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SAMENVATT ING

Deze dissertatie spitst zich toe op de theoretische studie van competitie over grondstoffen

tussen een groot aantal soorten. Om dit proces te bestuderen maken wij gebruik van het

zogeheten ’nutriëntenopslagmodel’, dat gebaseerd is op competitie tussen algensoorten.

Dit model is zowel relevant voor de ecologie van plankton als het gebied van de ecologische

stoichiometrie. Eerder onderzoek beschouwde steeds maar een klein aantal soorten, wat

in sterk contrast is met de honderden soorten die normaal aanwezig zijn in ecologische

gemeenschappen.

Dankzij analytische en numerieke methoden kunnen we concluderen dat competitiemod-

ellen met grote aantallen soorten en nutriëntenopslag kunnen leiden tot rijke en gecom-

pliceerde dynamica, zoals oscillaties, chaos en de coëxistentie van veel soorten op slechts

een aantal grondstoffen. Voor een groot deel is dit het gevolg van de specifieke ’trade-

offs’ in de consumptiepatronen van soorten, wat ook opgaat voor de wat minder realis-

tische modellen van competitie over grondstoffen. Daarbij laat de vergelijking met an-

dere modellen zien dat er algemene regels zijn die de competitiedynamica tussen vele

soorten bepalen en dat dergelijke regels onafhankelijk zijn van de onderliggende mecha-

nismen. Een dergelijke robuustheid is goed niews voor een niche-gebaseerd perspectief op

de gemeenschapsecologie, waarin soortsdiversiteit het gevolg is van soortseigenschappen.

Echter, de toevoeging van meer mechanistische details, zoals nutriëntenopslag, laat zien

dat de uitkomst van competitie zeer lastig te voorspellen wordt, omdat een zeer kleine

verandering in de biologische parameters of begincondities al kan leiden tot een andere

uitkomst, variërend van coëxistentie in een ecologisch evenwicht, coëxistentie buiten een

ecologisch evenwicht, chaotische dynamiek of competitieve uitsluiting. De implicatie van

deze contrasterende resultaten is dat competitieve gemeenschappen zich consistent kunnen

gedragen vanuit een statistisch oogpunt, maar juist niet wanneer ieder geval afzonderlijk

wordt bekeken.
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