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Summary

Populations exposed to seasonal variability: from individual-level ener-
getics to community dynamics

Seasonal variability results in strong temporal fluctuations in both biotic and abiotic
components of natural systems. As a logical consequence, seasonality may affect eco-
logical dynamics and the structure of communities of interacting species. An extensive
body of theoretical work, carried out over the last 30 years, shows the importance of
ontogenetic development and individual-level energetics for the understanding of pop-
ulation and community dynamics. Still, the effect of seasonality on trophic interactions
has been little explored with population models that take ontogenetic development,
especially growth in body size, into account. This thesis revolves around the question
what the effect is of seasonal variability on dynamics of communities with trophic in-
teractions that are substantially influenced by the body size of the individuals involved.
In particular, it investigates the consequences of seasonal variability, in the form of
seasonal reproduction and periodic variability in productivity, on size-structured pop-
ulation dynamics.

The existing model framework that has up to now been used to account for sea-
sonal reproduction in size-structured populations, so-called physiologically structured
population models, is too complex to study multiple interacting species. Therefore,
chapter 2 describes the derivation of a simplified modeling framework, focusing on a
size-structured consumer population with seasonal reproduction. Seasonal reproduc-
tion is implemented as a pulsed event, that occurs simultaneously for all individuals
in the consumer population. On the other hand, consumer foraging, background
mortality, growth and investment in reproduction and resource reproduction are as-
sumed to occur continuously. Furthermore, the model is based on size-dependent,
individual-level assumptions regarding the acquisition and expenditure of energy. A
stage-based model with two consumer size classes is derived that for a broad range of
parameters closely approximates the predicted dynamics of the corresponding physio-
logically structured population model, which represents the size-structured consumer
population with a larger, possibly infinite number of size cohorts. The relatively simple
structure of the derived model, which is formulated in terms of four ordinary differential
equations, allows for an easier approach to study the dynamics of multiple interacting
size-structured populations with seasonal reproduction (such as described in chapter
4 or 5).

One of the most important findings resulting from the studies on size-structured
population models is a phenomenon called biomass overcompensation. Biomass over-
compensation is defined as an increase in biomass of a particular body size-range of
the population in response to mortality. Biomass overcompensation has been linked
to a number of surprising community-level predictions regarding the effect of mortal-
ity. The most convincing empirical evidence for the occurrence of community-level
consequences of biomass overcompensation so far all stem from seasonal systems.
Yet, the theoretical underpinning of biomass overcompensation is based on models
with continuous reproduction. Using the model that was derived in chapter 2, the
robustness of biomass overcompensation to seasonal reproduction is shown in chapter
3. In addition, chapter 4 and 5 show that the pattern of alternative stable dynamics
in predators, which may occur as a consequence of biomass overcompensation, is also
robust to seasonal reproduction. The findings in chapter 3 - 5 indicate that community
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level consequences of biomass overcompensation that are predicted from models with
continuous reproduction do have relevance for systems with seasonal dynamics.

Chapter 5 in addition describes a novel community-level effect of biomass over-
compensation, that harvesting of prey can prevent fishing-induced collapses of marine
predators. This finding is highly controversial as fisheries scientist mostly emphasize
the potentially detrimental effects of fishing prey fish, or forage fish (e.g. sprat, herring,
capelin), for large marine predators, or piscivores (e.g. cod, tuna, haddock). The main
findings presented in chapter 5 do not depend on the assumption that reproduction
is a seasonal process. For the predicted positive effect of prey harvesting on preda-
tor persistence to occur, accounting for individual-level energetics and size-dependent
trophic interactions is essential. The model that was used in the analysis in chapter
5 is based on the central Baltic sea system. Yet, the basic assumptions that cause
this effect are likely to be applicable to large piscivorous fish in many marine systems.
In chapter 5 I also report the results of an analysis of global fish stock data, which
support the idea that harvesting of forage fish does not necessarily have a negative
impact on large piscivores.

Besides in the form of seasonal reproduction, seasonality may affect population
dynamics through variability in vital rates. This type of seasonal variability may, for
example, result from seasonal fluctuations in resource productivity. Chapter 6 explores
the effect of seasonal variability in resource productivity on a tri-trophic food chain
consisting of an unstructured resource, a size-structured consumer and an unstructured
size-specific predator. Persistence of the predator is promoted by seasonal variability
in resource productivity. The positive effect of seasonality on the trophic transfer
efficiency arises because the seasonal fluctuations in resource productivity lead to re-
current, temporary releases of intra-specific competition in the prey population that
result in a shift in the prey size-distribution. The changed size-distribution includes
higher density of the prey size class that the predator forages on and hence promotes
predator persistence. Chapter 4 shows that seasonal reproduction can similarly in-
crease the trophic transfer efficiency through a shift in the size distribution of the prey
population. Increased predator persistence through temporal variability in dynamics
is a novel effect, that has not been described before. The findings in chapter 4 and
6 imply that temporal variability may be an important factor that sustains species at
higher trophic levels in temperate natural systems.

Overall, the results in this thesis show the robustness to seasonal variability of
the existing ecological theory that is based on size-structured population models with
continuous reproduction. In addition, the new, controversial predictions regarding the
beneficial effects of harvesting prey fish for persistence of large piscivores underline
the importance of accounting for size-structure and individual-level energetics for un-
derstanding the effect of multi-species harvesting. Furthermore, a new phenomenon
has been revealed: temporal variability may enhance trophic transfer efficiency and
thereby promote the persistence of species at higher trophic levels. Temporal variabil-
ity was found to enhance the trophic transfer efficiency due to a differential effect of
this variability on individuals in different life stages. The consideration of intra-specific
differences between individuals thus results in predictions regarding the effect of sea-
sonal variability on the flow of energy through food chains that differ fundamentally
from classic insights derived from models that ignore such intra-specific variation.
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Populaties onder invloed van seizoensgebonden variatie: van individu
tot voedselketen

Jaarlijks terugkerende seizoenen zorgen voor sterke temporele fluctuaties in biotische
en abiotische condities. Logischerwijs, hebben de seizoenen daarom een sterke in-
vloed op de ecologische dynamiek en de structuur van voedselwebben in natuurlijke
systemen. Dit proefschrift probeert de vraag te beantwoorden wat het effect is van
seizoensdynamiek op populaties en voedselketens. Meer specifiek beschrijft dit proef-
schrift het effect van seizoensgebonden variabiliteit, in de vorm van seizoensgebonden
reproductie en periodieke variabiliteit in productiviteit, op de dynamiek van grootte
gestructureerde populaties.

In bijna alle diersoorten, met als uitzondering zoogdieren en vogels, vinden sterke
veranderingen plaats over de ontogenie of levenscyclus. Zo kunnen vissen bijvoor-
beeld wel 10.000.000 maal zo zwaar worden gedurende de periode van netgeborene
tot volwassene. Dit soort ontogenetische ontwikkeling gaat vaak gepaard met sterke
veranderingen in de eigenschappen en ecologische rol van individuen, resulterend in zo-
genaamde grootte structuur in de populatie. Ecologische theorie die is ontwikkeld over
de laatste 30 jaar, heeft het belang aangetoond van ontogenetische ontwikkeling voor
populatie dynamica en dynamiek in voedselketens. Studies gebaseerd op zogenaamde
grootte gestructureerde populatie modellen, laten zien dat vooral de ontwikkeling in
individuele lichaamsgrootte en verandering in bio-energetica essentieel zijn voor begrip
van populaties en voedselketens. Evenwel is het effect van seizoensgebonden dynamiek
nog weinig bestudeerd in deze modellen.

Voor het onderzoeken van seizoensgebonden reproductie in grootte gestructureerde
populaties zijn tot nu toe zogenaamde fysiologisch gestructureerde populatie modellen
gebruikt. Deze zijn (zoals de naam al suggereert) te complex om meerdere interac-
terende soorten te bestuderen. Daarom begint dit proefschrift in hoofdstuk 2 met de
afleiding van een relatief simpel model gebaseerd op een grootte gestructureerde pop-
ulatie met seizoensgebonden reproductie en de voedselbron van de populatie. In dit
model is seizoensgebonden reproductie geïmplementeerd als een gepulseerde gebeurte-
nis, terwijl alle andere processen, zoals groei, sterfte, foerageren en investering in re-
productie continu plaatsvinden. Het model is gebaseerd op aannames met betrekking
tot energieopname en energiegebruik op het niveau van het individu en dus ook op de
individuele lichaamsgrootte. Het model, dat onderscheid maakt tussen twee levenssta-
dia, benaderd voor een groot gebied van parameterwaarden een vergelijkbaar fysiolo-
gisch gestructureerd model, dat de populatie representeert met een continue grootte
verdeling. De simpele structuur van het afgeleide model maakt het mogelijk meerdere
interacterende soorten met seizoensgebonden reproductie en populatie grootte struc-
tuur te bestuderen.

Een van de meest belangrijke bevindingen van het tot dusver gedane onderzoek
naar grootte gestructureerde populaties is een fenomeen genaamd biomassa overcom-
pensatie. Biomassa overcompensatie is gedefinieerd als een toename in biomassa van
bepaalde levensstadia of grootteklassen in een populatie als een gevolg van een toe-
name in sterftesnelheid. Biomassa overcompensatie ligt ten grondslag aan een aantal
verrassende voorspellingen met betrekking tot het effect van sterfte (door predatie)
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in voedselketens. De meest overtuigende empirische bewijzen voor het optreden van
biomassa overcompensatie binnen voedselketens komen allemaal uit systemen met
sterke seizoenswisselingen. Nochtans is de theoretische onderbouwing van biomassa
overcompensatie gebaseerd op modellen met continue reproductie.

Met behulp van het model dat ik heb afgeleid in hoofdstuk 2, laat ik in hoofdstuk
3 de robuustheid zien van biomassa overcompensatie in populaties met seizoensgebon-
den reproductie. Daarnaast laat ik in hoofdstuk 4 en 5 zien dat biomassa overcompen-
satie optreed binnen voedselketens van populaties met seizoensgebonden reproductie.
Beide hoofdstukken laten patronen zien die vergelijkbaar zijn met eerdere uitkomsten
van modellen met continue reproductie. Er ontstaan alternatieve stabiele toestanden
van systemen met en zonder roofdieren, als gevolg van biomassa overcompensatie in
hun prooi. De bevindingen in hoofdstuk 4 en 5 wijzen erop dat voorspellingen van
modellen met continue reproductie met betrekking tot biomassa overcompensatie in
voedselketens, ook relevant zijn in systemen met seizoensgebonden dynamiek.

Hoofdstuk 5 beschrijft de analyse van een model gebaseerd op een systeem met
sterke seizoensdynamiek, de Oostzee. Het model beschrijft de interactie tussen ka-
beljauw, haring en sprot. Het hoofdstuk laat zien dat het bejagen van prooivissen
(haring, sprot) een door overbevissing geïnduceerde crash in roofvissen (kabeljauw)
kan voorkomen. Deze bevinding is een niet eerder beschreven effect van biomassa
overcompensatie in de prooivis als gevolg van bevissing van deze prooi. Omdat visserij-
wetenschappers vooral de negatieve kant van het bevissen van prooivissen (bijv. sprot,
haring en lodde) voor roofvissen (bijv. kabeljauw, tonijn en schelvis) benadrukken is
deze bevinding zeer controversieel.

Biomassa overcompensatie hangt af van aannames die op veel soorten van toepass-
ing zijn. Het is daarom aannemelijk dat het resultaat dat ik laat zien in dit hoofdstuk
niet alleen van toepassing is op de Oostzee, maar op prooivissen en roofvissen in meer
mariene systemen. Dit wordt ondersteund door de analyse van een globale dataset van
visbestanden in hoofdstuk 5 die laat zien dat het bevissen van prooivis niet noodza-
kelijkerwijs een negatief effect heeft op roofvis bestanden.

Naast seizoensgebonden reproductie zijn ook schommelingen in de voedselproduc-
tiviteit te verwachten in systemen met seizoensdynamiek. Hoofdstuk 6 exploreert
dan ook het effect van seizoensgebonden schommelingen in resource productiviteit op
een tritrofe voedselketen met een ongestructureerde voedselbron, een grootte gestruc-
tureerde prooi en een ongestructureerde roofdier. Verassend genoeg blijkt variabiliteit
in de productiviteit van de voedselbron van de prooi een positief effect te hebben op
de persistentie van het roofdier. Dit positieve effect wordt veroorzaakt door periodes
van voedseltekort in de prooi die het resultaat zijn van de fluctuaties van de voedsel-
bron. De periodes met weinig voedsel leiden tot sterfte en als gevolg daarvan, tot een
verlichting van de competitie voor voedsel tussen de overlevenden in de prooi popu-
latie. De lagere competitie resulteert in een verschuiving van biomassa in de grootte
verdeling van de prooi populatie. Deze verschuiving heeft een positief effect op het
roofdier omdat de grootteklasse van de prooi die het roofdier prefereert toeneemt.

Een soortgelijk positief effect op de energieoverdracht tussen trofische niveaus
kan ook plaatsvinden door seizoensgebonden reproductie van de prooi, zoals wordt
beschreven in hoofdstuk 4. Hogere persistentie van roofdieren door temporele variatie
in de dynamiek van het systeem is nog niet eerder beschreven. De bevindingen in
hoofdstuk 4 en 6 impliceren dat temporele variabiliteit een factor kan zijn die behoud
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van soorten op hogere trofische niveaus in natuurlijke systemen stimuleert.
Samenvattend laten de resultaten in dit proefschrift allereerst de robuustheid zien

van bestaande ecologische theorie met betrekking tot biomassa overcompensatie wan-
neer seizoensdynamiek optreedt. Daarnaast onderstrepen de nieuwe, controversiële
voorspellingen in dit proefschrift betreffende de bevorderende effecten van het bevissen
van prooivis op de persistentie van roofvis, het belang van groottestructuur en bio-
energetica voor het begrip van de effecten van bevissing op meerdere trofische niveaus
in voedselketens. Bovendien bevat dit proefschrift een belangrijke nieuwe bevinding:
temporele variabiliteit kan de energieoverdracht tussen trofische niveaus verhogen en
daarbij persistentie van soorten op hogere trofische niveaus bevorderen. Dit effect
van temporele variabiliteit hangt af van een verschil in het effect van variabiliteit op
individuen in verschillende levensstadia of grootteklassen in de populatie. In conclusie,
leidt de overweging van ontogenetische ontwikkeling dus tot nieuwe inzichten met
betrekking tot het effect van seizoensdynamiek op de stroom van energie door voed-
selketens. Deze inzichten verschillen op fundamentele wijze van de klassieke inzichten
ontleend aan modellen die ontogenetische ontwikkeling negeren.
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