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English Summary 
 
Mid-to-higher latitude zones have predictable seasonal changes in environmental conditions and 
day-length is the main driver of the timing of reproduction in birds from this region. Birds in this 
region can time their reproduction with regularity, with increased photoperiod during the temperate 
zone spring. Day-length in this region also plays a major role in determining seasonal changes in 
environmental factors such as temperature and food availability which birds use as supplementary 
cues to fine-tune the timing of reproduction to local environmental conditions. This results in 
synchronized spring breeding within and among species living at the same location. Growth rates 
in birds are associated with the pace-of-life and nestlings are known to grow faster at higher 
latitudes, in elevated locations and in less arid environments. However, patterns of variation in 
nestling growth and development are as well hypothesized to reflect adaptations to specific 
environmental conditions. Body functions of organisms, e.g., reproduction, growth, immune 
function among others, require resources that are often limited and that come at a fitness cost. 
Physiological processes, e.g., reproduction, immune function, particularly in mid-to-higher 
latitude birds where such studies have been carried out, often compete with one another for these 
limited resources, resulting in trade-offs. Immune function has therefore been proposed to be 
compromised during demanding life cycle events, most particularly during reproduction when 
animals allocate resources to production and care of offspring. Nonetheless, both reproduction and 
immune function in birds from mid-to-higher latitude zones vary seasonally. Besides being 
influenced by trade-off with reproduction, seasonal variation in immune function in birds in this 
system can also be influenced by environmental conditions, which also influences the timing of 
reproduction. This makes it difficult to decouple the effects of reproduction from those of 
environmental factors on the variation in immune function. 

In contrast, environmental conditions in equatorial tropical environments and in the tropics 
generally are variable within a location and among locations that are close to one another, leading 
to a diversity of breeding systems and rates of growth. Biotic and abiotic factors in different 
climatic conditions have either not quantitatively been determined or are scattered through 
literature in a manner that cannot be useful to test their contribution to reproduction in equatorial 
tropical birds. To our knowledge, no other study has looked at multiple factors that potentially 
influence reproduction in birds, and in different climatic conditions in equatorial tropics. In chapter 
2 of this thesis, we investigated and compared environmental factors - rainfall, average minimum 
temperature (Tmin), average maximum temperature (Tmax), and ground and flying invertebrate 
biomasses - and intensity and occurrence of nesting activity in Red-capped Larks Calandrella 
cinerea within and among each of three study environments, cool and wet South Kinangop, warm 
and wet North Kinangop and warm and dry Kedong. Furthermore, we tested if any of these factors 
influenced the timing of reproduction in this species. We found that environmental conditions and 
nesting activity in Red-capped Larks within each of our three climatically-distinct locations were 
frequently unpredictable and highly variable across the year. Moreover, environmental conditions 
and nesting activity differed spatially (among locations), suggesting that these conditions vary over 

 

 

a small spatial scale. To our surprise, nesting activity in each of these locations was unrelated to 
any of the environmental conditions we measured, leaving a question on what other factors are 
important in influencing the timing of reproduction in this species, a question that requires further 
investigations. 

Nestling growth and development and ontogeny of immune function in equatorial tropical 
regions have been associated with slow pace-of-life. Furthermore, variation in growth and immune 
function within and among populations in this region is often associated with specific 
environmental conditions. In the face of the frequently unpredictable and high variability in 
environmental conditions in this region, a knowledge gap exists on how nestling growth varies in 
different environments with distinct climatic conditions, and in the same environment across the 
year. We compared growth and immune function in nestlings of year-round breeding equatorial 
Red-capped Larks in South Kinangop, North Kinangop and Kedong, Kenya, three locations that 
are geographically close but climatically distinct. In addition, we studied growth and immune 
function of lark nestlings as a function of year-round variation in breeding intensity and rain within 
Kedong only. We monitored body mass, wing, and tarsus lengths at hatching (day 1) and at 4, 7, 
and 10 days post-hatch. Additionally, we quantified four indices of immune function (haptoglobin, 
nitric oxide, agglutination and lysis) using blood samples collected on day 10. We found that 
nestling body mass and size at hatching were lowest in the most arid location, Kedong, perhaps 
due to resources females allocated to their eggs. However, contrary to our predictions, nestlings in 
Kedong grew faster post-hatch compared to the other two cooler and wetter locations of South and 
North Kinangop, possibly due to the abundant food resources in this location compared to the other 
two. At hatching only and not in the days after, nestlings in Kedong were heavier during periods 
when most individuals in the population were breeding, while nestlings grew faster with more rain 
post-hatch in Kedong, pointing to better female body condition and food quality and quantity 
during these periods. We found no significant differences in nestling immune function, neither 
among locations nor with the year-round variation within Kedong, suggesting that nestling 
immune function develops at later stages post-fledge. 

Equatorial tropical birds have been hypothesized to be long-lived with a slow pace-of-life. 
Unlike their mid-to-higher-latitude counterparts, these birds have been associated with well-
developed immune defenses (that increase survivorship) even under challenging conditions such 
as reproduction. Equatorial tropical regions often lack a predictable intra-annual seasonal variation 
in environmental conditions characteristic of mid-to-higher-latitude system, but rather exhibit 
large variation in environmental conditions within locations and among locations that are close to 
each other. This means that reproduction is not tightly correlated with variation in environmental 
conditions, and birds can breed year round, making equatorial tropical systems ideally suited for 
disentangling the effects of reproduction from those caused by variation in environmental 
conditions. We exploited this equatorial tropical system to understand the role of reproduction in 
influencing variation in immune function and body mass, independent of environmental 
conditions, in chapters 4 and 5 of this thesis. In both of these chapters, we checked to confirm that 
any differences in immune function between breeding and non-breeding birds did not result from 
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English Summary 
 
Mid-to-higher latitude zones have predictable seasonal changes in environmental conditions and 
day-length is the main driver of the timing of reproduction in birds from this region. Birds in this 
region can time their reproduction with regularity, with increased photoperiod during the temperate 
zone spring. Day-length in this region also plays a major role in determining seasonal changes in 
environmental factors such as temperature and food availability which birds use as supplementary 
cues to fine-tune the timing of reproduction to local environmental conditions. This results in 
synchronized spring breeding within and among species living at the same location. Growth rates 
in birds are associated with the pace-of-life and nestlings are known to grow faster at higher 
latitudes, in elevated locations and in less arid environments. However, patterns of variation in 
nestling growth and development are as well hypothesized to reflect adaptations to specific 
environmental conditions. Body functions of organisms, e.g., reproduction, growth, immune 
function among others, require resources that are often limited and that come at a fitness cost. 
Physiological processes, e.g., reproduction, immune function, particularly in mid-to-higher 
latitude birds where such studies have been carried out, often compete with one another for these 
limited resources, resulting in trade-offs. Immune function has therefore been proposed to be 
compromised during demanding life cycle events, most particularly during reproduction when 
animals allocate resources to production and care of offspring. Nonetheless, both reproduction and 
immune function in birds from mid-to-higher latitude zones vary seasonally. Besides being 
influenced by trade-off with reproduction, seasonal variation in immune function in birds in this 
system can also be influenced by environmental conditions, which also influences the timing of 
reproduction. This makes it difficult to decouple the effects of reproduction from those of 
environmental factors on the variation in immune function. 

In contrast, environmental conditions in equatorial tropical environments and in the tropics 
generally are variable within a location and among locations that are close to one another, leading 
to a diversity of breeding systems and rates of growth. Biotic and abiotic factors in different 
climatic conditions have either not quantitatively been determined or are scattered through 
literature in a manner that cannot be useful to test their contribution to reproduction in equatorial 
tropical birds. To our knowledge, no other study has looked at multiple factors that potentially 
influence reproduction in birds, and in different climatic conditions in equatorial tropics. In chapter 
2 of this thesis, we investigated and compared environmental factors - rainfall, average minimum 
temperature (Tmin), average maximum temperature (Tmax), and ground and flying invertebrate 
biomasses - and intensity and occurrence of nesting activity in Red-capped Larks Calandrella 
cinerea within and among each of three study environments, cool and wet South Kinangop, warm 
and wet North Kinangop and warm and dry Kedong. Furthermore, we tested if any of these factors 
influenced the timing of reproduction in this species. We found that environmental conditions and 
nesting activity in Red-capped Larks within each of our three climatically-distinct locations were 
frequently unpredictable and highly variable across the year. Moreover, environmental conditions 
and nesting activity differed spatially (among locations), suggesting that these conditions vary over 

 

 

a small spatial scale. To our surprise, nesting activity in each of these locations was unrelated to 
any of the environmental conditions we measured, leaving a question on what other factors are 
important in influencing the timing of reproduction in this species, a question that requires further 
investigations. 

Nestling growth and development and ontogeny of immune function in equatorial tropical 
regions have been associated with slow pace-of-life. Furthermore, variation in growth and immune 
function within and among populations in this region is often associated with specific 
environmental conditions. In the face of the frequently unpredictable and high variability in 
environmental conditions in this region, a knowledge gap exists on how nestling growth varies in 
different environments with distinct climatic conditions, and in the same environment across the 
year. We compared growth and immune function in nestlings of year-round breeding equatorial 
Red-capped Larks in South Kinangop, North Kinangop and Kedong, Kenya, three locations that 
are geographically close but climatically distinct. In addition, we studied growth and immune 
function of lark nestlings as a function of year-round variation in breeding intensity and rain within 
Kedong only. We monitored body mass, wing, and tarsus lengths at hatching (day 1) and at 4, 7, 
and 10 days post-hatch. Additionally, we quantified four indices of immune function (haptoglobin, 
nitric oxide, agglutination and lysis) using blood samples collected on day 10. We found that 
nestling body mass and size at hatching were lowest in the most arid location, Kedong, perhaps 
due to resources females allocated to their eggs. However, contrary to our predictions, nestlings in 
Kedong grew faster post-hatch compared to the other two cooler and wetter locations of South and 
North Kinangop, possibly due to the abundant food resources in this location compared to the other 
two. At hatching only and not in the days after, nestlings in Kedong were heavier during periods 
when most individuals in the population were breeding, while nestlings grew faster with more rain 
post-hatch in Kedong, pointing to better female body condition and food quality and quantity 
during these periods. We found no significant differences in nestling immune function, neither 
among locations nor with the year-round variation within Kedong, suggesting that nestling 
immune function develops at later stages post-fledge. 

Equatorial tropical birds have been hypothesized to be long-lived with a slow pace-of-life. 
Unlike their mid-to-higher-latitude counterparts, these birds have been associated with well-
developed immune defenses (that increase survivorship) even under challenging conditions such 
as reproduction. Equatorial tropical regions often lack a predictable intra-annual seasonal variation 
in environmental conditions characteristic of mid-to-higher-latitude system, but rather exhibit 
large variation in environmental conditions within locations and among locations that are close to 
each other. This means that reproduction is not tightly correlated with variation in environmental 
conditions, and birds can breed year round, making equatorial tropical systems ideally suited for 
disentangling the effects of reproduction from those caused by variation in environmental 
conditions. We exploited this equatorial tropical system to understand the role of reproduction in 
influencing variation in immune function and body mass, independent of environmental 
conditions, in chapters 4 and 5 of this thesis. In both of these chapters, we checked to confirm that 
any differences in immune function between breeding and non-breeding birds did not result from 
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variation in environmental conditions by testing if rainfall, Tmin and Tmax differed between breeding 
and non-breeding birds. 

In chapter 4, we investigated how immune function and body mass of males and females 
Red-capped and Rufous-naped Larks Mirafra africana differed between breeding (chick-feeding) 
and non-breeding birds in these two species that live in the same equatorial grassland environment, 
yet occupy different niches within the grassland. We also investigated how immune function and 
body mass were affected by sex. We found that immune function in these sympatric species was 
not downregulated during reproduction but nitric oxide was instead upregulated during chick-
feeding in both species. Additionally, nitric oxide was high during breeding periods when Tmax 
was also high in Red-capped Larks, suggesting that higher Tmax promoted a conducive environment 
for growth, development and reproduction of microorganisms and parasites that in turn triggered 
the elevation of nitric oxide. Further, we found that Red-capped and Rufous-naped Larks had 
contrasting immune indices with the former having higher nitric oxide than the latter while the 
latter had higher haptoglobin than the former, an indication of differences in life history 
adaptations of sympatric species facing variable and unpredictable environmental conditions. 
Body mass did not differ between breeding and non-breeding in any of the two species, while sex 
had an effect on body mass in Rufous-naped Lark, with heavier males than females. Rain and Tmin 
did not differ between breeding and non-breeding in both species. Tmax did not also differ between 
these two breeding statuses in Rufous-naped Larks but did in Red-capped Larks where Tmax was 
higher during chick-feeding than during non-breeding. For Red-capped Larks therefore, we cannot 
rule out a confounding effect of Tmax on the comparison of immune function during chick-feeding 
and non-breeding birds. 

In chapter 5, we investigated the role of reproduction in influencing variation in immune 
function and body mass in three populations of year-round breeding Red-capped Larks living in 
our three equatorial Kenyan locations with distinct climates, South Kinangop, North Kinangop 
and Kedong, and which are geographically nearby one another. Each of these three locations is 
characterized by large intra- and inter-annual variations in quantity and timing of rainfall and food. 
Since only females incubate in this species, we investigated if immune function and body mass 
differed by sex among chick-feeding and non-breeding (males and females), and incubation 
(females only) from these three environments that are generally permissive of year-round breeding. 
Contrary to expectation, nitric oxide in Red-capped Larks increased during breeding (chick-
feeding) and decreased during non-breeding, pointing to the species’ capacity to maintain two 
physiological processes (reproduction and immune function) concurrently. Moreover, in periods 
during which nitric oxide was high and birds were breeding, Tmax was also high, indicating that 
patterns of nitric oxide may have responded to patterns of breeding or to changes in Tmax. Spatially, 
our three climatically-distinct locations differed in multiple immune indices during different 
breeding status, suggesting that different immune indices were influenced differently by different 
environmental conditions. Immune indices and body mass were not affected by sex. We deduce 
that birds living in environments with contrasting climatic conditions seem to develop different 
immune strategies to protect themselves against infections, presumably based on the prevailing 

 

 

environmental conditions that put a selective pressure on the prevailing disease risks in their 
environments. 

In conclusion, this thesis provides novel insights and new perspectives regarding how birds 
in equatorial tropics cope with their environment. It provides contrasting life histories between 
birds from mid-to-higher latitude zones and those from equatorial tropics, and how environmental 
conditions from these regions differ in the way they influence physiological processes, e.g., 
reproduction, growth and immune function, in birds. Within the equatorial tropical region, this 
thesis demonstrates the frequent unpredictability and high variability in environmental conditions 
within a location and among proximal locations. This results to high variability in the timing of 
reproduction, growth patterns and immune function within the year in a locations and among these 
proximal locations. To our surprise, this thesis brought to the fore new scientific knowledge that 
is in contrast to popular hypotheses. We found that environmental conditions that we measured – 
rain, Tmin, Tmax, and food availability - did not influence reproductive decisions in Red-capped 
Larks. We proposed that other factors, e.g., nest predation, female protein reserves, or social 
factors could be important in the timing of reproduction and further studies targeting these factors 
need to be carried out. Contrary to our expectation nestling Red-capped Larks from the driest 
location Kedong, which we had predicted would represent the location with the lowest primary 
productivity and associated low food availability, grew faster than those in the two cooler and 
wetter locations of South and North Kinangop; Kedong had actually the highest food availability. 
We proposed that our three locations may not have represented a typical aridity gradient with a 
decrease in primary productivity and associated decrease in invertebrate biomass. Future studies 
should focus on investigations of variation in growth rate in environments that represent a true 
gradient of aridity.  

Unexpectedly, immune function of nestling Red-capped Larks neither varied among the 
three locations we studied nor within Kedong, suggesting that nestling immune function develops 
at later stages post-fledge. To develop a detailed understanding of ontogenesis in immune function, 
further studies should focus on measurement of several immune indices systematically at different 
growth time points, including post-fledge monitoring to adulthood. Contrary to popular hypothesis 
that avian immune function is compromised during periods of breeding, we actually found that 
nitric oxide was upregulated during chick-feeding periods compared to non-breeding in two 
sympatric species, Red-capped and Rufous-naped Larks. Nitric oxide also increased during chick-
feeding and during incubation compared to non-breeding in North Kinangop and South Kinangop 
respectively in a study investigating variation in immune function of Red-capped Larks within and 
among three locations with distinct climatic conditions. These two outcomes point to support for 
an evolutionary link between life history strategy and immune function. Furthermore, the elevation 
of nitric oxide during breeding in Red-capped Larks co-occurred with periods of higher Tmax in 
both studies, suggesting that patterns of nitric oxide may have responded to patterns of breeding 
activities or to changes in environmental conditions, which future studies should investigate. 
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variation in environmental conditions by testing if rainfall, Tmin and Tmax differed between breeding 
and non-breeding birds. 

In chapter 4, we investigated how immune function and body mass of males and females 
Red-capped and Rufous-naped Larks Mirafra africana differed between breeding (chick-feeding) 
and non-breeding birds in these two species that live in the same equatorial grassland environment, 
yet occupy different niches within the grassland. We also investigated how immune function and 
body mass were affected by sex. We found that immune function in these sympatric species was 
not downregulated during reproduction but nitric oxide was instead upregulated during chick-
feeding in both species. Additionally, nitric oxide was high during breeding periods when Tmax 
was also high in Red-capped Larks, suggesting that higher Tmax promoted a conducive environment 
for growth, development and reproduction of microorganisms and parasites that in turn triggered 
the elevation of nitric oxide. Further, we found that Red-capped and Rufous-naped Larks had 
contrasting immune indices with the former having higher nitric oxide than the latter while the 
latter had higher haptoglobin than the former, an indication of differences in life history 
adaptations of sympatric species facing variable and unpredictable environmental conditions. 
Body mass did not differ between breeding and non-breeding in any of the two species, while sex 
had an effect on body mass in Rufous-naped Lark, with heavier males than females. Rain and Tmin 
did not differ between breeding and non-breeding in both species. Tmax did not also differ between 
these two breeding statuses in Rufous-naped Larks but did in Red-capped Larks where Tmax was 
higher during chick-feeding than during non-breeding. For Red-capped Larks therefore, we cannot 
rule out a confounding effect of Tmax on the comparison of immune function during chick-feeding 
and non-breeding birds. 

In chapter 5, we investigated the role of reproduction in influencing variation in immune 
function and body mass in three populations of year-round breeding Red-capped Larks living in 
our three equatorial Kenyan locations with distinct climates, South Kinangop, North Kinangop 
and Kedong, and which are geographically nearby one another. Each of these three locations is 
characterized by large intra- and inter-annual variations in quantity and timing of rainfall and food. 
Since only females incubate in this species, we investigated if immune function and body mass 
differed by sex among chick-feeding and non-breeding (males and females), and incubation 
(females only) from these three environments that are generally permissive of year-round breeding. 
Contrary to expectation, nitric oxide in Red-capped Larks increased during breeding (chick-
feeding) and decreased during non-breeding, pointing to the species’ capacity to maintain two 
physiological processes (reproduction and immune function) concurrently. Moreover, in periods 
during which nitric oxide was high and birds were breeding, Tmax was also high, indicating that 
patterns of nitric oxide may have responded to patterns of breeding or to changes in Tmax. Spatially, 
our three climatically-distinct locations differed in multiple immune indices during different 
breeding status, suggesting that different immune indices were influenced differently by different 
environmental conditions. Immune indices and body mass were not affected by sex. We deduce 
that birds living in environments with contrasting climatic conditions seem to develop different 
immune strategies to protect themselves against infections, presumably based on the prevailing 

 

 

environmental conditions that put a selective pressure on the prevailing disease risks in their 
environments. 

In conclusion, this thesis provides novel insights and new perspectives regarding how birds 
in equatorial tropics cope with their environment. It provides contrasting life histories between 
birds from mid-to-higher latitude zones and those from equatorial tropics, and how environmental 
conditions from these regions differ in the way they influence physiological processes, e.g., 
reproduction, growth and immune function, in birds. Within the equatorial tropical region, this 
thesis demonstrates the frequent unpredictability and high variability in environmental conditions 
within a location and among proximal locations. This results to high variability in the timing of 
reproduction, growth patterns and immune function within the year in a locations and among these 
proximal locations. To our surprise, this thesis brought to the fore new scientific knowledge that 
is in contrast to popular hypotheses. We found that environmental conditions that we measured – 
rain, Tmin, Tmax, and food availability - did not influence reproductive decisions in Red-capped 
Larks. We proposed that other factors, e.g., nest predation, female protein reserves, or social 
factors could be important in the timing of reproduction and further studies targeting these factors 
need to be carried out. Contrary to our expectation nestling Red-capped Larks from the driest 
location Kedong, which we had predicted would represent the location with the lowest primary 
productivity and associated low food availability, grew faster than those in the two cooler and 
wetter locations of South and North Kinangop; Kedong had actually the highest food availability. 
We proposed that our three locations may not have represented a typical aridity gradient with a 
decrease in primary productivity and associated decrease in invertebrate biomass. Future studies 
should focus on investigations of variation in growth rate in environments that represent a true 
gradient of aridity.  

Unexpectedly, immune function of nestling Red-capped Larks neither varied among the 
three locations we studied nor within Kedong, suggesting that nestling immune function develops 
at later stages post-fledge. To develop a detailed understanding of ontogenesis in immune function, 
further studies should focus on measurement of several immune indices systematically at different 
growth time points, including post-fledge monitoring to adulthood. Contrary to popular hypothesis 
that avian immune function is compromised during periods of breeding, we actually found that 
nitric oxide was upregulated during chick-feeding periods compared to non-breeding in two 
sympatric species, Red-capped and Rufous-naped Larks. Nitric oxide also increased during chick-
feeding and during incubation compared to non-breeding in North Kinangop and South Kinangop 
respectively in a study investigating variation in immune function of Red-capped Larks within and 
among three locations with distinct climatic conditions. These two outcomes point to support for 
an evolutionary link between life history strategy and immune function. Furthermore, the elevation 
of nitric oxide during breeding in Red-capped Larks co-occurred with periods of higher Tmax in 
both studies, suggesting that patterns of nitric oxide may have responded to patterns of breeding 
activities or to changes in environmental conditions, which future studies should investigate. 
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Nederlandse Samenvatting 
 
Veranderingen in omgevingsfactoren in gebieden die op hogere breedtegraad liggen zijn vaak 
afhankelijk van het seizoen en daardoor voorspelbaar.  Daglengte valt hiermee samen en in deze 
regio is dit de belangrijkste aanwijzing voor de timing van de voortplanting bij vogels. Vogels in 
dit gebied kunnen hun voortplanting afstemmen op de omgeving door gebruik te maken van de 
langer wordende fotoperiode tijdens de lente. In deze regio speelt daglengte ook een belangrijke 
rol bij het bepalen van veranderingen in omgevingsfactoren zoals temperatuur en beschikbaarheid 
van voedsel, factoren die vogels gebruiken als aanvullende aanwijzingen om de timing van de 
voortplanting af te stemmen op lokale omgevingsomstandigheden. Dit resulteert in synchronisatie 
van het broeden in de lente binnen en tussen soorten die op dezelfde locatie leven. Bij vogels is er 
een verband tussen de  groeisnelheid van de jongen en het tempo van leven (ook wel “pace of life” 
genoemd), en het is bekend dat nestjongen sneller groeien op hogere breedtegraden, in 
hooggelegen gebieden en in nattere omgevingen. Echter, variatie in de groei en ontwikkeling van 
jonge vogels wordt ook verondersteld aangepast te zijn aan specifieke omgevingsomstandigheden. 
Lichaamsfuncties, b.v. voortplanting, en groei, vereisen middelen die vaak schaars zijn en die 
fitness kosten met zich meebrengen. Fysiologische processen, zoals voortplanting en het 
afweersysteem, moeten gebruik maken van dezelfde beperkte middelen, en dit resulteert vaak in 
een afweging waarbij er niet in alle functies geïnvesteerd kan worden (zogenaamde trade-offs). 
Dit is vooral bestudeerd bij vogels die leven op hogere breedtegraden. Een hypothese is dat het 
afweersysteem tijdens veeleisende fases van de  levenscyclus wordt onderdrukt, met name tijdens 
de voortplanting, wanneer dieren bronnen zoals voedsel, energie en tijd toewijzen aan het 
grootbrengen en verzorgen van het nageslacht. Niettemin hebben de seizoenen zowel invloed op 
de voortplanting als op het afweersysteem bij vogels op hogere breedtegraden. Behalve dat het 
wordt beïnvloed door trade-offs met de voortplanting, kan bij vogels seizoensvariatie in het 
afweersysteem ook worden veroorzaakt door veranderingen in omstandigheden in de omgeving, 
veranderingen die samenvallen met de voortplanting. Dit maakt het moeilijk om de effecten van 
reproductie op de variatie in het afweersysteem los te koppelen van die van omgevingsfactoren.  

In tegenstelling hierop, zijn de omgevingsomstandigheden in tropische equatoriale 
omgevingen, en in de tropen in het algemeen, variabel binnen en tussen locaties die dicht bij elkaar 
liggen, wat leidt tot een diversiteit aan eigenschappen die met het broeden te maken hebben, zoals 
groeisnelheden van jongen. Biotische en abiotische factoren in verschillende klimatologische 
omstandigheden zijn niet kwantitatief opgetekend, of zijn her en der door de literatuur verspreid. 
Daardoor is het hiermee niet mogelijk om de bijdrage te onderzoeken van deze factoren aan de 
voortplanting in tropische vogels in equatoriale gebieden. Voor zover bekend heeft geen enkele 
studie gekeken naar de effecten van meerdere omgevingsfactoren op de voortplanting bij vogels 
in verschillende klimatologische omstandigheden in equatoriale tropen. In hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift hebben we omgevingsfactoren - regenval, gemiddelde minimumtemperatuur (Tmin), 
gemiddelde maximumtemperatuur (Tmax) en voedsel (kruipende en vliegende ongewervelden) - en 
intensiteit en voorkomen van nestactiviteit in roodkapleeuweriken (Calandrella cinerea) 

 

 

onderzocht, en vergeleken binnen en tussen elk van drie studieomgevingen: een koel en nat gebied 
- South-Kinangop -, een warm en nat gebied - North- Kinangop -, en een warm en droog gebied - 
Kedong. We hebben getest of een van deze factoren de timing van de voortplanting bij de 
roodkapleeuwerik beïnvloedde. We vonden dat zowel omgevingsomstandigheden als nestactiviteit 
van de leeuweriken binnen elk van onze drie klimatologisch verschillende locaties onvoorspelbaar 
en zeer variabel waren gedurende het jaar. Bovendien verschilden omgevingsomstandigheden en 
nestactiviteit ruimtelijk (tussen locaties), wat suggereert dat deze omstandigheden variëren op een 
kleine ruimtelijke schaal. Tot onze verbazing was de nestactiviteit op elk van deze locaties niet 
gerelateerd aan de omgevingscondities die we hebben gemeten, waardoor de vraag ontstaat welke 
andere factoren de timing van de voortplanting bij deze soort beïnvloeden, een vraag die verder 
onderzoek vereist.  
 De groei van nestjongen en de ontwikkeling en ontogenie van het afweersysteem in 
tropische equatoriale gebieden worden in verband gebracht met een traag tempo van leven. 
Bovendien wordt variatie in groei en afweersysteem binnen en tussen populaties in deze regio vaak 
geassocieerd met specifieke omgevingsomstandigheden. In het licht van de vaak onvoorspelbare 
en grote variabiliteit in omgevingsomstandigheden in deze regio, is er weinig bekend over hoe de 
groei van nestjonen varieert in verschillende omgevingen met verschillende klimatologische 
omstandigheden, en in eenzelfde omgeving gedurende het jaar. Wij hebben groei en 
afweersysteem in nestjongen van equatoriale roodkapleeuweriken, vogels die het hele jaar kunnen 
broeden, in drie locaties die geografisch dichtbij elkaar liggen maar klimatologisch verschillend 
zijn met elkaar vergeleken: Zuid-Kinangop, Noord-Kinangop en Kedong, Kenia. Daarnaast 
hebben we in Kedong gedurende een jaar onderzocht wat het effect van variatie in broedintensiteit 
en regen op groei en afweersysteem van de leeuwerik-jongen was. We hebben lichaamsgewicht, 
vleugel- en tarsuslengte bij het uitkomen (dag 1) en 4, 7 en 10 dagen na het uitkomen gemeten. 
Daarnaast kwantificeerden we vier maten van afweersysteem (haptoglobine, stikstofoxide, 
agglutinatie en lysis) met behulp van bloedmonsters die we verzamelden op dag 10. We ontdekten 
dat lichaamsgewicht en grootte bij het uitkomen het laagst waren op de meest droge locatie, 
Kedong, wat zou kunnen komen doordat vrouwtjes leeuweriken hier minder (konden) investeren 
in hun eieren. Echter, in tegenstelling tot onze voorspellingen groeiden jongen in Kedong na het 
uitkomen sneller dan de andere twee, koelere en nattere locaties, Zuid- en Noord-Kinangop, 
mogelijk vanwege de grote hoeveelheid voedsel in Kedong in vergelijking met de andere twee 
locaties. Uit de resultaten van de vergelijking over het jaar in Kedong bleek dat tijdens de periodes 
dat de meeste individuen broedden, de nestjongen tijdens het uitkomen maar niet in de dagen erna 
zwaarder waren, terwijl de nestjongen sneller groeiden na het uitkomen in periodes dat er meer 
regen viel. Dit wijst erop dat tijdens deze periodes vrouwtjesleeuweriken een betere 
lichaamsconditie hebben, en dat de kwaliteit en kwantiteit van het voedsel goed is. We vonden 
geen significante verschillen in het afweersysteem van nestjongen, noch tussen locaties, noch in 
de variatie gedurende het jaar binnen Kedong, wat suggereert dat het afweersysteem van 
nestjongen zich in een later stadium, nadat de jongen het nest verlaten, ontwikkelt. 
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Veranderingen in omgevingsfactoren in gebieden die op hogere breedtegraad liggen zijn vaak 
afhankelijk van het seizoen en daardoor voorspelbaar.  Daglengte valt hiermee samen en in deze 
regio is dit de belangrijkste aanwijzing voor de timing van de voortplanting bij vogels. Vogels in 
dit gebied kunnen hun voortplanting afstemmen op de omgeving door gebruik te maken van de 
langer wordende fotoperiode tijdens de lente. In deze regio speelt daglengte ook een belangrijke 
rol bij het bepalen van veranderingen in omgevingsfactoren zoals temperatuur en beschikbaarheid 
van voedsel, factoren die vogels gebruiken als aanvullende aanwijzingen om de timing van de 
voortplanting af te stemmen op lokale omgevingsomstandigheden. Dit resulteert in synchronisatie 
van het broeden in de lente binnen en tussen soorten die op dezelfde locatie leven. Bij vogels is er 
een verband tussen de  groeisnelheid van de jongen en het tempo van leven (ook wel “pace of life” 
genoemd), en het is bekend dat nestjongen sneller groeien op hogere breedtegraden, in 
hooggelegen gebieden en in nattere omgevingen. Echter, variatie in de groei en ontwikkeling van 
jonge vogels wordt ook verondersteld aangepast te zijn aan specifieke omgevingsomstandigheden. 
Lichaamsfuncties, b.v. voortplanting, en groei, vereisen middelen die vaak schaars zijn en die 
fitness kosten met zich meebrengen. Fysiologische processen, zoals voortplanting en het 
afweersysteem, moeten gebruik maken van dezelfde beperkte middelen, en dit resulteert vaak in 
een afweging waarbij er niet in alle functies geïnvesteerd kan worden (zogenaamde trade-offs). 
Dit is vooral bestudeerd bij vogels die leven op hogere breedtegraden. Een hypothese is dat het 
afweersysteem tijdens veeleisende fases van de  levenscyclus wordt onderdrukt, met name tijdens 
de voortplanting, wanneer dieren bronnen zoals voedsel, energie en tijd toewijzen aan het 
grootbrengen en verzorgen van het nageslacht. Niettemin hebben de seizoenen zowel invloed op 
de voortplanting als op het afweersysteem bij vogels op hogere breedtegraden. Behalve dat het 
wordt beïnvloed door trade-offs met de voortplanting, kan bij vogels seizoensvariatie in het 
afweersysteem ook worden veroorzaakt door veranderingen in omstandigheden in de omgeving, 
veranderingen die samenvallen met de voortplanting. Dit maakt het moeilijk om de effecten van 
reproductie op de variatie in het afweersysteem los te koppelen van die van omgevingsfactoren.  

In tegenstelling hierop, zijn de omgevingsomstandigheden in tropische equatoriale 
omgevingen, en in de tropen in het algemeen, variabel binnen en tussen locaties die dicht bij elkaar 
liggen, wat leidt tot een diversiteit aan eigenschappen die met het broeden te maken hebben, zoals 
groeisnelheden van jongen. Biotische en abiotische factoren in verschillende klimatologische 
omstandigheden zijn niet kwantitatief opgetekend, of zijn her en der door de literatuur verspreid. 
Daardoor is het hiermee niet mogelijk om de bijdrage te onderzoeken van deze factoren aan de 
voortplanting in tropische vogels in equatoriale gebieden. Voor zover bekend heeft geen enkele 
studie gekeken naar de effecten van meerdere omgevingsfactoren op de voortplanting bij vogels 
in verschillende klimatologische omstandigheden in equatoriale tropen. In hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift hebben we omgevingsfactoren - regenval, gemiddelde minimumtemperatuur (Tmin), 
gemiddelde maximumtemperatuur (Tmax) en voedsel (kruipende en vliegende ongewervelden) - en 
intensiteit en voorkomen van nestactiviteit in roodkapleeuweriken (Calandrella cinerea) 

 

 

onderzocht, en vergeleken binnen en tussen elk van drie studieomgevingen: een koel en nat gebied 
- South-Kinangop -, een warm en nat gebied - North- Kinangop -, en een warm en droog gebied - 
Kedong. We hebben getest of een van deze factoren de timing van de voortplanting bij de 
roodkapleeuwerik beïnvloedde. We vonden dat zowel omgevingsomstandigheden als nestactiviteit 
van de leeuweriken binnen elk van onze drie klimatologisch verschillende locaties onvoorspelbaar 
en zeer variabel waren gedurende het jaar. Bovendien verschilden omgevingsomstandigheden en 
nestactiviteit ruimtelijk (tussen locaties), wat suggereert dat deze omstandigheden variëren op een 
kleine ruimtelijke schaal. Tot onze verbazing was de nestactiviteit op elk van deze locaties niet 
gerelateerd aan de omgevingscondities die we hebben gemeten, waardoor de vraag ontstaat welke 
andere factoren de timing van de voortplanting bij deze soort beïnvloeden, een vraag die verder 
onderzoek vereist.  
 De groei van nestjongen en de ontwikkeling en ontogenie van het afweersysteem in 
tropische equatoriale gebieden worden in verband gebracht met een traag tempo van leven. 
Bovendien wordt variatie in groei en afweersysteem binnen en tussen populaties in deze regio vaak 
geassocieerd met specifieke omgevingsomstandigheden. In het licht van de vaak onvoorspelbare 
en grote variabiliteit in omgevingsomstandigheden in deze regio, is er weinig bekend over hoe de 
groei van nestjonen varieert in verschillende omgevingen met verschillende klimatologische 
omstandigheden, en in eenzelfde omgeving gedurende het jaar. Wij hebben groei en 
afweersysteem in nestjongen van equatoriale roodkapleeuweriken, vogels die het hele jaar kunnen 
broeden, in drie locaties die geografisch dichtbij elkaar liggen maar klimatologisch verschillend 
zijn met elkaar vergeleken: Zuid-Kinangop, Noord-Kinangop en Kedong, Kenia. Daarnaast 
hebben we in Kedong gedurende een jaar onderzocht wat het effect van variatie in broedintensiteit 
en regen op groei en afweersysteem van de leeuwerik-jongen was. We hebben lichaamsgewicht, 
vleugel- en tarsuslengte bij het uitkomen (dag 1) en 4, 7 en 10 dagen na het uitkomen gemeten. 
Daarnaast kwantificeerden we vier maten van afweersysteem (haptoglobine, stikstofoxide, 
agglutinatie en lysis) met behulp van bloedmonsters die we verzamelden op dag 10. We ontdekten 
dat lichaamsgewicht en grootte bij het uitkomen het laagst waren op de meest droge locatie, 
Kedong, wat zou kunnen komen doordat vrouwtjes leeuweriken hier minder (konden) investeren 
in hun eieren. Echter, in tegenstelling tot onze voorspellingen groeiden jongen in Kedong na het 
uitkomen sneller dan de andere twee, koelere en nattere locaties, Zuid- en Noord-Kinangop, 
mogelijk vanwege de grote hoeveelheid voedsel in Kedong in vergelijking met de andere twee 
locaties. Uit de resultaten van de vergelijking over het jaar in Kedong bleek dat tijdens de periodes 
dat de meeste individuen broedden, de nestjongen tijdens het uitkomen maar niet in de dagen erna 
zwaarder waren, terwijl de nestjongen sneller groeiden na het uitkomen in periodes dat er meer 
regen viel. Dit wijst erop dat tijdens deze periodes vrouwtjesleeuweriken een betere 
lichaamsconditie hebben, en dat de kwaliteit en kwantiteit van het voedsel goed is. We vonden 
geen significante verschillen in het afweersysteem van nestjongen, noch tussen locaties, noch in 
de variatie gedurende het jaar binnen Kedong, wat suggereert dat het afweersysteem van 
nestjongen zich in een later stadium, nadat de jongen het nest verlaten, ontwikkelt. 
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 De hypothese is dat equatoriale tropische vogels lang leven met een langzaam 
levenstempo. In tegenstelling tot hun tegenhangers die op hogere breedtegraad leven, worden deze 
vogels  geassocieerd met een goed ontwikkeld afweermechanisme (dat de overlevingskans 
vergroot), zelfs tijdens uitdagende periodes zoals tijdens de voortplanting. Equatoriale tropische 
regio's hebben vaak niet de voorspelbare jaarlijkse seizoensvariatie van 
omgevingsomstandigheden die kenmerkend is voor regio’s op hogere breedtegraden, maar 
vertonen eerder grote onvoorspelbare verschillen in de omgevingsomstandigheden over tijd, en 
tussen locaties die dicht bij elkaar liggen. Dit betekent dat de voortplanting niet nauw gecorreleerd 
is met de variatie in de omgevingsomstandigheden, en dat vogels zich het hele jaar door kunnen 
voortplanten, waardoor equatoriale tropische systemen bij uitstek geschikt zijn om de effecten van 
reproductie te ontwarren van de effecten die worden veroorzaakt door variatie in 
omgevingsomstandigheden. In hoofdstuk 4 en 5 van dit proefschrift hebben we deze eigenschap 
van het equatoriale tropische systemen benut om inzicht te krijgen in de rol die voortplanting speelt 
in de variatie in het afweersysteem en lichaamsgewicht, onafhankelijk van 
omgevingsomstandigheden. In beide hoofdstukken hebben we gekeken of verschillen in 
afweersysteem tussen broedende en niet-broedende vogels niet het gevolg waren van verschillen 
in de omgevingsomstandigheden door te testen of regenval, Tmin en Tmax verschilden tussen 
broedende en niet-broedende vogels.  
 In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht hoe het afweersysteem en lichaamgewicht van 
mannetjes en vrouwtjes verschilden tussen broedende en niet-broedende roodkap- en 
roodnekleeuweriken (Mirafra africana). Deze twee soorten leven in hetzelfde equatoriale 
grasland, maar bezetten verschillende niches binnen dit grasland. We onderzochten ook hoe 
immuunsysteem en lichaamsgewicht beïnvloed werden door sekse. We ontdekten dat het 
afweersysteem bij deze sympatrische soorten niet werd verzwakt tijdens de reproductie, maar dat 
de concentraties stikstofoxide in plaats daarvan omhoog gingen in de periode waarin de ouders de 
jongen voeren. Bovendien waren de concentraties stikstofoxide van de roodkapleeuweriken tijdens 
broedperioden hoog als Tmax ook hoog was. Dit suggereert dat een hogere Tmax een gunstige 
omgeving schiep voor groei, ontwikkeling en reproductie van micro-organismen en parasieten die 
op hun beurt de verhoging van stikstofoxide teweegbrachten. Verder ontdekten we dat roodkap- 
en roodkeelleeuweriken contrasterende immuun-maten lieten zien. De eerstgenoemde had een 
hogere stikstofoxide dan de laatste, terwijl de laatste hoger haptoglobine had dan de eerste, een 
aanwijzing voor verschillen in levensstijl aanpassingen aan variabele en onvoorspelbare 
milieuomstandigheden van twee sympatrische soorten. In beide soorten verschilde  
lichaamsgewicht niet tussen broedende en niet broedende vogels, terwijl de mannetjes zwaarder 
waren dan de vrouwtjes in roodnekleeuweriken. Bij beide soorten hadden regen en Tmin geen effect 
op het broedgedrag. Tmax verschilde ook niet tussen de twee broedstatussen bij 
roodnekleeuweriken, maar deed dit wel bij roodkapleeuweriken waar de Tmax hoger was tijdens 
het voeren van de jongen dan wanneer de vogels niet broedden. Voor roodkapleeuweriken kunnen 
we daarom een effect van Tmax op de vergelijking van het afweersysteem van vogels tijdens de 
jongenfase en niet broedende vogels niet uitsluiten. 

 

 

 In hoofdstuk 5 onderzochten we hoe de voortplanting variatie in het afweersysteem en 
lichaamsgewicht van roodkapleeuweriken beïnvloedt. Dit onderzoek deden wij in onze drie 
equatoriale Keniaanse locaties die geografisch dichtbij elkaar liggen, echter met verschillende 
klimaten: Zuid-Kinangop, Noord-Kinangop en Kedong, drie gebieden waar de vogels gedurende 
het hele jaar kunnen broeden. Elk van deze drie locaties wordt gekenmerkt door grote 
schommelingen in de hoeveelheid en periodes van regenval en voedsel binnen en tussen jaren. 
Omdat alleen vrouwtjes in deze soort incuberen, onderzochten we variaties in het afweersysteem 
en het lichaamsgewicht tijdens het voeren van de jongen en wanneer de vogels niet broeden in 
beide seksen, en tijdens de incubatie alleen in vrouwtjes. In tegenstelling tot wat verwacht werd, 
steeg stikstofoxide in roodkapleeuweriken tijdens het voeren van de jongen en nam het af wanneer 
de vogels niet broeden. Dit wijst op het vermogen van de soort om gelijktijdig twee fysiologische 
processen (reproductie en afweersysteem) te handhaven. Bovendien was de Tmax in perioden 
waarin stikstofoxide hoog was en vogels broedden, ook hoog, wat aangeeft dat patronen van 
stikstofoxide kunnen reageren op broedpatronen of op veranderingen in Tmax. We vonden 
verschillen tussen onze drie klimatologisch verschillende locaties in meerdere maten van het 
afweersysteem tijdens verschillende broedstatussen, wat suggereert dat verschillende maten van 
het afweersysteem anders werden beïnvloed door verschillende omgevingscondities. De maten 
van het afweersysteem en lichaamsgewicht werden niet beïnvloed door sekse. We concluderen dat 
vogels die leven in een omgeving met contrasterende klimatologische omstandigheden, 
verschillende afweer-strategieën lijken te ontwikkelen om zichzelf tegen infecties te beschermen, 
vermoedelijk gebaseerd op de heersende omgevingsomstandigheden die een selectiedruk 
uitoefenen door de heersende ziekterisico's in hun omgeving. 
 Concluderend biedt dit proefschrift nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven met 
betrekking tot hoe vogels in equatoriale tropen omgaan met hun omgeving. Het laat zien dat de 
levensgeschiedenissen van vogels die leven op hogere breedtegraadzones en die van equatoriale 
tropen anders zijn, en hoe de omgevingsomstandigheden van deze gebieden verschillen in de 
manier waarop ze fysiologische processen, bijvoorbeeld reproductie, groei en afweersysteem, 
beïnvloeden bij vogels. Dit proefschrift toont de onvoorspelbaarheid en grote variabiliteit in 
omgevingsomstandigheden binnen een locatie en tussen dichtbij elkaar liggende locaties binnen 
het equatoriale tropische gebied. Deze variatie in omstandigheden heeft tot gevolg dat er een hoge 
variabiliteit is over het jaar in de timing van reproductie, groeipatronen en afweersystemen zowel 
op één locatie, en tussen de drie dicht bij elkaar liggende locaties.  
 Dit proefschrift heeft nieuwe wetenschappelijke kennis opgeleverd die in contrast staat 
met de in zwang zijnde hypothesen. We ontdekten dat de omgevingscondities die we hebben 
gemeten - regen, Tmin, Tmax en voedselbeschikbaarheid – de beslissing om zich wel of niet voort te 
planten in roodkapleeuweriken niet beïnvloeden. We denken dat andere factoren, zoals 
nestpredatie, vrouwelijke eiwitreserves of sociale factoren belangrijk zouden kunnen zijn in de 
timing van de voortplanting en dat studies gericht op deze factoren moeten worden uitgevoerd. In 
tegenstelling tot onze verwachting groeiden jonge roodkapleeuweriken sneller in de droogste 
locatie, Kedong, waarvan we voorspeld hadden dat deze de laagste primaire productiviteit en de 
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 De hypothese is dat equatoriale tropische vogels lang leven met een langzaam 
levenstempo. In tegenstelling tot hun tegenhangers die op hogere breedtegraad leven, worden deze 
vogels  geassocieerd met een goed ontwikkeld afweermechanisme (dat de overlevingskans 
vergroot), zelfs tijdens uitdagende periodes zoals tijdens de voortplanting. Equatoriale tropische 
regio's hebben vaak niet de voorspelbare jaarlijkse seizoensvariatie van 
omgevingsomstandigheden die kenmerkend is voor regio’s op hogere breedtegraden, maar 
vertonen eerder grote onvoorspelbare verschillen in de omgevingsomstandigheden over tijd, en 
tussen locaties die dicht bij elkaar liggen. Dit betekent dat de voortplanting niet nauw gecorreleerd 
is met de variatie in de omgevingsomstandigheden, en dat vogels zich het hele jaar door kunnen 
voortplanten, waardoor equatoriale tropische systemen bij uitstek geschikt zijn om de effecten van 
reproductie te ontwarren van de effecten die worden veroorzaakt door variatie in 
omgevingsomstandigheden. In hoofdstuk 4 en 5 van dit proefschrift hebben we deze eigenschap 
van het equatoriale tropische systemen benut om inzicht te krijgen in de rol die voortplanting speelt 
in de variatie in het afweersysteem en lichaamsgewicht, onafhankelijk van 
omgevingsomstandigheden. In beide hoofdstukken hebben we gekeken of verschillen in 
afweersysteem tussen broedende en niet-broedende vogels niet het gevolg waren van verschillen 
in de omgevingsomstandigheden door te testen of regenval, Tmin en Tmax verschilden tussen 
broedende en niet-broedende vogels.  
 In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht hoe het afweersysteem en lichaamgewicht van 
mannetjes en vrouwtjes verschilden tussen broedende en niet-broedende roodkap- en 
roodnekleeuweriken (Mirafra africana). Deze twee soorten leven in hetzelfde equatoriale 
grasland, maar bezetten verschillende niches binnen dit grasland. We onderzochten ook hoe 
immuunsysteem en lichaamsgewicht beïnvloed werden door sekse. We ontdekten dat het 
afweersysteem bij deze sympatrische soorten niet werd verzwakt tijdens de reproductie, maar dat 
de concentraties stikstofoxide in plaats daarvan omhoog gingen in de periode waarin de ouders de 
jongen voeren. Bovendien waren de concentraties stikstofoxide van de roodkapleeuweriken tijdens 
broedperioden hoog als Tmax ook hoog was. Dit suggereert dat een hogere Tmax een gunstige 
omgeving schiep voor groei, ontwikkeling en reproductie van micro-organismen en parasieten die 
op hun beurt de verhoging van stikstofoxide teweegbrachten. Verder ontdekten we dat roodkap- 
en roodkeelleeuweriken contrasterende immuun-maten lieten zien. De eerstgenoemde had een 
hogere stikstofoxide dan de laatste, terwijl de laatste hoger haptoglobine had dan de eerste, een 
aanwijzing voor verschillen in levensstijl aanpassingen aan variabele en onvoorspelbare 
milieuomstandigheden van twee sympatrische soorten. In beide soorten verschilde  
lichaamsgewicht niet tussen broedende en niet broedende vogels, terwijl de mannetjes zwaarder 
waren dan de vrouwtjes in roodnekleeuweriken. Bij beide soorten hadden regen en Tmin geen effect 
op het broedgedrag. Tmax verschilde ook niet tussen de twee broedstatussen bij 
roodnekleeuweriken, maar deed dit wel bij roodkapleeuweriken waar de Tmax hoger was tijdens 
het voeren van de jongen dan wanneer de vogels niet broedden. Voor roodkapleeuweriken kunnen 
we daarom een effect van Tmax op de vergelijking van het afweersysteem van vogels tijdens de 
jongenfase en niet broedende vogels niet uitsluiten. 

 

 

 In hoofdstuk 5 onderzochten we hoe de voortplanting variatie in het afweersysteem en 
lichaamsgewicht van roodkapleeuweriken beïnvloedt. Dit onderzoek deden wij in onze drie 
equatoriale Keniaanse locaties die geografisch dichtbij elkaar liggen, echter met verschillende 
klimaten: Zuid-Kinangop, Noord-Kinangop en Kedong, drie gebieden waar de vogels gedurende 
het hele jaar kunnen broeden. Elk van deze drie locaties wordt gekenmerkt door grote 
schommelingen in de hoeveelheid en periodes van regenval en voedsel binnen en tussen jaren. 
Omdat alleen vrouwtjes in deze soort incuberen, onderzochten we variaties in het afweersysteem 
en het lichaamsgewicht tijdens het voeren van de jongen en wanneer de vogels niet broeden in 
beide seksen, en tijdens de incubatie alleen in vrouwtjes. In tegenstelling tot wat verwacht werd, 
steeg stikstofoxide in roodkapleeuweriken tijdens het voeren van de jongen en nam het af wanneer 
de vogels niet broeden. Dit wijst op het vermogen van de soort om gelijktijdig twee fysiologische 
processen (reproductie en afweersysteem) te handhaven. Bovendien was de Tmax in perioden 
waarin stikstofoxide hoog was en vogels broedden, ook hoog, wat aangeeft dat patronen van 
stikstofoxide kunnen reageren op broedpatronen of op veranderingen in Tmax. We vonden 
verschillen tussen onze drie klimatologisch verschillende locaties in meerdere maten van het 
afweersysteem tijdens verschillende broedstatussen, wat suggereert dat verschillende maten van 
het afweersysteem anders werden beïnvloed door verschillende omgevingscondities. De maten 
van het afweersysteem en lichaamsgewicht werden niet beïnvloed door sekse. We concluderen dat 
vogels die leven in een omgeving met contrasterende klimatologische omstandigheden, 
verschillende afweer-strategieën lijken te ontwikkelen om zichzelf tegen infecties te beschermen, 
vermoedelijk gebaseerd op de heersende omgevingsomstandigheden die een selectiedruk 
uitoefenen door de heersende ziekterisico's in hun omgeving. 
 Concluderend biedt dit proefschrift nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven met 
betrekking tot hoe vogels in equatoriale tropen omgaan met hun omgeving. Het laat zien dat de 
levensgeschiedenissen van vogels die leven op hogere breedtegraadzones en die van equatoriale 
tropen anders zijn, en hoe de omgevingsomstandigheden van deze gebieden verschillen in de 
manier waarop ze fysiologische processen, bijvoorbeeld reproductie, groei en afweersysteem, 
beïnvloeden bij vogels. Dit proefschrift toont de onvoorspelbaarheid en grote variabiliteit in 
omgevingsomstandigheden binnen een locatie en tussen dichtbij elkaar liggende locaties binnen 
het equatoriale tropische gebied. Deze variatie in omstandigheden heeft tot gevolg dat er een hoge 
variabiliteit is over het jaar in de timing van reproductie, groeipatronen en afweersystemen zowel 
op één locatie, en tussen de drie dicht bij elkaar liggende locaties.  
 Dit proefschrift heeft nieuwe wetenschappelijke kennis opgeleverd die in contrast staat 
met de in zwang zijnde hypothesen. We ontdekten dat de omgevingscondities die we hebben 
gemeten - regen, Tmin, Tmax en voedselbeschikbaarheid – de beslissing om zich wel of niet voort te 
planten in roodkapleeuweriken niet beïnvloeden. We denken dat andere factoren, zoals 
nestpredatie, vrouwelijke eiwitreserves of sociale factoren belangrijk zouden kunnen zijn in de 
timing van de voortplanting en dat studies gericht op deze factoren moeten worden uitgevoerd. In 
tegenstelling tot onze verwachting groeiden jonge roodkapleeuweriken sneller in de droogste 
locatie, Kedong, waarvan we voorspeld hadden dat deze de laagste primaire productiviteit en de 
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bijbehorende lage voedselbeschikbaarheid zou hebben, dan die op de twee koelere en nattere 
locaties in Zuid- en Noord-Kinangop. Kedong bleek de hoogste voedselbeschikbaarheid te hebben 
van de drie gebieden. Onze drie locaties geven mogelijk niet een typische droogtegradiënt weer, 
met een daling van de primaire productiviteit en de bijbehorende afname van biomassa van 
ongewervelde dieren. Toekomstige studies moeten zich richten op onderzoeken naar variatie in 
groeisnelheid in omgevingen die een echte gradiënt in droogte vertegenwoordigen. 
 Tegen onze verwachting in, varieerde het afweersysteem van nestjongen van de 
roodkapleeuwerik niet tussen de drie locaties die we bestudeerden, noch binnen Kedong, wat 
suggereert dat het afweersysteem van de nestjongen zich in latere stadia na het uitvliegen 
ontwikkelt. Om een gedetailleerd inzicht in de ontogenese van het afweersysteem te krijgen, 
zouden verdere studies gericht moeten zijn op het systematisch meten van verschillende maten van 
het afweersysteem, op verschillende tijdstippen in de groei, inclusief het volgen van de jongen tot 
volwassenheid. In tegenstelling tot de populaire hypothese dat het afweersysteem van vogels 
tijdens de broedperiode verzwakt wordt, constateren we in dit proefschrift dat in twee sympatrische 
soorten, roodkap- en roodnekleeuweriken, de hoeveelheid stikstofoxide toeneemt tijdens het 
voeren van de jongen in vergelijking met periodes dat er niet gebroed wordt. Stikstofoxide nam 
ook toe tijdens het voeren van de jongen en de incubatie in vergelijking met niet broedende vogels 
in respectievelijk Noord-Kinangop en Zuid-Kinangop in het onderzoek naar de variatie in het 
afweersysteem van roodkapleeuweriken binnen en tussen drie locaties met verschillende 
klimatologische omstandigheden. Deze twee uitkomsten wijzen op ondersteuning voor een 
evolutionaire link tussen levensgeschiedenisstrategie en het afweersysteem. Verder is de 
verhoging van stikstofoxide tijdens het broeden in roodkapleeuweriken samen met perioden van 
hogere Tmax in beide onderzoeken opgetreden, wat suggereert dat patronen van stikstofonoxide 
kunnen hebben gereageerd op patronen van broedactiviteit of op veranderingen in 
milieuomstandigheden, factoren die toekomstige studies zou moeten onderzoeken. 
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