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Chapterr  2 

Inleidin gg en Samenvatting 

2.11 Opzet 
InIn dit proefschrift bestudeer ik de wederzijdse relatie tussen de individuen waar-
uitt een populatie bestaat en de leefomgeving van zo'n populatie. Het bestaat uit 
tweee delen. In het eerste deel worden sterk mechanistische populatiedynamische 
modellenn geformuleerd en geanalyseerd, om te ontrafelen hoe de variatie in ei-
genschappenn en levensloop tussen individuen vorm geeft aan populatiedynami-
schee patronen en hoe zulke patronen op hun beurt de levensloop van individuen 
beïnvloedenn door hun effect op bijvoorbeeld de omgeving. In het tweede deel be-
studeerr ik hoe de interactie tussen individuen en de populatiedynamica in één soort 
doorwerktt in andere soorten in de ecologische leefgemeenschap. In het bijzonder 
richtt ik mij op predatoren die gespecialiseerd zijn in het eten van één specifiek 
levensstadiumm van de prooi. In deel II hanteer ik een meer populatie- en minder 
individu-gerichtt perspectief dan in deel I, hetgeen leidt tot het gebruik van wis-
kundigg minder complexe modellen. Hoewel de twee delen van dit proefschrift 
duidelijkk van elkaar verschillen, met name in de toegepaste methodologie, richten 
beidee delen zich op hetzelfde ecologische thema, namelijk de subtiele interacties 
tussenn de dynamica van een populatie en de levensloop van de individuen waaruit 
eenn populatie bestaat. 

2.22 Inleiding 

Populatiedynamicaa houdt zich bezig met de veranderingen in aantallen individuen 
inn een populatie door interactie tussen individuen onderling en door interacties tus-
senn individuen en hun omgeving. Een populatie is doorgaans gedefinieerd als "een 
groepp individuen van een bepaalde soort, die in een bepaald gebied leven". Be-
langrijkee consequenties volgen direct uit deze definitie, zonder verdere aannames 
omtrentt eigenschappen van de individuen in zo'n populatie. Omdat individuen 
inn een populatie van dezelfde soort zijn, is het aannemelijk dat ze vergelijkbare 
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ecologischee eisen aan hun omgeving stellen, bijvoorbeeld wat betreft voedsel. In-
dividuenn van één populatie zullen grofweg dezelfde invloed op de omgeving heb-
ben,, zoals het verlagen van de voedseldichtheid. Het feit dat een populatie per 
definitiee in een bepaald gebied leeft impliceert dat de individuen in de populatie 
elkaarr op de een of andere manier zullen beïnvloeden. De duidelijkste interactie, 
diee logisch volgt uit de definitie van een populatie, is exploitatie-competitie. Dit 
iss in feite het principe van 'vele varkens maken de spoeling dun'. Als er een geli-
miteerdee hoeveelheid voedsel beschikbaar is, zullen individuen doorgaans minder 
krijgenn naarmate de populatie uit meer individuen bestaat. In traditionele popula-
tiedynamischee modellen, zoals modellen gebaseerd op het Lotka-Volterra model, 
wordtt exploitatie-competitie meestal opgenomen in de vorm van een vermindering 
vann de populatie-groeisnelheid bij hoge dichtheid van de concurrerende soort (zie 
bijvoorbeeldd Edelstein-Keshet, 1988; Begon et al., 1990, of een van de vele an-
deree populatiedynamica-tekstboeken). Er wordt dus van uit gegaan dat exploitatie-
competitiee direct een effect heeft op de populatiedynamica. Deze vertaling van een 
process op individu-nivo naar een populatiedynamisch proces is niet geheel juist. 
Wanneerr individuen te weinig voedsel krijgen, heeft dat in eerste instantie een ef-
fectt op de fysieke toestand en de ontwikkeling van die individuen en niet op de 
groeii  van de populatie als geheel (Kooijman, 2000). Het effect van exploitatie-
competitiee beïnvloedt de populatiedynamica alleen via een effect op dee levensloop 
vann individuen in de populatie (Caswell et al., 1997). Om het effect van exploitatie-
competitiee op de dynamica van populaties te bestuderen is dus een model nodig 
datdat niet alleen de aantallen individuen maar tot op zekere hoogte ook de levensloop 
vann individuen beschrijft. 

2.33 Levensloop 

Dee levensloop van een individu bestaat uit de verzameling gebeurtenissen en pro-
cessenn die geleid hebben tot de huidige toestand van het individu. Dit kunnen 
extremee veranderingen zijn. Veel soorten insecten ondergaan gedurende hun le-
vensloopp een totale metamorfose. Minder abrupt, maar niet minder spectaculair is 
dee groei van baars (Percafluviatilis), waar de modellen in deel I van dit proefschrift 
opp gebaseerd zijn. Baarzen groeien tijdens hun leven doorgaans een factor 104 -5 

inn geicht. Groei van individuen, hoewel niet altijd even spectaculair als bij insec-
tenn of vissen, komt voor bij vrijwel alle bekende soorten en wordt vaak in verband 
gebrachtt met veranderende ecologische eigenschappen en voorwaarden (Peters, 
1983;; Calder, 1984; Sebens, 1987; Wemer, 1988). Een groter lichaam wordt wel 
geassocieerdd met een lager predatierisico en hogere vruchtbaarheid. Andere vaak 
grootte-afhankelijkee eigenschappen zijn gerelateerd aan het vergaren van voedsel 
enn aan de stofwisseling. Lichaamsgrootte wordt regelmatig genoemd als de be-
langrijkstee eigenschap van individuen (Werner and Gilliam, 1984; Ebenman and 
Persson,, 1988a; De Roos and Persson, 2001; De Roos et al., 2003a). 

Dee enige gebeurtenissen die bij elk individu van elke soort voorkomen zijn 
geboortee en sterfte. Zowel de tijd als de ontwikkeling tussen deze gebeurtenissen 
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kann flink uiteenlopen tussen individuen van dezelfde soort. Een belangrijk concept 
datdat tijd en ontwikkeling van een individu karakteriseert is de leeftijd-lengte relatie. 
Wanneerr bijvoorbeeld predatierisico afneemt met lichaamslengte, dan kan snelle 
groeii  het totale predatierisico van een individu doen afnemen. Een groter lichaam 
behoeftt echter ook meer energie. Daardoor kan het gunstig zijn om klein te blijven 
wanneerr de kans groot is dat voedselschaarste zal optreden. 

Eenn ander onderdeel van de levensloop dat optreedt bij alle diersoorten is de 
juvenielee periode (een periode na de geboorte waarin een individu nog niet ge-
slachtsrijpp is). In sommige soorten hangt de maturatie (het geslachtsrijp worden) 
samenn met lichaamsgrootte, in andere soorten met het bereiken van een bepaalde 
leeftijd.. In het eerste geval (grootte-afhankelijke maturatie), kan sterke variatie in 
leeftijdd optreden tussen maturerende individuen in een populatie, het tweede geval 
(leeftijdsafhankelijkee maturatie) kan leiden tot variatie in grootte van maturerende 
individuen. . 

Inn de modellen die in deel I van dit proefschrift worden gebruikt zijn de eigen-
schappenn van individuen expliciet afhankelijk van lichaamsgrootte of -gewicht. 
Groeii  en ontwikkeling hangen af van de voedseldichtheid. In deel II is voedsel-
afhankelijkee ontwikkeling minstens even belangrijk, maar is deze in de (veel een-
voudiger)) modellen gereduceerd tot dichtheidsafhankelijke maturatie. 

Dee modellen die in deel I van dit proefschrift gebruikt worden beschrijven 
eenn individu in een populatie aan de hand van bepaalde toestandsvariabelen, zoals 
lichaamsgrootte.. De beschrijving van de populatie bestaat uit een frequentieverde-
lingg van individuen over een of meer van dit soort toestandsvariabelen (Metz and 
Diekmann,, 1986) en een beschrijving van de omgeving, waar ook bijvoorbeeld 
dee voedseldichtheid toe behoort. Hoewel mathematisch relatief complex, is deze 
manierr van modelleren bij uitstek geschikt om variatie tussen individuen te bestu-
deren,, vanwege de continue toestandsverdeling van de individuen. In tegenstelling 
tott veel andere methodes, worden in deze modellen de individuen niet in discrete 
(grootte-)) klassen onderverdeeld, maar kunnen ze elke willekeurige toestand aan-
nemen.. Tevens is een efficiënt algoritme voor handen om dit soort systemen te 
simulerenn (DeRoos, 1989). Deze methode, bekend onder de naam 'Escalator Box-
carr Train' (EBT), doet de aanname dat alle individuen die op ongeveer hetzelfde 
tijdstipp geboren worden identiek zijn en ook een identieke levensloop doormaken. 
Opp die manier wordt de continue verdeling van individuen over de toestandsvari-
abelenn gediscretiseerd in een aantal groepen van identieke individuen, waarvan de 
eigenschappenn in de tijd veranderen. Het elegante aan deze methode is dat hoe-
well  de populatie is gediscretiseerd, de verandering van elk individu nog steeds een 
continuu proces is. De methode is met succes toegepast op watervlooien, voorn 
enn baars (voor een recent literatuuroverzicht zie De Roos and Persson 2001 en 
Dee Roos et al. 2003a). 
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2.44 Populatiedynamica 

Exploitatie-competitiee kan de dynamica van een populatie beïnvloeden door een 
verhogingg van de sterfte door voedselschaarste. Milde voedselschaarste, die niet 
directt tot de hongerdood van individuen leidt, kan toch een effect op populatie-
dynamicaa hebben doordat de groei van individuen vertraagd wordt. Vertraagde 
groeii  beïnvloedt een aantal grootte-afhankelijke factoren zoals maturatie, die op 
hunn beurt de overleving van het individu beïnvloeden. Bij soorten die bij een 
vastee lichaamsgrootte matureren, leidt een lage voedseldichtheid, en de exploita-
tie-competitiee die daarvan het gevolg is tot een verlengde juveniele periode. Om-
datt juveniele individuen niet reproduceren, kan zo'n verlenging invloed hebben 
opp de populatiedynamica. Wanneer individuen van verschillende grootten in een 
populatiee concurreren om hetzelfde voedsel dringt zich de vraag op hoe de con-
currentiepositiee afhangt van lichaamsgrootte. Persson et al. (1998) bestuderen hoe 
bijj  de voorn {Rutilus rutilus, een zoetwatervis) de grootte-afhankelijkheid van het 
competitieff  vermogen tot uiting komt in de levensloop van individuen en de po-
pulatiedynamica.. Ze laten zien dat wanneer, zoals bij baars, kleinere individuen 
toee kunnen met een lagere voedseldichtheid, competitie om voedsel (zooplankton) 
overr het algemeen leidt tot populatiedynamische cycli, gedreven door de domi-
nantiee van een enkel cohort van ongeveer identieke individuen. Dit type cyclus 
staatt bekend onder de naam 'single cohort cyclus'. Eén enkele talrijke generatie 
iss in staat om de voedselbron te 'monopoliseren'. Ze kunnen de voedseldichtheid 
tott een zo lage dichtheid reduceren dat alleen individuen van hun lichaamsgrootte 
nogg kunnen overleven, alle andere individuen kunnen niet meer aan hun energe-
tischetische behoeften voldoen en lijden honger. Doordat individuen in het dominante 
cohortt ook zeer langzaam groeien (vanwege de lage voedseldichtheid), blijf t de 
situatiee van lage voedseldichtheid lang gehandhaafd. Uiteindelijk leidt dit tot de 
hongerdoodd voor alle individuen behalve die van de 'dominante' generatie. Door 
mortaliteitt in het dominante cohort neemt de voedseldichtheid geleidelijk toe, tot 
dee individuen in dit cohort volwassen worden, reproduceren en zelf door hun jon-
genn worden 'uitgehongerd', waarna de cyclus opnieuw begint. De periode van 
ditt soort cycli wordt bepaald door de mortaliteit in het dominante cohort. Is de 
mortaliteitt hoog, dan is de periode kort, is de mortaliteit laag, dan duurt het langer 
voordatt individuen volwassen zijn en dus heeft de cyclus een langere periode. 

Vann single cohort cycli bestaat een grote verzameling verschijningsvormen en 
variaties,, die vallen onder de meer algemene noemer van de 'single generation 
cycles'.. Dynamische patronen van dit type komt betrekkelijk algemeen voor bij 
fysiologischh gestructureerde populaties (Persson et al., 1998; de Roos and Persson, 
2003;; De Roos et al., 2003a,b; Murdoch et al., 2003). De cycli zijn in het algemeen 
niett afhankelijk van één specifieke modelformulering (de Roos and Persson, 2003; 
Murdochh et al., 2003). Recentelijk is aangetoond dat single cohort cycli het meest 
voorkomendee type populatiedynamische cycli zijn (Murdoch et al., 2002). De 
cyclii  zijn gevonden in zowel natuurlijke populaties als laboratoriumkweken van 
uiteenlopendee organismen zoals voorn (De Roos and Persson, 2001), gele baars 
(Sandersonn et al., 1999), meeltorren (Hastings and Constantino, 1987), motten 
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(Briggss et al., 2000), watervlooien (Goulden et al., 1982) en bakkersgist (Parulekar 
ett al., 1986; Cazzador, 1991). 

2.55 De Omgeving 

Hett populatiedynamische patroon zoals hierboven beschreven, is verkregen on-
derr de aanname dat elk individu in de populatie een even grote kans heeft om 
elkk ander individu tegen te komen. Met andere woorden, de populatie is volle-
digdig gemengd. Ecologisch gezien betekent dit dat elk individu dezelfde omgeving 
'ziet',, die gevormd wordt door alle individuen in de populatie. Door deze aan-
namee te doen kan de populatie beschreven worden in termen van 'gemiddelde 
individuen',, hetgeen de voor een beschrijving en analyse benodigde wiskunde be-
hoorlijkk vereenvoudigt. Klassieke populatiedynamische modellen zoals die van 
Lotka-Volterra,, Nicholson-Bailey en Rosenzweig-MacArthur, maar ook het mo-
dell  bestudeerd door Persson et al. (1998) (zie de sectie 'populatiedynamica' hier-
boven)) en aanverwante modellen (zoals besproken in De Roos et al., 2003a) zijn 
voorbeeldenn van modellen van volledig gemengde populaties. 

Overr het algemeen kan voor een natuurlijke populatie niet verwacht worden 
datt volledige menging optreedt. Niet alle individuen hebben even grote kans el-
kaarr tegen te komen. Er bestaat een grote hoeveelheid literatuur waarin modellen 
onderzochtt worden van individuen die op 'lokaal' niveau interacties met elkaar 
aangaan.. Het merendeel van deze studies richt zich op de complexe spatiele pa-
tronenn die in zo'n model kunnen optreden als gevolg van de lokale interacties 
tussenn individuen (zie voor referenties Dieckmann et al., 2000). Zulke patronen 
kunnenn effect hebben op de populatiedynamica. De meeste studies naar spatiele 
patronenn gaan voorbij aan de mogelijke verschillen tussen individuen (buiten ver-
schillenn in spatiele lokatie). Wanneer bijvoorbeeld concurrentiekracht afhangt van 
lichaamsgroottee en de omgeving op lokaal nivo verschilt, is het mogelijk dat ver-
schillendee lokaties gunstig zijn voor individuen van verschillende lichaamsgrootte. 
Opp die manier kan een heterogene omgeving ruimte bieden aan diversiteit binnen 
dee populatie die binnen zo'n omgeving leeft. De interactie tussen een individu 
enn de omgeving werkt twee kanten op: de omgeving beïnvloedt het individu en 
vicee versa. Individuen in verschillende lokale habitats worden dus verschillend 
beïnvloed,, ontwikkelen zich daardoor anders en hebben dientengevolge een an-
deree invloed op hun leefomgeving. Deze wederzijdse relatie tussen individuen en 
hunn lokale leefomgeving is een centraal thema in de hoofdstukken 3 en 4 van dit 
proefschrift. . 

Diversiteitt van individuen in een populatie kan dus op twee manieren tot stand 
komen.. Enerzijds door verschillen in leeftijd en daaraan gerelateerde eigenschap-
pen,, anderzijds door 'toevallige' factoren. Het kan gebeuren dat van twee tegelijk 
geborenn individuen er één, toevallig, zich onder gunstiger omstandigheden ont-
wikkeldd dan de ander. Dat kan komen omdat dat individu zich op een betere plaats 
bevindt,, maar ook bijvoorbeeld doordat dat individu toevallig andere genetische 
eigenschappenn bezit. Voor dit soort toevallige variatie in omstandigheden of eigen-
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schappenn die de levensloop beïnvloeden gebruik ik hier de term 'stochasticiteit'. 
Err zijn verschillende studies gedaan naar de invloed van verschillen tussen 

individuenn op populatiedynamica (DeAngelis et al., 1979; Pacala and Silander, 
1985;; Thompson et al., 1974; DeAngelis et al., 1993). Enkele van deze studies 
makenn gebruik van lokale interacties tussen individuen als bron van stochastici-
teit,, anderen gebruiken expliciete variatie in eigenschappen van individuen, zoals 
groeisnelheid. . 

All  deze studies richten zich op het effect van stochasticiteit binnen een genera-
tiee (Tyler and Rose, 1994). Hoewel er veel modellen gebruikt worden waarin sto-
chasticiteitt voorkomt (Schmitz and Booth, 1997; Schmitz, 2000; Dong and DeAn-
gelis,, 1998) en variatie tussen individuen als gevolg van stochasticiteit over het 
algemeenn gezien wordt als een belangrijke factor in populatiedynamica (Grimm, 
1999),, is nooit uitgezocht wat de invloed van stochasticiteit is op de lange-termijn 
dynamica.. In de hoofdstukken 3 en 4 gebruik ik de lokale interactie tussen indi-
viduenn en de omgeving als bron van stochasticiteit. De mate van menging in de 
modelpopulatiess die ik bestudeer wordt bepaald door de mobiliteit van de indivi-
duenn waaruit de populatie bestaat. 

2.66 Mobilitei t 

Inn de hoofdstukken 3 en 4 gebruik ik een model dat sterk verwant is aan dat waarin 
Perssonn et al. (1998) het verband tussen populatiedynamica en concurrentiekracht 
onderzoekenn (zie sectie 'Populatiedynamica', hierboven). Dit model vormt het 
uitgangspuntt voor een studie naar de consequenties van lokale interacties op de 
levensloopp en dynamica van een baarspopulatie. Ik bestudeer een modelpopu-
latiee die leeft in een omgeving bestaande uit 40 compartimenten, elk met zijn 
eigenn voedselpopulatie. De compartimenten zijn in een ring met elkaar verbon-
den,, en vormen dus een discrete benadering van een eendimensionale, ringvor-
migee ruimte. De grootte-gestructureerde consumenten (baars) beïnvloeden alleen 
dee lokale voedselpopulatie. De mobiliteit van de consument is gemodelleerd als 
eenn kansproces dat één keer per dag voorkomt. Consumenten verplaatsen zich in 
eenn willekeurige richting, waarbij de afstand een bepaalde verdelingsfunctie volgt 
diee lijk t op een normaal verdeling. Door de breedte van de verdeling te variëren, 
varieertt de mate van ruimtelijke menging door mobiliteit van de consument. Wan-
neerr de breedte van de verdeling veel groter is dan de 40 compartimenten waaruit 
dee omgeving bestaat, benadert de mobiliteit een volledig willekeurige herverdeling 
vann consumenten. Door de breedte van de verdelingsfunctie te beperken wordt de 
maximumm afstand van één verplaatsing van een consument kleiner. Hierdoor krijgt 
dee interactie tussen individuen en de omgeving een meer lokaal karakter. Wanneer 
dee herverdeling van consumenten volledig willekeurig is (brede verdelingsfunc-
tie),, dan beïnvloeden ze elk compartiment even sterk en wordt de levensloop door 
allee compartimenten even sterk beïnvloedt. Als de verdelingsfunctie smaller wordt 
enn dus de mobiliteit lager, spenderen consumenten meer tijd in enkele, maar min-
derr tijd in de meeste compartimenten. Hierdoor ontstaat een sterke wisselwerking 
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tussenn consumenten en hun lokale omgeving. Als door toeval een ongelijke ver-
delingg van consumenten in de ruimte ontstaat, kan dit leiden tot verschillen in 
voedseldichtheidd tussen compartimenten. Zulke verschillen beïnvloeden op hun 
beurtt de groeisnelheid en dus de levensloop van de lokale consumentenpopulatie. 

Dee baars die ik als modelorganisme gebruik laat bij hoge mobiliteit de hierbo-
venn beschreven 'single cohort cycli' zien. Baars matureert bij een vaste lichaams-
groottee en heeft dus een variabele maturatietijd, bepaald door de achtergrondsterfte 
inn het dominante cohort. Hierdoor is ook de periode van de single cohort cycli 
sterfte-afhankelijk.. Omdat baars slechts eenmaal per jaar kan reproduceren ver-
springtt de lengte van de cyclus steeds met één heel jaar. Bij hoge mortaliteit wor-
denn de nieuwgeboren individuen uiteindelijk binnen één jaar volwassen, waardoor 
elkk jaar reproductie optreedt. Bij nog hogere mortaliteit sterft de populatie uit, om-
datt de weinige individuen die het eerste jaar overleven niet in staat zijn voldoende 
nageslachtt te produceren. 

Eenn verlaging van de mobiliteit, zodanig dat individuen zich per dag gemid-
deldd 2,7 compartimenten verplaatsen, leidt tot verrassend weinig verandering in 
zowell  de levensloop van individuele consumenten als de populatiedynamica. Het 
patroonn van single cohort cycli met afnemende periode naarmate de achtergrond-
sterftee toeneemt blijf t vrijwel ongewijzigd. Daarmee samenhangend bestaat de 
populatiee uit grote groepen vrijwel identieke individuen van dezelfde leeftijd en is 
err weinig lokale variatie in voedseldichtheid. 

Alleenn wanneer mobiliteit sterk gereduceerd is en consumenten slechts naar 
aangrenzendee compartimenten kunnen migreren, treedt een verandering op in het 
typee populatiedynamica dat optreedt. De duidelijke relatie tussen mortaliteit en 
dee lengte van de cyclus verdwijnt. Bij lage mortaliteit is de dynamica sterk sto-
chastischh en lijk t de cyclus verdwenen, bij hogere mortaliteit is een cyclische com-
ponentt nog wel duidelijk aanwezig, maar ook daar is de invloed van stochastici-
teitt overduidelijk. Bij nadere beschouwing van de dynamica bij lage mortaliteit 
kunnenn twee verschillende typen dynamica onderscheiden worden. 'Tijdperken' 
waarinn de populatie duidelijk single cohort-achtige dynamica vertoont worden af-
gewisseldd met tijdperken waarin geen enkele cycliciteit te ontdekken is. De lengte 
vann de cycli is binnen een cyclisch tijdperk over het algemeen constant, maar kan 
tussenn die tijdperken onderling verschillen. In de 'intercyclische' tijdperken wordt 
praktischh elk jaar gereproduceerd en is er geen duidelijke dominante generatie. 
Tijdenss zo'n periode neemt het aantal adulten in de populatie geleidelijk toe, wat 
opp den duur leidt tot een zeer grote reproductiepuls, groot genoeg om de voedsel-
dichtheidd globaal sterk te reduceren. Deze reductie gaat gepaard met het verhon-
gerenn van veel -maar niet alle- grotere (en dus competitief inferieure) individuen. 
Dankzijj  de lage mobiliteit kunnen enkele grotere individuen overleven omdat zij 
doorr toeval in een compartiment zitten waar geen nieuwgeborenen terechtkomen 
enn waar de voedseldichtheid dus relatief hoog blijft . Bij deze lage mobiliteit is 
err ook een sterke invloed op de levensloop van individuen. Zowel binnen als tus-
senn generaties is er sterke variabiliteit in de vorm van de leeftijd-lengte relatie 
enn op elk tijdstip bestaat ruime variatie in de lichaamsgrootte van de aanwezige 
individuen.. Hoewel de invloed van stochasticiteit duidelijk merkbaar is, speelt 
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hethet mechanisme dat de single cohort cycli veroorzaakt ook bij sterk gereduceerde 
mobiliteitt een belangrijke rol. Grote reproductiepulsen zorgen voor een sterke re-
ductiee in voedseldichtheid en daarmee voor het uitsterven van veel competitief 
inferieuree individuen. In de jaren die volgen op de productie van zulke grote re-
productiepulsenn vindt doorgaans niet of nauwelijks reproductie plaats, omdat de 
groteree individuen die door toeval wel overleven in slechte fysieke toestand zijn 
enn daardoor niet kunnen reproduceren. Bij hogere mortaliteit is de periode van de 
singlee cohort cycli korter. Doordat er minder tijd is tussen twee dominante genera-
ties,, is het divergerende effect van stochasticiteit op de individuen in de dominante 
cohortenn ook minder. Hierdoor zijn cycli met kortere periode tegen sterkere sto-
chasticiteitt bestand. Ondanks het homogeniserend effect van single cohort cycli 
bestaann ook bij hogere mortaliteit individuen met zeer diverse lichaamsgroottes 
naastt elkaar. Individuen in de dominante generatie zijn bij geboorte allen iden-
tiek,, maar gedurende hun leven vindt een sterke divergentie in lichaamsgroot te 
plaats.. Hoewel de globale dynamica sterke overeenkomsten vertoont met die van 
hett volledig gemengde model, bestaat er voortdurend een sterke diversiteit in de 
lichaamsgrootte-verdelingg in de populatie. Uit deze studie blijkt duidelijk het be-
langg van het bestuderen van deterministische vereenvoudigingen van natuurlijke 
systemen.. De kennis van deterministische systemen zoals bestudeerd in (Persson 
ett al., 1998) stelt ons in staat om de complexe dynamica van het hier bestudeerde 
modell  bij lage mobiliteit te interpreteren. Op korte termijn wordt de dynamica 
vann het systeem geheel verklaard door dezelfde mechanismen van inter- en intra-
generatiee competitie die bij volledig gemengde systemen de dynamica van ge-
structureerdee populaties bepalen. Op langere termijn doet zich een nieuw patroon 
voor,, de afwisseling van tijdperken van sterk onregelmatige dynamica met tijdper-
kenn gedomineerd door single cohort-achtige dynamica. Dit patroon kan verklaard 
wordenn door een combinatie van het onderliggende deterministische model en de 
stochasticiteitt die met de lokale interactie geïntroduceerd wordt. De sterke ro-
buustheidd van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de single cohort cycli 
gaann in tegen mijn a-priori verwachting dat stochasticiteit het effect van grootte-
afhankelijkee competitie sterk zou verminderen en daarmee de single cohort cycli 
zouu verstoren. 

Dee ongevoeligheid van single cohort cycli voor intern gegenereerde stochasti-
citeitt zoals wordt veroorzaakt door lokale interacties is wellicht een van de factoren 
diee aan de algemeenheid van dit type dynamica bijdraagt. 

2.77 Groepsvorming 

Inn hoofdstuk 3 wordt aangenomen dat stochasticiteit die het resultaat is van de 
lokalee interacties tussen consument en omgeving de enige bron van variabiliteit 
tussenn individuen van dezelfde generatie is. Baars leeft, zoals veel diersoorten, in 
groepen.. Daarmee introduceert de consument zelf een bepaalde mate van hetero-
geniteitt in de omgeving. In hoofdstuk 4 bestudeer ik het effect van groepsvorming 
vann de consument, met behulp van het model dat in hoofdstuk 3 is ontwikkeld. 
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Hett leven in groepsverband is bekend van veel diersoorten, van orka's (Baird 
andd Dill , 1996) tot veel vogelsoorten (Kenward, 1978; Caraco, 1979a). Een groot 
aantall  mechanismen is ontwikkeld om groepsgedrag te verklaren. Het kan on-
derr andere leiden tot verhoogde waakzaamheid, doordat vele ogen meer zien, en 
individuenn elkaar waarschuwen voor naderend gevaar, hogere voedselinname bij 
bijvoorbeeldd in groepsverband jagende predatoren, of het makkelijker vinden van 
eenn partner (zie Roberts, 1996; Krause and Ruxton, 2002, voor uitgebreide refe-
renties).. Een ander mogelijk voordeel van leven in groepen is zogenaamde 'risico-
verdunning'' . Als per tijdseenheid een vast aantal individuen in een groep gevangen 
wordtt door predatoren, is de kans om gevangen te worden per individu per tijds-
eenheidd lager naarmate de groep groter is (Roberts, 1996; Bednekoff and Lima, 
1998).. Risicoverdunning is een impliciet statistisch effect en niet, zoals de andere 
mechanismen,, een expliciete vorm van gedrag die efficiënter uitpakt wanneer een 
organismee in een groep leeft. Het leven in groepen houdt in dat de lokale omge-
vingg van individuen relatief vol is. Voor organismen die hun voedselbron lokaal 
beïnvloedenn kan groepsgedrag dus in principe leiden tot een hogere exploitatie-
competitiee dan op basis van globale populatiedichtheid verwacht mag worden. 
Aggregatiee van individuen introduceert een nieuw organisatieniveau, tussen het 
individuu en de populatie. In de context van lokale interacties is voorstelbaar dat 
aggregatiee invloed heeft op zowel de levensloop van individuen in de populatie 
alss op de globale populatiedynamica. In het limietgeval dat van een baarspopu-
latiee in het spatiele model uit hoofdstuk 3 alle individuen in een populatie in één 
grotee groep leven, die in één enkel compartiment verblijft, zal voedselschaarste 
optredenn terwijl in het grootste deel van de habitat een hoge dichtheid aan voedsel 
bestaat.. De individuen in zo'n groep zullen buitengewoon langzaam groeien en 
mogelijkk de hongerdood sterven. Wanneer evenveel individuen homogeen over de 
gehelee habitat verdeeld zouden zijn, zou veel snellere groei en minder uithonge-
ringg optreden. Het feit dat individuen uit dezelfde groep dezelfde lokale omgeving 
ervarenn kan ook effect hebben op de levensloopvariabiliteit in de populatie, omdat 
individuenn die gedurende hun leven dezelfde omgeving meemaken zich in het al-
gemeenn ook ongeveer gelijk zullen ontwikkelen. In hoofdstuk 4 behandel ik deze 
punten.. Als uitgangspunt neem ik het model voor baars, ontwikkeld in hoofdstuk 3 
enn hierboven samengevat, bij sterk gereduceerde mobiliteit. Elke nieuwe generatie 
wordtt onderverdeeld in een aantal onafhankelijke even grote scholen en ik varieer 
ditt aantal 'scholen per generatie'. Dit gebruik ik als een maat voor de 'neiging tot 
schooll  vorming' van de individuen in de populatie. Een groot aantal scholen per 
generatiee betekent een lage neiging tot groepsvorming, sterke aggregatie leidt tot 
eenn laag aantal scholen per generatie. Bij maximale aggregatie bestaat elke gene-
ratiee uit één enkele school, bij minimale generatie bestaat elke school uit één enkel 
individu. . 

Omdatt aangenomen is dat alle individuen van dezelfde school identiek zijn, 
verwachtt ik dat bij sterke groepsvorming de populatie relatief homogeen is, daar-
doorr de levensloop van individuen relatief synchroon, wat resulteert in dynamica 
diee sterk lijk t op die van het volledig gemengde model. Verminderde groepsvor-
mingg zal vermoedelijk leiden tot meer heterogeniteit en dus meer variabiliteit in de 
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levensloopp van scholen die tot eenzelfde generatie behoren. De grote variabiliteit 
zall  leiden tot relatief stabiele globale populatiedynamica. 

Inn tegenstelling tot deze verwachtingen laat het model juist bij minder sterke 
groepsvormingg single cohort cycli zien die niet zijn te onderscheiden van die van 
hethet volledig gemengde model. All e individuen in de populatie ondergaan een iden-
tiekee levensloop, onafhankelijk van hun lokatie of de groep waar ze deel van uit-
maken.. Bij sterkere groepsvorming wordt het effect van stochasticiteit zichtbaar. 
Singlee cohort cycli zijn nog steeds duidelijk zichtbaar in de populatiedynamica, 
maarr de periode van de cycli verandert veelvuldig en de cycli zijn vaak tijdelijk 
niett zichtbaar in de dynamica. In dit soort perioden is de dynamica sterk stochas-
tischh en aanzienlijke levensloopvariabiliteit ontstaat tussen generaties onderling. 
Binnenn generaties blijf t de levensloop van individuen in verschillende scholen be-
trekkelijkk synchroon. Nog sterkere groepsvorming leidt uiteindelijk tot het volle-
digg instorten van de single cohort cycli. Reproductie vindt elk jaar plaats en het 
aantall  individuen in het nieuwgeboren cohort is sterk variabel. De levensloop van 
individuenn in verschillende scholen loopt sterk uiteen, onafhankelijk van of deze 
scholenn tot dezelfde generatie behoren. Het effect van stochasticiteit is zichtbaar 
alss grote variabiliteit in de dynamica van de afzonderlijke voedselcompartimenten. 

Dee discrepantie tussen de a-priori verwachtingen en de modelresultaten heeft 
tweee oorzaken. Ten eerste bevat het model een impliciete relatie tussen de mate 
vann groepsvorming en de hoeveelheid menging in de populatie. Hoewel voor elk 
individuu de kans om zich te verplaatsen onafhankelijk is van de rest van de popu-
latie,, neemt het totaal aantal verplaatsingen per tijdseenheid in de populatie lineair 
toee met het aantal scholen waaruit de populatie bestaat. De modelresultaten laten 
eenn duidelijk verband zien tussen het aantal scholen in de populatie en de mate 
vann groepsvorming en daarmee dus de mate van menging. Een tweede verklaring 
voorr het verschijnen van single cohort cycli vormt het reproductieproces. In het 
modell  dat ik gebruik is reproductie van de consument geïmplementeerd als een 
globaall  proces; alle scholen met nieuwgeborenen krijgen een willekeurig com-
partimentt toegewezen. De beginlocatie van nieuwgeborenen is dus onafhankelijk 
vann de positie van de ouders. Bij een lage mate van groepsvorming wordt er een 
groott aantal scholen per nieuwe generatie aan de populatie toegevoegd. Dit werkt 
dempendd op de relatieve verschillen in consument-dichtheid tussen de comparti-
mentenn en vergroot de globale homogeniteit van de modelpopulatie. Er is om twee 
redenenn afgezien van het gebruik van lokale reproductie. Baars produceert, zoals 
velee vissoorten enorme hoeveelheden kuit, die kort na het paaien wordt achtergela-
ten.. Daardoor ontbreekt een duidelijke koppeling tussen de lokatie van de ouders 
enn die van de nieuwgeborenen. Baarzen hebben ook geen sterke voorkeur voor 
bepaaldee plaatsen om te paaien. Bovendien leidt lokale reproductie in spatiele mo-
dellenn doorgaans tot het ontstaan van complexe spatiele patronen. Zulke patronen 
interfererenn met het effect van groepsvorming, waardoor het ontrafelen van het 
effectt van groepsvorming op levensloopvariabiliteit en populatiedynamica ernstig 
bemoeilijktt zou worden. 

Hoewell  details van het reproductieproces voor veel soorten verschillend zijn, 
iss de impliciete relatie tussen de mate van groepsvorming en de mate van menging 
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eenn algemene eigenschap van het type model dat ik gebruik. Ik verwacht daarom 
datt deze relatie voor kan komen bij een grote variëteit aan in groepen levende 
organismen. . 

Inn de literatuur is al enige decennia een discussie gaande over de optimaliteit 
vann in natuurlijke populaties waargenomen groepsgroottes. (Caraco 1979b; Si-
blyy 1983; Giraldeau and Gilli s 1985, zie voor meer referenties ook Roberts 1996; 
Krausee and Ruxton 2002). De hier gepresenteerde resultaten voegen een nieuw 
inzichtt toe aan deze discussie. Tenzij individuen in een populatie de neiging heb-
benn zeer grote groepen te vormen, suggereren de resultaten van mijn modelstudie 
datt de synchronisatie van lokale populatiedynamica en de globale homogeniteit 
diee daaruit volgt wellicht weinig ruimte laten voor een actieve keuze van groeps-
groottee door individuen. 

2.88 Stadium-specifieke predatie 

Dee meeste natuurlijke populaties zijn niet volledig geïsoleerd. Hoewel de sys-
temenn waarin zij voorkomen gesloten kunnen zijn in termen van immigratie en 
emigratie,, kunnen de processen die plaatsvinden in een populatie doorwerken op 
anderee populaties in hetzelfde ecosysteem of dezelfde levensgemeenschap. Neem 
eenn invertebrate predator, die zich voedt met hetzelfde zooplankton als de baars in 
deell  I van dit proefschrift. Doordat de interactie tussen de grootte-gestructureerde 
consument,, baars, en het zooplankton leidt tot single cohort cycli, wordt zo'n in-
vertebratee predator geconfronteerd met een sterk fluctuerende voedselbron. De 
populatiedynamicaa van een (hyper-) predator die zich voedt met bepaalde levens-
stadiaa van de baars kan op dezelfde manier gestuurd worden door de cyclische 
dynamicaa van baars, omdat de vereiste levensstadia slechts gedurende een deel 
vann de cyclus voor handen zijn. In deze hypothetische voorbeelden neem ik aan 
datt de concurrerende consument en de (hyper-) predator geen effect hebben op de 
interactiee tussen baars en zooplankton. Uiteraard is het mogelijk dat interacties 
mett andere soorten invloed hebben op de dynamica van het gehele systeem. Pre-
datiee specifiek op kleine exemplaren van de baars zou bijvoorbeeld de lengte van 
dee single cohort cycli kunnen veranderen, omdat die voornamelijk bepaald wordt 
doorr de mortaliteit van juveniele baars. 

Deell  II van dit proefschrift richt zich op de algemene populatiedynamische 
consequentiess van predatie op specifieke levensstadia van een prooipopulatie. In 
hoofdstukk 5 bestudeer ik een model van een predator die zich voedt met adulte in-
dividuenn van een prooipopulatie bestaande uit een juveniel en een adult stadium. In 
hoofdstukk 6 voeg ik een tweede predator toe, gespecialiseerd in het eten van juve-
nielee prooien van dezelfde populatie. Ik richt mij in het bijzonder op de interactie 
tussenn de twee predatoren. De modellen die worden gebruikt in de hoofdstukken 
55 en 6 zijn gebaseerd op soorten als baars, die duidelijk voedselgelimiteerde groei 
vertonen.. De levensloop van de prooipopulatie in deze modellen is vereenvoudigd 
tott twee stadia, met dichtheidsafhankelijke maturatie uit het juveniele naar het 
adultee stadium. Binnen de levensstadia zijn alle individuen gelijk. De levensloop 
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vann de predatoren wordt buiten beschouwing gelaten. De gebruikte modellen zijn 
inn zekere mate karikaturen van de mechanistische modellen die bestudeerd worden 
inn de hoofdstukken 3 en 4. Aan de verschillen in aanpak in de twee delen van dit 
proefschriftt ligt een verschil in doelstellingen ten grondslag. De systemen in deel 
III  vormen, in een vereenvoudigde vorm, een beschrijving van sommige van de con-
sequentiess van de interacties op individu-niveau die in detail bestudeerd worden in 
deell  I. In de hoofdstukken 5 en 6 worden deze consequenties, in het bijzonder de 
voedselafhankelijkee maturatie, gebruikt als achtergrond waartegen de populatie-
dynamischee interacties tussen soorten worden bestudeerd. De hiervoor gebruikte 
modellenn zijn zeer sterk vereenvoudigd, maar tegenover het verlies in termen van 
realismee en toetsbaarheid staat een verhoogde algemeenheid van de conclusies. 
Complexee modellen, zoals die gebruikt worden in hoofdstukken 3 en 4 zijn ge-
schiktt om ingewikkelde mechanismen tot in detail te ontrafelen. De eenvoudige 
modellenn die in deel II gebruikt worden zijn zeer geschikt om algemene ideeën te 
ontwikkelenn over de consequenties van bepaalde ecologische eigenschappen van 
soorten,, ecosystemen of levensgemeenschappen. 

Voedsel-afhankelijkee groei van prooi-individuen is in de gebruikte modellen 
geïmplementeerdd als dichtheidsafhankelijke maturatie. Bij lage juveniele prooi-
dichtheidd wordt aangenomen dat voldoende voedsel voor alle individuen aanwezig 
is,, waardoor maturatie slechts gelimiteerd wordt door fysiologische beperkingen. 
Inn dit geval leidt een verhoging van de juveniele prooidichtheid tot een verhoogde 
maturatie.. Bij een bepaalde juveniele prooidichtheid begint voedsel schaarste een 
roll  te spelen, waardoor de verhoging van maturatie met verhoogde juveniele prooi-
dichtheidd afneemt. Omdat een volledig eerlijke verdeling van voedsel over de 
aanwezigee individuen wordt aangenomen, wordt de maturatie van alle individuen 
evenn sterk afgeremd door de voedselschaarste. De langere maturatietijd leidt tot 
langeree blootstelling aan de achtergrondsterfte in het juveniele stadium. Dit re-
sulteertt in overcompensatie in de maturatie functie: Boven een bepaalde waarde 
leidtt een verhoging van de juveniele prooidichtheid juist tot een verlaging van 
dee maturatie. Uiteindelijk bereikt de dichtheid een waarde waarbij de maturatie-
tijdd zo lang is dat geen maturatie meer optreedt, omdat de levensverwachting van 
juvenielenn korter is dan de maturatietijd. Voor een predator gespecialiseerd op 
adultee prooien leidt deze overcompensatie tot positieve dichtheidsafhankelijkheid 
bijj  lage predatordichtheid. Wanneer geen predatoren aanwezig zijn bestaat het me-
rendeell  van de prooipopulatie uit juvenielen. De evenwichtsdichtheid van elk sta-
diumm wordt bepaald door de maturatie-regulatie vanuit het juveniele stadium van 
dee prooi. Wanneer predatoren in voldoende dichtheid aanwezig zijn, verandert de 
evenwichtsdichtheidd van de prooipopulatie volledig. Doordat ze adulten eten, gaat 
dee productie en daardoor de dichtheid van juvenielen omlaag, wat leidt tot snellere 
maturatie.. De verkorte levensverwachting van adulten (door predatie) wordt meer 
dann gecompenseerd door de hogere instroom in het adulte stadium (door verlaagde 
reproductiee en dus lagere juveniele prooidichtheid). Met andere woorden, de pre-
datorenn verhogen de dichtheid van hun eigen voedsel door het te consumeren. Om 
dee verandering in de evenwichtsverdeling van de prooi te bewerkstelligen moet de 
predatorr in voldoende dichtheid aanwezig zijn. Er is een kritieke drempelwaarde 
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voorr de predatordichtheid waaronder de predator de 'controle' over de prooi ver-
liestt en zich niet kan handhaven. Zulke positieve dichtheidsafhankelijkheid bij lage 
populatiedichtheidd en de drempelwaarde in de dichtheid die er uit volgt noemt men 
eenn Allee effect. Een Allee effect wordt doorgaans geassocieerd met allerlei pro-
blemenn die bij lage dichtheden kunnen optreden, zoals problemen met het vinden 
vann een partner, verhoogd predatierisico door het niet efficiënt functioneren van 
bijvoorbeeldd groepsgebaseerde verdedigingsmechanismen, of verminderde voed-
selinnamee bij in groepen foeragerende dieren. (Zie voor meer voorbeelden Cour-
champp et al., 1999; Stephens and Sutherland, 1999; Moller and Legendre, 2001; 
Boukall  and Berec, 2002). Het voorkomen van een Allee effect in een toppredator 
vann een levensstadium- of grootte-gestructureerde prooipopulatie met voedselaf-
hankelijkee levensloop is als eerste vastgesteld door De Roos and Persson (2002). 
Zijj  laten zien dat het voorkomt bij baars die selectief foerageert op kleine indivi-
duenn van de voorn. Het fenomeen is niet beperkt tot toppredatoren die specifiek op 
kleinee individuen jagen. De Roos et al. (2003b) laten zien dat wanneer de prooipo-
pulatiee wordt gereguleerd door voedsel- of dichtheids-afhankelijke ontwikkeling 
vann een bepaald levensstadium, een Allee effect voor een predator kan voorkomen 
zolangg deze predator niet dat stadium van de prooipopulatie eet waarin de regula-
tiee optreedt. Een Allee effect wordt over het algemeen geassocieerd met het risico 
opp een zogenaamde 'catastrophic collapse', een plotselinge sterke verlaging van 
dee populatiedichtheid. Zo'n ineenstorting kan op twee verschillende manieren tot 
standd komen. Het meest eenvoudige mechanisme is een verlaging van de dichtheid 
vann de predator tot onder de kritische drempelwaarde, waar de predatorpopulatie 
eenn negatieve groeisnelheid heeft. Als dit gebeurt zal de predatordichtheid in prin-
cipee verder omlaag gaan, totdat ofwel de predator uitsterft, ofwel een ander, lager 
evenwichtt wordt bereikt bij positieve predatordichtheid. Het risico dat de pre-
datorpopulatiee 'over het randje geduwd' wordt hangt af van de nabijheid van de 
drempelwaardee tot de evenwichtsdichtheid van de predatorpopulatie. Hoe dichter 
dee twee bij elkaar liggen, hoe groter de kans dat een willekeurige fluctuatie rond 
hethet evenwicht het systeem over de drempelwaarde duwt. Waar precies de even-
wichtswaardee en de drempelwaarde ten opzichte van elkaar liggen hangt af van 
omgevings-- en soortspecifieke eigenschappen. Over het algemeen zal, wanneer 
dee omgeving minder gunstig wordt, de evenwichtsdichtheid van een populatie af-
nemen,, en de kritische drempelwaarde toenemen. Uiteindelijk kunnen deze twee 
waardenn bij dezelfde dichtheid voorkomen. In dat geval, zo leert de bifurcatiethe-
orie,, zullen beiden ophouden te bestaan (Kuznetsov, 1998). Wanneer de omgeving 
zoo sterk achteruitgaat dat de evenwichtswaarde en de drempelwaarde samenval-
lenn en verdwijnen, is ook sprake van een 'catastrophic collapse'. Doordat het 
evenwichtt bij hoge predatordichtheid verdwijnt, verspringt de predatordichtheid 
naarr een ander evenwicht, wat vaak het nul-evenwicht is waarbij de predator niet 
voorkomt.. Dit is het tweede mechanisme waardoor een 'catastrophic collapse' 
tott stand kan komen als gevolg van positieve dichtheidsafhankelijkheid bij lage 
dichtheid.. Een 'catastrophic collapse' kan dus enerzijds het resultaat zijn van een 
veranderingg in de omgeving waarin de populatie leeft, een andere mogelijke oor-
zaakk is dat willekeurige fluctuaties rond de evenwichtsdichtheid de predator tot 
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onderr de drempelwaarde duwen, waarna de populatie een negatieve groeisnelheid 
heeft.. Zodra het systeem in een nieuw evenwicht terecht komt, kan het niet zonder 
meerr terugkeren naar het oorspronkelijke evenwicht. Een omvangrijke verstoring 
vann de nieuwe evenwichtsdichtheden of een drastische verandering in de omge-
vingg (of allebei) zijn nodig om het systeem naar het oorspronkelijke evenwicht te 
doenn terugkeren. 

Eenn 'puur' Allee effect (bistabiliteit tussen een evenwicht met positieve preda-
tordichtheidd en het nuleven wicht), zo blijkt uit mijn resultaten, is slechts één van 
dee mogelijke gevolgen van stadium-specifieke predatie op een prooipopulatie met 
voedsel-- of dichtheidsafhankelijke ontwikkeling. Het kan ook leiden tot bistabili-
teitt tussen alternatieve stabiele toestanden waarbij in beide alternatieven zowel de 
prooii  als de predator voorkomt. 

Inn een van deze evenwichten is de predator in zeer lage dichtheden aanwezig, 
enn heef geen noemenswaardig effect op de dichtheid en verdeling van de prooi in 
evenwicht.. In het andere evenwicht induceert de predator een sterke verschuiving 
inn de prooiverdeling, en kan daardoor zelf in hogere dichtheid voorkomen. In het 
eerstgenoemdee evenwicht is het systeem duidelijk gelimiteerd door zogenaamde 
'bottom-up'' regulatie. In het evenwicht met hoge predatordichtheid gebruikt de 
predatorr als het ware de dichtheidsgelimiteerde maturatie van de prooi. Bistabi-
liteitt in puur exploitatieve voedselketens (voedselketens waar soorten uitsluitend 
voedsel-consumentt relaties met elkaar hebben) is nooit eerder gevonden zonder 
explicietee aannames omtrent positieve dichtheidsafhankelijkheid. Ik laat zien dat 
hethet Allee effect ontstaat onder een vrij brede set ecologische voorwaarden, maar in 
hethet bijzonder bij soorten met een relatief lage mortaliteit in het juveniele stadium. 
Bistabiliteitt tussen verschillende predator-prooi evenwichten komt met name voor 
bijj  prooipopulaties met een hoge vruchtbaarheid. 

Hett mogelijk optreden van een Allee effect in een ecosysteem is een belang-
rijkrijk  gegeven in relatie tot natuurbehoud en behoud van biodiversiteit. Ongestruc-
tureerdee populatiedynamische modellen suggereren dat bij een langzaam verande-
rendee omgeving ook een langzame verschuiving in de evenwichtsdichtheden van 
dee voorkomende soorten optreedt (tenzij een positieve terugkoppeling expliciet 
aangenomen).. Mijn resultaten laten duidelijk zien dat zelfs kleine veranderingen 
inn de omgeving kunnen leiden tot het plotseling en onaangekondigd uitsterven 
vann soorten, die alleen te voorspellen zijn met modellen die enig detail bevatten 
omtrentt de levensloop van de betreffende soorten. Bij veel predatoren van grootte-
gestructureerdee populaties kan een zogenaamde 'catastrophic collapse' voorko-
menn als gevolg van een verhoogde mortaliteit. Zo'n verhoogde mortaliteit kan 
bijvoorbeeldd het resultaat zijn van jacht, visserij of ander menselijk ingrijpen. Een 
numeriekee perturbatie-analyse van de predator (in hoofdstuk 5) laat zien dat alle 
evenwichtenn bestand zijn tegen vrij grote instantane verstoringen in de dichtheid 
vann de predator. Deze ongevoeligheid hangt samen met de grote verandering in 
dee prooiverdeling die samengaat met het uitsterven of juist het invaderen van de 
predator.. Dit lijk t goed nieuws, aangezien zelfs grote verstoringen in de preda-
tordichtheidd niet tot uitsterven leiden. Helaas zijn de meeste door mensen veroor-
zaaktee verstoringen van een langere duur en kunnen dus beter beschouwd worden 
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alss veranderingen in de omgeving dan als instantane veranderingen in de preda-
tordichtheid.. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Wanneer een predator 
eenmaall  uitgestorven is, is het vrijwel onmogelijk om door middel van eenmalige 
uitzettingg tot een herintroductie te komen. Een mogelijkheid om herintroductie 
mogelijkk te maken zou kunnen liggen in het artificieel tot stand brengen van de 
noodzakelijkee verandering in de prooipopulatie, door specifieke levensstadia van 
dee prooi te weg te vangen. In systemen waar een levensloop-gerelateerd Allee 
effectt vermoed wordt zou deze tegenintuitieve maatregel wel eens de enige moge-
lijkheidd kunnen zijn om tot succesvolle herintroductie van een predator te komen. 

2.99 Coëxistentie van stadium-specifieke predatoren 

Zoalss eerder opgemerkt, kan een Allee effect in een predatorpopulatie als gevolg 
vann voedsel- of dichtheidsafhankelijke regulatie in de prooi niet optreden als de 
predatorr zich voedt met het regulerende stadium van de prooipopulatie (De Roos 
ett al., 2003b). Een predator die zich met het regulerende stadium voedt heeft altijd 
eenn negatief effect op de dichtheid van dit stadium. Dit negatieve effect kan echter 
well  leiden tot een verhoogde dichtheid in een ander levensstadium van de prooi. 
Doordatt de predator zorgt voor een verlaging van de competitie in het gegeten 
prooistadium,prooistadium, kan versnelde ontwikkeling in dat stadium optreden, wat kan leiden 
tott een hogere prooidichtheid in latere levensstadia (De Roos et al., 2003a). Deze 
eigenschapp leidt tot de vraag hoe twee predatoren die elk op een ander levens-
stadiumm van eenzelfde prooipopulatie jagen elkaar beïnvloeden. In het bijzonder 
dringtt de vraag zich op of het mogelijk is dat één predator, door verschuivingen 
inn de prooi-verdeling, de andere predator faciliteert. Deze interactie tussen twee 
concurrerendee specialistische predatoren is het thema van hoofdstuk 6. Ik gebruik 
hetzelfdee model als in hoofdstuk 5, met een toevoeging in de vorm van een tweede 
predatorr die uitsluitend het andere levensstadium (de juvenielen) van de prooipo-
pulatiee eet. Uit de resultaten blijkt dat de predator die juvenielen (het regulerende 
stadium)) aanvalt inderdaad zorgt voor een verhoging van de evenwichtsdichtheid 
vann de adulte prooien. In een groot parametergebied voor zowel beide predato-
renn als de prooi leidt dit tot een spectaculaire vergroting van de ecologische om-
standighedenn waarbij de adulte predator kan bestaan. In sommige situaties is de 
aanwezigheidd van de facilitator (de juveniel-specifieke predator) goed voor een 
vijfvoudigee verhoging van de maximale mortaliteit die de adult-specifieke preda-
torr kan verdragen. Het positieve effect is allesbehalve wederzijds; De juveniel-
specifiekee predator kan altijd bestaan in afwezigheid van de adult-specifieke pre-
datorr en de aanwezigheid van de laatste leidt altijd tot een sterke reductie in de 
evenwichtsdichtheidd van de eerste. Dit fenomeen zal ik verder aanduiden met de 
termm 'emergente facilitatie', omdat het positieve effect van de ene predator niet ex-
pliciett aangenomen wordt, maar volgt uit de dichtheidsafhankelijke ontwikkeling 
vann de prooi. 

Emergentee facilitatie door de juveniel-specifieke predator kan het risico van 
eenn zogenaamde 'catastrophic collapse' in de adult-specifieke predator, zoals be-
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studeerdd in hoofdstuk 5, verkleinen. De juveniel-specifieke predator werkt hierbij 
alss een 'hulpsoort'. Door de voedseldichtheid voor de adult-specifieke predator te 
verhogen,, verlaagt de facilitator in feite de kritieke dichtheid waarboven de adult-
specifiekee predator in het systeem kan invaderen. 

Facilitatiee tussen predatoren wordt over het algemeen bestudeerd in relatie tot 
zogenaamdee 'trait-mediated effects', waarbij een predator zorgt voor een verande-
ringg in de toestand of het gedrag van de prooi, waardoor deze kwetsbaarder is voor 
predatiee door de andere predator (Sih et al., 1998; Werner and Peacor, 2003). De 
inn hoofdstuk 6 gepresenteerde resultaten laten zien dat facilitatie ook kan optreden 
doorr populatiedynamische dichtheidsafhankelijkheid, zonder expliciete aannames 
overr positieve effecten tussen de twee predator-typen. 

Opp basis van de brede set van voorwaarden waarbij emergente facilitatie voor-
komtt en het feit dat de overgrote meerderheid van soorten slachtoffer zijn van 
meerderee natuurlijke vijanden (Schoener, 1989; Polis, 1991), zou het verschijnsel 
inn principe in vele natuurlijke systemen kunnen optreden. 

Voneshh and Osenberg (2003) hebben de invloed van twee levensstadium-spe-
cifiekee predatoren op een gezamelijke prooisoort, de Afrikaanse boomkikker Hy-
peroliusperolius spinigularis bestudeerd. Eén predator eet het ei-stadium, de ander het 
larvalee stadium van de kikkers. Zij vonden dat de verminderde doorstroom naar 
hett larvale stadium, als gevolg van ei-predatie, resulteerde in een sterk vermin-
derdee efficiëntie van de larve-specifieke predator. De verminderde efficiëntie lijk t 
inn ieder geval ten dele te komen door een verminderde competitie tussen de over-
geblevenn larven. Deze verminderde competitie resulteerde in snellere groei van 
dee larven door het stadium waarin de larven vatbaar waren voor predatie door de 
larve-specifiekee predator. De boomkikkers lijken dichtheidsgelimiteerde groei te 
vertonenn en dus zou emergente facilitatie tussen de twee specialistische predato-
renn in principe kunnen voorkomen. Lange-termijn experimenten zijn nodig om 
vastt te stellen of het fenomeen daadwerkelijk optreedt, maar de groeisnelheid van 
dee ei-predator zou een eerste indicatie kunnen geven. Als facilitatie inderdaad 
voorkomt,, dan zou de ei-predator niet in staat zijn zich te handhaven in afwezig-
heidd van de larvale predator. Doordat de concurrentie in het larvale stadium zeer 
hoogg is in afwezigheid van de larve-specifieke predator, bereiken slechts weinig 
boomkikkerss het adulte stadium, waardoor te weinig eieren geproduceerd worden 
omm de ei-predator van voedsel te voorzien. De larve-specifieke predator zou in dit 
gevall  een soort loodgietersrol vervullen, door de 'verstopping' uit de doorstroom 
vann de prooipopulatie te verwijderen. 

Coëxistentiee tussen ecologisch vergelijkbare soorten is onderwerp van veel de-
batt sinds de formulering van het principe van competitieve uitsluiting door Gause 
(1934).. In de loop der tijd zijn veel verschillende verklaringen geformuleerd 
voorr de grote soortenrijkdom die voorkomt in veel natuurlijke systemen, ondanks 
eenn gelimiteerd aantal basale voedselbronnen (Hutchinson, 1961; Chesson, 1986). 
Seizoensgebondenn fluctuaties (Hutchinson, 1961; Levins, 1979; Chesson, 1986, 
2000b),, intrinsieke fluctuaties zoals limietcycli (Armstrong and McGehee, 1980) 
enn spatiele effecten (Atkinson and Shorrocks, 1981; Chesson, 1991, 2000a) kun-
nenn allen leiden tot coëxistentie van soorten die min of meer dezelfde ecologische 
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nichee bezetten. Het grootste deel van de literatuur over interspecifieke compe-
titiee gaat over interacties tussen soorten, waardoor de indirecte interactie via de 
levensloopp en de populatiedynamica van de gemeenschappelijke prooi veel min-
derr aandacht heeft gekregen. De in hoofdstuk 6 beschreven resultaten voegen een 
nieuwee dimensie toe aan de discussie over coëxistentie van vergelijkbare soor-
ten.. Ik toon aan dat dichtheidsafhankelijke processen binnen de levensloop van 
eenn soort kunnen leiden tot tegenintuïtieve positieve interacties op ecosysteem- en 
levensgemeenschapsniveau. . 
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