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Achtergrond

Veel dieren, met name in gematigde klimaten, hebben seizoensgebonden patronen in
timing, zoals winterslaap en voortplanting. Dergelijke seizoensgebonden biologische
patronen worden ook wel fenologie genoemd. Andere voorbeelden van fenologie in
andere delen van het voedselweb zijn de uitloop van blaadjes tijdens de lente en rupsjes
die uit hun eitjes kruipen wanneer het langzaam weer warmer wordt en de dagen weer
langer worden (de daglengte wordt ook wel fotoperiode genoemd) na de winter. In de
loop van de miljoenen jaren zijn aanpassingen ontstaan in planten en dieren die er voor
zorgen dat ze kunnen reageren op dergelijke voorspelbare veranderingen in daglicht en
ietwat minder voorspelbare veranderingen in temperatuur.

Klimaatsverandering

In de afgelopen pakweg 100 jaar is de industrialisatie exponentieel toegenomen en
daarmee ook de uistoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Volgens rapporten van het
Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) neemt de wereldwijde temperatuur
hierdoor toe ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, ondertussen met ongeveer 1
graad Celcius. Veel dieren reageren hierop door hun timing van reproductie aan te passen,
maar het komt regelmatig voor dat de timing van hun voedselbron gevoeliger is voor
temperatuursveranderingen. Veel voorbeelden hiervan zijn te vinden in de literatuur over
koolmezen en bonte vliegenvangers, die steeds minder goed getimed zijn met hun voed-
selbron – rupsen – wanneer het warmer wordt. Deels kan dit te maken hebben met het
gegeven dat de warmbloedige vogels sterk reageren op fotoperiode en koudbloedige
rupsen op temperatuur. Wanneer een voedselbron (zoals rupsen) sterker vervroegt dan
het bovenliggende trofische niveau (zoals vogels), dan spreekt men van trofische mis -
match of fenologische asynchronie, of andere combinaties van dezelfde termen. Op indi-
vidueel niveau ziet men vaak dat vogels binnen een seizoen het slechter doen waneer ze
slecht getimed zijn ten opzichte van de rupsenpiek (hoofdstuk 2). Aan het begin van dit
proefschrift was er echter weinig bekend over aanpassingssnelheid van verschillende dier-
soorten die dezelfde hulpbronnen gebruiken in dezelfde populaties en ook niet over de
vraag of dit hun interacties kan beïnvloeden.

Interspecificieke competitie en probleemstelling

Zoals eerder genoemd is er ondertussen redelijk wat literatuur over het effect van het ene
trofische niveau (bijvoorbeeld rupsen) op het bovenliggende niveau (bijvoorbeeld mezen
en vliegenvangers). Er is echter relatief weinig bekend over het eventuele effect van
klimaatsverandering op interacties binnen trofische niveaus. Mezen en vliegenvangers
zijn modelsoorten voor aanpassing aan klimaatsverandering, omdat ze in groot detail te
volgen zijn in nestkaststudies. Er zijn ook interessante verschillen tussen mezen en vlie-
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genvangers. Mezen zijn standvogels die doorgaans het gehele jaar op het broedgebied
aanwezig zijn, terwijl bonte vliegenvangers alleen van April tot en met Juli aanwezig zijn
en de rest van het jaar in het zuidelijke gedeelte van West-Afrika zitten. Zoals eerder
genoemd zijn Europese mezen en vliegenvangers voor een groot deel afhankelijk van
vergelijkbare hulpbronnen, zoals nestholtes en voedsel. Wanneer twee soorten afhankelijk
zijn van vergelijkbare hulpbronnen en een negatief effect op elkaar hebben door elkaar
uit te sluiten van toegang tot die hulpbronnen of deze te consumeren, dan spreekt men
van interspecifieke competitie. Er is bekend dat mezen en vliegenvangers felle competitie
om nestkasten kunnen hebben, wat zelfs met enige regelmaat tot de dood van de vliegen-
vanger leidt. Het is mogelijk dat wanneer mezen en vliegenvangers niet op dezelfde snel-
heid reageren op klimaatsverandering, dat de synchronie tussen mezen en vliegenvangers
verandert en daarmee ook hun interspecifieke interacties. Er is echter weinig bekend over
het effect van synchronie op de uitkomst van interspecifieke competitie.

Doel en aanpak

Het doel van dit proefschrift was ten eerste om onderzoek te doen naar de aanpassings-
snelheid aan klimaatsverandering van twee soortsgroepen waarvan het bekend is dat ze
met elkaar interacteren: mezen en vliegenvangers. Hiertoe hebben we gegevens verza-
meld van tien nestkaststudies door heel Europa (van Finland tot Spanje) die in ieder
geval lange termijn broeddata hadden van een mezensoort en een vliegenvangersoort
(hoofdstuk 3). De gemiddelde legdata van elke soort hebben we gecorreleerd met de
temperatuur voor het broeden en uitgerekend wat de temperatuursreactie is (in dagen
vervroeging per graag Celcius). Ook hebben we gekeken of fenologieën van mezen en
vliegenvangers over tijd uit elkaar of naar elkaar toe zijn geschoven. Ten tweede hebben
we een experimentele aanpak gebruikt om te onderzoeken of interspecifieke interacties
veranderen wanneer de soorten meer overlappen in hun fenologie. Hiertoe hebben we de
timing van mezen vervroegd en verlaat door tijdens de broedfase van de mezen de legsels
uit te wisselen. Het resultaat van deze broedseluitwisselingen was dat we sommige
stukken bos hadden waar mezen relatief vroeg waren en andere stukken bos waar mezen
relatief laat waren. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of deze experimentele manipu-
latie een effect had op de voorkeur van de vliegenvanger op het ene of het andere bosge-
bied (vliegenvangers komen aan vanuit Afrika, meestal wanneer mezen al eieren hebben
gelegd). Geredeneerd vanuit interspecifieke competitie verwachtten we dat bosgebieden
met vroege mezen de voorkeur zouden hebben, omdat deze het minst zouden overlappen
met de settelende vliegenvangers en dus minder competitie met zich mee zouden
brengen. In hoofdstuk 7 hebben we dezelfde experimentele manipulatie gebruikt om de
vraag te beantwoorden of vliegenvangers in gebieden met vroegere mezen ook meer
gevrijwaard waren van competitie en dus meer rupsen in hun dieet hadden daardoor,
omdat ze minder last van de mezen zouden ondervinden. Als zijproject hebben we in
hoofdstuk 5 hebben we nog wat uitgebreider onderzoek gedaan naar informatiegebruik
van vliegenvangers: liever mezeninformatie of vliegenvangerinformatie? In hoofdstuk 6
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hebben we onderzocht of dodelijke competitie tussen mezen en vliegenvangers intenser
was wanneer ze meer overlap in fenologie hadden. De hoofdvraag die als rode draad
door al deze hoofdstukken loopt is hoe belangrijk competitie binnen hetzelfde trofische
niveau is voor de optimale aanpassing aan klimaatsverandering.

De rupsenpiek, dieetkeuze en fitness

Om te onderzoeken wat het effect is van mismatch met de rupsenpiek op dieet en fitness
van de bonte vliegenvanger, hebben we in hoofdstuk 2 een experiment gedaan. We hebben
van de experimentele groep de eieren een week koud gehouden voordat we ze terug-
gaven aan de ouders (die we dummy-eieren hadden gegeven om op te broeden). Hier-
door was de uitkomst van de eieren vertraagd met een week en konden we vervolgens
meten met camera’s wat het effect hiervan was op het dieet. We vonden dat het dieet van
de vliegenvanger meer uit rupsen bestond in de controle groep die beter getimed was met
de rupsenpiek dan in de beesten die we een week hadden vertraagd. Alternatieve prooien
zoals vliegende insecten hadden een negatief effect op de groei van de jongen. Hierdoor
konden we interessant genoeg vaststellen dat bonte vliegenvangers beter geen vliegen
konden vangen voor hun jongen (althans niet te veel), maar dat de jongen het het beste
deden op een combinatie van rupsen en spinnen.

Klimaatsverandering en interspecifieke competitie

In hoofdstuk 3 hebben we op grote schaal onderzocht wat het effect is van temperatuur
op de timing van de eileg van mezen en vliegenvangers en of dit verschilde tussen popu-
laties. Het idee was dat standvogels (de mezen) zich sneller konden aanpassen aan lokale
veranderingen dan de vliegenvangers die helemaal uit Afrika moeten komen en dus geen
weet hebben van de temperatuur op het broedgebied. Het bleek inderdaad dat mezen
zich ongeveer twee maal zo snel aanpasten aan temperatuursveranderingen dan vliegen-
vangers en dat dit de synchronie tussen deze soorten veranderde. In hoofdstuk 4 en 7
hebben we experimenteel onderzocht wat voor effect de synchronie tussen mezen en vlie-
genvangers voor effecten kon hebben op de vestiging en het dieet van vliegenvangers.
Door tijdens de broedfase legsels uit te wisselen tussen mezen hebben we ervoor gezorgd
dat sommige delen van het bos alleen vroege legsels hadden en andere delen van het bos
late legsels. Daarna hebben we gemeten wat voor effect dit had op de vestiging van bonte
vliegenvangers en hun dieetkeuze en fitness. De achterliggende gedachte was dat bonte
vliegenvangers competitie wilden vermijden en dat ze zich liever zouden vestigen in
gebieden met vroege mezen, omdat ze dan minder synchroon zouden broeden met de
mezen (bonte vliegenvangers broeden later dan mezen). Tot onze verrassing vonden we
wél dat de vliegenvangers zich liever vestigden in gebieden met vroege mezen (hoofdstuk
4), maar níet dat vliegenvangers in gebieden met late mezen ook effecten ondervonden
van competitie met mezen op hun voedselkeuze of de groei van hun jongen (hoofdstuk
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7). Een ander belangrijk aspect wat we aantoonden is dat vliegenvangers vaker worden
gedood door mezen wanneer hun aankomst synchroner loopt met de eileg van de mezen
(hoofdstuk 6). Het is dus mogelijk dat het synchroner lopen van mezen en vliegenvangers
met name van belang is in de vestigingsfase, tijdens de competitie om geschikte broed-
holtes en dat synchronie tussen soorten er tijdens de jongenfase niet veel toe doet.

Slotbeschouwing en vooruitzicht

In algemenere zin is de verwachting dat de tragere aanpassing aan klimaatsverandering
van vliegenvangers ten opzichte van mezen leidt tot divergentie in hun fenologie, maar
dat mezen een hogere overleving zullen hebben, doordat winters warmer worden (hoofd-
stuk 3, 6). In hoofdstuk 5 hebben we aangetoond dat aankomende vliegenvangers liever
mezeninformatie gebruiken in gebieden waar meer mezen zitten, maar vliegenvanger -
informatie de voorkeur geniet wanneer vliegenvangers in de meerderheid zijn. Als
klimaats verandering ervoor zorgt dat mezen beter overleven, dan zou dit ook het infor-
matiegebruik van vliegenvangers kunnen beïnvloeden wanneer mezen vaker een meer-
derheid gaan vormen na warmere winters. Aangezien mezen en vliegenvangers over het
algemeen wat minder synchroon gaan lopen, is mijn verwachting dat deze dichtheidsaf-
hankelijke effecten van competitie een doorslaggevendere rol gaan spelen in eventuele
populatie-effecten van klimaatsverandering op vliegenvangerpopulaties dan de interspeci-
fieke synchronie in timing.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat klimaatsverandering niet elke soort op dezelfde
manier beïnvloedt. Ook hebben we laten zien dat niet alleen interacties tussen trofische
niveaus (voedsel en vogels), maar ook binnen trofische niveaus (mezen versus vliegen-
vangers) kunnen veranderen. Dit heeft tevens veel vragen opgeroepen. Wat is bijvoor-
beeld het relatieve belang van trofische mismatch ten opzichte interspecifieke competitie
in de optimale aanpassing aan klimaatsverandering? Zal informatiegebruik tussen
soorten nog wel adaptief zijn wanneer informatie lineair verandert? Waarom is de ene
soort wel in staat en de andere niet in staat zich aan te passen aan klimaatsverandering?
Wat is het effect van dieetspecialisme versus generalisme op de optimale reactienorm?
Het onderzoeken van dergelijke vragen kost veel tijd en moeite, maar is uiteindelijk wel
van groot belang om er achter te komen waarom soorten verschillend reageren op omge-
vingsveranderingen.
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