Een flexibele trekvogel
introductie

De kanoet is een trekvogel die in voor- en najaar en ook in de winter in
onze Waddenzee en in de Zeeuwse Delta te zien is. In deze factsheet staat
de kanoet centraal. We richten ons in deze factsheet op de belangrijkste
bevindingen uit het proefschrift van Eva Kok, die onderzoek deed naar de
ontwikkeling van trekgedrag.
Kanoeten zijn net iets groter dan de bekendere drieteenstrandlopertjes, die je in
de winter vaak met de golven heen en weer ziet rennen op de stranden. Ze zijn
ook wat donkerder grijs gekleurd en kleuren tegen het voorjaar kastanjebruin/
rood, bij wijze van schutkleur op de toendra’s waar ze broeden. Kanoeten
leven bij ons van schelpdiertjes, die ze met hun gevoelige snavel onder het zand
vandaan weten te plukken.
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Proefschrift Eva Kok
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Over de wereld komen zes verschillende kanoeten voor. De ‘gewone’ (of
nominaat in het jargon van de biologen) heet Calidris canutus canutus voor
de wetenschap. Die broedt in Siberië, overwintert in West-Afrika en
gebruikt onze Waddenzee als tankstation op de trek in voor- en najaar.
De ondersoort C. c. islandica broedt op Groenland en in het noorden van
Canada en overwintert bij ons. Onder de overige vier zijn er nog twee met
een Nederlandse link. C. c. roselaari, uit het westen van Noord-Amerika, is
ontdekt door en vernoemd naar Kees Roselaar, van het toenmalige Zoölogisch
Museum in Amsterdam. C. c. piersmai is vernoemd naar de Nederlandse
hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma. Deze ondersoort trekt op
en neer tussen Australië en de Nieuw-Siberische eilanden, met de ‘Chinese
Wadden’ in de Gele Zee als cruciaal tankstation. De genetische stamboom
van de verschillende kanoeten, inclusief de momenten van ‘aftakkingen’
in het grijze verleden, is beschreven door bioloog Jesse Conklin van de
Rijksuniversiteit Groningen.
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Hoe flex is de kanoet?

Een trekvogel als de kanoet verbindt veel gebieden op de wereld. Problemen
in onze Waddenzee worden gevoeld door broedende kanoeten in Siberië;
problemen in het Arctisch broedgebied, hebben gevolgen voor kanoeten in
West-Afrika; de industrialisatie rond de Gele Zee in China laat zich voelen
door kanoeten in Australië en Oost-Siberië.
Vogelonderzoeker Eva Kok onderzocht voor haar proefschrift hoe flexibel
kanoeten zijn. Hoe leren jonge kanoeten waar ze heen moeten vliegen?
Hoe reageren ze op veranderende weersomstandigheden wanneer ze lange
trektochten maken? Vinden ze makkelijk nieuwe tankstations, wanneer oude
foerageergebieden minder geschikt worden? Een deel van de antwoorden
staat in haar proefschrift.

Trekroutes, tussenstop-, overwinterings- en broedgebieden van de kanoet
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De zes verschillende ondersoorten van de kanoet (Calidris canutus) en de voor de ondersoorten
specifieke trekroutes (lijnen met pijlpunten). Kanoeten overwinteren in de zuidelijke gebieden
en broeden in de noordelijke gebieden. Tijdens de lange trektocht van overwinterings- naar
broedgebieden (en vice versa) rusten ze in tussenstopgebieden waar ze ook ‘opvetten’.
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De meteo-kanoet

In 2016 ving Kok op het onbewoonde Waddeneilandje Griend een volwassen
vrouwtjes kanoet, die voor de gelegenheid Paula werd gedoopt. Met een
geavanceerde en vederlichte zender op haar rug werd de vogel weer vrijgelaten.
Vanaf dat moment werden al haar gangen vastgelegd en via de satelliet aan de
computer van Kok doorgestuurd.
Twee jaar lang bleef de zender van Paula gegevens verzenden. Beide jaren zag
Kok haar vogel op en neer vliegen van de Waddenzee naar het broedgebied
op Ellesmere Island, in Canada. Maar de route was niet beide keren dezelfde.
Kok: “De eerste keer trok ze in een vrij rechte lijn over de drie kilometer hoge
ijskap op Groenland. Dat wil zeggen: na een hapering op IJsland. Waarschijnlijk
bedacht ze zich even, toen het weer tegenzat. Het tweede voorjaar dat we haar
konden volgen trok ze met een ruime bocht, schijnbaar met de winden rond een
lagedrukgebied mee. Maar beide keren kwam ze wel op precies hetzelfde puntje
van Ellesmere Island aan. Het lijkt er dus op dat kanoeten verstand hebben
van meteorologie! Ze maken gebruik van de wind, laten zich ‘meedriften’ en
corrigeren voor de afwijking op de route. Ondertussen weten ze ook precies
waar ze zijn en waar ze naartoe willen. Een trekvogel als de kanoet heeft dus
waarschijnlijk een kompas, een kaart én een soort gps in zijn koppie!”

Broedgebied
Ellesmere Island
(Canada)

Kanoet Paula met zender. De zender loopt op
een zonnecel die het mogelijk maakt om Paula’s
vliegroute meerdere jaren te volgen.

Overwinteringsgebied
Waddenzee
Vliegroute van Paula in 2016
Vliegroute van Paula in 2017
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Maag of vliegspier?

Kanoeten eten bij voorkeur scheldieren die ze in één keer inslikken. In hun
gespierde maag kraken ze de schelp, zodat ze het diertje achter de kalklaag
kunnen verteren. Die maag is zó gespierd dat je het gekraak van de schelp
letterlijk kunt horen als je dicht genoeg bij een etende kanoet bent.
De ene of de andere schelp maakt nogal uit. Een kokkel heeft relatief veel dikke
schelp en dus relatief weinig vlees. Bij een nonnetje, een schelp met een subtiele
schaal, is dat precies andersom. Kanoeten die constant op zoek zijn naar de
beste schelpjes, kunnen dan ook met een minder sterke maag toe. Kanoeten die
genoegen nemen met B-keus, moeten juist een steviger maagspier hebben.
In de trektijd is zo’n bonk spier vooral onhandig; een stevige vliegspier is dan
veel nuttiger. Kok ontdekte dat kanoeten zó geprogrammeerd zijn dat ze vlak
voor de trek ‘automatisch’ grotere vliegspieren krijgen en een kleinere maag.
“Het is dus geen kwestie van trainen van de vliegspier en verwaarlozen van de
maagspier”, zegt Kok. “Vogels die wij in gevangenschap houden, blijken zich
vlak voor de trek ook aan te passen, ongeacht het type voer dat we ze geven
en ongeacht of ze wel of niet lange stukken vliegen. De kanoet investeert in de
spieren die de vogel op dat moment nodig heeft.”

Sterkte van specifieke spieren bij de kanoet afhankelijk van het seizoen

kokkels

…
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Kanoet in de winter
Voedsel: kokkels
Kanoet heeft grote maag,
de vliegspier is klein

Kanoet in de zomer
Voedsel: insecten
Kanoet heeft kleine maag,
de vliegspier is groot

november - maart

insecten

april - mei

juni - juli
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In de winter eten kanoeten kokkels die ze inslikken en kraken in hun gespierde maag.
De vliegspier is dan klein. In de zomer eten kanoeten insecten waardoor de maag kleiner
wordt en de spierkracht van de maag afneemt. Met een lange vliegtocht naar de broedgebieden voor de boeg, neemt de kracht en de grootte van de vliegspier weer toe.
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Sneller tanken in veranderend klimaat

Onderzoek in het Siberische broedgebied van de kanoeten leert dat de vogels
zich zouden moeten aanpassen aan het snel veranderende klimaat. De sneeuw
smelt daar ieder jaar een beetje vroeger, waardoor de insecten – kuikenvoer!
– steeds vroeger uit de bevroren bodem komen. Als de kanoeten hun kuikens
nog wat te eten willen bieden, moeten ze eigenlijk steeds vroeger aankomen.
Maar kunnen ze dat wel?
In het Mauritaanse waddengebied Banc d’Arguin, een belangrijk
overwinteringsgebied van de Siberische kanoeten, onderzoeken Kok en
collega’s hoe flexibel de kanoeten zijn bij het vertrek naar de broedgebieden.
“Een manier om eerder aan te komen zou zijn: eerder vertrekken uit Afrika,
maar dat doen ze niet. Waar mijn promotor Theunis Piersma, destijds als
student, de kanoeten in de jaren tachtig rond 2 mei uit Afrika zag vertrekken,
zagen wij het afgelopen veldseizoen géén trek voor die datum”, vertelt Kok.
De kanoeten lijken nu dus niet eerder te vertrekken dan in de jaren tachtig.
“De energievoorziening zou wel eens de zwakste schakel kunnen zijn. Zouden
de vogels wél eerder vertrekken als ze in Afrika meer te eten zouden hebben?”
“Een alternatieve oplossing is dat de kanoeten tijdens hun trektocht van de
Banc d’Arguin naar Siberië minder lange pauzes houden, bijvoorbeeld bij ons
op het Nederlandse wad. Dit onderzoeken we door kanoeten uit te rusten
met gps-zenders. Hiermee kunnen we heel precies in kaart brengen hoe snel
kanoeten vliegen, en hoe lang ze pauze houden.”

Arctisch onderzoek in de ijskast
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de relatief snelle
verandering van het klimaat in het Arctisch gebied een belangrijk stempel
drukt op de kanoeten. De vogels lijken daardoor zelfs kleiner te worden
en langere snavels te krijgen: een Pinokkio-kanoet, zoals het tijdschrift
Science het destijds beschreef.
De huidige crisis in Oekraïne en de bijbehorende isolatie van Rusland op
het internationale toneel, heeft ook consequenties voor het onderzoek
aan de kanoeten. Om de gevolgen van de veranderingen in het Arctisch
gebied te onderzoeken in relatie tot het verblijf van de vogels in onze
Waddenzee en in West-Afrika, zouden biologen liefst onderzoek willen
doen in het broedgebied van de kanoeten.
De oorlog in Oekraïne heeft evenwel een voorlopige streep gehaald door
dat veldwerk.
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Kanoeten met ‘de kippengriep’
Aviaire Influenza is een virus dat van nature onder verschillende
vogelsoorten rondgaat. Net als van de menselijke griep, zijn er van deze
vogelgriep ook verschillende stammen bekend. Van de meeste worden
vogels letterlijk grieperig. Dood zullen ze er niet aan gaan. Maar sinds
enkele decennia zijn er ook zogeheten hoog-pathogene varianten van de
vogelgriep. In totaal hebben virologen nu 39 verschillende varianten van
die dodelijke versie gevonden. Van 37 daarvan konden ze achterhalen
dat die zijn ontstaan in de pluimveehouderij; deels in Azië maar ook
in Europa. De dodelijke vogelgriep is dus in de meeste gevallen van
oorsprong een ‘kippengriep’.
In de winter van ‘20-‘21 kwam voor het eerst op grote schaal aan het
licht dat ook kanoeten geveld kunnen worden door de vogelgriep. Op
de Duitse Wadden werden honderden dode vogels gevonden. Ook
afgelopen winter was het weer raak. Op Schiermonnikoog werden enkele
honderden dode vogels gevonden. Onderzoek in opdracht van de NVWA
toonde aan dat deze dieren inderdaad door de vogelgriep waren geveld.

Vele kleine beetjes

Wat onze Waddenzee is voor kanoeten uit Siberië, Groenland en Canada,
is de Gele Zee voor de kanoeten aan de oostkust van Azië: een cruciaal
tankstation! Maar waar Nederland ooit een stokje stak voor het inpolderen
van de Waddenzee, hebben de Chinezen wél grote delen van de Gele Zee in
cultuur gebracht. De kanoeten en andere trekkende wadvogels hebben daar het
nakijken. “Maar ook hier toont de kanoet zich enigszins flexibel”, zegt Kok.
“Mijn collega Hebo Peng heeft op verschillende plekken langs de Aziatische
kust gezocht naar goed ‘kanoetenvoer’. Waar zitten de beste schelpdieren in de
bodem? En uitgerekend op de plekken met het beste voer, zien we de laatste
jaren ook steeds vaker kanoeten neerstrijken. De kanoeten weten de beste
plekken precies te vinden!”

Juveniele kanoeten
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Leren of erven?

Het is één van de hamvragen in de biologie: is een bepaald gedrag aangeleerd of
aangeboren? Zit het gedrag in de genen of kijken vogels het af van de ouders?
Of misschien wel van heel andere vogels? Kok beschrijft in haar proefschrift
hoe de omgeving waarin kanoeten opgroeien vormend is voor hun gedrag.
“Kanoeten die opgroeien in een gevarieerde, natuurlijke, omgeving, verschillen
meer van elkaar in gedrag dan vogels die opgroeien in gevangenschap, waar
altijd voldoende voedsel aanwezig is en geen rovers op ze loeren. Daarbij bleek
ook de voorspelbaarheid van de omgeving erg belangrijk voor de ontwikkeling
van individuele verschillen. Wanneer de omgeving steeds verandert kun je als
kanoet maar beter flexibel blijven!”

De stilte van het tij

Het werk van Eva Kok figureert nadrukkelijk in de bioscoopfilm Silence of
the tides, van cineast Pieter-Rim de Kroon. De film legt vast hoe Kok vogels
vangt, van een zendertje voorziet, loslaat en vervolgens op de computer kan
volgen. De duidelijkste fascinatie is te zien wanneer Kok een gezenderde vogel,
die ze al heel lang op de computer kon volgen, daadwerkelijk weer in het veld
tegenkomt! “Beschermen van natuur begint met fascinatie”, benadrukt de
onderzoeker. “Pas als je een vogel als de kanoet leert kennen, kan je je ook
afvragen hoe wij met ons gedrag de wereld van de kanoet beïnvloeden. Échte
bescherming van de Waddenzee kan heel goed beginnen met het leren kennen
van de kanoet.”

Eva Kok geeft kanoeten de vrijheid terug
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