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Migrerende watervogels zijn afhankelijk van draslanden (wetlands) die 
voldoende kwalitatief en geconnecteerd moeten zijn tijdens hun seizoenale 
trek tussen broed-en overwintergebieden. Alleen tussen Eurazië en Afrika 
pendelen jaarlijks enkele miljarden trekvogels, en hun toestand wijst aan 
hoe het met hun omgeving gesteld is. Menselijke en klimaatgerelateerde 
veranderingen in wetlands hebben geleid tot ernstige achteruitgang van 
watervogelpopulaties, ondanks de flexibiliteit van hun trekroutes en -
strategieën. Het belang van connectiviteit voor het voortbestaan van 
populaties op lange termijn is hierbij algemeen erkend, maar connectiviteit 
is nauwelijks opgenomen in planning van beheer en behoud. In dit 
onderzoek werden daarom connectiviteitsmaten op basis van grafen 
onderzocht en ontwikkeld, om de structuur van flyways (bundels van 
trekroutes) te analyseren en om stopplaatsen te identificeren die vogeltrek 
faciliteren. Hiervoor richtten we ons op migratiebottlenecks in het 
oostelijke Middellandse-Zeegebied, waar routes convergeren nabij 
ecologische barrières zoals de Middellandse Zee en Saharawoestijn. 

In een eerste deel werd de kwaliteit van stopplaatsen geëvalueerd, met 
nadruk op de energie beschikbaar voor het opvetten tijdens de trek. In de 
lente bleek er zeven keer meer voedsel voorhanden te zijn dan in de herfst 
in beschermde wetlands, terwijl er nauwelijks onderscheid was tussen 
wetlands en wetlandhabitats onderling. Vervolgens werd deze informatie 
toegepast in foerageersimulaties, die ons toelieten om in silico het 
foerageerrendement te bepalen van waadvogels met verschillende 
lichaamsvormen en foerageerstrategieën. Het rendement werd sterk maar 
wisselend beïnvloed door de verspreiding van prooien op kleine schaal. 
Foerageerkansen en habitatgebruik kunnen echter sterk ingeperkt worden 
door menselijke verstoring, zoals aangetoond in experimentele simulaties 
van vluchtresponsen.  

In een tweede deel koppelden we de inzichten in flywaycompositie 
(kwaliteit van wetlands) en -configuratie (positie) om de connectiviteit van 
Palearctisch-Afrotropische trekroutes te analyseren. Er waren uitgesproken 
verschillen in de structuur van de vier flyways, maar bovenal werd een 
aanzienlijk deel van de connectiviteit ondersteund door onbeschermde 
wetlands. Vervolgens ontwikkelden we een nieuw model dat rekening houdt 
met meer realistische eigenschappen en beperkingen van migratie (ECON). 
Het belang van stopplaatsen voor de connectiviteit veranderde drastisch 
wanneer directionaliteit en energetische beperkingen opgenomen werden 
in connectiviteitsmodellen. Tot slot werd een eerste analyse gemaakt van 
de lacune van connectiviteit in de huidige wetgeving. Op basis van de 
verworven inzichten werd voorgesteld hoe een connectiviteitscriterium 
ontwikkeld zou kunnen worden voor trekvogels.  

Inzicht in wetlandkwaliteit en de distributie van hulpbronnen hielp om 
beter te begrijpen hoe wetlands de connectiviteit van vogelmigratie 
ondersteunen. Het werk illustreert ook het belang van modellen om huidige 
en toekomstige conservatiescenario’s van flyways te analyseren.  

De Onderzoeksafdeling 

Ecology and Biodiversity 

nodigt U graag uit op de openbare verdediging van het proefschrift van 

Evelien Deboelpaep 
ter behaling van de graad van Doctor in de Wetenschappen 

 

 

 

 

Evelien Deboelpaep behaalde haar 
Master of Science in de biologie aan de 
VUB in 2014, waarna ze een FWO- 
mandaat verkreeg om in 2015 aan haar 
doctoraatsonderzoek te beginnen aan de 
VUB.  
Ze publiceerde 6 artikels in peer-
reviewed tijdschriften (4 als eerste 
auteur), schreef populair-wetenschap-
pelijke artikels, en presenteerde haar 
werk op internationale congressen en op 
een gespecialiseerde PhD masterclass 
over migratie. 
Evelien begeleidde 8 bachelor- en 
masterthesissen en assisteerde bij ver-
schillende vakken en veldwerktraining in 
binnen-en buitenland. 


