
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Populations Exposed to Seasonal Variability; From Individual-level Energetics 
to Community Dynamics 
F.H. Soudijn 
 



Populaties onder invloed van seizoensgebonden variatie: van individu tot 

voedselketen 

 

Jaarlijks terugkerende seizoenen zorgen voor sterke temporele fluctuaties in 

biotische en abiotische condities. Logischerwijs, hebben de seizoenen daarom een 

sterke invloed op de ecologische dynamiek en de structuur van voedselwebben in 

natuurlijke systemen. Dit proefschrift probeert de vraag te beantwoorden wat het 

effect is van seizoensdynamiek op populaties en voedselketens. Meer specifiek 

beschrijft dit proefschrift het effect van seizoensgebonden variabiliteit, in de vorm 

van seizoensgebonden reproductie en periodieke variabiliteit in productiviteit, op de 

dynamiek van grootte gestructureerde populaties. 

 

In bijna alle diersoorten, met als uitzondering zoogdieren en vogels, vinden sterke 

veranderingen plaats over de ontogenie of levenscyclus. Zo kunnen vissen 

bijvoorbeeld wel 10.000.000 maal zo zwaar worden gedurende de periode van 

netgeborene tot volwassene. Dit soort ontogenetische ontwikkeling gaat vaak 

gepaard met sterke veranderingen in de eigenschappen en ecologische rol van 

individuen, resulterend in zogenaamde grootte structuur in de populatie. 

Ecologische theorie die is ontwikkeld over de laatste 30 jaar, heeft het belang 

aangetoond van ontogenetische ontwikkeling voor populatie dynamica en dynamiek 

in voedselketens. Studies gebaseerd op zogenaamde grootte gestructureerde 

populatie modellen, laten zien dat vooral de ontwikkeling in individuele 

lichaamsgrootte en verandering in bio-energetica essentieel zijn voor begrip van 

populaties en voedselketens. Evenwel is het effect van seizoensgebonden dynamiek 

nog weinig bestudeerd in deze modellen.  

 

Voor het onderzoeken van seizoensgebonden reproductie in grootte gestructureerde 

populaties zijn tot nu toe zogenaamde fysiologisch gestructureerde populatie 

modellen gebruikt. Deze zijn (zoals de naam al suggereert) te complex om meerdere 

interacterende soorten te bestuderen. Daarom begint dit proefschrift in hoofdstuk 2 

met de afleiding van een relatief simpel model gebaseerd op een grootte 

gestructureerde populatie met seizoensgebonden reproductie en de voedselbron van 

de populatie. In dit model is seizoensgebonden reproductie geïmplementeerd als 

een gepulseerde gebeurtenis, terwijl alle andere processen, zoals groei, sterfte, 

foerageren en investering in reproductie continu plaatsvinden. Het model is 

gebaseerd op aannames met betrekking tot energieopname en energiegebruik op 

het niveau van het individu en dus ook op de individuele lichaamsgrootte. Het 

model, dat onderscheid maakt tussen twee levensstadia, benaderd voor een groot 

gebied van parameterwaarden een vergelijkbaar fysiologisch gestructureerd model, 

dat de populatie representeert met een continue grootte verdeling. De simpele 

structuur van het afgeleide model maakt het mogelijk meerdere interacterende 

soorten met seizoensgebonden reproductie en populatie grootte structuur te 

bestuderen.  

 

Een van de meest belangrijke bevindingen van het tot dusver gedane onderzoek naar 

grootte gestructureerde populaties is een fenomeen genaamd biomassa 

overcompensatie. Biomassa overcompensatie is gedefinieerd als een toename in 

biomassa van bepaalde levensstadia of grootteklassen in een populatie als een 

gevolg van een toename in sterftesnelheid. Biomassa overcompensatie ligt ten 

grondslag aan een aantal verrassende voorspellingen met betrekking tot het effect 

van sterfte (door predatie) in voedselketens. De meest overtuigende empirische 

bewijzen voor het optreden van biomassa overcompensatie binnen voedselketens 

komen allemaal uit systemen met sterke seizoenswisselingen. Nochtans is de 

theoretische onderbouwing van biomassa overcompensatie gebaseerd op modellen 

met continue reproductie.  

 

Met behulp van het model dat ik heb afgeleid in hoofdstuk 2, laat ik in hoofdstuk 3 

de robuustheid zien van biomassa overcompensatie in populaties met 

seizoensgebonden reproductie. Daarnaast laat ik in hoofdstuk 4 en 5 zien dat 



biomassa overcompensatie optreed binnen voedselketens van populaties met 

seizoensgebonden reproductie. Beide hoofdstukken laten patronen zien die 

vergelijkbaar zijn met eerdere uitkomsten van modellen met continue reproductie. Er 

ontstaan alternatieve stabiele toestanden van systemen met en zonder roofdieren, 

als gevolg van biomassa overcompensatie in hun prooi. De bevindingen in hoofdstuk 

4 en 5 wijzen erop dat voorspellingen van modellen met continue reproductie met 

betrekking tot biomassa overcompensatie in voedselketens, ook relevant zijn in 

systemen met seizoensgebonden dynamiek. 

 

Hoofdstuk 5 beschrijft de analyse van een model gebaseerd op een systeem met 

sterke seizoensdynamiek, de Oostzee. Het model beschrijft de interactie tussen 

kabeljauw, haring en sprot.  Het hoofdstuk laat zien dat het bejagen van prooivissen 

(haring, sprot) een door overbevissing geïnduceerde crash in roofvissen (kabeljauw) 

kan voorkomen. Deze bevinding is een niet eerder beschreven effect van biomassa 

overcompensatie in de prooivis als gevolg van bevissing van deze prooi. Omdat 

visserij-wetenschappers vooral de negatieve kant van het bevissen van prooivissen 

(bijv. sprot, haring en lodde) voor roofvissen (bijv. kabeljauw, tonijn en schelvis)  

benadrukken is deze bevinding zeer controversieel.  

 

Biomassa overcompensatie hangt af van aannames die op veel soorten van 

toepassing zijn. Het is daarom aannemelijk dat het resultaat dat ik laat zien in dit 

hoofdstuk niet alleen van toepassing is op de Oostzee, maar op prooivissen en 

roofvissen in meer mariene systemen. Dit wordt ondersteund door de analyse van 

een globale dataset van visbestanden in hoofdstuk 5  die laat zien dat het bevissen 

van prooivis niet noodzakelijkerwijs een negatief effect heeft op roofvis bestanden. 

 

Naast seizoensgebonden reproductie zijn ook schommelingen in de 

voedselproductiviteit te verwachten in systemen met seizoensdynamiek. Hoofdstuk 6 

exploreert dan ook het effect van seizoensgebonden schommelingen in resource 

productiviteit op een tritrofe voedselketen met een ongestructureerde voedselbron, 

een grootte gestructureerde prooi en een ongestructureerde roofdier. Verassend 

genoeg blijkt variabiliteit in de productiviteit van de voedselbron van de prooi een 

positief effect te hebben op de persistentie van het roofdier. Dit positieve effect 

wordt veroorzaakt door periodes van voedseltekort in de prooi die het resultaat zijn 

van de fluctuaties van de voedselbron. De periodes met weinig voedsel leiden tot 

sterfte en als gevolg daarvan, tot een verlichting van de competitie voor voedsel 

tussen de overlevenden in de prooi populatie. De lagere competitie resulteert in een 

verschuiving van biomassa in de grootte verdeling van de prooi populatie. Deze 

verschuiving heeft een positief effect op het roofdier omdat de grootteklasse van de 

prooi die het roofdier prefereert toeneemt.  

 

Een soortgelijk positief effect op de energieoverdracht tussen trofische niveaus kan 

ook plaatsvinden door seizoensgebonden reproductie van de prooi, zoals wordt 

beschreven in hoofdstuk 4. Hogere persistentie van roofdieren door temporele 

variatie in de dynamiek van het systeem is nog niet eerder beschreven. De 

bevindingen in hoofdstuk 4 en 6 impliceren dat temporele variabiliteit een factor kan 

zijn die behoud van soorten op hogere trofische niveaus in natuurlijke systemen 

stimuleert. 

 

Samenvattend laten de resultaten in dit proefschrift allereerst de robuustheid zien 

van bestaande ecologische theorie met betrekking tot biomassa overcompensatie 

wanneer seizoensdynamiek optreedt. Daarnaast onderstrepen de nieuwe, 

controversiële voorspellingen in dit proefschrift betreffende de bevorderende 

effecten van het bevissen van prooivis op de persistentie van roofvis, het belang van 

groottestructuur en bio-energetica voor het begrip van de effecten van bevissing op 

meerdere trofische niveaus in voedselketens. Bovendien bevat dit proefschrift een 

belangrijke nieuwe bevinding: temporele variabiliteit kan de energieoverdracht 

tussen trofische niveaus verhogen en daarbij persistentie van soorten op hogere 

trofische niveaus bevorderen. Dit effect van temporele variabiliteit hangt af van een 



verschil in het effect van variabiliteit op individuen in verschillende levensstadia of 

grootteklassen in de populatie. In conclusie, leidt de overweging van ontogenetische 

ontwikkeling dus tot nieuwe inzichten met betrekking tot het effect van 

seizoensdynamiek op de stroom van energie door voedselketens. Deze inzichten 

verschillen op fundamentele wijze van de klassieke inzichten ontleend aan modellen 

die ontogenetische ontwikkeling negeren. 

 


