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1 Inleiding 

1.1 Reproductief succes 

Elk organisme maximaliseert zijn fitness door zoveel mogelijk geslachtsrijpe nakomelingen 
(recruten) te produceren in de loop van zijn totale leven. Toch varieert het reproductief succes 
tussen individuen heel sterk, zoals geillustreeed wordt door de resultaten van onderzoek aan de 
koolmees (Parus major) door van Balen e.a. (1987). Op de Hoge Veluwe produceert: 
- de helft van de vrouwelijke koolmezen in de loop van haar leven geen enkele recruut, 
- 11 procent van de aanwezige vrouwen de helft van de recruten in het volgende jaar. 

Deze studie wil de factoren analyseren die de grootste variatie in reproductief succes 
veroorzaken. Daarvoor is het reproductief succes in de loop van het leven, het Lifetime 
Reproductive Succes of LRS, in onderstaande componenten opgesplitst (Tinbergen e.a., 1987): 

1. reproductieniveau: 
a. aantal eieren per legsel 
b. aantallegsels per jaar 

2. overleving van de ouders: 
aantal reproductieve jaren 

3. overleving van de jongen: 
a. aantal uitgevlogen jongen per ei 
b. aantal recruten per uitgevlogen jong 

Ouders bepalen zelf de intensiteit van hun reproductie: ze kunnen tussen de 0 en 15 
eieren per broedselleggen en 0 tot 3 broedsels per jaar grootbrengen. Maar de variatie in de 
intensiteit van de reproductie is in realiteit veel kleiner dan wat theoretisch mogelijk is. Ten 
eerste zijn vroege legsels groter dan late; hierdoor is ook het tweede of derde legsel kleiner dan 
het eerste. Ten tweede hebben ouders die meerdere broedsels per jaar leggen meestal een 
kleiner eerste broedsel in verhouding tot de ouders die maar eenmaal broeden. Van Balen 
(1973) vindt dat vooral in voedselarme terreinen de kans groot is dat de verhoudingsgewijs 
kleine eerste broedsels gevolgd worden door een tweede. 

Nu blijkt de variatie in aantal eieren per jaar voor de verklaring van de variatie in LRS 
niet zo belangrijk te zijn: deze is vooral terug te voeren op de variatie in recrutering (Tinbergen 
e.a., 1987). De recruteringskans is positief gecorreleerd met de legdatum van het eerste ei. In 
jaren met hoge dichtheden van eerste broedsel jongen worden de tweede broedsel jongen 
minder vaak teruggevangen (Tinbergen e.a., 1985), hun reproductieve waarde is lager of met 
andere woorden: ze zijn van een slechtere kwaliteit. Voor de ouderlijke fitness is het aantal 
nakomelingen van de jongen belangrijk. De jongen moeten daarom van goede kwaliteit zijn: in 
staat om veel recruten te maken. 

Ook ouders kunnen in kwaliteit verschillen, hier bedoeld als het vermogen om jongen te 
verzorgen en ze voor te bereiden op de onatbankelijkheid. Zo hebben eerstejaars ouders iets 
lagere recruteringspercentages dan ouderen. Eerstejaars mannen hebben gemiddeld ook iets 
kleinere broedsels. Aangenomen dat individuen optimaliseren, zal voor slechtere kwaliteit 
ouders zoals eerstejaars een lager reproductieniveau dan ook de beste strategie zijn. 
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De ouderlijke overleving speelt eveneens een grote rol bij de verklaring van de variatie 
in LRS (Tinbergen e.a., 1987). De overlevingskansen zijn vrij laag: doorgaans overleeft minder 
dan de helft van alle volwassenen de winter. De overlevingskansen variëren vrij sterk van jaar 
tot jaar onder invloed van bijvoorbeeld de voedselcondities en de temperatuur. Maar de 
ouderlijke overlevingskans is ook negatief gecorreleerd met het aantal jaarlijks uitgevlogen 
jongen als de winterzaad voedsel-index laag is: per extra jong daalt de overlevingskans met vijf 
procent (Tinbergen e.a., 1987). Reproductie gaat dan ten koste van de ouderlijke overleving en 
dus van de toekomstige reproductie. 

1.2 Kosten en baten van reproductie 

Elk individu moet op een gegeven moment voor een zeker niveau van reproductie kiezen 
en inschatten welk effect dit zal hebben op zijn LRS. Hij bereikt een maximale fitness door de 
toekomstige omstandigheden juist in te schatten. Gedetailleerde analyse van de betrokken 
kosten en baten van reproductie en overleving kan duidelijk maken waarom individuen een 
bepaalde keuze maken. In dit onderzoek ligt de nadruk op de trade-offs tussen kosten en baten 
van het eerste en het tweede broedsel. Door de grootte van het broedsel te manipuleren kan 
de verandering in LRS ten opzichte van vergelijkbare paren bepaald worden. Zo kan het effect 
van het huidige reproductieniveau op de overleving en toekomstige reproductie bepaald worden. 

Men heeft reeds meerdere malen broedselmanipulaties uitgevoerd bij koolmezen: het is 
een geschtikt onderzoeksobject voor broedselmanipulatie omdat al veel onderzoek aan ze 
gedaan is en ze gemakkelijk controleerbaar zijn. Voor dit onderzoek is van groot belang dat 
ze meerdere broedsels per jaar kunnen leggen: de kosten en baten van eerste en tweede 
broedsels kunnen vergeleken worden, zonder dat winteroverleving een rol speelt. Tot nu toe 
heeft men zich voornamelijk gericht op het effect van manipulatie van het eerste broedsel op 
de overleving van die jongen en de factoren die daarop van invloed zijn (Tinbergen, 1987, 
Lindén, 1988 en Smith e.a., 1987). 

De broedselgrootte is negatief gecorreleerd met het gewicht van de eerste broedsel jongen 
rond de vijftiende levensdag: figuur 1 geeft het overzicht van de in de literatuur gevonden 
waarden. Bij studie van de grafiek moet men bedenken dat de gewichten niet vergelijkbaar zijn, 
omdat ze op verschillende dagen zijn gemeten: Smith e.a. (1987) op de 13e dag, Tinbergen 
(1987) en Lindén (1988) op de 14e dag. Het gewichtseffect is lineair, zie figuur 2. Per 
verwijderd jong neemt het gewicht toe met 0.26 gram. 

Bij koolmezen kunnen lage gewichten geassocieerd worden met lage terugvangsten in 
latere periodes, (Tin bergen en Boerlijst, in prep. ). Gewicht en terugvangst zijn voornamelijk 
positief gecorreleerd, maar de curve plat af en buigt zelfs neer bij hoge gewichten. Als ouders 
hun optimale legselgrootte vast willen stellen, moeten ze het onderstaande overwegen. 
- Bij een toenemende legselgrootte blijven de kosten in termen van ouderlijke overleving even 
hoog, tot ze na een bepaalde legselgrootte gestaag afnemen. 
- Bij een toenemende legselgrootte nemen de baten,. in termen van recrutering, eerst gestaag 
toe tot de curve afplat en zelfs enigszins daalt. 
- Summatie van de kosten en baten geeft de te verwachten fitness bij verschillende 
legselgroottes aan. Het optimum kan verschillen tussen jaren, gebieden en individuen. 
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Als ouders een kleiner broedsel rouden leggen dan ze doen, zullen hun jongen hogere 
individuele levenskansen hebben. De overlevingskansen van het totale broedsel worden daarmee 
kleiner, zoals ook blijkt uit het optimalisatiemodel dat Tinbergen e.a. (1987) hebben gemaakt. 

In het bovenstaande voorbeeld van een kosten/baten analyse is geen rekening gehouden 
met het feit dat koolmezen meerdere legsels per jaar kunnen leggen. Zoals echter eerder 
vermeld is, kunnen de legselgroottes van de eerste en tweede broedsels niet los worden gezien. 
De grootte van het eerste broedsel wordt in de literatuur positief geassocieerd met de kans op 
een tweede broedsel, zie figuur 3. Tinbergen (1987) vindt dat vergroting van het eerste broedsel 
leidt tot een significant lagere kans op een tweede broedsel. Uit figuur 4 blijkt dat dit verband 
niet altijd gevonden wordt, maar de tendens is duidelijk: door verkleining van het eerste 
broedsel met bijvoorbeeld vier jongen stijgt de kans op een tweede broedsel met bijna vijftien 
procent. Er zijn dus kosten verbonden aan vergroting van het eerste broedsel in termen van 
verlies van toekomstige reproductie. Dit blijkt ook uit het feit dat de interval tussen de data 
waarop het eerste ei van beide broedsels gelegd wordt, toeneemt als er meer jongen zijn toe
gevoegd, met ruim een dag meer per toegevoegd jong (Tinbergen, 1987). 

Tot nu toe is weinig bekend over de invloed van de legselgrootte van het tweede broedsel 
op het daaropvolgende eerste broedsel of op de overleving van de ouders. 

1.3 Broedselmanipulaties op Vlieland 

In deze studie worden twee verschillende experimenten besproken, beide experimenten 
waarbij het aantal eieren kleiner wordt. De experimentele broedsels worden alleen verkleind 
om meer tweede broedsels op te wekken en het aantal paren per categorie zo groot mogelijk 
te houden. Het effect op gewicht en overleving is goed meetbaar hoewel vergrotingen de kans 
op een tweede broedsel meer verkleinen dan verkleiningen die kans vergroten (Tinbergen, 
1987). De details staan in materiaal en methoden beschreven. Hieronder volgen enkele 
verwachtingen omtrent de resultaten, geformuleerd op basis van de theorie. 

In 1988 zijn alle eieren weggehaald bij een tiental tweede broedsels. Hierdoor kunnen in 
feite de effecten van het niet verzorgen van het tweede broedsel worden onderzocht. De 
ouderlijke overlevingskansen zullen vergeleken met de controles verbeteren, omdat het groot 
brengen van jongen geassocieerd wordt met een verlies aan overlevingskansen. De over
levingskansen van de eerste en resterende tweede broedsel jongen zullen waarschijnlijk iets 
verbeteren omdat hun overleving gerelateerd is aan de dichtheid van uitgevlogen jongen 
(Tinbergen e.a. 1985). Hier moet echter bij opgemerkt worden dat het voornamelijk de 
dichtheid is van eerste broedsel jongen die de overleving van de tweede broedsel jongen 
beperkt: het effect zal dus niet groot zijn. 

Het tweede experiment betreft een halvering van het eerste broedsel in 1989. Hierbij is 
gekeken naar de gewichten van de jongen om de recrutering in 1990 te kunnen schatten: door 
verkleining van het broedsel zullen het gewicht en de recrutering van de jongen stijgen. Het 
effect op het tweede broedsel is een belangrijk onderdeel van deze studie: het percentage 
tweede broedsels zal stijgen en de lengte van het interval tussen de broedsels zal verminderen 
door verkleining van het eerste broedsel. Wellicht zullen ouders ook een groter tweede broedsel 
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leggen omdat ze met een kleiner eerste broedsel hun eigen energie- en voedselresetves niet 
hebben uitgeput. 

Als de kosten en baten gesummeerd worden en de fitness wordt berekend, moeten de 
controle paren een hogere waarde hebben dan de experimentelen. Deze laatsten hebben 
gekozen voor hun optimale legselgrootte, waarmee ze het grootste reproductieve succes 
verwachten die bij hun kwaliteit mogelijk was, maar zijn teruggebracht naar een lager 
reproductief niveau. Door de hogere overlevingskansen van de ouders en eerste broedsel jongen 
kan dit verlies misschien voor een deel gecompenseerd worden. 
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2 Materiaal en Methoden 

2.1 Onderzoeksobject 

Onderzoek van individuele kosten en baten van reproductie is alleen mogelijk als de 
belangrijk geachte variabelen per individu bekend zijn. Bij de koolmees (Parus major) kan deze 
informatie relatief eenvoudig worden verzameld. In de nederlandse bossen nestelen ze het liefst 
in nestkasten en bij uitzondering in natuurlijke holten. Bij regelmatige controle van alle kasten 
is het aantal eieren en jongen, en zijn de data van leggen, geboorte en uitvliegen bekend. 
Binnen de experimentele populatie kunnen de individuen herkend worden omdat ze als nestjong 
een ring met nummer om een poot krijgen. Bij terugvangst in een later stadium krijgen ze ook 
drie kleurringen om de poten, in een unieke combinatie met de genummerde ring. Hierdoor 
zijn ze ook op grotere afstand herkenbaar. 

2.2 Onderzoeksgebied 

Het verdwijnen van individuen uit de populatie kan geweten worden aan migratie of 
sterfte: het onderscheid is moeilijk te maken. Maar op Vlieland ligt het dichtstbijzijnde bos met 
koolmezen 20 kilometer verder. Bekend is dat er weinig engeringde individuen gevangen 
worden, wat aangeeft dat de immigratie laag is omdat een deel van de engeringde individuen 
waarschijnlijk uit 'illegale' broedsels afkomstig is. Doorgaans neemt men aan dat immigratie en 
emigratie ongeveer gelijk zijn. De migratie is derhalve verwaarloosbaar. 

Op Vlieland zijn een aantal verschillende bosjes met dennen of eiken en andere 
lootbomen aangeplant. Een gedetailleerde beschrijving van het gebied is te vinden in Kluyver 
(1971). Sinds zijn beschrijving is het gebied nauwelijks veranderd. 

2.3 Werkwijze bij controle 

In het broedseizoen zijn in eerste instantie zoveel mogelijk koolmezen geïdentificeerd aan 
hun kleurringen. Daarnaast zijn de ouders in de kast gevangen rond de tiende dag na de 
geboorte van het eerste jong. Het ringnummer is afgelezen en het gewicht, de vleugel- en 
tarsuslengte zijn vastgesteld. De legdatum van het eerste ei, de geboorte- en de uitvliegdag van 
het eerste jong zijn exact bepaald door op vaste tijden in de broedcyclus de kast te bezoeken. 
Het aantal eieren en aantal jongen bij geboorte, ringen en uitvliegen is geteld. Op de vijftiende 
dag zijn het gewicht, de vleugel- en de tarsuslengte van de jongen gemeten, zo veel mogelijk 
tussen 12.00 en 16.00 uur omdat het gewicht in de loop van de dag sterk kan veranderen. 

2.4 Werkwijze bij de manipulatie 

In 1988 zijn bij 20 tweede broedsels alle eieren verwijderd. Dit gebeurde rond de 
veertiende dag na het leggen van het laatste ei. In 1989 zijn 49 paren met een eerste broedsel 
geselecteerd. Op de zevende dag is de helft van hun aantal eieren vervangen door plastic 
eieren, omdat twee gemanipuleerde broedsels verlaten werden direct nadat de helft van hun 
broedsel was verwijderd. De ouders keerden tijdens het broedseizoen niet meer terug om 

6 



opnieuw te broeden. Na vervanging met plastic eieren werden de broedsels vrijwel niet verlaten. 

Oneven legselgroottes zijn afwisselend naar boven of beneden afgerond. De eieren zijn 
random verwijderd. De dag na de geboorte van het eerste jong zijn de plastic eieren verwij
derd. Deze handelingen zijn zo vaak mogelijk verricht nadat het vrouwtje spontaan het nest 
verlaten had om de verstoring zo klein mogelijk te laten zijn. 

Naast elk experimenteel broedsel is een vergelijkbaar broedsel aangewezen als controle. 
De legselgroottes van de paren verschillen hoogstens één ei met de experimentelen. De 
gemiddelde legselgrootte van beide groepen is gelijk. De legdata verschillen doorgaans hoogstens 
twee dagen, tweemaal echter drie dagen. Het totale verschil in legdatum is één dag. De ouders 
van beide groepen verschillen niet significant in leeftijd, gewicht, vleugel- en tarsuslengte. Ook 
met terreinverschillen is zoveel mogelijk rekening gehouden: in elk deel van de bossen is er 
hoogstens één paar verschil tussen de controle en experimentele groep. 

De overleving van experimentele- en controleouders is berekend aan de hand van 
terugmeldingen. Het hele jaar door zijn gekleurringde vogels op voerplaatsen afgelezen. In 
september en oktober zijn met geluidsopnames territoriale mezen opgespoord. In het najaar zijn 
op twee plaatsen onder andere koolmezen met netten gevangen. Omdat veel vrouwelijke 
koolmezen in de winter in nestkasten slapen, zijn deze in december en januari 's nachts 
gecontroleerd, tijdens de avondcontroles. Tussen april en juli zijn zoveel mogelijk geringde 
koolmezen afgelezen, in de nestkasten en met de verrekijker. Enkele nestkasten zijn 's nachts 
gecontroleerd om niet-broeders op te sporen. 

2.5 Statistische verwerking 

De data zijn geanalyseerd met behulp van Statistix, een statistisch computerprogramma. 
De gebruikte toetsen zijn de two-by-two tables, de two-sample t-test, de multipele en de logis
tische regressie. In de tekst of de tabellen staat vermeld welke test gebruikt is om de 
significantie van een correlatie aan te tonen. Als grenswaarde is steeds P<0.05 aangehouden. 
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~ Resultaten 

3.1 Verwijdering van het tweede broedsel 

3.1.1 Opzet van het experiment 

De experimentele en controle paren zijn zorgvuldig samengesteld, zodat het effect van 
manipulatie niet aan verschillen in bepaalde parameters toegeschreven zou kunnen worden. Er 
zijn geen belangrijke verschillen in legselgrootte en legdatum bij eerste en tweede broedsels, 
in aantal uitgevlogen eerste broedsel jongen in 1988 en in de leeftijden van de ouders, zie tabel 
1. Daarom kan verondersteld worden dat de kwaliteit van de ouders in beide groepen gelijk is. 

3.1.2 Overleving tot broedvogel 

De overlevingskans tot het broedseizoen en de kans om terug te keren als broedvogel 
van zowel de vrouwelijke als de mannelijke gemanipuleerde ouders zijn significant hoger dan 
de controles, zie tabel 2 en figuur 5. De controle en de experimentele vrouwen overleven beter 
dan de respectievelijk mannen. Als naar de overlevingskansen tot in het broedseizoen wordt 
gekeken, blijken er significante verschillen te zijn tussen de experimentele en controlegroepen 
en tussen de sexen. Als nu naar de kansen op terugkomst als broedvogel wordt gekeken, 
hebben de ouders wiens tweede broedsel verwijderd is hogere kansen dan de controles, maar 
het verschil is niet significant. Het volgende jaar keren alleen de experimentele vrouwen sig
nificant vaker terug als broedvogel dan de mannen. 

De overlevingskansen van de individuele jongen van het eerste broedsel in 1988 stijgen 
enigszins, niet significant, na verwijdering van het tweede broedsel, zie tabel 3. Hoewel de trend 
steeds is dat meer jongen van experimentele ouders overleven, is het verschil in geen enkele 
van de onderscheiden periodes significant. Het verschil in overleving is in het najaar het grootst, 
maar ook dan bij de controles niet significant lager. 

3.1.3 Reproductieniveau in het volgende jaar 

De reproductieniveaus van controle en experimentele paren verschillen in het volgende 
jaar niet significant, zie tabel 4. De trend is dat de ouders van wie het tweede broedsel is 
verwijderd, gemiddeld een groter eerste broedsel leggen en later in het broedseizoen beginnen 
met leggen. 

Het effect van de verwijdering van het tweede broedsel op het succes van het eerste 
broedsel in het volgende jaar is alleen geanalyseerd voor de controles in 1989, zie tabel 5. Dit 
omdat bij de opzet van het experiment in 1989 geen rekening is gehouden met de groepen in 
1988. Achteraf blijken de groepen niet gelijkmatig verdeeld te zijn: in de experimentele groep 
van 1989 is maar één controle geplaatst. Daarom zijn de verschillen bij de experimentele groep 
niet geanalyseerd. 

Verwijdering van het tweede broedselleidt tot een significant hoger aantal vijftiende dags 
en uitgevlogen eerste broedsel jongen in het volgende jaar. Omdat het aantal broedsels echter 
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klein is, is het effect waarschijnlijk te verwaarlozen. Bij de analyse van de manipulatie van het 
eerste broedsel is daarom geen rekening gehouden met de manipulatie in het vorige jaar. 

3.2 Halvering van het eerste broedsel 

3.2.1 Opzet van het experiment 

Net als bij het vorige experiment zijn ook hier de parameters die verschil in ouderlijke 
kwaliteit aanduiden statistisch onderzocht, zie tabel 6. Er zijn tussen controle en experimentele 
paren geen significante verschillen gevonden in legselgrootte en legdatum en in de leeftijden 
van de ouders. Ook nu is het experiment goed opgezet en is er geen verschil in ouderlijke 
kwaliteit gevonden. 

3.2.2 Aantallen jongen tot uitvliegen 

Een evenredig deel van het totaal aantal eieren komt niet uit bij de experimentele en 
controle groepen, zie tabel 7. Bij de geboorte hebben de verkleinde broedsels dan ook ongeveer 
de helft van het aantal controle jongen, zie figuur 6. Op de vijftiende dag blijkt echter dat het 
aantal controle jongen per broedsel sterker is afgenomen dan het aantal experimentele. Nog 
kleiner is het verschil bij uitvliegen. Door nu het aantal jongen in een bepaald stadium te delen 
door het aantal in een eerder stadium kan het relatieve succes van de twee groepen vergeleken 
worden. Dan blijkt dit relatieve succes bij de experimentele groep het grootst te zijn, maar niet 
altijd significant, zie tabel 8. De grootste relatieve sterfte treedt op tussen geboorte en de 
vijftiende dag. De kans op overleving van de periode tussen de vijftiende dag en uitvliegen 
verschilt niet significant voor de beide groepen jongen. 

3.2.3 Broedsucces 

Het broedsucces wordt berekend door het aantal uitgevlogen jongen te delen door het 
aantal geboren jongen. Uit tabel 8 blijkt dat halvering van het legsel een significant positief 
effect heeft op het broedsucces. Na statistische analyse met behulp van lineaire regressie blijkt 
ook de geboortedatum een significant effect te hebben, maar dan negatief: hoe later in het 
broedseizoen de jongen geboren worden, hoe kleiner het broedsucces is. Als het product van 
manipulatiecategorie en geboortedatum wordt toegevoegd aan een model met beide factoren 
is deze ook significant gecorreleerd, zie tabel 9 en figuur 7. Dit betekent dat de rich
tingscoëfficienten van beide lijnen significant verschillen en dat manipulatie een sterker effect 
heeft op de eerdere broedsels. 

3.2.4 Conditie van het broedsel 

Het succes van de ouders in het grootbrengen van de jongen blijkt, naast uit het 
broedsucces, ook uit de gemiddelde gewichten, tarsus- en vleugellengtes van het broedsel. Nu 
blijkt dat de experimentele ouders hun jongen beter verzorgd hebben: gemiddeld gewicht en 
tarsuslengte zijn significant hoger, zie tabel 10. Ook de vleugellengte volgt deze trend, maar 
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hierbij is het verschil niet significant. Te zien is dat de mannelijke jongen consequent groter en 
zwaarder zijn dan de vrouwelijke. In figuur 8 zijn per broedsel de gemiddelde gewichten 
uitgezet van de mannelijke, vrouwelijke en het totaal aantal jongen (dus ook de jongen waarvan 
de sexe niet vast te stellen was). Het gewicht is significant gecorreleerd met manipula
tiecategorie en sexe, zie tabel 11. Na toevoeging van het product van sexe en manipulatie
categorie moet het model verworpen worden: de richtingscoëfficienten van de lijnen verschillen 
dus niet significant. Het effect van manipulatie op het gewicht van de mannen is dus niet 
significant groter dan op de vrouwelijke jongen. 

3.2.5 Leeftijd bij uitvliegen 

De uitvliegleeftijd varieert sterk binnen de manipulatiegroepen, zie tabel 12 en figuur 9. 
De experimentele jongen vliegen eerder uit, maar het verschil is net niet significant. Samen met 
de vleugellengte in een lineair regressiemodel zijn het gewicht, het aantal uitgevlogen jongen 
en de leeftijd van de vrouw significant gecorreleerd met de uitvliegleeftijd, zie tabel 13. De 
uitvliegleeftijd wordt kleiner bij toenemende vleugellengte en groter bij toenemend gewicht. 

3.2.6 Percentage tweede broedsels 

De experimentele paren leggen vaker tweede broedsels dan de controles, maar het 
verschil is niet significant, zie tabel 14. Verkleining van het eerste broedsel speelt zelfs geen 
enkele rol bij de verklaring van de variantie: de belangrijkste factor is de uitvliegdatum van het 
eerste broedsel, zie tabel 15. Deze kan samen met de sexratio en de leeftijd van de man een 
logistisch model vormen. 

3.2. 7 Legselgrootte tweede broedsel 

De experimentele paren met een tweede broedsel hebben een significant groter legsel dan 
de vergelijkbare controle paren, zie tabel 16. Dit effect is zuiver aan manipulatie te wijten. 

3.2.8 Interval tussen broedsels 

Manipulatie heeft geen significant effect op de duur van het interval tot het tweede 
broedsel, zie tabel 17. De tijd tussen het eerste en het tweede broedsel is significant positief 
gecorreleerd met het aantal uitgevlogen jongen en de uitvliegdatum, zie tabel 18. Een lineair 
model met de uitvliegdatum en het aantal uitgevlogen eerste broedsel jongen verklaart 92 
procent van de variantie in intervalduur tussen twee broedsels. Oudere mannen en vrouwen 
nemen meer tijd tot het volgende broedsel, maar dit gegeven voegt niets toe aan de verklaring 
van de variantie en wordt daarom niet in het model opgenomen. 
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~ Discussie 

4.1 Opzet van het experiment 

Belangrijk bij deze broedselmanipulaties is dat de ouders van beide groepen gelijk van 
kwaliteit zijn, zodat de uitkomsten van het onderzoek alleen terug te voeren zijn op verschillen 
in de reproductieniveau. De experimentele groepen blijken goed geselecteerd te zijn: er zijn 
geen significante verschillen. 

Ouders zien verwijdering van eieren wellicht als predatie van het nest. Hun reactie, 
verlaten van het broedsel en de nestkast, kan gevolgen hebben voor hun overleving. Dit geldt 
misschien vooral bij het verwijderen van de tweede broedsels: als ouders niet alleen hun kast 
maar ook hun territorium verlaten, is hun voedselvoorziening in de winter minder zeker gesteld. 

Enkele paren verlieten hun broedsel nadat de eieren voor plastic waren verwisseld. Dit 
fenomeen blijkt gelijk verdeeld te zijn over de manipulatiecategorien; hun legselgrootte en 
legdata wijken niet af van het gemiddelde van de groep. De legsels worden niet meegenomen 
in de analyse vanaf het moment dat ze verlaten zijn. 

Van Balen (1973) citeert Kluyver: de gemiddelde grootte van het eerste broedsel neemt 
af bij toenemende dichtheden, maar de correlaties zijn niet significant. De legselgrootte op 
Vlieland was in 1989 vrij laag: er kan sprake zijn geweest van een hoge dichtheid. Dit wordt 
gestaafd door de verhoudingsgewijze lage gewichten (zie figuur 10), late legdatum, lage aantal 
tweede broedsel (zie figuur 11). Dit wijst allemaal op een slecht jaar; of dit nu veroorzaakt 
wordt door een hoge dichtheid of een slechte voedselsituatie is niet te zeggen. Opvallend in 
verband hiermee is de vele niet-broeders, zowel losse mannen als vrouwen en paren die geen 
eieren legden in hun nest (Verhuist en Datema, pers. med.). 

4.2 Verzorging van het tweede broedsel en overleving 

Het tweede broedsel is verwijderd vlak voor de verwachte geboorte. Alleen het effect van 
verzorging van de jongen op overlevingskansen van de ouders wordt hiermee onderzocht. 
Ouders waarvan het tweede broedsel verwijderd is, lijken hogere overlevingskansen te hebben 
dan controles maar het verschil is niet significant. De overleving van ouders met een tweede 
broedsel is laag, gemiddeld 24%, terwijl het percentage lokale overleving van alle ouders op 
Vlieland ongeveer 40% is (geschat aan de hand van gegevens in Tinbergen e.a., 1984). He t 
negatieve effect van de verzorging van het tweede broedsel op de ouderlijke overleving kan 
misschien geweten worden aan interferentie met de rui, aan het hogere energieverbruik bij de 
ouders en aan voedselschaarste in de omgeving van de nestkast Of verzorging van een tweede 
broedsel ten koste gaat van overleving moet blijken uit gelijksoortige experimenten in de 
volgende broedseizoenen. 

De overlevingskansen van het eerste broedsel stijgen, maar niet significant, door 
verwijdering van het daaropvolgende tweede broedsel. Het leggen, bebroeden en verzorgen van 
een tweede broedsel zou ten koste kunnen gaan van de verzorging van de eerste broedsel 
jongen. De periodes waarin de eerste en tweede broedsel jongen verzorgd worden, overlappen 
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elkaar blijkbaar. Verder onderzoek op dit gebied zou uit kunnen wijzen hoe de verzorging van 
eerste en tweede broedsel samenhangen. 

De kosten en baten van het tweede broedsel zijn bekend: het is dus mogelijk te 
berekenen welke manipulatiecategorie de hoogste fitness heeft bereikt. Daarbij moeten de 
overlevingspercenatges van de jongen door de helft gedeeld worden, omdat elk individu maar 
de helft van zijn genen aan zijn jongen door kan geven. We summeren voor de individuele 
koolmezen van de controle broedsels het volgende: 
- a=overlevingspercentage van het tweede broedsel x 0.5 
- b=overlevingspercentage van het eerste broedsel x 0.5 
- c=overlevingspercentage van de ouder. 
Acht jongen van de twintig tweede broedsels zijn teruggekeerd als broedvogel, a is dus 
(8/20)x0.5 =0.2. Elf jongen van de twintig eerste broedsels overleefden, b is dus (11/20)x0.5 =0.2-
75. 8 van de veertig controleouders keren terug als broedvogel, c=0.2. Totaal is dit een waarde 
van 0.675. 

Voor de experimentele ouders geldt de volgende rekensom: 
- b=overlevingspercentage van het eerste broedsel x 0.5 
- c=overlevingspercentage van de ouder. 
Zestien van de twintig eerste broedsel jongen overleefden, b is dus (16/20)x0.5 =0.40. Elf van 
de veertig ouders keren terug als broedvogel, c is dus 0.275. Totaal is dit een waarde van 0.675. 

De waarden zijn voor experimenteel en controle gelijk. Er van uitgaande dat de 
koolmezen hun reproductie optimaliseren, is dit een vreemd resultaat. Door manipulatie zijn 
de ouders toch van hun optimale keuze afgebracht? De individuen zouden over sterke 
compensatie mechanismen kunnen beschikken. Stel dat de ouderlijke overlevingskans, die bij 
de experimentelen een grotere rol speelt, een risicovollere manier is om de reproductie in de 
toekomst te waarborgen dan het leggen van een tweede broedsel. Het mogelijk dat dan, als 
het Lifetime Reproductive Succes wordt berekend, de controle broedsels toch in het voordeel 
blijken te zijn. Afhankelijk van externe omstandigheden kan het optimum verschuiven, misschien 
was het optimum in 1988 juist in de richting van zo weinig mogelijk tweede broedsels 
geschoven. Een probleem bij deze berekening is dat de tweede broedsels verwijderd zijn, zodat 
de vergelijking is tussen het wel of niet verzorgen van een extra broedsel. 

4.3 Halvering van het eerste broedsel 

De lagere sterfte bij verkleinde broedsels was te verwachten: bij verkleining van het 
broedsel stijgt het gewicht en daarmee de kans op overleving (Tinbergen en Boerlijst, in prep. ). 
Ouders kunnen hierdoor de verminderde opbrengst aan jongen deels compenseren. Omdat er 
echter minder jongen per broedsel zijn, is de recrutering uit beide broedsels misschien vrijwel 
gelijk. Omdat de recruteringskansen van zware jongen hoger zijn (tot een zeker gewicht) en we 
er van uitgaan dat ouders zonder inmenging optimaal reproduceren, verwachten we dat de 
experimentele broedsels minder recruten opleveren in het volgende jaar dan de controles. Dit 
zal het onderzoek in 1990 moeten bevestigen. 

Experimentele jongen vliegen iets eerder uit dan de controles, maar niet significant, 
waarschijnlijk omdat de spreiding zo groot is. Opvallend is echter dat lichtere broedsels eerder 
uitvliegen. Als de ouders moeite hebben met het voeren van hun jongen (groot nest, weinig 
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voedsel in de directe omgeving) halen ze de jongen wellicht eerder uit de kast om het 
foerageren te vergemakkelijken. Een andere mogelijkheid is dat het gewicht afneemt tegen de 
tijd dat de jongen in staat zijn uit te vliegen, omdat de ouders ze door hen uit te hongeren uit 
de kast willen lokken. 

Manipulatie van het eerste broedsel resulteert in een significant groter tweede legsel, 
verhoogt de kans op een tweede broedsel, maar niet significant. De uitvliegdatum is een belang
rijke factor voor zowel de kans op een tweede broedsel als de interval tussen broedsels: als de 
mezen te laat in het seizoen hun eerste broedsel jongen onafhankelijk hebben gemaakt, kan 
de verzorging van het tweede broedsel gaan interfereren met de ruiperiode. Opvallend is dat 
als de uitvliegdatum later is, het langer duurt voor het tweede broedsel wordt begonnen. De 
haast die de naderende rui vergt, is blijkbaar minder belangrijk dan het feit dat de ouders of 
de voedselomstandigheden om het nest uitgeput zijn. Ouders wiens overlevingskansen laag zijn, 
nemen het tweede broedsel wellicht dan toch. Met deze proefopzet valt echter niet uit te 
maken of tweede broedsel ouders eerder sterven door de verzorging van hun tweede broedsel 
of dat het vooral de zwakke ouders zijn die voor een tweede broedsel kiezen omdat ze toch 
waarschijnlijk doodgaan. 
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~ Samenvatting 

De experimentele groep van 1988 heeft in 1989 een groter legsel, een eerdere legdatum 
en een hoger percentage tweede broedsels, maar dit verschil met de controle groep is niet 
significant. Na verwijdering van het tweede broedsel hebben de eerste broedsel jongen iets 
betere overlevingskansen, niet significant. Verwijdering van het eerste broedsel verhoogt de kans 
van de ouders op terugkomst als broedvogel, maar niet significant. De experimentele mannen 
overleven significant slechter dan de vrouwen. 

Verkleining van het eerste broedsel verkleint de absolute en vergroot de relatieve 
aantallen jongen tussen geboorte en uitvliegen. Het broedsucces is hoger, maar het aantal 
jongen bij uitvliegen is lager. De conditie van de experimentele jongen is beter, zoals blijkt uit 
het grotere gewicht, vleugel- en tarsuslengte. De jongen vliegen iets eerder uit, niet significant. 
Manipulatie van het eerste broedsel verhoogt de kans op een tweede broedsel en verkort de 
tijd tussen beide broedsels, maar niet significant. 
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leeftijd van de vrouw (a ge female) 
leeftijd van de man (a ge male) 
avondcontrole, terugvangst in december 
geboortedatum (birth date) 
legselgrootte ( clutch size) 
controle 
controle man of vrouw ( male/female) 
coefficient 
experimenteel 
experimentele man of vrouw (male/female) 
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uitvliegdatum (fledging date) 
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interval tot broedseizoen 
legdatum 
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manipulatiecategorie 
aantal 
aantal jongen geboren (number barn) 
aantal jongen uitgevlogen (number fledged) 
aantal jongen op de vijftiende dag 
kans 
recrutering, overleving tot broedvogel 
sexe 
terugmelding in het broedseizoen (survival breedingseason) 
temmelding als broedvogel (survival broedvogel) 
standaard deviatie 
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terugvangst over de gehele periode (survival winter totaal) 
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figuur 3 
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figuur 4 

relatief percentage tweede broedsels 
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figuur 5 
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figuur 6 
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figuur 7 
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figuur 9 
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figuur 10 
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figuur 11 
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10 Tabellen 

tabel 1 
Parameters van de tweede broedsel ouders in 1988 

C ± sd E ± sd 

cs 2e br 7.3 ± 6.1 7.4 ± 1.0 
ld 2e br 65.9 ± 6.1 66.1 ± 6.0 
aP 3.5 2.5 

cs 1e br 8.35 ± 1.1 9.1 ± 1.1 
ld 1e br 20.8 ± 3.4 21.2 ± 2.1 
nf 1e br 5.8 ± 1.8 6.0 ± 1.9 

n paren 20 20 

tabel 2 
Ouderlijke overlevingskansen en terugkomst als broedvogel, met de toetsen op significantie in 
tabel 2a 

SBrs (n) SBrv (n) 

CM 0.20 (4) 0.15 (3) 
EM 0.35 (7) 0.20 (4) 
CF 0.35 (7) 0.25 (5) 
EF 0.65 (13) 0.35 (7) 

tabel 2a 
Significantie van de verschillen in overlevingskansen en kansen op terugkomst als broedvogel, 
getoetst met de two-sample t-test 

SBrs SBrv 

CM-EM 0.02 0.35 
CF-EF 0.00 0.12 
CM-CF 0.02 0.08 
EM-EF 0.00 0.02 
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tabel 3 
Overleving en recrutering van de eerste broedsel jongen van controles en ouders wiens tweede 
broedsel verwijderd is, getoetst met de two-sample t-test 

c E p 
(nE) (116) (121) 

SvW 0.04 0.09 0.14 
AVC 0.09 0.08 0.69 
sw 0.3 0.05 0.57 
SWTot 0.21 0.23 0.66 
SBrs 0.12 0.14 0.66 
Ree 0.10 0.13 0.40 

tabel 4 
Gemiddelde legselgrootte en legdatum van de controles in 1989 voor controles en paren met 
verwijderd tweede broedsel in 1988, getoetst met de two-sample t-test 

C ± sd E ± sd p 

es 1e br 7.9 ± 2.1 9.2 ± 1.2 0.12 
ld 1e br 26.9 ± 5.2 31.7 ± 4.3 0.06 
n paren 7 9 

tabel 5 
Aantal jongen van de controle en experimentele groepen uit 1988 voor de controle groep in 
1989, getoetst met de two-sample t-test 

C ± sd E ± sd p 

nB 5.2 ± 3.0 8.3 ± 1.5 0.15 
n15 3.2 ± 2.3 8.0 ± 2.0 0.02 
nF 3.0 ± 2.2 7.7 ± 2.1 0.03 
n paren 5 3 
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tabel 6 
Parameters van de eerste broedsel ouders in 1989, getoetst met de two-sample t-test 

C ± sd E ± sd p 

CS 8.4 ± 1.3 8.4 ± 1.2 0.93 
ld 29.3 ± 4.9 29.4 ± 4.9 0.89 
aF 1.7 ± 1.2 1.9 ± 1.3 0.50 
aM 1.7 ± 1.0 1.6 ± 1.0 0.77 
n paren 46 46 

tabel 7 
Aantal jongen van controle en verkleinde eerste broedsels in 1989, getoetst met de two-sample 
t-test 

C ± sd E ± sd p 

nB 6.9 ± 2.1 3.3 ± 1.2 0.00 
n15 7.1 ± 3.0 2.9 ± 1.7 0.00 
nF 4.0 ± 2.9 2.7 ± 1.7 0.01 
n paren 46 46 

tabel 8 
Relatief aantal jongen van controle en verkleinde eerste broedsels in 1989, getoetst met de two
sample t-test 

C ± sd (n) E ± sd (n) p 

nB/ecs 0.82 ± 0.22 ( 46) 0. 79 ± 0.26 ( 46) 0.48 
n15/nB 0.65 ± 0.40 ( 45) 0.84 ± 0.35 ( 44) 0.02 
nF/nB 0.60 ± 0.39 ( 45) 0.82 ± 0.37 (44) 0.01 
nF/n15 0.91 ± 0.18 ( 44) 0.96 ± 0.17 ( 44) 0.20 
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Tabel 9 
Factoren die gecorreleerd zijn met het broedsucces (aantal uitgevlogen/aantal geboren) in een 
logistisch regressiemodel 

coef. ± sd p 

constante 17.07 ± 3.89 0.00 
me -9.42 ± 2.82 0.00 
bd -0.36 ± 0.08 0.00 
Imcbd 0.21 ± 0.06 0.00 

tabel 10 
Parameters die de conditie aangeven van het eerste broedsel in 1989, getoetst met de two
sample t-test 

s C ± sd (n) E ± sd (n) p 

Gew M 16.6 ± 1.7 (32) 18.3 ± 1.2 (33) 0.00 
F 16.2 ± 1.9 (34) 17.3 ± 1.3 (34) 0.01 
Tot 16.2 ± 1.9 (36) 17.7 ± 1.4 (38) 0.00 

VI M 19.0 ± 0.8 (32) 19.3 ± 0.7 (33) 0.04 
F 18.8 ± 0.6 (34) 19.1 ± 0.6 (34) 0.10 
Tot 18.8 ± 0. 7 (36) 19.2 ± 0.6 (38) 0.03 

Ta M 51.0 ± 5.1 (32) 52.7 ± 3.1 (33) 0.11 
F 50.3 ± 3.6 (34) 51.3 ± 5.3 (34) 0.38 
Tot 50.0 ± 4.6 (36) 51.6 ± 4.8 (38) 0.15 

tabel 11 
Sexe gebonden gewichtsverschillen bij eerste broedsel jongen m controle en gehalveerde 
broedsels, in een multipel regressie model 

coef. ± sd p 

constante 13.93 ± 0.57 0.00 
me 1.39 ± 0.26 0.00 
s 0.70 ± 0.26 0.01 
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tabel 12 
Leeftijd van de eerste broedsel jongen bij uitvliegen, getoetst met de two-sample t-test 

FA 
n 

tabel 13 

C ± sd 

18.64 ± 1.29 
25 

E ± sd 

17.91 ± 1.27 
22 

p 

0.06 

Factoren die gecorreleerd zijn met de uitvliegleeftijd in een lineair regressie model 

coef. ± sd p 

constante 22.4 ± 2.7 0.000 
Vl -0.34 ± 0.05 0.000 
Gew 0.36 ± 0.10 0.001 
nF 0.30 ± 0.07 0.000 
fd 0.09 ± 0.03 0.004 

tabel 14 
De kans op een tweede broedsel bij controle en verkleinde broedsels, getoetst met de two
sample t-test 

2e br 
n 

tabel 15 

C ± sd 

0.09 ± 0.28 
46 

E ± sd 

0.17 ± 0.38 
46 

p 

0.22 

Factoren die gecorreleerd zijn met het percentage tweede broedsels in een logistisch regressie 
model 

coef. ± sd p 

constante 2.91 ± 0.92 0.003 
fd -0.04 ± 0.01 0.005 
sr 0.63 ± 0.24 0.011 
aM -0.15 ± 0.06 0.012 
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tabel 16 
Legselgrootte van het tweede broedsel bij controle en verkleinde broedsels, getoetst met de 
two-sample t-test 

es 2e br 
n 

tabel 17 

C ± sd 

4.0 ± 1.0 
3 

E ± sd 

7.2 ± 0.9 
5 

p 

0.00 

Intetval tussen het eerste en tweede broedsel bij controle en verkleinde broedsels, getoetst met 
de two-sample t-test 

ItBr 
n 

tabel 18 

C ± sd 

36.0 ± 3.9 
4 

E ± sd 

33.8 ± 4.3 
6 

p 

0.45 

Factoren die gecorreleerd zijn met de intetvalduur tussen het eerste en het tweede broedsel 
in een lineair regressie model 

constante 
fd 
nF 

coef. ± sd 

-80.9 ± 14.8 
1.58 ± 0.02 
2.48 ± 0.39 

p 

0.003 
0.001 
0.002 
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