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Samenvatting 

In dit proefschrift worden de resultaten van de analyse van grootte-

gestructureerde populatiemodellen beschreven. Verscheidene hypotheses over de 

structuur en dynamiek in prooi-roofdiersystemen worden hierin getest. Deze 

hypotheses (in detail beschreven in Hoofdstuk I, General introduction and research 

questions) zijn relevant in de context van marine systemen met ingestorte 

roofvispopulaties in het algemeen, en meer specifiek voor het geval van ingestorte 

kabeljauwpopulaties. 

Hoofdstuk II laat het belang zien van het gebruik van grootte-structuur in 

vispopulatiemodellen, specifiek in vergelijking met de veel meer gebruikte 

leeftijdstructuur. Dit wordt getoond aan de hand van twee modelvoorbeelden waarin 

een positieve respons in de biomassa van bepaalde grootte-klassen kan optreden als 

gevolg van toenemende sterfte. Het eerste voorbeeld is een model van een grootte-

gestructureerde vispopulatie, zoals haring of lodde, foeragerend op zooplankton. 

Individuen in deze vispopulatie zelf ondergaan predatiesterfte door kabeljauw en 

zeehonden. In dit model heeft predatie door zeehonden een positief effect op het 

voedselaanbod voor kabeljauw, in tegenstelling tot een negatief effect (competitie), 

wat op het eerste gezicht verwacht zou kunnen worden. Dit positieve effect komt 

voort uit het verschil in grootte-voorkeur van de verschillende predatoren. Een 

toename in sterfte van grote prooien (veroorzaakt door zeehondenpredatie) leidt tot 

een toename in de biomassa van kleine prooien, wat het voedselaanbod voor een 

predator met een voorkeur voor de kleine klasse (zoals kabeljauw) ten goede komt. 

Het tweede voorbeeld is een model van de interactie tussen zeehonden en 

kabeljauwvisserij. Kabeljauw wordt zowel gegeten door zeehonden als bevist, maar 

wederom met een verschil in voorkeur voor specifieke grootte-klassen. De sterfte 

van kleine (juveniele) kabeljauw door zeehondenpredatie leidt tot een hogere 

visserij-opbrengst dan behaald wordt in afwezigheid van zeehonden. 

In Hoofdstuk III worden twee mogelijke predator-prooi interactie-scenarios 

geanalyseerd, waarbij de predator twee ontogenetische niche-shifts heeft gedurende 

zijn ontwikkeling. In beide scenarios vertonen zowel de predator- als de 

prooipopulatie cohortcycli. Deze dynamiek wordt veroorzaakt door de grootte-

afhankelijke efficientie in het individuele energiebudget (individuen met een kleine 

lichaamsgrootte zijn competitief dominant over individuen met een grotere 

lichaamsgrootte) in combinatie met een discreet reproductie-proces.  
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In het eerste scenario wordt de predatordynamiek bepaald door limitatie in 

groei gedurende de levensfase voorafgaand aan de predatorfase, ook wel het 

intermediaire levensstadium genoemd. Top-down controle over de prooipopulatie 

door de predator is in dit geval niet mogelijk. In het tweede scenario wordt er 

aangenomen dat de belangrijkste voedselbron in het intermediaire levensstadium 

constant is, wat betekent dat er geen terugkoppeling is van het effect van foerageren 

op deze voedselbron (of dat dit effect verwaarloosbaar klein is). In dit scenario oefent 

de predator top-down controle over de prooi uit, wat uiteindelijk resulteert in het 

uitsterven van de prooi bij hoge systeemproductiviteit. Wanneer er competitie voor 

zooplankton wordt aangenomen tussen de prooi en het vroege levensstadium van de 

predator, veranderen de karakteriserende resultaten in deze twee scenarios niet. Er is 

een kwantitatief effect van competitie op de mogelijkheid van het voortbestaan van 

beide soorten, waarbij coexistentie verminderd is onder de aanname van competitie. 

Maar in geen van beide scenarios wordt bistabiliteit gevonden. 

De resultaten in Hoofdstuk IV laten zien wat het effect is van competitie tussen 

twee zooplanktivore vissoorten met grootte-gestructureerde populaties (zoals haring 

en sprot in de Oostzee) op de mogelijkheid tot coexistentie van deze soorten. De 

eerste soort (haring) wordt gekarakteriseerd door een grotere maximale lengte, 

maturatie bij een grotere afmeting en een lagere minimale energie-behoefte in 

vergelijking met de tweede soort (sprot). Niettegenstaande de mogelijkheid van 

haring, de grotere soort, om de voedselbron (zooplankton) tot een lager niveau te 

brengen en de mogelijkheid om boven een bepaalde lichaamsgrootte te foerageren 

op een exclusieve voedselbron, is er de mogelijheid voor coexistentie over een breed 

interval van parametercondities (systeeemproductiviteitswaarden). Er zijn zelfs 

condities waaronder de kleinere soort superieur is en de grotere tot extinctie kan 

drijven. 

In Hoofdstuk V wordt een belangrijke aanname van het model zoals 

beschreven in Hoofdstuk III nader in ogenschouw genomen, namelijk de aanname 

over de vorm van de ontogenetische niche-shift naar predatie. In dit hoofdstuk 

worden de resultaten gepresenteerd van de analyse van een tweede model, waarin de 

predator bij zijn shift naar predatie de capaciteit om op de intermediaire voedselbron 

te foerageren verliest. Dit resulteert dan in een complete niche-shift (in plaats van de 

gedeeltelijke niche-shift zoals aangenomen in Hoofdstuk III). Net als in Hoofdstuk 

III wordt de dynamiek van dit model sterk bepaald door cohortgedreven dynamiek, 

waarbij de predatorpopulatie bestaat uit een enkel cohort. Doordat de niche-shift nu 

compleet is, wordt de predator afhankelijk van de (vis)prooi, waardoor de timing van 

de switch naar predatie en de aanwezigheid van prooien in de juiste grootte-klassen 
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voor predatie sterk gesynchroniseerd moet zijn. In dit model komen alternatief 

stabiele systeemtoestanden voor, zowel met als zonder predator, door de 

dichtheidsafhankelijke groei binnen de predatorpopulatie. Dichtheidsafhankelijke 

groei in de predatorpopulatie kan zowel resulteren in een positief als in een negatief 

effect voor het voortbestaan van de populatie. Het positieve effect van 

dichtheidsafhankelijke groei zorgt er voor dat de predator voortbestaat bij hoge 

dichtheden, onder condities waarbij populatieherstel vanuit lage dichtheden niet 

mogelijk is. Het tweede belangrijke resultaat van het model met een complete niche-

shift is een effect dat ‘the invader strikes back phenomenon’ is genoemd. Door het 

negatieve effect van dichtheidsafhankelijke groei in de predatorpopulatie is het 

onmogelijk om een populatie op te bouwen en te laten voortbestaan. De 

terugkoppeling van de invloed van de populatie op de omgeving (i.e. voedselaanbod) 

voorkomt dus het voortbestaan van de predatorpopulatie, terwijl de predator wel kan 

toenemen vanuit een toestand met lage populatiedichtheid onder deze condities. 

In Hoofdstuk VI wordt het model uit Hoofdstuk III gebruikt om vier 

hypotheses te testen die vaak worden geopperd als verklaring voor het uitblijven van 

herstel na het instorten van marine predatorpopulaties. Deze hypothesen worden 

getest in zowel het scenario zonder top-down controle als in het scenario met top-

down controle.  

Verhoogde sterfte gedurende het ei-stadium van de predator kan oplopen tot 

boven 98% voordat de predator uitsterft. In het scenario met top-down controle leidt 

een toenemende sterfte in het ei-stadium tot biomassa-overcompensatie en een 

toename in de top-down controle die de predator op de prooipopulatie uitoefent. 

Door de toename in top-down controle worden de mogelijkheden voor coexistentie 

ingeperkt ten opzichte van de situatie zonder extra sterfte in het ei-stadium van de 

predator. 

Wanneer predatoren naast de prooi ook op soortgenoten foerageren 

(kannibalisme) en de systeemproductiviteit is hoog, dan kunnen predatorindividuen 

grotere lichaamsafmetingen bereiken dan zonder kannibalisme (met name in het 

scenario zonder top-down controle). In het scenario met top-down controle zorgt 

kannibalisme ervoor dat de top-down controle van de predator op de prooi 

vermindert en neemt de mogelijkheid voor coexistentie toe (met kannibalisme is er 

een breder interval van systeemproductiviteitswaarden waarbij coexistentie 

voorkomt, dan zonder kannibalisme).  

Verhoogde sterfte van adulte prooien resulteert niet in een kwalitatieve 

verandering van de dynamiek. 
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Bij verhoogde sterfte van grote predatoren sterft de predatorpopulatie uit bij 

hoge systeemproductiviteit en komt er bistabiliteit voor in het scenario zonder top-

down controle. Deze bistabiliteit bestaat tussen enerzijds een toestand met 

coexistentie van predator en prooi en anderzijds een toestand waaruit de predator 

afwezig is. De bistaibiliteit wordt veroorzaakt door het positieve effect van tragere 

groei in de situatie met verhoogde sterfte van grote predatoren. 

Verhoogde sterfte van grote predatoren resulteert in het scenario met top-

down controle voornamelijk tot verminderde condities waaronder de predator 

voortbestaat in het systeem, maar leidt niet tot een kwalitatieve verandering in 

dynamiek ten opzichte van de dynamiek zonder verhoogde sterfte. 

Tezamen vormen de resultaten in dit proefschrift een illustratie van het belang 

van grootte-structuur binnen populaties, voor de dynamiek in predator-

prooisystemen. De algemene discussie, Hoofdstuk VII, gaat verder in op de 

implicaties voor predator-prooidynamiek van het gebruik van modellen waarin 

individuele energetische processen en trofische interactienetwerken afhankelijk van 

individuele lichaamsgrootte worden gemodeleerd. 
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