
Hoofdstuk 8

Opkomst en ondergang: rupsen
in de klem tussen bornen en
vogels

André de Roos & Hans Heesterbeek

8.1 Inleiding

In Nederland kan men in de zomer regehnatig grote dichtheden aantreffen van
de Eikenprocessierups: trekkend over bospaadjes of in trossen hangend aan tak-
ken van eikenbonien. In de Verenigde Staten en Canada leeft een vergelijkbare
rupsensoort, die net als de Eikenprocessierups in sommige jaren in grote geta-
le voorkomt. Deze soort heet de 'Spruce Budworm' (Choristoneura furniferuna;
omdat er geen echte Nederlandse vertaling van de naam is, gebruiken we in het
vervolg (Ie engelse naam). In tegenstelling tot de Eikenprocessierups in de Neder-
landse bossen, veroorzaakt de Spruce Budworm in de Verenigde Staten en Canada
grote problemen. Op min of meer regelmatige tijden. meestal met tussenpozen
van 30-40 jaar. heeft deze rupsensoort grote delen van de Noord-Amerikaanse bos-
sen ontbladerd en dus verwoest. Bijvoorbeeld, in de Canadese provincie Quebec
hebben in de afgelopen eenw een viertal uitbraken plaats gehad in 1909, 1938,
1967 en 1992, waarbij grote delen van de bossen verloren zijn gegaan. In de eerste
drie uitbraken zijn respectievelijk 30, 26 en 35 miljoen hectare hos vernietigd.
De Spruce Budworm vomit daarmee een groot economisch probleem, omdat de
bossen in Canada en het noorden van de Verenigde Staten voor papierproductie
erg belangrijk zijn. De boomsoorten die vooral door de rups worden getroffen zijn
verschillende sparrensoorten: Abies balsamea (Balsem fie), Picea rubens (red
spruce"). Picea glauca (white spruce') en Picea mariana ('black spruce.). Aan de
voorkeur voor deze laatste drie soorten dankt de Spruce Budworm zijn naam.

Normaal gesproken komt de Spruce Budworm in zeer lage dichtheden voor van
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ongeveer vijf rupsen per individuele boom. Gedurende een ititbraak stijgt cleze
echter tot ron(1 de 20.000 per boom. Een ititbraak begin) nicest id in een

volledig ontwikkelde aanplant van Boise») sparren. wool de rupsen ill drie tot vier
jaar toenemell van een enkele tot rood de 2000 rupsen per boom. In ,jaar vijf en
zes van een nit braak sI ijgt dit aantal verder tot de genoemde 20.000. \Tong het
zesde jaor ont bladeren deze hoge dichtlieden van rupsen de bomen volledig. Vanaf
het negende jaar beginnen t akken of te sterven door het veelvilldig bladeren.

Vanaf het t hook. jaar beginnen hele bomen dood te goon totdat in het 14de jaar
bijna 80'X van alle bomen zijn vernietigd. Nit de volledige vernietiging van hull

voedselbron 7 tot 14 jam: na het begin van de nitbraak. moil de populatie van
de Spruce Budworm ill tot (le oorspronkelijk loge dichtheden. Totdat. zo'n 30-40
jaar na het begin. het hos weer is geregenereerd en de histone zich herhaalt.

Lange tijd heeft men gedacht dot de Spruce Budworm populoties in norniale

toestand min of nicer stabiel waren en dal ifithraken toevallig tot stand 'mantel,

(1001 yen combinat ie van verschillende fact oren. Klimatologische omstandigheden.
/mils temperatimr, vochtigheid. en lengte von het groeiseizoen. werden verant-
woordelijk gehouden voor het ontstaan van een grote nitbraak van de nips. 0111

de rupsen under de &tint te !louden is er in het verleden op grote school gebniik-
ffeinnakt van insecticiden. Zo is en tussen 1952 en 1976. voor een tot nal van 95
miljoen Amerikaanse dollars aan insecticide over de bossen gespoten. waoronder
het zeer schadelijke DDT. Het resultant was echter dat begin jaren 70 de bossen
in het noorden. van Amerika in een toestand waren die het nicest deed denken clan

de sit untie vlak voor cell grote nitbraak. Ondanks de kost hare moat waren

de bossen ill cell bijna explosieve stoat gekomen!

Dit was de aanleidg om Iii 1974 een onderzoeksprogranima te starten om te
achterhalen wat de oorzaken Ain van de uitbraken van de Spruce Budworin en

W1Iill'0111 de bossen ondanks de insecticiden u een dergelijke explosieve toestand
verkeerden. Iii dit programmo werd heel veel gebritikgemaakt van wiskundige
modellen. Uiteindelijk heeft dot, het beeld (hit men liad over de oorzaken van
de uitbraken grondig veranderd. Tegenwoordig is men van melting dot de cy-
dimity nit broken van de Spruce Budworm intrinsiek gegenereerd worden en dal

klimatologische (mist slechts de frequentie en (lulu van de nit broken
hemnvloeden. De periodieke nithroken ziju een bijna, onoverkomelijkc eigellschap

Van het systeem. die niet onderdrukt moat. slechts in goede bonen geleid kan
worden.

In dit hoofdstuk zullen we de drie stappen van het gebruik van wiskundige

modellen als hulpmiddel bij een onderzoek. te wet en formuleren. analyseren en
interpreteren, doorlopen 0111 te Must reren hoe met behulp van zeer eenvoudige
wiskundige cen cultuuromslag in het denken over de Spruce Bud-
worm is teweeggebracht.

dichrheid

hulpmiddelen
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8.2 Modelformulering

De levenscyclus van een Spruce Budworm beslaat een enkel jaar en bestaat uit
eon eistadnim, zes larvale stadia, een popstadium en een adulte stadium. De nips
overwintert in het tweede larvale stadium in een zijdecocon. In april/mei komen
de jonge rupsen (ongeveer 1.5 mm lang) nit dit overwinteringsstadium en beginnen
to foerageren op de stuifineelkorrels van de sparrenknoppen. De rupsen doen zich
tot eind juni/begin juli tegoed aan de knoppen en uitlopers van sparren. waarna
ze een lengte bereikt hebben van 20-30min. Aan het einde van deze ontwikkeling
is de sdiade toegebracht aan de boom het duidelijkst. Uit de pop ontwikkelt
zioli in de loop van juli de adulte mot. (lie eitjes legt en vervolgens sterft. De
cities ontwikkelen zich voor het elude van de zomer tot larven in hun tweede
ont wikkelingsst uhum. welke overwinteren.

In eerste instantie is in de zeventiger jaren door C.S. Honing, D.D. Jones en
collega's van de Universiteit van British Columbia een groot simulatiemodel ge-
maakt. waarvan de nit k(ansten redelijke gelijkenis vertoonden met de dynamiek
van de nit brake! zoals waargenonlen in Noord-Amerika. Dit model was gefornm-
loerd in termen van nicer dan 30.000 (!) dynamische variabelen. Hoewel (lit model
pied kan worden om het effect van allerlei maat regelen door te rekenen.
heeft het niet bijgedragen tot de verandering van inzicht zoals bovenomschre-
ven. Daarvoor is met name de inspanning van Donald Ludwig verantwoordelijk
geweest. Hij heeft in een artikel met de makers van het simulatiemodel laten
zien dat het essentiOle mechanism(' achter de uitbraken met behulp van een zeer
eenvoudig model blootgelegd kan worden.

Hot model van Ludwig. Jones, Hulling (Ludwig et al. 1978) beschrijft, in zijn
nicest. eenvoudige vorm. met een enkele different iaalvergelijking de veranderingen
in de tijd van het aantal rupsen. Vanzelfsprekend worden veranderingen in dit
aant al wheel bepaald (loor het aantal nieuw geboren rupsen (de 'groei' van de
populatie) en door sterfte van individuen. Deze sterfte komt met name door
predatie door vogels_ In plastische vorm kan het simpele wiskundige model dus
worden weergegeven met de volgende vergelijking:

(IN

dt-
groei sterfte

Hierin stelt de variabele N het aantal rupsen van de Spruce Budworm voor.
De linkerkant van de bovenstaande vergelijking (dN dt) representeert de veran-
&ring in de tijd van het aantal rupsen. De rechterkant is het 'recept' hoe dit
aant al rupsen verandert. Het formuleren van wiskundige uitdrukkingen voor de
termen 'groel en 'sterfte' als functie van het aantal rupsen (N) en als functie van
eigenschappen van het bos wordt aangeduid met 'modelleren'. Dit proces van
syst eembeschrijving is vaak een belangrijke stap op weg naar een beter begrip van
het systeem waarin we geInteresseerd zijn, omdat we geconfronteerd worden met
de vraag wat belangrijke aspecten van het systeem zijn en wat niet. Na het for-
inuleren van het model, volgt de analyse van het model. Dit kan numeriek (door

=



1-12

getallen iii te vullen en gobruik to maken van computers) (1) analyt isch (door al-
leen symbolische groothoden te gebruik on te rekonen met potlood on papier of
met eon symbolisch wiskunde programma zoals Mothemat ica). De laatste stop
in het modelonderzook bet reit eon vertaling van de wiskundige oigenschappon die

volgen nit de analyse in written van biologische conclusies.
In doze sectie en in Sectie 8.3 bekijken we eerst uitdrukkingen voor groei en

sterfto waarb1j we veronderstellen dat het bos (de hoeveelheid beschikbaar casket
in de vorm van maiden) constant is. In Sectie 8.,1 bekijken we don do sitnatio dat

het bos groeit en in Seetie 8.5 de volledige dynainica met doorbij de int erpretatie

van de resultaten.

8.2.1 Groei

Bij het formuleren van een model is het van belang om to identificeren. wat be-
langrijke karakteristieken zijn van de populatie en moor in het bijzonder van de
groei- en stet ftehtnet te van die populatie. Grofweg zal de groei van het aantal

rupsen voldoen aan twee hele globale regels:

Bij loge dicht het hen van rupsen zal het aantal nieuwgeboren rupson toenemen

met de populatieomvang.

13ij hogere dicta heden zal de populatiogrooi Met blijven toenemen en intent-
delijk zelfs afnemen tot nil (bijv. als gevolg van voodsolgebrek).

De bovenst aande karakteristieken kunnen grafisch worden weergegeven zoals ge-
toond in Hguur 8.1. Het resultaat van doze regols is dat de populatieomvang zal

groeion tot een maximale waarde. Eon veolgebruikto wiskundige formulo voor de-

ze groeifunctie is do logistische groei vorgelijking of 'Verluilst vergelijking.. Dcze
groeivergelijking wordt geretiresent cord door de volgende formic:

N
groei = rN ( 1 .

K

Hierin stellen de syinbolen r en It "parameters' voor van de populot ie. Parame-
ters zijn populotiekarakteristieken die Met veranderen in de tijd. ill tegenstelling

tot de populatiegrootte N. De parameter r wordt wol de 'populatiegroeisnelheid'
genoemd en de parameter K heet de .draagkracht of 'carrying capacity' van do

omgeving.
De parameter r stelt het genfiddeld aantal nakomelingen voor dat een enkele

nips produceert in het volgende jaar. Dit is gelijk aan waarmeo eonde snelheid
populatie groeit, als deze groei Met geremd wordt door bijvoorbeeld voedseltekort.

De menselijke populatie is een good voorbeeld van zo'n ongelimiteerd groeionde
populatie. Bij hogere diehtheden van rupsen zal voedseltekort de groei beperken.
wat beschreven wordt door de term (1 N/K). Dit noemen we de diclitheidsof-
hankelijkheid van de populatiegroei, oindat de dicht heid van rupsen 1111 een rem

zet op de populatiegroeisnelheid.
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Fignur 8.1: De rein tusson de groeisnolheid van de rupsenpopulatie en de huidige
dichtheid van rupsen. waarbij de groei uiteindelijk gorernd wordt hij hoge rupsdichtheden.

Als de populatiegrootte gelijk aan K is, wordt de waarde van de logistische
groeivergelijkMg 0. De 'carrying capacity' is dus gelijk aan het maximaal aantal
rupsen dat in een bepaald bos kan leven. Let op dat hier is aangenomen dat er
goon sterfte van rupsen optreedt door predatie door vogels. Dit aspect van de
dynainiek van de rupsenpopulatie komt nu aan de orde.

8.2.2 Sterfte

De sterfte van rupsen wordt met name veroorzaakt door predatie. waarbij vogels
het grootste deel van deze predatie voor hun rekening nemen. Grofweg heeft doze
predatie de volgende eigenschappen:

Het aantal vogels in een bos wordt niet stork beInvloedt door het aantal
rupsen dat aanwezig is, orndat er naast rupsen nog vele andere, alternatieve
voedselbronnen voor de vogels aanwezig zijn. We kunnen dus stellen dat
het aantal vogels constant is.

Bij lage dichtheden van rupsen zullen vogels Met actief jacht op hen maken,
(midst ze door hun goring aantal niet aantrekkelijk zijn voc,r vogels. Ze
komen de rupsen te weinig tegen om een zoekbeeld te vormen (wellicht
worden ze in het begin nog voorzichtig gegeten om nit te proberen of ze giftig
zijn: na gebleken geschiktheid). Bij lage rupsdichtheden zijn ruspen dus
ondervertegenwoordigd in het dieet van vogels. Bij toenemende dichtheden
van rupsen zal het makkelijker worden voor de vogels om rupsen te eten,
treedt leergedrag op en worden de rupsen zichtbaarder. De kans dat een
enkele rups tell prooi valt aan een vogel zal gemiddeld genomen dus in
eerste instantie toenemen.

Vogels eten niet ongelimiteerd, ze hebben een maximum hoeveelheid voedsel
die ze kunnen consumeren. Gegeven het constante aantal aanwezige vogels,



Al

zal bij ext recut huge diehtheden van rupsen het totaal aant al gegeten rupsen

(his een maximum bentik(m. De kans dat een enkele nips ten prooi volt nal]

een vogel zal gemiddeld genomen (his na verloop van t afnemen.

De bovenstaande eigenschappen worden geIllustreerd door (le graliek iii Figuur

8.2. waarin het verhand wordt weergeven tussen het aantal gegeten rupsen

verschillende waarden van de rupsendichtheid N. De grafiek laat zien dat bij

lage dichtheden het aantal gegeten rupsen sterker dan tIntneenit met het

dental aanwezige rupsen Dit representeert toellementl(' kans oln ten prooi

te vallen aan vogels (eigenschap 2 zoals hovel" onischreven). Voor hogere waarden

van N begint de graliek vlakker en vlakker te worden en bereikt uiteholelijk een
plateau of asymptoot. Dit lain sty representeert het maximum aant rupsen dat

de aanwezige vogels kunnen (len (eigenschap 3 zoals boven omschreven). De

relatie tussen het aantal gegeten rupsen en de rupsdichtheid liven (Ills de vorni

van een S-cltrV.

Figitur 8.2: De 8-vorinige relatie tussen het aantal nipseu dat g(12;eten wordt Ii een

Itcpaald I ijdshestek en de (lido livid van de rupsen III het hos. Het perste. hone gedeelt e is

het gevolg van de onderrepresent It ie van rupsen Ill het (heel van vogels hij lage (lido heden.

het afrlakken koint door beperkingen aim (le voedselopnanie van de vogels.

Een eenvoudig voorbeeld van een curve zoals (lie hierhoven is geschetst wordt

gegeven door (le volgende formule:

sterfte =
Ar2

I + 3N2*

Hierbij geeft (le parameter a de maximum waarde aan van het aant al gegeten
rupsen liij hele !loge dichtheden N. Dit maximum aantal correspondeert met

het plateau dat de curve asymptotisch helladert (zie Figuur 8.2). De parameter
A bepaalt waar precies het buigpunt van (le boven geschetste curve ligt waar

de curve van hol naar 1)01 overgant ).
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8.3 Modelanalyse: sterfte en groei
Het model met sterfte en groei wordt gegeven door de volgende differentiaal-
vergelijking:

dt (V 1. ) 1 + 3N2

\Ve kunnen een dergelijke vergelijking op verschillende manieren analyseren. Wat
we willen wet en is wat er gebeurd als we op tijdstip t = 0 met een bepaalde waar-
de van starten. Wanneer gaat A groeien, wanneer neemt N at*. wanneer blijft
N gelijk. en hangen de antwoorden op deze vragen af iii de parameterwaar-
den..' kunnen Itiivoorbeeld ook kijken naar waarden van N waarvoor de groei
en sterfte elkaar precies in balans houden. Zo'n waarde van N representeert een
evenwicht. dat kunnen vinden door de rechterkf lit van de different iaalverge-
lijking gelijk aan nul te stellen en te proberen de resulterende vergelijking op te
lossen your N. Ook zonden we het verloop van N in de tijd met de computer kun-
neil shmileren. Mali we dit. dan zouden we zien dat de rupsen op de lange (lulu
ofwel een hoge ofwel een lage dichtheid bereiken. die verder niet Inver verandert.
Dit suggereert dat er een lage en een hoge evenwichtswaarde voor N best aat. Bij
lage startwaarden van N bereikt de populatie rupsen op de lange dour het lage
evenwicht. ills de startwaarde groter is clan enkele dent alien rupsen, bereikt de
populatie niteindelijk het hoge evenwicht.

We kunnen het dynamische gedrag van N echter ook grafisch bestuderen. In
Figitur 8.3 is de waarde van (IN/dt uitgezet tegen N voor een bepaalde kenze van
de parameterwaarden = 1.2. K = 100. a = 0.4 en .3 = 0.02). Deze keuze is
gemaakt Qin de typische vorm van de grafiek goed te kunnen laten zien.

De curve snijult de N-as op drie verschillende punten. bij N 3. N 20 en
.V 80. Direct valt op dat voor N kleiner dan ongeveer 3. de waarde van (IN/dt
p)sit ief is. Dit betokent dat Ps zal groeien. Voor waarden van N groter dan 3 maar
kleiner dan ongeveer 20 is dN/dt negatief en zal N dus afnemen. Kona, echter
N om e(sn of andere reden hovel] do 20 dan wordt (IN/dt weer posit ief en kan N
(Ins weer toenemen. novel' Wordt (IN/dt weer negatief en zal .V weer afnemen.
De sniipunten van de curve van dN/dt, met de N-as zijil dus bijzondere pitmen.
omdat t iii de \wandering van N omdraait van afnemend naar toenemend of
omgekeerd. Doze sniipunten representeren de evenwichten van het systeem. Het
'lunge duidekik zijn dat de snijpunten rond N 3 en N 80 stabiele evenwichten
zijn: lner kan de populatiedichtheid op de lange than naar toe groeien. Het
snIjimint bij 20 is een soort waterscheiding: bij een waarde van N lager
clan deze grens gaat de dichtheid van rupsen naar het lage evenwicht. bij een
hogere dichtheid naar het hoge evenwicht. Dit snijpunt representeert een instabiel
evenwicht, ook wel zadelpunt genoemd.

De curve verklaart waitron] we bij verschillende beginwaarden van N op een
andere eindwaarde kunnen uitkomen: er zijn slechts twee mogelijke uiteindelijke
waarden. ieder met hun eigen interval van N-waarden, waar vanuit ze benaderd
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Figuur 8.3: Grafiek van de waarde van (IN/dt. (de rechterkant van de di tferent laal-

vergel jking als functie van N. Pants. sat(1,10 r = 1.2, K = 100. = 0.1 en
3 = 0.02.

worden. Als de dichtheid van rupsen in de buurt van de lage evenwichtswaarde zit
en een toevallige onto( of verstoring de waarde van N boven de waarde
van het instabiele evenwicht brengt (hier N 20), kan het systeem plotseling

doorschieten naar het hoge evenwicht en daar verder in de buurt blijven. Dit

plotselinge doorschieten naar de hoge evenwicht swaarde zou geInterpreteerd kun-

nen worden als een uitbraak. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke uitbraak
van de rupsenpopulatie in ons huidige model slechts door toevalsfinctuaties tot
stand kan komen. Hierbij passeert de dichtheid van de rupsenpopulatie door een
aaneenschakeling van toevalsgebeurteMssen de grens van het instabiele evenwicht
en schiet door naar het evenwicht met een hoge dichtheid. Dergelijke unbroken
worden dus niet intrinsiek gegenereerd, maar komen juist door eon combinatie

van externe. toevallige factoren tot stand.

8.4 Het model met groeiend bos
In het voorafgaande hebben we alle parameters constant verondersteld. Echter,

naarmate het bos cinder wordt herbergt het een veel grotere hoeveelheid voedsel

voor de rupsen. Hoe muter het bos, hoe meer ontwikkeld de bomen zijn en hoe

meer naalden en sparrenknoppen er zijn voor de rupsen om van te eten.
kunnen dus veronderstellen dat de groeiparameters van de rupsen zullen tots s(mon
met de hoeveelheid naalden en sparrenknoppen in het bos en dus met de ouderdom

van het hos.

o

We

s-0
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Laten we de hoeveelheid voodsel (maiden en sparrenknoppen) voor de rupsen
aanduiden met de parameter A. De bovenstaande argumentatie impliceert dat
de groeisnelheid r en de draagkracht van het hos voor de rupsen, K, beide zullen
toenemen met A. Laten we voor de eenvoud veronderstellen dat geldt:

De vergelijking voor de dynamiek van de rupsenpopulatie wordt dan beschreven
door:

dN
dt

oN2 N2

1+ f3N2.

0.1 1 00

Fignur 8.4: Grafiek van de waarde van dN/dt als functie van N voor A =
25, 35, 45, 55, 65, 75 en 85 (van beneden naar boven). Overige parameterwaarden:
-y = 0.0111, th = 0.009 , = 0.5 en 3 = 0.1.

Voor de analyse van deze differentiaalvergelijking gebruiken we weer een grafi-
sche weergave. Wederom zijn we geInteresseerd in het lange termijn gedrag. Net
als hierboven kiezen we een set parameterwaarden die representatief is voor een
grout deel van de mogelijke waarden. In dit geval hebben we gekozen voor

= 0.0111, (/) = 0.009, a = 0.5, 3 = 0.1

We kunnen, bij gekozen parameterwaarden, eenvoudig door een computer laten
berekenen wat er met de rupsendichtheid gebeurd voor verschillende combinaties
van begindichtheid en de waarde van A. We vinden dan dat voor waarden van
A kleiner dan ongeveer 40 alleen een lage evenwichtsdichtheid van minder dan

7. =
AK = -y-6

-YAN

-y

A

= a-
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10 rupsen bereikt wordt. ongeacht het aantal rupsen op het tijdstip t = 0. Voor
waarden van A groter dan ongeveer 80 en met de waarden van de overige para-

meters zoals boven vermeld wordt altijd een hoge evenwichtsdichtheid van tussen

de 20 en 100 rupsen bereikt. Voor waarden van A russet! 40 en 80 bepaalt het
aantal rupsen op = 0 welke evenwicht bereikt wordt: bij Ccii lage start waar-

de van N wordt het lage evenwicht benaderd. bij cell hops start waanle het hoge
evenwicht. Als we de waarde van dN/dt als hinctie van .V grafisch weergeven voor
verschillende waarden van A. wordt dit beeld nog yens verduidelijkt (zie Fignur
8.4): voor lage waarden van A beneden dc -10 heeft de curve slechts een snijpunt

met de N-as. Er bestaat dus slechts een enkel evenwicht bij ccii lage dichtheid

van rupsen. Evenzo heeft de curve bij hoge waarden van A een enkel ISIS

met de .V-as. maar 1111 bij een hoge dichtheid van rupsen. Aileen bij waarden van

A tussen de -10 en de 80 heeft de curve drie Ills met de .V-as. Onder die
condities bestaan er dus twee stabiele evenwichten en NM instable] evenwicht. ccii

situatie zoals we die tegen zijn gekomen in de vorige sect ie. Fignur 8. 1 scliet st dit

verband tussen dN/dt en _V voor verschillende waarden van A.

Als we rechterkant van de different iaalvergelijking your gelijk aan 0 stellen .

kunnen we de parameter A schrijven als functie van de evenwicht sdicht lick! aan

rupsen N*:

A =
oN* N*

-) 1 + 3.V*2.

Dit betekent dat we dus een grafiek kunnen tekenen van A als functie van .V*.

Door zo'n grafiek te spiegelen rond de diagonale lijn y = .r krijgen we een grafiek

van N* als functie van de parameter A. Dit idles zonden we in principe ;Inalyt isch

kunnen nit werken. maar we waken het ons gemakkelijk door de relatie slechts iii-

meriek te onderzoeken (dit kan bijvoorheeld eenvondig met Excel). Het resultant

zien we in Figuur 8.5.

In Fignur 8.5 wordt samengevat wat we corder al hebben geconcludeerd. Er
bestaat een stabiel evenwicht met cell huge dichtheid aan nipsen voor waarden

van A groter dan ongeveer 40. Er bestaat !evens stabiel evenwicht met cell
lage dichtheid aan rupsen voor waarden van A kleiner dan ongeveer 75. De inter-
vallen van de parameter A waarvoor doze evenwicht iii bestaan overlappen (Ills.

We noemen dit verschijnsel bistabiliteir en we noemen het verschijnsel van I wee

mogelijke evenwichten: altcrnatief stabOr ocstamirn . Dit soort gedrag is ook
in andere populatiestudies opgemerkt. Zie bijvoorbeeld Schafer dt (it. 2001. die

het verschijnsel van troebele meren bestuderen.

Merk op dat bij A = 75 een kleine verhoging van de parameter tot cell grote
sprong in de dichtheid van rupsen leidt. Evenzo is een kleine verlaging van A bij

de waarde A = 40 voldoende on1 de rupsenpopulatie te (kali inst ort en. Er zijn this

twee zogenaamde kritische punten of catastrofale overgangen te onderscheiden.
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Fignur 8.5: De relatie tussen de evenwichtdichtheid N* en de hoeveelheid voedsel voor
de rupsen. zoals getrpresenteerd door de parameter A. Stahiele evenwichtspunten zijn
gelokaliseerd op het bovenste en onderste gedeelte van deze gevouwen curve. De verti-
cale pijlen geven de richting van de dynamiek in N aan beginnend vannit verschillende
start waarden van N.

8.5 Interpretatie: terug naar de waargenomen uitbra-
ken

Fignur 8.5 leidt direct tot een hypothese over hoe de regelmatige uitbraken in
de rupsenpopulatie tot stand zouden kunnen komen. In een jonge aanplant van
sparren zal de voedseldiehtheid A laag zijn. Met het ouder worden van het bos
wordt de parameter A groter. Na 30-40 jaar wordt het kritische punt bij A = 75
bereikt en explodeert de rupsenpopulatie: een Mtbraak is begonnen. Door de
huge dichtheid aan rupsen wordt het bos echter ontbladerd en daalt de waarde
van de parameter A in een tijdsbestek van 7-14 jaar tot het kritische punt bij
de waarde A = 40. Hier stort de rupsenpopulatie in elkaar en zal de cyclus zich
door regeneratie van het bos gaan herhalen. Het begin van een uitbraak is dus
het result aat van de grociende hoeveclheid voedsel in het bos voor de rupsen
om van te leven, gecombineerd met het felt dat bij lage dichtheden van rupsen
zij ondervertegenwoordigd zijn in het dieet van de aanwezige vogels. Het loont
de vogels eenvoudig nict voldoende om de aanwezige rupsen op te sporen. Pas
na de onvermijdelijke explosie van de rupsenpopulatie foerageren de vogels bij
voorkeur op de rupsen wat in combinatie met de verregaande ontbladering van
het hos tot de ineenstorting van de rupsenpopulatie leidt. Deze intrinsieke cyclus
en niet een toevallige combinatie van klimatologische omstandigheden is de meest
waarschijnlijke verklaring voor de regelmatige uitbraken van de Spruce Budworm.
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De hypothese is samengevat in Figuur 8.6.
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Figuur 8.6: Grafische weergave van het mechanisme achter de uitbraken van de Spruce

Budworm.

Uiteraard zijn vele processen die een rol spelen bij dit system niet meegeno-

men in de analyse of in een heel simplistische vorm in het model terecht gekomen.

Een model als dit is dan ook niet bedoeld om bijvoorbeeld te voorspellen hoeveel

bomen er bij de volgende nitbraak het loodje zullen leggen (als je dat al met eon

model met enige nauwkeurigheid zou kunnen voorspellen). Analyse van dit model

heeft echter wel tot biologisch inzicht geleid omtrent het biologische mechanisme
achter de uitbraken. Het model heeft als zodanig een belangrijke bijdrage gele-
verd aan begrip over het ontstaan van uitbraken die met regelmaat hele bossen
ontbladeren, voorafgegaan door hele lange perioden waarin de Spruce Budworm

maar mondjesmaat wordt gevonden en nauwelijks schade veroorzaakt. Door deze

analyse werd. zoals eerder al opgemerkt, een cultuuromslag in het denken over de

Spruce Budworm teweeg gebracht, zodat tegenwoordig de uitbraken van de nips

als een intrinsieke eigenschap van het systems worden beschouwd en niet nicer als

het gevolg van een toevallige combinatie van (klimatologische) onistandigheden.

Deze omslag in denken is met name van belong omdat het betekent dat geheel

andere best rijdingsstrategieen van de plaag ingezet moeten worden.
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