
 

 

 University of Groningen

Mating decisions in a hybrid zone
Veen, Thor

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2008

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Veen, T. (2008). Mating decisions in a hybrid zone. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/7e2d9ab1-b4a9-4c39-a048-04e273b8a217


Partnerkeus en hybridisatie  
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Het probleem

Bij hogere diersoorten is het kiezen van een partner veelal een ingewikkeld
proces. Voor vogels wordt aangenomen dat het vooral de vrouwen zijn die een
partner kiezen. Daarbij gaat het erom een man te vinden waarmee een zo groot
mogelijk aantal nakomelingen kan worden geproduceerd van een zo hoog
mogelijke kwaliteit (fitness). Bij het kiezen van een man is het voor de vrouw
van belang rekening te houden met zowel de negatieve als de positieve gevolgen
van de keuze. In de context van deze studie worden dat de kosten en de baten
van de partnerkeuze genoemd. 

Gewoonlijk wordt een partner gekozen van dezelfde soort. Het kiezen van
een partner van een andere soort, hybridisatie, wordt door biologen vrijwel
steeds als een slechte keuze gezien. De hybride nakomelingen van dit soort
mengparen hebben namelijk meestal een kleinere overlevingskans of zijn
minder vruchtbaar. Toch komt hybridisatie geregeld voor in de natuur en de
vraag is hoe dit veroorzaakt wordt. Een mogelijke verklaring is dat de soorten
elkaar niet goed kunnen herkennen en er een fout wordt gemaakt. Er zijn echter
ook hybridiserende soorten die individuen van de eigen soort wel degelijk goed
kunnen herkennen. Waarom hybridiseren twee soorten ondanks de ogenschijn-
lijk hoge kosten die dat met zich meebrengt in zo’n situatie? In dit proefschrift
wordt nader op deze vraag ingegaan voor twee hybridiserende vliegenvangers-
oorten, de bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) en de withalsvliegenvanger
(F. albicollis).

Hybridiserende vliegenvangers

De mannen van beide vliegenvangersoorten verschillen van elkaar in diverse
kenmerken, waarvan de zang en de hoeveelheid wit in het verenkleed (de
withalsvliegenvanger heeft meer wit) het meest opvallend zijn. De vrouwen van
beide soorten lijken sterk op elkaar. De broedgebieden van de bonte vliegen-
vanger strekken zich uit van West en Noord Europa tot diep in Rusland. De
withalsvliegenvanger broedt vooral in Centraal en Zuid Europa. Het broedareaal
van beide soorten overlapt in Tsjechië en op de Zweedse eilanden Gotland en
Öland. De gegevens voor dit proefschrift komen uit alle genoemde gebieden,
maar vooral van Gotland. In de broedgebieden waar beide soorten voorkomen is
de bonte vliegenvanger in de minderheid (5-15%) en het aantal gemengde
paren is gering (2-5%). 

De vrouwen van beide soorten lijken de mannen van de eigen soort goed te
herkennen. Toch vindt hybridisatie plaats. Soms lijkt dit het gevolg van een
herkenningsfout, omdat sommige bonte vliegenvangermannen de zang van een
withalsvliegenvanger imiteren. Maar ook wanneer dit niet het geval is kan een
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mengpaar ontstaan. Om het ontstaan van dit soort paren te begrijpen moeten
we de kosten en baten van de gemaakte keuze nader bestuderen. Hybridisatie
zou een slechte partnerkeuze zijn als het sterke negatieve gevolgen zou hebben
voor het aantal en kwaliteit van de nakomelingen. Dit lijkt op het eerste gezicht
het geval te zijn daar hybride vrouwen onvruchtbaar zijn. Er blijkt echter meer
aan de hand te zijn. Mijn onderzoek als doktoraal student naar paren bestaande
uit vrouwelijke withalsvliegenvangers en mannelijke bonte vliegenvangers
toonde aan dat de verwachte kosten van het produceren van hybriden juist
opvallend gering waren. In de eerste plaats vonden we dat de mengparen meer
zonen produceerden dan dochters. En zonen blijken vruchtbaar te zijn en zich
gewoon voort te kunnen planten, terwijl dochters onvruchtbaar zijn. In de
tweede plaats bleek een groot deel van de jongen in het nest niet door de
sociale vader (de bonte vliegenvanger) bevrucht te zijn, maar door een withals-
vliegenvanger. Deze jongen  zijn dus pure withalsvliegenvangers en hebben
geen lagere fitness. Tenslotte bleek dat mengparen laat in het seizoen zelfs meer
uitgevlogen jongen produceerden dan zuivere withalsvliegenvangerparen. De
resultaten van deze eerste studie leidden tot de conclusie dat het aangaan van
een paarband met een andere soort niet per se een slechte keuze hoeft te zijn en
dat natuurlijke selectie niet onder alle omstandigheden hybridisatie tegengaat.
Mijn doctoraalstudie is het uitgangspunt geweest voor dit proefschrift waarin ik
een beter beeld probeer te krijgen van de partnerkeuze van vliegenvanger
vrouwen. 

Paringsstrategieën van vrouwelijke withalsvliegenvangers 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vraag waarom er binnen de bovenge-
noemde mengparen van vrouwelijke withalsvliegenvangers en mannelijke bonte
vliegenvangers meer buitenechtelijke jongen worden geboren. Hiervoor zijn
twee mogelijkheden denkbaar. In de eerste plaats zouden vrouwelijke withals-
vliegenvangers hun paringsstrategie kunnen aanpassen door bijvoorbeeld actief
meer buitenechtelijke copulaties aan te gaan dan wanneer ze gepaard zou zijn
met een withalsvliegenvanger man. Anderzijds zouden ook zogenaamde intrin-
sieke verschillen tussen de soorten een verklaring kunnen vormen, bijvoorbeeld
wanneer het sperma van de eigen soort een hogere bevruchtingskans heeft dan
dat van de andere soort. Bij een gelijkblijvend aantal buitenechtelijke copulaties
zal dat automatisch leiden tot meer buitenechtelijke nakomelingen.

Om beide mogelijkheden te onderzoeken hebben we het volgende experi-
ment gedaan: we hebben withalsvliegenvangermannen gevangen op het moment
dat ze uit Afrika in het broedgebied terugkeerden en zodanig geverfd dat het
bonte vliegenvangers leken. De geverfde vogels raakten gepaard met vrouwe-
lijke withalsvliegenvangers en het percentage buitenechtelijke nakomelingen (en
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ook het percentage zonen) week niet af van dat van normale withalsvliegen-
vanger paren. Dit suggereert dat de vrouwen hun paringsstrategie niet zouden
hebben aangepast, maar dat intrinsieke verschillen tussen de soorten verant-
woordelijk zouden zijn voor het hoge percentage buitenechtelijke jongen zoals
gevonden bij mengparen. Omdat we echter geen effect vonden van ons verfex-
periment dringt zich de vraag op of  de vrouwelijk withalsvliegenvangers de
geverfde soortgenoten wel voor bonte vliegenvangers hebben aangezien. Helaas
hebben we hierover geen zekerheid, waardoor op basis van ons experiment geen
eenduidige uitspraak gedaan kan worden.

Analyse van kosten en baten

Om de partnerkeuze bij vliegenvangers te kunnen begrijpen is het belangrijk om
de kosten en de baten van een bepaalde keuze zo goed mogelijk in kaart te
brengen. Bij de door ons bestudeerde mengparen zijn de kosten voor de withals-
vliegenvangervrouwen sterk verlaagd door het grote aantal buitenechtelijke
jongen en de productie van veel zonen. Andere factoren kunnen echter ook een
rol spelen. Enkele hiervan worden in hoofdstuk 3, 4 en 5 nader onderzocht.

Een mannelijke partner van een andere soort zou een goede keus kunnen
zijn als deze meer energie stopt in het grootbrengen van de jongen of gespeciali-
seerd is in het vinden van andere, voor de jongen belangrijke, voedselbronnen.
De resultaten in hoofdstuk 3 laten zien dat de soortensamenstelling van het
voedsel van beide vliegenvangersoorten weinig verschilt en dat de mannen van
beide soorten evenveel bijdragen aan het grootbrengen van de jongen. 

Vervolgens hebben we gekeken naar mogelijke verschillen in territoriumkwa-
liteit tussen beide soorten. Door gebruik te maken van gegevens over de vliegen-
vangerpopulatie op Gotland over de laatste 25 jaar, laten we zien dat er verschil
is in het broedsucces (aantal uitgevlogen jongen) tussen nestkasten waar mini-
maal éénmaal bonte vliegenvangers in hebben gebroed en nestkasten waar
alleen withalsvliegenvangers gebruik van hebben gemaakt. Wanneer we withals-
vliegenvangerparen uit beide typen nestkasten vergeleken (die broedden name-
lijk ook in de “bonte vliegenvanger-nestkasten”), dan bleek het broedsucces aan
het eind van het seizoen in de “bonte vliegenvanger-nestkasten” hoger te zijn.
Zo konden we aantonen dat we niet te maken hadden met een verschil tussen
de soorten maar met iets dat verband hield met de lokatie van de nestkasten.
Ons vermoeden ging uit naar verschillen in habitat en, daaraan gerelateerd, de
beschikbaarheid van voedsel.

In hoofdstuk 4 gaan we verder in op habitatverschillen tussen de territoria
van beide vliegenvangersoorten. Bij de vliegenvangers bezetten de mannen
direct na aankomst in de broedgebieden een territorium. Vervolgens kiezen de
vrouwen een partner. Deze keuze kan gevolgen  hebben voor het soort habitat
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waarin de vrouw gaat broeden, als het habitat in de territoria van de twee
soorten mannen verschilt. Dit blijkt het geval te zijn; de bomensamenstelling
(frequentie van voorkomen) in de territoria van beide soorten verschilt.
Vervolgens laten we zien dat een belangrijke voedselbron van de vliegenvan-
gers, namelijk rupsen, boomsoortafhankelijk is. Door habitatkarakteristieken en
voedselbeschikbaarheid met elkaar in verband te brengen tonen we aan dat de
territoria van de bonte vliegenvangers aan het eind van de broedtijd inderdaad
meer rupsen bevatten dan die van de withalsvliegenvangers. 

In hoofdstuk 3 en 4 lag de nadruk op directe voor- en nadelen van het
vormen van een mengpaar. Het is echter ook van belang om het succes van de
(hybride) nakomelingen zo nauwkeurig mogelijk te meten. Soorten zijn aange-
past aan hun omgeving en een hybride kan intermediaire kenmerken hebben
waardoor het de optimale aanpassingen van beide ouders mist. In hoofdstuk 5
bekijken we of hybriden een nadeel ondervinden tijdens de jaarlijkse trek naar
de Afrikaanse overwinteringsgebieden. De withalsvliegenvanger trekt via een
oostelijke route naar Zuidoost Afrika, terwijl de bonte vliegenvanger een meer
westelijke route volgt en in West Afrika overwintert. Er wordt aangenomen dat
grote veranderingen in de trekroutes van vogels over het algemeen tot een
verhoogde sterfte leiden. Een voorbeeld van zo’n grote verandering is een inter-
miediaire trekroute van hybride vliegenvangers. Echter, we vinden geen ver-
hoogde sterfte en de vraag rijst of de hybriden wel een intermediaire route
volgen of dat ze de route van een van beide ouders kiezen en in dezelfde
gebieden overwinteren. Dit hebben we onderzocht door gebruik te maken van
een moderne techniek, namelijk het karakteriseren van de wintergebieden met
behulp van stabiele isotopen. Stabiele isotopen (in ons geval van koolstof en
stikstof) komen van nature overal op aarde voor, maar zijn per gebied verschil-
lend. Deze isotopen worden opgeslagen in vogelveren op het moment dat deze
worden gevormd. We weten welke veren in de wintergebieden geruid worden
en ter plaatse door nieuwe worden vervangen. Een analyse van deze nieuwe
veren (die later in het broedgebied verzameld kunnen worden) verschaft ons
dus een gebiedseigen kenmerk, de “isotope signature”. De resultaten toonden
aan, dat de veren van bonte vliegenvangers en withalsvliegenvangers verschil-
lende isotopenwaarden hadden. Dit bevestigt dat beide soorten in verschillende
gebieden overwinteren. De waarden van de hybriden waren echter niet interme-
diair, maar kwamen overeen met die van de bonte vliegenvanger.  

Vrouwelijke voorkeur

Om de juiste partner te kiezen moet deze herkend worden en dit is met name
belangrijk als je potentieel voor de verkeerde soort (met alle gevolgen van dien)
kunt kiezen zoals voor de nauwverwante vliegenvangers het geval is. In hoofd-
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stuk 6 onderzoeken we hoe de voorkeur van vrouwelijke vliegenvangers voor
een bepaalde soort is vastgelegd. Eerst kijken we naar de partnerkeuze van
hybride vrouwen (de dochters uit een gemengd paar). Die blijken een sterke
voorkeur te hebben voor een man van dezelfde soort als de vader. Deze voor-
keur zou het gevolg kunnen zijn van een zogenaamd inprentingproces tijdens
het opgroeien in het nest, maar zou ook een genetisch basis kunnen hebben op
het geslachtschromosoom. Bij vogels zijn de vrouwen namelijk de heterogameti-
sche sexe (aangeduid als ZW); ze krijgen het Z chromosoom altijd via de vader.
Om beide mogelijkheden verder te onderzoeken hebben we nestjongen van
bonte vliegenvangers en withalsvliegenvangers onderling verwisseld. Zo hebben
we een situatie gecreëerd waarin jonge bonte vliegenvangers bij withalsvliegen-
vangers opgroeiden en omgekeerd. In de jaren na het experiment hebben we
deze jongen gevolgd en vonden dat de vrouwen een paarband aangingen met
een soort die overeenkwam met de genetische vader en niet degene door wie ze
waren opgevoed. We concluderen dan ook dat de sociale vader niet bepalend is
voor de latere soortskeuze van de dochters, maar dat daarvoor een genetisch
basis bestaat  die gelegen is op het Z chromosoom. 

Signalen & partnerkeuze

Bepaalde signalen kunnen bij vogels voor verschillende doeleinden worden
gebruikt. Zo speelt de witte voorhoofdsvlek bij bonte- en withalsvliegenvangers
een rol bij conflicten tussen mannen, maar ook bij de partnerkeuze. De vraag is,
of het hebben van een dubbele functie ook van invloed is op het gebruik van het
signaal in de afzonderlijke situaties. In hoofdstuk 7 ontwikkelen we een mathe-
matisch model met als doel het onderzoeken van het bestaan en de evolutio-
naire implicaties van signalen met een dubbele functie. We gaan uit van een
dynamisch model waarbij de signaalfunctie zich op twee manieren kan ontwik-
kelen: (1) bij competitie tussen mannen met verschillen in vechtkracht en (2) bij
de paarvorming waarbij de vrouwelijke vogel kiest uit mannen met verschil-
lende kwaliteiten. We vinden dat het signaal gelijktijdig in beide situaties
gebruikt kan worden. Ook tonen we aan dat het gebruik van het signaal in de
ene situatie het gebruik in de andere situatie kan vergemakkelijken. Met andere
woorden, het gebruik van de witte voorhoofdsvlek bij conflicten tussen mannen
kan ertoe leiden dat vrouwen dit kenmerk gaan gebruiken bij het kiezen van een
partner en omgekeerd. De door ons gebruikte modelmatige aanpak is slechts
een eerste stap bij het ontrafelen van een ingewikkeld probleem. We zijn echter
van mening dat de door ons gebruikte methode veelbelovend is omdat het
nieuwe inzichten kan geven in processen die tot nu toe te complex waren om
geanalyseerd te worden.
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Synthese

In het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift geef ik een samenvatting van alle
relevante studies met betrekking tot hybridiserende bonte- en withalsvliegen-
vangers. Een belangrijke conclusie is dat veel kosten en baten van de partner-
keuze context afhankelijk zijn. Zo verandert bijvoorbeeld de beschikbaarheid
van het voedsel in de broedterritoria in de loop van het seizoen. Hierdoor
worden ook de kosten en baten van de keuze voor een bepaalde territoriumhou-
dende man seizoensafhankelijk. 

In dit proefschrift heb ik me beperkt tot het bestuderen van de partnerkeuze
van hybridiserende vrouwelijke vliegenvangers. Hiervoor is gekozen omdat bij
vliegenvangers deze sexe het sterkst de partnerkeuze lijkt te bepalen. Uiteraard
ondervinden de mannen eveneens de “fitness consequenties” van de gemaakte
keuze. Voor het verkrijgen van een compleet beeld van de gevolgen van hybridi-
satie dient toekomstig onderzoek zich dan ook mede op de mannelijke vogels te
richten. De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat de kosten van
hybridisatie voor een vrouwelijke vogel veel minder groot kunnen zijn dan alge-
meen wordt aangenomen. Onder bepaalde omstandigheden blijkt hybridisatie
in reproductief opzicht zelfs voordelig te zijn. 

Nederlandse samenvatting 199




