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Coöperatief broeden en
dichtheids regulering van kleine

eiland populaties Seychellen zangers

Nederlandse samenvatting



Een achtste van alle vogel soorten, een kwart van alle zoogdieren en een derde van
alle amfibieën wordt momenteel bedreigd met uitsterven. De bedreiging is vooral
groot in de tropen waar de biodiversiteit het grootst is en waar de fragmentatie en
vernietiging van habitat in een onophoudelijke tred voortduurt. Op tropische eilan-
den komen verhoudingsgewijs veel endemen voor, dit zijn soorten die elders niet
voorkomen. In de laatste paar eeuwen zijn deze eiland fauna’s sterk bedreigd
geraakt door menselijke invloeden zoals verstoring en de introductie van predato-
ren. In tegenstelling tot soorten uit de gematigde zone hebben we weinig kennis van
de soorten uit de tropen, terwijl juist in de tropen deze kennis zo hard nodig is. In
dit proefschrift heb ik onderzocht hoe kleine geïsoleerde populaties van de coöpera-
tief broedende Seychellen zangers worden gereguleerd. 

Populatie regulatie

De groei van populaties wordt op een bepaalde manier gelimiteerd en dus geregu-
leerd, anders zou de wereld binnen de kortste keren te klein zijn. De regulatie van
aantallen gaat via overleving, reproductie en de uitwisseling van individuen tussen
populaties (dispersie). Dichtheidsonafhankelijke factoren, zoals klimaat of het type
omgeving, hebben effect op deze processen, maar dit effect is onafhankelijk van de
grootte van de populatie. Wanneer een populatie door dichtheid gereguleerd wordt
betekent dit gewoonlijk dat de overleving en reproductie afnemen als de populatie
grootte toeneemt. Het begrijpen van hoe en in welke mate dichtheidsafhankelijke-
en onafhankelijke processen de aantallen in populaties beïnvloeden, zeker in kleine
populaties, is belangrijk voor het begrip populatie regulatie. Verder is dit ook belang-
rijk voor de ontwikkeling van modellen en theorieën over hoe bedreigde populaties
beheerd en beschermd kunnen worden, omdat de manier waarop regulatie plaats
vind grote verschillen in uitkomst van theoretische modellen geeft en natuurlijk ook
heel verschillende beheer strategieën met zich meebrengt.

Voor het bestuderen van de demografie en verandering in aantallen in populaties
zijn lange termijn data series nodig met een zo volledig mogelijke kennis van de
levensgeschiedenissen van individuen. Hoewel dispersie een interessant en belangrijk
fenomeen is, bijvoorbeeld omdat het de genetische variatie van een populatie in
stand kan houden, is het ook erg lastig omdat individuen die zich buiten de populatie
vestigen niet meer waargenomen kunnen worden. Dispersie is vaak dus een groot
probleem bij het verzamelen van complete levensgeschiedenissen van individuen. Dit
probleem wordt vermeden bij het bestuderen van zogenaamde gesloten populaties,
zoals eiland populaties met individuen die zich niet tussen de eilanden verplaatsen.

Hoewel stabiele populaties zeer sterk dichtheidsafahankelijk gereguleerd kunnen
zijn, is het toch vaak moeilijk om dit vast te stellen omdat dichtheid vaak meeveran-
derd met dichtheidsonafhankelijke processen. Als het klimaat bijvoorbeeld erg gun-
stig is en voor een toename in aantallen zorgt door verhhoogde overlevingskansen,
is er dus geen negatieve relatie tussen populatie dichtheid en overleving zoals je op
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basis van dichtheidsafhankelijkheid zou verwachten. Om te onderzoeken of dicht-
heid effect heeft op overleving of reproductie is het noodzakelijk dat er experimen-
ten worden uitgevoerd waarbij de aantallen kunstmatig veranderd worden, maar
tegelijkertijd de dichtheidsonafhankelijke factoren gelijk blijven. 

Kleine populaties

Populatie regulatie speelt een belangrijke rol in kleine populaties. In zulke popula-
ties kunnen toevallige veranderingen in overleving of reproductie grote gevolgen
hebben. Verder is het zo dat als een populatie erg klein wordt een toename in groot-
te juist positieve gevolgen kan hebben op de demografie, omdat bijvoorbeeld de
kans om een partner te vinden groter wordt, dit wordt ook wel omgekeerde dicht-
heidsafhankelijkheid genoemd. Een ander belangrijke eigenschap van kleine popula-
ties is dat de kans op inteelt toeneemt en dit vaak negatieve gevolgen heeft voor de
nakomelingen en dus uiteindelijk voor de populatie zelf.

Translocaties, het veplaatsen van delen van populaties naar nieuwe gebieden,
kunnen gebruikt worden als een manier om bedreigde soorten te beschermen. Zulke
(her) introducties verschaffen een mooie gelegenheid om dichtheidsafhankelijkheid
te bestuderen aangezien zulke populaties normaal met een klein aantal individuen
beginnen. Terwijl de populatie groeit en de dichtheid dus toeneemt kunnen de even-
tuele veranderingen in overleving en reproductie bestudeerd worden. Het interes-
sante is dat bij toenemende aantallen ook het gedrag van individuen veranderd. Met
een toenemende dichtheid neemt ook het aantal beschikbare broedplaatsen af en
hierdoor stellen individuen hun dispersie naar een broedplek uit en blijven in plaats
daarvan bij hun ouders op het territorium. Soms gaan deze individuen zelfs helpen
met het grootbrengen van halfbroers- en zussen, dit wordt coöperatief broeden
genoemd.

Coöperatief broeden

Coöperatief broedende soorten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van niet
broedende individuen, vaak nakomelingen, die in het territorium van hun ouders
blijven in plaats van zelf te gaan broeden. Vaak, maar niet altijd, helpen deze nako-
melingen met het grootbrengen van nieuwe jongen en daarom worden ze ‘helpers’
genoemd. Wij geven de voorkeur aan de term ‘subdominant’ voor zulke individuen,
omdat ze zoals gezegd dus niet altijd helpen. Aan de ene kant kan dichtheid dus de
ontwikkeling van coöperatief broeden stimuleren; doordat nakomelingen nergens
meer heen kunnen blijven ze ‘thuis’. Aan de andere kant is het zo dat coöperatief
broeden ook effect kan hebben op de dichtheid; een hogere dichtheid kan bijvoor-
beeld voordelig zijn wanneer individuen beter overleven of reproduceren in grote
coöperatieve groepen. 
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Vele hypotheses zijn bedacht om dit schijnbaar tegennatuurlijke gedrag, dat voor-
komt in zowel zoogdieren, vogels, vissen en insecten, te kunnen verklaren. Zo zou
het kunnen zijn dat door ruimtegebrek een individu geen andere keuze heeft dan het
grootbrengen van verwante jongen, wat een betere optie is dan niets doen. Ook zou
het kunnen dat bijvoorbeeld door hoge predatiedruk het beter is om in groepen te
leven, of omdat een individu in de veilige omgeving van zijn familie wil blijven
‘huur’ moeten betalen, in de vorm van hulp bij het grootbrengen van de nakomelin-
gen. Anderzijds zou het echter ook zo kunnen zijn dat subdominanten gewoon niet
kunen reproduceren, bijvoorbeeld omdat hun hormoonspiegels te laag zijn. Wij heb-
ben testosteron levels gemeten in kleine bloedsamples van mannelijke Seychellen
zangers (Acrocephalus sechellensis). Dit hormoon speelt een sleutelrol in de stimula-
tie van reproductief gedrag bij mannen. Het bestuderen van zowel adaptieve (waar-
om is dat zo) als mechanistische (hoe werkt het) verklaringen kan onze kennis in
het begrijpen van dit soort gedrag vergroten. 

Een lange termijn studie aan de Seychellen zanger

In dit proefschrift heb ik zowel het coöperatief broedgedrag als populatie regulatie
in de Seychellen zanger bestudeerd. Dit is een zangvogel die alleen voorkomt op vier
kleine eilandjes in de Indische oceaan. De Seychellen zanger is een facultatief coöpe-
ratief broedende vogel, hoewel ze dus coöperatief gedrag vertonen, zijn er ook
vogels die in paartjes leven en is coöperatief gedrag niet noodzakelijk voor succes-
volle reproductie of overleving. In 1968 bestond de hele wereld populatie nog maar
uit 30 individuen op het kleine eiland Cousin (29 ha). Hoewel de soort voorheen
tenminste op drie eilanden moet hebben geleefd, hebben de aanplant van kokos-
palm plantages en de introductie van katten en ratten er voor gezorgd dat de soort
bijna uitgesorven was. Met de aankoop van het eiland Cousin in 1968 door BirdLife
International werd een programma gestart voor het herstel van het eiland en de
Seychellen zanger populatie. Door het kappen van palmbomen en aanplanten van
originele vegetatie herstelde de zanger populatie snel tot een stabiel aantal van
ongeveer 320 individuen in 1982. Sinds 1985 wordt de populatie intensief bestu-
deerd, eerst door Jan Komdeur en sinds 1997 ook door David Richardson en AIO’s.
Vanwege de kwestbaarheid van een kleine populatie werd besloten om nieuwe
populaties te stichten. In 1988 en 1990 werden beide keren 29 zangers getranspor-
teerd naar de nabij gelegen eilanden Aride (68 ha) en Cousine (26 ha). Echter door-
dat deze drie eilanden op zeer kleine afstand van elkaar liggen is het gevaar bij een
natuurramp zoals een tsunami erg groot. Daarom werd in 2004 een nieuwe translo-
catie uitgevoerd van 58 zangers naar het op 60 km ten noorden van Cousin gelegen
Denis eiland (144 ha). Mijn onderzoek zich richtte hierbij op het bestuderen van
deze nieuwe populatie. De Seychellen zanger komt nu op vier eilanden voor met een
totale populatie grootte van meer dan 2000 vogels.

De Seychellen zanger leeft in groepen van 2 tot 7 vogels per territorium. De zan-
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gers broeden in het droge seizoen tussen juli en september, met soms nog broedacti-
viteit in het regenseizoen van januari tot maart, en leggen per keer meestal maar
één ei. De uitgevlogen jongen worden nog tot een leeftijd van 3 maanden oud
gevoerd. De ontwikkeling van genetische analyses heeft laten zien dat het broed-
systeem zelfs nog ingewikkelder is dan coöperatief broeden alleen. 44% Van de
vrouwelijke subdominanten legt zelf een ei bij de primaire vrouw in het nest, verder
is 40% van alle jongen niet van de primaire man in het territorium, maar van een
primaire man van een ander territorium. Omdat er vrijwel geen dispersie is tussen
de eilanden kunnen we nauwkeurig de overleving bepalen.

In deze studie heb ik de populatie dynamica van alle vier de populaties
Seychellen zangers bestudeerd. Ik heb de translocaties als experiment gebruikt om
dictheidsafhankelijkheid te bestuderen aan de hand van de groei van de nieuwe
populaties. Verder heb ik de lange termijn effecten van coöperatief broeden op over-
leving en de proximate factoren die coöperatief broeden kunnen veroorzaken onder-
zocht.

De belangrijkste resultaten

De Seychellen zanger heeft een hoge overlevingskans, gemiddeld overleeft 84% van
alle volwassen individuen tot het volgende jaar, voor uitgevlogen jongen is dit
gemiddeld 61%. De oudst levende vogel gedurende dit onderzoek was zelfs 18 jaar.
Hoewel er geen directe relatie was tussen weersfactoren en overleving, was het wel
zo dat de twee jaren met de laagste overleving ook de jaren met extreem weer
waren: droogte (1986) en overstroming (1997). De aantallen van de Cousin popula-
tie zijn echter al meer dan 20 jaar erg stabiel en de kleine aantalsveranderingen
door de jaren heen hebben geen meetbaar effect op de overleving. De mogelijkheid
van de Seychellen zanger om de reproductie te plannen in periodes met hoog voedsel-
aanbod en te kiezen voor het leggen van één of twee eieren maakt de soort flexibel in
het ontwijken van moeilijke omstandigheden. Het blijkt echter dat individuen die in
grotere groepen leven een lagere overlevingskans hebben. Dit kan worden veroorzaakt
doordat competitie in territoriale soorten, zoals de Seychellen zanger, voornamelijk op
een locaal niveau plaats vind, het territorium dus. Dit is zeer interessant want hoewel
grotere groepen in coöperative soorten meestal een positief effect op overleving of
reproductie hebben, blijken er dus ook negatieve effecten van groepsleven te zijn.

De nieuw gestichte populaties op Aride en Cousine namen snel in grootte toe, tot
ze na een aantal jaren een stabiel aantal bereikten. De afname in groei werd veroor-
zaakt door een afname in reproductie en niet in een afname van overleving. Dit
betekent dus dat deze populaties gereguleerd worden door dichtheidsafhankelijke
reproductie. Echter, de uiteindelijke dichtheden in Seychellen zangers verschillen
enorm tussen de eilanden, met hogere dichtheden en grotere vogels op de eilanden
met hogere insecten dichtheden. Dit duidt erop dat het mechanisme achter deze
dichtheidsregulatie competitie om voedsel is. Insecten dichtheid is dus een belangrij-
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ke factor waar rekening mee moeten worden gehouden bij het vastsellen van de
geschiktheid van een eiland als toekomstige nieuw habitat voor de Seychellen zanger.

Hoewel het duidelijk is dat bepaalde omstandigheden in een territorium, zoals
bijvoorbeeld de hoeveelheid voedsel, direct effect kunnen hebben op de groei en
overleving van jongen, kunnen bepaalde factoren gedurende de opgroei periode ook
nog effect hebben veel later in het leven. Onze resultaten laten zien dat jonge
Seychellen zangers die tijdens hun opgroei periode naast hun ouders ook werden
gevoerd door subdominanten, een hogere overlevingskans hebben, zelfs als ze al
volwassen zijn. Dit werd niet veroorzaakt doordat deze jongen van hogere kwaliteit
ouders zijn en de subdominanten in deze territoria dus om die reden kozen om te
helpen. Een experiment waarbij kuikens tussen nesten werden verwisseld, laat zien
dat het aantal helpers in het oorspronkelijke territorium geen effect had op de over-
leving van een jong, wat wel de verwachting is als het effect niet door het helpen
zelf maar door een kwaliteitsverschil zou zijn veroorzaakt.

Uit onze resultaten naar de hormoonhuishouding bij primaire en subdominante
mannelijke zangers blijkt dat primaire mannen significant hogere testosteron levels
hebben gedurende de nestbouw fase. Testosteron is dus noodzakelijk voor succesvol-
le reproductie, maar waarschijnlijk speelt het ook een belangrijke rol bij de verdedi-
ging van de partner tegen buitenechtelijke copulaties. Het was echter onduidelijk
waardoor er een verschil tussen primaire en subdominanten was. Komt dit door een
verschil in kwaliteit of zijn ze nog niet oud genoeg? Door subdominanten de moge-
lijkheid te geven om te promoveren tot primaire man (door het verwijderen van pri-
maire mannen tijdens de translocatie) hebben we laten zien dat deze subdominan-
ten hun testosteron levels binnen korte tijd kunnen verhogen, maar in deze periode
nog niet het niveau van normale primaire mannen bereikten. Gegevens aan
lichaamsgewicht en een maat voor immuunrespons laten zien dat de subdominante
mannen in slechtere conditie zijn. Dit is zeer interessant want hoewel er nooit
aggressie tussen primaire en subdominante mannen binnen het territorium wordt
waargenomen, lijkt het er dus op dat subdominanten op de een of andere manier
fysiologisch onderdrukt worden door de aanwezigheid van de primaire man. Het
zou echter nog steeds zo kunnen zijn dat het gewoon lagere kwaliteit individuen
zijn. Echter, het feit dat ze binnen een korte tijdsperiode na promotie wel in goede
conditie zijn wijst erop dat het hier niet om een kwaliteitsverschil gaat, maar dat de
aanwezigheid van de primaire man op de een of andere manier verhindert dat sub-
dominanten hun testosteron spiegels verhogen. Dit zou een mechanisme kunnen zijn
om te voorkomen dat de sociale orde binnen een groep verstoord wordt.

Om inzicht te krijgen of er negatieve effecten van inteelt zijn werd onderzocht of
individuen met lagere heterozygositeit, gemeten aan neutrale genetische merkers, ook
slechter overleefden. Een organisme is heterozygoot voor een bepaalde eigenschap als
het twee verschillende vormen (allelen) van een gen heeft. Nakomelingen van gerela-
teerde individuen zullen minder heterozygoot zijn en dus minder genetische variatie
hebben. Ook wordt de kans vergroot dat twee nadelige recessieve allelen bij elkaar
komen, wat een negatief effect op overleving of reproductie kan hebben. Het blijkt
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echter dat minder heterozygote individuen niet slechter overleven. De heterozygo-
siteit van vrouwelijke Seychellen zangers was echter wel gecorreleerd met de overle-
vingskans van haar nakomelingen, maar alleen in slechte jaren. Het feit dat er geen
correlatie tussen heterozygositeit en overleving van een individu zelf was kan zijn
veroorzaakt doordat nadelige recessieve allelen uitgeselecteerd zijn gedurende de
periode waaring de populatie zeer klein was. Aangezien zo’n proces het effectiefst is
op allelen die onder sterke selectie staan kan het zijn dat de allelen die een individu-
’s overleving direct, maar niet degenen die alleen de overleving van nakomelingen
beïnvloedt (en dan alleen onder slechte omstandigheden) uitgeselecteerd zijn. Dit
zou kunnen betekenen dat het gevaar van inteelt op de overleving dus niet zo groot
is. We kunnen dit echter pas met zekerheid zeggen als we de relatie tussen overle-
ving en heterozygositeit gemeten aan niet neutrale merkers onderzocht hebben. Dit
zijn merkers verbonden aan een genencomplex waar wel selectie op plaats vind,
zoals bijvoorbeeld het gencomplex dat een rol speelt bij de immuunrespons. 

Conclusies

Kennis over de manier waarop populaties gereguleerd worden kan onder andere
worden gebruikt in wiskundige modellen die voorspelling doen over de kans dat een
soort binnen bepaalde tijd uit zal sterven. Onze resultaten kunnen bij dragen aan
deze voorspellingen, zeker omdat onze studie gebaseerd is op een tropische soort,
het gebied waar de meeste bedreigde soorten voor komen en waarvoor deze model-
len bedoeld zijn. 

We hebben laten zien dat gedrag en ecologie niet afzonderlijk beschouwd moe-
ten worden; verandering in aantallen resulteerde ook in verandering in broed-
systeem en dus gedrag van individuen. Hoewel we nu een beter beeld hebben van
de regulatie processen op populatie niveau is het nog moeilijk om meer te kunnen
zeggen over de processen op individu niveau. Het gecompliceerde broedsysteem
leidt ertoe dat het gemiddelde aantal jongen geproduceerd per vogel per jaar geen
nauwkeurige fitness maat is. Het zou namelijk kunnen zijn dat individuen een
bepaalde strategie kiezen, bijvoorbeeld zo snel mogelijk zelf een broedpositie
bemachtigen, juist in het ouderlijk territorium blijven en daar proberen zelf eieren te
leggen of specialiseren in het verkrijgen van buitenechtelijke jongen. Een stamboom
van alle Seychellen zangers in een populatie en berekingen aan de totale hoeveel-
heid nakomelingen geproduceerd gedurende een individu’s leven kan hier meer dui-
delijkheid over geven.

De toekomst 

Met de geplande vorming van een 5e populatie en een uiteindelijke totale populatie
grootte van meer dan 5000 vogels zal de status van de Seychellen zanger op de rode
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lijst verbeteren. De geschiktheid van een eiland voor translocatie hangt van verschil-
lende factoren af, maar zoals wij in onze studie hebben laten zien wordt een groot
deel van het succes van een populatie bepaald door de hoeveelheid aanwezig voed-
sel en dit hangt weer af van de aanwezigheid van bepaalde vegetatie. Het risico van
zeespiegelstijging en de toename van extreem weer betekent ook dat nieuwe popu-
laties het best op hoger gelegen eilanden kunnen worden gevestigd. Echter het
meest belangrijke is ongetwijfeld de afwezigheid van predatoren zoals ratten en kat-
ten, wat het aantal geschikte eilanden drastisch verminderd. Hoewel de vorige trans-
locaties succesvol waren betekent dit niet dat dit voor toekomstige translocaties ook
geldt en het bestuderen van zowel aantallen als individueel gedrag is noodzakelijk
in nieuwe populaties. Echter, de snelle toename in aantallen na translocatie, de
flexibiliteit van de soort om te reageren op verstoringen en de gelimiteerde fluctua-
ties in de omgeving betekenen dat het risico op uitsterven klein is en dat deze
opmerkelijke soort een bloeiende toekomst tegemoet kan zien.
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