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Samenvatting g 

WatWat leidt tot coëxistentie tussen soorten? Hoe komt die tot stand? Ecologie 
steltt zich uiteindelijk ten doel de mechanismen te doorgronden die bijdragen 
aann de coëxistentie van soorten, en hoe de structuur van een levensgemeen-
schapp door de interacties tussen soorten wordt bepaald, op zowel ecologis-
chee als evolutionaire tijdschalen. 

Soortenn coëxisteren binnen een web van interacties met andere soorten, 
vaakk zijn dit vele soorten en/of vele typen interactie tussen soorten, en om 
hett een en ander te begrijpen werpt vereenvoudiging zijn nut af. In de ecolo-
giee zijn vele inzichten verkregen uit dergelijke vereenvoudigingen, in zoge-
naamdee 'community modules', met een beperkt aantal soorten die betrokken 
zijnn bij vereenvoudigde interacties. Theorieën die voortvloeien uit dergelijke 
vereenvoudigdee werkelijkheid, zijn zeer nuttig gebleken in het beantwoorden 
vann vragen zoals "Wanneer kunnen concurrenten coëxisteren?', 'Waarom 
puttenn herbivoren de plantenbiomassa niet geheel uit?', en 'Welke zijn de ver-
bandenn tussen primaire productiviteit en de structuur van een biologische 
soortengemeenschap?'.. Deze theorieën berusten vaak op het scheiden van 
organismenn in een classificatie in vereenvoudigde gilden zoals 'roofdier' 'her-
bivoor'' en 'concurrent', maar hebben andere belangrijke rollen over het 
hoofdd gezien: Hoe zit dat eigenlijk met kannibalisme? Met omnivorie? 

Intraguildd predatie is één bijzondere vorm van omnivorie, die minder 
goedd door de huidige ecologie is bestudeerd. In deze vorm van interactie 
tussenn organismen voedt een omnivore predator zich niet alleen met zijn 
prooi,, maar ook met de voedselbron van die prooi. Dit soort interactie tussen 
soortenn komt verrassend vaak voor, zoals in benthische ecosystemen, in 
gemeenschappenn van geleedpotigen in kassen, en zowel in zoetwater als 
zoutwatervissen.. Daarnaast voeden verschillende soorten intraguild preda-
torenn zich vaak met elkaar. Dit leidt tot een indeling van intraguild predatie 
inn eenzijdige (zoals hierboven geschetst) of wederzijdse intraguild predatie: 
hierr voeden twee intraguild predatoren zich zowel met elkaar, als met de 
gemeenschappelijkee voedselbron. 

Intraguildd predatie is, naar verluidt, uiterst verzwakkend voor biologische 
levensgemeenschappen.. Theoretische studies toonden aan dat intraguild 
predatorenn ertoe neigen hun reguliere prooi uit te sluiten, vooral bij hoge pri-
mairee productiviteit, (en zo zich in feite te specialiseren op de basale voed-
selbron).. Maar in de natuur is intraguild predatie overal te vinden: Wat leidt 
tott de persistentie van omnivorie? 
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Inn dit proefschrift richt ik mij op de persistentie van omnivorie door ver-
schillendee facetten van omnivorie te belichten die niet eerder uitgebreid in de 
wetenschappelijkee literatuur aan bod zijn gekomen. 

HoofdstukHoofdstuk 1. Vele soorten intraguildpredator voeden zich met elkaar, en de 
gevolgenn voor de structuur van levensgemeenschappen van dergelijke inter-
actiess tussen twee zulke intraguild predatorpopulaties zijn tot dusver niet 
duidelijk.. Wij tonen aan dat de coëxistentie tussen soorten cruciaal van de 
primairee productiviteit afhangt, en dat wederzijdse intraguild predatie tot pri-
oriteitseffectenn kan leiden (waar, afhankelijk van de beginomstandigheden, 
dee ene intraguild predatorpopulatie de andere kan uitsluiten). Dergelijke 
'bistabiliteit'' komt voor wanneer de primaire productiviteit van één 
omnivoorpopulatiee hoog genoeg is om een dusdanig hoog niveau op te 
bouwenn dat de andere omnivoor er niet in kan doordringen. Op hogere 
voedsell  niveaus is dit het geval voor beide soorten, en het is verrassend dat 
zelfss een omnivoor, die superieur is in zowel concurrentie als predatie, kan 
wordenn uitgesloten door de zwakkere omnivoor. 

HoofdstukHoofdstuk 2. De invloed van uitruil ('trade-off') op de structuur van biol-
ogischee levensgemeenschappen. Het is invoelbaar dat alle soorten worden 
beperktt door een trade-off tussen biologische eigenschappen. Het vermo-
genn van een omnivoor om zichzelf te voeden wordt beperkt door hetzij spi-
jsverteringsvermogen,, fourageertijd, of vaardigheid. Wij bestuderen de rol 
vann een trade-off tussen het vermogen om te fourageren op een basale voed-
ingsbronn en op een prooi (de andere omnivoor) in het bepalen van de struc-
tuurr van de biologische leefgemeenschap. Dit in een systeem dat bestaat uit 
tweee omnivoren en één basale voedingsbron. De sterkte van de trade-off 
tussenn de verschillend fourageervermogens blijkt essentieel voor de mate 
waarinn omnivorie kan persisteren. Wanneer er zeer sterke voedingsbeperkin-
genn op omnivoren worden opgelegd verhongeren ze. De ruimte voor coëx-
istentiee is dan ernstig beperkt. Bij een zwakke beperking op omnivorie, wordt 
hett voeden op beide voedingsbronnen beter mogelijk gemaakt vergeleken 
mett de gespecialiseerde strategieën. Hier profiteert een soort van zijn 
omnivorie,, maar beïnvloedt de andere soorten in zo'n sterke mate dat coëx-
istentiee slechts beperkt is. Slechts als beperkingen met mate worden opgelegd 
ontstaatt het grootste vooruitzicht op coëxistentie. 

HoofdstukHoofdstuk 3. Evolutionaire krachten spelen een grote rol in het bepalen 
vann de sterkte van de interacties tussen verschillende organismen. Hoe 
bepaaltt selectiedruk de structuur van een levensgemeenschap? Ondanks de 
neigingg tot uitsluiting en bistabilitiet die de interactie tussen omnivoren 
karakteriseert,, zorgt mogelijkerwijs de selectiedruk op fourageerstrategieën 
voorr coëxistentie en het behoud van omnivore interacties. Wij onderzocht-
enn de coëvolutionaire dynamica van twee intraguild predatoren in relatie tot 
hunn fourageergedrag. Wij vonden dat de evolutie ofwel naar specialistische 
fourageerr strategieën leidde, ofwel naar de evolutionaire uitsluiting van één 
vann de soorten, hetgeen de persistentie van omnivorie nog verder tegenging. 
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HoofdstukHoofdstuk 4. Verschillen in grootte en leeftijd beïnvloeden in grote mate 
dee geschiktheid van een organisme als voedselbron, en zijn vermogen te pre-
dateren.. Bij intraguildpredatoren zijn jongere/kleinere individuen over het 
algemeenn prooi van oudere/grotere individuen. Met een verschuiving in 
leeftijdd en/of grootte veranderen soorten dan ook in hun kwetsbaarheid 
voorr predatie, evenals in hun capaciteit om te predateren. Het zou zo kun-
nenn zijn dat enige mate van onvatbaarheid voor predatie coëxistentie zou 
bevorderen.. Wij onderzochten de rol van dergelijke 'ontogenetische nichev-
erschuivingen'' in het bepalen van de structuur van een levensgemeenschap 
doorr de robuustheid van de resultaten van hoofdstuk 1 te onderzoeken (om 
specifiekk te zijn de prioriteitseffecten bij hoge primaire productiviteit) op 
ontogenetischee veranderingen in ecologische rollen. Wij vonden dat prior-
iteitseffectenn (zoals waargenomen in hoofdstuk 1) bij hoge primaire produc-
tiviteitt niet worden beïnvloed door ontogenetische nicheverschuivingen, en 
datt leeftijds/grootte verschillen geen rol lijken te spelen in het bevorderen 
vann de persistentie van omnivorie. 

Hoofdstuk,Hoofdstuk, 5. Omnivorie wordt veel gevonden in benthische gemeen-
schappen,, en door de effecten van specifieke kenmerken van biologische 
interactiess in benthische gemeenschappen mee te nemen kunnen wij miss-
chienn aanwijzingen vinden over de wijze waarop de persistentie van 
omnivoriee kan worden bevorderd. In dergelijke benthische gemeenschap-
pen,, 1) vindt facilitatie plaats, doordat (intraguild) predatoren door hun 
bewegingg zuurstoftoevoer naar hun prooi vergemakkelijken; 2) is het 
mogelijkk dat omnivoren prooien bij lage dichtheden negeren — wellicht kun-
nenn prooien zo van uitsluiting ontsnappen wanneer ze schaars worden; en 3) 
zoudenn omnivoren afhankelijk kunnen zijn van essentiële voedingsmiddelen 
diee alleen maar in één van beide voedselbronnen aanwezig zijn. Zij kunnen 
duss hun prooi niet uitsluiten, aangezien zij afhankelijk van ze zijn voor essen-
tiëlee voedingsmiddelen. De persistentie van omnivorie in benthische syste-
menn wordt bevorderd door deze drie mechanismen, en kan door gelijksoor-
tigee mechanismen in andere milieu's eveneens worden bevorderd. 

Ditt proefschrift toont aan dat vele biologisch realistische facetten van 
omnivoree levensgemeenschappen drastische invloed kunnen hebben op zowel 
ecologischee als evolutionaire tijdsschalen. Ondanks aanwijzingen dat bepaalde 
mechanismenn de persistentie van omnivorie in benthische gemeenschappen 
bevorderen,, kunnen wij concluderen dat de persistentie van omnivorie in 
'communityy modules' met weinig soorten gewoon heel erg schaars is. 

Waaromm is omnivorie overal? Dit proefschrift heeft aangetoond dat het 
antwoordd naar alle waarschijnlijkheid niet in versimpelde 'community mod-
ules'' ligt. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op hoe diffuse 
interactiess binnen veel-soorten netwerken, ruimtelijke heterogeniteit, en real-
isticheree aannames m.b.t. de groei en fysiologie van organismen de sterke 
gevolgenn van omnivorie (die wij in dit proefschrift hebben geschetst) zouden 
kunnenn matigen. 
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