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Samenvatting  

De natuur biedt een enorme diversiteit, op verschillende niveaus van biologische organisatie. 

Zo is er variatie tussen ecosystemen, tussen soorten en in het genenpakket en de kenmerken van 

individuen binnen eenzelfde soort. Deze individuele variatie in kenmerken is prachtig 

beschreven door een van de bekendste natuurvorsers, Charles Darwin. Hij observeerde dat 

individuele variatie in eigenschappen een cruciale rol speelt in de evolutie.  

Individuen kunnen onderling op vele manieren verschillen, waaronder de manier waarop ze hun 

voedsel zoeken (foerageren). Hierdoor kunnen individuen dezelfde omgeving op verschillende 

manieren ervaren, wat kan leiden tot verschillen in de mate van geschiktheid van een individu 

de eigenschappen door te geven aan de volgende generatie (fitness). Variatie in foerageer-

strategieën kunnen daarmee invloed hebben op het niveau van de populatie. Om deze populatie 

dynamiek beter te kunnen begrijpen, moeten we dus meer weten over welke consequenties de 

verschillen in foerageergedrag op fitness hebben. In dit proefschrift worden daarom de fitness 

consequenties van verschillen in foerageergedrag van individuen bestudeerd. De voornaamste 

vragen waren: Verschillen individuen in hoeveel nakomelingen ze groot brengen? Verschillen 

individuen in hoe ze hun energie gebruiken voor foerageren en reproductie? En hoe gedragen 

individuele dieren zich wanneer hun omgeving verandert?  

Een generalistische zeevogel  

Voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvragen, bestudeerden we een generalistische 

zeevogel die broedt op de zuidpunt van Texel. Deze zilvermeeuwen zijn zeer geschikt voor het 

bestuderen van verschillen in foerageergedrag, omdat binnen de populatie een breed scala aan 

prooisoorten wordt gegeten. Daarnaast wordt de populatie al bestudeerd sinds 2006, wat de 

mogelijkheid bood om langere tijdsreeksen aan gegevens te gebruiken dan mogelijk zou zijn 

binnen een enkel promotietraject. Gedurende deze periode vonden er ook een aantal 

veranderingen plaats in het foerageergebied van deze vogels, wat tevens de gelegenheid gaf om 

de aanpassing van individuen aan deze veranderende omgeving te bestuderen.  

Zilvermeeuwen verschillen in dieet, habitat gebruik en plaats-trouwheid 

Het foerageergedrag van individuele zilvermeeuwen is bestudeerd binnen één populatie, om 

duidelijkheid te scheppen over enkele consequenties van individueel foerageergedrag. Hiervoor 

maakten we gebruik van 10 jaar aan broedresultaten en dieet analyses, maar ook van 

geavanceerde trackers die verplaatsingen en gedrag vastlegden. Braakballen verzameld bij de 

nesten lieten zien dat Texelse individuele zilvermeeuwen verschillen in wat en hoe divers ze 
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eten. Daarnaast toonden we aan dat individuen ook verschillen in zowel habitatgebruik als de 

mate van trouwheid aan specifieke foerageerplekken. Tenslotte liet de analyse van gegevens 

van bewegingmeters in de trackers zien dat sommige individuen meer tijd besteden aan 

bewegen terwijl anderen meer tijd besteden aan rusten. 

Individueel foerageergedrag is gerelateerd aan fitness 

Individuele verschillen in foerageerstrategieën bleken uiteenlopende consequenties te hebben. 

Zilvermeeuwen die hun kuikens calorisch hoogwaardig voedsel met een aan mensen 

gerelateerde oorsprong gaven, zoals bijvangst van de visserij of (huishoudelijk) afval, brachten 

meer en grotere jongen groot dan zilvermeeuwen die hun kuikens prooisoorten gaven van 

calorische lage waarde (hoofdstuk 2). Het positieve effect van dit type voedsel op reproductie 

werd bereikt hoewel het foerageren op zee (bijvangst) en in stedelijk gebied (afval) 

zilvermeeuwen meer energie kost per foerageertocht dan in landelijk of intergetijdengebied 

(hoofdstuk 3). Naast variatie in dieet en foerageergebied verschilden individuen ook enorm in 

de mate van plaatstrouwheid aan foerageerplekken voor een bepaalde type voedsel. Echter, de 

verschillen in plaatstrouwheid tussen individuen was niet gerelateerd aan de tijd en energie die 

werden geïnvesteerd in broeden of foerageren (hoofdstuk 4). Concluderend kunnen we zeggen 

dat individuele gedragsverschillen consequenties hebben op fitness van zilvermeeuwen en, 

mogelijkerwijs, de populatie dynamiek kunnen beïnvloeden.  

Foerageren kost behoorlijk wat energie voor dieren, met name tijdens de reproductieve periode. 

We laten zien dat zilvermeeuwen zich aanzienlijk harder moeten inspannen wanneer zij voedsel 

moeten verzamelen voor hun opgroeiende kuikens dan dieren die dat niet doen (hoofdstuk 6). 

Zilvermeeuwen kunnen deze hoge energetische kosten vermijden door een broedseizoen over 

te slaan en hiermee hun conditie voor een volgend jaar te verbeteren. Hierdoor kunnen zij 

mogelijk het reproductieve succes tijdens hun leven verhogen. Het is namelijk belangrijk dat 

ze genoeg voedsel verzamelen voor hun kuikens: onze modelleer studie laat zien dat een relatief 

kleine afname in voedselinname al kan leiden tot een significante afname in groei (hoofdstuk 

7). Achterblijvende groei van kuikens vermindert hun overlevingskans. Daarom is het wellicht 

beter als zilvermeeuwen een broedseizoen overslaan in jaren dat zij niet kunnen vertrouwen op 

genoeg voedsel. 

Foerageergedrag en omgevingsveranderingen  

Grote delen van de natuur ondergaan veranderingen door menselijk handelen, met name de 

kustgebieden. Zilvermeeuwen in kustgebieden moeten zich zien aan te passen aan deze 

veranderingen. De zilvermeeuwen van Texel hebben zich in het verleden aangepast aan een 

aantal van deze veranderingen, en ze hebben zichzelf nieuwe manieren van foerageren eigen 

gemaakt. Zo zijn ze bijvangst van de visserij gaan eten, zijn ze steden en vuilnisbuilten gaan 

exploreren en foerageren ze op door de mens aangelegde dijken en strekdammen. Maar door 
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de jaren heen is er minder huisvuil beschikbaar gekomen voor de meeuwen en ook de 

hoeveelheid bijvangst is afgenomen. Daarnaast hebben veranderingen in de methodes om de 

kust te beschermen ervoor gezorgd dat een heel stuk foerageergebied langs de kust is 

verdwenen. De zilvermeeuwen van Texel hebben hun foerageergedrag aangepast aan deze 

veranderingen (hoofdstuk 5); hun dieet bevat meer mossels en minder anthropogene 

prooisoorten dan aan het begin van de studie op Texel. Daarnaast hebben een aantal 

zilvermeeuwen hun prooikeuze veranderd in het jaar na de verdwijning van foerageergebied 

langs de kust. Zij konden zich echter niet zodanig aanpassen dat zij een afname in hun 

reproductieve success konden voorkomen.  

Synthese 

Dit proefschrift liet zien dat individuen verschillen in hun fitness afhankelijk van hun 

foerageerstrategiën. Verschillen in fitness tussen individuen kunnen effect hebben op de 

dynamiek en samenstelling van een populatie. Een hypothese voor toekomstig onderzoek 

hierover is dat individuen verschillen in hun levenscylus. Succesvol reproducerende individuen 

die hoogwaardig calorisch voedsel eten zouden een lagere levensverwachting kunnen hebben 

vanwege de hogere energetische kosten en risico’s die zij nemen tijdens het foerageren. Op die 

manier kunnen deze individuen en individuen met andere foerageerstrategieën en lager jaarlijks 

reproductief succes toch over het totale leven een vergelijkbaar reproductief succes hebben. Zo 

blijven individuen met verschillende strategieën in de populatie, aangezien ze een gelijke fitness 

hebben. Een alternatieve hypothese is dat sommige zilvermeeuwen een hogere fitness hebben 

omdat ze beter zijn in het verzamelen van hoog kwalitatief voedsel voor hun jongen. Dit zou 

implicaties kunnen hebben op populatie niveau, wanneer een bepaald type prooi of habitat 

verandert of verdwijnt. Immers, de populatie wordt zwaarder getroffen wanneer 

foerageergebied van hoog reproducerende individuen wordt aangetast. 

Voor dit soort vragen is het belangrijk om te begrijpen hoe dieren op veranderingen reageren. 

Dit proefschrift laat laten zien dat sommige zilvermeeuwen hun foerageergedrag aanpassen aan 

veranderingen, maar dat dit resulteert in een lager broedsucces. Dat aanpassing van de Texelse 

meeuwen zonder negatieve consequenties op de reproductie niet lukt, suggereert dat adulte 

zilvermeeuwen moeite hebben om hun gewoontes te veranderen. Bijvoorbeeld, verhuizing naar 

een broedgebied dichter bij (nieuwe) voedselbronnen lijkt niet te gebeuren. Het zou kunnen dat 

zilvermeeuwen hun foerageerstrategieën vroeg in het leven ontwikkelen, waarbij ze zich 

aanpassen aan een omgeving waarvan ze aanneemen dat deze gedurende hun leven redelijk 

voorspelbaar is. Dit betekent dat wanneer de omgeving snel verandert, er fitness consequenties 

zijn voor individuen die niet genoeg flexibiliteit bezitten.  
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Reflectie 

Individuele verschillen in foerageergedrag worden beïnvloed door de omgeving en dit kan 

leiden tot variatie in fitness. Op die manier kunnen individuele verschillen in foerageer-

strategieën populatie dynamiek sturen. Bijvoorbeeld doordat individuen met een gunstig dieet 

voor hun reproductie of individuen die het vermogen hebben te reageren op veranderingen 

geselecteerd worden. Om deze processen beter te begrijpen, moeten we bestuderen of 

individuele verschillen in foerageergedrag overleving kunnen beïnvloeden.  

Dit proefschrift draagt bij aan ons begrip hoe verschillen in foerageergedrag effect kunnen 

hebben op het energiebudget en het broedsuccess van individuen. Daarnaast kan het 

waardevolle informatie leveren voor vervolgstudies naar de rol van diversiteit in gedrag op 

populatie dynamiek. Maar bovenal toont mijn studie wederom hoe rijk aan variatie onze wereld 

is, een rijkdom die wij vooral zouden moeten koesteren.  

  


