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Samenvatting

Het effect van omgevingsveranderingen op trekkende populaties

Bijna alle ecosystemen op aarde voelen de effecten van snelle veranderingen in de
natuurlijke omgeving. De toenemende groei van de menselijke bevolking en de uit-
breidende schaal van menselijke activiteiten leiden tot verlies van biodiversiteit en
tot wereldwijde veranderingen in klimaat en landgebruik. De ongekende snelheid
waarmee huidige ecosystemen veranderen zorgt voor verschuivingen in de versprei-
ding en aantallen van soorten, en veranderingen in fenologie, fysiologie en morfologie
(Bellard et al. 2012; Dawson et al. 2011; Ozgul et al. 2010). Om de besluitvorming in
het beheer van ecosystemen te faciliteren moeten beheerders en belanghebbende de
effecten van de veranderde omgeving op biologische systemen nauwkeurig kunnen
voorspellen. Echter, we zijn er niet in geslaagd om nauwkeurige voorspellingen te ma-
ken over de effecten van veranderingen in de natuurlijke omgeving op ecosystemen
(Dawson et al. 2011; Gilman et al. 2010; Grimm and Railsback 2012).

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift beargumenteer ik dat het gebrek aan nauw-
keurige voorspellingen wordt veroorzaakt doordat voorspellende studies van omge-
vingsveranderingen geen theoretische onderbouwing hebben waarin de dynamiek van
populaties en levensgemeenschappen voortkomt uit de interacties tussen individuen
en de individuele reacties op de omgeving. In feite zijn de meeste rapportages over
het effect van omgevingsveranderingen op populaties gebaseerd op data die processen
op het populatieniveau beschrijven (Chevin et al. 2010; Dawson et al. 2011). Omdat
in de werkelijkheid niet de populaties, maar de individuen binnen een populatie re-
ageren op omgevingsveranderingen (Clark et al. 2011) is het gebrekkige vermogen
om nauwkeurige voorspellingen te maken niet verrassend te noemen. De effecten
van omgevingsveranderingen op populaties en levensgemeenschappen worden ver-
oorzaakt door de meerdere reacties van de omgeving op de individuen waaruit deze
populaties en levensgemeenschappen zijn opgebouwd. Om nauwkeurig te kunnen
voorspellen hoe populaties en levensgemeenschappen beïnvloed worden door veran-
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deringen in hun leefomgeving is het dus nodig om de effecten op individuen expliciet
te beschrijven.

Veranderingen in de omgeving zijn niet eenduidig: in feite zijn deze in elk leef-
gebied anders. Organismen met meerdere leefgebieden ondervinden omgevings-
veranderingen dus op meerdere manieren. Er zijn veel soorten die van leefgebied
veranderen gedurende het leven (Werner 1988). Wanneer individuen verschillende
leefgebieden gebruiken in verschillende levensfase spreken we van een ontogeneti-
sche habitat verschuiving. Anadromie is een van de meeste opmerkelijke vormen van
een ontogenetische habitat verschuiving en is vooral bekend door de levenscycli van
verschillende zalmsoorten. De anadromische levenscycli begint in zoet water, waarna
individuen migreren naar de oceaan, alwaar zij uitgroeien tot volwassen individuen
en uiteindelijk terug migreren naar het zoetwater habitat om zich daar voort te plan-
ten. Voor een populatie met een ontogenetische habitat verschuiving verschillen de
effecten van omgevingsveranderingen per habitat, en dus per levensstadium. Om
nauwkeurige voorspellingen te doen over de effecten van omgevingsveranderingen
op populaties met een ontogenetische habitat verschuiving is een expliciete beschrij-
ving van de levenscyclus noodzakelijk. In dit proefschrift worden de ecologische
(hoofdstukken 2 en 3) en eco-evolutionaire (hoofdstukken 4, 5 en 6) consequenties
van omgevingsverandering op populaties met een ontogenetische habitat verschuiving
onderzocht, door expliciet de effecten van deze verandering op de levenscyclus mee
te nemen.

Er is toenemend bewijs dat de effecten van omgevingsveranderingen op individuen
en populaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (Parmesan 2006). Echter, de
mechanismen hierachter zijn grotendeels onbekend. Hoofdstuk 2 draagt bij aan het
identificeren van deze mechanismen door te kijken naar de gelijktijdige veranderingen
in populatiedynamiek en de levenscyclus van individuen in een anadrome populatie
die wordt blootgesteld aan verslechterende omgevingsomstandigheden. Meer speci-
fiek bestudeer ik de effecten van een toename in energetische kosten van migratie en
een afname in overleving en voedselbeschikbaarheid in de oceaan op een anadrome
populatie. Deze omgevingsveranderingen hebben alleen een direct effect voor indivi-
duen in het latere (oceanische) levensstadium. Echter, het blijkt dat er ook indirecte
positieve effecten zijn voor de andere levensstadia, zoals een grotere lichaamsgroei-
snelheid. De lage overleving en de lage voedselbeschikbaarheid in het leefgebied
van oudere individuen, alsook de hogere kosten van de migratie, hebben een nega-
tief effect op de reproductiesnelheid van de populatie. Een consequentie van een
lage reproductiesnelheid is een lage dichtheid van individuen in het broedgebied en
daardoor een verminderde competitie voor voedselbronnen wat zorgt voor de hogere
lichaamsgroeisnelheid. Dit mechanisme verklaart de relatie tussen de negatieve effec-
ten op individuen in het latere levensstadium en de toegenomen lichaamsgroeisnel-
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heid in de overige levensstadia. Hetzelfde mechanisme onthult dat een toegenomen
lichaamsgroeisnelheid in het zoetwater habitat kan duiden op een populatieafname
en negatieve effecten op individuen in het oceanische levensstadium.

Huidige omgevingsveranderingen leiden tot een toename in diversiteit en intensi-
teit van stressoren die gelijktijdig ecologische gemeenschappen beïnvloeden. Echter,
de cumulatieve en interactieve effecten van combinaties van verschillende stressoren
zijn slecht onderzocht (Crain et al. 2008). In tegenstelling tot hoofdstuk 2, waarin ik
kijk naar de afzonderlijke effecten van verhoogde energetische kosten van migratie
en verminderde overleving en voedselbeschikbaarheid in de oceaan, onderzoek ik in
hoofdstuk 3 de cumulatieve effecten van deze verslechterende omstandigheden op de
populatie. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe meerdere stressoren met elkaar interacteren op
een niet-lineaire manier, waarbij deze elkaars negatieve effect kunnen opheffen. Zoals
wordt beschreven in hoofdstuk 2, hebben zowel de verhoogde kosten van migratie, als
de lage mariene voedselbeschikbaarheid afzonderlijk een negatief effect op anadrome
vispopulaties. Echter, een lage mariene voedselbeschikbaarheid bevordert, in plaats
van verhindert, het ecologisch succes van anadrome populaties die negatief beïnvloed
worden door de hoge kosten van migratie. Dit tegenintuïtieve effect ontstaat doordat
individuen die in de oceaan meer voedsel tot hun beschikking hebben, tot grotere
omvang groeien en daardoor hogere migratiekosten hebben, maar een lagere ener-
giedichtheid. Het individuele energiebudget vervult een sleutelrol in het mechanisme
dat verantwoordelijk is voor dit tegenintuïtieve effect. De interactie tussen meerdere
stressoren is meestal niet-lineair (Crain et al. 2008) en om de cumulatieve effecten van
meerdere stressoren op de populatie goed te voorspellen is het noodzakelijk om een
beter inzicht te krijgen in de mechanismen die deze niet-lineaire effecten veroorzaken.
Hoofdstuk 3 laat zien dat zulke cumulatieve effecten kunnen worden onderzocht door
de energetica en levenscycli van individuen mee te nemen in populatiemodellen.

In populaties met een ontogenetische habitat verschuiving heeft de timing van deze
verschuivingmeervoudig effect op individuele- en populatieprocessen. Omdat de twee
verschillende leefgebieden die gebruikt worden door individuen in de opeenvolgende
levensstadia op meerdere manieren van elkaar verschillen, zoals in voedselaanbod of
sterftekans, ervaren individuen die van habitat wisselen meerdere veranderingen die
hun overleving, groei en fecunditeit beïnvloeden. De timing van de habitat verschui-
ving is daarom van cruciaal belang voor individuele fitness en dus onderhevig aan
natuurlijke selectie. Als effecten van omgevingsveranderingen verschillen tussen de
leefgebieden die door individuen in de opeenvolgende levensstadia gebruikt worden,
leiden veranderingen in de omgeving tot een aanpassing in de optimale timing om
van leefgebied te wisselen en dus tot een fenotypische verandering van deze eigen-
schap. De timing van de ontogenetische habitat verschuiving beïnvloedt processen
op het populatieniveau doordat het de in- en uitstroom van individuen in de twee
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leefgebieden bepaalt en daarmee ook de dichtheid van individuen in elk habitat. Een
hoge dichtheid van individuen in een leefgebied zorgt voor een hoge voedselopname
wat leidt tot de uitputting van de voedselbron in het leefgebied. Daarentegen is de
voedselbeschikbaarheid in een leefgebied hoog als de dichtheid van individuen laag
is. De voedselbeschikbaarheid beïnvloedt vervolgens de optimale timing van de on-
togenetische habitat verschuiving via de effecten op overleving, groei en reproductie.
De terugkoppeling tussen processen op het individu- en het populatieniveau is dus
van fundamenteel belang om te begrijpen hoe een veranderende omgeving de evolu-
tionaire aanpassing in de timing van de ontogenetische habitat verschuiving bepaalt,
die vervolgens weer van invloed is op de ecologische veranderingen.

Van oudsher wordt de evolutie van de timing van een ontogenetische habitat
verschuiving onderzocht door individuele fitness optimalisatie waarbij geen rekening
gehouden wordt met de ecologische interactie tussen verschillende individuen. Ech-
ter, de fitness van een individu is het resultaat van de interacties met concurrenten,
voedselbronnen en natuurlijke vijanden. Zulke ecologische interacties blijven niet
hetzelfde gedurende het leven van een individu. Bijvoorbeeld, kleine individuen zijn
meestal vatbaarder voor predatie dan grote individuen (grootte-afhankelijke mor-
taliteit). Hoofdstuk 4 laat zien dat grootte-afhankelijke en grootte-onafhankelijke
mortaliteit verschillende effecten hebben op de structuur van een populatie met een
ontogenetische habitat verschuiving als deze een verandering veroorzaakt in de sterkte
van competitie. Een consequentie van deze effecten is dat de aard van de mortaliteit
(grootte-afhankelijk of grootte-onafhankelijk) de evolutie van de timing van de onto-
genetische habitat verschuiving beïnvloedt op een manier die tegengesteld is aan de
richting van selectie die door een individuele optimalisatie van fitness wordt verwacht.
Verandering in de omgeving leiden vaak tot verandering in de populatiegrootte (Ehr-
lén and Morris 2015) en –structuur (Allendorf and Hard 2009), die vervolgens van
invloed zijn op interactie met concurrenten in de populatie. In hoofdstuk 4 wordt
laten zien dat deze interacties bepalend zijn voor de evolutie van individuele eigen-
schappen en daarom kunnen ze niet genegeerd worden bij het onderzoek naar de
eco-evolutionaire consequenties van een veranderende omgeving.

De consequentie van een levenscyclus met een ontogenetische habitat verschui-
ving is dat de verschillende leefgebieden indirect met elkaar verbonden zijn door de
transitie van individuen tussen de leefgebieden. Het wordt steeds beter erkend dat
zulke connecties een sterke invloed hebben op de structuur en dynamiek van lokale
levensgemeenschappen (Doughty et al. 2016; Polis et al. 2004; Sánchez-Hernández
et al. 2018). Alhoewel de ecologische effecten bekend zijn, zijn de interacties met de
evolutionaire dynamiek nog niet bestudeerd. Hoofdstuk 5 laat zien dat veranderingen
in de timing van de habitat verwisseling worden gedreven door de interactie tussen
ecologische en evolutionaire dynamiek en dat dit evolutionaire proces graduele en
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abrupte ecologische veranderingen veroorzaakt in de levensgemeenschappen van de
verschillende levensstadia.

Wij hebben abrupte en dramatisch transities in samenstelling en functioneren van
diverse ecosystemen waargenomen, zoals van meren, koraalriffen, woestijnen, bos-
sen en oceanen. Deze zogeheten regime transities worden toegeschreven aan het
bestaan van alternatieve stabiele evenwichten die voorkomen bij dezelfde omstandig-
heden van de omgeving. Van oudsher zijn ecologen er vanuit gegaan dat een abrupte
transities naar een alternatieve toestand van het ecosysteem gebeurt wanneer de abi-
otische condities een bepaalde drempelwaarde (‘omslagpunt’)(Scheffer et al. 2001)
overschrijden. In tegenstelling tot de gevestigde ecologische theorie, wordt in hoofd-
stuk 6 beschreven dat wanneer de abiotische condities de drempelwaarde van het
ecosysteem niet overschrijden, en een abrupte transitie naar een alternatief evenwicht
daardoor niet meteen plaatsvindt, een abrupte transitie alsnog kan plaatsvinden na
een aanzienlijke vertraging door het evolutionaire proces dat ingezet wordt als gevolg
van de veranderde omstandigheden. Dit zou betekenen dat recente abrupte transities
in ecosystemen een consequentie kunnen zijn van perturbaties uit het verre verleden.
In dit geval zou een ecosysteem transities niet worden toegeschreven aan de perturba-
tie als hierbij het evolutionaire proces dat in gang is gezet door deze perturbatie wordt
genegeerd. Hoofdstuk 6 draagt bij aan de theorievorming over de veerkracht van
ecosystemen met een nieuw mechanisme waarin veranderende omstandigheden met
een vertraging verantwoordelijk zijn voor abrupte transities in natuurlijke systemen.

De resultaten in dit proefschrift leiden tot een beter begrip van de mechanismen
waarmee populaties met een ontogenetische habitat verschuiving reageren op ver-
anderende omstandigheden in de natuurlijke omgeving. Om deze mechanismen te
doorgronden is het noodzakelijk om de verschillende reacties van individuen binnen
de populatie in acht te nemen, en meer specifiek, de verschillende individuele reacties
gedurende de volledige levenscyclus van een individu. Individuen zijn afhankelijk
van hun omgeving en de omgeving is het product van de organismen die er in leven.
Om de ecologische consequenties van een veranderende omgeving te voorspellen, en
om overeenkomstige beheersmaatregelen te nemen, is het noodzakelijk om een me-
chanistisch begrip te hebben van de interacties van individuen met elkaar en met de
omgeving.
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