug te vormen tot leefge-
bied voor de tapuit. Deze aanpak is één van de 

beheer- en beschermingsaanbevelingen die we 
kunnen lezen in de onlangs verschenen bro-
chure ‘toevlucht voor de tapuit’: een aanspo-
ring om meer tapuitenhabitat te scheppen. Daar 
hebben we véél van nodig want het gaat erg 
slecht met de tapuit. Hij is als broedvogel sterk 
achteruit gegaan en staat op de Rode Lijst. Het 
aantal paren in Nederland bedraagt nog geen 
300, die vooral in de duinen van Noord-Holland 

Toevlucht  
voor de tapuit

Bescherming van een  
bijzondere trekvogel


