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SummarySamenvatting 



SummaryThat mankind is changing the earth’s climate is well established and well documented,but how climate change affects ecosystems remains less well explored. Impacts of cli!mate change are believed to be larger in arctic and subarctic regions compared to tem!perate areas, a phenomenon referred to as ‘arctic amplification’. Climate change in thesubarctic comprises of increasing temperatures over the year as well as increasing pre!cipitation in the form of snow during the winter. These changes likely affect the birdsbreeding at these northern latitudes, but without detailed knowledge on their ecologythe exact consequences are difficult to foresee.Arctic and subarctic areas host many breeding waders, a charismatic group of birds.However, arctic and subarctic areas are difficult and costly to access for researchersand therefore generally understudied. Consequently, most of the studies on breedingwaders have been conducted in temperate areas. This is worrisome in the light of thelarge effects of climate change in arctic regions. Within the arctic regions, breeding ecol!ogy of waders has mainly been studied in the arctic. Surprisingly, there truly is a lack ofstudies on the ecology of waders breeding in the subarctic.For this thesis, I studied the different phases of the annual and life cycle of theGolden Plover Pluvialis apricaria, one of the most abundant wader species breeding insubarctic Lapland, Sweden. My overall aim was to describe what ecological and envi!ronmental factors influence the ecology of Golden Plovers during each phase of theannual cycle, in order to ultimately be able how this species, and birds breeding in thesubarctic in general, will be affected by climate change. Most of this work was con!ducted in the Vindelfjällen Nature Reserve, Ammarnäs, Sweden, in subarctic SwedishLapland. Here Golden Plovers locally breed in high densities of three pairs per km2.In chapter two, we describe the breeding performance of four wader species in2008–2013, including the Golden Plover, in relation to the abundance of predators, lem!mings and other rodents, and in relation to annual variation in snow cover. Although ithas been suggested in other studies that breeding success of arctic waders is shaped bythe abundance of predators in combination with the abundance of alternative prey(rodents and lemmings), we did not found evidence for such predator!prey relation!ships in our study area. Instead, we found that in particular a late snow melt had a detri!mental effect on the breeding success of waders, through very high predation rates.This suggest that if indeed the amount of snowfall will increase in the subarctic becauseof climate change, the waders will more often be confronted with springs with a latesnow melt, and thus that there will be more years with a low reproductive output.Consequently, climate change seems detrimental for breeding waders in this respect.In chapter 3 and 4 we focused on the chick rearing phase of the Golden Plover. Thechick rearing phase is one of the least studied life cycle phases in waders, presumablyas the precocial wader chicks are mobile and thus difficult to follow, and despite the
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fact that it is believed to be one of the main drivers of reproductive output. By tracking individual chicks using minute radiotransmitters, and collecting their droppings every time we encountered a chick, we described the chicks’ habitat selection and diet. In addition we determined food availability by pitfall trapping. We found that when grow!ing up, Golden Plover chicks moved from alpine meadow/heathland habitats where they were mainly feeding on Crane Flies (Tipulidae), to Willow shrub habitat where they were mainly eating Love Bugs (Bibionidae). Although chicks seem to track food availability to some extent, the link between prey availability and habitat use was not perfect, indicating that also other factors than food abundance, such as shelter from predators, determine habitat selection. In addition, we found that food availability rather than weather conditions determined chick growth. Congruently, variation in food availability rather than variation in weather could explain a marked difference in growth of the plover chicks between the years at this subarctic breeding site. These differences in growth between chicks and years mainly were the result of variation in the abundance of Love Bugs, which emerge in vast numbers in late summer, but only every 3–4 years. This is a very different situation compared to the UK where Golden Plover chicks are more dependent on solely Crane Flies. How climate change affects the (frequency of) mass emergence of Love Bugs will determine how climate change will impact growing Golden Plover chicks in the subarctic.In chapter 5 we studied another energetically demanding life cycle phase, primary feather moult. Most bird species avoid to overlap moult with incubation or chick rear!ing, but the Golden Plover joins a limited group of species that moult during breeding. We compared moult patterns between two Golden Plover populations, the continental population that breeds through Scandinavia and Russia, and migrates to Western Europe (and eventually to southern areas as south as Spain and Morocco) and the Icelandic population that breeds in Iceland and migrates to Ireland and West Britain. We found that the two populations had rather different moult strategies. Continental plovers moulted only part of the primaries at the breeding grounds, and completed moult at stopover sites in southern Scandinavia or Western Europe. Icelandic birds completed the whole primary moult at the breeding ground before autumn migration. Duration of moult was shorter for the Icelandic birds, but in order to complete moult before migration the overlap between moult and breeding was also larger for this popu !lation. Continental birds presumably cannot moult all flight feathers at the breeding site as the growing season is too short at these northern latitudes. Thus, scheduling of moult seems determined by a combination of environmental conditions and migration sched!ules. Climate change might eventually affect moult schedules, and also the extent of overlap between breeding and moult.In the last chapter, number 6, we studied the Golden Plover’s migration patterns. We equipped adult plovers with geolocators at out study site. The subsequent year, seven of these archival tags were retrieved. The data showed that in autumn the plovers
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first made a relatively short flight to stopover sites in southern Scandinavia andWestern Europe, before moving to a wintering site. Some of the plovers made subse!quent movements to southern wintering sites, as far south as Spain and Morocco. Byrelating the timing of these movements to weather conditions we could show that thesebirds were pushed out from their initial wintering areas by cold spells. Thus, environ!mental conditions, i.e. temperature, have a strong effect on the plovers’ movement pat!terns. Consequently, climate change could have a large effect on their migration pat!terns. If indeed winter temperatures will raise, cold spell movements and thus thenumber of birds wintering in southern Europe and northern Africa might dwindle.In this thesis, I managed to pinpoint some of the important factors that directly orindirectly affect the ecology of Golden Plovers during different phases of the plovers’file cycle. These types of studies are essential in my opinion to identify the challengesthe plovers are facing or advantages they might have from climate change.
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SamenvattingDat het klimaat door toedoen van de mens verandert is evident, maar hoe ecosystemendoor klimaatsverandering worden beïnvloed is minder duidelijk. Verwacht wordt datde impact van klimaatsverandering extra groot is voor arctische en subarctische ecosy!stemen, iets wat ook wel ‘arctic amplification’ word genoemd. Voor arctische ecosyste!men zijn zowel de stijging in de temperatuur als de toename van neerslag, dat laatstevooral in de vorm van sneeuw in de winter, van belang. Het is waarschijnlijk dat dezeveranderingen effecten op de broedvogelgemeenschappen hebben, maar zonder gede!tailleerde kennis over de ecologie van de soorten is het vrijwel ondoenlijk de impactvan klimaatsverandering te voorspellen.Een dominante soortgroep in arctische en subarctische gebieden zijn de steltlopers.Omdat het relatief moeilijk is voor onderzoekers de broedgebieden te bereiken zijnecologische studies naar arctische en subarctische steltlopers echter relatief schaars.Dit is zorgwekkend gezien het feit dat hier juist grote effecten van klimaatsveranderingverwacht worden. Verrassend genoeg zijn er met name weinig studies naar subarcti!sche broedvogels gedaan, ondanks het feit dat bijvoorbeeld Scandinavische broedgebie!den veel toegankelijker lijken dan de hoogarctische Siberische toendra.Ik heb onderzoek gedaan naar verschillende fases van de jaar! en levenscyclus vande Goudplevier Pluvialis apricaria, één van de meest algemene steltlopersoorten in sub!arctisch Lapland. Het algehele doel van het onderzoek was het beschrijven van de ecologische en omgevingsfactoren die gedurende het jaar en tijdens verschillendelevensfases van belang zijn, om uiteindelijk beter te kunnen voorspellen hoe klimaats !verandering de Goudplevier, en subarctische steltlopers in het algemeen, zou kunnenbeïnvloeden. Het meeste van het onderzoek werd gedaan in het Vindelfjällen natuurre!servaat, nabij Ammarnäs, in Zweden. Hier broeden Goudplevieren lokaal in hoge dicht!heden van drie paar per km2.In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe het broedsucces van verschillende steltlopers!oorten in het studiegebied varieerde tussen de jaren, in relatie tot de aantallen predato!ren, lemmingen en muizen, en de sneeuwbedekking. In hoogarctische gebieden wordthet broedsucces van steltlopers bepaald door de aantallen predatoren, maar ook hoe!veel alternatieve prooien (in de vorm van lemmingen) er zijn. Voor ons studiegebiedvonden we geen bewijs voor zo’n predator!prooi systeem. Wel vonden we een sterkeffect van sneeuwbedekking, waarbij in jaren met veel sneeuw vrijwel alle (vroege)nesten door predatoren werden opgeruimd, waardoor er uiteindelijk in dat soort jarenvrijwel geen jongen geproduceerd werden. Als meer winterse neerslag inderdaad eengevolg van klimaatsverandering is in subarctische gebieden, dan zou de frequentie van‘rampjaren’ waarin vrijwel geen jongen grootkomen toe kunnen nemen. Vanuit dezeinvalshoek bezien lijkt klimaatsverandering dus een negatief voor subarctische stelt !lopers te hebben.
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In hoofdstuk 3 en 4 wordt de kuikenfase onder de loep genomen. De kuikenfase isbij steltlopers relatief slecht onderzocht, misschien wel omdat de kuikens na het uitko!men direct het nest verlaten en de mobiele kuikens moeilijk te volgen zijn. We losten ditop door een aantal kuikens van minutieuze radiozenders te voorzien, en deze kuikensvervolgens om de dag uit te peilen om hun groei te kunnen volgen. Daarbij verzameldenwe ook poepjes om het dieet te kunnen bepalen. Voedselbeschikbaarheid werd geme!ten door middel van potvallen. We vonden dat de kuikens een switch maakten vangebruik van meer open toendrahabitats waar ze Langpootmuggen (Tipulidae) aten,naar veel dichter begroeide plekken met lage wilgenstruwelen, waar de kuikens vooralZwarte Vliegen (Bibionidae) aten. Hoewel de kuikens op deze manier variatie in debeschikbaarheid van prooien volgden, bleek de match tussen habitatselectie en voed!selbeschikbaarheid verre van perfect, wat aangeeft dat andere factoren zoals bijvoor!beeld het kunnen verschuilen tegen predatoren een rol spelen. We vonden ook datvoedselbeschikbaarheid en niet het weer een dominant effect op de groei van kuikenshad. Grote verschillen in de groei van de kuikens tussen jaren kon dan ook door variatiein voedselbeschikbaarheid verklaard worden. Bepalend bleken de eerder genoemdeZwarte Vliegen te zijn. Deze voor goudplevierkuikens aantrekkelijke prooi komt mas!saal voor in de nazomer, maar deze explosie van Zwarte Vliegen komt slechts één in dedrie tot vier jaar voor. De condities waarin de kuikens in Scandinavië opgroeien lijkenheel anders te zijn dan de condities in Engeland waar de kuikens veel meer afhankelijkvan alleen Langpootmuggen zijn. Hoe klimaatsverandering Zwarte Vliegen beïnvloedtbepaalt het effect van klimaatsverandering op de opgroeiomstandigheden van goudple!vierenkuikens in Lapland.Hoofdstuk 5 gaat over de rui van de slagpennen (meer specifiek de handpennen) bijde Goudplevier, een andere fase in de jaarcyclus die veel energie kost. De meeste vogelsruien hun handpennen na het broeden, of zelfs in de winter, maar de Goudplevierbehoort tot een select groepje soorten waarbij de handpenrui overlapt met het broe!den. Om dit beter te begrijpen hebben we een vergelijking gemaakt tussen de ruipatro!nen van continentale (waaronder Zweedse) en Ijslandse broedvogels. Hiervoor werdenook gegevens gebruikt van balgen uit Rusland, en van vogels die in Zuid Zweden en inNederland in de stopovergebieden gevangen werden voor ringonderzoek. ContinentaleGoudplevieren ruiden slechts een paar handpennen in de broedgebieden. De rest vande veren werd in de nazomer!herfst op de stopovergebieden vervangen. Ijslandsebroedvogels kenden een heel andere rui!strategie, zij ruiden namelijk alle handpennenin het broedgebied, oftewel voordat de herfstmigratie aanving. De totale duur van derui van de Ijslandse vogels was korter, maar wel was de overlap tussen rui en broedengroter, waarschijnlijk omdat ze eerder moeten beginnen om de gehele handpenrui nogin het broedgebied te kunnen afronden. Continentale broedvogels hebben waarschijn!lijk überhaupt niet de mogelijkheid om alle handpennen in de broedgebieden te ruienomdat daarvoor het seizoen simpelweg te kort is. Als door klimaatsverandering de
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 temperatuur stijgt, en daarmee het broedseizoen langer wordt, zouden de continentaleGoudplevieren meer handpennen kunnen ruien in de broedgebieden, of zouden ze kun!nen besluiten wat later te beginnen om de overlap tussen handpenrui en broeden teverkleinen.In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, hebben we naar de trek van Goudplevierengekeken. Hiertoe werden een aantal volwassen Goudplevieren met geolocators uitge!rust. Het jaar erop konden zeven van deze kleine dataloggers worden bemachtigd. Dedata liet zien dat de vogels in de nazomer/vroege herfst een relatief korte vlucht naareen stopovergebied in zuid Scandinavië / West Europa maakten, voordat ze naar hunoverwinteringsgebied in West Europe afzakten. In een aantal gevallen maakten devogels later in de winter lange vluchten naar tweede overwinteringsgebieden in ZuidEuropa tot zelfs in Noord Afrika. Deze bewegingen bleken een reactie op invallendevorst. Het klimaat blijkt dus een groot effect te hebben op de trekbewegingen van deGoudplevieren, en als het effect van klimaatsverandering is dat de winters warmer wor!den zouden de ‘vorstvluchten’ van de Goudplevieren wel eens zeldzaam kunnen wor!den, en daarmee het voorkomen van deze soort in de winter in Zuid Europa en NoordAfrika.In mijn proefschrift heb ik een aantal factoren kunnen vaststellen die een belangrijkeffect op de ecologie van de Goudplevier door het jaar heen hebben, wat inzicht geeft inhoe klimaatsverandering deze soort, en subarctische steltlopers in het algemeen, zoukunnen beïnvloeden.
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