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West-Afrikaans winterwerk

Voordat er begonnen kan worden met het ma-
ken van vergelijkingen zul je moeten beschik-
ken over adequate beschrijvingen van (een
deel van) de werkelijkheid. Tijdens de eerste ex-
pedities naar de grootste wadgebieden langs
de Atlantische kust van Afrika, de Banc d’Arguin
in Mauritanië en de Bijagos Archipel in Guinée-
Bissau, werd dan ook veel tijd besteed aan goe-
de tellingen van de overwinterende wadvogels.
Op de Banc d’Arguin gaat dat ongeveer zoals
we dat in de Waddenzee gewend zijn: het be-
zoeken van alle hoogwatervluchtplaatsen en het
tellen en schatten van de aanwezige wadvogel-
aantallen (Altenburg et al. 1982). In de Bijagos
Archipel verdwijnen de wadvogels tijdens hoog-
water tussen de mangroven en dus moeten ze
tijdens laagwater, steekproefsgewijs, op de
wadplaten worden geteld (Zwarts 1988). 

Op beide plaatsen bleken de aantallen feno-
menaal. Op de Banc d’Arguin werden in 1980
meer dan twee miljoen overwinterende steltlo-
pers geteld (Altenburg et al. 1983). Dit aantal
bleek in 1997 nog steeds aanwezig te zijn, al
waren de aantalsverhoudingen tussen de soor-
ten inmiddels danig veranderd (Zwarts et al.
1998). In Guinée-Bissau werden in 1982/83 een

kleine miljoen overwinterende steltlopers ge-
vonden, en ook dat aantal werd in latere jaren
bevestigd, opnieuw met behoorlijke wijzigingen
in de soortensamenstelling (Zwarts et al. 1988,
Salvig et al. 1994). Door al dit telwerk kregen we
grip op de aantallen steltlopers die gebruik ma-
ken van wat we toen de ‘Oost-Atlantische trek-
route’ zijn gaan noemen (Smit & Piersma 1989).
Ook gingen we ons realiseren dat de overwinte-
rende aantallen in het Waddengebied veel lager
zijn dan die in West-Afrika, al pleisteren tijdens
de voor- en najaarstrek heel veel van die vogels
tijdelijk bij ons.

Een tweede lijn van beschrijvend onderzoek
betrof het voedsel voor al die vogels in de over-
winteringsgebieden in Europa en Afrika. In
1980, tijdens de eerste Nederlandse expeditie
naar de Banc d’Arguin, werd een eerste dappe-
re poging gedaan om de voedselbeschikbaar-
heid voor wadvogels in beeld te brengen
(Engelmoer et al. 1984). Aangezien de dicht-
heid aan wadvogels op de Banc d’Arguin vele
malen hoger was dan in de Waddenzee, ver-
wachtten we er ook veel hogere dichtheden en
gewichten aan wadbodemdieren. Maar we von-
den juist minder biomassa, een bevinding die
door later onderzoek werd bevestigd (Wolff et
al. 1993). Door het samenbrengen van gege-
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Inzicht uit vergelijkingen: ecologisch onderzoek aan
wadvogels wereldwijd

De meeste biologische inzichten worden geboren uit vergelijkin-
gen: tussen kleine en grote soorten, tussen grazers en vlees-
eters, tussen waterrijke en waterarme biotopen, tussen de toen-
dra en de tropen. Om de rol van onze eigen Waddenzee en Delta
in beeld te brengen en om de achtergronden en consequenties
van wadvogeltrek beter te begrijpen, ondernemen Nederlandse
vogelonderzoekers nu al weer meer dan 20 jaar expedities naar
waddengebieden elders in de wereld. In eerste instantie werden
vergelijkingen gemaakt tussen hele wadvogelgemeenschappen
en tussen de hoeveelheden bodemdieren beschikbaar als wad-
vogelvoedsel. Later kwamen ook soortspecifieke ‘ecologische
eigenschappen’ zoals opvetsnelheid en energieverbruik in
beeld. De eerste expedities naar West- en Noord-Afrika in 1980-
1983 waren aanleiding om de WIWO (de Stichting Werkgroep
Internationaal Wad- en Watervogelonderzoek) op te richten.
Door de werkzaamheden vanuit de WIWO, maar ook daarbuiten,
is het werkgebied van Nederlandse wadvogelonderzoekers in-
middels wereldwijd geworden. Een voortgangsrapportage over
de mondialisering van ons wadvogelwerk.

Theunis Piersma &
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vens over de dichtheden aan steltlopers en het
prooiaanbod voor een veel groter aantal wad-
plaatgebieden (figuur 1), kunnen we de situatie
op de Banc d’Arguin nu in perspectief plaatsen.
Hoewel de steltloperdichtheden de hoogste
waarden bereiken op de Banc d’Arguin (figuur
1A), een gebied met een laag voedselaanbod,
wordt elders langs de Oost-Atlantische trekrou-
te, en binnen de Waddenzee, een behoorlijk
deel van de variatie in vogeldichtheid wel dege-
lijk verklaard door verschillen in voedselaanbod
(figuur 1B). De Banc d’Arguin springt er dus uit
door een hoge wadvogeldichtheid bij een be-
trekkelijk lage biomassa aan wadvogelvoedsel.
Om aan de grote vraag naar voedsel te vol-
doen, zal de grotere predatie op de wadbodem-
dieren op de Banc d’Arguin op de één of ande-
re manier gecompenseerd moeten worden. Het
is onwaarschijnlijk dat de predatie door krabben

en vissen op de Banc d’Arguin kleiner is dan in
de Waddenzee, dus zal de compensatie moe-
ten komen uit een hogere vestigingssnelheid
van schelpdier- en wormenlarven op de wad-
platen en een snellere groei van de bodemdie-
ren.

Het idee dat de Banc d’ Arguin een soort lui-
lekkerland voor wadvogels zou zijn werd ook te-
gengesproken door de waarneming dat de
meeste soorten vrijwel alle beschikbare tijd be-
steedden aan voedselzoeken (Altenburg et al.
1982, Engelmoer et al. 1984). Tijdens de opvet-
periode in het voorjaar nam de foerageeractivi-
teit vooral ‘s nachts nog verder toe (Zwarts et al.
1990b). En de opvetsnelheden van de meeste
soorten steltlopers waren in het voorjaar op de
Banc d’ Arguin relatief laag vergeleken met op-
vetsnelheden elders op de wereld (Zwarts et al.
1990a). Hoezeer de opvetsnelheid op de Banc
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Figuur 1. Dichtheden van overwinterende steltlopers op wadplaten langs de Noordwest- Europese en West-Afrikaanse
kusten (A; van de Kam et al. 1999) en de relatie tussen voedselaanbod en predatiedruk (beide uitgedrukt in grammen
asvrij drooggewicht, AVDG) in verschillende gebieden langs de Oost-Atlantische trekroute (B; vrij naar Zwarts 1988). De
getrokken lijn geeft de relatie tussen voedselaanbod en predatiedruk aan voor een serie proefvlakken langs de Friese
Waddenzeekust en 1= gehele Nederlandse Waddenzee, 2= Ventjagersplaten, Deltagebied, 3= estuarium van de Taag,
Portugal, 4= Golf van Gabès, Tunesië, 5= Banc d’Arguin, Mauritanië, 6= Bijagos archipel, Guinée-Bissau, 7= Lagune
van Langebaan, Zuid-Afrika. Densities of wintering waders on intertidal flats in northwest Europe and West Africa (A;
from van de Kam et al. 1999) and the relationship between food abundance and predation pressure (both expressed as
grams Ash-Free Dry Mass)  for study areas within the same region (B; after Zwarts 1998). The straight line refers to the
relationship between food and predation pressure for areas along the Frisian Wadden Sea coast, Netherlands. The num-
bered dots refer respectively to: 1= Dutch Wadden Sea, 2= Ventjager, Dutch Delta, 3= Tagus estuary, Portugal, 4= Gulf
of Gabès, Tunisia, 5= Banc d’ Arguin, 6=Archipelago dos Bijagos, Guinea-Bissau and 7= Langebaan Lagoon, South
Africa. 



d’Arguin beperkt wordt bleek uit een detailstu-
die aan Regenwulpen Numenius phaeopus.
Hun dagelijkse voedselopname, en daarmee
hun opvetsnelheid, was in belangrijke mate af-
hankelijk van het paargedrag van hun belang-
rijkste prooi, de Wenkkrab Uca tangeri. De
paartijd van deze Wenkkrabben is gerelateerd
aan het maandelijkse tijdstip van volle en nieu-
we maan, en dat varieert van jaar tot jaar. Dat de
opvetsnelheid, en daarmee het moment waarop
de Regenwulpen voldoende vet hebben opge-
slagen om aan de noordwaartse migratie te be-
ginnen, afhangt van het paargedrag van de
Wenkkrabben verklaart dus waarom de timing
van de doortrek van Regenwulpen door Neder-
land afhangt van de datum in april van volle
maan (Zwarts 1990)! Als er op de Banc d’Arguin
wadvogelvoedsel genoeg zou zijn, dan zou zo’n
strakke correlatie met maanstanden niet worden
gevonden. Regenwulpen zouden dan gewoon
doen wat gemiddeld het beste voor hen is, en
ieder jaar op hetzelfde moment door Nederland
trekken.

Contrasterende kanoetenpopulaties

Het Regenwulpen-voorbeeld laat zien dat je
vooral ver komt met het begrijpen van aspecten
van de trek als je de onderzoekinspanning toe-
spitst op een geschikte soort, een ‘modelsoort’.
In dit kader is rond 1988 gekozen om intensief
de ecologische consequenties van de trek van
Kanoeten Calidris canutus te gaan bestuderen
(Piersma 1994). Er zijn vele argumenten om juist
voor de Kanoetstrandloper te kiezen als model-
soort voor wadvogels die aan lange afstands-
trek doen. Kanoeten broeden uitsluitend in de
hoge Arctis en overwinteren in zowel de gema-
tigde zone als in de tropen; ze leggen twee keer
per jaar afstanden af die variëren tussen 5000
en 15 000 kilometer. Buiten de broedtijd leven
ze vrijwel uitsluitend langs de kust, meestal in
zeer grote groepen in een beperkt aantal wad-
dengebieden op de wereld. Doordat ze gespe-
cialiseerd zijn in het eten van schelpdieren die
ze in zijn geheel opeten en in de maag kraken,
is het dieet en zelfs de voedselopname relatief
gemakkelijk te kwantificeren aan de hand van
het uitpluizen van gedroogde poepjes (Dekinga
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Figuur 2. Wereldverspreiding van zes verschillende Kanoetenpopulaties (aangeduid met hun wetenschappelijke onder-
soortnaam) tijdens het broedseizoen en midden in de winter, met een schematische aanduiding van de zuidwaartse
trekroute per populatie. Distribution of the six recognized subspecies of Red Knots (indicated by their respective sub-
species names) during the breeding season and in midwinter, with schematic outlines of the routes taken during south-
ward migration.



& Piersma 1993, J.A. van Gils e.a. in voorberei-
ding). Kanoeten komen in alle werelddelen voor
en er zijn zes ondersoorten bekend die uiterlijk
sterk op elkaar gelijken (figuur 2). Omdat deze

ondersoorten echter geheel verschillende
broed- en overwinteringgebieden hebben, ver-
schillen ze enorm in bijvoorbeeld de lengte van
de af te leggen trekweg, de timing van trek en
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Figuur 3. Vergelijking van de maandgemiddelde waarden van het onderhoudsmetabolisme van islandica- en canutus-
Kanoeten op de verschillende plaatsen waar ze zich in de loop van het jaar ophouden (berekend met voorspellende for-
mules op grond van weersgegevens, zie tekst), en een samenvatting wat dit betekent voor een individu die van de ene
plek naar de andere trekt (onderste panelen). Uit van de Kam et al. (1999). Comparison of the monthly averages of the
maintenance metabolism of two Knot-populations, islandica and canutus, at the three locations where they occur in the
course of their migrations, with a summary of the annual cycle in the lower panels. From van de Kam et al. (2004). 



daarmee samenhangend de timing van bijvoor-
beeld de vleugelrui. Ondanks deze verschillen
zijn de Kanoetenpopulaties/ondersoorten erg
nauw verwant. Het is zeer waarschijnlijk dat het
hele wereldwijde netwerk aan trekbanen van
Kanoeten sinds de laatste IJstijd, dus tijdens de
afgelopen 15 000 jaar, vanuit een overgebleven
restpopulatie is opgebouwd (Baker et al. 1994,
D.M. Buehler & A.J. Baker pers. med.). Dit is
een belangrijk gegeven, omdat de verschillen in
eigenschappen dus niet diep-verankerde (en
daarmee moeilijk te verklaren) genetische varia-
ties weerspiegelen, maar juist de huidige ecolo-
gische selectiedrukken waar we naar op zoek
zijn. 

Als voorbeeld vergelijken we hier de energeti-
sche consequenties van de verschillende trek-
strategieën van de twee kanoetenpopulaties die
beide van de Waddenzee gebruik maken, zij
het gedurende verschillende tijden in het jaar.
De broedvogels van Groenland en Noordoost-
Canada (de ondersoort islandica) overwinteren
in de Waddenzee, terwijl de kanoeten die in
Siberië broeden (de ondersoort canutus) in
West-Afrika overwinteren en de Waddenzee al-
leen gebruiken als tankstation. De meeste Sibe-
rische Kanoeten verblijven in Mauritanië (het
gebied waarvoor de volgende berekeningen

zijn gemaakt) en een kleiner deel in het nog war-
mere Guinée-Bissau. We beperken ons overi-
gens tot vergelijkingen van het onderhoudsme-
tabolisme, de kosten die een vogel maakt om
zijn lichaam in een warme omgeving aan de
praat en in de kou ook nog op temperatuur te
houden (Wiersma et al. 1993, Wiersma &
Piersma 1994). Overigens wordt verreweg het
grootste deel van het verschil in energieverbruik
tussen noord en zuid verklaard door het verschil
in dit onderhoudsmetabolisme (Bruinzeel &
Piersma 1998). Op grond van de weersgege-
vens van alle plaatsen waar de Kanoeten enige
tijd doorbrengen (Müller 1980), en kennis van
het biotoop-gebruik op die plaatsen, kan op
grond van voorspellende formules (zie Wiersma
et al. 1993, van de Kam et al. 1999) voor iedere
plaats de jaarcyclus in onderhoudsmetabolisme
berekend worden (figuur 3). Uit deze jaarpatro-
nen kunnen we dan voor de verschillende Ka-
noeten-populaties relevante stukjes knippen en
naast elkaar plakken. Er tekent zich dan een
groot contrast tussen de twee populaties af: de
Siberiërs maken verreweg de hoogste kosten in
de zomer, de Canadezen in de winter (figuur 3). 

Het maakt dus nogal wat uit of een Kanoet-
strandloper in de Waddenzee of op de tropi-
sche Banc d’ Arguin de winter doorbrengt: in
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West-Afrika kost het onderhoudsmetabolisme
gemiddeld maar half zo veel als in West-
Europa. Van dat voordeel profiteren de in Afrika
overwinterende vogels gedurende de hele over-
winteringsperiode van acht maanden! Aange-
zien Kanoeten in West-Afrika doorgaans wat
minder tijd besteden aan foerageren en vliegen
dan soortgenoten die in de Waddenzee over-
winteren, is het nog eens extra goedkoop in de
tropen. Om in Mauritanië te overwinteren moet
een Kanoet, vergeleken met een in de Wadden-
zee overwinterende soortgenoot, daarentegen
wel twee keer 4000-5000 km extra vliegen. De
extra vliegkosten worden echter ruimschoots
gecompenseerd door de besparingen als ge-
volg van het gunstige klimaat. Kanoeten die in
West-Afrika overwinteren verbruiken op jaarba-
sis (dus inclusief de voor- en najaarstrek en de
broedperiode) naar schatting de helft minder
energie dan Kanoeten die in West-Europa over-
winteren (Piersma 1994, 2000). Deze gegevens
bevestigen de ruwe schattingen van de energe-
tische consequenties voor een overwintering in
de tropen in plaats van de Waddenzee die eer-
der op grond van de schaarse gegevens over
Rosse Grutto’s Limosa lapponica waren ge-
maakt (Drent & Piersma 1990).

Geografische verschillen in opvetsnelheden

Je zou verwachten dat, gegeven de lagere on-
derhoudskosten, de Kanoeten in de periode dat

ze reserves moeten opbouwen dit in de tropen
sneller kunnen doen dan in de Waddenzee. Het
tegendeel blijkt echter waar, niet alleen op de
Banc d’Arguin, maar ook in andere tropische
waddengebieden zoals in Guinée-Bissau en in
Noordwest-Australië. Voor Kanoeten uit de hele
wereld blijkt de opvetsnelheid tijdens de voor-
jaarstrek positief gecorreleerd te zijn met de
breedtegraad (figuur 4; uit Piersma et al. 2004).
De hoogste opvetsnelheden worden gevonden
in de noordelijkste waddengebieden, in de pe-
riode vlak voor de trek naar het broedgebied.
Hoewel in deze noordelijke gebieden de biodi-
versiteit aan voedseldieren kleiner is, is de
oogstbare biomassa, althans in het voorjaar,
groter dan in de tropische gebieden. Het relatie-
ve voedselgebrek is op de Banc d’Arguin in het
voorjaar zelfs zo uitgesproken dat het Kanoeten
en Rosse Grutto’s alleen lijkt te lukken om in één
ruk weer terug naar de West-Europese wadden-
gebieden te vliegen als ze op grote hoogte
langs de Sahara de wind in de rug krijgen
(Piersma & Jukema 1990, Piersma & van de
Sant 1992, van de Kam et al. 1999).

Ook blijkt het vertrekgewicht een functie van
de opvetsnelheid te zijn; hoe groter de opvet-
snelheid, hoe hoger het vertrekgewicht. Voor
Kanoetenpopulaties die relatief dichtbij het
broedgebied nog de mogelijkheid hebben om
op te vetten (bijvoorbeeld de ondersoorten rufa
en islandica) betekent dit dat ze bij aankomst in
het broedgebied een grotere kans maken om
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Figuur 4. Relatie tussen opvetsnelheid (gemiddelde van een populatie op een bepaalde plek) en breedtegraad (abso-
luut, dus gegevens voor gebieden ten noorden en zuiden van de evenaar door elkaar) van Kanoeten tijdens de voor-
jaarstrek. Dichte rondjes geven de opvetsnelheden voor vertrek van overwinteringsgebieden aan, open driehoekjes ge-
ven pleisterplaatsen halverwege aan (in
beide gevallen op het zuidelijke halfrond)
en open rondjes slaan op de laatste
pleisterplaatsen voor vertrek naar de arc-
tische broedgebieden. Gebaseerd op
Piersma et al. (2004) die ook laten zien
dat deze populatiegemiddelden goed de
opvetsnelheden van individuele Kanoe-
ten weergeven. Relationships between
population average fuelling rates and ab-
solute latitude for Red Knots. Black dots
indicate wintering sites from which north-
ward migration is started, triangles indi-
cate early stopover sites and white dots
indicate final stopover sites before the
flight to the breeding grounds. The
regression line in the plot of fuelling rate
versus absolute latitude is for the winte-
ring sites only. Based on Piersma et al.
(2004), who also demonstrate that these
average fuelling rates are a good reflec-
tion of individual fuelling rates.
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reserves over te hebben om de periode na aan-
komst op de toendra, als de voedselsituatie
vaak slecht is, te overbruggen dan ondersoor-
ten waarbij de laatst beschikbare tussenstations
ver van de broedgebieden liggen (zoals bij ca-
nutus, piersmai en rogersi; zie figuur 2). De
broedvogels van Groenland/Canada (islandica)
zouden hierdoor in het voordeel kunnen zijn ten
opzichte van de Siberiërs (canutus). De laatste
opvetmogelijkheid voor islandica ligt op IJsland
terwijl dat, voor zover nu bekend, voor de mees-
te canutus het Waddengebied van Sleeswijk-
Holstein (Duitsland) is. Van de Waddenzee naar
Siberië is het bijna twee keer zo lang vliegen als
van IJsland naar Groenland/Canada, al hebben
de Siberiërs waarschijnlijk meer mogelijkheden
om onderweg een tussenstop te maken. 

Overwinteren in West-Afrika of in
Noordwest-Europa?

Als de Banc d’Arguin en andere tropische over-
winteringsgebieden vanwege een gebrek aan
hoogwaardig voedsel in het voorjaar geen lui-
lekkerlanden zijn, waarom nemen dan toch zo
veel wadvogels de moeite om er heen te vlie-
gen? Zou het zo kunnen zijn dat het West-
Afrikaanse wad ten opzichte van de Wadden-
zee relatief gezien best wel een luilekkerland is
en dat deze gebieden juist om die reden zo in
trek zijn bij steltlopers? Is de Banc d’Arguin zo
dicht bevolkt dat in het voorjaar, als alle wadvo-
gels tegelijkertijd heel veel willen eten om op
tijd, in goede conditie, en met een mooi veren-
pak in de arctische broedgebieden te kunnen
verschijnen, het ecosysteem van de Banc d’
Arguin het net even niet op kan brengen? 

Er zijn argumenten die pleiten voor deze ge-
dachtengang (Ens et al. 1990, Meltofte 1996).
Immers, in de nazomer trekt een groot deel van
de in West-Afrika overwinterende steltlopers
door de West-Europese getijdengebieden als
die nog niet of nauwelijks bezet zijn door noor-
delijke overwinteraars. De dominante adulte vo-
gels trekken door naar West-Afrika op een mo-
ment dat juvenielen nog in het Waddengebied
moeten aankomen (bijvoorbeeld Nebel et al.
2000). Als ze hun zinnen niet op de West-
Afrikaanse wadden hadden gezet, dan zouden
deze adulten de zwakkere en later arriverende
jonge vogels toch naar West-Afrika moeten ver-
jagen? En waarom vliegen ze na de broedtijd
meteen naar Afrika, in plaats van nog een tijdje
in West-Europa te blijven om er (een deel van)

de slagpenrui door te maken zoals dat bijvoor-
beeld wordt gedaan door een deel van de
Nederlandse Kemphanen Philomachus pugnax
en Grutto’s Limosa limosa? Deze laatste twee
soorten overwinteren in binnenlandse wetlands
in Afrika, gebieden waar vanwege de variabele
regenval de tijd van het vrijkomen van goede
foerageergebieden bij zakkend water erg on-
voorspelbaar is (Wymenga et al. 2002). In wad-
dengebieden langs de kust is de voedselbe-
schikbaarheid door de regelmaat van het getij
natuurlijk veel voorspelbaarder. Bij aankomst op
de Banc d’ Arguin of in de Bijagos Archipel we-
ten wadvogels zeker dat het foerageergebied
elke laagwaterperiode beschikbaar is, en dat
daar voedsel aanwezig is. De prooien mogen
dan misschien wat klein zijn, maar het is er wel
warm en veel energie heb je dus niet nodig (ta-
bel 1). Bovendien lopen ze later in de winter niet
het risico, zoals wadvogels dat in de Wadden-
zee wel lopen, om door een strenge winter te
worden overvallen. Het zou deze grote voor-
spelbaarheid kunnen zijn die het aantrekkelijk
maakt om zo snel mogelijk de tropische wad-
dengebieden te bereiken om daar te ruien.

De ‘moeilijkheden’ die steltlopers in West-
Afrika hebben met de opbouw van hun vetvoor-
raden in het voorjaar zouden dus wel eens het
gevolg kunnen zijn van een sterke competitie
voor kleine voedselorganismen, misschien indi-
rect veroorzaakt door het feit dat deze kustge-
bieden voor veel wadvogels vanwege hun voor-
spelbaarheid als overwinteringsgebieden zo
aantrekkelijk zijn (Meltofte 1996). Vooralsnog
wegen de lengte van de trekweg en de opvet-
problemen in het voorjaar kennelijk op tegen de
voordelen die een overwintering op de wadden
van West-Europa met zich meebrengt (tabel 1).

Het maken van demografische
vergelijkingen

De afrekening van de ecologische voor- en
nadelen van verschillende overwinteringsgebie-
den zoals samengevat in tabel 1 vindt plaats
middels directe effecten op overleving, en via
de indirecte effecten op het reproductiesucces
(het aantal grootgebrachte jongen). Sinds 1998
proberen we grip te krijgen op de aanwas van
jongen van de islandica-ondersoort van de
Kanoet door een intensief vangprogramma in
de Waddenzee, en sinds 2002 doen we dat ook
voor de canutus-ondersoort door middel van
winterse vang- en afleesexpedities naar de
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Banc d’Arguin. Door kanoeten individueel te
merken met een viertal kleurringen en een ‘vlag’
(een soort verlengde kleurring; zie foto), probe-
ren we ook jaarlijkse schattingen van overleving
te krijgen voor de beide overwinteringsgebie-
den (Brochard et al. 2002). Daarnaast geeft het
individueel herkenbaar maken van de vogels de
mogelijkheid om in detail het gebiedsgebruik
gedurende de trek en de overwintering te be-
studeren, en dit te vergelijken tussen beide on-
dersoorten. 

We zijn ook nauw betrokken bij vergelijkbare
studies aan de Amerikaanse ondersoort rufa
(Baker et al. 2004), de in Nieuw-Zeeland over-
winterende rogersi en de in Noordwest-
Australië overwinterende piersmai. Ter vergelij-
king met een wadvogel waarvan de levenswijze
in vele opzichten lijkt op die van de Kanoet,
maar die vooral gespecialiseerd is in het eten

van wormen in plaats van schelpdieren, zijn we
inmiddels ook begonnen aan een vrijwel iden-
tiek kleurringprogramma aan de Rosse Grutto.
Net als bij de Kanoet is er ook bij deze soort in
ons deel van de wereld sprake van twee popu-
laties; één die in West-Europa overwintert en
één die dat in West-Afrika doet. Binnen enkele
jaren hopen we in staat te zijn eventuele ver-
schillen in jaarlijkse overleving, en in de seizoe-
nen waarop de sterfte bij de verschillende (on-
der-) soorten plaatsvindt, te koppelen aan de
verschillen in trekgedrag. 

Op de kortere termijn zijn er intussen reeds
belangrijke inzichten verworven. Onmiddelijk
nadat we in 1995 met het kleurringen van de
Amerikaanse ondersoort rogersi waren begon-
nen kwamen we op het spoor van een sterke
aantalsafname van deze populatie, die achteraf
bezien al in 1990 was begonnen (zie Morrison et
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• Kortere afstand tot broedgebied
• Grotere dichtheid prooidieren
• Individuele prooidieren zijn over het alge-

meen groter

• Energieverbruik is hoog en grenst aan het
maximaal haalbare

• Soms zijn grote delen van de wadplaten on-
bereikbaar door windstuwing van water,
sneeuw en ijs

• Om zulke perioden te overbruggen zijn vet-
reserves noodzakelijk; dit geeft een lagere
wendbaarheid in vlucht en daarmee moge-
lijk een hoger predatierisico

• Voedselorganismen graven zich diep in en
zijn dan onbereikbaar

• Lage temperaturen maken tijdsperiode ge-
schikt voor rui van lichaamsveren (geringere
isolatie) kort 

• Nu en dan komt sterk verhoogde sterfte voor
• Voedsel moet ’s winters over een groter foe-

rageergebied worden gezocht
• In voorjaar kan gebruik worden gemaakt van

sterk verhoogde voedselbeschikbaarheid
zonder last te hebben van concurrenten 

Voordelen

Nadelen

Consequenties

• Relatief gunstige windomstandigheden zor-
gen voor relatief lage reiskosten ondanks
grotere afstand 

• Veel lager energieverbruik door hogere tem-
peraturen

• Meer stabiele en voorspelbare voedselbe-
schikbaarheid

• Individuele prooidieren zijn over het alge-
meen erg klein

• Hitte-stress kan de mogelijkheid beperken
om hard te werken 

• Hitte-stress kan gebruik anderszins goede
hoogwatervluchtplaatsen beperken

• Gemiddeld een lagere jaarlijkse sterfte (?)
• Veel grotere dichtheden aan foeragerende

wadvogels op droogvallend wad
• Concurrentie om voedsel tijdens opvetten

voor noordwaartse trek  

Noordwest-Europa  West-Afrika

Tabel 1. Vergelijking van de ecologische voor- en nadelen en de verdere consequenties van overwinteren in een West-
Afrikaans waddengebied ten opzichte van de Waddenzee of andere gebieden in Noordwest-Europa. Naar van de Kam
et al. (1999). Comparison between the ecological cost en benefits, with further consequences, of wintering in the
Northwest-European Wadden Sea compared to areas like the Banc d’Arguin in West-Africa. This table is based on a si-
milar table in van de Kam et al. (2004).



al. 2004). Inmiddels hebben we kunnen laten
zien dat deze afname te maken heeft met het
verdwijnen van de eieren van Degenkrabben
Limulus polyphemus als gevolg van overbevis-
sing (Baker et al. 2004). De krabbeneieren wa-
ren tot voor kort gedurende enkele weken in
overmaat te vinden op strandjes in de Baai van
Delaware (Verenigde Staten), en vormden zo
een soort fast food in het laatste opvetgebied
voor de trekvlucht naar de toendra. Een plotse-
linge afname van de gemiddelde jaarlijkse over-
leving van de in Vuurland overwinterende rufa-
Kanoeten van 85% naar c. 56% kwam precies
op het moment dat de gemiddelde opvetsnel-
heid van deze populatie in de Baai van Dela-
ware sterk begon af te nemen. Relatief zware in-
dividuele Kanoeten hadden een grotere kans
om het jaar daarop weer in Delaware waargeno-
men te worden dan Kanoeten die niet zoveel re-

serves hadden kunnen aanleggen.
Het individuele merkprogramma op de Banc

d’Arguin in Mauretanië heeft ook al tot interes-
sante resultaten geleid. In 2002 telden we in het
studiegebied op de Banc d’Arguin in totaal
13 500 Kanoeten. Door in november/december
van dat jaar 243 Kanoeten te merken, brachten
we daarmee de lokale ringdichtheid op
243/13 500=1 op 56. Van deze in 2002 ge-
merkte Kanoeten werden er een jaar later 59 
(=24%) teruggezien in het vangstgebied en
bleek dat hier gemiddeld 1 op de 59 vogels ge-
merkt was. Uit het feit dat een jaar later de ring-
dichtheid nog gelijk was, terwijl het aantal gemerk-
te vogels door sterfte alleen maar kleiner zal zijn
geworden, mogen we concluderen dat er sprake
is van een zeer hoge mate van plaatstrouw, veel
hoger dan we ooit in een deelgebied van onze
Waddenzee bij islandica hebben kunnen
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Individueel gekleurringde Kanoetstrandloper, op het wad bij Texel gevangen in april 2002, en gefotografeerd in novem-
ber 2003 in de Wash in Engeland (Chris Kelly) Individually marked Red Knot, catched April 2002 at the island of Texel
and observed/photographed November 2003 in the Wash, England.



constateren. Toen we in december 2003 op
slechts 4 km van de vangplek 2634 Kanoeten
op kleurringen controleerden en op 11 km van
de vangplek nog eens 2432 vogels en daarbij
geen enkele gemerkte Kanoet van de 2002-se-
rie aangetroffen, werd deze sterke plaatstrouw
nog eens extra duidelijk. Eén en ander wijst dus
inderdaad op een grote voorspelbaarheid in
aanbod en beschikbaarheid van voedsel in dit
tropische overwinteringsgebied (tabel 1), aan-
gezien het juist deze voorspelbaarheid is die
een grote plaatstrouw mogelijk maakt (zie
Piersma et al. 1993). 

Ons kleurringschema lijkt ook reeds nieuw
licht te werpen op de trekroutes van de beide
ondersoorten. Dit voorjaar (2004) zijn er drie in
Mauritanië gekleurringde Kanoeten afgelezen in
de Porsangerfjord nabij de Noordkaap in Noor-
wegen. Tot nu toe werd aangenomen, o.a. op
grond van ringterugmeldingen, dat alleen islan-
dica gebruik maakte van de Noord- Noorse
voedselgebieden (Davidson et al. 1986). Nu
kunnen we echter concluderen dat er ook
Siberiërs zijn die een opvetmogelijkheid benut-
ten die de laatste af te leggen afstand naar het
broedgebied halveert. De afstand van het
Waddengebied in Sleeswijk-Holstein naar
Noord-Taimyr bedraagt ruim 4000 km. Van
Noord-Noorwegen naar Taimyr is het ruim 2000
km en dat is ongeveer gelijk aan de afstand van
het Waddengebied naar Noord-Noorwegen.

Toegespitste vergelijkingen tussen
wadvogels wereldwijd

We hopen dat we hier duidelijk hebben ge-
maakt dat er enorm veel inzicht te halen valt uit
vergelijkingen. Door van zeer nauw verwante
populaties zaken als jaarritmiek, ecologische
omstandigheden en demografie te vergelijken
kunnen we begrijpen hoe dieren zich aan ver-
schillende en/of veranderende leefomstandig-
heden hebben aangepast. Dit inzicht is belang-
rijk en onmisbaar als het gaat over de manier
waarop steltlopers wereldwijd zullen reageren
op de veranderende omstandigheden. De we-
reld verandert snel en hevig, en de grote in-
vloed van de mensheid lijkt die veranderingen
alleen maar sneller en heftiger te maken. Zo is
er vrijwel overal een grote invloed van mensen
op wat er op het wad gebeurt en dat heeft weer
grote invloed op de vogelpopulaties die volledig
afhankelijk zijn van deze gebieden. De Arctis
warmt op en daardoor verandert de situatie in
de broedgebieden. Het smelten van het poolijs,
en de daarmee samenhangende stijging van de
zeespiegel, heeft verstrekkende gevolgen in de
doortrek- en in de overwinteringsgebieden. Het
gegeven dat van de 131 populaties van 55 stelt-
lopersoorten in Afrika en Westelijk Eurazië er 45
in de gevarenzone zitten, dat wil zeggen sterk
afnemen en/of erg klein zijn (Stroud et al. 2004),
spreekt in dit verband boekdelen! Het is daar-
om niet overdreven te stellen dat we, door het
intensief bestuderen van de steltlopers, de ‘vin-
ger aan de pols’ van de Aarde kunnen houden
(Piersma & Lindström 2004). Dat maakt dit soort
onderzoek niet alleen heel belangrijk, maar ook
zeer urgent. 
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De Kanoet leent zich bij uitstek als 'modelsoort' voor on-
derzoek aan trekstrategieën en bijvoorbeeld de relatie
met de populatiedynamiek (Jan van de Kam). Red Knot
has shown to be an excellent 'model' species to study mi-
gration strategies and e.g. relationships with population
dynamics.
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The power of comparison: ecological
studies on waders worldwide

This is a brief review of the international re-
search on waders, or shorebirds, entertained
by teams from the University of Groningen and
the Royal Netherlands Institute for Sea
Research in The Netherlands. Extending the
ecological studies to mudflat systems and sho-
rebirds other than the Wadden Sea is logical in
view of the very migrant nature of the shore-
birds themselves, and because so much can
be concluded from comparisons between spe-
cies and sites. We discuss why many birds
winter in the tropics, despite the finding that
tropical intertidal areas are not necessary rich
in food. However, the tropics may have other
attractions (like low maintenance costs and,
perhaps, more highly predictable food condi-
tions than in the north), and the eventual relati-
ve pay-offs of different wintering destinations
should be reflected in annual survival rates,
and the apportionment of mortality over the se-
asons. A lot of our work has focused on the
worldwide migration system of Red Knots
Calidris canutus. These sandpipers breed only
on high arctic tundra but move south from their
disjunct, circumpolar breeding areas to non-
breeding sites on the coasts of all continents

(apart from Antarctica), between latitudes 58°
N and 53° S. Due to their specialised sensory
capabilities, Red Knots generally eat hard-
shelled prey found on intertidal, mostly soft,
substrates. As a consequence, ecologically
suitable coastal sites are few and far between,
so they must routinely undertake flights of
many thousands of kilometres. In contrast to
prediction (based on the low costs of living and
thus the freedom to allocate nutrients to fuel
storage), Red Knots at tropical intertidal sites
have lower fuelling rates than birds at more
southern or northern latitudes. The highest fuel-
ling rates occur at the most northerly sites, be-
fore the flight to the tundra for breeding. These
northern fuelling areas offer smaller benthic
biodiversity but greater harvestable biomass
than circa-tropical sites, at least in spring. We
have now started comparative demographic
work on Red Knots wintering in North-western
Europe and in West-Africa. The first results
show that Knots in West-Africa are very site-
faithful to a particular small area whereas Knots
in the Wadden Sea operate on a much larger
scale, indicating a higher predictability of food
availability in the tropics. In the near future we
will be able to compare annual survival be-
tween these two populations of Knots and ind-
eed between survival of Bar-Tailed Godwit
Limosa lapponica as well.


