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Introductie
Ecosystemen liggen aan de basis van ’s werelds ultieme levenskracht. De gezondheid
van ecosystemen is cruciaal voor de overleving van mensen. Een ecosysteem heeft een
veranderlijk karakter en een stabiel ecosysteem is dan ook niet statisch maar wordt
voortdurend blootgesteld aan stressfactoren die het ecosysteem vaak zonder schade
doorstaat. Sommige grotere (menselijke) storingen kunnen echter niet getrotseerd
worden, met als gevolg dat het ecosysteem ontwricht wordt. Het is daarom waardevol
om te weten in welke staat een ecosysteem verkeert en wat het gevolg van potentiele
verstoringen kan zijn. Een algemeen geaccepteerde methode om de staat van een ecosysteem te beschrijven is met behulp van een voedselweb(structuur). Een voedselweb
is een diagram dat de wie-eet-wie relaties in een ecosysteem laat zien. Voedselwebstructuren kunnen ons, geanalyseerd over tijd en ruimte, informatie geven over
de effecten van verstoringen en biodiversiteitsverlies, de gevoeligheid van soorten
voor ingrepen en verstoringen en de mate van verbondenheid tussen soorten (connectivity).
Reconstructie van voedselwebben, met behulp van stabiele isotoopanalyses, kunnen gebruikt worden om de staat van een ecosysteem te bestuderen. Analyse van stabiele stikstof en koolstofisotopen is een krachtige en veelvoudig gebruikte methode
om voedselwebben te reconstrueren. Stabiele isotopen worden gebruikt om de voedselwebpositie van een soort of soortsgroep te bepalen, om vervolgens een tweedimensionaal voedselweb op te stellen. Het stabiele stikstofisotoop (d15N) wordt gebruikt
om het trofische niveau te ontrafelen en wordt weergegeven als de verticale as van de
voedselweb grafiek. Het stabiele koolstofisotoop (d13C) worden juist gebruikt om aan
te geven in welke mate een consument gebruik maakt van de verschillende primaire
voedselbronnen aan de basis van het voedselweb en wordt weergegeven als de horizontale as van de voedselweb grafiek.
Zo op het eerste gezicht lijkt het Waddenzee ecosysteem wellicht een tamelijk
ongestoord soortenrijk systeem, maar dit is – althans in vergelijking met vroeger –
verre van waar. De afgelopen 1000 jaar verloor het Waddenzee ecosysteem een deel
van haar voedselwebcomplexiteit, veelal veroorzaakt door menselijke invloeden.
Bescherming en herstel zijn tegenwoordig gelukkig een belangrijke prioriteit voor het
beheer van het Waddengebied. De belangrijkste processen die leiden tot en gelijktijdig de voortgang beschrijven van een stabiel en gezond Waddenzee ecosysteem zijn
waarschijnlijk; (1) herstel van de sterk gedaalde en eens zo belangrijke en talrijk-voorkomende biobouwende zeegrasvelden, mosselbanken en zelfs oesterbanken die aan
de basis van het voedselweb stonden en (2) de terugkeer van top-predatoren. Het is
waardevol om meer inzicht te krijgen in de huidige staat en het herstel van het
Waddenzee ecosysteem. De studie naar (verandering in) de vorm van de voedselwebstructuur van de Waddenzee kan ons helpen voorspellen hoe het systeem zal reageren
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op toename of afname van soorten(aantallen) of dieetveranderingen. Voedselwebreconstructie van het Waddenzee ecosysteem is nuttig bij het volgen van de veranderingen (van verstoring of herstel) in de Waddenzee en is cruciaal voor tijdig ingrijpen.
Dit proefschrift gaat over de complexiteit van voedselwebben, hetgeen ik met
name door middel van stabiele isotopen onderzocht. Wie eet wie in een ecosysteem,
en is dit te vertalen naar een – over tijd en ruimte geïntegreerd – voedselweb? Hoe
kan voedselwebonderzoek waardevol zijn? Ik zocht naar de mogelijkheden om de
voedselwebposities van indicatorsoorten te gebruiken als graadmeter voor de (ruimtelijk) variabele staat van het Waddenzee voedselweb.

Opbouw van het voedselweb
In Hoofdstuk 2 laten we zien hoe een voedselweb ontstaat en verandert door de tijd.
Dit bestuderen we door middel van de reconstructie van het voedselweb van de kwelder van het Waddeneiland Schiermonnikoog, met een focus op de rol van externe
nutrienten. We maken gebruik van een honderd jaar oude kweldersuccessie,
waardoor we het voedselweb van nul tot honderd jaar oude kwelder kunnen bestuderen. We vonden dat de jonge kwelder nog erg afhankelijk is van de toevoer van
externe nutrienten uit het naastgelegen ecosysteem, de Waddenzee. Detritivoren
(organismen die het afval van of dode organismen eten) worden hier gevoed door een
externe nutrientenbron, de zee, en de detritivoren worden gegeten door carnivoren.
Pas later in de successie wordt het voedselweb ‘klassiek’, met een interne nutrientencyclus, waarbij planten worden gegeten door herbivoren, die weer gegeten worden
door carnivoren en waarbij de detritivoren al het dode materiaal verteren en zo zorgen voor een gesloten voedselcyclus. De opbouw van een voedselweb vereist dus interactie van nutrienten en energiestromen tussen ecosystemen.
Om het mariene Waddenzee ecosysteem te begrijpen is het waardevol om te weten
hoe autonoom dit ecosysteem is en door welke nutrientenbronnen het gevoed wordt,
zoals externe bronnen of benthische of pelagische algen (resp. van buiten het Waddenzee ecosysteem, op de bodem levende mariene algen en in het zeewater zwevende
algen). In Hoofdstuk 3 laten we zien dat het het Waddenzee ecosystem hoofdzakelijk
intern gevoed wordt door locale benthische algen en dat het bovenliggende voedselweb hoofdzakelijk van deze benthische energie afhankelijk is. Daarnaast vonden we
een hoge ruimtelijke variatie in de koolstofisotoopwaarden van benthische algen. Dit
laat zien dat ruimtelijk gevarieerd monsters verzamelen van de benthische en pelagische algen belangrijk is om een eerlijk beeld te krijgen van (de basis van) het voedselweb. Gedetaileerde representaties van het Waddenzee voedselweb zijn hierdoor lastig
weer te geven.
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Beperkingen van voedselweb en isotoopanalyses
We ontdekten dat er, naast het ruimtelijk heterogene fundement van het voedselweb,
meer complicerende factoren zijn die het representatief opstellen van een voedselweb
bemoeilijken. Het gaat hier om veranderingen door tijd, ontogenie, leeftijd en mobiliteit van soorten, soorten die afhankelijk zijn van meerdere ecosystemen en de complexiteit van meetmethoden. In Hoofdstuk 4, 6 en 7 onderzochten we hoe zo eerlijk
mogelijk een voedselweb(positie) bepaald kan worden.
In Hoofdstuk 4 laten we zien dat de basis van een voedselweb ook voor stikstofisotopen ruimtelijk heterogeen is en dat de horizontale positie van soorten in een
voedselweb afhankelijk is van het correct bepalen van de (gemiddelde) basis van het
voedselweb. Mobiliteit en de onderliggende benthische of pelagische baselines (basis)
van een soort kunnen daarom bepalend zijn bij correct schatting van trofische posities. Of er bij de bepaling een trofische positie rekening dient te worden gehouden
met de ruimtelijke variatie aan de basis van het voedselweb (baseline), verschilt per
soort en hun mobiliteit en onderliggende benthische of pelagische baseline.
Ook de levensfase waarin een individu verkeert (ontogenie) kan zeer bepalend
zijn voor de voedselwebposities. Ter illustratie zien we in Hoofdstuk 7 de toename in
isotope stikstofwaarden naarmate de kokkel groter wordt. Kennis over welke grootte
kokkels een kokkel-consumerend organisme eet is dus van invloed op de bepaling
van de trofische postie. Verder laat het zien dat een soort in het voedselweb een variërende positie kan hebben in het voedselweb, al naar gelang zijn ontogenetische fase.
Ook de een correcte meetmethode kan cruciaal zijn bij de bepaling van een
voedselwebpostie. (1) Individuen binnen één soort kunnen verschillende diëten hebben. (2) Verschillende weefsels van één individu geven een dieetbeschrijving varierend van de laatste dagen tot de laatste maanden of jaren en daarmee verschillen de
isotoopwaarden per weefsel. (3) Het meetproces in het laboratorium is ook van
invloed. Meet je het gehele monster, enkele lipiden of slechts een paar eiwitten? In
Hoofdstuk 7 laat ik aan de hand van harders zien hoe de trofische positie afhankelijk
is van de meetmethode. Welke meetmethoden geschikt zijn, is afhankelijk van de
onderzoeksvraag.
In Hoofdstuk 6 laten we zien dat sommige soorten slechts periodiek gebruik
maken van het Waddenzee ecosysteem. Drieteentjes wisselen van dieet tijdens hun
seizoenstrek. Als zij aankomen in de Waddenzee bevatten zij nog weefsel met een
oorsprong van een eerdere locatie waar zij foerageerden langs hun migratieroute. Dit
onderzoek laat zien dat het voedselweb van tijdelijke (migrerende) soorten in een ecosysteem een speciale positie innemen in het voedselweb. Ze voeren materie aan van
elders (poep), hun gemeten isotoopwaarden en dus dieet kan nog van een eerdere
locatie zijn en ze verblijven slechts tijdelijk in het ecosysteem. We laten gelijktijdig
ook zien hoe krachtig isotoopanalyses kunnen zijn, want door middel van één iso198
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toopmeting (van twee weefsels) van een individu bemonsterd op locatie C kan zijn
migratieschema achterhaald worden van locatie A naar B naar C.
Een voedselweb is statisch, maar de soorten in dit voedselweb zijn niet statisch,
zelfs niet onder onverstoorde omstandigheden. We zouden dus eigenlijk graag een
voedselweb over tijd en ruimte willen beschrijven. Tot op zekere hoogte kunnen we
rekening houden met variatie over tijd en ruimte, want doordat hogere trofische organismen vaak een hogere levensverwachting en hogere mobiliteit hebben, zullen soorten hoger in het voedselweb deels de verschillen op kleinere schaal uitmiddelen. Voor
soorten die zich niet kunnen voortbewegen en veelal onderin het voedselweb voorkomen, gaat dit niet op en kunnen grote verschillen bestaan in het voedselweb door tijd
en ruimte. Om de genuanceerde processen die spelen bij verstoring of herstel goed te
kunnen analyseren is echter een gedetailleerd plaatje van het ecosysteem vereist, een
algemene beschrijving van een voedselweb zal hier onvolledig zijn. Mijn conclusie in
de algemene discussie is dan ook dat voedselrelaties in een ecosysteem complexer
kunnen zijn dan weer te geven is in een enkel voedselweb.

Kracht van isotoopanalyses bij voedselweb studie
Toch kunnen we leren van studies naar het voedselweb met behulp van isotopen. Ten
eerste, kan het gebruik van indicatorsoorten veelbetekend zijn voor specifieke voedselrelaties binnen een ecosysteem. Isotoopmetingen kunnen inzicht geven in onbegrepen processen binnen een deel van het voedselweb. In Hoofdstuk 5 laten we zien hoe
de lepelaar als indicatorsoort kan dienen voor de staat van de kleine (plat)visjes die
leven in de ondiepere delen van het Wad. De laatste decennia kwamen lepelaars terug
naar de Waddeneilanden om te broeden. De omstandigheden op deze eilanden lijken
vrijwel ideaal; met voldoende broedplaats, zelfs een toenemend aantal broedkolonies,
weinig predatie en verstoring en schijnbaar goede voedselomstandigheden met veel
foerageerruimte en zelfs een toename aan garnalen (de vermeende belangrijkste
prooisoort). We onderzochten de veel herhaalde aanname dat garnalen het hoofdvoedsel zijn van lepelaars in hun broedperiode in de Waddenzee, door het dieet van
lepelaarkuikens te onderzoeken door middel van kotsanalyses en isotooponderzoek.
Beide methodes toonden aan dat niet garnalen, maar kleine (plat)visjes de belangrijkste prooi zijn tijdens het broedseizoen. Het lijkt slecht te gaan met de kleine platvisjes,
wat hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is van de afvlakkende lepelaarpopulatie en de
dalende kuikenoverleving op de Wadden. We voorspellen dat herstel van jonge
(plat)vis dichtheden in de Waddenzee terug te vinden zijn in het dieet van de lepelaarkuikens. Hiermee kunnen lepelaars dus als indicatorsoort dienen voor de stand
van de kleine (plat)visjes stand in de ondiepe delen van de Waddenzee.
In Hoofdstuk 7 laten we de kracht van isotoopanalyses bij voedselwebstudies ook
zien door een dieetstudie van rosse grutto’s en kanoeten. Isotooponderzoek blijkt een
199
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elegante methode om te bepalen welke wormsoort rosse grutto’s prefereren. De prooidierkwaliteit van kanoeten blijkt in een d13C~d15N bi-plot inzichtelijk te worden
gemaakt door een glijdende schaal van links naar rechts. Zo zagen we dat ervaren
kanoeten een dieet met kwalitatief hogere prooidieren hebben. Het lijkt er dus op dat
onderzoekers en beheerders inzicht kunnen krijgen in de beschikbare prooidierenschelpen voor kanoeten (kokkel, wadslak en nonnetje) door de koolstof- en stikstofisotopen van kanoetenbloed te bepalen. Kanoeten zouden zo als indicatorsoort kunnen dienen voor de beschikbaarheid van schelpdieren met een hoge kwalitatief.
Ten tweede, kan een algemeen voedselweb gebruikt worden om ecosystemen te
vergelijken. In Hoofdstuk 7 vergeleken we vijf intergetijde ecosystemen in Europa en
West-Afrika langs de Oost-Atlantische migratieroute. De intergetijdegebieden Waddenzee en Banc d’Arguin lijken anders gereguleerd met minder invloed van landbouw en met een minder marien signaal. Het intergetijdegebied van het Taag estuarium lijkt verrijkt te worden door externe inlandse stikstofbronnen. Hoewel er tussen
de vijf intergetijdegebieden dus verschillen zijn, zijn er ook zeker overeenkomsten
zoals bijvoorbeeld een brede basis aan primaire bronnen (brede d13C basis).

Conclusie
Resumerend, blijkt het zeer moeilijk of onmogelijk om een over tijd en ruimte geintegreerde weergave van wie eet wie in een ecosysteem (een compleet voedselweb) te
geven. Dit omdat er teveel complicerende factoren een belangrijke rol spelen om alle
voedselrelaties in één voedselweb te omschrijven, zoals; verandering door tijd, mobiliteit van soorten, verschillen binnen soort (zoals dieetwissels door verandering van
leeftijdsfase en grootte), soorten die afhankelijk zijn van meerdere ecosystemen en
complexiteit van meetmethoden. Een voedselweb kan wel waardevol zijn om algemeenheden te bestuderen, bijvoorbeeld om verschillen tussen ecosystemen te duiden.
Voorts kan het bestuderen van individuele voedselwebposities (van indicatorsoorten)
als graadmeter dienen voor de variabele staat van het Waddenzee voedselweb.
Ik eindig mijn proefschrift met een ietwat filosofische en hopelijk ongegrond
pessimistische kijk op wat er zal gebeuren met het kleine stukje van de Zuiderzee wat
nog over is, de Waddenzee. Ik koester dit stukje Nederland en bewonder haar veerkracht, maar vrees de nonchalance waarmee de mens de natuur beinvloedt.

200

Jeltje.Jouta-thesis_J.J.-diss 27-12-18 11:26 Pagina 201

201

Jeltje.Jouta-thesis_J.J.-diss 27-12-18 11:26 Pagina 202

