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Sex allocatie is de strategie van verschillende investering in mannelijke en
vrouwelijke nakomelingen. Sex allocatie betreft zowel de investering in het
relatieve aantal zoons en dochters, de geslachtsverhouding of sex ratio, als ook
de relatieve investering in elke individuele zoon en dochter.
De meeste dieren produceren gemiddeld even veel mannelijke als vrouwelijke nakomelingen. Een eenvoudige verklaring hiervoor is het feit dat het geslacht door de geslachtschromosomen bepaald wordt: iedere jong krijgt de helft
van zijn chromosomen van de vader, en de andere helft van zijn moeder. Bij
zoogdieren hebben mannen twee verschillende geslachtschromosomen – een Xen een Y-chromosoom – terwijl vrouwen twee overeenkomstige X-chromosomen
hebben. Bij vogels is het omgekeerd: vrouwen hebben twee verschillende geslachtschromosomen – een Z- en een W-chromosoom – terwijl mannen twee
Z-chromosomen hebben. Als een vogelmoeder een ei produceert, komt of het Zchromosoom of het W-chromosoom in het ei terecht, en hiermee is het geslacht
van het toekomstige jong bepaald. Het Z-chromosoom in de bevruchtende
zaadcel van de vader heeft geen invloed meer op het geslacht.
Als puur toevallig het Z-chromosoom of het W-chromosoom in het ei
terechtkomt, dan resulteert dit gemiddeld in evenveel mannelijke en vrouwelijke
nakomelingen, dus een sex ratio van 50 % (percentage mannen van het totale
aantal jongen).
In de afgelopen jaren is echter gebleken, dat vogels niet altijd evenveel mannelijke en vrouwelijke nakomelingen krijgen. Bij sommige soorten worden onder bepaalde omstandigheden meer dochters of zoons geproduceerd dan men
op grond van toevalsvariatie zou verwachten. Dit komt ten dele door een verschil in sterfte van zoons en dochters nog voor het uitvliegen. Maar bij andere
studies bleek bij het leggen van het ei de sex ratio zo sterk van 50% af te wijken,
dat al bij de productie van het ei het geslacht beı̈nvloed moet zijn. De verdeling
van de geslachtschromosomen over de eieren kan dus niet toevallig zijn.
Variatie in sex allocatie heeft twee oorzaken. De eigenschappen die sex allocatie bepalen, zijn uitendelijk in het genoom vastgelegd door verschillen in
overleving en reproductie tussen individuen die zich in de betrokken genen
onderscheiden (ultimate causes). De samenwerking van omgevingsfactoren en
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fysiologische en genetische mechanismen bepaalt de sex allocatie van ieder individu (proximate causes).
Omdat er bijna altijd verschillen tussen mannen en vrouwen zijn die hun
overleving en reproductie beı̈nvloeden, kan het onder bepaalde omstandigheden
voordelig voor de ouders zijn om meer zoons te produceren – zodat hun genen
via mannelijke nakomelingen in de toekomstige generatie terechtkomen – of
juist meer dochters te krijgen. Een duidelijk voorbeeld van een situatie waar
het voordelig is veel zoons te krijgen is als er op een gegeven moment weinig
mannen zijn. Dan hebben zoons meer kans dan dochters om een partner te
vinden en zich voort te planten. Dit verklaart waarom een gemiddelde sex
ratio van 50% gewoonlijk optimaal is, omdat dan de kansen voor reproductie
voor beide geslachten even groot zijn.
Dit proefschrift bestudeert niet de ultimate oorzaken maar de proximate
determinatie van sex allocatie bij vogels. Hierbij wordt in het bijzonder de
mogelijke invloed van maternale hormonen onderzocht. Maternale hormonen
worden tijdens de eiproductie door de moeder aangemaakt en komen in het ei
terecht. Bij een aantal soorten hebben dezelfde factoren – aantrekkelijkheid
van de partner, positie in de legvolgorde of voedsel – invloed op sex allocatie
en maternale hormonen. Er bestaat dus mogelijk een causaal verband tussen
maternale hormonen en sex allocatie. Studie object is de zebravink omdat
eerdere studies bij deze soort variatie in sex allocatie en depositie van maternale hormonen hebben aangetoond. De zebravink broedt bovendien uitermate
gemakkelijk in gevangenschap.

De nadruk van dit proefschrift ligt ten eerste op het onderzoeken van
de robuustheid van resultaten uit eerder onderzoek en ten tweede op de
uitbreiding van het onderzoek met de vraag naar tijdstip en mechanisme van
aanpassing van sex allocatie.
Hoofdstuk 1 geeft een inleiding in de vraagstelling en een overzicht van
het proefschrift.
De volgende drie hoofdstukken onderzoeken de invloed van externe factoren
op primaire sex ratio (op het moment dat de eieren worden geproduceerd),
secundaire sex ratios (tijdens latere stadia van ontwikkeling) en maternale
hormonen.
Hoofdstuk 2 beschrijft de invloed van kunstmatige ornamenten bij zebravink mannetjes op de sex ratio van de nakomelingen en reproduktie. Het
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experiment is gebaseerd op een aantal opmerkelijke studies van Nancy Burley uit de jaren ’80. Zij ondekte dat vrouwelijke zebravinken mannetjes met
rode pootringen zeer aantrekkelijk vinden (Burley 1982a). Mannen met groene
pootringen waren onaantrekkelijk. Mannen met oranje ringen zaten daar tussen
in. Ook was de sex ratio van de overlevende jongen positief met de aantrekkelijkheid van de pootringen van de mannelijke partner gecorreleerd (Burley 1981,
Burley 1986c). Het was niet bekend of de sex ratio verschuiving door verschillende sterfte van zoons en dochters werd veroorzaakt, of door aanpassing van de
primaire sex ratio. Recent onderzoek kon deze resultaten niet bevestigen (Zann
& Runciman 2003), maar dit lag er wellicht aan dat hierbij niet met groepen in
volières maar met individuele broedparen in kooitjes gewerkt werd. Deze opzet
sluit de mogelijkheid voor competitie tussen mannen en partnerkeuze door de
mannetjes uit.
Ons experiment herhaalde daarom zo nauwkeurig mogelijk de originele opzet
in zes replica’s op drie plaatsen (Universiteiten van Groningen, Bielefeld in
Duitsland en La Trobe in Australië). Bovendien werden in vijf replica’s de
geslachten van de niet uitgekomen en gestorven jongen bepaald om het tijdstip
van sex ratio aanpassing te bepalen. De resultaten weken duidelijk van de
resultaten van Nancy Burley af: mannen met oranje kleurringen kregen het
laagste percentage zoons. Dit effect van ringkleur op de sex ratio was overigens
niet significant, hoewel in alle replica’s rode mannen gemiddeld meer zoons
kregen dan oranje mannen. De lage sex ratio bij mannen met oranje kleurring
was al op het moment van de eileg aanwezig en werd dus niet door differentiële
sterfte veroorzaakt.
De kleurring van de man had wel een duidelijk invloed op het nestgewicht en
het percentage eieren dat uitkwam. Dit ondersteunt het idee dat de ‘kwaliteit’
van de man door de kleur van de pootring beı̈nvloedt wordt. Een mogelijke
oorzaak voor de verschillen in resultaten tussen studies zijn verschillen in de
effecten van de kleurringen op aantrekkelijkheid en dominantie.
Recent onderzoek van Diego Gil uit Schotland (Gil et al. 1999) toonde aan
dat bij vrouwelijke zebravinken die met mannen met rode pootringen gepaard
zijn de eieren meer “mannelijke” geslachtshormonen (androgenen) bevatten dan
bij vrouwen die met mannen met groene pootringen gepaard zijn. Omdat androgenen de ontwikkeling en het overleven van de jongen kunnen beı̈nvloeden,
zou dit een mechanisme voor de regulatie van de secundaire sex ratio kunnen
zijn.
In hoofdstuk 3 lieten wij de aantrekkelijkheid van de man door de vrouw zelf
bepalen en paarden vervolgens de vrouw of met haar gekozen mannetje of juist
met het niet verkozen mannetje. Van een kleinere groep werden de eieren direct
na de eileg verzameld en werd voor ei 1 en ei 4 de hoeveelheid hormoon bepaald.
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In dit experiment waren inderdaad de androgenen in de eieren van vrouwen
met aantrekkelijke mannen verhoogd, weliswaar alleen significant voor ei 4. Er
was echter geen sekse verschil in de overleving van jongen van aantrekkelijke
en onaantrekkelijke mannen. Een mogelijke verklaring is, dat de effecten van
androgenen op het overleven van de jongen van de echte kwaliteit van de vaders
of de jongen afhankelijk zijn.
Ook bij een beter voedselaanbod is bij zebravinken eerder een verhoogd percentage dochters gevonden (Kilner 1998; Bradbury & Blakey 1998). In hoofdstuk 4 onderzochten wij zowel het effect van voedselkwaliteit alsook het effect
van verhoogde eiproductie. Verse eieren werden dagelijks uit het nest gehaald
waardoor de vogels meer eieren legden. In tegenstelling tot de eerdere studies
vonden wij een verhoogd percentage zoons juist in de groep met betere voedselkwaliteit, maar alleen voor de eieren die in het begin van de leg geproduceerd
worden. Het effect van voedselkwaliteit op de sex ratio blijkt dus niet consistent, hoewel in vele studies duidelijk een invloed op de sex ratio gevonden werd.
Mogelijk is de positie in de legvolgorde of het aantal gelegde eieren hierbij van
belang: in sommige studies is er een toename van de sex ratio met de positie
in de legvolgorde, in andere neemt de sex ratio bij slecht voedsel met de positie
in de legvolgorde af.
Het idee dat de hormonale conditie van de moeder de sex ratio kan bepalen
werd ondersteund door een studie van Tony Williams. Hij toonde aan dat
injectie van oestradiol bij vrouwelijke zebravinken tot een verhoogde percentage
dochters leidt (Williams 1999). Het was niet bekend of dit een effect was op
de primaire sex ratio. In de studie beschreven in hoofdstuk 5 herhaalden
wij het experiment en bovendien bepaalden wij de primaire sex ratio. Wij
vonden geen effect op de primaire sex ratio maar bij de nakomelingen van met
oestradiol behandelde vrouwtjes wel een significant verhoogde overlevingskans
van dochters vergeleken met zoons. Het blijft onduidelijk op dit effect direct
wordt veroorzaakt door oestradiol dat in het ei terechtkomt. Het is ook mogelijk
dat oestradiol het gedrag van de ouders beı̈nvloedt en daardoor indirect een
effect heeft op de sex ratio.
Het directe effect van maternale androgenen werd in hoofdstuk 6 onderzocht. 500 pg testosteron werd in de eidooier van zebravinken eieren
geı̈njecteerd. Deze hoeveelheid komt overeen met het gemiddelde verschil in
androgenen in dooiers van eieren van vrouwtjes met aantrekkelijke en onaantrekkelijke mannen. Mannelijke jongen uit controle eieren bedelden meer
en groeiden sneller dan vrouwelijke jongen. Testosteron verhoogde het bedelgedrag en versnelde de groei van dochters uit met testosteron behandelde eieren.
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Het had geen effect op het bedelgedrag van zoons en vertraagde zelfs hun groei.
Door de depositie van testosteron te variëren zou dus een vogelmoeder de vroege
ontwikkeling van de jongen op seks specifieke manier kunnen beı̈nvloeden.
In het experiment in Hoofdstuk 7 werden de lange termijn consequenties van verhoogd testosteron in de eidooier onderzocht. Op volwassen leeftijd
waren mannen en vrouwen uit met testosteron behandelde eieren aantrekkelijker voor het andere geslacht dan mannen en vrouwen uit controle eieren. Er
waren geen verschillen in morfologie of kleur aantoonbaar maar wel verschillen
in reproductief gedrag: In een broedpoging met onbehandelde partners produceerden mannen uit testosteron eieren minder ongerichte zang dan mannen
uit controle eieren. Ze begonnen later met nestbouw maar kregen uiteindelijk
zwaardere nesten en begonnen later met broeden. Wij konden geen verschil in
gedrag van vrouwen uit testosteron en controle eieren vaststellen.
In Hoofdstuk 8, wordt een algemeen overzicht gegeven over functie en
mechanisme van sex allocatie en worden de resultaten van het proefschrift in
de context van onderzoek aan zebravinken en andere vogels geplaatst. Onderzoek in dit proefschrift ondersteunt de opvatting dat vogels de primaire sex
ratio kunnen reguleren. Maar de consistentie tussen verschillend onderzoek
blijft gering. Voor het onderzoek naar de mechanismen van primaire sex ratio bepaling is sterke behoefte aan een onderzoeksysteem waarin de resultaten
makkelijker zijn te reproduceren. Veel duidelijker dan de effecten op de primaire sex ratio waren de effecten op overlevingskansen van zoons en dochters.
Sterfte van de nakomelingen betekent kosten voor de ouders in de vorm van verloren investering, maar als de kosten van investering relatief laag zijn, kan het
een adaptief mechanisme zijn voor de aanpassing van de sex ratio. Tenslotte
vonden wij dat het effect van androgenen in het ei afhangt van het geslacht
van het jong en dat deze androgenen lange termijn consequenties hebben op
reproductief gedrag. Variatie in depositie van maternale hormonen kan dus een
belangrijke rol spelen bij sex allocatie van vogels.
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