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Samenvatting 

In gebieden waar seizoenen voorkomen moeten vogels op het juiste moment beginnen met broeden. 

Om te zorgen dat hun kuikens snel groeien en overleven moeten ze het uitkomen van de eieren 

samen  laten vallen met de lokale piek in het voedselaanbod. Door klimaatopwarming valt deze 

voedselpiek steeds vroeger, en vogels zullen steeds eerder moeten beginnen met het leggen van 

eieren. Door een combinatie van verschillende feedbackprocessen die samen “Arctische amplificatie” 

worden genoemd, vindt de snelste opwarming van het klimaat momenteel plaats in het 

noordpoolgebied. Men zou daarom verwachten dat Arctische broedvogels de grootste aanpassingen 

aan klimaatopwarming maken. Veel Arctische vogelsoorten zijn echter trekvogels en brengen de 

winter door in zuidelijke streken, waar ze een eerdere start van het voorjaar in hun broedgebieden 

onder snellere opwarming niet kunnen voorzien. Maar om in het Arctische broedgebied eerder te 

kunnen leggen, moeten ze wel ze eerder weg trekken uit hun overwinteringsgebied. In dit proefschrift 

bestudeer ik de effecten van klimaatopwarming voor een Arctische trekvogel, de brandgans. Ik 

onderzoek daarbij hoe opwarming de timing van de voorjaarstrek en legdatum beïnvloed, en welke 

invloed dit heeft op de fitness van brandganzen. Een belangrijke vraag in dit onderzoek is wat de 

belangrijkste limiterende factor vormt voor het vervroegen van de legdatum. Hebben de vogels te 

weinig tijd om op te vetten vóór en gedurende de voorjaarstrek? Of wordt de planning van de 

voorjaarstrek verstoord door een mismatch tussen lokale omgevingssignalen en de sneller 

veranderende condities in het broedgebied. 

 

Een eerste stap voor het beantwoorden van deze vraag is het maken van voorspellingen hoe 

opwarming van het klimaat de optimale timing van de voorjaarstrek en legdatum zal beïnvloeden. 

Brandganzen zijn herbivoren die tijdens hun voorjaarstrek een zogenaamde ‘groene golf’ volgen van 

opkomend jong gras, die samenvalt met het begin van het voorjaar. Hierdoor kunnen ganzen gebruik 

maken van voedselpieken tijdens de voorjaarstrek, waarna ze arriveren in het broedgebied voordat 

daar de voedselpiek heeft plaatsgevonden. Wanneer ze vervolgens tijdig beginnen met broeden 

kunnen hun kuikens profiteren van die voedselpiek. Door de sterke opwarming in de winter en het 

voorjaar viel het begin van het voorjaar de afgelopen 30 jaar steeds eerder in het Arctisch gebied, een 

verschuiving die daar veel sneller plaatsvind dan in de gematigde streken. In hoofdstuk 2 bestuderen 

we hoe hogere temperaturen de timing van de voedselpiek veranderen langs de gehele trekroute van 

de brandgans. Voedselplanten van brandganzen die geplaatst waren in ‘open-top chambers’, kleine 

kasjes die de temperatuur met 1.5 °C verhogen, hadden eerder een piek in voedselkwaliteit (hoogste 

stikstofconcentratie), maar dit effect trad alleen op in het Arctische broedgebied, en niet in een 

gematigde pleisterplaats en overwinteringsgebied. In het Arctisch gebied was de voedselpiek onder 

opwarming ook korter, wat negatieve effecten kan hebben op de groei van ganzenkuikens. Naast een 

snellere opwarming in het Arctisch gebied is de respons van de voedselplanten op hogere 

temperaturen dus ook groter, waardoor de voedselpiek nog sneller zal verschuiven. 

Naast effecten van klimaatopwarming op voedselbeschikbaarheid zal een snellere opwarming in het 

Arctisch gebied ook invloed hebben op de mate waarin omgevingssignalen in de 

overwinteringsgebieden een goed beeld geven van de situatie in het broedgebied. Ganzen gebruiken 

deze signalen om hun voorjaarstrek te plannen. In hoofdstuk 3 maken we gebruik van een dynamisch 

programeermodel om te voorspellen of de tijd beschikbaar voor opvetten, of signalen die niet 

meeveranderen met een opwarmend klimaat de belangrijkste limiterende factor zijn voor brandganzen 

om hun legdatum te vervroegen. Het model laat zien dat zelfs onder sterke opwarming in het 

noordpoolgebied ganzen voldoende tijd hebben om tijdig vetreserves aan te leggen en het moment 

van vertrek uit de overwinteringsgebieden te vervroegen, om zo nog steeds op het optimale moment 

aan te komen in hun broedgebieden. Wanneer ze een versnelde opwarming van het klimaat in hun 

Arctische broedgebieden vanuit hun overwinteringsgebied niet kunnen voorspellen lukt het ze echter 

niet om op tijd aan te komen. Onveranderende omgevingssignalen lijkt een belangrijkere limiterende 

factor voor vervroeging van de voorjaarstrek. 

 
In het tweede gedeelte van dit proefschrift evalueer ik de zendermethoden die gebruikt worden om 

bewegingen van vogels te volgen, een technologie die steeds populairder word in de ornithologie en 

waarvan ik ook gebruik maak in dit proefschrift. Hoewel zenders unieke data kunnen leveren over de 

bewegingen van dieren in hun omgeving, kan het aanbrengen van een zender het gedrag van een dier 



beïnvloeden, en zelfs zijn kans op overleving. In Box A introduceren we een nieuw ‘rugzakharnas’ 

waarmee zenders aan ganzen bevestigd kunnen worden. In hoofdstuk 4 evalueren we de effecten van 

dit harnas op gedrag en overleving bij drie soorten migrerende ganzen. Hoewel ganzen uitgerust met 

dit harnas een lagere overlevingskans hadden, was er slechts een klein effect op de timing van vertrek 

uit de overwinteringsgebieden en de legdatum. Zoals we laten zien in hoofdstuk 5 blijft het echter 

belangrijk om de effecten van aangebrachte zenders op vogels te monitoren. We zien dat steeds 

minder studies deze effecten rapporteren, terwijl negatieve effecten nog steeds merkbaar zijn. In Box 

B geef ik een gedetaileerd overzicht van de resultaten van de zenderstudie die wordt gebruikt in dit 

proefschrift. 

 

In het derde en laatste gedeelte van dit proefschrift gebruik ik deze zenderstudie in combinatie met 

data verzameld over meerdere jaren om te bestuderen hoe brandganzen de timing van hun 

voorjaarstrek en legdatum kunnen vervroegen onder klimaatopwarming. Hierbij bestudeer ik alle 

stadia van de jaarlijkse cyclus die daarbij een rol spelen: van de opvetperiode in het vroege voorjaar, 

voorjaarstrek van de gematigde naar de Arctische streken, tot het leggen en uitkomen van de eieren in 

de broedgebieden. Voor elk stadium onderzoek ik of gebrek aan tijd of onveranderende signalen de 

belangrijkste limiterende factor zijn voor het vervroegen onder klimaatopwarming. 

 

De voorbereiding op de voorjaarstrek begint vroeg in het seizoen, wanneer brandganzen beginnen met 

het opbouwen van een vetvoorraad in hun overwinteringsgebied. Het is erg lastig om te bestuderen of 

ganzen dit moment kunnen vervroegen, aangezien ze op het moment nog niet onder druk staan om 

eerder te beginnen met opvetten. Een populatie van in Nederland broedende brandganzen, die zich 

hier in de jaren ‘90 heeft gevestigd, legt de eieren 2 maanden eerder dan hun Arctische soortgenoten. 

Het blijkt echter dat ze daarmee nog steeds te laat broeden ten opzichte van de lokale piek in 

voedselkwaliteit, en we verwachten daarom dat ze in het vroege voorjaar onder druk staan om zo 

vroeg mogelijk te beginnen met opvetten. In hoofdstuk 6 maken we een vergelijking in de 

opvetstrategie tussen deze lokale populatie en de migrerende populatie brandganzen, om erachter te 

komen of de migrerende brandganzen nog ruimte hebben om het opvetten te vervroegen. We doen dit 

door tijdsbudgetten van ganzen te construeren op basis van versnellingsmeterdata verzameld door 

GPS-loggers die bevestigd zijn op ganzen van beide populaties. De resultaten laten zien dat beide 

ganzenpopulaties op hetzelfde moment beginnen met opvetten, maar omdat ze niet al hun tijd 

gebruiken voor foerageren kunnen ze in theorie wel eerder beginnen met opvetten. Het moment van 

opvetten lijkt bepaald te worden door daglengte, een omgevingssignaal dat niet meeverandert met 

opwarming van het klimaat. In Box C laten we zien dat ganzen steeds meer gebruik gaan maken van 

agrarisch grasland, waar ze gras van betere kwaliteit kunnen vinden dan in hun natuurlijke habitats en 

waardoor ze wellicht in staat zijn om sneller op te vetten. 

 

Onder opwarming van het klimaat zal het Arctische voorjaar steeds eerder beginnen, maar de start van 

het voorjaar varieert sterk tussen jaren. In hoofdstuk 7 maken we gebruik van deze variatie om te 

bestuderen of brandganzen de timing van voorjaarstrek en legdatum aanpassen aan een eerder begin 

van het voorjaar, dat we meten met het moment dat de sneeuws melt. We zien dat in jaren waarin de 

sneeuw eerder smelt, de brandganzen eerder aankomen in het broedgebied door hun trekroute sneller 

af te leggen. Ondanks de vroege aankomst beginnen de ganzen niet veel eerder met broeden, 

waardoor er een mismatch ontstaat tussen het moment dat de kuikens uit de eieren komen en de piek 

in voedselkwaliteit. In een vroeg voorjaar overleven er daardoor minder jonge ganzen. Waarschijnlijk 

stellen de ganzen het leggen van eieren uit nadat ze sneller naar het het noorden zijn gevlogen, omdat 

ze deze tijd nodig hebben voor het opnieuw opbouwen van hun lichaamsreserves. Dit blijkt ook uit 

een verschuiving van de oorsprong van de lichaamsreserves die ze gebruiken om hun eieren te maken, 

waarbij ze in jaren met vroege sneeuwsmelt meer lokale voedingsstoffen gebruiken. Hoewel ganzen 

flexibel zijn in hun migratiestrategie, krijgen ze tijdgebrek in het Arctisch gebied, doordat ze niet 

eerder vertrekken uit het overwinteringsgebied. Een combinatie van onveranderende signalen en 

gebrek aan tijd zorgt ervoor dat ze hun legdatum niet genoeg kunnen vervroegen onder opwarming 

van het klimaat. 

 

In hoofdstuk 7 laten we zien dat klimaatopwarming grote consequenties kan hebben voor de fitness 



van Arctische broedvogels. Klimaatopwarming kan de condities voor broedvogels in het 

noordpoolgebied mogelijk ook verbeteren. In hoofdstuk 8 bestuderen we of een vroeger voorjaar ook 

voordelen biedt voor brandganzen, zowel in de meer zuidelijke (Noord Rusland) als noordelijke 

(Spitsbergen) gedeelten van het noordpoolgebied. In beide gebieden zijn brandganzen vroeger gaan 

broeden als reactie op vroegere voorjaren, en leggen tegelijkertijd ook meer eieren. Grotere legsels 

leidden echter niet tot meer kuikens. In Noord Rusland zijn er daardoor geen voordelen van een 

vroeger voorjaar. Op Spitsbergen wel, omdat vroeg broedende vogels in een vroeg voorjaar predatie 

door ijsberen kunnen voorkomen. Wanneer alle fitnessaspecten tezamen genomen worden, zien we 

een sterke reductie in het aantal kuikens dat succesvol opgroeit in jaren wanneer de sneeuw vroeg 

smelt, hetgeen vooral te wijten is aan de lagere kuikenoverleving. 

 

Al met al kunnen we concluderen dat onveranderende signalen onder sterke klimaatopwarming in het 

noordpoolgebied de belangrijkste beperkende factor vormt voor vervroeging van de voorjaarstrek en 

legdatum voor Arctische trekvogels. Wanneer het voorjaar vroeg valt in het noordpoolgebied 

ondervinden de ganzen daar een gebrek aan tijd om op te vetten, en kunnen ze niet op tijd beginnen 

met broeden waardoor hun kuikens minder goed overleven. Een vervroeging van de voorjaarstrek zou 

hiervoor de oplossing bieden, en zou teweeg gebracht kunnen worden door fenotypische plasticiteit 

(een verandering in timing binnen een individuele vogel) of evolutionaire aanpassingen (nieuwe 

genotypes met een veranderd gevoel voor omgevingssignalen). Arctische trekvogels hebben een 

relatieve lange levensduur, waardoor ze waarschijnlijk niet snel genoeg kunnen evolueren om zich aan 

te passen aan klimaatopwarming. Vervroeging van migratie is mogelijk door een fenotypische 

respons. Deze treedt wellicht sneller op bij sociale trekvogels zoals ganzen, die nieuwe trekstrategiëen 

kunnen van elkaar aanleren. Dit is een belangrijke manier waarop aanpassingen aan 

klimaatopwarming zich snel in een populatie kunnen verspreiden. 

 

Terwijl Arctische trekvogels onder druk staan om hun reisschema’s en legdatum aan te passen aan 

klimaatopwarming in het broedgebied, worden veel van deze trekvogels bedreigd in hun 

overwinteringsgebied, waar hun habitats worden ontgonnen of vernietigd door mensen. Hierdoor is 

opwarming van het klimaat en habitatvernietiging een dodelijke cocktail van menselijke impact voor 

trekvogels. Wonderlijk genoeg is de dreiging van menselijke impact het grootst voor dieren die 

broeden in de noordelijke uithoeken van deze planeet, ver weg van menselijke beschaving. 

 


