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Op 19 oktober 2004 eindigde in deze zaal Koos van Zomeren zijn serie openbare
lezingen1 als gastschrijver aan de Groninger Universiteit met de volgende zin: “- in
het dier zijn alle kenmerken van het landschap samengebald, in het landschap liggen
alle kenmerken van het dier uitgespreid.” Anderhalf jaar later wil ik mijn oratie met
deze prachtige zin beginnen, of eigenlijk, begin ik deze oratie met het eerste deel
van de zin:

“in het dier zijn alle kenmerken van het landschap samengebald.”

Met deze woorden geeft Van Zomeren een krachtige beschrijving van wat een groot
deel van de dierecologen bezighoudt. Hij geeft ook aan waarom de dierecologie,
afgezien van de schoonheid en de elegantie van de geboden wetenschap, in een
maatschappelijke context van belang is. 

Dierecologen houden zich bezig met de habitatkeus van dieren, ze onderzoeken
de plaats en de rol van dieren binnen habitats in een landschap, in een samenstel
van landschappen, in bepaalde habitats in bepaalde klimaatzones, in de wereld.
Dierecologen zoeken naar mechanismen die de verspreiding van dieren en hun
aantalsveranderingen verklaren.2 De urgentie van onze wetenschap ontlenen we
aan de meer en meer door mensenhand gestuurde veranderingen van deze wereld,
en aan de toenemende snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden, de
snelheid waarmee landschappen veranderen.

Laat ik beginnen met het benoemen van enkele mechanismen om habitatkeus
en aantalsveranderingen van dieren in een veranderende wereld te verklaren.
Waaraan denkt een dierecoloog die zich geconfronteerd ziet met een verspreidings-
probleem of met een aantalsverandering? Wat zal zij of hij proberen te meten?

Een dier dat niet eet gaat onherroepelijk dood van de honger. Voedsel is dan
ook een eerste levensvoorwaarde, en wie de verspreiding van het voedsel kent, kan
veel zeggen over het gedrag van de dieren die dat voedsel eten, en wellicht van
hun aantallen. We moeten dus weten wat een dier precies eet, en hoe de prooien
verspreid zijn over het leefgebied van dat dier. Voortbouwend op een halve eeuw
Nederlands waddenonderzoek,3 zijn wij zelf sinds 1988 bezig om het voorkomen
en de verspreiding van kanoeten in de Waddenzee te onderzoeken. We kozen de
kanoet vanwege zijn uniforme dieet van schelpdieren, een dieet dat door middel
van waarnemingen en keutelanalyses goed en bij voortduring is te kwantificeren.4

We kozen de kanoet ook vanwege haar ‘beperkte’ verspreiding. Als ze niet broeden,
komen kanoeten alleen op wadplaten voor.5 Met de schepen en observatieplat-
forms van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel is
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het wad voor ons toegankelijk geworden, en zijn we in staat gebleken om de ver-
spreiding van schelpdieren over enkele honderden vierkante kilometers wad, jaar
in jaar uit te bepalen.6 

Verder lukte het om kanoeten overdag en ‘s nachts te volgen door anderhalve
gram zware zendertjes op hun rug te plakken en die zenders op strategische plaat-
sen met geautomatiseerde ontvangers voortdurend uit te luisteren. Zo kregen we
bewegingen van individuele kanoeten in de vingers. De kanoeten die tijdens hoog-
water werden gevangen op de zandplaat Richel, bleken zich te bewegen over het
hele complex aan wadplaten tussen Vlieland en de Friese plattelandskust.7

Door een groot deel van deze wadplaten te bemonsteren, bouwden we ook een
goed beeld op van de verspreiding van het voedsel. Op deze kaart (Figuur 1) zijn
de oppervlaktes van de zwarte bolletjes evenredig met de verwachte opnamesnel-
heid van kanoeten op die plaatsen: hoe zwarter, hoe meer voedsel er voor kanoe-
ten te vinden zal zijn.

De meeste kanoeten trekken zich met hoogwater terug op die grote zandplaat,
Richel. Ze moeten bij afgaand water besluiten of ze op het Westwad, het
Richelwad, de Grienderwaard of de Ballastplaat gaan foerageren. Zij moeten zich
daarbij afvragen of het de moeite loont om vanaf de Richel helemaal naar de rijke
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Figuur 1. Kaart van de wadplaten in het westelijk Nederlands Waddengebied waarop ook het grid aan
jaarlijkse benthos-bemonsteringspunten is weergegeven (volgens een grid met een raster van 250 meter
intervallen). Op de wit aangegeven bemonsteringspunten is er in augustus en september nooit wat voor
kanoeten te halen geweest in de periode 1996-2000. Naarmate de zwarte stip groter is is de berekende
gemiddelde voedselopnamesnelheid in augustus-september 1996-2000 van kanoeten navenant hoger.
Gebaseerd op van Gils et al.(2006).8

Figure 1. Map of the mudflats in the western Dutch Wadden Sea, with an outline of the annual benthic
sampling grid with 250 meter intersections. White dots indicate sites where red knots would not have
found anything to eat in August-September 1996-2000. The size of the black dots is caled to the predic-
ted intake rate averaged across the five years of study (August-September 1996-2000). This map is
based on van Gils et al. (2006).8



Ballastplaat te vliegen, een afstand van wel twintig kilometer, of dat ze beter uit
zijn door op het armere wad in de buurt van de Richel te blijven. Wij moeten ons
afvragen of kanoeten alle kennis bij zich dragen om zulke strategische beslissingen
te kunnen nemen.

In Figuur 2 is weergegeven waar gezenderde kanoeten vanaf de Richel bij laag-
water voedsel gingen zoeken.8 Veel dieren bleven in de buurt, er gingen veel naar
de Grienderwaard, maar de rijke Ballastplaat bleek niet populair. Kennelijk ging
het de meeste kanoeten te ver om daar helemaal heen te gaan: wellicht dat de
vliegkosten zo’n reis onrendabel maken. 

Om de overwegingen van kanoeten na te gaan, kunnen we hun verspreiding
vergelijken met voorspellingen van modellen waar die alwetendheid en die reis-
kosten al dan niet in zijn gestopt. Kanoeten die de verspreiding van hun voedsel
niet kennen, en ook geen rekening houden met hun reiskosten, zouden zich wille-
keurig over het wad moeten verspreiden (Figuur 2). Onder deze aannames ver-
wachten we behoorlijk veel vogels op het grote oppervlak aan wadplaten van het
Westwad. Kanoeten die van niks weten, en wél rekening houden met hun vlieg-
kosten, zouden bij laagwater allemaal in de buurt van de Richel moeten blijven.
Kanoeten die net zoveel van de verspreiding van hun voedsel weten als wij, maar
die geen rekening houden met hun reiskosten, zouden we in veel grotere aantallen
op de rijke Ballastplaat verwachten dan we hebben gemeten. Alwetende modelka-
noeten die verstandig met hun energie omgaan, tenslotte, zouden zich ongeveer
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Figuur 2. Relatieve verdeling over de vier foerageergebieden tijdens laagwater (zie Fig. 1) van 121
kanoeten die in de nazomers van 1996-2000 van kleine radiozenders werden voorzien en wat betreft
deze analyse zowel overdag als ’s nachts tijdens hoogwater op de Richel verbleven. Gebaseerd op van
Gils et al. (2006).8

Figure 2. Relative distribution over the four intertidal feeding areas (see Fig. 1) of 121 red knots in the
late summers of 1996-2000. These red knots were marked with small transmitters that were followed
day and night with automatic receiving stations and manual radiotelemetry. For the present analysis,
tidal cycles were selected during which birds spend the high water period at Richel. Based on van Gils et
al. (2006).8
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verspreiden als de echte, wilde kanoeten. In de woorden van de wetenschapper is
hun gedrag consistent met de aanname dat ze de verspreiding van hun voedsel
goed kennen, en dat ze rekening houden met hun reiskosten. In de woorden van de
schrijver zijn in [het gedrag van] het dier alle [relevante] kenmerken van het land-
schap samengebald. 

Kanoeten, en dieren in het algemeen, moeten een balans vinden tussen hun
inkomsten en uitgaven aan energie, het zoeken waarnaar je zou kunnen samenvat-
ten met de Engelstalige term ‘ENERGY MANAGEMENT’. In gebieden waar het over-
dag warmer wordt dan de lichaamstemperatuur van dieren, een graad of veertig
bij vogels, kan oververhitting alleen worden voorkomen door het vinden van
beschaduwde plekken of door af te koelen door middel van verdamping van
lichaamswater.9 Vooral onder zulke omstandigheden is het handhaven van een
energiebalans nauw gekoppeld aan het handhaven van een waterbalans (WATER
MANAGEMENT).10

De dierecologen uit Groningen hebben gedurende de laatste dertig jaar, onder
bezielende leiding van Rudi Drent, een zekere naam en faam opgebouwd met hun
mechanistische analyses van de verspreiding en aantallen van vooral water-
vogels.11 Deze verklaringsmodellen zijn gestoeld op grondige metingen aan voed-
selbeschikbaarheid en energie- en watergebruik. Toch vormen energie en water
niet het volledige pallet van factoren waar een dier rekening mee moet houden.
Vogels die zich door een predator, zoals bijvoorbeeld een slechtvalk, laten opvreten
zullen niet veel nakomelingen krijgen. Gezien de onontkoombaarheid van zulke
evolutionaire processen, ligt het ligt voor de hand dat dieren ook ernstig rekening
houden met gevaar. Kortom, dieren moeten zoeken naar een balans tussen hun
angst en het uitwendige gevaar: ze doen aan ‘DANGER MANAGEMENT’.12

Daarmee kom ik toe aan het tweede deel van Van Zomeren’s diepzinnige zin:
dat in het landschap alle kenmerken van het dier liggen uitgespreid. Deze constate-
ring leverde mij problemen op want de meeste landschappen herbergen toch heel
veel verschillende dieren, en hoe kunnen hun eigenschappen daar nou uitgespreid
liggen? Ik ging de logica begrijpen toen ik moest denken aan mijn eigen overwe-
gingen over vogels die ‘s zomers rond de Noordpool broeden, maar daar ‘s winters
niet meer zijn. Het is opvallend dat al die hoognoordelijke toendrabroeders aan, of
op zee overwinteren. Als er redenen zijn om te denken dat parasieten en ziektekie-
men in het extreme poolklimaat schaars zijn, zijn er ook redenen om te denken dat
toendrabroeders misschien geen kans krijgen om als kuiken hun immuunsysteem
op te bouwen. De rest van hun leven zouden zij dan veroordeeld zijn tot relatief
‘schone’ habitats: zeegebonden gebieden en andere zoutwaterhabitats bijvoor-
beeld.13

Binnen onze vakgroep zijn we inmiddels volop bezig om te proberen de weer-
stand tegen ziekten van toendrabroedende en andere vogelsoorten meetbaar te
maken. Dat doen we bijvoorbeeld door te kijken naar de capaciteit van kleine
hoeveelheden bloed om bepaalde bacteriën en schimmels te doden.14 Het hele
onderzoeksgebied van het evolutionair zoeken naar de balans tussen weerstand
(met de daarbij behorende energetische kosten en het risico op auto-immuunziek-
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tes) en de habitat-gerelateerde kans om ziek te worden, het ‘DISEASE MANAGE-
MENT’, kreeg onlangs een aanzienlijke impuls met het fellowship van deze univer-
siteit voor Irene Tieleman. Zij geeft leiding aan de ontwikkeling van een omvan-
grijk onderzoeksprogramma aan weerstand en ziekte bij een verscheidenheid aan
vogels. We hopen dat we door vergelijkingen tussen klimaatzones, en door
vergelijkingen tussen seizoenen, meer grip kunnen krijgen op de rol van weerstand
en ziektekiemen bij de habitatkeus en populatieveranderingen van dieren.15

Op dit punt lijkt het me goed om iets te zeggen over de urgentie van ons werk.
Op dit moment is de wereld in de ban van de vogelgriep. Ineens zijn gegevens over
de verspreiding, de trekwegen en de details van het immuunsysteem van watervo-
gels van groot belang geworden.16 Dierecologen wereldwijd proberen zo goed zo
kwaad als het kan aan deze plotselinge kennisbehoefte de voldoen. De grote aan-
tallen bloedmonsters en cloacale uitstrijkjes die de afgelopen jaren op allerlei
plaatsen zijn verzameld, krijgen nu meer dan louter academisch belang. Uit ons
eigen werk is in ieder geval duidelijk geworden dat griepvirussen bij trekkende
wadvogels heel schaars zijn. De grote kanoet, een soort die noord Azië via het
Chinese kustgebied met Australië verbindt, is ondanks uitgebreide screening voor-
lopig kiemvrij gebleken. 

De urgentie van ons onderzoek ontlenen we ook aan de grote problemen bij het
beheer van onze laatste natuurlijke gebieden, bij de afwegingen tussen afdoende
bescherming en het toelaten van kortstondig economisch gewin.17 Uit het zojuist
besproken onderzoek aan de verspreiding en het voedsel van kanoeten in de
westelijke Waddenzee, is gebleken dat het nonnetje met bijna negenennegentig
procent in aantal achteruit is gegaan.18 Dat is een ingrijpende verandering, omdat
het nonnetje een van de belangrijke ‘schakelsoorten’ was tussen de algenproductie
in de Waddenzee en de trekvogelrijkdom waar Nederland internationale verant-
woordelijkheid voor heeft. 

Het nonnetje is geenszins de enige diersoort die de laatste dertig jaar dramati-
sche veranderingen in aantallen en verspreiding heeft laten zien. Door de volge-
houden onderzoeksactiviteiten van een brede kring van niet-, onder- of goedbe-
taalde, maar immer uiterst capabele, vogelonderzoekers, weten we veel over ver-
anderingen van de Nederlandse avifauna. Sinds 1975 is het met enkele soorten
voor de wind gegaan. De overrompelende uitbreiding van de nijlgans is daarvan
een goed voorbeeld. Helaas is een groter aantal soorten sinds 1975 uit grote delen
van ons land verdwenen, hier aangegeven door de rode stippen. Uit de analyses
van SOVON blijkt bijvoorbeeld dat de zomertaling, de kuifleeuwerik en de nachte-
gaal op veel plaatsen als broedvogel zijn verdwenen.19 Hoewel bij deze soorten de
precieze achtergronden van hun achteruitgang niet onderzocht zijn, zoeken de
kenners het meestal in veranderingen in de eigenschappen van het landschap: niks
meer te eten, te veel predatoren, het ontbreken van broedplaatsen, en het verliezen
van de connecties met de overwinteringgebieden. Meestal gaat het om effecten
door mensenhand, al denken beleidsmakers gemakshalve liever aan effecten zoals
klimaatverandering, aan mechanismen dus waar beleidsmatig niet veel aan te
doen is. 
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Een leuk voorbeeld van een dergelijke discussie is de interpretatie van het grote
uitsterven van spectaculaire diersoorten als reuzenherten, mammoeten en holen-
leeuwen, uitsterfgolven die zich de laatste vijftigduizend jaar overal in de wereld
hebben voorgedaan.20 Het wordt steeds duidelijker dat de comfortabele verklaring
dat deze uitsterfgolven veroorzaakt worden door klimaatverandering, niet langer
houdbaar is. Er zijn geen correlaties met slechte omstandigheden op aarde, bij-
voorbeeld uitgedrukt met een maat voor het relatieve oppervlak aan groene vege-
tatie. Daarentegen is de correlatie tussen de tijdstippen van het begin van uitsterf-
golven en de aankomst van moderne mensen onweerlegbaar.20

Hiermee wil ik trouwens niet zeggen dat klimaatveranderingen geen rol van
betekenis spelen bij veranderingen in de verspreiding van dieren. Integendeel
zelfs, en op dit punt lijkt ons binnenkort heel wat te wachten te staan.21 Tussen
1979 en 2003 verdween ongeveer éénzevende van de ijskap, ca. een miljoen vier-
kante noordpoolijs.22 Klimatologen hebben zich ook gewaagd aan een voorspelling
van de grootte van deze ijskap. Waar de ijskap nu in september nog een groot deel
van de poolzee bedekt, zal dat over 45 jaar minder dan de helft zijn (Figuur 3). Dit
is iets waar de jongste biologen in de zaal in hun werkzame leven nog mee te
maken zullen hebben. Het verdwijnen van het ijs zal ongetwijfeld enorme gevol-
gen hebben voor de habitats in de poolstreken en de dieren die ervan afhankelijk
zijn.

Aangezien maatschappelijke ongerustheid een grote sturende factor is bij de
keuzes tussen financiering van verschillende onderzoeksgebieden, zal klimaatver-
andering in toenemende mate onze onderzoeksagenda bepalen. Met het stijgen
van de wereldwijde temperatuur neemt ook het aantal studies toe dat ecologische
veranderingen in samenhang met klimaatveranderingen laat zien. Een prachtig
voorbeeld van dergelijk onderzoek, overigens geheel gebouwd op pure weten-
schappelijke nieuwsgierigheid en niet of nauwelijks gedreven door maatschappe-
lijke ongerustheid, is dat aan de bonte vliegenvanger. Door intensieve samenwer-
king met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en veel andere
onderzoekers in heel Europa kunnen we terugkijken in de tijd om te zien in hoever-
re deze vogel zich heeft aangepast aan klimaatverandering.23 Door het bijeenbren-
gen van deze langjarige waarnemingsreeksen, uit heel Europa, van gegevens over
weersomstandigheden en de ‘timing’ van het broeden in nestkasten, kon Christiaan
Both aantonen dat op plaatsen waar de temperatuur in het voorjaar sterker was
gestegen, bonte vliegenvangers het leggen van eieren meer hadden vervroegd. Zo
kon op quasi-experimentele wijze aannemelijk worden gemaakt dat veranderingen
in broedseizoen ook werkelijk worden veroorzaakt door klimaatverandering.

Bij de analyses van de bonte vliegenvangers kijken we terug in de tijd. De maat-
schappij vraagt echter om ‘voorspellingen’. Inmiddels is de kennis over de mecha-
nismen die de voorjaarsverspreiding van brandganzen bepalen zo ge-avanceerd,
dat ganzenonderzoekers zich nu wagen aan zulke voorspellingen.24 In dit voor-
beeld gaat het om veranderingen in de kwaliteit van het voedsel dat in de loop van
het voorjaar op verschillende plaatsen langs de trekroute aanwezig zal zijn bij een
temperatuurstijging van vijf graden. 
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Urgentie mag dan een belangrijke drijfveer zijn bij het financieren van onder-
zoek, plezier en intellectueel perspectief zijn van cruciaal belang om te komen tot
de best mogelijke wetenschap! Waar moeten de huidige dierecologen hun plezier
en perspectief uit halen? Waarom is dit een hele goede tijd om dierecoloog te zijn?
In de eerste plaats zou ik de bloeiende theorievorming willen noemen.25 Het is een
proces waarmee de consistentie van verbale ideeën wordt getoetst, en nieuwe uit-
dagende vragen bij de empirici worden neergelegd. 

Dit wil ik illustreren met recent werk aan verdelingsmodellen van wadvogels. Al
tientallen jaren realiseren we ons dat als dieren gedwongen worden dicht bij elkaar
te gaan foerageren, ze last van elkaar kunnen krijgen: hun voedselopnamesnelheid
gaat dan omlaag (Figuur 4). Op een goede plek, A in dit voorbeeld, halen dieren in
hun eentje een goede opnamesnelheid, maar als er in A meer dieren bij komen
neemt die opnamesnelheid af. Als er al vijf dieren in A zitten kan de zesde beter
naar B gaan, want dan is het daar net iets beter. Het twaalfde dier, tenslotte, kan
beter naar het slechtste plekje C gaan. Langzaam maar zeker is er voor ieder dier
minder voedsel per tijdseenheid te bemachtigen. Dit zogenaamde ideale vrije verde-
lingsmodel voorspelt dat dieren op alle plekjes een even hoge of lage voedselopna-
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Figuur 3. Voorspelde verkleining van het oppervlak aan Noordpoolijs de komende vijftig jaar. Vrij naar
Hamer (2006).22

Figure 3. Predicted shrinkage of the North Polar icecap in late summer over the next fifty years from
now. After Hamer (2006).22



mesnelheid hebben.26 Door wadvogels in verschillende dichtheden op stukjes
kunstwad te zetten, proberen we elementen van deze theorieën te toetsen en probe-
ren we door te rekenen wat de consequenties van toenemende dichtheden zijn.27

Hiermee raken we een overweging van individuele dieren die ik nog niet eerder
heb genoemd, hun zoeken naar de sociale balans, hun ‘SOCIAL MANAGEMENT’.

Ecologische en evolutionaire theorieën worden binnen onze groep onder lei-
ding van Joost Tinbergen en Jan Komdeur ook getoetst op landschapschaal. In dit
voorbeeld gaat het om onderzoek aan de levensbeslissingen van koolmezen in het
Lauwermeersmeergebied. Zij zijn geinteresseerd in hoeverre de sociale omgeving
de overlevingswaarde van bepaalde gedragingen van een individueel dier beïn-
vloedt. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van de aanwezigheid van meerdere,
min of meer losstaande, boscomplexen. In sommige bosjes krijgen de vogels kleine
legselgroottes en is er weinig competitie. In andere krijgen ze grote nesten en is er
meer competitie. Ook zorgen de onderzoekers dat in sommige bosjes vooral man-
netjes uitvliegen en in andere vooral vrouwtjes, en zo wordt onderzocht wat het
effect is van een scheve geslachtsverhouding op hoe goed deze vogels overleven en
hoe ver van huis ze gaan broeden.28

Het is een geweldige tijd om dierecoloog te zijn omdat genetische technieken
binnen bereik zijn gekomen, technieken waarmee we binnen populaties subtiele
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Figuur 4. Model van de afname van voedselopnamesnelheid bij een toename van de dichtheid aan voed-
selzoekers op drie verschillende plekjes (gebogen lijnen), A, B en C, van afnemende kwaliteit. De genum-
merde stippen geven de opeenvolgende individuën aan die steeds het plekje kiezen waar op dat moment
de voedselopname het hoogst is. Op de assen beneden de box staan de aantallen dieren die voor de ver-
schillende plekjes hebben gekozen op het moment dat er 13 dieren aanwezig zijn.
Figure 4. (Ideal free) model of the decrease in food intake rates with an increase in the density of for-
agers in three different patches (downcurved lines), A, B and C, of decreasing quality. The numbered
dots indicate how successive individuals choose the patch with the highest contemporary intake rate.
The axes below the box give the final numbers of animals ending up in the different patches when a total
number of 13 animals has arrived.
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structuren van verwantschap kunnen ontdekken.29 We kunnen zelfs in de tijd
terugkijken naar effectieve populatiegroottes en diepere lagen van verwantschap
en verspreiding. Op een vergelijkbare manier proberen we zo goed als mogelijk in
te spelen op de beschikbaarheid van een snel toenemend aantal biomedische tech-
nieken. Hiermee kunnen we de lichaamsconditie en gezondheidstoestand van indi-
viduele dieren beschrijven, en soms zelfs manipuleren.30

De snelle vooruitgang wordt mogelijk gemaakt door de intense internationale
samenwerking met dierecologen en andere specialisten over de hele wereld. Het
gemak waarmee we via het internet met elkaar kunnen communiceren helpt daar-
bij, en natuurlijk helpt het ook dat het maken van vliegreizen momenteel onna-
tuurlijk goedkoop is. 

Een voorbeeld van hetgeen waar volgehouden internationale onderzoeksin-
spanningen toe kunnen leiden, is het vergelijkend demografisch werk aan wadvo-
gels. Op deze kaart (Figuur 5) ziet u het wereldomspannende netwerk van trekwe-
gen van kanoeten; kanoeten die vanuit de toendra’s rond de poolzee naar de meest
afgelegen kustgebieden van de wereld trekken. Om te begrijpen waarom deze trek-
systemen zo werken als ze doen, en met de hete adem van voortschrijdend habitat-
verlies in de rug, lopen er op dit moment intensieve studies aan vijf van de zes
ondersoorten. Door dieren te voorzien van individu-specifieke combinaties van
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Figuur 5. Het wereldwijde netwerk aan trekwegen van zes verschillende ondersoorten kanoeten. De
grootte van de stippen geven de relatieve grootte van de aldaar overwinterende populaties anno 2004
weer. Momenteel wordt er aan alle ondersoorten behalve roselaari demografisch populatieonderzoek
gedaan.
Figure 5. The worldwide network of flyways of the six subspecies of red knot. The dots scale to the
approximate size (in 2004) of the respective wintering populations. In all subspecies except roselaari
intense and focused demographic studies are underway.
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kleurringen en door te zorgen voor voldoende waarnemingen, zijn we goed in
staat om hun individuele gangen na te gaan en om jaarlijks de overleving te schat-
ten. Uit een vergelijking tussen ondersoorten met verschillende treksystemen valt
veel te leren, en uit het vergelijken van nauwverwante soorten ook.31 Inmiddels
volgen we ook vier van de vijf ondersoorten van rosse grutto’s op deze wereld.

In deze context ben ik verheugd u te kunnen berichten dat we ons sinds kort op
het gebied van dit wereldbrede ‘flyway’-onderzoek32 moreel en financieel gesteund
weten door Vogelbescherming, de Nederlandse tak van BirdLife International.
Hoezeer de overtuiging is gerijpt dat de bescherming van vogelsoorten gestoeld
moet worden op goede kennis, blijkt ook uit de steun die we van Vogelbescherming-
Nederland mochten ontvangen voor promotieonderzoek aan de jaarcycli van zowel
veldleeuweriken als grauwe kiekendieven. De nauwe samenwerking met maat-
schappelijke organisaties blijkt ook uit het nieuwe populatieonderzoek aan lepe-
laars dat we samen met Natuurmonumenten vorm proberen te geven. En natuur-
lijk uit het populatieonderzoek aan grutto’s, dat we in nauwe samenwerking met
de Vogelwacht Workum, en ondersteund door It Fryske Gea, op de Workumer-
waard uitvoeren. Het laatste nieuws is dat tussen de duizenden grutto’s die
momenteel door Portugal en Spanje trekken, vorige week een tiental grutto’s van
de Workumerwaard is gezien. Ze zijn dus onderweg!

De kracht van intensieve kleurringprogramma’s en andere vormen van samen-
werking wil ik verder nog illustreren aan de hand van ons nieuwe onderzoek aan
kemphanen. Het is een verrukking daarbij zo nauw samen te kunnen werken met
gepassioneerde ambachtslieden als de Friese ‘wilsterflappers’.33 Het wilsterflappen
is een gespecialiseerde vangtechniek waarbij vogels met krachtige audiovisuele
prikkels naar een plek in een weiland worden gelokt, en vervolgens met een groot,
door de wind voortgedreven, net in de vlucht worden gevangen. Dankzij de
inspanningen van deze wilsterflappers konden we de afgelopen twee voorjaren
ongeveer tweeëneenhalf duizend kemphanen van kleurringen voorzien. Waar-
nemingsinspanningen in heel Europa en West Afrika zorgden ervoor dat we in deze
korte tijd al een gedetailleerd beeld hebben opgebouwd van de trekwegen van
kemphanen die in het voorjaar van de Friese graslanden gebruik maken (Figuur 6).
Dat dit binnen twee jaar mogelijk is, betekent ook dat we snelle veranderingen van
trekwegen, bijvoorbeeld als gevolg van habitatverlies en klimaatverandering, snel
op het spoor zullen komen.

Het is ook een leuke tijd om dierecoloog te zijn vanwege de snelle technologi-
sche ontwikkelingen, vooral ten aanzien van het steeds kleiner en bruikbaarder
worden van allerlei ‘gadgets’. Satellietzenders zijn inmiddels zo klein dat ze in de
grote rosse grutto’s van Alaska geïmplanteerd konden worden. Zo’n implantatie in
de buikholte is een veterinair hoogstandje. Ondanks het feit dat alle vijf dieren na
implantatie keurig in leven bleven en rondzwierven langs de kusten van westelijk
Alaska, stierven de zenders nog voor de vijf rosse grutto’s aan de oversteek van elf-
duizend kilometer over de Stille Oceaan naar Nieuw Zeeland konden beginnen. De
rosse grutto’s bleken echter in staat de overtocht met de disfunctionerende satel-
lietzenders te volbrengen.34 Inmiddels zijn drie van de vijf vrouwtjes in Nieuw-
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Zeeland teruggezien. De technische kant van dit project behoeft dus nog wat ver-
beteringen. In Groningen werden successen geboekt met het zenderen van brand-
en rotganzen,35 en inmiddels weten we allemaal over de noodlottige reizen van
twee grauwe kiekendieven uit Oost-Groningen. Zoals we vorige week in de krant
hebben kunnen lezen, reisde kiekendief Marion vanuit het Groninger land naar het
noorden van Nigeria waar ze door mensenhand aan haar einde kwam.36

De meeste vogelsoorten zijn echter veel kleiner dan rosse grutto’s en grauwe
kiekendieven, en nieuwe ontwikkelingen bij trekonderzoek met zenders hebben
enige tijd op zich laten wachten. We zijn nu in samenwerking met Cornell
University bezig met de ontwikkeling van hele kleine zenders met capaciteit voor
informatieopslag. Het gaat ons niet om het zenderen van vlinders. Wel zijn we
bezig om deze microtechnieken te gebruiken om een twee gram zwaar instrumen-
tje te bouwen waarbij een chip wordt gecombineerd met een zendertje. Op de chip
wordt een jaar lang bijgehouden waar een vogel verblijft en de ingebouwde zender
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Figuur 6. Terugmeldlocaties tot december 2005 op basis van de 2400 kemphanen die tijdens de voor-
jaarstrek in 2004 en 2005 door de wilsterflappers in de Friese Zuidwesthoek zijn gevangen en door ons
van individuele kleurringcombinaties waren voorzien.
Figure 6. Locations of recovery or resighting (complete till december 2005) yielded by the 2400 ruffs
that were captured by the Friesian wilsternetters in the springs of 2004 and 2005 in southwest Fryslân
and provided by the RUG-team with individual colour-ring combinations.



zendt deze informatie vervolgens op afgesproken tijdstippen uit. Het enige wat wij
moeten doen is op dat moment met een ontvanger in de buurt zijn! 

We willen deze zendertjes inzetten bij onderzoek aan de details van het trekge-
drag van kanoeten die in het waddengebied van de Banc d’Arguin in Mauritanië
overwinteren. We vinden hier grote verschillen tussen de jaarlijkse overleving van
individuen die we steevast op de wadplaten ten westen van het dorpje Iwik vin-
den, en kanoeten die alleen ten oosten ervan voorkomen.37 Kanoeten die tijdens
hoogwater ten westen van Iwik overtijen en bij laagwater op deze wadplaten foe-
rageren, hebben een jaarlijkse overleving van 76%. Kanoeten die ten oosten van
Iwik overtijen en daar vlak in de buurt foerageren, hebben een jaarlijkse overleving
van 56%. We vermoeden dat de 20% lagere overleving van de oostelijke kanoeten
te maken heeft met een lagere kwaliteit van de wadplaten in deze baai. Wat de
oorzaak echter ook moge zijn, zo’n contrast geeft ons een prachtige situatie om
verschillen in habitatkwaliteit in de winter te koppelen aan gebeurtenissen in de
rest van het jaar. Met behulp van de slimme zendertjes hopen we te leren waar de
verschillen in overleving door ontstaan, en of gebeurtenissen tijdens de trek, in de
Franse of Duitse doortrekgebieden bijvoorbeeld, er mee te maken hebben.

Om kort te gaan, ons schip ligt goed op koers. Ik hoop dat duidelijk is gewor-
den dat we als dierecologen grip beginnen te krijgen op alle factoren die habitat-
keus en aantallen beïnvloeden. We beschikken over een steeds uitgebreider instru-
mentarium om die factoren op een integratieve manier meetbaar te maken in
belangrijke ecosystemen. De kracht van de Groninger dierecologen, het combine-
ren van door theorie gevoed grootschalig beschrijvend veldwerk met het experi-
menteel toetsen van de theorie, is de basis voor een wereldwijd web van inspire-
rende samenwerkingen. 

Hiermee ben ik bijna aan het einde van mijn verhaal. Het wordt tijd voor een citaat
uit de lezing waarmee gastschrijver Koos van Zomeren anderhalf jaar geleden zijn
lezingenserie opende: “Zich maar al te zeer bewust van zijn vergankelijkheid zoekt de
mens naar een verstandhouding met het onvergankelijke, het eeuwige, dat wat ons
zeker overleeft. Dat kan God zijn. Dat kunnen kinderen zijn. Dat kan kunst zijn. Dat
kan ook het landschap zijn – maar niet als dat nog vergankelijker is dan wijzelf.”

Wat mij betreft kan het ook wetenschap zijn, maar dan wel van het inspirerende,
elegante, en ‘tijdloze’ soort. Toen ik tweeëneenhalf jaar geleden als hoogleraar
werd aangesteld, hoopte ik aan deze bijna vierhonderd jaar oude universiteit een
sfeer aan te treffen waarin het gevecht voor het behoud van deze kwetsbare weten-
schap logisch is. Over die sfeer ben ik, helaas, wat onzeker geworden. Niettemin
hoop ik dat we als universiteit, maar ook binnen onze fundamentele onderzoeksin-
stituten, wegen zullen vinden om de gedwongen verleiding van ‘marktwerking’ te
weerstaan. De recente geschiedenis leert mij dat dit onherroepelijk leidt tot ver-
kwanseling van ons wetenschappelijk erfgoed. Anderhalve week geleden zei Piet
Borst het in zijn NRC column38 zo: “Door al dat thema-onderzoek worden onderzoe-
kers opgejaagd om van geldstroompje naar geldkraantje te hollen om hun emmertje te
kunnen vullen. Dat kweekt handige jongens, geen briljante vernieuwers. Door de fixatie
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op trendy thema’s en sexy prioriteitsgebieden, versmalt ook de basis…” Bij contract-
onderzoek is de klant uiteindelijk koning. Dat is geen probleem als opdrachtgever
en wetenschapper beide gebaat zijn bij nieuwe, diepgravende en harde kennis. In
de ecologie is dat niet vaak het geval. Dán is de ontwikkeling en de vrijheid van
wetenschap in het geding. Zoals de rechterlijke macht autonoom moet kunnen
zijn, zo moet de wetenschap dat ook.39 Wij moeten pal staan voor de Ivoren Toren,
maar wel een toren met grote open ramen waar veel moois en belangwekkends
door naar buiten komt.

Ik heb het geluk gehad om als wetenschapper op te groeien in de geborgenheid
van twee fijne, aan elkaar gelieerde, vakgroepen bij de Rijksuniversiteit Groningen
en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. Ik zie het
als hoogleraar als een belangrijke taak om de aanstormende jonge onderzoekers
vergelijkbare kansen te bieden en liefst een vergelijkbare geborgenheid. Wat betreft
het laatste, denk ik dat er in de relatie met de hogere bestuursniveaus momenteel
veel ruimte voor verbetering is. Ik hoop dat we met z’n allen die ruimte snel zullen
vullen, zodat de Groninger Universiteit weer een plaats wordt waar we met de
neuzen dezelfde kant uit staan, een instelling waar we ons als hartstochtelijke bio-
logische onderzoekers en onderwijsgevers thuis voelen.

Ik heb gezegd.
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Respected colleagues, dear family and friends,

On 19 October 2004, Koos van Zomeren, in this very oratorium, finished his series
of public lectures1 as writer in residence at the University of Groningen with the
following sentence: “- in the animal all characteristics of the landscape come togeth-
er, in the landscape all characteristics of the animal are spread out.” Eighteen months
later I like to start my Inaugural Lecture with this beautiful line, or rather, with the
first part of the sentence:

“in the animal all characteristics of the landscape come together.”

With these words Van Zomeren gives a powerful summary of that what makes most
animal ecologists tick. He also suggests why animal ecology, in addition to the
beauty and elegance of the science itself, could be relevant in a societal context.

Animal ecologists try to understand the habitat choice of animals, they investi-
gate the place and role of animals within a landscape, within sets of interconnected
landscapes, within certain habitats in certain climate zones, in the world. Animal
ecologists try to discover the mechanisms underlying the distribution and abun-
dance of animals.2 The urgency of our science comes from the increasingly human
driven changes in this world and the increasing speed of these changes: the rapidi-
ty with which landscapes are altered.

Let me begin by identifying some of mechanisms that help us explain habitat
choice and the distribution and abundance of animals in changing worlds. What
does an animal ecologist think of when confronted with a distributional problem or
a change in numbers? What would she or he try to measure?

An animal that doesn’t eat will starve and die: food is a first condition for sur-
vival. With information on the distribution of food lots can be said about the
behaviour of animals that eat that food, and sometimes about their numbers. Thus,
we must know what an animal eats, and how prey is distributed over the range of
that animal. Building on a 50 year long tradition of Dutch ecological studies on
intertidal flats,3 since 1988 we are investigating the distribution and abundance of
red knots in the Wadden Sea. We chose knots as a model migrant-shorebird in view
of their uniform diet of molluscs, a diet that can quite easily be quantified by visual
observation and faecal analyses.4 We also chose knots because of their strict habi-
tat choice. Nonbreeding knots only occur on extensive intertidal flats.5 With the
research vessels and the movable observation platforms of the Royal Netherlands
Institute for Sea Research on Texel such intertidal flats are accessible for us. We
have managed to determine the distribution of molluscs over hundreds of square
kilometres of intertidal flats for many years.6
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We also managed to follow individual red knots throughout day and night by
applying one and a half gram radio transmitters to their backs, and by registering
the absence or presence of radio transmitters within a certain radius by automated
radio tracking stations (ARTS). In this way we came to grips with the tidal and
daily movements of individual red knots. The red knots that roosted at Richel dur-
ing high tide periods, in the course of several days, appeared to use the whole com-
plex of intertidal flats between the island of Vlieland and the Friesian foreshore.7

By mapping benthic food availability over much of this area of intertidal flats,
we have also build a detailed picture of the distribution of their food. In this map
(Figure 1), the size of the black dots scales with the predicted average food intake
rate at each of these sampling stations: the blacker the area, the more food there is
for red knots to find.

Most red knots use that great sandbank, Richel, to roost. With the outgoing tide
they have to decide whether to fly to forage on the intertidal flats of Westwad, or
Richelwad, or Grienderwaard or Ballastplaat. They have to ask themselves whether
it is worth travelling all the way to the Ballastplaat, twenty kilometres from Richel,
or whether the poorer intertidal flats closer to Richel are good enough. We have to
ask ourselves whether red knots have all the relevant information to take such
strategic decisions. 

Figure 2 shows the way that red knots with radio tags that roost at Richel dis-
tribute themselves at low tide.8 Many birds remained close to the high tide roost,
many birds moved to the Grienderwaard, but the rich mudflats of Ballastplaat
appeared not particularly popular. Apparently, many red knots decided against the
long commute to Ballastplaat: perhaps flight cost prevent this being worth their
while. 

To evaluate the decisions made by red knots we compared the empirical distri-
bution pattern with predicted distribution patterns, predictions made on the basis
of models that either or not incorporate their omniscience and travel costs.8 Red
knots that do not know the distribution of their food, and do not care about the
travel costs to reach the various places, should distribute themselves across the dif-
ferent areas relative to the extents of these areas (Figure 2). Under these assump-
tions many red knots should go to the extensive flats of Westwad, for example. Red
knots that lack the information on food distribution, but do take travel costs into
account, should remain close to Richel even at low tide. Red knots that know as
much about the distribution of their food as we do, but that don’t account for trav-
el costs, should travel to Ballastplaat in much larger numbers than we saw. Finally,
omniscient red knots that take travel costs into account, should distribute them-
selves approximately according to the real, wild knots. In the words of the scientist
their behaviour is consistent with the assumption that they know the distribution
of their food really well and that they incorporate flight costs into their strategic
decisions. In the words of the writer, in [the behaviour of] the animal all [relevant]
characteristics of the landscape come together.

Red knots, and animals in general, have to balance their energy income and
energy expenditure, that is, animals have to do ENERGY MANAGEMENT. In areas
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where daytime air temperatures exceed body temperatures, about forty-one
degrees Celsius in the case of birds, animals can only prevent overheating by find-
ing cool shaded locations or by using body water for evaporative cooling.9

Especially under such conditions the maintenance of energy balance is closely cou-
pled with the maintenance of a water balance (WATER MANAGEMENT).10

Over the last thirty years, the animal ecologists from Groningen, under the
keen leadership of Rudi Drent, have build up a reputation with their detailed mech-
anistic analyses of the distribution and numbers of especially waterbirds.11 The dis-
tribution models are build on thorough measurements of food availability and
detailed empirical knowledge on energy expenditure and water balance. Yet, the
maintenance of an energy and a water balance are only two of the considerations
that animals should routinely take into account. Birds that fall victim to predators
such as a peregrine falcon, for example, won’t have as many descendents as birds
that avoid the attentions of this dangerous beast. The inescapability of evolution-
ary mechanisms then ensures that animals do also take danger into account. That
is, animals have to find the right balance between fear and external danger: they
have to do ‘DANGER MANAGEMENT’.12

This leads me to the second part of Van Zomeren’s deep statement: that in the
landscape all characteristics of the animal are spread out. This subsentense troubled
me, as most landscapes harbour many different animals. How on earth can their
characteristics be spread out in that landscape? Nevertheless, the logic began to
make some sense when I started thinking about my own considerations about birds
that breed in the extreme High Arctic in summer and all move to marine and saline
habitats in winter. If there are reasons to think that in harsh and extreme polar cli-
mates parasites and pathogens are rare, there are also reasons to think that the
chicks of tundra-breeding birds may not get a chance to build up proper immune
systems. They would then have to restrict themselves to relatively ‘clean’ (i.e. para-
site and pathogen poor) habitats during the rest of their lives. Marine, seaside and
otherwise saline habitats may provide such clean areas.13

Within the Animal Ecology Group we have meanwhile started to examine dis-
ease prevalence and immune competence in tundra breeders and other bird species
in earnest. One way of doing this is by the measurement of the capacity of small
volumes of blood to kill certain bacteria and fungi in vitro.14 This area of investiga-
tion, the study of ‘DISEASE MANAGEMENT’, recently received considerable support
by the special fellowship from this university for Irene Tieleman. She will lead the
development of a comprehensive research programme on immune competence and
disease in a variety of avian systems. We have high hopes that comparisons
between birds in different climate zones, and between seasons, can yield greater
insight into the roles of disease resistance and prevalence in decisions about habi-
tat choice and in the regulation of numbers of animals.15

At this point it seems a good idea to say something about the urgency of our sci-
ence. Right now the world is deeply concerned about avian influenza. All of a sud-
den our information on the distribution, the migration routes and the workings of
the immune systems of waterbirds have become important.16 Worldwide, animal
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ecologists try to help out with their data as much as possible. The large numbers of
blood samples and cloacal swabs that have been accumulated for many different
species and sites over the last few years now begin to have more than academic rel-
evance. The results of our own involvement demonstrate that avian flu viruses are
very rare in migrant shorebirds. The screening of many great knots, for example, a
species that connects northern Asia via the Chinese coastal wetlands with
Australia, has typically failed to reveal any viral infections.

The urgency of our work also stems from the concerns about the proper man-
agement of the world’s last natural areas, about national and international policies
with respect to complete protection of such areas or the admission of activities for
short-term economic gains.17 Our research on food, feeding and distribution of red
knots in the western Dutch Wadden Sea has demonstrated that since 1988 the
local stocks of the Baltic tellin Macoma balthica have decreased by ninety-nine per-
cent.18 That is a drastic ecological change, as Baltic tellins were one of they key
species connecting the planktonic and epibenthic algal production with the wealth
of migrant waterbirds for which the government of The Netherlands has interna-
tionally claimed responsibility.

Baltic tellins are not the only animals that have shown drastic population
changes over the last thirty years. The sustained investigations by a whole army of
un-, under- or well-paid but always dedicated and knowledgeable ornithologists
have lead to comprehensive information on the changes in the avifauna of The
Netherlands.19 Since 1975 a few species have done very well. The Egyptian geese
that took our country by storm provide a good example. It is unfortunate that a
much greater number of species have disappeared from considerable parts of The
Netherlands since 1975. The analyses made by SOVON have shown that species
like garganey, crested lark and nightingale have disappeared as breeding birds from
much of the country. Even though the details of their extinction have usually not
been investigated, lack of food, an overabundance of predators, loss of breeding
sites and the loss of connections with wintering areas are among the usual sus-
pects. In most cases the hand of humankind is clear, although those in political
power usually prefer to attribute such losses and gains to things like climate
change, i.e. causes that are outside governmental control!

A nice example of such a discussion is the variable interpretation of the causes
of the extinctions of spectacular megafaunas that over the past 50,000 years have
occurred in most parts of the world.20 In the case of Eurasia, we lost animals such as
the giant elk and the mammoth, as well as cave bears and cave lions. Increasingly,
the assembled evidence indicates that the rather comfortable explanation that these
waves of extinction are due to climate change, are no longer tenable. Temporal cor-
relations between extinctions and bad ecological conditions are usually missing,
whereas the correlations between extinctions and the arrival of modern man always
occur.20

This is not to say that I believe that climate change plays no role as a causal
agent of the distributional changes of animals. Rather to the contrary, and in this
respect it seems that considerable upheaval is underway.21 Reflecting a rather con-
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tinuous trend of loss of Artic ice, between 1979 and 2003 about one seventh of the
ice cover of the North Pole region has disappeared, a loss of one million square
kilometres of polar ice.22 Climatologists have now also attempted to also make a
prediction of the size of this icecap. Now, the ice still covers much of the Arctic
Ocean even in late summer, but by 2050, only 45 years from now, that surface may
have been halved (Figure 3). This loss of ice cover will be something that the
youngest biologists in the audience will experience during their working lives. The
loss of permanent ice cover will undoubtedly greatly influence the habitats in the
Arctic and the animals that depend on the habitats.

Societal anxiety in a big way decides which areas of science will get additional
financial support (the science of fear). It is thus very likely that climate change will
increasingly determine the research agenda. Already, with a rise in global tempera-
tures, an increasing number of studies report ecological change as a function of cli-
matic change.21 A nice example of such work is the Europe-wide analysis of the
timing of breeding in pied flycatchers. (At this point it is interesting to note that
although the flycatcher work is ‘hot’ in the current climate of interest, it is built on
many decades of purely scientifically motivated studies on flycatcher populations
throughout Europe.) Based on a strong collaborative initiative together with the
Netherlands Institute for Ecology (NIOO-KNAW) we are able to look back in time
to see whether this species has adjusted to local climate change.23 Bringing togeth-
er long-term datasets from much of Europe, Christiaan Both and co-workers were
able to demonstrate that only in localities where spring temperatures had
increased, pied flycatchers had started laying earlier. At places where spring tem-
peratures had decreased, pied flycatchers had started breeding later in the season.
In this quasi-experimental way it was made likely that changes in the timing of
breeding are actually caused by climate change.

In the analyses of the timing of reproduction of pied flycatchers we look back in
time. Often, however, we are asked to also make ‘predictions’. In the case of the
spring distribution and migration of barnacle geese, knowledge on causal mecha-
nisms related to seasonal changes in food quality has become so advanced that
geese researchers have now ventured to make such predictions.24 In this particular
example the predictions relate to changes in the seasonal phenology of food quality
at different stopover sites along the flyway with a five degree increase in air tem-
peratures.

Urgency may be an important driving force behind patterns of funding, but
enjoyment and intellectual perspectives are crucial ingredients to get the best pos-
sible science! What gives animal ecologists their pleasure and perspective in this
day and age? Why is it a good (or at least an interesting) era to be an animal ecolo-
gist? In the first place I would like to mention the blossoming of ecological and
evolutionary theory.25 This is the process in which the consistence of verbal ideas
are tested, and by which new and challenging questions are laid on the plate of the
empirically minded.

The process can be illustrated by our recent work on distribution models of
shorebirds. For many decades we now realize that, if animals are forced to forage
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in close proximity, they will be in each other’s way: their intake rate will then go
down (Figure 4), At the best foraging patch, ‘A’ in this example, single animals
achieve a high intake rate; as soon as more animals crowd together in A, their
intake rate will decrease. When there are five animals in A, the sixth is better off in
B. The twelfth animal better goes to the worst patch C. With increasing numbers
the intake rate will go down for each of the animals. This so-called ideal free distri-
bution model predicts that animals will achieve the same intake rates in all occu-
pied patches.26 By making shorebirds feed in different densities on small artificial
mudflats in the Experimental Shorebird Facility at NIOZ, we try to test elements of
such theories and also to evaluate what the consequences of increasing densities
would be in field situations.27 At this point we face a consideration of animals
which I have failed to mention so far, their search for a balance between uncompli-
cated loneliness and living in pairs or groups of various sizes, their SOCIAL
MANAGEMENT.

Within our group ecological and evolutionary theories are tested at the scale of
landscapes by Joost Tinbergen, Jan Komdeur and their co-workers. In this particu-
lar example they study the life history decisions of great tits in the Lauwersmeer
area. They are interested in the extent to which the social environment affects fit-
ness components (alternative behaviours such as clutch size or brood sex ratio) of
individual animals. In this study the availability of multiple woodlots is used to
great advantage. In some lots the birds are manipulated to have small clutch sizes.
This should reduce competition between offspring. To enhance competition, in
other woodlots clutch sizes are increased. In some woodlots the researchers
increase the proportion of male fledglings, in others the proportion of female fledg-
lings. In such ways the effects of sex ratio biases on survival and dispersion are
experimentally evaluated.28

This is a great time to be an animal ecologist because genetic techniques to
study subtle structures of relatedness within and between populations are now
within reach.29 We can go back even deeper in time to examine the effective popu-
lation sizes and deeper layers of relatedness and past distributions. Co-operative
ventures with relevant specialists also enable us to use the fast increasing spectrum
of biomedical tools to examine body condition and health status of individual ani-
mals, and sometimes to even manipulate these variables in naturalistic contexts.30

Most of these methodological revolutions are made possible by the intense
international co-operations with animal ecologists and other specialists worldwide.
The ease which we can communicate over internet is very helpful in this context,
and of course the relatively cheap international air traffic helps as well.

An example of the new power of insightful comparisons on a global scale is the
comparative demographic work on migrant shorebirds. This map (Figure 5) shows
the global flyway network spun by the migratory routes of red knots; red knots that
fan out to all coastal corners of the world from their circumpolar tundra breeding
grounds. To achieve an understanding of the evolution and maintenance of the
migration systems, with a sense of urgency because of the worldwide threats to the
coastal ecosystems on which they depend, long-term demographic studies are now
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underway for five of the six subspecies. By marking individuals with unique combi-
nations of colour bands and a flag, combinations that are easy to read in the field,
and by making sure that sufficient efforts are made to read these colour combina-
tions in the field, we are now in the position to examine many individual itiner-
aries and to get robust year-by-year estimates of annual survival. Comparisons
between subspecies will be very instructive, and so will be comparisons between
closely related shorebird species.31 In the meantime demographic research projects
are on the go also for four of the five subspecies of bar-tailed godwits.

In this context I am very pleased to announce the moral and financial support
that we start to receive for this global flyway research32 by Vogelbescherming-
Nederland, the Dutch branch of the BirdLife International partnership. Vogel-
bescherming has reached the conclusion that the protection of birds needs to be
based on solid scientific evidence, and has demonstrated this by supporting new
work on annual cycles of Montagu’s harriers and skylarks. We are building up close
working relationships also with Natuurmonumenten, in this particular case in the
context of demographic and flyway work on Dutch and Mauritanian spoonbills.
With respect to our population ecological studies on black-tailed godwits in the
Workumerwaard area, we are supported by the membership of Vogelwacht
Workum and by It Fryske Gea. Only a week ago, team members discovered ten or
more individually ringed godwits from the Workumerwaard breeding population at
Portuguese and Spanish stopover sites. As I speak these birds are winging our way!

The power of intensive colour-marking projects and other kinds of co-operation
can further be illustrated by our new studies on the stopover ecology and migra-
tions of ruff. It is fantastic to be able to collaborate in this project with the passion-
ate specialist amateur bird catchers and ringers known as ‘wilsternetters’.33

Wilsternetting is an old craft by which the netters try to attract flocks of golden
plovers or of ruffs with strong audiovisual stimuli to a netting site. Upon approach
the birds are caught in midair by the huge net that is pulled up in front of them.
Thanks to the wilsternetters we were able to individually colour-mark as many as
2400 ruffs during the past two spring seasons. Observers over much of Europe and
in West Africa ensured that within a short period of time we already built up quite
a comprehensive picture of the flyway of ruffs staging in the west of the province of
Fryslân (Figure 6). That this has been achieved within two years of study, also
means that we should be able to document changes in flyways in real time; flyway
changes that may be a consequence of habitat loss, habitat modification or climate
change.

It is a good time to be an animal ecologist because of fast technological devel-
opments, especially with respect to the miniaturization and user-friendliness of all
kinds of gadgets. Satellite transmitters are now so small that they could be
implanted within the belly cavity of the big-size female bar-tailed godwits breeding
in Alaska. The implantations were a veterinary masterpiece, and all five animals
mounted with these new devices survived the applications and explored the shores
of the Bering Sea in preparation of the 11,000 km long flight across the Pacific
toward the wintering grounds in New Zealand. Although several of these godwits
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certainly managed to make this epic haul, the new generation satellite transmitters
died even before these birds took off.34 Thus, although the technology clearly
needs improvement, the dream of following individual small birds across much of
the globe is certainly within reach. In Groningen we have meanwhile been
involved in some successful satellite tracking studies on bigger birds such as brent
and barnacle geese.35 Meanwhile we all know about the tragic fate of two female
Montagu’s harriers that were fitted with satellite tags on their breeding grounds in
the east of the province of Groningen. As could be read in last week’s newspapers,
the harrier called Marion travelled all the way from Groningen to northern Nigeria,
where the hand of mankilled her.36

Most bird species are much smaller than bar-tailed godwits and Montagu’s har-
riers, and new developments in migration ecology have certainly been hampered
by the unavailability of truly small transmitters. We are now engaged in a co-oper-
ative venture with Cornell University to develop really small gadgets that combine
light and pressure sensors and a capacity for data storage with a capacity for trans-
mitting these data at certain - predetermined - points in time. The only thing we
have to do is to apply the transmitters and then be there to listen for them a year
later.

We hope to employ these transmitters in new research on the details of the
migration of red knots that spend the winter on the intertidal mudflats of Banc
d’Arguin, that incredibly important and famous wetland in coastal Mauritania.
Here we have found strong local differences in the annual survival of birds that are
faithful to roosts and feeding areas west and east of the village of Iwik.37 Birds that
have their home west of Iwik, have an annual survival of approximately 76%,
whereas birds that only occur east of Iwik have an annual survival of only 56%. We
suspect that the 20% difference in annual survival reflects differences in the quality
of the respective mudflat feeding areas (but are puzzled by the factors leading to
the maintenance of such striking differences). Whatever the reasons for the sur-
vival difference, it provides a great contrast in wintering conditions that may
enable us to investigate how quality differences between wintering habitats have
downstream effects later in the year. Using the smart transmitters we hope to
detect the seasons and sites where the differences in annual survival originate; to
see whether events during migration, on the French or German spring stopover
sites, for example, have anything to do with it.

I must conclude that our enterprise is in full swing. I hope that I have made
clear that animal ecologists like us begin to come to grips with all factors that influ-
ence habitat choice and animal numbers. We have an increasing spectrum of tech-
nical means at our fingertips to study all the factors in an integrative way in
species in several major ecosystems. The strength of the Groningen school of ani-
mal ecology, the combination of theoretically inspired large-scale fieldwork with
the experimental testing of the theories themselves, forms the basis of a worldwide
web of inspiring collaborations.
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At this point I am close to the end of my lecture. It is time for another citation, a
citation with which Koos van Zomeren began his series of public lectures at this
university: “Well aware of his impermanence, man searches for a relationship with
that which is permanent, the eternal, that which will certainly survive. This can be a
God. This can be children. This can be art. This can also be the landscape… but not if
this landscape is more impermanent than us.”

I would suggest that it could also be science, but only science of the inspiring,
elegant and ‘timeless’ kind. When I started off as a university professor two and a
half years ago, I hoped to find that within the walls of this four hundred year old
university the fight for fragile scientific enterprises would be self-evident. I was
somewhat dismayed to discover that such an attitude can not be taken for granted.
Nevertheless, I remain hopeful that at this university, and at our fundamental
research institutions as well, we will find ways to try and avoid the treacherous
temptation of the ‘market’. I believe that succumbing to market forces inescapably
leads to the loss much of what is good about our scientific legacy. Only a week ago,
Piet Borst in his column for a national Dutch newspaper (NRC Handels-blad)38

stated the following: “All this thematically funded research pushes scientists to run
from one money-tap to another to fill their buckets. This selects for handymen, not for
brilliant innovators. The fixation on trendy subjects and sexy research priorities also
narrows down the basis [of our work]…” In the case of contract-research, the cus-
tomer will eventually be king. This is not necessarily a problem if both parties
share the need for new hard knowledge. In ecology, however, this is rarely the case.
In such instances the soundness and freedom of science is at stake. As much as we
need autonomous courts of justice, just as much civil society needs autonomous
science.39 Thus, we need to stand in defence of the Ivory Tower; an ivory tower, of
course, with wide open windows through which beautiful and important new
knowledge will radiate.

I have been fortunate to scientifically grow up within the warm confines of two
great and closely affiliated research groups at the University of Groningen and the
Royal Netherlands Institute for Sea Research on Texel. As a professor, I see it as my
task to ensure that the upcoming generation of animal ecologists finds itself in a
similarly hospitable home, with a similar sense of security. It is in this context that I
believe we can make many improvements within our institutions. I hope we can
achieve this soon, so that the University of Groningen will once again be a place
with a sense of shared direction, an institution where passionate biological scien-
tists and educators can feel at home. 
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