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SAMENVATTINGOptimale voortplantingin de competitieve omgeving



INTRODUCTIE

Theoretische basisFitness is een belangrijk concept binnen de evolutietheorie en is een maat voor debijdrage aan de genenpool van een populatie door organismen. Door middel van fitnesskunnen biologen natuurlijke selectie en micro!evolutie meten. Een belangrijke kracht inde evolutie van organismen is competitie. Zowel binnen als tussen soorten gaan indivi!duen de competitie aan om belangrijke hulpbronnen zoals voedsel, partners en schuil! ofnestgelegenheid. Individuen met eigenschappen die hun kans verhogen om belangrijkehulpbronnen te bemachtigen ten opzichte van anderen kunnen hierdoor meer nakome!lingen produceren en daarmee meer genen bijdragen aan toekomstige generaties in depopulatie. Oftewel, ze hebben een hogere fitness. Competitie, zowel binnen als tussensoorten, levert daarmee een belangrijke selectiedruk op de eigenschappen van indivi!duen. In dit proefschrift onderzocht ik de relatie tussen de voortplantingsinspanning vanouders en hun prestaties onder competitie. De voortplantingsinspanning van ouders wordt onder selectiedruk van twee belang!rijke afwegingen of zogenoemde ‘trade!offs’ bepaald. De eerste belangrijke trade!off istussen de kwaliteit en de kwantiteit van nakomelingen. Naarmate gezinnen groterworden moeten ouders meer voedsel binnen brengen. Omdat tijd en/of energie beper!kend zijn leidt dit ertoe dat ouders de behoeftes van hun jongen steeds minder goedkunnen bijbenen en de verwachting is dat de ‘kwaliteit’ van de nakomelingen met gezins!grootte daarmee steeds minder wordt. Het aantal nakomelingen dat ouders kunnenproduceren en dat daadwerkelijk overleeft en bijdraagt aan de genenpool van de popu!latie heeft dus een positief afvlakkend verband met gezinsgrootte (zie figuur 1.1; hoofd!stuk 1).De tweede trade!off die de voortplantingsinspanning van ouders beïnvloedt, is deafweging tussen huidige en toekomstige voortplanting. Deze trade!off houdt in dat oudersmet een grote voortplantingsinspanning minder jongen kunnen opvoeden tijdenstoekomstige voortplantingspogingen. Dit verlies van fitness wordt de kosten van repro!ductie genoemd. Door deze kosten van reproductie kan het voor ouders voordelig zijn omhun huidige voortplantingsinspanning te temperen ten bate van toekomstige mogelijk!heden. 
Empirisch bewijs voor kosten van reproductie: het belang van de
sociale omgevingKosten van reproductie zijn veel bestudeerd met behulp van een experimentele techniek:gezinsgrootte manipulaties. Hierbij verandert de onderzoeker de gezinsgrootte van deouders door eieren of jongen uit te wisselen tussen gezinnen. Eén groep ouders krijgtminder nakomelingen op te voeden, een andere, vergelijkbare groep ouders meer en eenderde groep wordt als controle gebruikt. De verwachting is dat de kosten van reproductielager zullen zijn voor ouders met een verkleind gezin dan voor ouders met een vergrootgezin. Het verzamelde bewijs voor fitness kosten van reproductie op basis van deze expe!rimentele manipulaties van gezinsgrootte is niet eenduidig, met name het bewijs voor de
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verwachte overlevingskosten van reproductie. Waar sommige studies duidelijk laten ziendat gezinsgrootte de kans van ouders om tot het volgende jaar te overleven negatief beïn!vloedt, vinden andere studies geen effecten (zie tabel 1.1, hoofdstuk 1). Experimenteel onderzoek aan Koolmezen (Parus major) liet zien dat een belangrijkeverklaring voor deze discrepantie tussen de resultaten van studies zijn oorsprong in vari!atie in de competitiedruk in de omgeving kan hebben. Door middel van manipulatie vande gezinsgrootte die de ouders moesten opvoeden, gelijktijdig met een manipulatie van decompetitiedruk in de omgeving, liet Marion Nicolaus in haar thesis zien dat overlevings!kosten van reproductie alleen werden betaald in gebieden met hoge competitie (‘Repro !ductive rates under competition’, University of Groningen, 2009). Competitie in de socialeomgeving van de ouders bepaalde de hoogte van de kosten van reproductie. MarionNicolaus en haar collega’s formuleerden de hypothese dat gezinsgrootte een negatiefeffect op het competitief vermogen van ouders heeft. In gebieden of tijden met een hogecompetitiedruk verliezen de ouders met een grotere voortplantingsinspanning daaromvaker de competitie voor belangrijke hulpbronnen zoals wintervoedsel, schuil of nest!plaatsen en daardoor overleven ze slechter. Als gezinsgrootte inderdaad een negatiefeffect op het competitief vermogen van ouders heeft, dan is de verwachting dat, onderhoge competitie, ouders met een kleiner gezin een hogere fitness zouden hebben.
DoelstellingMijn promotieonderzoek richt zich op het testen van de hypothese dat gezinsgrootte hetcompetitief vermogen van ouders in hun latere leven negatief beïnvloedt. Mijn specifiekedoelen waren om 1) te testen of gezinsgrootte de kans dat ouders belangrijke middelenals winter voedsel, winter slaapkasten en broedkasten bemachtigen beïnvloedt en 2) degevolgen van een eventueel veranderd competitief vermogen voor de fitness van oudersin kaart te brengen. Dit proefschrift wil een bijdrage leveren aan ons begrip hoe sociale processen alscompetitie individueel reproductief gedrag kunnen beïnvloeden. Via experimentenkunnen we de gevolgen van variatie en intensiteit van individueel gedrag meten, echterdit kan onmogelijk voor elke omstandigheid gedurende het leven van het organisme.Daarom richt ik mij in dit proefschrift op de rol van sociale mechanismes als competitie inhet bepalen van individueel reproductief gedrag. Met deze kennis kunnen we voorspellenhoe organismen zullen reageren op veranderingen in hun ecologische omgeving. 
EXPERIMENTELE OPZET

Gezinsgrootte manipulatiesDe basis van mijn promotieonderzoek bestond uit experimentele manipulaties vangezinsgrootte van Koolmezen in het vrije veld. Ik werkte in de Kool! en Pimpelmezen !populatie in het Lauwersmeergebied waar sinds 1993 onderzoek aan de broedpopulatievan mezen in nestkasten is gedaan (600 nestkasten verspreid over 12 studieplots; ziefiguur 1.3, hoofdstuk 1). Gedurende het broedseizoen (2011–2015) controleerden we met
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een groot team alle nestkasten regelmatig om het broedproces van Kool! en Pimpelmezen(Cyanistes caerueleus) vast te leggen. Op het moment dat de Koolmeesjongen zes dagenoud waren deed ik de gezinsgrootte manipulaties: bij een deel van de nesten haalde ik driejongen weg (categorie verkleind) en voegde deze aan een ander deel van de nesten toe(categorie vergroot). Bij derde groep nesten wisselde ik wel jongen uit met de verkleindeen vergrote nesten, maar hier veranderde ik de gezinsgrootte niet (categorie controle).Via metingen in het broedseizoen met behulp van speciale RFID (‘radio frequency identifi!cation’) merkjes in de ringen van de vogels en antennes aan de binnenkant van de kastmet ontvangers kwamen wij te weten dat ouders de frequentie waarmee ze voerdenaanpasten aan de veranderde gezinsgrootte. Ouders met verkleinde gezinnen gingenminder voeren en ouders met vergrote gezinnen meer. Dit bleek ook uit het aantal jongendat uiteindelijk kon uitvliegen, bij ouders met vergrote experimentele broedsels vlogenmeer jongen uit. Door jongen aan nesten toe te voegen of weg te halen veranderden wij alsonderzoekers dus de werkdruk van de ouders.
Induceren van competitie tussen de ouders in de winter en in de lenteVervolgens maten wij of de gezinsgrootte manipulatie een effect had op de kans vanouders om belangrijke hulpbronnen in hun latere leven te bemachtigen. We concen!treerden ons op het vermogen van ouders om nestkasten te verkrijgen als slaapplaats inde winter en als broedplaats in de lente. Dit deden we omdat eerder promotieonderzoekvan Marion Nicolaus liet zien dat Koolmees ouders de overlevingskosten van reproductiein gebieden met hoge competitiedruk pas in de tweede helft van de winter betaalden .Klaarblijkelijk speelden de verschillen tussen ouders de grootste rol in deze periode. We induceerden competitie om nestkasten door 1) het aanbod aan kasten te verlagenen 2) verschillen in kastkwaliteit aan te brengen zonder het aantal kasten te veranderen.In de winter van 2012 en 2013 en in de lente van 2015 verlaagden we het aanbod vanrespectievelijk het aantal beschikbare nestkasten als slaap en als broedplaats drastisch enonderzochten we wie van de gemanipuleerde ouders in staat waren om een van deschaarse kasten te bemachtigen. In de lente van 2011 en 2012 verhoogden we de compe!titie om nestkasten door de nestkast kwaliteit te veranderen. We wisten uit eerdere litera!tuur, wat later bevestigd werd door eigen werk (hoofdstuk 4), dat Koolmezen de voorkeurgeven aan diepere nest holtes. Een mogelijke belangrijke reden voor de voorkeur vanKoolmezen voor diepere nest holtes is dat diepere holtes veiliger zijn voor nest preda!toren zoals de Boommarter (Martes martes). Wij gebruikten deze voorkeur van Kool !mezen voor diepe nestkasten om de competitie tussen mezen te vergroten. Door een kleindeel van de kasten diep te laten (20%) en de rest ondiep te maken met houten blokkencreëerden we competitie voor de diepe kasten. We hielden bij welke mezen in staat warenom de diepe kasten te verkrijgen en wie genoodzaakt waren om in de ondiepe te broeden. Om de fitness consequenties van het wel of niet verkrijgen van een diepe broedkast inkaart te brengen, deden we additioneel een experiment in de Pimpelmees broedpopulatie(hoofdstuk 5). Gedurende twee jaar verzamelden we gegevens over de predatiekans enhet broedsucces van pimpelmezen in diepe en ondiepe kasten in een situatie waarin decompetitie om diepe kasten hoog was (2011 en 2012). In deze situatie was het onze
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verwachting dat de diepere broedkasten zouden worden verkregen door ouders vanhogere kwaliteit. Fitness effecten van kastdiepte konden dus niet onafhankelijk wordeningeschat naast variatie in ouder kwaliteit. In de daaropvolgende twee jaar (2013 en2014) veranderen we daarom de diepte van de kast onafhankelijk van de keuze van debroedvogels, door houten blokken willekeurig in de kast te plaatsen nadat de eileg wasbegonnen, en daarmee nesten wel of niet te verhogen. Door deze beide tweejaarlijksedatasets met elkaar te contrasteren konden we onderzoeken wat het effect van kastdieptewas op de predatiekans en het broedsucces van de pimpelmezen onafhankelijk van vari!atie in de kwaliteit van de ouders. Naast de competitie om nestkasten wilden we ook een meer directe maat van hetcompetitief vermogen van ouders. Daarom bestudeerden we in een andere studie heteffect van de gemanipuleerde gezinsgrootte op de kans van ouders om competitieve inter!acties te winnen op voertafels in de eerste en tweede helft van de winter. 
RESULTATEN EN DISCUSSIE

Gezinsgrootte en de kans van ouders om belangrijke hulpmiddelen
te bemachtigen
Kans van ouders om hulpbronnen te bemachtigen in de winterOp de voertafel nam het competitief vermogen van de ouders in confrontatie met andereKoolmezen af met toenemende gemanipuleerde gezinsgrootte (box A). Deze effectenspeelden alleen een rol in de periode na midwinter, en alleen bij de directe interacties. Ditzijn de interacties waarbij Koolmezen dreigen of daadwerkelijk het gevecht aangaan. Bijde meer subtiele interacties wanneer de ene mees wacht terwijl de ander eet of gauwwegvliegt als de ander aankomt, was het effect van manipulatie op de uitkomst van deinteractie niet detecteerbaar. Onze resultaten zijn consistent met de vondst van MarionNicolaus dat overlevingskosten van reproductie alleen werden betaald na midwinter. De overleving van ouders in de studiegebieden, waarin we de competitie hadden geïn!duceerd om slaapkasten in de winter, nam af met toenemende gemanipuleerde gezins!grootte (hoofdstuk 2). In de controle plots was er geen effect van de gemanipuleerdegezinsgrootte op de ouderlijke overleving. Overlevingskosten van reproductie werdendus alleen betaald wanneer de competitie om slaapkasten hoog was. We konden dit over!levingseffect echter niet verklaren vanuit een negatief effect van de gemanipuleerdegezinsgrootte op de kans van ouders om een slaapkast te bemachtigen. Kennelijkspeelden verschillen in het competitief vermogen van ouders als gevolg van de gezins!grootte manipulatie een andere onverwachte rol. Onze resultaten geven aan dat specifiekdie ouders die een kast wisten te bemachtigen overlevingskosten van reproductiebetaalden. Mogelijk dat ouders die experimenteel vergrote gezinnen hadden opgevoed,hoewel ze een kast hadden verkregen, vervolgens een hogere prijs betaalden om deze kastte verdedigen tegen indringers. Ouders die vergrote gezinnen hadden opgevoed haddenmogelijk minder reserves en konden daardoor de fysiologische kosten van het waakzaamzijn en het daadwerkelijke vechten niet aan.  
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Kans van ouders om hulpbronnen te bemachtigen in de lenteDe gemanipuleerde gezinsgrootte had een consistent negatief effect op de kans vanouders om een geprefereerde veilige diepe broedkast te bemachtigen in de daaropvol!gende lente (hoofdstuk 3). Dit resultaat vormt een sterk bewijs voor de hypothese datgezinsgrootte een negatief effect heeft op het competitief vermogen van ouders en laatzien dat deze effecten tot ver na het broedseizoen een rol kunnen spelen. De kans van ouders om een broedkast te bemachtigen was niet beïnvloedt door degemanipuleerde gezinsgrootte in ons tweede experiment in de lente waarin we het aantalbroedkasten verminderden (hoofdstuk 5). De gezinsgrootte manipulatie had in dit studie!jaar, in tegenstelling tot de meeste eerdere jaren, wel een negatief effect op de overlevingvan de ouders gehad vooraf aan ons competitie experiment. De hoeveelheid beschikbareduindoorn bessen, een belangrijk wintervoedsel voor de mezen in de Lauwersmeer, wasexceptioneel laag in dit studiejaar. Mogelijk speelden verschillen in het competitiefvermogen van ouders als gevolg van de gezinsgrootte manipulatie al een rol voor onsexperiment ingezet was via de competitie om duindoorn bessen. 
De fitness effecten van het wel of niet verkrijgen van diepe broedkastenDe kans van slagen van de broedsels van Pimpelmezen nam sterk af in ondiepere nest!kasten in gebieden met een hoge predatiedruk. Boommarters waren waarschijnlijkverantwoordelijk voor het grootste deel van deze predatie. Dit effect was er niet ingebieden met een lagere predatiedruk. Deze resultaten, in combinatie met onze eerderevondst dat gezinsgrootte de kans van koolmees ouders om diepe veilige kasten tebemachtigen negatief beïnvloedt, ondersteunen de hypothese dat de betaling van kostenvan reproductie afhankelijk is van de ecologische omgeving. Gezinsgrootte, via een nega!tief effect op het competitief vermogen van ouders, leidt waarschijnlijk alleen tot kostenvan reproductie in gebieden met hoge competitie om diepe veilige broedkasten én eenhoge predatiedruk.
CONCLUSIES• Gezinsgrootte manipulatie had een negatief effect op de kans dat koolmees oudersvoedsel bemachtigden op een voerplek in de winter en ook dat zij een veilige diepebroedkast in de daaropvolgende lente konden bemachtigden. De huidige reproduc!tieve inspanning van ouders heeft dus gevolgen voor hun toekomstige prestatiesonder competitie.• Het negatieve effect van de gemanipuleerde gezinsgrootte op competitief vermogenvan de ouders was niet eenduidig in al onze experimenten. De kans van ouders om eenslaapkast te bemachtigen in de winter en de kans van ouders om een broedkast tebemachtigen in de lente was niet beïnvloedt onder competitie. 
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• Gezinsgrootte manipulatie had een negatief effect op overleving van ouders ingebieden waar in de winter de competitie om slaapkasten hoog was. In de controlegebieden was er geen bewijs voor dit negatieve effect. Dit onderstreept het belang vancompetitie in de toekomstige omgeving van ouders als bepalende factor voor hun hunhuidige reproductieve inspanning. • Het feit dat het competitief vermogen van ouders beïnvloed kan worden door gezins!grootte betekent dat de gevolgen van de voortplantingsinspanning van een ouder nietalleen afhankelijk zijn van de ouder zelf, maar ook van de voortplantingsinspanningvan de buren, want hun competitief vermogen is ook beïnvloed.• Sociale krachten als competitie zijn bepalend voor de optimale reproductieve inspan!ning van ouders. Een organisme is onlosmakelijk verbonden met zijn ecologischeomgeving. Alleen via experimentele manipulatie van zowel het gedrag van het individuals factoren in zijn omgeving, kunnen we de variatie in het gedrag van organismenecht begrijpen en de gevolgen van toekomstige veranderingen in het milieu op orga!nismen voorspellen.
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