
1

sula 29 (2021) recensies

Seabirds linking Arctic and ocean

Rob S.A. van Bemmelen (r.s.a.van.bemmelen@buwa.nl). Wageningen Universiteit, promotiedatum 30 okto-
ber 2019, promotor prof. dr. Ron Ydenberg (ISBN 9789463951142, download research.wur.nl/en/publications)

In 2019 promoveerde Rob van Bemmelen 
met zijn proefschrift ‘Seabirds linking Arctic 
and Ocean’. Het eerste wat opvalt wanneer je 
dit proefschrift in handen hebt is de prachtige 
vormgeving: tussen de hoofdstukken door 
vliegen de franjepoten en jagers je tegemoet, 
en de tekst en grafieken zijn professioneel 
gemaakt en geplaatst. Als je bedenkt hoe 
weinig tijd de meeste PhD-studenten hebben 
vlak voor hun promotie, is het echt bijzonder 
dat Rob er in is geslaagd om zo’n schoonheid 
te produceren. En dan hebben we het nog 
niet eens over de inhoud gehad!

Het doel van het proefschrift is ogen-
schijnlijk simpel. Van veel zeevogels weten we 
nauwelijks waar ze zich in de winter bevinden, 
laat staan hoe vogels uit verschillende broed-
gebieden zich verspreiden naar verschillende 
overwinteringsgebieden. Met geolocators 
(kleine zenders die dagelijks hun positie be-
palen aan de hand van daglengte) zoekt Rob 
uit waar vier ‘zustersoorten’, rosse en grauwe 
franjepoot, en kleinste en kleine jager, hun 
tijd doorbrengen buiten de Arctische broedgebieden. Aan de hand van data verzameld in 18 (!) studie-
gebieden van Groenland tot Centraal-Rusland, toont Rob verrassende overeenkomsten en verschillen 
tussen zijn zenderdata en het verwachte overwinteringsgebied zoals bekend uit de literatuur. Zo over-
winteren grauwe franjepoten inderdaad op verwachte plekken, maar met een opmerkelijke scheiding in 
hun broedgebieden: vogels uit Groenland en IJsland overwinteren in de Stille Oceaan, vogels uit Scandi-
navië en Rusland overwinteren in de Indische Oceaan. Rosse franjepoten, kleine en kleinste jagers laten 
een veel grotere verspreiding zien in de winter dan tot voorheen bekend, met voor het eerst beschreven 
overwinteringslocaties in de Noord-Atlantische Oceaan, rondom de Canarische Eilanden voor de kust van 
West-Afrika en in de Indische Oceaan.

Maar deze resultaten zijn eigenlijk pas het begin van dit proefschrift. Een grote kracht van dit werk 
is dat het Rob is gelukt langetermijndata te combineren met gegevens verzameld in een groot aantal 
studiegebieden. Door individuele kleinste jagers meerdere jaren te volgen, laat Rob zien dat deze vogels 
elk jaar min of meer dezelfde routes gebruiken, maar vooral aan het eind van de winter afwijken van 
eerder genomen routes. Blijkbaar zijn deze vogels flexibel genoeg om zich aan te passen aan veranderin-
gen in hun omgeving. Voor kleine jagers blijkt dat keuze van broed- en overwinteringsgebied belangrijke 
consequenties heeft voor timing: vogels die erg zuidelijk overwinteren alsmede vogels die erg noordelijk 
broeden kenmerken zich door snelle trek en een kort verblijf in het overwinteringsgebied. Omdat deze 
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individuen haast moeten maken om nog op tijd te kunnen broeden, zou het kunnen zijn dat ze hiervoor 
energiereserves gebruiken die ze hebben aangelegd tijdens hun trek, iets wat Rob ook laat zien voor 
kleinste jagers. Behalve deze interessante ondervindingen heeft Rob ook nog hoofdstukken gewijd aan 
ruipatronen van verschillende soorten jagers en oorzaken voor het achteruitgaan van een kolonie kleine 
jagers in Noord-Noorwegen.

Het laatste hoofdstuk, de synthese, is niet een uitgebreide samenvatting van eerdere hoofdstukken 
zoals ik vaker zie in andere proefschriften. Aan de hand van uitgebreide analyses bekijkt Rob kritisch of 
geolocators inderdaad een beter beeld hebben gegeven van de winterverspreiding van franjepoten en 
jagers, maar ook hoe trekroutes van deze soorten hebben kunnen ontstaan, en of consistentie en flexi-
biliteit van routes van individuen verklaard kan worden door lokale verschillen in voedselaanbod. Al met 
al een diepgravend slothoofdstuk van een zeer uitgebreid proefschrift, waarin menig zeevogelliefhebber 
een schat aan nieuwe kennis kan opdoen.

Thomas Lameris (thomas.lameris@nioz.nl)
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adulte kleinste jager in winterkleed op zee voor de kust bij Lima, Peru, 2 oktober 2010.
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