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Sibling competition: concurrentie en samenwerking bij jonge 
dieren 
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Samenvatting 
Doordat ouders slechts een beperkte hoeveelheid voedsel kunnen leveren aan hun jongen 

en de behoefte van de jongen groter is dan wat de ouders leveren, concurreren de jongen 

met elkaar om het voedsel. De jongen proberen de aandacht van de ouders te trekken om 

voedsel te krijgen door de ouders duidelijk te maken dat ze honger hebben. De signalen die 

de jongen gebruiken om de aandacht van de ouders te trekken, zijn wel eerlijk. De ouders 

weten welke jongen de meeste honger hebben en geven er soms ook de voorkeur aan om 

die jongen het eerste te voeden. 

De jongen werken soms ook met elkaar samen. Omdat ze verwant zijn aan elkaar is 

het gunstig voor een jong als broers en zussen ook volwassen worden. Als er voedsel voor 

de jongen wordt achtergelaten door de ouders delen ze dat soms met elkaar. Als de 

omstandigheden slecht zijn en voedsel schaars is, werken de jongen minder samen omdat 

ze zich dat niet goed kunnen veroorloven.  
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Als de onderlinge verwantschap afneemt, omdat er sprake is van buitenechtelijke 

jongen is er ook meer concurrentie. De kosten voor halfbroers en zussen tellen minder zwaar 

mee dan die voor volle broers en zussen. De groeisnelheid van de jongen is als gevolg van 

de hevigere concurrentie ook groter omdat grotere jongen gemakkelijk hun broers en zussen 

kunnen wegduwen en daardoor een competitief voordeel hebben. 

De samenwerking bestaat er voornamelijk uit dat jongen hun gebedel om voedsel 

aan elkaar aanpassen. Als andere jongen het meer nodig hebben, bedelen ze minder om 

voedsel waardoor de jongen die het voedsel meer nodig hebben het kunnen krijgen. 

Ouders kunnen de sibling competition ook beïnvloeden moedervogels kunnen 

bijvoorbeeld extra hormonen mee geven aan bepaalde eieren. Vooral als de eieren niet 

allemaal op dezelfde tijd uitkomen en er een sterk leeftijdsverschil aanwezig is bij de kuikens. 

Extra hormonen voor de jonge kuikens kunnen de effecten van het verschil in leeftijd 

enigszins compenseren. 

Er kunnen ook effecten zijn van sekse verschillen. Als de eieren niet op dezelfde tijd 

uitkomen, kan het voordelig zijn om de eieren van de grotere sekse later te leggen om zo de 

leeftijdsverschillen te compenseren. De verschillende seksen kunnen ook verschillen in hun 

behoeftes waarbij één sekse meer voedsel nodig heeft dan de andere. 

Als er ouderzorg is door beide ouders kunnen de twee ouders verschillen in hun 

voorkeur om bepaalde jongen te voeden. De jongen kunnen ook een voorkeur ontwikkelen 

om gevoed te worden door één van de twee ouders, bijvoorbeeld omdat die ouder meer 

voedsel brengt. 

Als de jongen worden gevoed door beide ouders kunnen de ouders de sibling 

competition verminderen door hun voedselbezoeken te coördineren. Op die manier wordt de 

tijd tussen de bezoeken verminderd wat de honger van de jongen ook vermindert. 

Ongecoördineerde zorg van twee ouders vergroot juist de sibling competition. 

De jongen die succesvol zijn in sibling competition kunnen daar later in hun leven ook 

voordeel van hebben. De succesvolle jongen zijn soms groter en zwaarder dan hun broers 

en zussen en hebben als gevolg daarvan hogere overlevingskansen en een groter 

reproductief succes. 

Introductie 

Evolutionaire achtergrond 
De optimale hoeveelheid zorg verschilt tussen de ouders en de jongen, de jongen 

willen meer dan de ouders bereid zijn te leveren. Dit komt doordat er voor de ouders een 

kosten aan de zorg verbonden is. Daardoor is de voedselvoorziening minder dan de totale 

behoefte van alle jongen. Sibling competition oftewel concurrentie tussen broers en zussen 

ontstaat als gevolg van deze verschillende belangen. In zo’n situatie wordt van elk jong 

theoretisch verwacht dat hij of zij probeert meer voedsel te krijgen dan de andere jongen om 

de eigen fitness te maximaliseren. Ouders kunnen sibling competition ook beïnvloeden, door 

bijvoorbeeld sommige jongen meer hormonen mee te geven kunnen ouders de concurrentie 

verminderen of juist versterken. 

Naast concurrentie kan samenwerking tussen de jongen ook voordelig zijn. Als de 

concurrentie tussen de jongen zou leiden tot grote fitness kosten voor de minder 

competitieve jongen heeft dit ook indirecte fitness kosten voor de rest van de jongen, en dat 

is nadelig voor alle jongen en de ouders1. Samenwerking treedt ook op bij coöperatieve 
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broeders waar de jongen in plaats van zelf te broeden eerst de ouders helpen bij hun 

volgende broedsel. Daar kan wel concurrentie aan vooraf zijn gegaan. In sommige soorten 

blijft alleen het meest dominante kuiken om de ouders te helpen. De helper heeft dan ook het 

hoogste reproductief succes over het hele leven beschouwd2.   

Het meeste onderzoek naar sibling competition is gedaan bij vogels en dan 

voornamelijk bij nestblijvende soorten, dat zijn soorten waar de jongen na het uitkomen of na 

de geboorte nog volledig afhankelijk zijn van de ouders. Over sibling competition bij 

nestvliedende soorten, dat zijn soorten die na het uitkomen of na de geboorte al grotendeels 

onafhankelijk zijn, is nog maar weinig onderzoek gedaan. 

Bij zoogdieren is ook sibling competition aanwezig. Er zijn wel grote verschillen, 

zoogdieren die vaak worden gevoed met moedermelk duwen elkaar vooral weg om bij de 

tepels van de moeder te komen. Bij zoogdieren is er meestal geen sprake van dat de jongen 

actief door hun ouders worden gevoed waardoor ze niet proberen om de aandacht van de 

ouder te trekken. Bij zoogdieren die in een deel van hun leven vast voedsel van de ouders 

krijgen proberen de jongen wel de aandacht van de ouders te trekken. Bij zoogdieren kan de 

sibling competition ook al tijdens de embryonale fase plaatsvinden in de baarmoeder. 

Verschillende embryo’s kunnen elkaar met hormonen beïnvloeden ook al is het niet zeker of 

dit voordelig is3. 

Belang van het begrijpen van sibling competition 

Sibling competition is belangrijk omdat het verregaande gevolgen kan hebben. Het 

duidelijkste gevolg van sibling competition is natuurlijk dat de verliezers het niet altijd tot 

volwassenheid redden. Soms is het zo dat de uitkomst van sibling competition effect kan 

hebben op de fitness van een individu zelfs als de jongen al volwassen zijn geworden. 

Jongen die dominant zijn in sibling competition hebben daar later vaak voordelen van omdat 

ze betere territoria kunnen krijgen. Onderlinge verwantschap speelt een belangrijke rol in de 

gedragingen die worden gebruikt bij sibling competition. Sibling competition is in 

wisselwerking met ouderlijk gedrag en ecologische omstandigheden een belangrijke 

selectieve kracht. Sibling competition is ook belangrijk om het gedrag van de ouders te 

begrijpen. Moeten ouders extra investeren in jongen die een minder goede conditie hebben 

om te proberen het hele nest te laten uitvliegen, of moeten ouders juist extra investeren in de 

jongen die het goed hebben, omdat die meer zekerheid bieden. Daar spelen alle aspecten 

van gedrag in een ecologische en sociale context een rol: het ouder jong conflict, de fitness 

kosten en baten van gedrag, de voor en nadelen van samenwerking en de rol van 

concurrentie. Ook komt ter sprake of bedelen als eerlijke signaal kan worden opgevat. In dit 

verslag wil ik deze verschillende aspecten de revue laten passeren. 

Resultaten 

Ecologie 
Lokale omstandigheden kunnen invloed hebben op sibling competition en op de manieren 

waarop het plaatsvindt. Als omstandigheden verslechteren en er minder voedsel aanwezig 

is, neemt de onderlinge concurrentie toe en neemt de samenwerking af6. Ook lokale 

dichtheid is van belang omdat als er lokaal veel nauwverwante individuen zijn zullen ze 

elkaar vooral zullen beconcurreren omdat elkaar helpen dan weinig oplevert7. 
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Eerlijk signaal 
Jongen concurreren vooral met elkaar om de aandacht van de ouders te trekken 

zodat ze worden gevoed. De signalen die bij sibling competition worden gebruikt moeten wel 

eerlijk zijn om een stabiele situatie te krijgen. Misleiding door een grotere behoefte te 

communiceren naar de ouder dan de werkelijke behoefte moet nadelig zijn voor de misleider 

omdat jongen dan niet zullen aangeven dat ze honger hebben als ze net zijn gevoed 4,5. 

De reden dat kuikens überhaupt bedelen om voedsel is dat de oudervogels de 

behoefte van hun kuikens niet kunnen inschatten en de jongen het dus zelf moeten 

aangeven4,5. Het gebedel van de kuikens geeft aan hoeveel honger ze hebben, maar 

meestal niet in wat voor toestand ze zich bevinden, bijvoorbeeld of ze een groeiachterstand 

hebben. Het levert de ouders alleen informatie op over de korte termijn niet over de lange 

termijn17. Jongen luisteren ook naar elkaars signalen om te weten wat de toestand van de 

andere jongen is en om hun eigen gedrag daarop af te stemmen1,18. 

De jongen kunnen proberen de aandacht van de ouders te trekken door om voedsel 

te bedelen, maar ook door dicht bij de ouder te zijn tijdens het voeden en de andere jongen 

weg te duwen6. Het komt ook voor dat hongerige jongen voedsel stelen van hun broers en 

zussen1. In extreme gevallen doden de jongen elkaar zelfs om de concurrentie te 

verminderen, wanneer er weinig voedsel beschikbaar is13. Ouders bepalen op basis van de 

signalen wie ze zullen voeden. Jongen die veel bedelen krijgen ook veel voedsel. Onderzoek 

naar de kosten van het bedelen door kuikens heeft uitgewezen dat het bedelen een 

grotendeels eerlijk signaal is. Kuikens die net voedsel hebben gekregen bedelen daarna 

minder4,5. Uit strategische overwegingen bedelen kuikens die honger hebben soms niet 

waardoor het bedelen niet altijd een eerlijk signaal is21. Overdreven bedelen kost meer dan 

het oplevert. Overdreven bedelen heeft namelijk een negatief effect op het immuunsysteem 

dat niet wordt gecompenseerd door het extra voedsel dat het oplevert18,15. De energetische 

kosten van overdreven bedelgedrag kunnen wel door extra voedsel gecompenseerd 

worden14. Daarnaast kan een nest dat te luid is mogelijk roofdieren aantrekken wat ouders 

stimuleert om niet te lang weg te blijven tussen voedsel bezorgingen3,16. 

Verwantschap 
Het komt voor dat de fitness voordelen groter zijn wanneer een broer of zus met een 

grotere behoefte het voedsel krijgt en een jong daarom de intensiteit van de eigen signalen 

vermindert. De concurrentie tussen jongen neemt toe als de onderlinge verwantschap 

afneemt. Bij soorten met veel buitenechtelijke jongen is de concurrentie heviger dan bij 

monogame soorten8. Dit heeft er ook toe geleid dat de signalen die de jongen gebruiken om 

de aandacht van de ouders te trekken opvallender zijn bij soorten met veel buitenechtelijke 

jongen9. De groeisnelheid van de jongen is bij die soorten ook groter dan bij monogame 

soorten omdat grote jongen een competitief voordeel hebben doordat ze hun broers en 

zussen makkelijk kunnen wegduwen8. In situaties met veel buitenechtelijke jongen neemt het 

conflict tussen ouders en jongen ook toe, omdat de ouder die zorg levert bij hevigere 

concurrentie meer moet investeren voor hetzelfde resultaat. 

De toename van de concurrentie is nog sterker als er een broedparasiet in het nest 

aanwezig is die de eieren niet uit het nest gooit. De parasiet bedelt veel heviger om voedsel 

dan de jongen van de oudervogel omdat negatieve effecten op de oorspronkelijke jongen 

geen fitnesskosten oplevert voor de parasiet9. De jongen van de gastheer bedelen heviger 

om voedsel wanneer er een parasiet aanwezig is en hebben hogere groeisnelheden dan niet 
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geparasiteerde soorten. Vooral soorten die ongeveer even zwaar zijn als de broedparasiet 

hebben baat bij die aanpassingen omdat de concurrentie met de parasiet bij die soorten het 

hevigst is19. 

Hatching asynchronie 
Er zijn vogelsoorten waar de moeder begint met broeden voordat ze klaar is met het leggen 

van eieren met als gevolg dat er een leeftijd hiërarchie ontstaat waarin de oudere kuikens 

dominant zijn. In de dominantiehiërarchie die door de leeftijdsverschillen ontstaat kunnen de 

oudere en dominante kuikens omdat ze groter zijn hun broers en zussen gemakkelijk 

wegduwen. Een voorbeeld van een soort waarbij er leeftijdsverschillen zijn tussen de kuikens 

is de zebravink. Bij de zebravink roepen de oudere kuikens luider om voedsel en door hun 

grootte kunnen ze jongere kuikens ook makkelijk opzij duwen. De oudere kuikens hebben 

betere overlevingskansen om volwassen te worden, maar ook om het volgende 

broedseizoen te halen20. 

Bij kerkuilen er is er eveneens een sterke leeftijdshiërarchie aanwezig bij de kuikens. 

Door die leeftijdshiërarchie kunnen oudere kuikens makkelijker de aandacht van de ouders 

trekken en het voedsel bemachtigen. Oudere kuikens kunnen ook gemakkelijk voedsel 

stelen van jongere kuikens1. Bij de kerkuil wordt dit probleem opgelost doordat de kuikens 

aan elkaar doorgeven hoe hongerig en dominant ze zijn21. Bij boerenzwaluwen komen er ook 

asynchrone uitkomstpatronen voor. Bij boerenzwaluwen compenseren de jonge kuikens hun 

grootte door sneller te groeien waardoor ze alsnog op hetzelfde moment als de oudere 

kuikens kunnen uitvliegen. De hogere groeisnelheid bij jonge kuikens gaat echter ten koste 

van de groei van hun vleugelveren die ze nodig hebben om voedsel te krijgen en om te 

ontsnappen aan roofdieren22. Bij sommige soorten zijn asynchrone broedsels juist voordelig 

omdat het de sibling competition vermindert. De hiërarchie onder de kuikens zorgt dat ze 

minder energie in de concurrentie steken omdat de jonge kuikens het niet van de oudere 

kuikens kunnen winnen als die laatste hongerig zijn23. 

Samenwerking 

De uilskuikens maken veel geluiden in de afwezigheid van de ouders om hun conditie te 

communiceren naar de andere kuikens in het nest. Het gevolg van deze sibling negotiation is 

dat de oudere kuikens die een minder grote behoefte hebben minder luid bedelen om 

voedsel dan de jonge meer behoeftige kuikens. Als de oudere kuikens wel honger hebben, 

ontmoedigt hun gebedel de jongere kuikens om mee te doen. Op die manier besparen jonge 

kuikens energie21.  

Volwassen kerkuilen laten ook vaak voedsel achter in het nest dat de kuikens dan 

later kunnen opeten. Het voedsel dat in het nest als voorraad aanwezig is kan het 

makkelijkst gebruikt worden door de oudere kuikens. De oudere kuikens geven dat voedsel 

regelmatig aan hun jongere broers en zussen als die het nodig hebben1. Tijdens de 

communicatie tussen uilskuikens luisteren alle kuikens mee ook als ze zelf geen geluid 

maken, luisteren ze naar de kuikens die dat wel doen. Op die manier komen ze te weten hoe 

oud en hoe hongerig hun mededingers zijn zonder er zelf veel moeite voor te hoeven doen24.  

Kuikens van de boerenzwaluw luisteren ook naar elkaar. De jongen die in de minste 

conditie zijn geven vaker bedelsignalen in de afwezigheid van de ouders, de andere jongen 

worden hierdoor ontmoedigd om te bedelen om voedsel waardoor de meest behoeftige 

jongen het meeste voedsel krijgen. Het bedelen in afwezigheid van de ouders had alleen een 

effect op het normale bedelgedrag als de jongen in betere conditie geen honger hadden. Als 
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de jongen in het nest allemaal honger hebben worden de kuikens in beter conditie niet 

ontmoedigd om in aanwezigheid van de ouders te bedelen.  

Het bedelgedrag in afwezigheid van de ouders wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

het feit dat ze in verminderde conditie de aan- of afwezigheid van de ouders niet goed meer 

kunnen onderscheiden. De mogelijkheid om een kans op voedsel te missen weegt zwaarder 

dan de extra energie die het kost18. 

Hormoon effecten 
Als de kuikens van de kerkuil verhoogde hoeveelheden corticosteron in hun bloed hebben, 

proberen ze elkaar vaker weg te duwen in plaats van te onderhandelen door aan te geven 

hoe hongerig ze zijn in afwezigheid van de ouders. Het weg duwen kost meer energie en 

daardoor groeien ze ook minder snel in stressvolle situaties6. 

Bij een aantal andere soorten leidde een verhoogd level van corticosteron tot meer 

bedelen bij de kuikens. De effecten van het veranderde bedelgedrag had tegenstrijdige 

resultaten. Bij de drieteenmeeuw zorgde het ervoor dat de kuikens met verhoogde 

corticosteron niveaus meer voedsel binnen kregen en bij de huiszwaluw leverde het juist 

minder voedsel op6. 

Bij vogelsoorten waar de eieren niet tegelijk uitkomen en er een leeftijdsverschil is 

tussen de jongen kan de moeder de eieren die later uitkomen extra hormonen meegeven om 

te compenseren voor de verschillen in leeftijd25. Bij andere vogelsoorten met asynchrone 

broedsels krijgen de eerste eieren juist extra hormonen mee om de hiërarchie te versterken. 

Bij die soorten dienen de later gelegde eieren als verzekering tegen plotselinge 

veranderingen in de omgeving waardoor sommige jongen doodgaan. Als er geen 

veranderingen plaatsvinden in de omgeving gaan de jongen van late eieren vaak dood bij 

soorten met een versterkte hiërarchie25. 

Bij zebravinken zijn asynchrone broedsels de norm en compenseert de moeder daar 

enigszins voor door de latere eieren meer hormonen mee te geven. Ondanks die extra 

hormonen hebben de oudere jongen hogere overlevingskansen. Het lijkt erop dat de 

voordelen van die extra hormonen vooral een rol spelen in moeilijke omstandigheden. De 

jonge kuikens bedelen meer dan oudere kuikens en in moeilijke omstandigheden helpt dat 

ze om te overleven26. 

Er zijn ook onderzoeken die geen positieve effecten vonden van extra hormonen, het 

maakte niet uit of de vroege eieren of de late eieren meer testosteron kregen, de jongen van 

de late eieren waren telkens slechter af27. De voordelen van extra testosteron kunnen 

doorwerken tot in volwassenheid. Verhoogde niveaus van testosteron kunnen leiden tot 

verhoogde groeisnelheden met een verhoogde reproductiviteit tot gevolg bij volwassenheid28.  

Levenslange effecten 

Hoe goed jongen het doen tijdens sibling competition reflecteert soms de kwaliteit van 

hun eigen jongen als ze volwassen zijn. In sommige soorten levert dominantie tijdens sibling 

competition extra voordelen op zoals de mogelijkheid om het territorium van de ouders te 

erven. De kosten van sibling competition voor onderdanige jongen kunnen zich uiten 

gedurende hun hele leven. Soms zijn de onderdanige jongen bij het bereiken van 

volwassenheid kleiner dan hun dominante broers en zussen. De kleinere lichaamsgrootte 

van onderdanige jongen leidt vaak tot lagere overlevingskansen en verminderd reproductief 

succes. Als er bij het bereiken van de volwassenheid echter geen duidelijke verschillen zijn 

tussen de jongen heeft het meestal weinig fitness consequenties13. 

Sekse 
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Als er verschillen zijn tussen de seksen kan dit de sibling competition beïnvloeden. 

Als één van de seksen groter is, levert dat mogelijk een voordeel op bij de concurrentie. Het 

is ook mogelijk dat de grotere sekse meer voedsel nodig heeft en op die manier de 

concurrentie vergroot29. Als er verschillen zijn tussen de seksen compenseert de kleine 

sekse dat soms  door relatief meer te investeren in signalen naar de ouders9. Bij soorten met 

asynchrone broedsels worden de eieren van de grotere sekse vaak later gelegd om zo te 

compenseren voor het leeftijdsverschil. Oudervogels kunnen door de sekse ratio van een 

nest aan te passen de sibling competition beïnvloeden door meer of minder eieren te leggen 

van de grotere sekse32. Sekse verschillen hoeven niet altijd een effect te hebben op de 

sibling competition29. 

Selectie op elementen 

De kuikens van meeuwen roepen naar hun ouder vanuit het nest om oudervogels 

naar het nest te krijgen. Als de ouders eenmaal bij het nest zijn bedelen de jongen om 

voedsel door naar de snavel van de ouder te pikken. De roepen die jongen maken om de 

aandacht van de ouders te trekken zijn deels genetisch bepaald en de genetische 

component is variabel. Het pikgedrag is gelijk voor alle jongen en heeft geen variabele 

genetische component. Het bedelgedrag is plastisch en de kuikens passen hun gedrag aan 

op basis van vroege ervaringen. In nesten met veel mannelijke kuikens die heviger bedelen 

omdat ze veel voedsel nodig hebben, werd over het geheel juist minder gebedeld dan in 

gebalanceerde nesten. Mannen bedelden heviger dan vrouwen ook voordat de sekse 

verschillen merkbaar waren. Waarschijnlijk passen de kuikens hun bedelgedrag aan om 

energie te besparen als de sibling competition toeneemt. Het bedelgedrag van de 

meeuwenkuikens was ook afhankelijk van het aantal jongen in het nest. In nesten met veel 

kuikens werd er meer gebedeld en was er meer concurrentie30. 

Sekse verschillentussen ouders 
Bij soorten waar zowel de man als de vrouw voedsel leveren, kunnen er verschillen in 

voorkeur bestaan tussen de 2 seksen. Het kan zijn dat de ene ouder vooral de grotere 

jongen in een goede conditie voert en dat de andere ouder vooral de kleinere meer 

behoeftige jongen voert10. De voorkeursverschillen van de ouders kunnen ook gericht zijn op 

het geslacht van de jongen bijvoorbeeld: de ene ouder voert vooral zoons en de andere 

ouder heeft geen voorkeur11. Het is ook mogelijk dat de jongen een voorkeur hebben voor 

een specifieke ouder en er meer concurrentie is wanneer die ouder aan het voeden is10. Bij 

soorten met verschillen in grootte tussen de seksen zal de kleine sekse naar verwachting 

relatief meer investeren in signalen om voedsel te krijgen, om niet weggeconcurreerd te 

worden door de grotere sekse12. 

 Koolmeesjongen kunnen hun bedelgedrag aanpassen aan de ouder die aan het 

voeden is. Vrouwelijke koolmezen leken het bedelgedrag van de kuikens die het dichtst bij 

haar in de buurt waren te negeren. Terwijl de man de positie van de kuikens en hun gebedel 

evenveel aandacht gaf. De kuikens bedelden heviger om voedsel bij de vrouw dan bij de 

man. Doordat de ouders vanaf een vaste positie het nest voeden kunnen de jongen daarop 

anticiperen. Kuikens kunnen er voor zorgen dat ze voor de aankomst van de ouder al dicht 

bij de plek zijn vanaf waar ze worden gevoed, dit geeft grotere kuikens een voordeel omdat 

die de rest makkelijk weg kunnen duwen. Als twee ouders allebei vanaf een vast punt het 

nest voeden kan de concurrentie verminderen door twee punten te kiezen die zo ver mogelijk 

ban elkaar af liggen. In die situatie levert geen positie een te groot voordeel op10. 

Coördinatie 
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Bij vogelsoorten waar de jongen door meerdere vogels worden gevoed zoals: beide ouders 

of een ouder en één of meer helpers kan coördinatie van de bezoeken aan het nest de 

concurrentie tussen de jongen verminderen. Bij een coöperatief broedende soort waar 

meerdere paartjes hun eieren in een gezamenlijk nest leggen, coördineren de vogels hun 

bezoeken aan het nest zodanig dat een groot aantal vogels kort achter elkaar de kuikens 

voeden. Deze strategie zorgt ervoor dat tijdens een groepsbezoek alle kuikens gevoed 

worden waardoor ze minder bedelen en energie besparen. Als meerdere vogels de kuikens 

voeden, maar dat niet gecoördineerd doen vermindert de concurrentie juist niet en neemt die 

toe31. 

Sibling competition na uitvliegen 

Bij soorten met weinig dispersie kan de sibling competition gewoon doorgaan als de jongen 

volwassen zijn geworden aangezien ze zich nog steeds in hetzelfde leefgebied bevinden. Als 

er weinig dispersie is en een hoge lokale dichtheid is een individu nauw verwant aan de 

meeste andere individuen. In zo’n situatie levert de voortplanting van broers en zussen maar 

weinig op. Er zijn zoveel nauwe verwanten dat een groot deel toch wel zal broeden. In zulke 

situaties is een individu erop gericht om alleen het eigen voortplantingssucces te 

maximaliseren, broers en zussen zijn dan alleen maar concurrenten7. 

Discussie 
Sibling competition is de concurrentie tussen broers en zussen om voedsel die door de 

ouders wordt geleverd. Het bedelen om voedsel is een eerlijk signaal aan de ouders om aan 

te geven hoeveel honger ze hebben. Er is echter ook samenwerking aanwezig tussen de 

jongen om de inclusive fitness te verhogen. Minder behoeftige jongen verminderen hun 

bedelgedrag ten voordele van de jongen die het beter kunnen gebruiken. De kuikens van 

roofvogels geven soms voedsel dat de ouders hebben achtergelaten in het nest aan jongen 

die het nodig hebben. De kuikens in een nest luisteren ook naar elkaar om te weten te 

komen hoeveel honger andere kuikens hebben en hoe dominant ze zijn. De kosten die 

sibling competition heeft voor broers en zussen is vanuit het individu bezien lager als het om 

halfbroers en zussen gaat. Het gevolg hiervan is dat er meer concurrentie is bij soorten met 

veel buitenechtelijke jongen. Door die grotere concurrentie hebben die kuikens ook grotere 

groeisnelheden omdat grotere kuikens een competitief voordeel hebben. 

Mechanismen die jongen gebruiken om de aandacht van hun ouders te trekken 

worden beïnvloed door natuurlijke selectie zodat ze zo goed mogelijk in staat zijn om de 

aandacht van hun ouders te trekken. De kuikens in een nest passen hun gedrag ook aan 

afhankelijk van het aantal kuikens in het nest. In sommige gevallen is er een duidelijk 

leeftijdsverschil tussen de jongen wat de oudere jongen een voordeel oplevert. De oudere 

jongen hebben vaak betere overlevingskansen omdat ze groter zijn dan hun jongere broers 

en zussen. Een leeftijdshiërarchie in een broedsel kan ook de concurrentie verminderen 

doordat kuikens hun bedelgedrag verminderen als een ouder en dominanter kuiken ook 

honger heeft. Onderdanigheid in sibling competition is meestal nadelig omdat het kan leiden 

tot verminderde groei en als jongen op volwassen leeftijd kleiner zijn dan broers en zussen 

heeft dat negatieve fitness consequenties. De negatieve effecten van onderdanigheid 

kunnen worden overgedragen op het eigen nageslacht. Als er bij het uitvliegen geen 

duidelijke verschillen zijn maakt het slechts weinig uit. 
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Omgevingsinvloeden kunnen ook grote effecten hebben op sibling competition. Het 

gedrag van de kuikens verandert als ze zijn blootgesteld aan stressvolle situaties zoals 

voedselgebrek. Als gevolg van stress neemt de sibling competition toe, doordat kuikens 

meer gaan bedelen of elkaar meer wegduwen. De toegenomen concurrentie leidt niet 

noodzakelijk tot meer opbrengsten voor de kuikens waardoor het soms alleen maar extra 

energie kost. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door verschillen tussen de 

soorten, maar ook door verschillende experimentele methodes6. 

Oudervogels die een nest grootbrengen kunnen er voor kiezen om het hele nest gelijk 

te behandelen door de kuikens met de grootste honger het meeste voedsel te geven. Het 

komt ook voor dat de ouders gewoon hiërarchie die in een nest ontstaat, volgen waardoor de 

dominante jongen het meeste voedsel krijgen. 

Ouders kunnen de sibling competition ook beïnvloeden. Dit kunnen ze doen door de 

hoeveelheden van hormonen in de eieren aan te passen bij asynchrone broedsels of door de 

volgorde van de seksen aan te passen aan de legvolgorde. Het is duidelijk dat het type 

variatie in hormoonspiegels en de effecten daarvan sterk verschillen van soort tot soort. 

Als oudervogels het voeden van de jongen gezamenlijk regelen kunnen ze de sibling 

competition ook verminderen door hun bezoeken te coördineren. Een korter tijdsinterval 

tussen de bezoeken van de ouders zorgt voor verminderde concurrentie tussen de kuikens. 

Als de ouders hun bezoeken niet coördineren zal de concurrentie niet afnemen, maar juist 

toenemen. 

In situaties met een hoge lokale dichtheid gaat de sibling competition gewoon door bij 

soorten met weinig dispersie. Alle concurrenten zijn immers familie van elkaar en in dit soort 

situaties is elk individu erop gericht om het eigen voortplantingssucces te maximaliseren 

ongeacht de gevolgen voor familieleden. 
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