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Voortplanting in een sociale omgeving

Nederlandse samenvatting



Natuurlijke selectie bevoordeelt individuen die zich zo gedragen dat de genetische bij-
drage aan toekomstige generaties maximaal is (maximale fitness). Welke selectieve
krachten individueel gedrag vormen en op welke ruimtelijke schaal dat gebeurt, is van
cruciaal belang om variatie in gedrag te begrijpen. Daarom is het nodig het effect van
natuurlijke selectie op individueel gedrag zoals voortplantingsgedrag te bestuderen.

Veel onderzoek heeft zich gericht op het begrijpen van variatie in voortplantings-
gedrag. Het blijkt dat naast omgevingsfactoren zoals voedselbeschikbaarheid en nest-
gelegenheid en de daaruit voortvloeiende effecten op  conditie en gezondheid ook de
sociale omgeving van een individu het gedrag sterk kan beïnvloeden.  Maar hoe dat
werkt is vaak niet duidelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld tegengestelde effecten van de
dichtheid van soortgenoten op het vestigingsgedrag van jonge dieren mogelijk.
Enerzijds voorspelt een hoge populatiedichtheid veel competitie en kan zij een nega-
tief effect op de vestiging hebben maar anderzijds kan diezelfde populatiedichtheid
samenhangen met een hoge kwaliteit van het leefgebied en dus een positief effect op
de vestiging hebben. Niet willekeurige verdeling van individuen over de omgeving cre-
ërt zelf ook weer variatie in de lokale sociale omgeving en daarmee variatie in de loka-
le competitie om hulpbronnen zoals territoria, voedsel en partners. 
In dit proefschrift bestudeer ik het effect van de sociale omgeving op het broedsucces
van Koolmezen (Parus major). Mijn primaire interesse is om de fitness consequenties
van legselgrootte onder verschillende sociale omstandigheden te kwantificeren. Dit
om na te gaan of sociale omstandigheden selectie op legselgrootte beïnvloeden en
daarmee variatie in legselgrootte kunnen verklaren.

We creëerden terreinen met verschillende dichtheden en geslachtsverhoudingen
van uitgevlogen jongen. Vervolgens hebben we gemeten hoe dit de dispersie en de
overleving van de ouders en de groei, dispersie, vestiging en overleving van de jongen
beïnvloedde. Onze proefopzet maakte het mogelijk om te onderzoeken of en op welke
schaal de sociale omgeving de selectie op legselgrootte beïnvloedde. In de komende
samenvatting bespreek ik de proefopzet, daarna geef ik mijn voorspellingen aan de
hand van de bestaande theorie en ten slotte bespreek ik de belangrijkste resultaten.

PROEFOPZET

Manipulatie van de lokale broedvogeldichtheden
Gedurende de periode 1994 tot 2004 werden lokale broedvogeldichtheden gemani-
puleerd door in drie van acht verschillende terreinen het oorspronkelijk lage aantal
nestkasten per hectare te verhogen. We verwachtten daarmee verschillen in compe-
titieniveau tussen de broedvogels in de terreinen te creëren (bijv. competitie om
voedsel of territoria).

Manipulatie van de lokale jongendichtheden en sekseverhouding
Van 2005 t/m 2007 hebben we de sociale omgeving van koolmezen in de
Lauwersmeer in 12 verschillende terreinen, met ieder 50 nestkasten, gemanipuleerd. 
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De broedselgroottes werden gemanipuleerd rond het jaargemiddelde (de contro-
le categorie), zodat verkleinde en vergrootte broedsels ongeveer 3 jongen verschil-
den van controle broedsels. De sekseverhoudig in nesten werd zo gemanipuleerd dat
het aantal mannetjes ongeveer 25% verschilde ten opzichte van controle broedsels
waar de sekseverhouding op het jaargemiddelde (50%) gehouden werd.

De dichtheid van uitvliegende jongen en hun sekseverhouding (proportie man-
netjes) in de verschillende terreinen werd gemanipuleerd door per terrein vooral
vergrootte of verkleinde broedsels of vooral nesten met veel mannen of veel vrou-
wen samen te stellen. Zo creërden we terreinen met een hoge of lage dichtheid
(maximaal 13% verandering in dichtheid) aan jongen en/of  terreinen met meer
mannetjes (ongeveer 75% mannentjes), evenveel mannetjes als vrouwtjes of juist
meer vrouwtjes (ongeveer 75% vrouwtjes). Tussen jaren was de toewijzing van een
experimentele behandeling  willekeurig. Binnen een jaar had een behandeling twee
replica’s.

ALGEMENE VERWACHTINGEN

Onze belangrijkste verwachting voor beide experimenten is dat een verhoging van
de lokale dichtheid en/of een verhoging van de lokale proportie mannen (bij kool-
mezen het dominante en plaatstrouwe geslacht), een verhoging van de competitie-
druk tot gevolg heeft en dat dit de reproductie negatief beïnvloedt. Met andere
woorden, we verwachten dat de broedselgrootte die de fitness maximaliseert
afneemt met een toename van het competitieniveau. De manipulatie van de sekse-
verhouding in het tweede experiment maakt het mogelijk om verder in te gaan op
seksespecifieke effecten. Van belang daarbij zijn de zogenaamde frequentieafhanke-
lijke patronen, waarbij het succes van een individu afhangt van de samenstelling van
de populatie (in ons geval de sekse verhouding). In de komende paragrafen ga ik
meer gedetailleerd in op de verwachte uitkomsten en de resultaten van de experi-
menten.

Dispersie en habitatkeuze
VERWACHTINGEN

Tot op heden zijn twee mogelijke mechanismen beschreven die ten grondslag liggen
aan dispersie en vestiging van juvenielen in relatie tot de sociale omgeving. Het eer-
ste mechanisme gaat uit van het vermijden van competitie, al of niet met familiele-
den (de competitie-hypothese), het tweede stelt dat vogels allomverkrijgbare infor-
matie, zoals de dichtheid of het broedsucces van soortgenoten, kunnen gebruiken bij
hun beslissing zich ergens te vestigen. Hoge dichtheden kunnen in dit geval ook een
signaal zijn voor de hoge kwaliteit van een broedgebied en vestiging positief  bein-
vloeden (de publieke informatie hypothese).

Als jonge koolmezen van de geboorteplaats vertrekken om het negatieve effect
van competitie te ontlopen (competitie hypothese; negatief effect van dichtheid en
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of sekseverhouding), dan verwachten we dat jongen uit gebieden met een hoge
dichtheid en/of gebieden met voornamelijk mannetjes, een lagere overleving hebben
of meer dispersie vertonen. Daarnaast voorspellen we dat individuen minder
geneigd zijn zich in plots te vestigen met een hoge dichtheid en/of een hoge dicht-
heid aan mannetjes (mannetjes zijn de dominante sekse bij koolmezen). Wanneer
competitie geslachts-speciefiek is en vooral speelt tussen de geslachten dan verwach-
ten we dat jonge vrouwtjes (de ondergeschikte sekse) slechter overleven en/of meer
verspreiden in terreinen met een hoge dichtheid aan mannetjes. Wanneer competitie
binnen de sekses van groter belang is verwachten we dat de zeldzame sekse beter
overleeft en minder geneigd is te vertrekken.

Als jongen de lokale dichtheden en sekseverhouding daarentegen gebruiken als
signaal voor habitatkwaliteit (publieke informatie hypothese; positief effect van
dichtheid en of sekseverhouding), dan verwachten we dat gebieden met een hoge
dichtheid en/of veel mannetjes juist aantrekkelijke vestigingsgebieden zijn. De voor-
spelling is dan dat we in deze gebieden juist een verlaagde emigratie en verhoogde
vestiging zullen vinden.  

RESULTATEN

Zoals eerder gevonden bij koolmezen, vestigden jonge vrouwtjes mezen zich
gemiddeld verder van hun geboorteplaats dan mannetjes (hoofdstuk 5 en box C).
Zoals door de “competitie hypothese” wordt voorspeld, had de natuurlijke dichtheid
van uitgevlogen jongen een sterk negatief effect op de aantallen jongen die zich daar
vestigden (met name mannetjes). Daarnaast waren jonge vogels meer geneigd te
vertrekken uit terreinen met een hoge natuurlijke dichtheid. Een mogelijke verkla-
ring is dat de hoge dichtheid inderdaad een verhoogde competitie (om met name
territoria) tot gevolg had en dat dit jonge mezen verhinderde zich te vestigen.

Een andere belangrijke vondst was dat jongen zich bij voorkeur vestigden in ter-
reinen waar het jaar daarvoor proportioneel meer mannetjes uitvlogen (hoofdstuk
5). Dit is in overeenstemming met de “publieke informatie hypothese”. Omdat man-
netjes meer geneigd zijn in de buurt van hun geboorteplaats te blijven kan dit zowel
een gevolg zijn van verhoogde dichtheden na uitvliegen, als van een grotere propor-
tie mannetjes, beide kunnen in de fase na uitvliegen een positief signaal zijn voor
habitatkwaliteit. Dat een groter aantal uitgevlogen jongen in een terrein een signaal
is voor een goed habitat, wordt ondersteund door de observatie dat jongen die uit-
vlogen in een terrein met een hoge experimentele dichtheid in de fase kort na uit-
vliegen minder ver van de geboorteplaats teruggezien werden (box C).

Het effect van de sociale omgeving op de reproductie
VERWACHTINGEN

Na vestiging staat een individu voor de keuze hoeveel nageslacht te produceren,
daarbij zou, als gezegd, volgens de theorie de fitness gemaximaliseerd moeten wor-
den. Hierbij moet de toekomstige ouder een afweging maken tussen het aantal en de
kwaliteit van het nageslacht nu, maar ook tussen de investering in de huidige broed-
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poging en eventuele volgende. Volledige inzet in één jaar kan negatieve (overle-
vings-) effecten hebben op de produktie in volgende jaren. Onze belangrijkste hypo-
these op dit punt is dat een verhoging van de competitiedruk het broedsel dat de
maximale fitness oplevert zal verkleinen. Voor ons experiment voorspellen we daar-
om dat vergrootte broedsels het in terreinen met een hoge dichtheid en/of veel man-
netjes het in termen van rekrutering slechter doen dan controle of verkleinde broed-
sels. Het alternatief is dat de kosten niet betaald worden door de jongen, maar door
de ouders. In dat geval zouden ouders met een vergroot broedsel minder goed over-
leven en minder produktief moeten zijn, met name in terreinen waar de competitie
groot is.

Het effect van onze dichtheids- en sekseverhouding manipulatie kan zich op twee
verschillende manieren manifesteren, namelijk; (1) via lokale competitie om voedsel
tussen ouderparen tijdens de fase dat de jongen in het nest zijn (2) via competitie
om hulpbronnen op grotere ruimtelijke schaal (zoals voedsel, partners, of territoria)
tussen ouders onderling voor of na de nestfase en tussen ouders en jongen na het
moment van uitvliegen. In beide periodes hebben we de causale effecten van compe-
titie op reprodutieve beslissingen gekwantificeerd. Omdat vrouwtjes bij koolmezen
ondergeschikt zijn aan mannetjes verwachten we dat als competitie tussen mannetjes
en vrouwtjes een belangrijke rol speelt, vrouwtjes meer negatieve effecten zullen
ondervinden als er meer mannetjes in een terrein zijn. Wanneer vooral competitie
binnen de seksen een rol speelt denken we dat de minst voorkomende sekse de
grootste fitness voordelen zal hebben.

RESULTATEN

Reproductieve afwegingen in de jongenfase
Broedselvergroting resulteerde in een verhoging van het aantal uitgevlogen jongen
per broedsel maar ging ten koste van de kwaliteit van de jongen, zoals verwacht als
er een afweging plaatsvindt tussen kwaliteit en kwantiteit van de jongen. We vonden
een klein effect van de sekseverhouding in een broedsel op overleving en groei van
de jongen. Het negatieve effect van broedselvergroting op groei van de jongen was
sterker bij mannetjes dan bij vrouwtjes. Dit resulteerde in een kleinere seksuele
dimorfie (verschil tussen mannetjes en vrouwtjes) in vergrote broedsels wanneer ze
14 dagen oud waren. Een mogelijke verklaring voor het kleinere verschil tussen
mannetjes en vrouwtjes in vergrootte broedsels op dag 14, is dat de mortaliteit in het
nest vooral plaatsvond onder vrouwtjes in slechte conditie waardoor alleen grotere
vrouwtjes overbleven. Ook is het mogelijk dat mannetjes en vrouwtjes verschillende
strategieën hanteren bij de allocatie van middelen bij voedseltekort.

De significante interactie tussen de natuurlijke dichtheden in verschillende ter-
reinen en het effect van broedselgroottemanipulatie op de groei en de overlevings-
kans van jongen in het nest (hoofdstuk 3), suggereert dat de effecten van het vergro-
ten van een broedsel sterker zijn onder omstandigheden met meer competitie.
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Mogelijk was in de latere jaren (2005-2007) de competitie tussen ouders, in gebieden
met hoge dichtheden, tijdens het opgroeien van de jongen groter dan in gebieden
met lagere dichtheden. Daarom was het mogelijk beter om in gebieden met hoge
dichtheden minder jongen van een betere kwaliteit te produceren. Het idee is dat
deze jongen competitie met anderen beter aankunnen.

Effecten  van broedselgrootte op broedsel fitness
Onze verwachting was dat broedselvergroting de competitie binnen een nest en tus-
sen nesten in een terrein zou vergroten. De fitness van deze nesten zou volgens de
verwachting lager zijn. We vonden echter verrassend genoeg geen effect van broed-
selgroottemanipulatie, noch een effect van de manipulatie van het aantal uitgevlo-
gen jongen binnen een terrein, op het aantal rekruten per nest. Met andere woor-
den, verkleinde, controle en vergrootte nesten, produceerden evenveel rekruten per
nest, dit was onafhankelijk van de dichtheid en de sekseverhouding van de uitgevlo-
gen jongen in een terrein (hoofdstuk 6).

Vanuit het perspectief van het individu gezien, hadden jongen uit vergrootte
broedsels wel een kleinere kans om te rekruteren (hoofdstuk 5). Jongen uit ver-
grootte broedsels waren over het algemeen lichter dan soortgenoten in verkleinde
en controle broedsels (hoofdstuk 3), mogelijk is dit een verklaring voor de verlaagde
rekruteringskans (hoofdstuk 4). De verhoogde produktie van vergrootte broedsels
werd teniet gedaan door de afname van de rekruteringskans per uitgevlogen jong.
Daarom vonden we geen experimentele effecten van broedselgroottemanipulatie op
het aantal rekruten per broedsel.

Effecten van broedselgrootte op ouderlijke fitness
Volgens onze verwachting zouden ouders met vergrootte broedsels hogere kosten
moeten betalen in vergelijking met ouders van controle en verkleinde broedsels. De
kosten voor ouders zouden ook hoger kunnen zijn in terreinen waar veel competitie
is (terreinen met een hoge dichtheid of terreinen met veel mannetjes).

Het lukte ouders met vergrootte broedsels wel om meer jongen te laten uitvlie-
gen wat suggereert dat de kosten voor de ouders inderdaad met de broedselgrootte
toenamen. De jongen uit vergrootte broedsels waren echter wel van mindere kwa-
liteit, bovendien hadden ze een kleinere uitvliegkans (hoofdstuk 3). Er bleek inder-
daad een effect van de sociale omgeving op de kosten van reproductie aantoonbaar.
Deze kosten waren het hoogst in terreinen met een mannetjesoverschot. Dit kwam
tot uiting in de verkleinde kans om een tweede broedsel te produceren. Bovendien
bleek de overleving van de ouders die een vergroot broedsel verzorgden af te han-
gen van de proportie mannetjes binnen een terrein. Omdat mannetjes meer
plaatstrouw zijn na uitvliegen, zou dit een effect van verhoogde lokale competitie
kunnen zijn (hoofdstuk 6). Onze hypothese is dat werken voor een vergroot broedsel
de concurrentiepositie van de ouders aantast waardoor bij hoge concurrentie hun
overlevingskans vermindert.

Vreemd genoeg was de relatie tussen broedselgrootte (experimeteel) en overle-
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ving van de ouders in terreinen met een vrouwenoverschot juist positief! Ouders
leken in “vrouwenterreinen” dus baat te hebben bij een vergroot broedsel. Hoewel
we dit effect niet volledig kunnen verklaren, kan dit te maken hebben met een effect
van de manipulatie op dispersie. Bij koolmezen trekken met name vrouwtjes en indi-
viduen in slechte conditie verder weg van hun geboorteplaats. De verwachting is
daarom dat in terreinen met een vrouwenoverschot meer individuen vertekken en
dan vooral de individuen uit vergrootte broedsels (omdat hun jongen een slechtere
conditie hebben). Het gevolg is dat vlak na uitvliegen van de jongen het aantal con-
currenten snel afneemt. Wanneer ouders van vergrootte broedsels in terreinen met
een vrouwenoverschot bovendien minder zorg moeten besteden na uitvliegen omdat
de jongen snel vertrekken (zoals gevonden in deze populatie), kan dit resulteren in
een betere overleving van deze ouders in vergelijking met ouders van verkleinde
broedsels door verminderde lokale competitie in het broedterrein.

Broedselgrootte en veranderende fenotypische selectie
In hoofdstuk 7 hebben we variatie in fenotypische selectie op broedselgrootte beke-
ken. We deden dit door de effecten van broedselgroottemanipulatie, in de koolme-
zenpopulatie in de Lauwersmeer in twee verschillende perioden (1995-1998 en 2005-
2007), te vergelijken. Gezien vanuit het broedsel vonden we in de jaren 1995-1998
een positief effect van broedselgroottemanipulatie, ouders waren in staat om meer
jongen te produceren dan het aantal dat ze oorspronkelijk hadden en de vergrote
broedsels leverden ook meer rekruten op. In de periode 2005-2007 was de rekrute-
ring onafhankelijk van de broedselgrootte manipulatie. Bovendien vonden we in de
periode 1995-1998 geen negatieve effecten van een broedselvergroting op de ouders,
terwijl dat in de jaren 2005-2007 wel het geval was (zowel een negatief effect op de
kans op het maken van een tweede broedsel als op de overleving tot volgend broed-
jaar). De fenotypische selectie op broedselgrootte was daarom positief in de vroege
jaren en negatief in de latere jaren. Kort gezegd konden koolmezen vroeger beter
meer jongen produceren dan ze deden, terwijl ze later beter minder konden produ-
ceren, met name in controle terreinen en terreinen met veel mannen. De variatie in
selectiedruk tussen de onderzochte perioden was groot vergeleken met die binnen
de perioden. Dit impliceert een geleidelijke verandering over de jaren. De gevonden
patronen hebben mogelijk te maken met een verhoogde competitie of met een lage-
re beschikbaarheid aan hulpbronnen, zoals bijvoorbeeld voedsel. De populatie was
in de jaren negentig stabiel rond de 100 paren, terwijl dat in de periode 2005-2007
door het bijhangen van 400 nestkasten steeg naar 200-280 broedparen. Bovendien
was in de tweede periode de dichtheid van nestkasten veel groter.

Dat competitie of voedselbeschikbaarheid mogelijk een rol speelde bij de afname
van de legselgrootte met toenemende dichtheid over de jaren, wordt ondersteund
door het feit de lichaamsgrootte van jongen (hoofdstuk 2) en volwassen vogels (niet
gepubliceerd) in de loop van de jaren met toenemende dichtheid is afgenomen. We
hebben aanwijzingen dat de lokale dichtheden van mezen, in de periode 1995-1998,
hoewel even hoog als in andere populaties waar wel dichtheidsafhankelijkheid werd
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gedetecteerd, niet hoog genoeg waren om effecten van competitie om voedsel in de
jongenfase meetbaar te maken (hoofdstuk 2). In de jaren 2005-2007 vonden we wel
een negatief effect van de lokale natuurlijke dichtheid op de groei en overlevings-
kans van de jongen. Blijkbaar speelt competitie om voedsel tijdens de jongenfase nu
wel een rol (hoofdstuk 3). We hebben hiermee aangetoond dat de selectiedruk op
broedselgrootte binnen een populatie kan veranderen met de tijd. Deze kennis is
belangrijk om te begrijpen hoe temporele en ruimtelijke variatie in ecologische
omstandigheden uiteindelijk de micro-evolutie van reproductieve parameters kun-
nen beïnvloeden.

Het belang van de effecten van de sociale omgeving op individuele beslissingen
Uit deze studie is gebleken dat de sociale omgeving het gedrag van individuele die-
ren beïnvloedt. Zowel de kosten als de baten van gedragsvariatie, zoals variatie in
legselgrootte, werden beïnvloed door de sociale omgeving. Jongen gebruikten de vrij
verkrijgbare informatie over populatiedichtheid zowel in positieve (het positieve
effect van de dichtheid aan uitgevlogen jongen op vestiging), als in negatieve zin
(negatief effect van adulten dichtheid op vestiging) (hoofdstuk 5). 

We lieten ook zien dat lokale competitie de kosten van reproductie beïnvloedde
(hoofdstuk 6). Koolmezen konden beter kiezen voor een kleiner broedsel in terrei-
nen met veel concurrenten (zoals in terreinen met een mannenoverschot), terwijl ze
beter een groter broedsel konden kiezen in terreinen met minder concurrenten (ter-
reinen met een vrouwenoverschot). De individuele beslissingen van jongen waar zich
te vestigen en hoeveel eieren te leggen staan niet los van elkaar. Jongen die zich aan-
getrokken voelden tot terreinen met een mannenoverschot (en daardoor een hoge
jongendichtheid) hebben door hun aanwezigheid de concurrentiepositie van adulten
met een vergroot broedsel mogelijk verslechterd. Maar de concurrentiepositie van
ouders in de terreinen met een vrouwenoverschot met veel vergrote broedsels werd
juist verbeterd doordat de eigen jongen vertrokken en de andere jongen zich niet tot
die terreinen voelden aangetrokken.

Met deze studie is aangetoond dat de kosten van reproductie en daarmee de
selectiedruk op broedselgrootte, onder invloed van de sociale omgeving variëren. De
selectiedruk was richting kleinere broedsels in een omgeving met veel concurrenten
en richting grotere broedsels in een omgeving met minder concurrenten. 

CONCLUSIES

1. De sociale omgeving beïnvloedde de broedselgrootte gerelateerde kosten maar
niet de baten van reproductie. De selectie op legselgrootte hing daarom af van de
sociale omgeving (hoofdstuk 6).

2. De locale geslachtsverhouding werd door jongen gebruikt om te beoordelen of
een habitat van goede kwaliteit was. Vestiging was hoger in plots waar vorig jaar
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relatief veel mannen uitvlogen. De emigratie uit gebieden met van nature hoge
dichtheden was groot, terwijl het aantal jongen dat zich daar vestigde klein was
(hoofdstuk 5). 

3. In de loop der jaren veranderde de selectiedruk op legselgrootte dramatisch, van
positief in de beginjaren, naar negatief in de latere jaren van de studie. Hoewel deze
verandering consistent is met de waargenomen afname in legselgrootte over de jaren
bleek de legselgrootte in beide perioden niet lokaal aangepast. In de eerste periode
legden de Koolmezen te kleine, in de tweede te grote legsels. Blijkbaar kunnen de
mezen niet altijd de lokaal aangepaste legselgrootte produceren.

4. De sociale omgeving (in ons geval dichtheid en geslachtsverhouding in een ter-
rein) blijkt een belangrijke selectiedruk op voortplantingsgedrag en kan op relatief
kleine ruimtelijke schaal variëren. Dit proefschrift draagt daarom bij aan een beter
begrip van de micro-evolutionaire processen die betrokken zijn bij de evolutie van
aan fitness gerelateerde kenmerken.
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