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Samenvatting 

Biodiversiteit is met een ongekende snelheid wereldwijd aan het verminderen en deze trend 
zal, naar verwachting, nog de gehele eeuw doorgaan. Er is een breed draagvlak voor de mening 
dat, in afwezigheid van conserverings maatregelen, biodiversiteit voortdurend zal afnemen en 
daarmee worden de stabiliteit, het funcktioneren en de duurzaamheid van ecosystemen 
bedreigd en bestaat een verhoogde kans dat onverwachte ecologische gebeurtenissen 
negatieve gevolgen zullen hebben voor het menselijk welzijn.  

Verschillende indicatoren zijn gebruikt om de biodiversiteits-afname te documenteren, zoals 
gemiddelde abundantie van soorten en genetische diversiteit. Het is duidelijk geworden dat de 
verspreiding van soorten op aarde meer homogeen is geworden en dat een flink deel van de 
goed-bestudeerde hogere taxomomische groepen nu met uitsterven bedreigd worden. Een van 
die groepen bestaat uit vogels van alle soorten, zij worden tot de klasse der Aves gerekend 
volgens de taxonomie van Linneus, en tot de kroongroep Neornithes, volgens de moderne 
fylogenetische klassificatie. 

De belangrijkste oorzaken voor het verlies van biodiversiteit zijn, ondermeer, het verlies van 
natuurlijk habitat, over-exploitatie en klimaatsverandering. Voor vogels is de eerste oorzaak 
het belangrijkste, door omzetting naar landbouwgrond. Effecten van geintroduceerde soorten 
is een andere bekende oorzaak. Er is onzekerheid over het belang van klimaatsverandering 
voor vogels, direct alsmede indirect. Recente empirische studies, gebaseerd op data die over 
een lange pweriode verzameld zijn, suggereren dat klimaatsverandering kan leiden tot 
verschuivingen in het potentieel verspreidingsgebied van soorten en veranderingen in de 
grootte van individuen (lengte, massa). Sommige studies laten een toename, andere een 
afname zien over de laatste decennia. 

Verschillende auteurs wijzen op de noodzaak theoretische modellen te ontwikkelen voor hoe 
het metabolisme afhangt van de lichaamsgrootte, om zodoende de kwetsbaarsheid van soorten 
voor klimaatsveranderingen te kunnen voorspellen. Deze modellen zouden ook gebruikt 
kunnen worden om direct meachismen op te sporen die uiteindelijk de lichaamsgrootte 
bepalen. Nog onlangs is deze noodzaak nogmaals benadrukt om algemene ecosysteem 
modellen te maken. 

Algemeen gesproken zijn het metabolisme en de mechanismen van energie inname, allocatie (= 
toewijzing) en gebruik nog maar zelden bestudeerd en gemodelleerd voor conserverings-
doeleinden. Dit is ook het geval binnen de context van de natuurlijke historie van organismen. 
De theorie van natuurlijke historie houdt zich vooral bezig met ruwe patronen en interne en 
externe factoren die variatie in natuurlijke historie bepalen. 

Studies naar interne factoren die variatie bepalen zijn sterk gericht geweest op de fylogenie (= 
afstammingsleer). Relevante processen op fysiologische en metabole schaal bleken moeilijker 
te bestuderen. Tot nu toe lag de belangstelling vooral bij de metabole kosten van de 
verschillende natuurhistorische eigenschappen en hun effect op reproductie. Weinig studies 
beschouwden de interacties tussen de verschillende processen, zoals reproductie, assimilatie 
en groei. De laatste twee decennia, echter, hebben verschillende auteuren de noodzaak 
benadrukt voor onderzoek naar deze interacties, en hoe selectie processen de variatie 
inperken. Er is dus blijkbaar een grote behoefte aan expliciete, op individuen gebaseerde, 
mechanische modellen die randvoorwaarden van het metabolisme knopen aan stategieen in 
natuurlijke historie om toekomstige conserverings strategien te bepalen. 



De studie naar het metabolisme en de energetica van vogels komt in deze context tevoorschijn 
als een gebied met grote relavantie. Verschillende technieken die voor de studie van vogel 
energetica gebruikt worden leunen sterk op experimenten. Theoretische modellen betreffen 
vooral toepassingen van allometrie en zogenaamde Statische Energie Budgetten, die 
verschillende beperkingen met zich mee brengen. Dynamische Energie Budgetten (DEBs) 
volgen echter energie stromen gedurende de hele levenscyclus van organismen. DEB theorie is 
op dit moment de enige metabole theorie die van DEBs gebruik maken, recht doet aan de 
wetten van de theromodynamica, eigenschappen vereeningen die alle organsimen 
gemeenschappijk hebben en de verschillende biologische organisatie niveaus met elkaar 
verbinden. 

De belangrijkste vooronderstelling van dit proefschrift is dat de eigenschappen, die door 
parameter waarden gerepresenteerd worden, te maken zou kunnen hebben met mechanismen 
die de effecten beinvloeden van externe selectie druk op de evolutie van vogelsoorten. 
Uiteindelijk zouden deze endogene eigenschappen de biodiversiteit bepalen, alsmede de 
interaktie tussen natuurhistorische eigenschappen van heden-ten-daagse vogels. 

Om deze vooronderstelling te toetsen is het standaard DEB model toegepast op de levencyclus 
van een verzameling representatieve vogel-soorten. Deze verzameling is representatief in 
termen van afstamming (alle vogel orden zijn vertegenwoordigd), verspreiding en 
natuurhistorische eigenschappen. De verzamelde data bevat informatie over groei, 
ontwikkeling, reproductie en veroudering en omvat een groei-curve voor elke soort.  

De covariatie methode is gebruikt voor de schatting van de DEB parameters. Deze waarden 
maken het mogelijk natuurhistorische eigenschappen nauwkeurig te voorspellen. Het von 
Bertalanffy groei model, dat door het DEB model wordt geimpliceerd, bleek voor de meeste 
soorten inderdaad zeer goed toepasbaar. 

De resultaten laten zien dat vogels relatief veel energie besteden aan somatische groei en 
onderhoud, met een erg lage variatie coefficient, hetgeen in hoge mate evolutionair bepaald 
lijkt te zijn. Dit stelt ze in staat snel te groeien en ze geven deze groei prioriteit boven 
reproductie. Sommige parameter waarden, waarvan niet verwacht werd dat ze van de 
uiteindelijke lichaams-grootte af zouden hangen, blijken dat toch te doen. De patronen die 
sommige parameters laten zien zouden kunnen wijzen of adaptieve plasticiteit die nodig is om 
grootschalige veranderingen in de omgeving de baas te kunnen. 

Sommige patronen in parameter waarden konden begrepen worden door de oecologie en het 
gedrag van de soorten erbij te betrekken. Het proefschrift bespreekt ook enkele hyposthesen 
die in de literatuur zijn voorgesteld met betrekking tot de natuurlijke historie van vogels. 
Interakties tussen natuurhistorische eigenschappen, zoals in de literatuur omschreven, blijken 
het gevolg te zijn van interacties van metabole eigenschappen en zijn daardoor nu beter 
begrepen. 

Veel patronen in primaire en samengestelde DEB parameters konden geklaard worden door de 
uiteindelijk lichaamsgrootte. Het type van uit-het-ei-komen, het vermogen om te vliegen en te 
migreren en de positie in het zogenaamde altricial-precocial spectrum, bleken met parameter 
waarden samen te hangen. ("Altricial" betekent "vroeg-geboren", naakt en blind; "precocial" 
betekent "laat-geboren", klaar om er vandoor te gaan.) Sterke correlaties tussen verschillende 
DEB parameters bleken consistent met de verspil-om-te-haasten (wast-to-hurry) stategie, 
daarbij het specifieke somatisch onderhoud wordt verhoogd om de groei te stimuleren. (Dit 
lijkt tegenstrijdig maar is het niet in een DEB context.) Dit heeft evolutionair geleid tot de 
ontwikkeling van de alticial strategie uit voorouders die de precocial strategie volgden. 

Niet onverwacht blijken precocial soorten bij geboorte een hogere maturiteit (= graad van 
ontwikkeling) per gewicht te hebben dan altricial soorten. Dit lijkt een open deur, maar dit 



soort zaken zijn niet eenvoudig uit modellen te halen omdat de realitiet veel complexer is dan 
welk model danook. Bovendien kunnen we de mate van alticial-zijn kwantitatief uitdrukken, 
dat voorheen niet mogeliojk was. Als de investering in ontwikkeling (maturiteit) een maat is 
voor complexiteit, dan zijn precoxial soorten dus complexer dan altricial soorten. 

Tenslotte beschrijft dit proefschrift de casus van de reuzenalbatros (Diomedea exulans) als 
voorbeeld van hoe voedsel beschikbaarheid de groei beinvloedt in veel-eisende omgevingen. 
Deze toepassing van DEB theory illustreert haar toepasbaarheid in het geval van een bedreigde 
diersoort. De theorie wordt hier gebruikt om een hypothese te toetsen omtrent een 
waargenomen groei-patroon, en ze maakt bruikbare metabole eigenschappen zichtbaar, zoals 
het vermogen om met hongering om te gaan en het dagelijks energie-opname van het kuiken 
versus die van de adult. 
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