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Naast de bekende genetische overdracht zijn maternale effecten van groot belang 
voor de ontwikkeling van het fenotype van de nakomelingen. Maternale effecten 
worden door het fenotype van de moeder en door haar omgeving bepaald. 
Vooral het laatste is een groot voordeel vergeleken met genetische overerving: 
Op deze manier kunnen moeders hun nakomelingen voorbereiden op de lokale 
omstandigheden na de geboorte. Bij vogels zijn eigrootte en eikwaliteit in het 
algemeen de belangrijkste (prenatale maternale) effecten. Vogels leggen relatief 
grote eieren, hetgeen een substantiële investering is. Vogels kunnen de kwaliteit 
van hun eieren verhogen door antilichamen, lysozymen en antioxidanten toe te 
voegen, die het kuiken beschermen tegen infecties direct na de geboorte. Dit is 
bijzonder belangrijk omdat in die periode hun immuunsysteem nog niet 
volledig ontwikkeld is. Het toevoegen van maternale hormonen kan een 
belangrijke organisatorische effect hebben op de ontwikkeling van het embryo in 
zowel fysiologie als ook gedrag. Zo verhogen androgenen (waaronder 
testosteron gerekend wordt) bijvoorbeeld de groeisnelheid en competitief 
gedrag na uitkomen. Ze zijn daarom uitermate belangrijk voor competitie tussen 
kuikens en uiteindelijk voor de individuele overleving en fitness. 

 Vrouwtjes hebben verschillende mogelijkheden maar ook beperkingen in 
hoeveel resources zij naar hun legsel kunnen alloceren en hoe zij hun resources 
verdelen over de verschillende eieren binnen hun legsel. Dit proefschrift 
behandelt de vragen welke factoren een invloed hebben op deze moederlijke 
“beslissingen” en of moeders verschillende maternale effecten kunnen 
combineren ten voordele van hun kuiken. Verder werd bestudeerd welke kort- 
en langdurige effecten deze maternale beslissingen hebben op de ontwikkeling 
van het fenotype van hun nakomelingen. 

Maternale allocatie van resources naar legsels varieert tussen individuele 
vrouwtjes. Dit is o.a. afhankelijk van de omgeving waarin de moeder haar legsel 
produceert. Zo is de allocatie van maternaal geproduceerde androgenen 
afhankelijk van hun sociale omgeving en de daarmee samenhangende mate van 
sociale stimulering. Sociale hiërarchieën in groepen (zoals de pik orde ofwel de 
individuele dominantie volgorde) zijn hier een voorbeeld van, zoals wij in 
Hoofdstuk 3 voor kippen laten zien. Ook de maternale allocatie van 
antilichamen naar de eieren wordt door de omgeving, in dit geval de 
aanwezigheid van parasieten en ziekteverwekkers, beïnvloedt. Gebieden met 
hoge broeddichtheid bevatten ook het grootste risico voor een pas geboren 
kuiken een infectie te krijgen. Een versterkte allocatie van antilichamen zou dus 
een adaptieve functie kunnen hebben. Inderdaad, des te hoger de dichtheid aan 
broedparen, des te meer antilichamen aan de eieren werden doorgegeven 
(Hoofdstuk 5).  

Maternale allocatie varieert niet alleen tussen legsels maar ook systematisch 
binnen een legsel. Bij de kokmeeuw neemt, afhankelijk van de conditie van het 
vrouwtje, de kwaliteit van de eieren binnen de legsequentie meer of minder 
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sterk af. Dit betreft de eigrootte (Hoofdstuk 2) en belangrijke eicomponenten 
zoals antioxidanten en antilichamen (Hoofdstukken 5 en 6). Kuikens die uit deze 
later gelegde eieren komen hebben niet alleen het nadeel dat zij jonger en kleiner 
zijn als hun nestgenoten (kokmeeuwen vertonen hatching asynchrony: het niet 
tegelijkertijd uitkomen van kuikens), maar zij hebben ook een slechter 
immuunsysteem (Hoofdstuk 7). Vrouwtjes in slechte conditie met een sterke 
kwaliteitsafname van hun eieren proberen dit te “compenseren” door in grotere 
mate testosteron in het ei door te geven (Hoofdstuk 6). Daar blootstelling aan 
maternaal geproduceerd testosteron het immuunsysteem van het embryo 
onderdrukt (Hoofdstuk 10), lijkt dit op het eerste gezicht geen adaptieve 
strategie te zijn. Maar embryonale blootstelling aan maternaal testosteron 
bevordert de groei alsmede competitiviteit van de kuikens. Dit is van groot 
belang, als ouders van slechte kwaliteit zijn en dus veel competitie tussen de 
kuikens om relatief weinig voedsel bestaat. Het hebben van een goed 
immuunsysteem is onder deze omstandigheden misschien minder belangrijk 
dan competitief te zijn. De voor- en nadelen van maternaal testosteron werden 
bovendien mede bepaald door de hatching asynchrony. In Hoofdstuk 4 laten wij 
zien dat moeders meer testosteron naar laatst gelegde eieren alloceren, hoe 
vroeger ze begonnen zijn met broeden. En vroege begin met broeden leidt tot 
versterkte hatching asynchrony en vergroot de nadelen voor het laatste kuiken 
vergelijken met hun nestgenoten, dus de noodzak competitief te zijn om te 
overleven.  

Naast afhankelijk te zijn van hatching asynchrony en ei–kwaliteit, is het 
overleven van een kokmeeuwkuiken ook sterk afhankelijk van geslacht. 
Mannelijke kuikens hebben een kleinere kans de kuikenperiode te overleven dan 
vrouwelijke kuikens (Hoofdstukken 1, 8 en 9). De hogere mortaliteit van 
mannetjes kan deels verklaard worden door hun grotere voedselbehoefte. 
Mannetjes van deze seksueel dimorfe soort hebben namelijk een grotere 
voedselbehoefte wat hen kwetsbaarder maakt voor voedselschaarstes 
(Hoofdstuk 8). Verhoogde sterfte onder zonen treedt echter al op voor de 
ontwikkeling van de seksuele dimorfie. Dit zou mogelijk door de negatieve 
effecten van testosteron op het immuunsysteem van mannelijke kuikens 
verklaart kunnen worden. Wij konden deze hypothese echter niet empirisch 
ondersteunen (Hoofdstuk 9). Onze gegevens suggereren dat testosteron 
weliswaar de verhoogde mannelijke sterfte beïnvloedt, maar dat de oorzaken 
vooral in een verschillend gebruik van de voedingsstoffen in het ei te vinden zijn 
(Hoofdstuk 9). Mogelijkerwijs is dit de reden waarom zonen gevoeliger voor 
slechte eikwaliteit zijn dan dochters (Hoofdstuk 8). Moeders zouden dit nadeel 
voor hun zonen mogelijk kunnen verhelpen door meer voeding en belangrijke 
eicomponenten naar zonen te alloceren. Dit lijkt inderdaad het geval te zijn:  Uit 
de grootste eieren binnen legsels komen voornamelijk zonen en uit de kleinste  
eieren voornamelijk dochters (Hoofdstuk 2 ).
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