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Nederlandse samenvatting 

(deze samenvatting is bedoeld voor niet-vakgenoten die zich op de hoogte willen stellen van 

de globale inhoud van dit proefschrift) 

Foerageren, het verzamelen van voedsel, is een belangrijk onderdeel van het leven van een 

dier. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat dieren veel tijd en energie steken in het zoeken 

naar voedsel. Een dier dat zijn voedsel snel weet te vergaren hoeft minder tijd te besteden 

aan het verzamelen van een bepaalde hoeveelheid voedsel (en heeft dus meer tijd over 

voor andere activiteiten, zoals het zoeken naar een partner), of kan in dezelfde hoeveelheid 

tijd veel meer voedsel verzamelen (en kan dus sneller opvetten, onder andere belangrijk 

tijdens de vogeltrek). In verschillende omstandigheden is het dus profijtelijk om een hogere 

voedsel opnamesnelheid te behalen. 

Heterogeniteit in de verspreiding van voedsel geeft een foerageerder de mogelijkheid 

een hogere opnamesnelheid te behalen omdat de foerageerder zijn inspanningen kan 

concentreren op plekken die relatief rijk in voedsel zijn. Dit is echter niet eenvoudig in 

natuurlijke situaties omdat voedsel meestal verborgen is, en dus de locatie van rijke 

voedselplekken niet bekend is voorafgaande aan een foerageersessie. De centrale vraag in 

dit onderzoek is hoe een dier moet foerageren om zijn opnamesnelheid te maximaliseren in 

een omgeving die heterogeen is in de verspreiding van verborgen voedseldeeltjes. We 

maken onderscheid tussen twee vormen van heterogeniteit: ruimtelijke variatie, de 

frequentie waarin verschillende dichtheden voorkomen, en ruimtelijk patroon, de ruimtelijke 

verspreiding van de verschillende dichtheden. Geïnspireerd door de studies van Mennobart 

van Eerden en collega’s, bestudeerden we de Kleine zwaan Cygnus columbianus bewickii 

foeragerend op knolletjes (tubers) van het Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus. 

 

Kleine zwanen graven kuilen om de in het sediment zittende tubers te bereiken. Het 

foerageren van een zwaan is dus een afwisseling tussen het zoeken naar tubers in een kuil 

(voedselplek) en bewegingen tussen kuilen. Voorafgaande aan een foerageersessie kennen 

zwanen niet de locatie van rijke voedselplekken omdat de tubers verborgen zitten in het 

sediment. Wel kennen ze het ruimtelijk patroon in de verspreiding van tubers, bijvoorbeeld 

omdat ze dit geleerd hebben tijdens een eerder bezoek aan het fonteinkruidveld. In 

hoofdstuk 2 werkten we uit hoe een foerageerder deze voorkennis over het ruimtelijk 

patroon kan gebruiken om een hogere opnamesnelheid te behalen. We bepaalden de 

optimale bewegingsregels voor omgevingen met geklonterde, regelmatige en willekeurige 

ruimtelijke patronen in de verspreiding van voedsel. Door de prestaties van foerageerders 

met en zonder voorkennis te vergelijken gingen we na in welke omgevingen voorkennis over 

het ruimtelijk patroon voordeling is. 

In ons studiegebied, het Lauwersmeer, bleek de verspreiding van fonteinkruidtubers 

geklonterd te zijn; hoge tuberdichtheden kwamen voor nabij hoge tuberdichtheden en lage  
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tuberdichtheden werden gevonden nabij lage tuberdichtheden (hoofdstuk 3). De optimale 

bewegingsregel voor een zwaan in zo’n omgeving was om een lange afstand te zwemmen 

naar de volgende plek als de huidige plek arm aan tubers was, en een korte afstand te 

zwemmen naar de volgende plek als de huidige plek rijk aan tubers was. Om deze 

voorspelling te testen hebben we de dichtheden aan tubers gemanipuleerd in grote 

proefvlakken in het veld door de bovengrondse biomassa op verschillende momenten in het 

groeiseizoen af te maaien. Vervolgens hebben we de afstand tussen foerageerplekken 

gemeten van zwanen die foerageerden in deze proefvlakken. Zwanen bleken in 

overeenstemming met onze voorspellingen lange bewegingen te maken vanaf kuilen die 

gelegen waren in een proefvlak met weinig tubers, en korte bewegingen te maken vanaf 

kuilen die gelegen waren in een proefvlak met veel tubers. Door deze strategische manier 

van bewegen kwamen zwanen rijke plekken vaker en arme plekken minder vaak tegen dan 

verwacht op basis van de frequentie waarin rijke en arme plekken voorkwamen. We 

schatten in dat zwanen hierdoor een 38% hogere voedsel opnamesnelheid behalen! 

Het foerageerpad van een zwaan door een fonteinkruidveld is dus een reflectie van het 

ruimtelijk patroon in de verspreiding van het voedsel. Dit is echter niet het complete 

verhaal. Zwanen foerageren namelijk in groepen en hebben dus regelmatig interacties met 

elkaar, met name over (rijke) voedselplekken. In hoofdstuk 4 hebben we bekeken wat het 

effect van sociale interacties is op het foerageerpad van de zwanen. 24% van alle 

bewegingen tussen voedselplekken bleek te maken te hebben met sociale interacties. Als 

een zwaan door een andere zwaan werd weggepest, bleek deze verder te zwemmen 

voordat hij een nieuwe plek begon te bemonsteren dan dat als de zwaan uit zichzelf 

besloten had een plek te verlaten. De mate van dominantie van een zwaan bleek samen te 

hangen met zijn sociale status: families waren dominant over gepaarde zwanen, die zelf 

dominant waren over ongepaarde zwanen. Ongepaarde zwanen bleken het vaakst 

weggepest te worden van een foerageerplek, en dus sociale interacties lijken het meeste 

effect te hebben op de bewegingspatronen van ongepaarde zwanen. 

 

Een andere manier waarop een zwaan een hogere opnamesnelheid kan behalen in een 

heterogene omgeving is door meer tijd te besteden op rijke dan op arme voedselplekken. In 

het veld bleken zwanen inderdaad meer tijd te besteden in een kuil gelegen in een proefvlak 

met veel tubers dan in een kuil gelegen in een proefvlak met weinig tubers (hoofdstuk 3). 

Zwanen lijken een voedselplek leeg te eten tot een bepaalde opgeefdichtheid, waarbij de 

tubers die diep in het sediment zitten buiten bereik blijven (hoofdstuk 9). 

In hoofdstuk 5 modelleren we de optimale opgeefdichtheid voor een zwaan die alleen 

foerageert (hypothetische situatie) en voor een zwaan die in een groep foerageert 

(natuurlijke situatie). De optimale strategie voor een zwaan die alleen is, was om 

foerageerplekken altijd op dezelfde opgeefdichtheid te verlaten. In een groep concurreren 

zwanen om voedsel, dus de optimale strategie voor een zwaan in een groep was om te 



samenvatting 

184 

‘pakken wat je pakken kunt’, oftewel om in het begin van een exploitatieperiode voedsel-

plekken op een hogere dichtheid te verlaten. Simulaties bevestigden dat de zwanen die 

flexibel waren in hun opgeefdichtheid beter presteerden dan de zwanen die plekken op een 

vaste opgeefdichtheid verlaten. Echter, het exploitatiepatroon in het veld bleek het beste 

overeen te komen met een niet-flexibele strategie. Zwanen kunnen zich mogelijk niet 

optimaal gedragen in dit verband omdat ze beperkt worden door sociale interacties of door 

de diepteverdeling van tubers in het sediment. 

Als voedsel verborgen voorkomt moet een foerageerder steeds een inschatting maken 

van de dichtheid op een plek. De tijd die het kost een goede inschatting van een plek te 

maken hangt af van de hoeveelheid informatie die een foerageerder heeft over de 

voedselverdeling. Bijvoorbeeld een foerageerder die de frequenties weet waarin rijke en 

arme plekken voorkomen kan sneller inschatten of de huidige plek rijk of arm is, dan een 

foerageerder die deze voorkennis niet heeft. Informatie over het ruimtelijk patroon in de 

voedselverdeling is ook een bron van voorkennis die in dit geval voordelig zou kunnen zijn. 

In hoofdstuk 8 onderzochten we of Wilde eenden Anas platyrhynchos voorkennis over het 

ruimtelijk patroon gebruikten bij het maken van een inschatting van de kwaliteit van een 

plek. Hiertoe maten we de tijd die een eend nodig had om in te schatten dat een bakje leeg 

was in omgevingen met een willekeurige, geklonterde en een regelmatige verdeling van 

lege en volle voedselbakjes. In een willekeurige verdeling heeft voorkennis over het 

ruimtelijk patroon geen waarde omdat de inhoud van een bakje niets zegt over de inhoud 

van nabijgelegen bakjes. In een geklonterde en een regelmatige verdeling heeft voorkennis 

over het ruimtelijk patroon wel waarde omdat de inhoud van een bakje informatie geeft 

over de inhoud van nabijgelegen bakjes. In de geklonterde verdeling bleken eenden meer 

tijd te besteden in een leeg bakje als het naastgelegen bakje vol was, dan als het 

naastgelegen bakje leeg was. Dit effect werd niet waargenomen voor de willekeurige 

verdeling wat aangeeft dat eenden inderdaad gevoelig zijn voor het ruimtelijk patroon in de 

voedselverdeling en deze informatie gebruiken om de kwaliteit van een voedselplek in te 

schatten. 

 

Kleine zwanen profiteren van heterogeniteit in de verspreiding van fonteinkruidtubers. 

Gezien het sterke effect van het foerageren van de zwanen op de voedselverdeling (zwanen 

eten tot 80% van de biomassa weg) is het de vraag hoe deze heterogeniteit wordt 

gehandhaafd in het systeem, oftewel hoe het komt dat de zwanen in oktober elk jaar weer 

een heterogene dis voorgezet krijgen. In hoofdstuk 6 beschrijven we hoe heterogeniteit in 

de verspreiding van fonteinkruidtubers zich ontwikkelt door het jaar heen. We beschrijven 

de effecten van drie belangrijke processen (groei van de planten in de zomer, begrazing van 

de zwanen in de herfst, afsterven van de tubers in de winter) op zowel de ruimtelijke 

variatie als het ruimtelijk patroon in de verspreiding van de tubers. Variatie en patroon 

bleken onafhankelijk van elkaar te veranderen door het jaar heen. Ruimtelijke variatie werd 
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met name in stand gehouden door de begrazing door zwanen in de herfst, terwijl het 

ruimtelijk patroon met name in stand gehouden werd door het afsterven van de tubers in de 

winter. 

 

Of een foerageerder kan reageren op heterogeniteit hangt af van de schaal waarop 

heterogeniteit voorkomt. Dit concept hebben we onderzocht in een experiment met Wilde 

eenden (hoofdstuk 7). In dit experiment kregen de eenden heterogene voedselverdelingen 

voorgeschoteld die verschilden in de schaal waarop heterogeniteit voorkomt. In de bodem 

van de voedselbak waren magneetsensoren gemonteerd waardoor we de bewegingen van 

de snavel van een eend, waarop een klein magneetje was geplakt, zeer nauwkeurig konden 

volgen. De eenden bleken meer tijd op plekken met voedsel dan op plekken zonder voedsel 

door te brengen in de meeste verdelingen. Alleen in de voedselverdeling met de kleinste 

schaal van heterogeniteit konden de eenden niet reageren op de aanwezige heterogeniteit 

maar besteedden evenveel tijd op volle als op lege plekken. In verdelingen waar de eenden 

konden reageren op de aanwezige heterogeniteit behaalden ze een hogere opnamesnelheid. 

 

De Kleine zwaan broedt in sub-arctisch Rusland waar het grofweg 110 dagen nodig heeft 

om succesvol te broeden. De vorstvrije periode beslaat echter slechts 120 dagen, waardoor 

de Kleine zwaan een extreem strak tijdsschema kent. Het is dan ook belangrijk dat de 

zwanen in het voorjaar op tijd in de broedgebieden arriveren, en dat ze met enige 

vetvoorraden aankomen die ze kunnen gebruiken om eieren van te leggen en om deze uit 

te broeden. Ook in het najaar lijken de zwanen ‘haast’ te hebben hun 

overwinteringsgebieden te bereiken. Heterogeniteit in de verspreiding van de tubers van 

fonteinkruid, het belangrijkste voedsel op diverse ‘tankstations’ langs de trekroute, stelt de 

Kleine zwaan in staat een hogere opnamesnelheid te behalen, en dus om sneller op te 

vetten, en dus om de migratie sneller te voltooien. Voor de Kleine zwaan kan een 

verdubbeling van de opnamesnelheid vertaald worden naar een 67% toename in 

migratiesnelheid. Gegeven het krappe schema van de Kleine zwaan lijkt heterogeniteit in de 

verspreiding van het voedsel dus een voorwaarde voor succesvolle reproductie, met name in 

jaren met een minder voedselaanbod. Andersom geredeneerd kunnen we stellen dat de 

Kleine zwaan niet zou kunnen voortbestaan in een wereld die homogeen in de verspreiding 

van voedsel is. 
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Thijs de Boer (left) and Bart Nolet (right) on their way to the Babbelaar

Marcel Klaassen (left) and Koos Swart (right) enjoying a coffee-break 




