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Seksespecifieke strategieën
in een wereld met
sekse- onevenwichtigheid

SAMENVATTING



Sekseallocatie bij vogels

Sekseallocatie is algemeen gedefinieerd als de relatieve investering van resources in
mannelijke en vrouwelijke nakomelingen. 

In tegenstelling tot zoogdieren hebben bij vogels de vrouwtjes en niet de mannetjes
twee verschillende geslachtschromosomen, namelijk Z en W. Als een vrouwelijke vogel
een ei produceert, komt een Z-chromosoom of een W-chromosoom in het ei terecht
terwijl de mannelijke vogel alleen zaadcellen met Z-chromosomen levert. Dit geeft
vogelmoeders mogelijk meer controle over het geslacht van het embryo in vergelijking
met zoogdieren. In de afgelopen jaren heeft een aantal studies laten zien dat vogel-
moeders het geslacht van het embryo al voor de eigenlijke bevruchting kunnen
bepalen, al is het is nog niet helemaal duidelijk welk mechanisme dit mogelijk maakt. 

Een evolutionaire reden om de sekseratio (de proportie zonen) van de nakome-
lingen te verschuiven is dat onder sommige omstandigheden zonen en dochters niet
dezelfde kans hebben op voortplanting. In natuurlijke populaties zijn er meestal even-
veel vrouwen als mannen. Een eenvoudige verklaring hiervoor is dat het minst voor-
komende geslacht in de populatie meer kans maakt op het vinden van een partner en
dus naar verwachting een groter voortplantingssucces zal hebben. Als er dus bijvoor-
beeld meer mannen dan vrouwen in een populatie voorkomen, is het voor ouders
voordeliger om dochters te hebben. Selectie zorgt er dus voor dat de sekseratio weer
in evenwicht komt. 

Voor een gelijkmatige geslachtsverhouding is het echter ook noodzakelijk dat de
kosten (met name betreffende energie en tijd) van het produceren van zonen en doch-
ters gelijk zijn, evenals de baten na het uitvliegen. In sommige vogelsoorten helpen
jongen van een bepaald geslacht vaker mee bij het grootbrengen van volgende broed-
sels, en kan het dus voordeliger zijn voor de fitness (de hoeveelheid zich reproduce-
rende nakomelingen) van de ouders om meer van dat geslacht te produceren wanneer
er genoeg voedsel aanwezig is. Bevinden ouders zich echter in een slecht territorium
met weinig voedsel, dan zullen jongen die in het territorium van hun ouders blijven
alleen maar meer competitie en dus extra kosten opleveren. In de laatste situatie kan
het voor ouders dus voordeliger zijn om meer van het geslacht te produceren dat
verder weg trekt van thuis. Op deze manier kan het seksespecifieke dispersiegedrag
van nakomelingen, maar ook de maat van seksespecifieke competitie op lokaal niveau
van groot belang zijn bij het bepalen of een van beide geslachten een hogere fitness
voor de ouders zal opleveren. 

De sociale omgeving beïnvloedt de mate van competitie die de jongen ervaren.
Binnen een familie wordt de competitie in het nest beïnvloed door het aantal zonen en
dochters, en de verhouding hiertussen. Op een hoger niveau wordt de competitie
binnen en tussen de seksen bepaald door de lokale dichtheid en geslachtsverhouding
van soortgenoten. Met name bij soorten waar een sekse domineert over de ander, en
waar een sekseverschil in dispersiepatronen bestaat, kan een verandering in de sociale
omgeving de seksespecifieke fitness beïnvloeden.
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Doel van dit onderzoek

Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken hoe competitie (met betrekking
tot lokaal beperkte resources) tussen en binnen de geslachten beïnvloedt of ouders in
zonen of dochters moeten investeren. 

We hebben de Koolmees (Parus major) voor onze studie gekozen omdat deze soort
belangrijke kenmerken bezit om seksespecifieke competitie en sekseallocatie te
kunnen bestuderen. 1. In eerdere studies is aangetoond dat bij koolmezen de vrouw-
tjes de sekseratio van de eieren kunnen beïnvloeden. 2. Bij de koolmees zijn mannen
iets groter dan vrouwen, en door hun dominantie hebben mannen, met name in de
winter, meer voordeel in de competitie over voedsel en slaapplaatsen (nestkasten).
Een verschuiving in the lokale sekseverhouding zou dus de sterkte van competitie
tussen de seksen moeten beïnvloeden. 3. Koolmezen hebben een territoriaal systeem
waarbij mannetjes moeten vechten voor beschikbare territoria. Jonge mannen hebben
een betere kans om een vrijgekomen territorium te bezetten als ze zich dichterbij het
geboorteterritorium vestigen. Daarom hebben jonge mannen waarschijnlijk ook
gemiddeld een kleinere dispersieafstand dan jonge vrouwen. Een toename van de
lokale dichtheid zou daarom vooral voor jonge mannen een toename van competitie
betekenen.

We hebben een experiment gedaan waarmee we competitie binnen de familie
(broedsel) en binnen de lokale groep (plot) konden bekijken. Dit experiment is uitge-
voerd in de jaren 2005 tot 2007 in het Lauwersmeer in het noorden van Nederland.
Het experimentele gebied bestond uit 12 verschillende bos-plots (terreinen, elk met
50 nestkasten). We hebben tegelijkertijd het aantal en de sekseverhouding van de
jongen binnen broedsels en plots gemanipuleerd door jongen van een bepaald
geslacht te verplaatsen, zowel tussen broedsels en tussen plots. Zo werden plots gecre-
ëerd, enerzijds met een hoge of een lage dichtheid van uitvliegende jongen en ander-
zijds met een sekseverhouding van voornamelijk mannetjes (75%), voornamelijk
vrouwtjes (25% mannen) of evenveel mannetjes als vrouwtjes. Om bijvoorbeeld een
plot te creëren waar voornamelijk mannetjes in een hoge dichtheid uitvliegen, hebben
we (op dag 6 na het uitkomen van de eieren) bij alle nesten binnen deze plot een
groot deel van de vrouwelijke jongen weggehaald en door mannelijke jongen
vervangen, en tegelijkertijd extra jongen aan de broedsels toegevoegd. 

Onze verwachting was dat de competitie voor bepaalde resources hoger zou zijn in
plots met een hogere dichtheid en in plots met meer mannelijke dan vrouwelijke jonge
mezen. Dit zou tot gevolg hebben dat mannelijke jongen meer moeite hebben om een
territorium te krijgen en vrouwelijke jongen meer moeten vechten voor voedsel en
slaapplekken. 

Om de effecten van de manipulatie op het succes van beide geslachten te onder-
zoeken, hebben we de overleving en het dispersiegedrag van zowel de jongen als de
ouders bekeken. Hierbij keken we niet alleen naar de overleving en de dispersie tussen
broedseizoenen, maar zeker ook in de fase direct na het uitvliegen van de jongen. In



deze fase zijn de jongen namelijk bijzonder kwetsbaar, moeten nog veel leren en
moeten belangrijke beslissingen nemen. Uiteindelijk hebben we onderzocht of onze
manipulaties ook invloed hadden op het sekseallocatie gedrag van vrouwtjes die het
volgende jaar in het gebied broeden. De verwachting hierbij was dat hoge competitie-
druk (vooral tussen mannen om territoria) het voordeliger maakt om meer vrouwtjes
te produceren, omdat deze makkelijker verder weg kunnen trekken van hun geboort-
eterritorium.

De belangrijkste resultaten

Ouderlijke zorg en competitie in het nest
In een pilot-project in 2004 hebben we onderzocht hoe de sekseverhouding in het nest
het voergedrag van de ouders beïnvloedt, met andere woorden, of nakomelingen van
het ene geslacht, afhankelijk van de sekseratio binnen het broedsel, meer voedsel
krijgen dan jongen van het andere geslacht (Hoofdstuk 2). Uit deze analyse blijkt dat
ouders geen verschil maken tussen zonen en dochters binnen hun nest, voor wat
betreft de hoeveelheid en grootte van voedsel dat ze geven. Dat de ouders hun zonen
en dochters in het nest hetzelfde voeden kan eraan liggen dat ze gewoon geen tijd
hebben om bij elk nestbezoek eerst te kijken wie eigenlijk wie is. Echter, de sekse ratio
van het broedsel is wel belangrijk voor de grootte van de prooien die de jongen binnen
een nest krijgen. Nesten met meer mannetjes worden namelijk iets minder vaak
gevoed dan nesten met meer vrouwen, maar de prooien zijn wel groter. Een verklaring
daarvoor kan zijn dat de kwaliteit van grote en kleine prooien verschilt, en ouders
‘mannetjesnesten’ en ‘vrouwtjesnesten’ dus met verschillende kwaliteit voedsel voeren.
Ook is het mogelijk dat in mannelijke broedsels de competitie hoger is (omdat
mannetjes al in het nest wat groter zijn dan vrouwtjes) en de ouders grotere prooien
brengen om de competitie te reduceren.

Overleving en dispersie tijdens naar het uitvliegen
We hebben geen verschillen tussen de geslachten gevonden in hoe de manipulatie de
overlevingskansen na het uitvliegen heeft beïnvloed (Hoofdstuk 3), maar er waren
wel seksverschillen in het dispersiegedrag ten opzichte van dichtheid en de seksever-
houding (Hoofdstuk 4). Het lijkt er dus op dat competitie voornamelijk het gedrag
beïnvloedt,  met name de afstand van het geboorteterritorium die zonen en dochters
na het uitvliegen afleggen. 

Zowel in de eerste maand na het uitvliegen als ook in latere maanden trokken
mannelijke jongen sneller en verder weg van gebieden met een natuurlijke hoge dicht-
heid dan vrouwelijke jongen. Er waren geen effecten van de verandering in dichtheid
van jonge koolmezen. We concluderen uit dit resultaat dat niet de dichtheid van jonge
mezen een effect op het dispersie gedrag had, maar voornamelijk de dichtheid van
volwassen individuen. De oorspronkelijke hoeveelheid jongen in een gebied is name-
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lijk sterk gecorreleerd met de dichtheid van broedparen. In een plot met een hoge
dichtheid broedparen hebben jonge mannen minder kans om een plek in het territo-
riaal systeem te verkrijgen en zouden ze dus beter kunnen wegtrekken; iets wat ze ook
werkelijk lijken te doen. Ook hadden de verschuivingen in sekseverhouding binnen de
plots een invloed op het dispersiegedrag van de jongen. In de eerste maand na het
uitvliegen trokken zowel mannelijke als vrouwelijke jongen sterker weg van plots
waar meer mannen waren uitgevlogen. In een latere fase werd er ook een verschil
tussen de geslachten duidelijk, omdat jonge vrouwen in de herfst (september en
oktober) nog sterker wegtrekken van mannelijke plots dan jonge mannen. Het lijkt
alsof jonge vrouwtjes de competitie met jonge mannetjes proberen te vermijden. Dit is
vooral in de herfst belangrijker omdat de mannen dan in het algemeen agressiever
gedrag laten zien, maar ook omdat hulpbronnen belangrijker worden (het voedsel-
aanbod wordt lager en de mezen beginnen in nestkasten te slapen).

We vonden ook geen effecten van de dichtheid op de algemene overleving na het
uitvliegen, onafhankelijk van het geslacht van een individu. We vonden wel dat de
algemene overleving werd beïnvloed door de sekseverhouding binnen de plots, maar
dat verschilde tussen jaren. In 2005 hadden jonge koolmezen een lagere overleving als
ze in mannelijke plots waren uitgevlogen, en een hogere als ze in vrouwelijke plots
waren uitgevlogen met controle plot er tussenin. In 2006 was het patroon net
andersom. Het patroon in 2005 lijkt overeen te komen met onze verwachting dat de
competitie hoger en dus de overleving lager zou zijn in plots met meer mannen. 2006
was in zoverre wel anders omdat in dit jaar veel meer tweede broedsels zijn begonnen
(30% van alle broedparen hadden een tweede broedsel). Echter, kan het experiment
ook invloed hebben gehad op de keuze van de ouders om een tweede broedsel te
beginnen, en in dat geval moeten ouders beslissen hoeveel zorg ze nog aan de uitge-
vlogen jongen van het eerste broedsel besteden. Verminderde ouderlijke zorg redu-
ceert de overlevingskansen van uitgevlogen jongen, omdat ze nog moeten leren om
het voedsel te vinden en aan vijanden te ontsnappen. Maar waarom er een verschil
tussen plots met meer mannetjes en plots met meer vrouwtjes zou bestaan in hoe de
ouders de zorg tussen eerste en tweede broedsel opdelen is niet helemaal duidelijk.

Overleving tot het volgende jaar
In Hoofdstuk 5 wordt voor ouders en hun nakomelingen onderzocht hoe de kans op
overleving naar het volgende jaar wordt beïnvloed door competitie tussen en binnen
de seksen, de dichtheid van broedparen en de dichtheid van jonge mezen. Een belang-
rijke vondst was dat er zowel voor mannen als voor vrouwen geen effecten waren van
het aantal soortgenoten van het tegenovergestelde geslacht. Echter, we vonden dat
zowel vrouwtjes als mannetjes meer kans hadden om te overleven als ze in een gebied
waren uitgevlogen met meer soortgenoten van hetzelfde geslacht. Een verklaring hier-
voor (tenminste voor mannelijke jongen) zou kunnen zijn dat als er meer jongen op
zoek zijn naar een territorium in een gebied, er een grotere druk op het territoriaal
systeem komt te staan. Onder deze druk zouden oudere mannen (met een territo-



rium) hun territorium moeten verkleinen om de kosten voor het verdedigen van hun
territorium te verlagen. Dit zou meer ruimte en dus meer kansen geven voor jonge
mannetjes om zich te vestigen. Of een gelijk soortige mechanisme ook voor jonge
vrouwtjes zou kunnen werken is nog onduidelijk.

Verder hebben we gevonden dat de dichtheid van broedparen een invloed op de
overleving van zowel de ouders als de nakomelingen had. Echter hebben volwassen
vogels een betere overlevingskans naar het volgende jaar in plots met hoge aantallen
broedparen terwijl tegelijkertijd de jongen juist slechter overleven. In het algemeen
zouden plots met een hoge dichtheid van broedparen ook gebieden zijn van hoge
kwaliteit (veel voedsel, weinig predatie), wat verklaart dat volwassen individuen daar
beter overleven. De jongen mezen hebben in zo’n gebied daarentegen minder kans om
zich te vestigen en hebben dus waarschijnlijk ook minder grote overlevingskansen.

Sekseallocatie
De laatste stap in mijn promotie onderzoek was om te kijken of de verandering in de
sociale omgeving (dichtheid en sekseverhouding) uiteindelijk tot gevolg heeft dat in
het volgende jaar de vrouwtjes de sekseratio van hun broedsel afstemmen op de mate
van seksspecifieke competitie (Hoofdstuk 6). Ervaren vrouwtjes (die het experiment
als ouder hebben doorlopen) wisselen tussen jaren bijna nooit van plot, maar jonge
vrouwtjes (die het experiment als jong hebben doorgemaakt) vestigen zich meestal in
een ander plot dan waar ze uitgevlogen zijn. Bij de ervaren vrouwen hebben we
daarom slechts naar de effecten gekeken van het plot waar ze het voorgaande jaar
hebben gebroed. Voor de jonge vrouwtjes hebben we gekeken of de sekseratio van hun
broedsel in een jaar afhangt van zowel de manipulatie het voorgaande jaar in het plot
waar ze uitgevlogen zijn, als in het plot waar ze zich hebben gevestigd. 

We vonden dat zowel ervaren als jonge vrouwtjes de sekseratio van hun broedsel
in het volgende jaar systematisch afstemmen op de dichtheid en sekseverhouding van
het plot in het voorgaande jaar. Ervaren vrouwtjes hadden het volgende jaar vaker
broedsels met meer mannen als ze in plots gebroed hadden waar de dichtheid van de
jongen was verlaagd en andersom. De jonge vrouwtjes lieten een vergelijkbaar
patroon zien ten opzichte van de oorspronkelijke dichtheid (niet de manipulatie) van
jonge mezen in het plot waar ze uitgevlogen waren. Onze resultaten lijken dus met
onze verwachting overeen te komen, omdat er meer van de dispersieve sekse (vrouw-
tjes) geproduceerd werd als de dichtheid hoog of verhoogd was. Echter hebben
mannelijke nakomelingen net een wat betere kans op voortplanting als de dichtheid
laag of verlaagd was, omdat ze meer kans maken om zich in een territorium te
vestigen. Het verschil tussen ervaren en jonge vrouwen in welk ”soort” dichtheid een
invloed heeft (de oorspronkelijke of de gemanipuleerde), ligt er waarschijnlijk aan dat
voor jonge vrouwen de dichtheid van broedparen (die gerelateerd is aan de oorspron-
kelijke dichtheid van jonge mezen) belangrijker is dan de dichtheid van de jongen zelf.
Wij vonden ook resultaten ten opzichte van de experimentele verschillen in sekse
verhouding. Jonge vrouwen die uitgevlogen waren in mannelijke plots produceerden
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in het volgende jaar meer vrouwtjes en jonge vrouwen uit vrouwelijke plots meer
mannetjes. Dit zou drie dingen kunnen betekenen: 1. Zoals verwacht produceerden de
mezen meer van het dispersieve geslacht (vrouwtjes) als de competitie voor territoria
hoog was. 2. Hoge competitie reduceerde de conditie van vrouwtjes, waardoor ze het
geslacht gingen produceren dat minder energie kost om groot te brengen (bij mezen
zijn dit vrouwtjes). Om deze verklaring te kunnen bevestigen, hadden we echter ook
effecten van de manipulatie op de conditie van vrouwtjes in het volgende jaar moeten
vinden, maar dat was niet zo. 3. Vrouwtjes produceren meer van het geslacht dat in
het voorgaande jaar het minste voorkwam in het plot, omdat dit geslacht meer kans
maakt op het vinden van een partner. Deze laatste verklaring is echter minder waar-
schijnlijk omdat we dan hetzelfde patroon bij ervaren vrouwen hadden moeten
vinden, wat niet het geval was.

Tot slot hebben de resultaten van dit proefschrift laten zien dat lokale dichtheid en
sekseverhouding belangrijke selectiedrukken zijn die op sekseallocatie in koolmezen
werken. Het mechanisme dat hier waarschijnlijk achter zit, is dat hoge dichtheid en
een overschot aan mannen de competitie voor beschikbare territoria tussen manne-
lijke jongen verhoogt, terwijl vrouwelijke jongen voornamelijk door competitie met
mannen lijken te worden beïnvloed. De manier (via hormonen, gedrag of conditie)
waarop de sociale stimulans (dichtheid en sekseverhouding) in een fysiologisch
antwoord (sekseallocatie) wordt omgezet is nog niet bekend maar onze experimenten
lieten wel een causaal verband zien. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of indivi-
duen de best mogelijke keuzes met betrekking tot dispersie en sekseallocatie hebben
gemaakt, of dus deze keuzes ook de hoogste fitness opleverden.
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