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larks differed in social organization between breeding and non-breeding individuals through fusion 
of pairs to large groups when not in breeding and fission during breeding. During breeding, nesting 
birds are confined to areas near their nest which may explain the smaller home ranges when 
nesting. For the non-breeding birds, exclusion by the breeding pairs which become territorial may 
limit access of some areas to non-breeding birds and similarly lead to smaller home ranges. 

In chapter 4 of this thesis, we aimed to investigate (1) if body mass variation in Red-capped 
larks is better explained by evolutionary adaptation to long term weather patterns or by 
phenotypically plastic responses to current weather conditions? (2). How strong of a cue are 
weather patterns in predicting future food availability or does food vary in an unpredictable 
manner, and if so, (3). Do Red-capped Larks’ body masses vary dependent on life history stage or 
increase with higher food availability to buffer against unanticipated harsh times in the stochastic 
environment, independent of life history stage?  Our results in this chapter attest to the stochasticity 
and unpredictability of food availability in the equatorial afro-tropical environments and the 
unreliability of weather as a cue for future food availability. Despite the change in weather patterns 
from a historical seasonal to a current non-seasonal environment, body mass of Red-capped Larks 
was only partly explained by phenotypically plastic responses to current weather conditions, and 
also to some extent appeared evolutionarily adapted to long term weather patterns. Although food 
availability was unpredictable, we did not find evidence that birds accumulate extra reserves for 
use during breeding but on the contrary body mass in Red-capped larks decreased with increased 
food availability independent of life history stage which suggests year-round food availability. 
However, molting birds decreased mass with higher ambient temperatures and favourable 
environmental condition to even lower levels than birds in quiescence. With food sufficient year-
round, Red-capped larks may opt for a lean mass under good conditions to counter associated 
negative costs of higher body mass that include increased locomotory costs and higher 
vulnerability to predation, more so during molting when flight efficiency is reduced due to missing 
feathers and reduced wing area. 

Although temporal variation in immune function in animals, and in particular vertebrates, 
has been explained proposed to reflect a trade-off with energetically or nutritionally expensive 
life-history events such as reproduction and molt, in chapter 5 of this thesis, we found no evidence 
that immune function in Red-capped larks was reduced during breeding. Instead, consistent with 
the alternative proposal that immune function reflects adjustment to changing environmental 
factors that influence resource availability and disease threat; all four immune indexes were 
explained by at least one or more of the socio-environmental factors, while life history stage played 
a minor role.  The immune system plays an important role as the body's natural defence against 
infection and disease. The stronger influence of social-environmental factors may, therefore, be 
due to the hypothesized higher parasite diversity and pathogen pressures in tropical areas compared 
to temperate regions. In addition to variation of immune indices with favourable social-
environmental factors, immune function in Red-capped larks was also influenced by variation in 
temperature and rain. With the level of immune indices suggested to be reflective of the threat of 
infection, variation of immune indices with temperature and rainfall may reflect increased disease 
risk and/or pathogen pressure in the environment. 

To conclude, our study underlines the relevance of conducting more studies in aseasonal 
tropical areas in order to disentangle effects of weather, food availability and breeding that vary in 
an unpredictable and unsynchronized manner, but that peak simultaneously in most seasonal areas, 
coupled with the high diversity of life history strategies observed in the tropics. 
 

 
 

 
 

 
 

Samenvatting 
 
 
De toenemende biologische diversiteit vanaf de polen tot aan de evenaar, is een van de meest 
fundamentele patronen van het leven op aarde. Terwijl de soortenrijkdom toeneemt bij het naderen 
van de evenaar, neemt het voorkomen en de amplitude in seizoensvariatie af: van zeer voorspelbare 
seizoenen op de polen naar de seizoensloze omgevingen van de evenaar. In voorspelbare 
seizoensgebonden omgevingen, hebben organismen vaak adaptieve fysiologische programma’s 
ontwikkeld. Ook maken zij gebruik van betrouwbare aanwijzingen om te kunnen reageren op 
veranderingen in hun omgeving; dit is over het algemeen sterk afgestemd op de eisen van de 
levensfase. Maar hoe kunnen equatoriale afro-tropische vogels hun fenotype aanpassen of hun 
broedtijd laten samenvallen met omgevingsomstandigheden die de nestoverleving verhogen, 
wanneer de omgeving voortdurend verandert op een onvoorspelbare stochastische manier? Inzicht 
in hoe vogels hun fenotype aanpassen in deze onvoorspelbare, bijna-equatoriale gebieden, vormt 
een belangrijke stap naar een beter begrip van levensloopstrategieën in deze onvoorspelbare 
stochastische omgevingen. Van deze omgevingen wordt gesuggereerd dat ze verschillen in de mate 
waarin diersoorten reageren op de omgeving in vergelijking met hun veel bestudeerde 
tegenhangers met een hoge latitude. 

In dit proefschrift onderzoeken we of en hoe de stochastische omgeving invloed heeft op 
de temporele variatie in het broedsucces van roodkapleeuweriken. Ook onderzoeken we of 
roodkapleeuweriken hun fenotype aanpassen aan de stochastische omgeving door 
gedragsveranderingen, door gebruik te maken van de ruimte en door fysiologische aanpassingen 
van lichaamsgewicht en immuunfunctie. We testen ook of de variatie in lichaamsgewicht en 
immuunfunctie de gemiddelde seizoensvariatie van de afgelopen 29 jaar volgt, of een stochastisch 
patroon volgt dat doet denken aan de huidige omgevingsvariatie. Onze modelsoort, de 
roodkapleeuwerik, is een kleine vogel die leeft in groepen. Roodkapleeuweriken zijn wijdverspreid 
over Afrika te vinden in gebieden met grasland en kale gronden. In het broedseizoen vormen 
mannetjes en vrouwtjes paartjes, maar wanneer er niet wordt gebroed zijn ze te vinden in 
gemengde groepen. De paartjes bouwen open nesten op de grond. Meestal worden er twee eieren 
per keer gelegd, maar één of drie eieren komt ook voor. 

In hoofdstuk 2 laten we zien dat het broedsucces niet het hele jaar door consistent is, maar 
eerder op een inconsistente manier varieert, zowel per maand als per jaar. Roodkapleeuweriken 
die broeden wanneer de meeste anderen in de kolonie ook broeden, hebben een hoger nestsucces 
dan vogels die broeden wanneer de broedintensiteit laag is. Hoewel nestpredatie de belangrijkste 
oorzaak van nestmislukking was, wees de negatieve correlatie van nestsucces met vliegende 
ongewervelden en neerslag op incidentele depredatie. Incidentele depredatie treedt op wanneer de 
nestinhoud wordt gedeprecieerd als secundaire prooi door predatoren die op zoek zijn naar 
verschillende primaire prooien. Vermoedelijk waren er meer incidentele predatoren van nesten 
aanwezig of zijn ze actiever wanneer het veel regent en er veel vliegende ongewervelden zijn. 

Ons doel in hoofdstuk 3 was gedurende het jaar de variatie in de omvang van het 
activiteitsgebied van de roodkapleeuweriken te begrijpen in de context van de onvoorspelbare 
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variatie in weer en bronnen, die kenmerkend is voor veel equatoriale leefgebieden. Deze variatie 
hebben we onderzocht in samenhang met de veranderende sociale structuur van de vogels en het 
feit dat het hele jaar door gebroed wordt. De nestintensiteit (het totale aantal gevonden nesten per 
maand per zoekuur) was de belangrijkste factor die van invloed was op het activiteitsgebied van 
roodkapleeuweriken, die van toepassing was op het gecombineerde samengestelde 
activiteitsgebied van zowel broedvogels als niet-broedvogels én op het activiteitsgebied van niet-
broedende leeuweriken.  

De roodkapleeuweriken hadden grotere activiteitsgebieden als er maar weinig individuen 
broedden, maar de activiteitsgebieden werden kleiner naarmate het aantal broedparen toenam. De 
sociale organisatie tussen broedende en niet-broedende dieren verschilde ook: als er niet werd 
gebroed gingen de paartjes op in de grote groep, maar in de paar- en broedtijd scheidden de paartjes 
zich af van de rest. Broedende vogels worden beperkt tot gebieden in de buurt van hun nest, wat 
de kleinere woongebieden in deze periode kan verklaren. Voor niet-broedende vogels kan 
uitsluiting door de broedparen die territoriaal worden tot kleinere woongebieden leiden. 

In hoofdstuk 4 van dit proefschrift hebben we gezocht naar antwoorden op de volgende 
vragen: (1) Kan de variatie in lichaamsgewicht in roodkapleeuweriken worden verklaard door de 
evolutionaire aanpassing aan langetermijnpatronen in weersomstandigheden, of door fenotypische 
plastische reacties op weersomstandigheden van het moment? (2) Hoe sterk zijn de weerpatronen 
bij het voorspellen van de beschikbaarheid van voedsel in de toekomst of varieert voedsel op een 
onvoorspelbare manier? (3) Varieert het lichaamsgewicht van roodkapleeuweriken afhankelijk 
van de levensfase, óf neemt het gewicht toe bij grotere voedselbeschikbaarheid doordat de vogel 
een buffer aanlegt om zichzelf te beschermen tegen voedselschaarste in de stochastische 
omgeving, onafhankelijk van de levensfase. Onze resultaten in dit hoofdstuk getuigen van de 
stochasticiteit en onvoorspelbaarheid van voedselbeschikbaarheid in de equatoriale afro-tropische 
omgevingen en de onbetrouwbaarheid van het weer als signaal voor toekomstige 
voedselbeschikbaarheid.  
Ondanks de verandering in weerpatronen van een historisch seizoensgebonden tot een huidig niet-
seizoensgebonden omgeving, was het lichaamsgewicht van roodkapleeuweriken slechts 
gedeeltelijk te verklaren door fenotypisch plastische reacties op de huidige weersomstandigheden, 
en leek hij tot op zekere hoogte evolutionair aangepast aan langetermijn-weerpatronen. Hoewel de 
voedselbeschikbaarheid onvoorspelbaar was, vonden we geen bewijs dat vogels extra reserves 
accumuleren voor gebruik tijdens de broedtijd. Integendeel: het lichaamsgewicht van 
roodkapleeuweriken nam af bij een toegenomen voedselbeschikbaarheid, onafhankelijk van de 
levensfase, wat duidt op het hele jaar door voldoende voedselbeschikbaarheid voor de 
roodkapleeuweriken. Echter, ruiende vogels verminderden hun lichaamsgewicht bij hogere 
omgevingstemperaturen en gunstige omgevingscondities zelfs tot lagere niveaus dan vogels in 
rust. Met de beschikbaarheid van voldoende voedsel gedurende het hele jaar, kunnen 
roodkapleeuweriken onder gunstige omstandigheden tijdelijk een lager gewicht hebben. Zo 
worden negatieve effecten van een hoger lichaamsgewicht vermeden, zoals een verhoogde 
motorische belasting en een hogere gevoeligheid voor predatie. Dit is met name praktisch tijdens 
de rui, wanneer de vliegefficiëntie is verminderd vanwege ontbrekende veren en verminderd 
vleugeloppervlak. 

Hoewel de temporele variatie in immuunfunctie bij dieren, en in het bijzonder gewervelde 
dieren, vaak wordt gerelateerd aan energetisch of nutritioneel veeleisende 
levensfasegebeurtenissen, zoals voortplanting en de rui, vonden we in hoofdstuk 5 van dit 
proefschrift geen bewijs dat de immuunfunctie van roodkapleeuweriken tijdens de broedtijd was 

 
 

 
 

verminderd. In plaats daarvan, in overeenstemming met een alternatieve verklaring, weerspiegelt 
de immuunfunctie de aanpassing aan veranderende omgevingsfactoren die de beschikbaarheid van 
hulpbronnen en de dreiging van ziekten beïnvloeden; variatie in alle vier maten voor het 
immuunsysteem werden verklaard door ten minste een of meer sociale factoren, terwijl de 
levensfase een ondergeschikte rol speelde. Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol als 
natuurlijke afweer van het lichaam tegen infectie en ziekte. De sterkere invloed van sociale 
factoren kan te wijten zijn aan de veronderstelde hogere diversiteit van parasieten en pathogenen 
in tropische gebieden vergeleken met gematigde streken. Naast de variatie van immuunindexen 
als gevolg van gunstige sociale factoren, werd de immuunfunctie in roodkapleeuweriken ook 
beïnvloed door variatie in temperatuur en regen.  

Van het niveau van het immuunsysteem wordt gesuggereerd dat het een afspiegeling vormt 
van de dreiging van infectie. Co-variatie van maten van het immuunsysteem met temperatuur en 
regenval kan dus een verhoogd risico op ziektes en/of pathogenen in het milieu weerspiegelen. 

Concluderend onderstreept onze studie het belang van meer onderzoek in tropische 
gebieden naar de effecten van voedselbeschikbaarheid, weer en broed. Deze factoren variëren op 
een onvoorspelbare en niet-gesynchroniseerde manier, maar pieken tegelijkertijd in de meeste 
seizoensgebieden, in combinatie met de hoge diversiteit van waargenomen levensloopstrategieën 
in de tropen. 
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levensfase een ondergeschikte rol speelde. Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol als 
natuurlijke afweer van het lichaam tegen infectie en ziekte. De sterkere invloed van sociale 
factoren kan te wijten zijn aan de veronderstelde hogere diversiteit van parasieten en pathogenen 
in tropische gebieden vergeleken met gematigde streken. Naast de variatie van immuunindexen 
als gevolg van gunstige sociale factoren, werd de immuunfunctie in roodkapleeuweriken ook 
beïnvloed door variatie in temperatuur en regen.  

Van het niveau van het immuunsysteem wordt gesuggereerd dat het een afspiegeling vormt 
van de dreiging van infectie. Co-variatie van maten van het immuunsysteem met temperatuur en 
regenval kan dus een verhoogd risico op ziektes en/of pathogenen in het milieu weerspiegelen. 

Concluderend onderstreept onze studie het belang van meer onderzoek in tropische 
gebieden naar de effecten van voedselbeschikbaarheid, weer en broed. Deze factoren variëren op 
een onvoorspelbare en niet-gesynchroniseerde manier, maar pieken tegelijkertijd in de meeste 
seizoensgebieden, in combinatie met de hoge diversiteit van waargenomen levensloopstrategieën 
in de tropen. 
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variatie in weer en bronnen, die kenmerkend is voor veel equatoriale leefgebieden. Deze variatie 
hebben we onderzocht in samenhang met de veranderende sociale structuur van de vogels en het 
feit dat het hele jaar door gebroed wordt. De nestintensiteit (het totale aantal gevonden nesten per 
maand per zoekuur) was de belangrijkste factor die van invloed was op het activiteitsgebied van 
roodkapleeuweriken, die van toepassing was op het gecombineerde samengestelde 
activiteitsgebied van zowel broedvogels als niet-broedvogels én op het activiteitsgebied van niet-
broedende leeuweriken.  

De roodkapleeuweriken hadden grotere activiteitsgebieden als er maar weinig individuen 
broedden, maar de activiteitsgebieden werden kleiner naarmate het aantal broedparen toenam. De 
sociale organisatie tussen broedende en niet-broedende dieren verschilde ook: als er niet werd 
gebroed gingen de paartjes op in de grote groep, maar in de paar- en broedtijd scheidden de paartjes 
zich af van de rest. Broedende vogels worden beperkt tot gebieden in de buurt van hun nest, wat 
de kleinere woongebieden in deze periode kan verklaren. Voor niet-broedende vogels kan 
uitsluiting door de broedparen die territoriaal worden tot kleinere woongebieden leiden. 

In hoofdstuk 4 van dit proefschrift hebben we gezocht naar antwoorden op de volgende 
vragen: (1) Kan de variatie in lichaamsgewicht in roodkapleeuweriken worden verklaard door de 
evolutionaire aanpassing aan langetermijnpatronen in weersomstandigheden, of door fenotypische 
plastische reacties op weersomstandigheden van het moment? (2) Hoe sterk zijn de weerpatronen 
bij het voorspellen van de beschikbaarheid van voedsel in de toekomst of varieert voedsel op een 
onvoorspelbare manier? (3) Varieert het lichaamsgewicht van roodkapleeuweriken afhankelijk 
van de levensfase, óf neemt het gewicht toe bij grotere voedselbeschikbaarheid doordat de vogel 
een buffer aanlegt om zichzelf te beschermen tegen voedselschaarste in de stochastische 
omgeving, onafhankelijk van de levensfase. Onze resultaten in dit hoofdstuk getuigen van de 
stochasticiteit en onvoorspelbaarheid van voedselbeschikbaarheid in de equatoriale afro-tropische 
omgevingen en de onbetrouwbaarheid van het weer als signaal voor toekomstige 
voedselbeschikbaarheid.  
Ondanks de verandering in weerpatronen van een historisch seizoensgebonden tot een huidig niet-
seizoensgebonden omgeving, was het lichaamsgewicht van roodkapleeuweriken slechts 
gedeeltelijk te verklaren door fenotypisch plastische reacties op de huidige weersomstandigheden, 
en leek hij tot op zekere hoogte evolutionair aangepast aan langetermijn-weerpatronen. Hoewel de 
voedselbeschikbaarheid onvoorspelbaar was, vonden we geen bewijs dat vogels extra reserves 
accumuleren voor gebruik tijdens de broedtijd. Integendeel: het lichaamsgewicht van 
roodkapleeuweriken nam af bij een toegenomen voedselbeschikbaarheid, onafhankelijk van de 
levensfase, wat duidt op het hele jaar door voldoende voedselbeschikbaarheid voor de 
roodkapleeuweriken. Echter, ruiende vogels verminderden hun lichaamsgewicht bij hogere 
omgevingstemperaturen en gunstige omgevingscondities zelfs tot lagere niveaus dan vogels in 
rust. Met de beschikbaarheid van voldoende voedsel gedurende het hele jaar, kunnen 
roodkapleeuweriken onder gunstige omstandigheden tijdelijk een lager gewicht hebben. Zo 
worden negatieve effecten van een hoger lichaamsgewicht vermeden, zoals een verhoogde 
motorische belasting en een hogere gevoeligheid voor predatie. Dit is met name praktisch tijdens 
de rui, wanneer de vliegefficiëntie is verminderd vanwege ontbrekende veren en verminderd 
vleugeloppervlak. 

Hoewel de temporele variatie in immuunfunctie bij dieren, en in het bijzonder gewervelde 
dieren, vaak wordt gerelateerd aan energetisch of nutritioneel veeleisende 
levensfasegebeurtenissen, zoals voortplanting en de rui, vonden we in hoofdstuk 5 van dit 
proefschrift geen bewijs dat de immuunfunctie van roodkapleeuweriken tijdens de broedtijd was 
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Van het niveau van het immuunsysteem wordt gesuggereerd dat het een afspiegeling vormt 
van de dreiging van infectie. Co-variatie van maten van het immuunsysteem met temperatuur en 
regenval kan dus een verhoogd risico op ziektes en/of pathogenen in het milieu weerspiegelen. 

Concluderend onderstreept onze studie het belang van meer onderzoek in tropische 
gebieden naar de effecten van voedselbeschikbaarheid, weer en broed. Deze factoren variëren op 
een onvoorspelbare en niet-gesynchroniseerde manier, maar pieken tegelijkertijd in de meeste 
seizoensgebieden, in combinatie met de hoge diversiteit van waargenomen levensloopstrategieën 
in de tropen. 
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