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English summary

Infidelity, often resulting in extra-pair paternity, occurs frequently across socially 
monogamous taxa, yet the evolutionary forces underlying this behaviour remain elusive 
and highly debated. In particular, given that infidelity can be costly for females and that, 
unlike for males, extra-pair fertilisations do not necessarily increase a female’s reproductive 
success, it is unclear why females engage in extra-pair mating. Several hypotheses have 
been proposed to explain the evolution of female infidelity and can be grouped in two broad 
categories: adaptive vs non-adaptive hypotheses.

Adaptive models maintain that infidelity has evolved under positive selection, as it improves 
female fitness by limiting the costs of additional mating (in systems where males force 
copulations or commit infanticide) or by providing either direct material benefits (e.g. fertility 
assurance, extra parental care or nutrients) or indirect genetic benefits (high-quality genes in 
offspring). Indirect genetic benefits can be subdivided into ‘good genes’ and ‘compatible 
genes’ benefits. Under the good genes scenario, infidelity enables the acquisition of high 
quality paternal gene variants in offspring (i.e. alleles that increase offspring fitness by 
additive effect). This is expected to occur via female choice based on male phenotypic features 
signalling genetic quality, such as body size, ornaments and/or age. The compatible genes 
hypothesis, on the other hand, maintains that female preference (pre- or post-copulation) 
is based on the level of genetic compatibility between maternal and paternal genomes – 
‘compatible alleles’ being those that increase fitness via either epistasis, dominance or 
over-dominance. In this scenario, females should, for instance, avoid mating with close 
relatives – to avoid inbreeding – and with males carrying genetic elements which would 
cause intra-genomic conflict in the embryo. In contrast to adaptive models, non-adaptive 
hypotheses propose that infidelity does not increase female fitness and that it evolves because 
it is genetically correlated to traits under positive selection in males or females.

About four decades after the question was posed, the evolution of infidelity remains an 
enigma. Work assessing non-adaptive explanations has been very scarce and more research is 
needed to provide any clear evidence of such hypotheses. Despite their high number, studies 
addressing adaptive explanations have produced contrasting results. One of the main issues 
with most of these studies is their short time-frame. Infidelity can vary across years due to 
changing environmental conditions, such as habitat quality, and socio-demographic factors, 
including breeding density and breeding synchrony. Short-term studies are therefore unlikely 
to detect any real trends in the occurrence and frequency of infidelity. Another problem with 
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the majority of past studies is that they work on open systems, where individual movement 
and dispersal make it impossible to sample most individuals within a study population. This 
leads to a significant lack of paternity and survival data, which are crucial in shedding light 
on the evolution of mating strategies.

In this thesis, I investigated several potential drivers of infidelity in the Seychelles warbler 
(Acrocephalus sechellensis), a socially monogamous passerine displaying high rates of 
infidelity and facultative cooperative breeding. Moreover, I addressed a consequence of 
infidelity in this species, i.e. the contribution of extra-group paternity to the variation in 
male reproductive success. The study population used resides on a small island (Cousin, 
Seychelles), features virtually no dispersal and has been monitored since 1985 as part of a 
long-term project.

In chapter 2, I simultaneously addressed multiple socio-ecological conditions potentially 
influencing female infidelity over a period of 18 years. In particular, I tested hypotheses 
predicting the influence of territory quality, breeding density and synchrony, group size and 
composition (number and sex of subordinates/helpers) on the likelihood of female infidelity. 
Also, I assessed whether females use infidelity to avoid inbreeding when they are closely 
related to the dominant male in their group (in the Seychelles warbler, maternity is gained 
by both dominant and subordinate females, while paternity is almost always gained by 
dominant males). I showed that group size, rather than group composition, best predicts the 
likelihood of producing an extra-group offspring for both dominant and subordinate females 
(via a positive association). Higher genetic relatedness between a female and the dominant 
male in her group also resulted in more extra-group paternity — but only for subordinate 
females — and this does not prevent inbreeding occurring in the population. These findings 
provide limited evidence for inbreeding avoidance via infidelity (indirect ‘compatible genes’ 
benefits) and highlight the role that social conditions play in promoting infidelity in this and 
possibly other cooperative species.

In chapter 3, I assessed patterns of male and female extra-group reproduction in relation 
to age, a key phenotypic trait that appears to underlie considerable individual variation 
in infidelity. Numerous studies have shown that older males are generally more likely to 
obtain extra-pair paternity and less likely to be cuckolded. However, whether this occurs 
because males get better at gaining paternity as they grow older, or because higher quality 
males that live longer are preferred by females, has rarely been tested.  Here, I disentangled 
within-individual changes in infidelity through life from between-individual differences in 
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infidelity due to longevity or age of first dominance/reproduction. I found that the production 
of extra-group offspring was predicted by an individual’s age in both sexes, increasing in 
early life before declining in late life. Furthermore, males were cuckolded less as they grew 
older. These results indicate that patterns of infidelity are determined by within-individual 
changes with age, rather than by differences between individuals in intrinsic quality. This 
challenges the hypothesis that the association between male age and extra-group paternity is 
due to females seeking high quality paternal gene variants for their offspring (indirect ‘good 
genes’ benefits). Moreover, I showed that extra-group paternity explained a high proportion 
(ca 50%) of the total reproductive success of males and is thus likely to be under strong 
selection. 

In chapter 4, I estimated key components of the genetic mechanism at the basis of the 
‘good genes’ hypothesis, i.e. the selection on female infidelity via indirect additive genetic 
benefits. I used 25 years of genetic pedigree data to quantify the additive genetic variance and 
heritability of female infidelity. I found non-zero additive genetic variance and heritability 
of female extra-group reproduction, but heritability was moderately low (h2 = 0.12). These 
results suggest that, in the Seychelles warbler, selection on female extra-group reproduction 
via indirect additive genetic benefits is unlikely to be strong and, therefore, unlikely to play 
an important role in the evolution of infidelity.

In chapter 5, I addressed the impact of infidelity on the variation in male reproductive 
success. I quantified the contribution of extra-group paternity to the total and age-specific 
variance in reproductive success standardised by the squared mean, i.e. the ‘opportunity for 
selection’ (the maximum possible strength of selection that can act on any trait). Moreover, 
I compared the standardised variance in actual (genetic) vs apparent (social) reproductive 
success to assess if extra-group paternity increased the opportunity for selection over that 
resulting from the social mating system (monogamy). Overall, the contribution of extra-group 
paternity to the variance in lifetime reproductive success was two thirds of the contribution 
of within-group paternity, and it provided a modest increase in the variance in reproductive 
success (22%). Partitioning the total opportunity for selection (across all males) and the 
age-specific opportunity for selection (of males surviving to each age) into their age-specific 
(co)variance components, showed that the relative contribution of extra-group paternity was 
often smaller than that of within-group paternity. However, the contribution of extra-group 
paternity to the variance in reproductive success was still substantial at most ages and varied 
considerably with age. Therefore, extra-group paternity provided an important age-dependent 
contribution to the opportunity for selection in the Seychelles warbler, potentially influencing 
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evolutionary processes in this age-structured population. This highlights the importance of 
accounting for age-specific variation in age-structured systems.

In conclusion, I showed that both extrinsic (social) and intrinsic (individual) factors were 
related to patterns of infidelity in the Seychelles warbler. Both male and female extra-group 
reproduction were age-dependent (changing within-individuals with age). In males, such 
age-related changes probably altered the age-specific contribution of extra-group paternity 
to the variance in reproductive success. Upon assessing indirect genetic benefits of female 
infidelity, I provided limited evidence for inbreeding avoidance. Further, the age-related 
patterns of infidelity did not offer evidence that females use extra-group reproduction to 
acquire good paternal genes in offspring. This finding, in combination with the moderately 
low heritability of female extra-group reproduction, suggests that infidelity is unlikely to 
evolve via indirect additive genetic benefits. Other mechanisms – including those that are 
adaptive to females (i.e. indirect non-additive genetic benefits and non-genetic benefits) and 
those that are non-adaptive (i.e. genetic constraints) may be at play in the evolution of this 
mating strategy.
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Dutch summary
Translation by Mirjam Borger

Overspel komt veel voor in sociaal monogame soorten, vaak ook resulterend in buiten-paar 
vaderschap. Echter, de evolutionaire krachten achter dit gedrag zijn nog steeds onbekend 
en omstreden. Het is vooral onduidelijk waarom vrouwtjes overspel plegen, aangezien 
overspel kostbaar kan zijn en het niet automatisch het reproductief succes van vrouwtjes 
laat toenemen, in tegenstelling tot mannetjes. Er zijn meerdere hypotheses voorgesteld om 
de evolutie van vrouwelijk overspel te verklaren, die gegroepeerd kunnen worden in twee 
categorieën: adaptieve en non-adaptieve hypotheses.

Adaptieve modellen gaan er vanuit dat overspel is geevolueerd onder positieve selectie, 
omdat het de fitness van vrouwtjes verhoogt, door de kosten van extra paren te beperken (in 
systemen waar mannetjes copulaties forceren of infanticide plegen) of door directe vrouwelijke 
voordelen te verschaffen (bijvoorbeeld vruchtbaarheidszekerheid, extra vaderlijke zorg of 
nutriënten) of door indirecte genetische voordelen te verkrijgen (hoge-kwaliteit genen in 
het nageslacht). Indirecte genetische voordelen kunnen opgedeeld worden in ‘goede genen’ 
en ‘matchende genen’ voordelen. In het geval van het goede genen scenario, zorgt overspel 
voor de verkrijging van hoge kwaliteit vaderlijke genen in het nageslacht (i.e. allelen die de 
fitness van nakomelingen verhoogt door additieve effecten). Naar verwachting gebeurt dit 
via vrouwelijke kieskeurigheid gebaseerd op mannelijke fenotypes die genetische kwaliteit 
aanduiden, zoals lichaamsgrootte, ornamenten en/of leeftijd. Anderzijds voorspelt de 
matchende genen hypothese dat vrouwelijke voorkeur (pre- of postcopulatie) is gebaseerd 
op het niveau van genetische compatibiliteit tussen vrouwelijke en mannelijke genomen. 
Daarbij zijn ‘compatiebele allelen’ allelen die fitness verhogen via epistasie, dominantie of 
over-dominantie. In dit geval zouden vrouwtjes bijvoorbeeld proberen te voorkomen om 
met naaste familieleden te paren, om inteelt te voorkomen, en proberen te voorkomen om 
met mannetjes te paren die genetische elementen dragen die intra-genomische conflicten 
in het embryo zouden kunnen veroorzaken. In tegenstelling tot adaptieve modellen, stellen 
non-adaptieve hypotheses voor dat overspel niet de fitness van vrouwtjes verhoogt, maar dat 
het is geevolueerd omdat het gecorreleerd is met andere eigenschappen die onder positieve 
selectie staan in mannetjes of vrouwtjes.

Ongeveer vier decennia nadat de vraag was voorgelegd, blijft de evolutie van overspel nog 
steeds een raadsel. Studies die non-adaptieve verklaringen onderzoeken zijn zeer schaars 
en meer onderzoek is nodig om duidelijke bewijzen hiervoor te vinden. Ondanks dat er 
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vele studies zijn gedaan naar de adaptieve hypotheses, zijn er contrasterende resultaten 
gevonden. Een van de grootste problemen met veel van deze studies is hun korte tijdspanne. 
Overspel kan variëren tussen jaren door een veranderende omgeving, zoals habitat kwaliteit 
en sociaal-demografische factoren (onder andere broeddichtheid en broedsynchrony, i.e. 
gelijktijdigheid van broeden). Korte-termijn studies hebben daarom een kleinere kans om 
echte trends in het voorkomen van en de frequentie van overspel te detecteren. Een ander 
probleem met de meeste voorgaande studies is dat ze werken in een open systeem, waar 
individuele bewegingen en verpreiding het onmogelijk maken om de meeste individuen in 
een populatie te samplen. Dit leidt tot een groot gebrek aan vaderschaps- en overlevingsdata, 
welke cruciaal zijn om de evolutie van paringsstrategieën te begrijpen. 

In dit promotieonderzoek heb ik verschillende potentiële drijvers van overspel in de 
Seychellenrietzanger (Acrocephalus sechellensis, hierna Seychellenzanger) onderzocht. Dit 
is een sociaal monogame zangvogel die een hoge mate van overspel laat zien en facultatief 
coöperatief broedt. Daarnaast heb ik een consequentie van overspel in deze soort bekeken, 
namelijk de contributie van buiten-groep vaderschap aan de variatie in mannelijk reproductief 
succes. De onderzochte studiepopulatie leeft op een klein eiland (Cousin, Seychellen), laat 
geen verspreiding naar andere eilanden zien en wordt gemonitord sinds 1985 als onderdeel 
van een lange-termijn project.

In hoofdstuk 2 heb ik over een periode van 18 jaar meerdere sociaal-ecologische factoren 
onderzocht die potentiëel vrouwelijk overspel kunnen beïnvloeden. Specifieker, ik heb 
hypotheses getest die de invloed van territoriumkwaliteit, broedseldichtheid en broedsynchrony, 
groepsgrootte en groepscompositie (het aantal en het geslacht van subordinaten/helpers) op 
de kans van vrouwelijk overspel voorspelden. Ook heb ik gekeken of vrouwtjes overspel 
gebruiken om inteelt te voorkomen wanneer ze nauw verwant zijn aan het dominante 
mannetje in hun groep (in de Seychellenzanger kunnen zowel dominante als subordinate 
vrouwtjes moederschap verkrijgen, terwijl vaderschap alleen maar verkregen wordt door 
dominante mannetjes). Ik heb laten zien dat groepsgrootte, en niet de groepscompositie, als 
beste de kans op buiten-groep nakomelingen voorspelt voor zowel dominante als subordinate 
vrouwtjes (via een positieve associatie). Hogere genetische gerelateerdheid tussen vrouwtjes 
en het dominante mannetje in haar groep voorspelde ook meer buiten-groep vaderschap, 
maar alleen voor subordinate vrouwtjes, en dit gedrag voorkomt inteelt niet in de populatie. 
Deze bevindingen verschaffen beperkt bewijs voor de vermijding van inteelt via overspel 
(indirecte ‘matchende genen’ voordelen) en benadrukken de rol van sociale factoren op 
overspel in deze en eventuele andere coöperatieve diersoorten.
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In hoofdstuk 3 heb ik de rol van leeftijd op de patronen van mannelijke en vrouwelijke 
buiten-groep reproductie onderzocht. Leeftijd is een belangrijke fenotypische eigenschap dat 
aanzienlijke individuele variatie in overspel lijkt te veroorzaken. Meerdere studies hebben 
laten zien dat oudere mannetjes meer kans hebben om buiten-paar vaderschap te verkrijgen 
en minder kans hebben om te worden bedrogen. Echter, of dit komt doordat mannetjes beter 
worden in vaderschap verkrijgen als ze ouder worden of omdat hogere kwaliteit mannetjes 
die langer leven geprefereerd worden door vrouwtjes, is zelden getest. Hier heb ik de 
binnen-individuele veranderingen in overspel over tijd onderscheiden van tussen-indviduele 
verschillen in overspel door levensduur of leeftijd van eerste dominantie/reproductie. Ik vond 
dat de productie van buiten-groep nakomelingen werd voorspeld door de leeftijd van een 
individu in beide geslachten. Overspel nam toe aan het begin van het leven en nam weer af 
later in het leven. Verder vond ik dat mannetjes minder werden bedrogen als ze ouder werden. 
Deze resultaten laten zien dat patronen van overspel worden bepaald door binnen-individuele 
veranderingen met leeftijd en niet door verschillen tussen indviduen in hun intrinsieke 
kwaliteit. Dit tart de hypothese dat de associatie tussen mannelijke leeftijd en buiten-groep 
vaderschap komt doordat vrouwtjes hoge kwaliteit vaderlijke genetische varianten voor 
hun nageslacht zoeken (indirecte ‘goede genen’ voordelen). Daarnaast heb ik laten zien dat 
buiten-paar vaderschap een hoge proportie (ca 50%) van het totale reproductieve succes van 
mannetjes verklaarde en dat overspel dus waarschijnlijk onder sterke selectie staat.

In hoofdstuk 4 heb ik een belangrijk component van het genetisch mechanisme achter de 
basis van de ‘goede genen’ hypothese geschat, namelijk de selectie op vrouwelijk overspel 
via indirecte additieve genetische voordelen. Ik heb 25 jaar van genetische stamboom data 
gebruikt om de additieve genetische variantie en de erfelijkheid van vrouwelijk overspel te 
kwantificeren. Ik heb significante additieve genetische variantie gevonden en een erfelijkheid 
van vrouwelijk buiten-groep reproductie gevonden, maar de erfelijkheid was matig (h2 = 
0.12). Deze resultaten suggereren dat selectie op vrouwelijke buiten-groep reproductie via 
indirecte additieve genetische voordelen waarschijnlijk niet sterk is in de Seychellenzanger 
en daarom waarschijnlijk niet een grote rol speelt in de evolutie van overspel.

In hoofdstuk 5 heb ik het gevolg van overspel op de variatie in mannelijk reproductief 
succes onderzocht. Ik heb de contributie van buiten-groep vaderschap aan de totale en 
leeftijdsspecifieke variantie in reproductief succes gekwantificeerd, gestandaardiseerd 
door de wortel van het gemiddelde, met andere woorden ‘de gelegenheid voor selectie’ (de 
maximum mogelijke sterkte van selectie dat op een eigenschap kan aangrijpen). Daarnaast 
heb ik de gestandaardiseerde variantie van het echte (genetische) en ogenschijnlijke (sociale) 
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reproductief succes vergeleken om te schatten of buiten-groep vaderschap de gelegenheid 
voor selectie verhoogde ten opzichte van de gelegenheid voor selectie in een sociaal 
broedsysteem (e.g. monogamie). In het algemeen was de contributie van buiten-groep 
vaderschap op de variantie van het levenslange reproductieve succes twee derde van de 
contributie van de binnen-groep vaderschap en het verhoogde de variantie in reproductief 
succes enigszins (met 22%). Ik heb de totale gelegenheid voor selectie (tussen alle mannetjes) 
en de leeftijdsspecifieke gelegenheid voor selectie (van alle manntjes die tot een bepaalde 
leeftijd overleven) uitgesplitst in hun leeftijdsspecifieke (co)variantie componenten en dat liet 
zien dat de relatieve contributie van buiten-groep vaderschap vaak kleiner was dan dat van 
binnen-groep vaderschap. Echter, de contributie van buiten-groep vaderschap aan de variantie 
in reproductief succes was nog steeds aanzienlijk in de meeste leeftijden en varieerde enorm 
met leeftijd. Daarom verschaft buiten-groep vaderschap een belangrijke leeftijdsafhankelijke 
contributie aan de gelegenheid voor selectie in de Seychellenzanger, wat potentiëel zelfs 
invloed kan hebben op de evolutionaire processen op deze leeftijdsgestructureerde populatie. 
Dit benadrukt het belang van het in ogenschouw nemen van leeftijdsspecifieke variatie in 
leeftijdsgestructureerde systemen.

Concluderend heb ik laten zien dat zowel extrinsieke (sociale) als intrinsieke (indviduele) 
factoren gerelateerd zijn aan de patronen van overspel in de Seychellenzanger. Zowel de 
mannelijke als vrouwelijke buiten-groep reproductie zijn leeftijdsafhankelijk (veranderend 
binnen individuen met leeftijd). In mannetjes, zulke leeftijdsgerelateerde veranderingen 
hebben waarschijnlijk de leeftijdsspecifieke contributie van buiten-groep vaderschap aan 
de variantie in het reproductieve succes gewijzigd. Bij het onderzoeken van de indirecte 
genetische voordelen van vrouwelijk overspel, heb ik beperkt bewijs gevonden voor de 
vermijding van inteelt. Daarnaast heb ik laten zien dat de leeftijdsgerelateerde partronen 
van overspel geen bewijs leveren dat vrouwtjes buiten-paar reproductie gebruiken om goede 
vaderlijke genen te verkrijgen voor hun nageslacht. Dit resultaat, samen met de vrij lage 
erfelijkheid van vrouwelijke buiten-groep reproductie, suggereert dat overspel waarschijnlijk 
niet is geëvolueerd via indirecte additieve genetische voordelen. Andere mechansimen, 
inclusief mechanismen die adaptief zijn voor vrouwtjes (i.e. indirecte non-additieve 
genetische voordelen en niet-genetische voordelen) en mechanismen die non-adaptief zijn 
voor vrouwtjes (i.e. genetische beperkingen) zouden een rol kunnen spelen bij de evolutie 
van deze paringsstrategie.
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