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Samenvatting 

Verspreid over de hele wereld bestaan onder andere bij zangvogels allerlei verschillende life-history 

kenmerken (Griebeler et al., 2010). Er wordt algemeen aangenomen dat vogels in de tropen andere 

legseleigenschappen bezitten dan vogels in gematigde gebieden (Martin, 1996). Deze scriptie behandelt 

de vraag: Zijn er verschillen in legseleigenschappen van tropische zangvogels ten opzichte van zangvogels 

in gematigde gebieden? En zo ja, wat verklaart deze verschillen? In de literatuur wordt gesuggereerd 

dat predatie een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van life-history kenmerken in vogels (Geffen 

& Yom-Tov, 2000; Roper, 2005). Uit onderzoek blijkt echter dat predatie verschillen binnen regio’s kan 

verklaren, maar niet de verschillen tussen breedtegraden (Martin et al., 2000). De overlevingskans van 

ouders in gematigde gebieden is lager dan de overlevingskans van ouders in de tropen (Moreau, 1944). 

Om deze reden is het verstandig voor ouders in gematigde gebieden om grote legsels te produceren, 

maar om dat experimenteel aan te tonen is lastig en de resultaten zijn niet eenduidig. Mogelijk worden 

legseleigenschappen bepaald door een interactie van verschillende factoren. 

Kernwoorden 
Life-history • Trade-off • Zangvogels • Predatie • Legseleigenschappen • Voedselbeschikbaarheid • 

Tropen • Gematigde gebieden 
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Introductie 

Verspreid over de hele wereld bestaan onder andere bij zangvogels allerlei verschillen in life-history 

kenmerken. Over de causale factoren die deze verschillende kenmerken veroorzaken is relatief weinig 

bekend (Griebeler et al., 2010) en er is tot nu toen nog geen goede verklaring gevonden voor het 

ontstaan van de wereldwijde patronen (Ricklefs, 2000). De geografische variatie in life-history 

kenmerken zelf is daarentegen wel voor meerdere soorten beschreven (Griebeler et al., 2010).  

Individuen optimaliseren het reproductief succes over hun gehele levensduur. Om het reproductieve 

schema te optimaliseren moet een individu zich aan de heersende omgevingsfactoren aanpassen. De 

kenmerken, zoals legselgrootte en het aantal broedpogingen per jaar (Martin, 1996), die ontstaan bij 

het aanpassen aan omgevingsfactoren worden gezien als life-history kenmerken (Griebeler et al., 2010).  

Er wordt algemeen aangenomen dat zangvogels in de tropen meer broedpogingen per jaar doen dan 

zangvogels in gematigde gebieden (Martin, 1996). Dit is opmerkelijk aangezien Ausma & Bontekoe 

(2014) suggereerden dat vogels na het voltooien van een broedsel een bepaalde tijd nodig hebben om 

zich te herstellen. Dit doet vermoeden dat vogels niet onbeperkt achter elkaar door broedsels kunnen 

produceren en grootbrengen. Aangezien het onderzoek van Ausma & Bontekoe (2014) plaats vond in 

een gematigd gebied is het mogelijk dat bovenstaand vermoeden alleen geldt voor gematigde streken. 

Mogelijk bezitten tropische vogels andere eigenschappen waardoor zij wel in staat zijn om meerdere 

broedsels achter elkaar te kunnen produceren.  

In de loop der jaren is een groot aantal publicaties verschenen over het ontstaan van verschillen in life-

history kenmerken van zangvogels tussen verschillende breedtegraden. Deze scriptie probeert een 

beeld te schetsen van de factoren die al dan niet mee zouden kunnen spelen bij het ontstaan van 

verschillen in legseleigenschappen tussen tropische zangvogels en zangvogels uit gematigde streken. 

Dit leidt tot de volgende hoofdvraag:  

Zijn er verschillen in legseleigenschappen van tropische zangvogels ten opzichte van zangvogels in 

gematigde gebieden? En zo ja, wat verklaart deze verschillen? 

Allereerst zullen de verschillen tussen tropische zangvogels en zangvogels uit gematigde gebieden nader 

toegelicht worden. Vervolgens zal een aantal theorieën achter het ontstaan van deze verschillen 

besproken worden om deze daarna te toetsen met behulp van experimentele evidentie. Tot slot wordt 

gepoogd de hoofdvraag te beantwoorden in de “Discussie & Conclusie”. 
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Hoofdstuk 1: Verschillen in life-history 

Er wordt aangenomen dat vogels in de tropen andere life-history kenmerken bezitten dan vogels uit 

gematigde gebieden. Zo produceren tropische vogels kleinere legsels en vinden er meer broedpogingen 

per jaar plaats. Ook ervaren tropische vogels meer nestpredatie (Martin, 1996; Geffen & Yom-Tov, 

2000). Verder is de overlevingskans van volwassen vogels in de tropen hoger en zorgen zij langer voor 

hun jongen, waardoor de juveniele overlevingskans wordt vergroot (Martin, 1996). Dat vogels in 

tropische gebieden kleinere legsels produceren dan vogels in gematigde streken blijkt echter het enige 

verschil in life-history te zijn dat consequent wordt aangetoond (Geffen & Yom-Tov, 2000).  

De legselgrootte binnen soorten en de legselgrootte van aan elkaar verwante soorten heeft de neiging 

om toe te nemen vanuit de tropen richting beide polen (Lack, 1947). Deze trend is op het zuidelijk 

halfrond minder sterk waar te nemen dan op het noordelijk halfrond (Lloyd et al., 2014). De 

legselgrootte van vogels in Zuid-Afrika is gemiddeld minder dan één ei groter dan de legselgrootte van 

tropische vogels in Malawi. Ook de overlevingskans van volwassen vogels op het zuidelijk halfrond blijkt 

niet te verschillen van de overlevingskans in de tropen (Lloyd et al., 2014). Tropische vogels en vogels 

uit de gematigde gebieden van het zuidelijk halfrond worden vaak gezien als één groep (Martin, 1996). 

Om deze reden zullen ook in deze scriptie tropische vogels en vogels uit de gematigde gebieden van het 

zuidelijk halfrond tot dezelfde categorie gerekend worden. Met het ‘gematigd gebied’ wordt daarom 

ook het gematigd gebied op het noordelijk halfrond bedoeld, tenzij anders aangegeven.  

Uit een analyse van gepubliceerde data over 182 zangvogelsoorten van het noordelijk en zuidelijk 

halfrond blijkt dat er een sterke negatieve relatie bestaat tussen legselgrootte en overleving van de 

ouders. Oudervogels op het zuidelijk halfrond produceren kleinere legsels en hebben een hogere 

overlevingskans dan de oudervogels op het noordelijk halfrond (Ghalambor & Martin, 2001). Ook uit 

onderzoek van Ghalambor & Martin (2001) met gekleurringde vogels blijkt dat volwassen vogels op het 

zuidelijk halfrond (Argentinië) een hogere overlevingskans hebben en kleinere legsels produceren dan 

de vogels op het noordelijk halfrond (Arizona).  

Karr et al. (1990) vonden echter geen verschil tussen de overlevingskansen van vogels in tropische 

bosgebieden ten opzichte van vogels die in bossen in de gematigde gebieden leven (Geffen & Yom-Tov, 

2000). De overlevingswaarden die Karr et al. (1990) vonden voor gematigde vogels waren echter 

enigszins hoger dan de waarden die vermeld staan in eerder verschenen publicaties. Overlevingskansen 

van tropische vogels werden daarentegen aanzienlijk lager ingeschat dan bij eerder gepubliceerde 

studies (Karr et al., 1990). Toch hebben Karr et al. (1990) literatuur gevonden waarin dezelfde 

overlevingskansen voor tropische vogels staan vermeld. Er wordt daarom ook geconcludeerde dat de 

gevonden overlevingswaarden voor tropische vogels ‘redelijk vergelijkbaar’ zijn met de overleving in 

met name de dichtbij zijnde gebieden (Karr et al., 1990). 

Mogelijk zouden de kleinere legsels op het zuidelijk halfrond verklaard kunnen worden door specifieke 

taxa met andere legseleigenschappen die daar voorkomen (Martin et al., 2000). Om dit uit te sluiten 

paarden Martin et al. (2000) zestien soorten uit Arizona en Argentinië op basis van ecologie en fylogenie. 

Ook hieruit bleek dat zuidelijke soorten een veel lagere legselgrootte produceerden (Martin et al., 

2000). Hiermee laten Martin et al. (2000) zien dat kleinere legsels niet veroorzaakt worden door 

fylogenetische verschillen.  

Geffen & Yom-Tov (2000) verzamelden data over lichaamsgrootte, legselgrootte, ei volume, 

incubatietijd en ontwikkelingsduur uit vier verschillende regio’s. De gegevens voor gematigde gebieden 

werden verzameld in Europa en Noord-Amerika, terwijl de tropen vertegenwoordigd waren door Oost-

Afrika en Midden-Amerika. Uit analyse van de verzamelde data blijkt dat de legselgrootte van tropische 
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vogels lager is dan die van vogels in de gematigde gebieden. De incubatietijd en ontwikkelingsduur lijken 

niet te verschillen tussen tropische en gematigde gebieden (Geffen & Yom-Tov, 2000). Geffen & Yom-

Tov (2000) suggereren dat fylogenie de geobserveerde verschillen in incubatietijd en de 

ontwikkelingstijd van de jongen kan verklaren. Ook het hogere aantal broedpogingen per jaar in 

tropische gebieden wordt in twijfel getrokken aan de hand van de verzamelde data (Geffen & Yom-Tov, 

2000). 

De ontwikkelingssnelheid van tropische vogels zou lager liggen dan die van vogels in gematigde 

gebieden (Martin, 1996). Wiersma et al. (2007) onderzochten de fysiologie van tropische vogels en 

vogels uit gematigde gebieden ten opzichte van elkaar. De resultaten van dit onderzoek vormden een 

overtuigend bewijs van de hypothese dat tropische vogels een verlaagd basaal metabolisme hebben in 

vergelijking met vogels uit gematigde streken. Dit verlaagde basaal metabolisme weerspiegelt het 

langzame levenstempo van de tropische vogels (Wiersma et al., 2007). Een langzaam levenstempo gaat 

gepaard met onder andere een verlengde ontwikkelingsduur en een hogere overlevingskans (Martin, 

2004). Mogelijk zijn verschillen in het basaal metabolisme een gevolg van acclimatisatie aan de 

klimatologische verschillen als gevolg van seizoensvariatie. Dankzij het langzame levenstempo zouden 

vogels meer kunnen investeren in hun eigen onderhoud waardoor de overlevingskans vergroot wordt 

(Wiersma et al., 2007).  

Tot slot wordt algemeen aangenomen dat vogels in de tropen meer broedpogingen per jaar doen dan 

vogels in gematigde gebieden (Martin, 1996). In de praktijk lijkt dit tegen te vallen. Vogels in Australië 

en Midden- en Zuid-Amerika produceren over het algemeen twee tot die broedsels per jaar. In totaal 

worden vijf of meer al dan niet succesvolle broedpogingen per jaar gedaan. Ditzelfde geldt ook voor een 

groot aantal soorten uit gematigde gebieden (Martin, 1996). In tegenstelling tot in de gematigde 

gebieden is er in de tropen geen gefixeerd broedseizoen. Veel soorten zijn zelfs in staat om in elke 

maand van het jaar een broedsel te produceren. De mate waarin omstandigheden optimaal zijn om te 

broeden zou de timing van broedsels van tropische vogels kunnen beïnvloeden (Stouffer et al., 2013).  
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Hoofdstuk 2: Mogelijke selectiedrukken 

Over het ontstaan van de verschillen in legseleigenschappen tussen vogels in gematigde gebieden en 

tropische vogels zijn verschillende theorieën opgesteld. Een aantal van deze theorieën zal hieronder 

toegelicht worden.  

 

2.1 Trade-offs 
Trade-offs tussen investering in een huidig broedsel en toekomstige broedsels nemen een centrale rol 

in in de life-history theorie (Monaghan & Nager, 1997). Een hogere investering in het huidige broedsel 

heeft een verlaagde overlevingskans tot gevolg. Hierdoor neemt de kans op toekomstig reproductief 

succes af (Davies et al., 2012: p16).  

De optimale verhouding tussen de kosten (C) en 

baten (B) van zorg voor de jongen bevindt zich daar 

waar het verschil tussen de baten en kosten het 

grootst is (Fig. 1). Bij een hogere investering per jong 

nemen de kosten voor de ouders sterker toe dan de 

baten (Davies et al., 2012: p228). Energie die 

geïnvesteerd zou kunnen worden in bijvoorbeeld 

overleving en groei van de ouder zelf wordt tijdens 

reproductie uitgegeven aan zorg voor de jongen. 

Ouders maken dus een afweging tussen de zorg voor 

hun huidige jongen en toekomstige jongen in de vorm 

van hun eigen overleving (Davies et al., 2012: p16).  

Tropische oudervogels zouden ook gedurende een 

langere periode na het uitvliegen nog voor hun 

jongen zorgen en de jongen blijven langer in de buurt 

van hun ouders (Karr et al., 1990; Geffen & Yom-Tov, 

2000). Deze langere zorgperiode zou het aantal 

jongen dat verzorgd kan worden verkleinen en 

daarmee de legselgrootte limiteren (Karr et al., 1990). 

Een voordeel van deze verlengde zorgperiode bij 

tropische vogels is dat de overlevingskans van de 

jongen stijgt ten opzichte van de overlevingskans in 

gematigde gebieden (Karr et al., 1990; Geffen & Yom-Tov, 2000). Ouders beginnen tijdens deze 

verlengde zorgperiode vaak al met een volgend legsel (Tarwater & Brawn, 2010). 

Ouders reduceren de frequentie waarmee zij het nest bezoeken als er een direct predatierisico heerst. 

Hiermee wordt het risico voor de ouders of de jongen verkleind. Op het moment dat ouders met een 

hogere overlevingskans en een klein broedsel aan een hoger predatierisico worden blootgesteld, 

zouden zij hun bezoekfrequentie naar verwachting meer omlaag moeten brengen dan ouders met een 

lage overlevingskans en een groot broedsel. Zelfs als dit ten koste gaat van hun kleine broedsel 

reduceren deze ouders hun eigen predatierisico (Ghalambor & Martin, 2001). In het geval van een 

predatierisico voor de jongen zouden ouders met grote broedsels hun bezoekfrequentie naar 

verwachting meer omlaag moeten brengen dan vogels met weinig jongen. Hiermee verkleinen ouders 

met een lage overlevingskans de kans dat hun grote investering in het nageslacht voor niets is geweest 

(Ghalambor & Martin, 2001). 

Figuur. 1. De relatie tussen investering van de 
ouders per jong en de kosten en baten die dit 
voor de ouders oplevert. Op de x-as staat de 
investering van de ouders in hun nageslacht 
per jong weergegeven. De rode lijn (B) geeft 
de baten voor de ouders weer, terwijl de 
blauwe lijn (C) de kosten voor de ouders 
aangeeft. De lichtblauwe pijl geeft aan waar 
het verschil tussen kosten en baten het 
grootst is (Davies et al., 2012: p228). 
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2.2 Predatie 
Voor zangvogels is predatie een van de meest belangrijke oorzaken van het verliezen van een broedsel 

(Roper, 2005). Een belangrijke hypothese is dat predatie een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling 

van life-history kenmerken in vogels (Geffen & Yom-Tov, 2000; Roper, 2005).  

Skutch (1949) suggereerde dat kleine legsels in de tropen indirect verklaard kunnen worden door een 

hoge predatiekans. In het geval van veel predatie reduceren ouders namelijk de voedingsfrequentie 

waardoor legselgrootte beperkt kan worden (Martin et al., 2000; 2011). De kans op nestpredatie en de 

kans dat ouders gepredeerd worden nemen toe als ouders het nest vaker bezoeken, doordat de kans 

groter is dat een predator het nest ontdekt (Martin, 1996; Ghalambor & Martin, 2001). Hierdoor wordt 

de evolutie van een lage bezoekfrequentie van de ouders aan het nest gestimuleerd (Martin et al., 

2000). Dit geldt echter vooral voor predatie door overdag jagende predatoren, aangezien de ouders hun 

jongen ’s nachts niet van voedsel voorzien (Martin, 1996). 

Ghalambor & Martin (2001) voorspelden dat de in 

Hoofdstuk 1 genoemde verschillen in life-history 

zouden leiden tot verschillen in het risicogedrag van 

ouders (Davies et al., 2012: p229). De combinatie van 

een lage ouderoverleving en de productie van veel 

jongen zou ertoe leiden dat ouders meer risico voor 

zichzelf tolereren dan voor hun jongen (Fig. 2). De 

jongen leveren namelijk een hogere fitnesswaarde en 

de kans dat de ouders overleven en in de toekomst 

weer tot reproductie komen is klein. Voor ouders met 

een hogere overlevingskans en minder jongen geldt 

dat zij, zelfs als dit ten koste gaat van hun 

nakomelingen, minder risico ten aanzien van henzelf 

zouden tolereren (Fig. 2). In dit geval is de kans dat 

ouders in de toekomst tot reproductie komen groter 

en de fitnesswaarde die de jongen opleveren lager 

(Ghalambor & Martin, 2001).  

Men denkt dat de hoeveelheid voedsel die naar de 

jongen toegebracht zou kunnen worden bepalend is 

voor de legselgrootte (Martin et al., 2000). In 

combinatie met de afname in voedingsfrequentie bij een hogere predatiekans doet dit vermoeden dat 

legselgrootte afneemt met toenemende predatie (Martin et al., 2000).  

In gebieden met een hoge predatiekans kan het voor een individu voordeliger zijn om kleine broedsels 

te produceren. Als een vogel minder energie investeert in een legsel, zijn namelijk meer legsels mogelijk 

binnen een jaar. Daarnaast kan het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende nesten verkleind worden, 

doordat minder tijd en energie geïnvesteerd wordt per legsel (Slagsvold, 1984; Roper, 2005). De 

combinatie van een langer broedseizoen en kleinere broedsels in de tropen zou het mogelijk maken om 

na het al dan niet voltooien van een broedsel een volgend broedsel te beginnen (Karr et al., 1990).  

Roper (2005) suggereert dat het overleven van de ouder een grotere rol kan spelen bij de selectie voor 

een kleiner legsel ten gevolge van predatie dan het voorkomen van nestpredatie. De overlevingskansen 

van de ouders zijn namelijk groter als zij hun nest niet verdedigen in een gebied met een hoge 

predatiekans (Roper, 2005).  

Figuur 2. Een schematische weergaven van de 
verwachtingen van Ghalambor & Martin (2001) 
met op de x-as de legselgrootte en op de y-as de 
overlevingskans van de ouders. Ouders met een 
hoge overleving moeten het risico voor henzelf zo 
klein mogelijk houden. Ouders met een hoge 
legselgrootte moeten het risico voor hun jongen 
zo laag mogelijk zien te houden. Zelfs als dit ten 
koste gaat van de andere partij (Ghalambor & 
Martin, 2001: Fig. 1).  
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2.3 Klimatologische factoren & Voedselbeschikbaarheid 
Lack (1947) beweert dat legselgrootte beperkt wordt door het gemiddelde maximale aantal jongen dat 

ouders van voedsel kunnen voorzien. Naarmate vogels zich verder van de evenaar bevinden, ervaren zij 

in de zomer langere dagen (Lack, 1947). Volgens Lack (1947) heeft dit tot gevolg dat vogels op hogere 

breedtegraden meer voedsel per dag kunnen verzamelen en daardoor meer jongen tegelijk kunnen 

voeden. Door de langer wordende periode waarin ouders voedsel kunnen zoeken zou de legselgrootte 

toenemen met breedtegraad. Toch kan daglengte in het broedseizoen legselgrootte niet volledig 

verklaren. Ouders zijn namelijk sterk afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar voedsel in de omgeving 

(Lack, 1947).  

Moreau (1944) suggereert dat de grotere legsels in het gematigd gebied (Groot-Brittannië) ten opzichte 

van Zuid-Afrika verklaard kunnen worden door de grotere risico’s waaraan de Britse vogels blootgesteld 

worden. De grotere risico’s worden veroorzaakt door het klimaat in Groot-Brittannië. Deze 

klimatologische risico’s bevatten onder andere de risico’s die het strenge winterweer met zich 

meebrengt alsook de risico’s van de overzeese migratie (Moreau, 1944).  

In gematigde gebieden is het voedselaanbod daarnaast ook sterk seizoensafhankelijk (Ashmole, 1963; 

Griebeler et al., 2010). Het contrast tussen de beschikbare hoeveelheid voedsel zou leiden tot hoge 

sterftecijfers in de winter. In het opvolgende broedseizoen is hierdoor meer voedsel per individu 

beschikbaar met als gevolg dat hogere legselgroottes zouden kunnen evolueren (Ashmole, 1963; Jetz et 

al., 2008; Griebeler et al., 2010). Een sterk seizoensgebonden voedselaanbod en klimatologische risico’s 

veroorzaken dus een lagere overlevingskans van volwassen vogels (Moreau, 1944; Jetz et al., 2008). De 

verlaagde overlevingskans naar het volgende broedseizoen maakt ook dat er meer geïnvesteerd wordt 

in de huidige reproductie, in de vorm van grotere legsels, dan in toekomstige reproductie (Jetz et al., 

2008). De theorie van Ashmole (1963) suggereert daarnaast dat zuidelijke populaties in aantallen rond 

de draagkracht van het gebied blijven schommelen waardoor er meer voedsellimitatie plaats vindt 

(Martin et al., 2000). 
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Hoofdstuk 3: Experimentele evidentie 

Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd om opheldering te verschaffen over het vraagstuk voor 

wat betreft het ontstaan van de verschillen in life-history tussen tropische vogels en vogels in gematigde 

gebieden. Een aantal van deze onderzoeken zal hieronder besproken worden.  

 

3.1 Predatie 
Ghalambor & Martin (2001) onderzochten of soorten uit Noord- en Zuid-Amerika van elkaar verschillen 

in de reactie op gemanipuleerde predatierisico’s voor de ouders en voor de jongen. Soorten uit Noord-

Amerika hebben grotere legsels en een lagere overlevingskans dan de soorten uit Zuid-Amerika. De 

verwachting, zoals hierboven is besproken, is dat ouders uit Zuid-Amerika minder risico ten aanzien van 

henzelf tolereren. Ouders uit Noord-Amerika zouden juist minder risico voor hun jongen tolereren.  

Tien soorten zijn gepaard tussen Noord- en Zuid-Amerika aan de hand van ecologie en fylogenie. 

Predatie werd gemanipuleerd door tijdens de voedselvoorzieningstrips van de ouders een havik 

(ouderpredator), een gaai (nestpredator) of een tangara (niet-predator: controle) te presenteren 

(Ghalambor & Martin, 2001).  

De controlegroep gaf geen verschil in nestbezoekfrequentie na presentatie van de tangara. Het 

presenteren van beide predatoren veroorzaakte een verlaagde nestbezoekfrequentie waarmee 

mogelijke predatierisico’s voor zowel de ouders als de jongen in het nest verlaagd worden. De 

bezoekfrequentie van de Noord-Amerikaanse oudervogels was sterker verlaagd bij presentatie van een 

nestpredator dan bij Zuid-Amerikaanse soorten (Fig. 3). Bij presentatie van de ouderpredator was het 

effect sterker bij de vogels uit Zuid-Amerika (Fig. 3). Voor de tien verschillende gepaarde soorten is een 

relatie gevonden tussen legselgrootte en de reactie op presentatie van de predatoren (Ghalambor & 

Martin, 2001).  

 

Figuur 3. De reactie van Noord- en Zuid-Amerikaanse vogels op het presenteren van een 
(a) nestpredator en een (b) volwassenpredator. Op de y-as staat de natuurlijke logaritme 
van de bezoekfrequentie van de ouders aan het nest, links vóórdat de predator 
gepresenteerd was en rechts na presentatie van de predator. Noord-Amerikaanse vogels 
reageren sterker op een nestpredator, terwijl Zuid-Amerikaanse vogels sterker reageren 
op een volwassenpredator (Davies et al., 2012: p230).  
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Martin et al. (2011) bestudeerden de groei van 64 zangvogelsoorten verspreid over drie continenten. 

Ook de bezoekfrequentie van de ouders aan het nest werd bepaald, net als het aantal predatiegevallen. 

Uit analyse van de data bleek dat nestpredatie een groot deel van de variatie in groeisnelheid kan 

verklaren. Soorten met een hogere blootstelling aan predatie vertoonden een hogere groeisnelheid in 

combinatie met een lagere voedingsfrequentie. De lagere voedingsfrequentie kon niet gecompenseerd 

worden door een toename in de hoeveelheid voedsel per bezoek (Martin et al., 2011). Martin et al. 

(2011) suggereren een tegengestelde relatie tussen nestpredatie en voedsellimitatie op de 

groeisnelheid. Dit in tegenstelling tot andere studies waar een afname in groeisnelheid werd 

geconstateerd als gevolg van voedsellimitatie door een hogere predatiekans (Martin et al., 2011).  

Martin et al. (2011) concludeerden dat predatie een belangrijke rol speelt om variatie in groeisnelheid 

en voedingsfrequentie te kunnen verklaren binnen regio’s. Bij het verklaren van de variatie tussen 

verschillende gebieden is predatie minder belangrijk. Mogelijk wordt de langzame groei van de jongen 

in de tropen verklaard door de hoge levensverwachting in tropische gebieden (Martin et al., 2011). Dit 

in tegenstelling tot de verwachting dat bij een toename van nestpredatie evolutie plaats vindt richting 

een hogere groeisnelheid. Door een hogere groeisnelheid zijn de jongen namelijk in staat om het nest 

eerder te verlaten waardoor de tijd dat zij aan nestpredatoren worden blootgesteld korter is (Martin et 

al., 2011).  

Er vindt ook een trade-off plaats tussen de groeisnelheid en de kwaliteit van de jongen. Een hoge kans 

op nestpredatie kan leiden tot een verhoogde groeisnelheid ten koste van fenotypische eigenschappen 

(Martin et al., 2011). Een van deze fenotypische eigenschappen is het immuunsysteem. Ook een 

verhoogde parasitaire druk in de tropen leidt mogelijk tot een langere incubatie- en ontwikkelingstijd, 

waardoor zich een beter immuunsysteem kan ontwikkelen (Griebeler et al., 2010). 

Tieleman et al. (2005) namen bloedmonsters van individuen van twaalf verschillende soorten uit 

Panama waarna ook het basale metabolisme van de vogels bepaald werd. Aan de hand van het 

bloedmonster werd de aangeboren immuniteit van het individu bepaald. De aangeboren immuniteit 

werd bepaald in de vorm van de mogelijkheid van het bloed om bacteriën te doden. De verzamelde data 

ondersteunen het idee dat soorten die een hogere overlevingskans hebben meer investeren in het 

immuunsysteem, om de kans op toekomstige reproductie te vergroten (Tieleman et al., 2005).  

Martin et al. (2000) onderzochten de theorie achter de hypothese van Skutch. Men keek naar de relatie 

tussen predatie en voedselaanlevering enerzijds en de variatie in legselgrootte anderzijds. Hiervoor 

werd een uitgebreide dataset verzameld in grote, intacte bossen in Arizona (gematigd gebied) en 

Argentinië (subtropisch gebied). In zowel Noord- als Zuid-Amerika bestond een positieve relatie tussen 

legselgrootte en de aanlevering van voedsel door de ouders, zoals Skutch voorspelde. De relatie tussen 

predatie en legselgrootte binnen de gebieden was zelfs nog sterker. Daarnaast werd aangetoond dat 

nestpredatie belangrijker is voor de verklaring van legselgrootte dan voedsellimitatie. De verschillen in 

legselgrootte tussen breedtegraden konden niet verklaard worden door verschillen in de aanlevering 

van voedsel door de ouders noch door nestpredatie. Volgens de theorie van Skutch zouden de kleinere 

legsels in Argentinië duiden op een hogere nestpredatiekans en een lagere hoeveelheid voedsel voor 

de jongen. De predatie in Arizona bleek echter hoger te zijn, terwijl de totale hoeveelheid voedsel dat 

naar de jongen werd gebracht hoger is in Argentinië (Martin et al., 2000). Martin et al. (2000) 

concludeerden dat nestpredatie de kleine legselgroottes in zuidelijke gebieden ten opzichte van 

noordelijke gebieden niet kan verklaren.  

De “nestpredatiehypothese” beweert dat nestpredatie een van de belangrijkste factoren is die de 

legselgrootte van vogels beïnvloedt (Doligez & Colbert, 2003). Doligez & Colbert (2003) onderzochten 

deze nestpredatiehypothese aan de hand van een populatie withalsvliegenvangers (Ficedula albicollis) 
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op een eiland (Gotland) in de Oostzee tussen 1995 en 2000. De withalsvliegenvangers zijn geringd en 

broedden in nestkasten. Onder de gemeten parameters vielen onder andere legselgrootte. Legdatum 

en broedsucces. In vijf verschillende gebieden werd tussen 1997 en 1999 het aantal predatiegevallen 

kunstmatig verhoogd. In de zeven controlegebieden bleef de hoeveelheid predatie op het natuurlijke 

niveau. Het jaar volgend op de predatiemanipulatie was de gemiddelde legselgrootte in de 

experimentele gebieden lager dan in de controlegebieden. De gevonden resultaten hingen niet samen 

met een verandering in de samenstelling van de broedpopulatie in de verschillende gebieden (Doligez 

& Colbert, 2003). Doligez & Colbert (2003) concludeerden aan de hand van hun resultaten dat de 

legselgrootte afneemt als gevolg van een toename in het aantal predatiegevallen. 

 

3.2 Voedselbeschikbaarheid 
Class & Moore (2013) onderzochten het effect van additief voedsel op reproductie van een populatie 

roodkraaggorzen (Zonotrichia capensis) in Ecuador. In alle territoria werd een voederplaats neergezet. 

In de controleterritoria werden de voederplaatsen niet van voedsel voorzien, terwijl in de experimentele 

territoria de voederplaatsen werden voorzien van extra voedsel. Tropische zangvogels zijn wat rui betref 

flexibeler dan soorten uit gematigde gebieden doordat omstandigheden in de topen minder variabel 

zijn. Het effect van het extra voedsel had bij het grootste deel van de individuen dan ook tot gevolg dat 

de rui in gang werd gezet in plaats van het starten van een tweede legsel. De rui zorgt ervoor dat oude, 

versleten veren vervangen worden door nieuwe. Een slecht verenkleed kan zorgen voor een verlaagd 

reproductief succes als gevolg van bijvoorbeeld een verminderde vluchteffectiviteit of verhoogde 

thermoregulatiekosten. De combinatie van het ontbreken van een broedseizoen en een hoge 

overlevingskans van de jongen maakt dat het voor ouders voordeliger kan zijn om in zichzelf te 

investeren. Mogelijk gaan de vogels door additief voedsel sneller over naar hun volgende stadium 

waardoor de volgende reproductieve poging eerder plaats zal vinden (Class & Moore, 2013).  

De hypothese van Ashmole suggereert dat voedsellimitatie ontstaat doordat de populaties in de tropen 

min of meer tegen de draagkracht van het gebied aan blijven zitten als gevolg van een weinig variabel 

klimaat. De totale hoeveelheid aangeleverd voedsel voor de jongen zou in zuidelijke gebieden dus lager 

moeten zijn dan in de gematigde gebieden (Martin et al., 2000). Martin et al. (2000) namen echter een 

hogere hoeveelheid aangeleverd voedsel waar in Argentinië ten opzichte van Arizona. De verschillen in 

legselgrootte tussen breedtegraden kunnen dus ook niet verklaard worden door de hoeveelheid 

voedsel die de jongen aangeleverd krijgen (Martin et al., 2000).  

 

3.3 Ouderzorg 
Gill & Haggerty (2012) vergeleken een aantal life-history kenmerken en ouderzorg van de 

witoorwinterkoning (Cantorchilus leucotis) in de tropen en de carolinawinterkoning (Thryothorus 

ludovicianus) in gematigd gebied. De twee winterkoningsoorten zijn aan elkaar verwant, maar bevinden 

zich op verschillende breedtegraden. Carolinawinterkoningen produceerden meerdere legsels met elk 

vijf eieren. De witoorwinterkoning investeerde daarentegen gedurende hetzelfde tijdsbestek in slechts 

een enkel klein broedsel. De jongen in dit kleine broedsel werden voorzien van meer voedsel en genoten 

een langere zorgperiode na het uitvliegen. Dit in tegenstelling tot de jongen van de 

carolinawinterkoningen die relatief kort door hun ouders verzorgd werden na het uitvliegen. De 

tropische winterkoningen zouden met de relatief hoge investering per jong de overlevingskans van de 

jongen over het eerste levensjaar vergroten (Gill & Haggerty, 2012).  

Gill & Haggerty (2012) vonden weinig ondersteuning voor de verwachting dat nestpredatie 

verschillende life-history kenmerken tussen de twee winterkoning soorten kan beïnvloeden. De lengte 
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van de incubatie was voor beide soorten gelijk, terwijl de tropische winterkoningen gedurende een 

langere periode voor hun jongen zorgden. De hypothese dat verschillen in life-history ontstaan als 

gevolg van een hogere overlevingskans van volwassen vogels en een hoge investering in de jongen werd 

aan de hand van de verzamelde gegevens het meest ondersteund. Van de tropische winterkoningen 

bestond 85% van de nesten uit drie eieren, in 82% van de gevallen werden slechts een of twee jongen 

groot gebracht. Dit fenomeen trad niet op in de winterkoningen in gematigde gebieden. In tegenstelling 

tot deze resultaten is de tropische vlekborstmiervogel (Hylophylax naevioides) in staat om meer jongen 

groot te brengen dan verwacht zou worden aan de hand van de gemiddelde kleine legselgrootte (Gill & 

Haggerty, 2012).  

Sousa & Marini (2013) onderzocht hoe hogere kosten tijdens reproductie het reproductief succes 

beïnvloedt. Legselgroottes van de kleine elenia (Elaenia chiriquensis) in Brazilië werden experimenteel 

veranderd. Net als veel andere tropische vogelsoorten heeft de kleine elenia een legselgrootte van twee 

eieren. Op het moment een legsel voltooid was, werd er gemanipuleerd. Van twee nesten die 

tegelijkertijd (met minder dan 24 uur verschil) voltooid waren, werd uit een nest een ei overgeplaatst 

naar het andere nest. Zo ontstaan vergrote legsel van drie eieren en verkleinde legsels een ei. Legsels 

die niet tegelijkertijd met een ander legsel voltooid waren, werden gebruikt als controlelegsel (Sousa & 

Marini, 2013).  

Uit de resultaten van Sousa & Marini (2013) bleek dat de bezoekfrequentie van de ouders aan het nest 

toenam met het aantal jongen in het nest. Ondanks het toegenomen aantal voedselvoorzienende 

bezoeken was de overleving van de jongen in een vergroot legsel lager, net als het gewicht van deze 

jongen. Dit zou kunnen wijzen op een mindere kwaliteit van de jongen. Het predatierisico nam niet toe 

met het aantal jongen in het nest. Ook de incubatietijd verschilde niet tussen de behandelingen. De 

evolutie van een lage legselgrootte in tropische vogels zou beïnvloed kunnen worden door de 

investering van de ouders in de jongen (Sousa & Marini, 2013).  

Een soortgelijk onderzoek met broedselgroottemanipulatie is uitgevoerd in Noorwegen. Van een in 

nestkasten broedende populatie koolmezen (Parus major) werden broedsels vergroot of verkleind 

nadat de jongen uit het ei waren gekomen. Vergrote legsels bevatten tien tot elf jongen, terwijl 

verkleinde broedsels uit slechts drie tot vier jongen bestonden na manipulatie. Vijftien dagen na het 

uitkomen van de jongen, een paar dagen voor het uitvliegen, werd de betreffende nestkast leeg 

gemaakt (Slagsvold, 1984). Slagsvold (1984) demonstreert hiermee dat het grootbrengen van een groter 

aantal jongen extra kosten met zich mee brengt. Deze kosten kunnen zich uiten in bijvoorbeeld een 

lager toekomstig reproductief succes (Slagsvold, 1984).  
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Discussie & Conclusie 

Er wordt verondersteld dat vogels in de tropen meer nestpredatie ervaren van vogels in gematigde 

gebieden (Martin, 1996; Geffen & Yom-Tov, 2000). Martin et al. (2011) vond dat soorten in gebieden 

met veel predatie een hogere groeisnelheid vertoonden in combinatie met voedsellimitatie. 

Aannemend dat de predatiekans in de tropen inderdaad hoger is, zouden tropische jongen dus een 

hogere groeisnelheid moeten hebben. Dit in tegenstelling tot de door Geffen & Yom-Tov (2000) 

gevonden niet verschillende incubatietijd en ontwikkelingsduur van vogels in de tropen ten opzichte 

van de vogels in gematigde gebieden.  

Bij het ontstaan van variatie in groeisnelheid zou predatie volgens Martin et al. (2011) een belangrijke 

rol spelen. Dit geldt echter vooral voor de variatie binnen gebieden en slechts in mindere mate voor de 

variatie tussen gebieden.  

Doligez & Colbert (2003) vonden dat legselgrootte afnam als gevolg van een verhoogde predatiekans. 

Dit onderzoek was echter alleen uitgevoerd in een gematigd gebied. Ook Martin et al. (2000) vonden 

een sterke relatie tussen predatie en legselgrootte binnen gebieden. Deze relatie was sterker dan de 

relatie tussen voedselaanlevering en legselgrootte. Martin et al. (2000) stelde daarnaast vast dat noch 

voedselaanlevering noch predatie de verschillen in legselgrootte tussen breedtegraden kunnen 

verklaren. Ook Gill & Heggerty (2012) konden niet concluderen dat nestpredatie verschillen in life-

history kenmerken tussen tropische vogels en vogels in het gematigde gebied kan beïnvloeden.  

Zoals Martin et al. (2000) al concludeerden lijkt nestpredatie de verschillen in legselgrootte tussen 

breedtegraden dus niet te kunnen verklaren.  

In de tropen is de overlevingskans van volwassen vogels hoger. Ouders in de tropen zijn daarom geneigd 

om, ten koste van hun jongen, voor zichzelf te kiezen als er een (predatie)risico dreigt. Ouders maken 

namelijk een afweging tussen de investering in hun huidige broedsel en investering in henzelf met als 

gevolg een grotere kans op toekomstig reproductief succes (Ghalambor & Martin, 2001). Een kleiner 

legsel zou betekenen dat de ouders minder in het huidige kleine legsel hoeven te investeren waardoor 

de kans op toekomstig reproductief succes toeneemt. Daarnaast brengt een kleiner legsel minder 

kosten met zich mee (Slagsvold, 1984; Roper 2005). In het geval van predatie van het nest heeft de 

ouder van een klein legsel minder energie voor niets geïnvesteerd.  

Ouders in gematigde gebieden hebben een lagere overlevingskans als gevolg van klimatologische 

omstandigheden (Moreau, 1944). De kans op toekomstige reproductie is dus ook lager. Om toch een 

hoge fitness te kunnen bereiken, is het voor de gematigde vogels verstandig om veel energie te 

investeren in het huidige broedsel. Sousa & Marini (2013) suggereren dat de investering van de ouders 

in de jongen de evolutie van legselgrootte zou kunnen beïnvloeden.  

In de tropen zijn door de afwezigheid van een broedseizoen meerdere legsels verspreid over een jaar 

mogelijk (Karr et al., 1990; Stouffer et al., 2013).  

De hoofdvraag van deze scriptie is: Wat verklaart de verschillen tussen de legseleigenschappen van 

tropische zangvogels ten opzichte van zangvogels in gematigde gebieden? 

Aan de hand van bovenstaande informatie kan helaas geen eenduidig antwoord op deze vraag gegeven 

worden.  

Ouders lijken namelijk een overweging te maken voor legselgrootte aan de hand van 

omgevingsfactoren. Als er veel voedsel beschikbaar is zouden meer jongen van voedsel voorzien kunnen 

worden. Door de grotere hoeveelheid beschikbaar voedsel per individu zijn vogels in de gematigde 



  
ZANGVOGELS EN HUN LEGSELEIGENSCHAPPEN 15 

 

gebieden in staat om grotere broedsels groot te brengen (Ashmole, 1963). Ook de lange zomerdagen 

in gematigde gebieden zouden ervoor kunnen zorgen dat de vogels daar meer voedsel kunnen 

verzamelen (Lack, 1947). Doordat de populatie in de tropen zich rond de draagkracht van het gebied 

zou blijven bevinden vindt in de tropen voedsellimitatie plaats (Ashmole, 1963). Predatie lijkt niet 

belangrijk te zijn voor de legselverschillen tussen tropische vogels en vogels in gematigde gebieden 

(Martin et al., 2000; Gill & Heggerty, 2012). Dit in tegenstelling tot de variatie binnen gebieden die wel 

verklaard kan worden door de predatiekans (Martin et al., 2000; Doligez & Colbert, 2003).  

Welke factoren de legseleigenschappen van zangvogels bepalen is lastig vast te stellen. Waarschijnlijk 

ontstaan de legseleigenschappen door een interactie van verschillende factoren. Aangezien predatie 

binnen gebieden wel een belangrijke factor is, zou het kunnen zijn dat er een factor is die predatie 

overstemt of verandert in het beïnvloeden van de legseleigenschappen. Ook de sterk uiteenlopende 

klimatologische factoren mogen niet buiten beschouwing gelaten worden. 

Welke factoren precies een rol spelen bij de bepaling van legseleigenschappen van vogels op 

verschillende breedtegraden en in welke mate zal uitgewezen moeten worden aan de hand van 

toekomstig onderzoek. Daarnaast zullen ook alternatieve factoren betrokken moeten worden bij het 

onderzoek naar het ontstaan van life-history verschillen tussen de tropen en gematigde gebieden, zoals 

Ricklefs (2000) al suggereerde. Ook de eigenschappen waarin tropische vogels van vogels in gematigde 

gebieden verschillen zijn nog niet eenduidig vastgesteld.  

Mogelijk zou toekomstig onderzoek de invloeden van interacties tussen factoren op legsel-

eigenschappen van zangvogels op verschillende breedtegraden nader kunnen bepalen.  
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