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Veel steltlopers zijn lange af-
standtrekkers: ze brengen de 
winter door in gematigde of 
tropische streken en trekken 
in het voorjaar noordwaarts om 
te broeden op het noordelijk halfrond. Tijdens drie zomers (2000-2002) hebben we 
in arctisch Siberië, op het Taimyr schiereiland (fi guur 1.5) onderzocht hoe stelt-
lopers het in de korte arctische zomer, die wordt gekenmerkt door een uiterst grillig 
klimaat, voor elkaar krijgen om succesvol te broeden. Daarbij lag de focus op het 
belang van de timing. De timing van aankomst op de toendra heeft gevolgen voor 
het hele verdere broedseizoen: het tijdstip van de eileg en van het uitkomen van de 
eieren, voor de kuikengroei en voor het moment van vertrek van de toendra. 

Het belang van timing en conditie
We wilden graag weten wat het effect is van de aankomstdatum en -conditie in de 
toendra op het broedsucces. Is het zo dat vogels die vroeg aankomen succesvoller 
zijn en meer jongen groot kunnen brengen dan vogels die later aankomen? En is 
het zo dat vogels die met een goede conditie aankomen ook een betere kans op een 
goed broedsucces hebben dan vogels met een slechtere conditie? Het verband tussen 
aankomst en de rest van het broedseizoen vormt een belangrijk onderdeel van een 
rekenkundig model dat de voorjaarstrek van steltlopers beschrijft. Vanaf hun ver-
trek van de overwinteringsgebieden in Afrika beschrijft het trekmodel stap voor stap 
wat er gebeurt. Ze bereiden zich voor op de trek door op te vetten. Dat gebeurt met 
een bepaalde snelheid en op een gegeven moment hebben ze genoeg energie om de 
volgende etappe naar de Waddenzee af te leggen. Ook hier vetten ze weer op en ver-
trekken dan richting Siberië. Zo’n model is niets anders dan een versimpelde weergave 
van de werkelijkheid, maar omdat de belangrijkste processen erin zijn opgenomen, 
biedt het de mogelijkheid om een voorspelling over het optimale trekgedrag van stelt-
lopers te maken. Dat model kon ontwikkeld worden omdat verschillende processen 
van de voorjaarstrek, zoals bijvoorbeeld de energiebehoefte en -beschikbaarheid in 
een overwinteringsgebied als de Waddenzee, en tijdens de trek al goed bestudeerd 
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zijn. Wat er eigenlijk nog ontbrak was informatie over het verband tussen de timing 
van de trek, de conditie bij aankomst in het broedgebied en het daaropvolgende 
broedsucces, ook wel de ‘terminal reward’ genoemd. Deze term laat zich lastig 
vertalen, maar misschien komt ‘eind opbrengst’ nog wel het dichtst in de buurt 
(fi guur 1.2).
 Als dit model eenmaal goed is opgetuigd kun je bijvoorbeeld bekijken wat er 
gebeurt wanneer het klimaat verandert en daarmee het voedsel, en een vogel die in 
het voorjaar uit de Waddenzee wil vertrekken niet voldoende heeft kunnen opvetten. 
Je kunt vervolgens berekenen waar dit dier uiterlijk een tussenstop moet maken, 
hoeveel hij dan minimaal moeten opvetten om het volgende station te bereiken. En 
uiteindelijk kun je ook berekenen wat zijn maximale broedsucces zal zijn. Zo dient 
dit model uiteindelijk ook beschermingsdoeleinden: je kunt aan geven waar de 
zwakste schakel op een trekroute van een bepaalde soort ligt. En als er één van de 
gebieden langs de trekroute bedreigd wordt, kun je niet alleen uit rekenen wat 
daarvan de consequenties zullen zijn, maar kun je ook adviseren over beheer.
 De oorspronkelijke bedoeling was dat we steltlopers zouden vangen bij aankomst, 
en daarna kleurringen zodat ze individueel herkenbaar zouden worden. Deze dieren 
zouden we dan door het seizoen volgen om te kijken wat er van hun broedinspan-
ningen terechtkwam. Op die manier zouden we de aankomstconditie en -datum 
kunnen relateren aan het broedsucces. Dat klinkt simpel maar het probleem was 
dat de vogels die we vingen niet in het gebied bleven, maar doorvlogen naar gebieden 
verder weg om te gaan broeden. Daarom hebben we uiteindelijk op een alternatieve 
aanpak ingezet. We hebben geprobeerd in kaart te brengen wat voor de ouders en 
de kuikens moeilijke perioden zijn; wanneer lopen ze tegen de grenzen aan van wat 
haalbaar is in zo’n omgeving. Met die informatie kan je vervolgens boven water te 
krijgen wat de selectiedrukken zijn die de timing van broeden sturen. Welke factoren 
zorgen ervoor dat de timing naar voren schuift of naar achteren? 
 Een veelgebruikte eenheid in de ecologie om te meten hoe zwaar dieren het 
hebben en waar hun beperkingen liggen is energie. Energie wordt opgenomen in de 
vorm van voedsel. Daarom hebben we hebben het seizoenspatroon van het belang-
rijkste voedsel, insecten, in kaart gebracht en dit vergeleken met de energetische 
behoeften en prestaties van ouders en kuikens door het seizoen (energie-uitgave, 
conditie, groei en beschikbare foerageertijd). Daarmee kun je ook vergelijkingen 
maken tussen soorten die verschillen in broedstrategie.
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Een- en tweeoudergezinnen
Bij steltlopers komen allerhande varianten van broedstrategieën voor. Aan het ene 
uiterste is de rol van het mannetje beperkt tot het bevruchten van de eieren en komt 
hij niet eens mee naar de toendra, zoals bij kemphanen, aan het andere uiterste 
zijn er soorten waarbij de partners de zorg voor eieren en kuikens eerlijk verdelen. 
Daar tussenin zitten nog allerlei varianten waarbij de ouderlijke zorg meer of min-
der gelijk verdeeld wordt. Het maakt voor de energiehuishouding nogal wat uit of 
je als ouder in je eentje voor de eieren en/of kuikens moet zorgen of dat je de ouder-
lijke zorg kunt delen met je partner. Soorten die de eieren alleen moeten uitbroeden, 
zoals kleine strandlopers, moeten een zorgvuldige balans zien te vinden tussen tijd 
die nodig is om de eieren warm te houden en tijd om voedsel te zoeken. Een even-
redige verdeling in de broedzorg heeft als voordeel dat beide ouders de helft van de 
tijd aan iets anders kunnen besteden. De variatie in de verschillende soort broed-
strategieën is een heel mooi middel om te onderzoeken waar de energetische gren-
zen liggen van dieren die zich voortplanten in een relatief onherbergzaam gebied 
met een grillig klimaat. Zo hebben we ontdekt dat de meeste alleenbroedende soor-
ten later aankomen op de toendra (hoofdstuk 10), dat ze hun nest beter isoleren dan 
soorten die de broedzorg delen (hoofdstuk 3) en dat voor hen de incubatieperiode 
stressvoller is dan de kuikenperiode (hoofdstuk 6).

Grote en kleine soorten
Een ander handig handvat voor ons onderzoek is het feit dat in de Arctis vaak meer-
dere steltlopersoorten in hetzelfde gebied broeden die variëren in grootte. In de kou 
is groot zijn handig, dat is de stelregel. Als je groot bent, is je lichaamsoppervlak 
relatief klein, en verlies je weinig warmte. In veel van de onderzoeken die we uitge-
voerd hebben, zijn we door middel van vergelijkingen tussen soorten van verschil-
lende grootte, of tussen individuen van verschillende grootte binnen een soort, 
wijzer geworden over de beperkingen die broeden in de Arctis met zich meebrengt 
(hoofdstukken 2, 3, 4). We hebben ontdekt dat kleine strandlopers die noordelijker 
broeden groter, maar ook zwaarder zijn (hoofdstuk 5), dat kleine soorten meer werk 
maken van hun nestisolatie dan grotere soorten (hoofdstuk 3) en dat kleinere soor-
ten tijdens de broedtijd extra reserves bij zich hebben om wat beter in te kunnen 
spelen op slecht weer (hoofdstuk 4). 
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De timing in de drie seizoenen
Tijdens de drie veldseizoenen hebben we gemeten wanneer de verschillende soor-
ten aankomen op de toendra, wanneer ze beginnen met broeden en wanneer de 
eieren uitkomen. Bij aankomst begin juni is in de meeste jaren het grootste deel 
van de toendra nog bedekt met sneeuw. Maar hoeveel sneeuw er nog ligt en het 
tempo waarmee het verdwijnt varieert sterk van jaar tot jaar. Zelfs binnen de drie 
jaar van deze studie was dat zo. In 2000 was op 5 juni al de helft van het studie-
gebied sneeuwvrij, terwijl op dezelfde datum in 2001 de sneeuwbedekking nog 80% 
bedroeg en in 2002 zelfs bijna 100% (fi guur 10.1).
 Omdat het verschijnen van de insecten sterk samenhangt met weersomstandig-
heden, laat het verloop van het insectenaanbod en de piek daarin ook sterke variatie 
tussen jaren zien (fi guur 10.1). Ondanks deze variatie was de timing van broeden 
vergelijkbaar in 2000 en 2001. Maar in 2002, het laatste jaar qua sneeuwsmelt, waren 
de mediane legdata van de verschillende soorten 4-10 en 2-9 dagen later dan in 2000 
en 2001. Daarbij was het seizoen veel meer gecomprimeerd. In 2002 werden alle 
nesten binnen een periode van twee weken gelegd, terwijl dit in een vroeger jaar 
gemakkelijk vier weken bedraagt. 
 Als gevolg van de late insectenpiek in 2001 en 2002, werden de meeste kuikens 
pas geboren op het moment dat het voedselaanbod zijn piek had bereikt (fi guur 
10.1). In 2002 groeiden de kuikens op in de periode waarin het voedsel al weer af-
nam. In 2001 namen de aantallen insecten zelfs alweer af voordat de eerste kuikens 
geboren werden. In die jaren werden de kuikens dus relatief laat geboren.
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Factoren die invloed hebben op de timing
Alle artikelen uit dit proefschrift behandelen factoren die op de een of andere manier 
invloed hebben op de timing van broeden. Al deze factoren, zoals bijvoorbeeld de 
hoeveelheid sneeuw bij aankomst in het voorjaar, de beschikbaarheid van het voedsel, 
de energiebehoefte, predatie door vossen en andere rovers, sturen op de een of andere 
manier het moment van broeden en dus ook het moment van het uitkomen van de 
eieren. Deze factoren werken voor soorten die alleen broeden anders door dan voor 
soorten die samen broeden. Voor de alleenbroeders is het zaak dat er in de broed-
periode voldoende voedsel beschikbaar is, zodat ze in de spaarzame momenten dat 
ze even van het nest kunnen ook snel genoeg voedsel binnen kunnen krijgen om de 
drie weken tot het uitkomen van de eieren uit te kunnen zitten. De soorten die de 
broedzorg delen zitten ruimer in hun tijd. Je ziet dan ook dat de soorten die alleen 
broeden, later in het seizoen aankomen (fi guur 10.2) en over het algemeen later 
beginnen met broeden. Er is dan meer voedsel en het is warmer.
 Daarbij komt ook nog dat de belangen van kuikens wel eens anders kunnen liggen 
dan die voor de ouders. Het voedselaanbod is sterk gepiekt (hoofdstuk 9) en in de 
meeste jaren worden de kuikens pas geboren als het voedselaanbod alweer aan het 
dalen is. Dat is ongunstig voor de kuikens, maar de ouders moeten natuurlijk ook 
voldoende voedsel kunnen vinden. Dus vanuit het belang van de kuikens zouden 
de ouders eerder moeten beginnen met broeden, maar vanuit het belang van de 
ouders is dat misschien helemaal niet haalbaar. Vroeg in het voorjaar is er nog 
weinig voedsel. 
 Nesten worden op de grond gelegd en kunnen pas gemaakt worden als er een 
plek is om dat te doen. Er moeten dus eerst sneeuwvrije plekken zijn. Maar nesten 
die gelegd zijn op de eerste sneeuwvrije plekken gelegd lopen een grotere kans 
gepredeerd te worden. Rovers zoals poolvossen zoeken het gebied systematisch af 
en hoe minder gebied er sneeuwvrij is hoe groter de kans dat ze een nest tegen-
komen. De sneeuw en de snelheid van smelten werkt ook nog op een andere manier 
door in de kans dat de eieren opgegeten worden. Lemmingen die in de winter in 
uitgebreide gangenstelsels onder de sneeuw leven hebben het in het voorjaar even 
een periode behoorlijk lastig. Hun winterverblijf verdwijnt met de sneeuw en hun 
zomerverblijven, uitgebreide gangenstelsels in de toendra zijn nog bevroren en niet 
toegankelijk. Ze kunnen dan eigenlijk geen kant uit en vormen een makkelijke 
prooi voor predatoren. Op die manier leiden ze de aandacht af van steltlopernesten. 
De kans op predatie vertoont dus in sommige jaren een seizoenspatroon (fi guur 
10.4) en in dat soort jaren is het gunstig om vroeg te broeden. In echte lemming-
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piekjaren, zijn er het hele seizoen voldoende lemmingen en vormt predatie minder 
een probleem. In lemmingarme jaren en in jaren waarin de sneeuw snel smelt, zal 
dit mechanisme niet optreden. De effecten die veroorzaakt worden door sneeuw-
bedekking hangen dus samen met de lemmingsituatie en de reactie van predatoren.
 Als het eerste legsel is gepredeerd leggen sommige steltlopersoorten een nieuw 
legsel ter vervanging. Maar in de praktijk gebeurt dat alleen in vroege jaren en bij 
vroege legsels. In 2000 werden veel van de bonte strandlopernesten opgeruimd door 
poolvossen, maar alleen de ouders van de nesten die voor 25 juni werden gepre-
deerd legden opnieuw (fi guur 10.5). Nesten die pas na die datum gepredeerd werden, 
werden niet meer vervangen. In de andere twee jaren werden verdwenen nesten 
nauwelijks vervangen. Alleen ouders die hun eerste nest vroeg leggen hebben dus 
zo’n herkansing.  
 Eerder beginnen met broeden houdt ook in dat de vogels eerder in het broed-
gebied aan moeten komen en dus ofwel eerder uit het overwinteringsgbied moeten 
vertrekken of de reis moeten verkorten. Vroeger aankomen is een riskante onder-
neming, want de kans dat de toendra bij aankomst nog bedekt is onder een pak 
sneeuw is niet onaanzienlijk. Zeker voor langeafstandtrekkers is het ondoenlijk om 
vanuit de overwinteringsgebieden, duizenden kilometers ver weg in te schatten of 
het een vroeg of een laat voorjaar zal worden. Om dit risico te verkleinen leggen 
steltlopers het laatste stuk naar hun broedgebied waarschijnlijk niet in een keer af, 
maar benaderen ze hun broedplek voorzichtiger, waarbij ze telkens tussenstops 
maken. Dat blijkt wel uit waarnemingen van gekleurringde bonte strandlopers in 
ons gebied: in het begin van het seizoen zagen we nog nauwelijks lokale (=geringd in 
het gebied in het voorgaande jaar) broedvogels tussen de bonte strandlopers, maar 
in de loop van het voorjaar werd het aandeel gekleurringde vogels steeds groter 
(fi guur 10.3). De veiligste strategie is dan elk jaar op dezelfde datum aan te komen 
met wat reserves om de eerste dagen door te komen en stapsgewijs het uiteindelijke 
broedgebied te benaderen (hoofdstuk 2). 
 Vroeg in het seizoen is de permafrost nog erg ondiep, en het warmhouden van 
de eieren, die praktisch direct op deze ijslaag liggen kost dan meer energie dan later 
in het seizoen, wanneer de permafrostlaag dieper in de grond zit (hoofdstuk 3). Uit 
de metingen aan nestisolatie van de verschillende soorten bleken vooral de kleine 
soorten, die toevallig ook de soorten zijn die alleen broeden, het meeste werk te 
maken van de nestisolatie. Met name voor deze soorten is een vroege start misschien 
energetisch niet haalbaar omdat het warmhouden van de eieren dan teveel energie 
kost.



247

Voedsel is dus belangrijk voor de timing omdat het een seizoensverloop vertoont, 
maar ook de energiebehoefte varieert met het seizoen. Niet alleen veranderen de 
activiteiten van de ouders, ook de energie die nodig is om op temperatuur te blijven 
verandert. Aan het begin van het seizoen zijn temperaturen onder 0°C heel gewoon, 
maar in de loop van de zomer wordt het warmer. Voor kuikens werkt dit nog eens 
extra door, omdat ze in hun eerste levensweek hun eigen lichaamstemperatuur 
niet op peil kunnen houden. Daarom worden ze bebroed door hun ouders, maar de 
tijd die dat kost gaat af van de foerageertijd. Als ze net de pech hebben geboren te 
worden in een periode met regen of sneeuw kan dat fataal zijn. Voor de energie-
uitgave van de kuikens is het het beste als ze geboren worden wanneer de kans op 
goed weer het grootste is, midden in de zomer dus.
 Aan het eind van de zomer, in augustus, wordt het tijd om de toendra te gaan 
verlaten. Vanaf september valt alweer de eerste permanente sneeuw en is er weinig 
voedsel meer te vinden. Er zijn aanwijzingen dat de vogels nogal haast hebben om 
weg te komen. De bonte strandloper is een van de weinige soorten die beginnen 
met het ruien van de vleugelveren tijdens het broeden. Aan het eind van het broed-
seizoen zijn ze daar nog niet helemaal mee klaar. De vogels die bezig waren met de 
zuidwaartse trek die wij vingen in de nazomer vertoonden nog bijna allemaal 
actieve vleugelrui (fi guur 10.6). Vliegen met vleugels waarvan sommige veren nog 
niet volledig uitgegroeid zijn kost meer energie dan met volledige volgroeide veren. 
Daarom is het vreemd dat ze toch al vertrekken en niet wachten tot ze klaar zijn 
met de rui. Kennelijk is het belangrijk om zo vroeg mogelijk de toendra te verlaten. 
Van krombekken weten we dat de eerste vogels alweer half juli door de Waddenzee 
trekken. Dat zijn de mannetjes, die de toendra verlaten hebben nadat de eieren 
gelegd zijn. Maar ook van kanoeten weten we dat ze zo snel als mogelijk vertrekken. 
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En er zijn bovendien weinig aanwijzingen dat steltlopers echt opvetten, zoals ze 
doen als ze in het voorjaar naar de toendra gaan (fi guur 10.7). Ook de vliegvlugge 
kuikens vetten aan het eind van de zomer niet op voordat ze aan de reis beginnen. 
Waarschijnlijk is het dus gunstig om vroeg te vertrekken; dat kan ermee te maken 
hebben dat het voedsel op de toendra begint op te raken maar ook met de situatie in 
de gebieden die ze op de terugweg aandoen. Zo kan het zijn dat er daar een sterke 
competitie om voedsel is, of voor goede, veilige gebieden om te ruien (=beschut tegen 
mogelijke predatoren). Het zou ook kunnen dat ze, door vroeg te vertrekken, de golf 
aan roofvogels voorblijven die ook weer zuidwaarts zullen gaan.
 Er zijn dus nogal wat krachten in het spel die de optimale broeddatum beïnvloe-
den (fi guur 10.8). Er zijn factoren waarvan je verwacht dat ze leiden tot een vervroe-
ging van de datum, maar ook factoren die zorgen dat de datum naar achteren 
schuift. Voor soorten die alleen broeden pakt dat anders uit dan voor soorten die de 
broedzorg delen en voor kuikens ziet de optimale timing er nog anders uit.

Het effect van timing en conditie op het broedsucces
De ingrediënten die we in de verschillende deelonderzoeken bijeen hebben gesprok-
keld hebben we gebruikt om het verband tussen aankomstconditie en -datum op het 
broedsucces te bepalen. De kans dat een steltloper succesvol broedt hangt af van 
meerdere factoren (fi guur 10.9). Aan de hand van gegevens over de bonte strand-
loper hebben we de ‘terminal reward’ functie bepaald (zie introductie). Hierbij heb-
ben we berekend wat de beste aankomstdatum zou zijn voor dieren met verschillend 
lichaamsgewicht (fi guur 10.11). Daaruit blijkt dat vogels die met een grote reserves 
aankomen het zich kunnen permitteren om vroeg (tweede week van juni) te arriveren. 
Vogels zonder reserves moeten later aankomen om het risico op een sneeuwbedekte 
toendra en verhongering te vermijden. Deze dieren zullen sowieso een lager broed-
succes hebben. Vergeleken met de modelvoorspellingen zijn de werkelijke aankomst-
data aan de vroege kant. Uit waarnemingen uit het veld weten we dat bonte strand-
lopers in Taimyr arriveerden tussen 6 and 17 Juni in 2001 en 2002 (fi guur 10.11). Dat 
verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het model geen rekening houdt 
met het feit dat bonte strandlopers waarschijnlijk ook tijd nodig hebben om een 
territorium te bemachtigen. Dat illustreert gelijk de beperkingen van het model en 
de noodzaak het verder uit te bouwen. Zo zijn bijvoorbeeld ook factoren als de energie-
behoefte van volwassen vogels tijdens het broeden en de kans op predatie die ver-
oorzaakt worden door andere factoren dan de sneeuwbedekking niet meegenomen. 
De reden daarvan is simpel: ze zijn (nog) niet (voldoende) gekwantifi ceerd. 
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De Arctis in een veranderende wereld
Het is niet eenvoudig om te voorspellen wat er met steltlopers in de Arctis gaat gebeu-
ren als gevolg van de klimaatveranderingen. De voorspelling is dat de Arctis meer 
dan andere gebieden de gevolgen zal gaan ondervinden van de opwarming van de 
aarde. Niet alleen zal de temperatuur toenemen, maar ook de hoeveelheid neer-
slag, terwijl de periode dat er sneeuw ligt zal afnemen. Als gevolg daarvan zullen er 
verschuivingen optreden in vegetatiezones. In een recent artikel hebben verschillende 
arctische steltloperonderzoekers zich over de vraag gebogen wat voor effect deze ont-
wikkelingen voor steltlopers zullen hebben. Over veranderingen op korte termijn die 
vooral een graduele verandering betreffen valt nog wel iets zinnigs te zeggen. Verdere 
opwarming zou kunnen resulteren in een betere overleving van de ouders, een beter 
broedsucces en dus meer kuikens. Bij hogere temperaturen groeien kuikens immers 
beter en is het leven voor de ouders ook eenvoudiger. Het kan echter ook anders 
uitpakken. Uit onze analyses bleek dat het door de sterke jaar op jaarvariatie moeilijk 
is om te voorspellen wanneer de piek in het voedselaanbod zal vallen, maar dat de 
kans om die piek te treffen het grootst is als steltlopers zo vroeg mogelijk beginnen 
met broeden, dat wil zeggen zo gauw de sneeuw begint te smelten. Verdere vervroe-
ging in de datum van sneeuwsmelt kan ertoe leiden dat steltlopers, als ze niet eerder 
aankomen op de toendra dan ze nu doen, de piek gaan missen en hun kuikens niet 
snel genoeg kunnen groeien. Ook de voorspelling dat de neerslag in de zomer gaat 
toenemen is niet gunstig voor kuikens. Insecten zijn dan moeilijker te vinden.
 Op langere termijn, waarin het waarschijnlijk is dat er veranderingen in het 
eco systeem drastischer zullen zijn, is het veel moeilijker te voorspellen wat er gaat 
gebeuren. De verspreiding van de meeste arctische broedende steltlopers is beperkt 
tot een bepaalde toendrazone variërend van de relatief weelderige sub-arctische en 
laag-arctische toendra tot de drogere en schralere hoog-arctische toendra. Elke 
soort is dus afhankelijk van waar een bepaald toendratype voorkomt en over welke 
oppervlakte. Behalve wanneer soorten zich aanpassen en uitwijken naar andere 
vegetatiezones, valt het dus te verwachten dat veranderingen in vegetatiezones als 
gevolg van klimaatverandering invloed zullen hebben op het broedareaal. De ver-
wachting is dat de sub-arctische zone met hogere vegetatie en de gematigde bossen 
zullen opschuiven naar het noorden. Dit zal het broedareaal van arctische stelt-
lopersoorten verkleinen. Volgens huidige klimaatscenario’s zal ongeveer de helft van 
de Arctis nog binnen deze eeuw veranderen naar sub-arctische struikzone, waarna 
het op langere termijn uiteindelijk in bos verandert. Deze ontwikkelingen pakken 
het meest dramatisch uit voor soorten die nu broeden in de hoog-arctische zone, 
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zoals kanoet en drieteenstrandloper. Die zone raakt steeds meer bekneld tussen de 
oprukkende sub-arctische struikzone en de Arctische Oceaan en zal uiteindelijk als 
eerste over de rand van het continent schuiven. Wanneer het zee-ijs gaat verdwijnen, 
wat volgens de meest recent berichten veel sneller is aan het gebeuren dan tot nu 
toe voorspeld, zal de invloed van de zee op het land veranderen. Een open zee zonder 
drijvend ijs in de zomer zal het lokale weer sterk beïnvloeden. Hoe dit de omstan-
digheden voor steltlopers gaat veranderen is koffi edikkijkerij, maar het effect zal 
waarschijnlijk alle andere geleidelijke klimaateffecten overtreffen.

Nieuwe vragen
Na drie jaar onderzoek zijn we een hoop meer te weten gekomen over de energetische 
grenzen waar steltlopers mee te maken krijgen in de arctische toendra van Siberië. 
Maar zoals bij elk onderzoek roept elke nieuwe ontdekking weer nieuwe vragen op. 
 Over het naast elkaar voorkomen van verschillende broedsystemen bijvoorbeeld. 
Waarom komt de dubbellegsel strategie van de kleine strandloper niet bij meer soor-
ten voor? Het grote voordeel van twee nesten is natuurlijk dat de dieren de ouder 
zijn van twee keer vier in plaats van één keer vier eieren. In het ideale geval kan dat 
twee keer zoveel kuikens opleveren. Is het misschien zo dat het voorkomen van dit 
systeem vooral gerelateerd is aan de levensduur van een soort? Is het voor kort-
levende soorten, die in een gebied broeden waar de kans op predatie in twee van de 
drie jaar erg groot is, gunstig om te investeren in veel eieren verdeeld over twee 
legsels om zodoende de kans op predatie te verkleinen? Als het broedsucces zo sterk 
afhangt van het voorkomen van predatoren is het misschien goed om aan risico-
spreiding te doen. En hoe kan het dat eieren van alleenbroedende soorten zo vaak 
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onbebroed achterblijven en er toch even lang over doen om uit te komen? Hebben 
eieren en of kuikens fysiologische aanpassingen die dit mogelijk maken? Iets anders 
waar we nog niet aan toe gekomen zijn is om te onderzoeken is hoe de voedsel-
opname afhangt van het weer. We hebben gezien dat de groeisnelheid afneemt bij 
slecht weer en dat dat met temperatuur en voedsel te maken heeft. Maar komt dat 
omdat er wel insecten zijn, maar deze niet actief zijn en de kuikens ze niet kunnen 
vinden? En wat is de rol van bessen, ingegraven larven en wormen? Met name vroeg 
in het seizoen, als er nog weinig insecten zijn, zou dat een alternatieve voedselbron 
voor de volwassen vogels kunnen zijn. Ook zijn we nog niet klaar met het trekmodel 
waar de ‘terminal reward’ model deel van uitmaakt. Verdere ontwikkeling daarvan 
maakt het op termijn mogelijk om in te kunnen schatten wat het effect zal zijn van 
ontwikkelingen die zich gelijktijdig voordoen. Onze constatering dat de timing van 
de voedselpiek vroeger lijkt te worden geldt natuurlijk alleen voor ons kleine studie-
gebied. Het zou goed zijn om te testen of dit een meer universeel patroon is dat ook 
in andere arctische gebieden te zien is.
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