
 

 

 University of Groningen

Working for a living
Wiersma, Poppe

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2003

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Wiersma, P. (2003). Working for a living: Physiological and behavioural trade-offs in birds facing hard work.
s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/0ce52d1c-1bef-4113-8eb2-9cabe8098eb4


Nederlandse samenvatting 171

Nadelige effecten van hard werken

Niet alleen sommige mensen werken hard, veel andere dieren werken minstens zo
hard. Er hangt veel van af hoe hard iemand werkt, omdat het mede bepaald hoe succes-
vol hij of zij is. Bij veel dieren kun je het succes meten aan het aantal nakomelingen en
hun conditie. In de natuur wordt hierop geselecteerd: individuen die lang leven en veel
nageslacht hebben, hebben een hoge ‘fitness’ (Figuur 1). Ook in vogels wordt, onder
andere, geselecteerd voor ouders die een grote reproductieve inspanning leveren, door
bijvoorbeeld hard te werken voor hun jongen. Hierdoor zullen zij veel uitvliegende jon-
gen hebben die zelf ook weer nageslacht produceren.

Maar hoe meet je hoe hard een dier werkt? Je zou het kunnen uitdrukken in de tijd
die wordt besteed aan bepaalde activiteiten, maar natuurlijk moet je dan wel rekening
houden met wat die activiteit inhoudt; na een dag typen of bessen uit een boom eten
zal de lichamelijke vermoeidheid een stuk minder zijn dan na een dag schoffelen of een
nest met jongen te eten geven. Wat nodig is om de werkniveaus van verschillende die-
ren of individuen met elkaar te vergelijken is een maat die niet afhankelijk is van het
soort werk. Zo’n maat is het dagelijkse energieverbruik (DEE), dat gewoonlijk wordt
uitgedrukt in kilojoules per dag. Hoe harder er wordt gewerkt, des te meer energie er
wordt uitgegeven en des te meer er moet worden gegeten. Nu is het probleem nog niet
helemaal opgelost, want als individuen of diersoorten namelijk in grootte van elkaar
verschillen zullen ze alleen daardoor al verschillen in hoeveel energie ze uitgeven. Dit
kan worden omzeild door het energieverbruik uit te drukken in het aantal keer basis-
stofwisseling of basaalmetabolisme (BMR), omdat dat een maat is die rekening houdt
met grootteverschillen. BMR is het energieverbruik van een dier tijdens zijn slaap bij
een behaaglijke temperatuur terwijl er geen eten meer wordt verteerd. BMR is enigs-
zins vergelijkbaar met het benzineverbruik van een stationair draaiende automotor,
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terwijl DEE kan worden vergeleken met het benzineverbruik van een auto die de hele
dag is gebruikt. Een DEE dat gelijk is aan vier keer BMR wordt beschouwd als een
hoge waarde, dat meet je alleen bij een hard werkend dier. Vogels die jongen in het
nest verzorgen besteden vaak energie op dat niveau. Om een indruk te krijgen van de
werkdruk van deze vogels kunnen we hun energieverbruik vergelijken met dat van
hard werkende mensen. Klaas Westerterp heeft het energieverbruik gemeten van wiel-
renners die deelnamen aan de Tour de France. Deze sporters leveren dik drie weken
lang topprestaties en hun gemiddelde DEE is gelijk aan 4 tot 5 keer BMR. Harder wer-
ken gedurende zo’n lange periode kan eigenlijk niet omdat mensen niet meer kunnen
eten, en dus niet meer energie kunnen opnemen. Gedurende een korte periode kan wel
harder worden gewerkt, maar dat gaat dan ten koste van de lichaamsreserves (voorna-
melijk vet), wat leidt tot een afname in lichaamsgewicht. Vogels, bijvoorbeeld, kunnen
tijdens het vliegen wel een energieverbruik van 20 keer BMR hebben, maar dat houden
ze niet lang vol en daarna moet er weer veel gegeten worden.

Toch werkt het ene individu harder voor zijn of haar nakomelingen en brengt meer
nakomelingen groot (ofwel: heeft een groter reproductief succes dan het andere).
Waarom werken niet alle individuen zo hard als de hardst werkende? Heeft hard wer-
ken misschien ook nadelige consequenties? Hoewel rust roest en arbeid adelt, zijn er
inderdaad ook kosten verbonden aan noeste arbeid.

Een kostenpost is bijvoorbeeld de kleinere hoeveelheid tijd die aan het zoeken naar
voedsel voor eigen gebruik kan worden besteed als er meer voedsel naar een nest met
jongen wordt gebracht. Ook nadelig is de verminderde tijd die beschikbaar is om
‘vreemd te gaan’. Spreeuwen, bijvoorbeeld, zijn facultatief polygaam; dat betekent dat
veel mannetjes proberen hun aantal nakomelingen te verhogen door als ze de kans krij-
gen ook jongen bij een ander vrouwtje dan hun partner te krijgen. Maar als ze meer tijd
moeten steken in het verzorgen van hun eerste nest met eieren of jongen hebben ze
minder gelegenheid om de aandacht van andere vrouwtjes te trekken. Ook een voor-
beeld van een kostenpost is de toename van het risico om gepakt te worden door een
roofvogel of een andere predator, als gevolg van verminderde oplettendheid tijdens het
voeren van de jongen.

Andere kosten van hard werken vinden hun oorsprong in stofwisselings- ofwel
fysiologische processen. Doordat er veel energie (of bepaalde nutriënten) opgebruikt
wordt tijdens het harde werken kan dat niet worden besteed aan de bescherming en
het onderhoud van het lichaam. Verschillende fysiologische processen concurreren dus
met elkaar om dezelfde middelen (Figuur 1). Als er veel van de beschikbare middelen
besteed wordt aan het voeren van jongen kan dit ten koste gaan van, bijvoorbeeld, de
werking van het immuunsysteem van de ouders. Andere processen die concurreren om
dezelfde middelen zijn o.a. de bescherming tegen reactieve zuurstofsoorten (waarover
later meer), het opruimen van schadelijke stoffen door bijv. de lever, herstel van scha-
de aan cellen en opslag van reserves om moeilijke tijden door te komen (bijv. vet,
eiwitten en calcium;).
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Energiehuishouding

Als energie een beperkende factor is voor veel fysiologische processen in het lichaam,
zou je verwachten dat het goed is om zo zuinig mogelijk met energie om te springen,
zodat alle processen optimaal kunnen blijven werken. Hoe vogels hun energiehuishou-
ding ‘managen’ als ze hard moeten werken is het onderwerp van een aantal hoofdstuk-
ken in dit proefschrift. Eerdere studies aan voor eten werkende zebravinken en spreeu-
wen in gevangenschap, door Charlotte Deerenberg en Luis Miguel Bautista en hun
medewerkers, lieten verrassenderwijs zien dat het dagelijkse energieverbruik lager was
als de vogels harder moesten werken voor hun eten. In deze experimenten moesten de
vogels gedurende enkele weken al hun eten zelf verdienen door heen en weer te vlie-
gen tussen twee stokken. Het aantal vluchten dat ze moesten uitvoeren om een belo-
ning te krijgen kon worden aangepast om zodoende de vogels hard of minder hard te
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Figure 1  Schematische weergave van de onderlinge afhankelijkheid van fysiologische processen en
gedragskeuzes van een dier. Omdat deze processen, zoals weergegeven in de taartdiagram, concurre-
ren om dezelfde middelen (tijd, energie, nutriënten) moeten optimale afwegingen worden gemaakt
omtrent de keuze hoeveel geïnvesteerd moet worden in elk proces. Dit bepaalt uiteindelijk het repro-
ductieve succes en de overlevingskansen van de ouders. Het uiteindelijke ‘doel’ is het maximaliseren
van de ‘fitness’, wat neerkomt op het produceren van zo veel mogelijk reproducerende jongen in de
toekomstige populatie.
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laten werken. De verlaging in DEE werd o.a. bewerkstelligd door een lager basaalmeta-
bolisme (BMR), waardoor ze tijdens de nacht minder energie uitgaven. Echter, James
Fotheringham heeft laten zien dat de manier waarop spreeuwen voer verdienen met
werken een sterk effect had op hoe hard zij werkten en op hun lichaamsgewicht. Als de
voedselbeloning 100% voorspelbaar was verlaagden de spreeuwen hun lichaamsge-
wicht en hun dagelijkse voedselopname als ze gedwongen werden meer te vliegen voor
hun eten. Als daarentegen de voedselbeloning gedeeltelijk onvoorspelbaar was hand-
haafden de spreeuwen hun lichaamsgewicht en voedselopname als ze meer moesten
vliegen voor hun eten. De eerder genoemde experimenten waar vogels hun DEE ver-
laagden met een toename in werk gebruikten voorspelbare beloningsregimes. Maar
omdat dit in de natuur gewoonlijk in zekere mate onvoorspelbaar zal zijn, waren de
beloningsregimes in onze experimenten ook onvoorspelbaar.

Zebravinken lieten we harder werken door hun voer (zaden) te mengen met ver-
schillende hoeveelheden kaf (Hoofdstuk 2). Als er meer kaf door hun voer was
gemengd nam hun foerageertijd toe van 40 tot 130 minuten per dag. Ook deze vogels
verlaagden hun DEE enigszins door hun BMR een klein beetje te verlagen, maar vooral
door minder energie uit te geven tijdens de periodes dat ze niet foerageerden.
Waarschijnlijk besteedden de vogels minder tijd aan andere activiteiten dan foerage-
ren, zoals bijvoorbeeld poetsen, en zaten ze meestal stilletjes op hun stok. Spreeuwen
lieten we werken door ze 5 meter tussen twee stokken heen-en-weer te laten vliegen
voordat ze beloond werden met een voedselpellet (Hoofdstuk 4). Een aantal spreeu-
wen hoefde slechts gemiddeld twee keer heen-en-weer te vliegen voor een beloning,
terwijl anderen gemiddeld zes keer heen-en-weer moesten. (Na verloop van tijd wissel-
den de spreeuwen van schema en deden we onze metingen nog een keer.) Onder de
relatief gemakkelijke omstandigheden (2 keer heen-en-weer) vlogen de spreeuwen
±32 minuten per dag en legden ze ±8 km af. Onder zware omstandigheden vlogen ze
±136 minuten per dag en vlogen ze in totaal ±32 km. In tegenstelling tot de hard wer-
kende spreeuwen van Bautista gaven zij wel meer energie uit als ze harder moesten
werken. Dit is misschien wel het eerste labexperiment waarin het is gelukt om de DEE
van dieren te laten toenemen door hun activiteit te manipuleren. Hoewel hun energie-
verbruik behoorlijk toenam door de manipulatie (van 154 tot 220 kilojoules per dag)
bespaarden de spreeuwen toch ook heel veel energie. Ten eerste verlaagden ze hun
BMR, waardoor ze ’s nachts zuiniger waren. Maar de grootste slag hebben ze geslagen
door een verlaging van de vliegkosten, wat veroorzaakt werd door een afname in
lichaamsgewicht. Hoe lichter een vogel is des te gemakkelijker blijft hij in de lucht. Als
de spreeuwen hun gewicht en hun nachtelijke energieverbruik niet hadden veranderd
zou hun energieverbruik flink hoger zijn geweest: niet 220 maar 353 kilojoules per
dag. Een besparing van 40% maar liefst!

In een ander experiment hebben we het energieverbruik van de spreeuwen in de
vliegkooien tijdens het vliegen gemeten met behulp van stabiele isotopen (Hoofdstuk
3). Door de spreeuwen te injecteren met gelabeld bicarbonaat en ze dan een tijdje te
laten vliegen, kan aan de hand van de afname in bicarbonaat (meteen na het vliegen
gemeten in de uitgeademde lucht) berekend worden hoeveel energie ze hebben uitge-
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gecorreleerd met wel of niet leggen, het aantal dagen voordat werd begonnen met leg-
gen en de legselgrootte. Het lijkt er op dat eigenschappen van het mannetje invloed
hebben op de eileg. Mogelijk reageert het vrouwtje op de kwaliteit van haar partner:
hoe hoger het BMR van haar partner, hoe beter hij is, en daarom is ze geneigd eerder
en meer eieren te gaan leggen.

Beschermingsmechanismen

Beschermingsmechanismen zijn broodnodig. Er loeren altijd en overal gevaren die ont-
weken moeten worden, zoals gevechten met soortgenoten, ziektes, parasieten en gif-
stoffen. Onvoldoende bescherming kan leiden tot verwondingen, fysiologische schade,
verstoring van chemische en hormonale processen of zelfs de dood. Afgezien van alle
gevaren van buitenaf, produceert het lichaam zelf ook gifstoffen in de vorm van reactie-
ve zuurstofsoorten (ROS). ROS is een verzamelnaam voor vrije zuurstofradicalen en
aanverwante moleculen. Zij spelen een belangrijke rol bij veroudering en in het ont-
staan van sommige ziekten doordat zij schade veroorzaken aan het erfelijk materiaal
(DNA) en aan eiwitten en vetten. ROS ontstaan continu als een bijproduct van fysiolo-
gische processen die zuurstof gebruiken. Hoe meer energie er wordt omgezet, dus ook
als er harder wordt gewerkt, des te meer van deze ‘giftige’ moleculen er ontstaan. Het
lichaam wordt beschermd tegen deze moleculen door antioxidanten die ROS omzetten
in minder gevaarlijke stoffen. Antioxidanten kunnen via het voedsel opgenomen wor-
den (bijv. vitamine C en carotenoïden), maar in het lichaam zelf worden ook antioxi-
dant-enzymen gemaakt die dicht bij de bron, in de cellen, hun werk doen.

Wij hebben onderzocht of de bescherming, dat is de activiteit van antioxidanten, te
lijden heeft onder een toename van reproductieve inspanning (Hoofdstuk 8). We heb-
ben de activiteit van twee antioxidant-enzymen (SOD en GPx) in de vliegspier geme-
ten in zebravinkouders met 2 of met 6 jongen. Omdat de omvang van de door ROS
veroorzaakte schade afhangt van zowel de antioxidant-enzym-activiteit als de hoeveel-
heid gevormde ROS, moet de enzymactiviteit uitgedrukt worden ten opzichte van de
ROS-productie. Als een indicatie van deze productie hebben we zuurstofverbruikme-
tingen gebruikt. Het bleek inderdaad dat de relatieve activiteit van beide antioxidant-
enzymen lager was in vogels met een groter broedsel. Verwacht mag worden dat vogels
die een grotere inspanning leveren dus meer schade oplopen aan DNA en andere mole-
culen, en, doordat ze daardoor in een slechtere conditie verkeren, eerder dood gaan, en
in de toekomst minder nageslacht zullen produceren.

Ook de werking van het immuunsysteem verslechtert wanneer de reproductieve
inspanning toeneemt. In een populatie withalsvliegenvangers lieten Dag Nordling en
medewerkers zien dat vogels met meer jongen een grotere kans hadden om geïnfec-
teerd te worden met vogelmalaria en dat de kans om dood te gaan was toegenomen.
Charlotte Deerenberg en medewerkers hebben laten zien dat zebravinken die extra
jongen kregen toegewezen een verminderde immuunreactie hadden na een injectie met
een onschadelijke lichaamsvreemde stof (rode bloedcellen van schapen). De lichaams-

PW diss  29-10-2003  09:08  Pagina 176



Nederlandse samenvatting 175

geven tijdens het vliegen. Op die manier maten we vliegkosten van gemiddeld 20.5
Watt, wat een hele hoge waarde is (ongeveer 25 keer BMR). De vliegkosten van de
spreeuwen in het experiment dat hiervoor werd beschreven, waarin ze moesten vliegen
om eten te verdienen, waren een stuk lager als ze hard moesten werken. Naar schat-
ting gaven ze tijdens het vliegen ongeveer 15% minder energie uit, nl. 17.5 Watt.

Omdat dit tot nu toe allemaal studies zijn geweest aan werkende vogels in kooien
was het van belang om ook metingen aan wilde vogels te doen, aangezien vogels in
gevangenschap misschien wel heel anders reageren dan in het wild levende vogels.
Daarom hebben we metingen gedaan aan voor hun jongen werkende koolmezen
(Hoofdstuk 5). We hebben het aantal jongen in het nest vergroot of verkleind zodat
sommige ouders genoodzaakt waren vaker voer naar hun nest te brengen dan anderen.
Met behulp van videocamera’s hebben we gemeten hoe frequent elke ouder (beide
ouders hadden een unieke combinatie van kleurringen) de nestkast bezocht, om te
controleren of ouders met meer jongen ook daadwerkelijk harder werkten. DEE is
gemeten met de zogenaamde zwaar-water methode. Een bepaalde hoeveelheid zwaar
water (D218O) wordt geïnjecteerd in de vogels die vervolgens weer vrij wordt gelaten.
Door na 24 uur de vogel weer te vangen en de concentraties van D(euterium) en 18O
in het bloed te meten kan berekend worden hoeveel CO2 ze hebben geproduceerd
gedurende de afgelopen 24 uur. Deze hoeveelheid CO2 is een maat voor de hoeveel-
heid energie die ze hebben verbruikt gedurende de afgelopen dag. BMR van de koolme-
zen is ‘s nachts in het veld gemeten met een mobiele zuurstofmeter, waarmee het
zuurstofverbruik kan worden gemeten van een vogel in een kleine luchtdichte kamer.
Het zuurstofverbruik is ook een maat voor het energieverbruik. We vonden dat de
koolmezen met vergrootte broedsels meer energie uitgaven gedurende een dag, maar
dat hun BMR niet verschilde van die van mezen met verkleinde broedsels. Er was dus
geen aanwijzing voor energiebesparing bij in het wild levende koolmezen.

In plaats van een verlaging van BMR, worden ook wel BMR-verhogingen gemeten
als dieren harder moeten werken. Recentelijk vond Jan-Åke Nilsson een verhoging in
BMR in glanskoppen (een mezensoort) die extra jongen in hun nest hadden gekregen.
Dit is dus tegengesteld aan de verwachting zoals ik die hierboven beschreef. Toch is
ook dit wel te verklaren. Veranderingen in BMR zijn doorgaans geassocieerd met een
verandering in de grootte van bepaalde organen (zoals lever, nieren, hart en dunne
darm). En orgaangrootte kan sterk fluctueren in de loop van een jaar. Zo vergroten
vogels die zich klaar maken voor de langeafstandstrek hun vliegspieren en hart om
beter te kunnen presteren tijdens de lange vlucht. Daarom is het ook mogelijk dat
vogels die harder moeten werken voor hun jongen, hun spieren, hart en misschien nog
andere organen vergroten, om zodoende harder te kunnen werken voor hun kroost. In
dat geval zouden we kunnen verwachten dat vogels met een hoger BMR harder kunnen
werken en dus meer eieren zullen leggen en zwaardere jongen kunnen grootbrengen.

Om dit te kunnen testen hebben we de relatie tussen BMR en verschillende maten
van het broedsucces van zebravinken in gevangenschap bekeken (Hoofdstuk 6). We
vonden dat mannetjes met een hoog BMR een grotere kans hadden een legsel te heb-
ben en ook dat zij eerder en meer eieren hadden. BMR van de vrouwtjes was niet
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vreemde cellen initiëren de aanmaak van antilichamen die de schapencellen opruimen.
Als de immuunreactie niet goed werkt, en in plaats van onschuldige schapencellen
waren er schadelijke bacteriën of parasieten in de bloedbaan gekomen, is de kans groot
dat de vogel ziek wordt. Wat de oorzaak van de afname in de kwaliteit van de immuun-
reactie is, als de reproductieve inspanning toeneemt is niet bekend. De meest voor de
hand liggende oorzaak is een verminderde investering van energie in het maken van
antilichamen en andere ziektebestrijdende cellen als gevolg van een grotere investering
in het verzorgen van de jongen. Dit impliceert dat het genereren van een immuunreac-
tie veel energie kost. We hebben dit onderzocht in zebravinken (Hoofdstuk 7). We
hebben het energieverbruik van zebravinken gemeten (in een zuurstofmeter) na een
injectie met rode bloedcellen van schapen, maar we vonden geen toename in het ener-
gieverbruik. Daarentegen was een uur na de injectie het energieverbruik met 10%
gedaald! Het ziet er daarom naar uit dat deze immuunreactie niet erg veel energie kost,
maar hoe het komt dat het energieverbruik daalt is niet duidelijk. Mogelijk worden de
vogels minder actief als het immuunsysteem zijn werk gaat doen.

Een andere oorzaak voor een verminderde immuunreactie als de reproductieve
inspanning toeneemt is een verkleining van het systeem dat de immuunreactie creëert.
Met het systeem worden de organen en weefsels bedoeld die de antilichamen en ande-
re immuuncellen (witte bloedcellen) produceren. Dit zou kunnen worden verwacht als
het onderhoud van het immuunsysteem kostbaar is en niet zozeer het produceren van
antilichamen. Een toename in de investeringen in reproductie gaat dan mogelijk ten
koste van de kwaliteit van het immuunsysteem, wat verklaart waardoor de immuunre-
acties minder strek zijn. We hebben voor deze hypothese ondersteuning gevonden in
een experiment met zebravinken (Hoofdstuk 7). Ook in dit experiment kregen de
vogels meer of minder jongen te verzorgen, maar we hebben de kwaliteit van het
immuunsysteem gemeten een dag nadat we de jongen (van 16 dagen oud) uit het nest
hadden gehaald. Zodoende hoefden de ouders niet meer te werken voor hun jongen en
was er dus geen sprake meer van reproductieve inspanning. Toch was in deze vogels de
immuunreactie ook lager in de vogels die meer jongen hadden gehad. Er was dus een
naijleffect van de vergrootte inspanning. Omdat verwacht mag worden dat aanpassin-
gen aan het immuunsysteem enige tijd vergen, zou dit naijleffect verklaard kunnen
worden door een verkleining van het immuunsysteem tijdens het verzorgen van de
jongen.

Reallocatie van tijd

Reproductie kost niet alleen energie en nutriënten, maar ook tijd. Tijd die aan het
bebroeden van eieren of voeren van jongen wordt besteed kan niet worden gebruikt
voor andere doeleinden, zoals het produceren van jongen bij een tweede partner. We
hebben in de Vosbergen, een landgoed nabij Groningen, onderzoek gedaan aan spreeu-
wen die daar in nestkasten broeden (Hoofdstuk 9). Spreeuwen hebben één partner
waarmee ze een nest hebben en zowel de mannetjes als de vrouwtjes bebroeden de
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eieren. We hebben het gedrag vergeleken van mannetjes met legsels die wij verkleind
of vergroot hadden. Mannetjes met vergrootte legsels besteedden meer tijd aan broe-
den. Dat kunnen we verklaren doordat een groot legsel meer ‘waard’ is, omdat dat
waarschijnlijk meer uitvliegende jongen op zal leveren. Waar we het aantal eieren van
de ouders hadden verkleind, besteedden de mannetjes minder tijd aan broeden en
meer tijd aan het verwerven van een tweede vrouwtje dat ook een legsel met hem zou
willen produceren in een nabijgelegen nestkast. Een mannetje met een klein legsel
heeft relatief meer te winnen (in de vorm van nageslacht) met een ‘buitenechtelijke’
relatie.

Vele processen bepalen dus samen hoeveel tijd en energie er in reproductie wordt
gestoken. Omdat deze middelen maar een keer kunnen worden uitgegeven moeten er
afwegingen worden gemaakt. Uit de experimenten met voor eten werkende zebravin-
ken en spreeuwen blijkt dat deze vogels zeer terughoudend zijn in het verhogen van
hun energiebudget. Het lijkt dat alles uit de kast wordt getrokken om maar zo weinig
mogelijk energie uit te geven. De spreeuwen, waarmee het ons het beste is gelukt om
ze hard te laten werken, wisten tot bijna 40% aan energie te besparen, voornamelijk
door hun lichaamsgewicht te verlagen. Andere mechanismen waarmee bespaard zou
kunnen worden zijn: minder tijd besteden aan relatief dure activiteiten (bijvoorbeeld,
baltsen en poetsen), de lichaamstemperatuur verlagen en de activiteit van sommige
organen reduceren, door ze bijvoorbeeld kleiner te laten worden. Er valt nog heel veel
te onderzoeken op dit gebied; we kunnen bijvoorbeeld nog niet goed voorspellen hoe
een vogel in het veld zijn energiebudget aan zal passen als het meer moeite moet doen
om aan eten te komen. Wel is duidelijk uit de hier beschreven experimenten dat vogels
veel mogelijkheden hebben om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
Gelukkig kunnen we met niet al te ingewikkelde metingen en experimenten nog veel
meer inzicht krijgen in hoe dieren reageren als ze harder moeten werken.
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