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1. INLEIDING 

De Bonte Vliegenvanger is een holenbroeder die zich het grootste deel van 

het jaar in Afrika ophoudt. In het voorjaar trekt hij naar Europa en broedt 

daar voornamelijk in de meer noordelijk gelegen regionen. Het verblijf in 

Nederland beperkt zich tot de periode van half april tot ca. eind augustus. 

Per broedpaar wordt slechts één legsel geproduceerd. Alleen bij mislukking 

hiervan kan het soms komen tot een zogenaamd vervolglegsel. 

In de afgelopen vijftig jaar is het aantal in ons land broedende Bonte 

Vliegenvangers sterk toegenomen. Dit is waarschijnlijk vooral te danken aan 

een verbetering van de broedfaciliteiten, tot stand gebracht door herbebossing 

en het ophangen van nestkasten. Op het moment wordt de soort reeds in vrijwel 

alle bosrijke delen van ons land aangetroffen. Daarnaast blijkt dat hij steeds 

verder oprukt zowel in noordelijke als in westelijke richting. 

In dit verslag zal nader worden ingegaan op de vestiging en de broedbiologie 

van de Bonte Vliegenvanger in het Nationale Park "De Hoge Veluwe". Nagegaan 

zal worden of de populatiedichtheid en een aantal andere, o.a. uit 

literatuuronderzoek bekende, factoren hierop van invloed zijn. Zo wordt 

besproken aan welk type habitat en nestkast de voorkeur gegeven wordt. 

Verder zal getracht worden relaties aan te tonen tussen enige broedgegevens 

- zoals legselgrootte, eidimensies, broedsucces, en gewicht van ouders en 

jongen - en een groep van geselecteerde factoren. Daarna zal kort worden 

ingegaan op de mogelijke invloed van bepaalde factoren op de voederfrequentie. 

Tenslotte wordt er een vergelijking gemaakt van enkele (jaar)-broedgegevens 

- aantallen broedparen, gemiddelde legselgrootte, broedsucces en het aantal 

per paar uitgevlogen jongen - tussen en binnen de Bonte Vliegenvanger-, 

Koolmees- en Pimpelmees-populaties. 

2. VESTIGING 

2.1. Bezetting en instandhouding van een territorium 

2.1.1. Methode 

Het vestigingsproces van Bonte Vliegenvangers* -mannetjes in 1986 is als 

volgt bestudeerd. 

Gedurende de periode van 24 april, de dag waarop de eerste exemplaren 

werden waargenomen, tot en met 3 juni werd vrijwel dagelijks één of meerdere 

malen een route gefietst langs ongeveer 100 nestkasten binnen het proefterrein 

op de Hoge Veluwe (Fig. 1). Per kast werden de daar waargenomen activiteiten 

* In de rest van dit verslag zal de afkorting bvl gebruikt worden. 
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genoteerd. Bovendien werden verscheidene kasten gedurende langere tijd, 

dit wil zeggen ;t à 2 uur geobserveerd om bepaalde gedragingen van de vogels 

meer in detail te kunnen bestuderen. 

2.1.2. Resultaten 

2.1.2.1. Relaties tussen zanggedrag en omgevingsfactoren 

Het verloop van het aantal waargenomen zingende bvl-mannetjes tussen 

9 en 10 uur 's morgens op de verschillende dagen is weergegeven in Fig. 2. 

De grafiek lijkt globaal te bestaan uit een stijgend en een dalend gedeelte. 

Het stijgende deel kan verklaard worden uit het feit dat er toen steeds meer 

mannetjes arriveerden en zich probeerden te vestigen. Twee redenen voor 

de later optredende daling zijn: a) er komen steeds minder nieuwe mannetjes 

bij en b) degenen die een partner gevonden hebben stoppen (vrijwel) met zingen. 

De piek rond 54/4 (24 april) kan wellicht verklaard worden uit het feit dat 

reeds langer aanwezige mannetjes een tweede vrouwtje proberen te lokken. 

Polygamie komt bij bvl's namelijk vrij frequent voor. 

Gevonden grote afwijkingen van de bovengenoemde (hypothetische) stijgende-

respectievelijk dalende lijn, worden waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt 

door weersfactoren zoals temperatuur, neerslag, en het al dan niet schijnen 

van de zon. Zo wordt bij regen (vrijwel) niet gezongen. De aanwezigheid van 

de zon (zie de omcirkelde punten in Fig. 2) en/of een hogere temperatuur 

schijnen daarentegen juist een positieve invloed op het zanggedrag te hebben. 

Dit blijkt vooral duidelijk bij vergelijking van het eerste deel van de zangcurve 

met die van de temperatuur. 

Figuur 3 geeft de relatie tussen het aantal zingende mannetjes en de tijd 

van de dag weer. Ieder punt correspondeert met het aantal zingende mannetjes 

(y), die tijdens een bepaalde route, gemaakt op het gemiddelde tijdstip x,* 

aangetroffen werden. Uit regressie-analyse bleek dat er een significant 

negatieve correlatie tussen x en y variabelen bestaat (r = 0.64 en p = 0.000). 

Het aantal zingende mannetjes neemt dus significant af in de loop van de 

dag. Kennelijk wordt vooral 's morgens veel moeite getroost om enerzijds 

een vrouwtje te lokken, en anderzijds ongewenste indringers te weren, twee 

zaken die bereikt kunnen worden door middel van zang. 

2.1.2.2. Zanggedrag en interacties 

Aan de hand van nauwkeuriger observaties van een aantal vogels kan een 

beschrijving van algemeen voorkomende gedragspatronen in de volgende 

situaties gegeven worden. 

* Significant als p < 0.05 (aangehouden in het gehele verslag) 
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1) Het territoriaal gedrag van bvl-mannetjes bij afwezigheid van andere 

individuen in de directe omgeving: 

Het mannetje· zingt meestal op geringe afstand, dit wil zeggen minder dan 

10 m, van een kast. Zijn territorium bevat dan ook niet veel meer dan de 

kast en diens directe omgeving (Von Haartman 1955). Het zingen wordt 

voortdurend onderbroken door korte vluchten door de lucht of naar de grond, 

voor het vangen van prooi. Af en toe vliegt hij naar de kast, om vervolgens 

even voor de oppening te gaan "hangen" of, hetgeen minder vaak gebeurt, 

de kast binnen te gaan. Soms is het mannetje gedurende enige tijd, maar 

meestal niet langer dan circa een kwartier, uit de directe omgeving van de 

kast verdwenen. 

2) Interacties tussen bvl's en andere soorten: 

Deze interacties werden vooral 's morgens waargenomen. 

Wanneer een vogel de kast nadert waarbij een bvl zingt, begint deze laatste 

meestal te alarmeren ("bit-bit"). De reactie van de indringer kan daarop zijn: 

verdwijnen, hetgeen meestal gebeurt, of blijven dan wel dichterbij komen. 

Dit laatste doet zich waarschijnlijk vooral voor in die gevallen wanneer deze 

de werkelijke "eigenaar" van de betreffende kast is. 

Opnieuw zijn er nu weer twee mogelijkheden: of de bvl doet een uitval 

naar de indringer, iets wat meestal gebeurde, Of de indringer doet een uitval 

naar de bvl. Van Pimpelmezen werd dit laatste verscheidene malen gezien. 

in één geval ging dit zelfs gepaard met duidelijk hoorbaar geblaas van diens 

kant. Uitvallen door Koolmezen daarentegen werden nooit waargenomen, 

meestal bleef het bij gealarmeer hoog in de bomen, waarna ze vrij snel weer 

vertrokken waren. In enkele gevallen ook leek de Koolmees zich niets van. 

de bij zijn kast zingende bvl aan te trekken en ging de bewuste kast gewoon 

binnen, waarna de bvl niet veel meer kon doen dan een aantal malen langs 

de kast scheren. 

Echt harde confrontaties werden nooit waargenomen, alhoewel deze zich 

wel moeten hebben voorgedaan, gezien een aantal dood gevonden bvl's (Tabel 

1). Ook aggressieve interacties tussen soortgenoten werden vrijwel niet gezien, 

maar dit kan ook gelegen zijn in het feit dat dit nu eenmaal moeilijker waar 

te nemen is. Naast potentiële nestkapers, holenbroeders dus, werden ook 

andere vogelsoorten die om wat voor reden dan ook te dichtbij de kast van 

een bvl kwamen, niet geduld. Zo werd driemaal gezien dat een Grote Bonte 

Specht moest vluchten na verscheidene uitvallen door een bvl-paartje. Ze 

vlogen hierbij met grote vaart op de vogel af en raakten hem daarbij zelfs 

soms even. 
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Tabel 1. De periode met de daarin door Bonte Vliegenvangers overgenomen kasten 

(bovenste deel) en de door andere soorten overgenomen kasten van Bonte 

Vliegenvangers (onderste deel) (* Bonte Vliegenvanger dood in kast gevonden). 

25-30 

128 

31-35 

105 

126 

120 

327 

175 

180 

193 

380 

207 

78 

93 

( 114)* 

(67)* 

43 

62 

225 

Periode (aprildatum) 
36-40 41-45 51-55 

166 129 95 

352 17 

331 (212)* 

357 

220 

11 

( 215)* 128 
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Samenvattend kan gezegd worden dat interacties kunnen optreden bij: 

a) het zoeken naar een geschikte nestkast; 

b) het fourageren; 

c) toevallige ontmoetingen of overschrijdingen van een territoriumgrens. 

ad a: Zowel de bvl's als de andere aanwezige holenbroeders proberen een 

kast in hun bezit te krijgen. Dat het hierbij zo nu en dan tot aanvaringen 

komt lijkt onvermijdelijk. Overigens is de concurrentie om kasten heviger 

naarmate het broedseizoen van deze twee groepen meer overlap vertoont 

(Busse & Gotzman 1962). In 1~86 was deze overlap waarschijnlijk vrij groot 

want terwijl de eerste bvl's op een vergelijkbaar moment als andere jaren 

aankwamen begon het broedseizoen van de overige soorten vrij laat als gevolg 

van het slechte voorjaarsweer. Aanwijzingen dat er een zekere competitie 

om nestkasten geweest moet zijn werden gevonden uit gegevens omtrent 

overnames van kasten (Tabel 1), die overigens voornamelijk plaatsvinden 

tijdens de nestbouw en het eilegstadium. Vooral in de periode van 31 tot 35 

april schijnt dit vrij vaak gebeurd te zijn. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt 

doordat er zich toen veel vogels probeerden te vestigen terwijl er aan de 

andere kant ook reeds veel kasten bezet waren. Verder blijkt dat een geslaagde 

overname door een bvl van andermans kast vaker voorkomt dan andersom. 

Zo kunnen zij vrij gemakkelijk de kast van Koolmezen in de eilegperiode 

overnemen aangezien deze zich dan meestal het grootste deel van de dag 

buiten de directe omgeving van de kast ophouden (Trettau 1949). Slagsvold 

(1978) concludeerde overigens uit experimenten dat overname van een 

koolmeesnest door een bvl naar alle waarschijnlijkheid het gevolg is van 

verlaten van de nestkast door de mees en niet van wegjaging door de bvl. 

Of de nestkastcompetitie in het geheel gezien erg groot geweest is, is zeer 

de vraag, aangezien er een overdaad aan kasten aanwezig is. 

ad b: Of er overeenkomsten in fourageergedrag tussen de bvl en de Koolmees, 

de meest voorkomende andere soort, bestaan blijkt uit de volgende vergelijking 

(uit: Slagsvold 1978, Berndt & Rapsch 1958). Terwijl het voedsel van Koolmezen 

voornamelijk bestaat uit rupsen is dat van de bvl meer variabel en afhankelijk 

van omgevings- en weersfactoren. In totaal echter zou z'n menu voor 2/3 

deel bestaan uit Coleoptera, Diptera en Lepidoptera. Dit voedsel wordt zowel 

op de grond als in bomen, struiken, lage ondergroei en in de lucht verzameld. 

In totaal blijkt ca. 2/5 deel van de prooi uit de lucht en de rest vanaf bodem 

en planten te worden gehaald. De Koolmees daarentegen zoekt zijn voedsel 

voornamelijk op bladeren en minder vaak op de grond. 
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Al met al blijkt dat er enige overlap in voedsel en jachtmethode tussen 

beide soorten bestaat. Een zekere mate van voedselcompetitie is dus niet 

ondenkbaar. 

3) Het baltsgedrag: 

Het mannetje zingt bij aanwezigheid van een vrouwtje nog slechts zelden. 

Hij schijnt dit alleen nog te doen, alhoewel minder hard en lang als vroeger, 

wanneer hij haar aandacht wil trekken, vooral wanneer ze zich op iets grotere 

afstand van de kast bevindt. Een aantal gedragingen die telkens herhaald 

worden zijn de volgende. 

Het mannetje vliegt richting kast. Meestal gaat hij dan even voor de ingang 

hangen, waarna hij in sommige gevallen de kast binnengaat. Dit laatste gaat 

vaak gepaard met enkele schelle piepjes. Het komt voor dat hij hierna zijn 

kop naar buiten steekt waarbij een soort kwetterend geluid gemaakt wordt. 

Ook het vrouwje maakt af en toe enige zachte geluiden ("tek-tek"). Nadat 

het mannetje de kast uitgekomen is kan hij richting vrouwtje vliegen. 

Deze reeks van gedragingen kan zich vele malen herhalen. Uiteindelijk 

zal echter het vrouwtje de kast binnengaan. Vervolgens gaat het mannetje, 

al dan niet piepend, voor de opening hangen of gaat de kast eveneens in. Even 

later verlaat hij de kast weer en gaat op een tak in de buurt zitten. Als het 

vrouwtje tenslotte de kast verlaat, vliegt hij op haar af en "achtervolgt" haar 

gedurende enige tijd. 

2.2. Keuze van een kast 

De vraag is of de keuze van een kast door een bvl-mannetje gebaseerd is 

op een voorkeur voor bepaalde eigenschappen van die kast of diens directe 

omgeving. Om hierachter te komen is als volgt te werk gegaan. 

2.2.1. Methode 

Per dag werd aan de hand van waarnemingen, gedaan tijdens de route (zie 

2.1.1), genoteerd bij welke kasten voor het eerst een zingend mannetje werd 

aangetroffen, dit wil zeggen welke mannetjes op die dag waren aangekomen. 

Deze individuen, die minstens nog éénmaal binnen drie dagen bij de betreffende 

kast gezien moesten zijn - dit om de kans op toevalstreffers te verkleinen 

- werden ingetekend op een kaart. Hierop werd eveneens de bezetting van 

de overige kasten op die bepaalde dag aangegeven. Voor alle dagen werd een 

dergelijke overzichtskaart gemaakt. Met "bezet" werd hier overigens bedoeld: 

tenminste begonnen met nestbouw. Twee redenen waarom dit criterium 

mogelijk ietwat onnauwkeurig is, zijn: a) de eerste nestbouwdag was niet 

altijd precies bekend, zodat terugrekenen vaak de enige mogelijkheid was 
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er achter te komen. Daarbij werd 5 dagen voor een halfvoltooid en 10 dagen 

voor een voltooid nest gerekend. b) Met vrij grote zekerheid kan worden 

aangenomen dat een territorium (kast) ook vóór de eerste nestbouwdag reeds 

enkele dagen bezet was. Maar hoelang is, tenminste voor de buiten de route 

gelegen kasten, onbekend. 

Toch werd het criterium- een kast is bezet vanaf de eerste nestbouwdag 

- bij gebrek aan beter" gebruikt, zowel voor de binnen als de buiten de route 

gelegen kasten. 

Het is niet bekend op welke manier en binnen welke actieradius een bvl 

naar een kast zoekt. We moeten aannemen dat onmogelijk alle kasten in het 

gehele onderzoeksterrein geinspecteerd zullen worden voordat het tot een 

keuze komt. Nauwkeuriger daarom is het om zich te richten op een beperkt 

gebied rond de gekozen kast; bijvoorbeeld een· cirkel met een straal van 100 

of 250 meter. Met vrij grote zekerheid kan gesteld worden dat de kasten 

binnen dit gebied wel alle 11gezien 11 zijn voordat een bepaalde keuze gemaakt 

werd. 

De vraag is nu: Waarin verschillen de gekozen kasten van de overige, op 

de respectievelijke aankomstdagen, beschikbare (lege)*, kasten ? 

Daartoe worden deze twee groepen vergeleken in een aantal eigenschappen, 

te weten: a) de habitat rond de kast; b) de positie van de kast; en c) de 

aanwezigheid van (niet)soortgenoten in de buurt. 

Tenslotte wordt nog een vierde factor behandeld, die eveneens een rol bij 

de keuze van een kast kan spelen, namelijk de trouw aan een bepaalde geboorte

of broedplaats. 

Vervolgens kunnen er uitspraken gedaan worden over het mogelijk bestaan 

van bepaalde voorkeuren. Overigens wordt er voornamelijk ingegaan op de 

resultaten betreffende de vergelijking van gekozen en alternatieve kasten 

binnen een straal van 100 m. De 11250 m-resultaten 11 worden kort vermeld. 

2.2.2. Resultaten 

2.2.2.1. Habitat rond de kast 

Rond elke kast is de samenstelling van de begroeiing binnen een straal van 

25 meter bekend. Voor de analyses werden slechts de gegevens betreffende 

bedekkingspercentages eik, loof-totaal en naald-totaal gebruikt. Verder is 

getracht een schatting te maken van het bedekkingspercentage ondergroei. 

* De reeds bezette kasten werden niet tot de mogelijke alternatieven gerekend 

aangezien onbekend is of deze niet gekozen werden op grond van bepaalde eigen

schappen van die kasten +omgeving of omdat de eigenaar inname verhinderde. 
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a) Het bedekkingspercentage eik. 

Vraag 1: Is er een significant verschil in percentage eik rond de gekozen en 

alternatieve kasten ? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werden de gegevens betreffende 

de gekozen en alternatieve kasten getoetst met LOGLI aan de hand van een 

3 x 2 x 11 tabel. De 3 staat hierbij voor de 3 categorieën waarin de 

verschillende percentages eik werden ondergebracht; 0-25%, 26-50% en 51-

100%, de 2 staat voor de gekozen en alternatieve kasten, en de 11 voor de 

11 verschillende data welke bekeken werden. 

Toetsing van de modellen (12) (23) en (1) (23) gaf als resultaat G = 78.95, 

df. = 40, p = 0.00024 resp. G = 79.99, df. = 42, p = 0.00037. Het verschil 

hiertussen leverde een G-waarde van 1.04 met df. = 2 op. De bijpassende 

p-waarde, bepaald met het programma CHISQ, is 0.595 (n.s.), er is dus geen 

(1) (2) effect. 

Conclusie: Het percentage eik rond de gekozen en alternatieve kasten verschilt 

niet significant (de gemiddelde percentages eik zijn resp. 32.6% en 30.3%). 

Overigens kon dezelfde conclusie getrokken worden wanneer uitgegaan 

werd van de alternatieve kasten binnen een straal van 250 meter. De p-waarde 

was nu 0.563 (n.s.) en het gemiddeld percentage eik rond de alternatieve kasten 

29.1 %. 

Vraag 2: Verandert het percentage eik rond de gekozen cq. alternatieve kasten 

in de loop van de tijd. 

Uit regressie-analyse bleek dat zowel rond de gekozen (Fig. 4) als rond 

de alternatieve kasten (Fig. 5) het percentage eik significant afneemt in de 

loop van de tijd (r = 0.24, p = 0.048 resp. r = 0.13, p = 0.045). 

b) Het bedekkingspercentage loof-totaal. 

Is er een significant verschil in percentage loof rond de gekozen en 

alternatieve kasten ? 

Ook hier werden de gegevens betreffende gekozen en alternatieve kasten 

getoetst met LOGLI aan de hand van een 3 x 2 x 11 tabel (vergl. 2.2.2.1.a). 

Toetsing van de modellen (12) (23) en (1) (23) gaf: G = 66.06, df. = 40, p 

= 0.006 resp. G = 67 .49, df. = 42, p = 0.001. Het verschil hiertussen leverde 

een G-waarde van 1.43 met df. = 2 op. De bijpassende p-waarde is 0.48 g 

(n.s.) oftewel is er geen (1) (2) effect. 

Conclusie: Het percentage loof rond de gekozen en alternatieve kasten verschilt 

niet significant (de gemiddelde waarden zijn resp. 46.5% en 49.1 %). 

Ook hier kon dezelfde conclusie getrokken worden wanneer uitgegaan werd 

van de alternatieve kasten binnen een straal van 250 meter. De p-waarde 
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was nu 0.668 (n.s.) en het gemiddeld percentage loof rond de alternatieve 

kasten 47 .6%. 

Uit regressie-analyse bleek dat zowel rond de gekozen (Fig. 6) als rond 

de alternatieve kasten (Fig. 7) het percentage loof significant afneemt in 

de loop van de tijd (r = 0.24, p = 0.046, resp. r = 0.18, p = 0.007). De hierboven 

gevonden resultaten zijn niet verwonderlijk, aangezien een belangrijk deel 

van het loofhout uit eik bestaat. 

c) Het bedekkingspercentage naald-totaal. 

Is er een significant verschil in percentage naald rond de gekozen en 

alternatieve kasten ? 

De gegevens werden getoetst met LOGLI aan de hand van een 2 (de 

categorieën 0-25% en> 25%) x 2 x 11 tabel. 

Toetsing van de modellen (12) (23) en (1) (23) gaf: G = 25.42, df. = 20, p 

= 0.19, resp. G = 29.69, df. 21, p = 0.10. Het verschil hiertussen leverde een 

G-waarde van 4.27 met df. = 1 op. De bijbehorende p-waarde is 0.039 (sign.). 

Dus is er een 1-2 effect. Vervolgens leverde toetsing van het model (12) (13) 

(23) op: G = 8.69, df. 10 en p = 0.56. (n.s.). Dus het 1-2 effect wordt niet door 

(3) beïnvloed. 

Conclusie: Het percentage naald rond de gekozen en alternatieve kasten 

verschilt significant. Dit bleek eveneens uit een Wilcoxon-toets (p = 0.013). 

Het percentage naald rond de gekozen kasten bedroeg gemiddeld 23.0% 

en rond de alternatieve kasten 16.6%. Wanneer uitgegaan werd van de 

alternatieve kasten binnen een straal van 250 m bleek geen significant verschil 

(LOGLI; 3 x 2 x 11 Tabel; p = 0.111). Het percentage naald rond deze kasten 

was gemiddeld 16.0%. 

Uit regressie-analyse bleek dat het percentage naald rond zowel de gekozen 

als alternatieve kasten niet significant verandert in de loop van de tijd 

(r = 0.29, p = 0.58 resp. r = 0.11, p = o.il). 

d) Het bedekkingspercentage ondergroei. 

Getracht werd een schatting van dit percentage te maken door selectie 

van loof- en naaldbomen lager dan 6 m, struiken en naaldbomen met een 

stambedekking vallend in categorie 3 of 4 (dwz. met laaghangende takken) 

uit het totaal van begroeiingsgegevens. 

Vraag: Is er een significant verschil in percentage ondergroei rond de gekozen 

en alternatieve kasten ? 

De gegevens werden getoetst met LOGLI aan de hand van een 4 (de 

categorieën 0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%) x 2 x 11 tabel. 
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Toetsing van de modellen (12) (23) en (1) (23) gaf: G = 39.87, df. = 40, p = 0.48 

respectievelijk G = 49.8, df. = 42, p = 0.19. Het verschilleverde een G-waarde 

van 9.93 met df. = 2 op. De bijbehorende p-waarde is 0.007 (sign.). Dus er 

is een (1-2) effect. 

Toetsing van het model (12) (13) (23) gaf: G = 6.98, df. = 20 en p = 1.00 

(n.s.). Het (1-2) effect wordt dus niet door (3) beïnvloed. 

Conclusie: het percentage ondergroei rond de gekozen en alternatieve kasten 

verschilt significant (de gemiddelde waarden zijn respectievelijk 37.4% en 

27 .9%). 

Uit regressie-analyse bleek dat het percentage ondergroei rond zowel de 

gekozen als alternatieve kasten niet significant verandert in de loop van de 

tijd (r = 0.18, p = 0.14 resp. r = 0.89, p = 0.18). 

2.2.2.2. Positie van de kast 

Van alle kasten werd de kompasrichting waarop de opening hangt bepaald. 

Vraag: Is er een significant verschil tussen de positieverdelingen van gekozen 

en alternatieve kasten (zie Tabel 2)? Dit werd op de volgende manier getoetst: 

a) met LOGLI aan de hand van een 16 x 2 tabel. Het resultaat hiervan was: 

G = 19.85, df. = 15 en p = 0.18 (n.s.). Hetzelfde werd gevonden wanneer werd 

uitgegaan van de alternatieve kasten binnen een straal van 250 m (p = 0.21). 

b) Met een circulaire analyse (Batschelet 1981), in dit geval wellicht de meest 

nauwkeurige manier van toetsen. Voor de gekozen kasten geldt: Z cos hi = 
26.20, Z sin hi = 32.21, en voor de alternatieve kasten geldt: Z cos Hi = 77.13 

(straal 100 m); 343.99 (straal 250 m) Z sin Hi = 122.62 (straal 100 m); 550.33 

(straal 250 m). 

Hieruit volgt dat: R1 = {(Z cos h) 2 + (Z sin h) 2 
} t = 41.52 en R2 = {(Z cos H) 2 + 

- 1 
(Z sin H) 2

} 2 = 144.86 (100 m), 649.0 (250 m). 

Dus: F = (n2 - 1) (n1 R1) = 0.99 (100 m) en 0.94 (250 m). 
(n1 - 1) (n2 R2) 

De waarde voor F is in beide gevallen kleiner dan 1. Gebruikt moet worden 

F' = 1/F met df. = (n2 - 1), (n1 - 1). Zowel wanneer uitgegaan wordt van de 

alternatieve kasten binnen een straal van 100 m als die binnen 250 m wordt 

een niet significante waarde voor p gevonden (F' = 1.01, df. = 226,68, p = 
0.49 resp. F' = 1.06, df. 1047.68, p = 0.39). 

Conclusie: Er is geen significant verschil tussen de positieverdelingen van 

gekozen en alternatieve kasten. 

Alhoewel er dus geen voorkeur lijkt te bestaan voor één bepaalde positie, 

werd met een simpele X
2
toets voor het vergelijken van verhoudingen onderzocht 

of dit misschien wel geldt m.b.t. een bepaalde aaneengesloten groep van 

richtingen. 
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Tabel 2. De frequentieverdelingen voor wat betreft de positie van de 

kastopening van gekozen en alternatieve kasten binnen een straal 

van 100 m (zie A) of 250 m (zie B). 

Posities Gekozen Alternatieve % gekozen Alternatieve % gekozen 
A B 

N 15 40 27.3 167 8.2 

NNO 11 27 29.9 137 7.4 

NO 3 5 37.5 35 7.9 

ONO 5 12 29.4 68 6.8 

0 3 15 16.7 97 3.0 

ozo 4 31 11.4 114 3.4 

zo 3 20 13.0 51 5.6 

zzo 1 4 20.0 23 4.2 

z 6 17 26.1 81 6.9 

zzw 3 7 30.0 27 10.0 

ZW 1 2 33.3 15 6.3 

wzw 2 8 20.0 23 8.0 

w 6 13 31.6 75 7.4 

WNW 0 1 0 23 0 

NW 0 16 0 60 0 

NNW 6 9 40.0 52 10.3 

Totaal 69 227 1048 
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Zo lijken op het eerste gezicht de N-posities iets meer en de ZO-posities 

iets minder sterk vertegenwoordigd te zijn onder de gekozen dan onder de 

alternatieve kasten (zie Tabel 2). Bij toetsing van de groep (NNW, N, NNO, 

NO en ONO) tegen de rest bleek- X2 het grootst (en tevens significant) te 

zijn: 6.18 (100 m) CX 2 (1)0.05 = 3.84). Deze groep lijkt dus enigszins de voorkeur 

te hebben boven de overige richtingen. 

Uit een tweede reeks van toetsen bleek dat bij beschouwing van de groep 

0, ZO en OZO (+ ZZO in de 250 m-situatie) t.o.v. de rest X2 het grootst was: 

5.90 (100 m). Deze groep lijkt dus juist minder vaak gekozen te worden dan 

de overige richtingen. 

Verdere conclusies zijn niet te trekken, omdat er omtrent een aantal 

richtingen onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. 

2.2.2.3. Dichtheidsfactoren 

a) De aanwezigheid van soortgenoten in de buurt 

Als maat voor aanwezigheid werd genomen: de afstand tot de dichtstbijzijnde, 

door een bvl bezette kast. Op twee manieren werd vervolgens getoetst of 

gekozen en alternatieve kasten hierin gemiddeld significant verschillen (2.2.2.1). 

Uit een LOGLI-toets aan de hand van een 3 x 2 x 9 tabel bleek de p-waarde 

0.38 te bedragen (n.s.). Wanneer werd uitgegaan van de alternatieve kasten 

binnen een straal van 250 m (4 x 2 x 9 tabel) bleek hetzelfde, p = 0.26 (n.s.). 

Er is dus geen 1-2 effect. M.b.v. een Wilcoxon-toets werden p-waarden van 

0.12 (100 m) resp. 0.04 (250 m) gevonden, deze laatste blijkt dus in tegenstelling 

tot de eerste wel significant te zijn. 

Alhoewel dus de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde, door een bvl 

bezette kast voor de gekozen kasten (116.6 m) aanzienlijk groter is dan voor 

de alternatieve kasten, (92.4 m, r = 100; 98.1 m, r = 250), kon niet eenduidig 

worden aangetoond dat dit verschil ook significant is. 

Verder bleek uit een regressieanalyse dat de betreffende afstand bij zowel 

de gekozen (Fig. 8) als alternatieve kasten (Fig. 9) significant afneemt in 

de loop van de tijd (r = 0.28, p = 0.035 resp. r = 0.24, p = 0.001). 

b) De aanwezigheid van niet-soortgenoten in de buurt 

Als maat voor aanwezigheid werd nu genomen de afstand tot de 

dichtstbijzijnde door een niet-bvl bezette kast. Op dezelfde wijze als in de 

vorige paragraaf werd gevonden: (LOGLI) p-waarden van 0.095, r = 100 m 

(n.s.) en 0.09, r = 250 m (n.s.). Dus er kon geen significant verschil in gemiddelde 

afstand tot de dichtstbijzijnde door een niet-bvl bezette kast tussen de gekozen 

(66.6 m) en alternatieve (64.1 m, r = 100; 62.9 m, r = 250) kasten aangetoond 

worden. 
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Verder bleek uit een regressieanalyse dat de betreffende afstand voor zowel 

de gekozen als alternatieve kasten niet significant verandert in de loop van 

de tijd (r = 0.23, p = 0~06 resp. r = 0.24, p = 0.72). 

2.2.2.4. Trouw aan geboorte- of broedplaats 

Onderzocht werd of deze· factor misschien ook een rol speelt bij de keuze 

van een kast. Daartoe werden allereerst de vangstgegevens van de bvl's op 

ringnummer en geslacht geselecteerd. Hiervoor werden gebruikt de nummers 

AOOOOOO-A999999, hetgeen I).eerkomt op terugvangstgegevens uit de periode 

1978 tot en met 1985. Uit deze gegevens werden. genomen de als broedvogel 

op de H~ge Veluwe teruggevangen individuen die in het jaar daarvoor eveneens 

binnen dit gebied gebroed hadden of er geboren waren. Vervolgens werden 

deze ingedeeld in 4 categorieën: eenjarige ~annetjes, meerjarige mannetjes, 

eenjarige vrouwtjes en meerjarige vrouwtjes. Van elke vogel apart werd t<?en 

de afstand tussen zijn geboorte- of broedkast in het jaar n en zijn broedkast 

in het jaar n+1 bepaald. 

Allereerst werd gecontroleerd of het geoorloofd geweest was de meerjarige 

vrouwtjes cq. meerjarige mannetjes op één hoop te gooien. Aangezien er 

slechts betrekkelijk weinig vogels met een exact bekende leeftijd waren, 

konden slechts de gegevens van de twee-jarigen versus die van de overige 

meerjarigen met bekende leeftijd get~etst worden. Het resultaat was: 

(Wilcoxon) p = 0.49 voor de vrouwtjes en p = 0.85 voor de mannetjes. Het 

is dus geoorloofd de meerjarige vrouwtjes en meerjarige mannetjes met 

betrekking tot dit punt te beschouwen als een homogene groep. 

Vervolgens werd getoetst (met Wilcoxon) of er een significant verschil 

in afstand bestaat van geboorte- of broedkast (jaar n) tot broedkast (jaar 

n+1} tussen de volgende groepen (zie Tabel 3): 

1) eenjarige (x = 669.5 m) versus meerjarige mannetjes (x = 246.6 m): 

p = 0.0000; 

2) eenjarige (x = 681.3 m) versus meerjarige vrouwtjes (x = 451.86 m): 

p = 0.0000; 

3) eenjarige mannetjes versus eenjarige vrouwtjes: p = 0. 7 3 (n.s.) 

4) meerjarige mannetjes versus meerjarige vrouwtjes: p = 0.0000 (sign.). 

Vergelijkbare resultaten werden gevonden door Berndt & Sternberg (1969). 

Het is mogelijk dat de hierboven gevonden verschillen in afstand tussen 

één en meerjarigen veroorzaakt worden door een versc~il in gemiddelde 

aankomstdatum. Een probleem om er achter te komen of een dergelijk verband 

bestaat is dat de aankomstdata, in tegenstelling tot de eerste-eilegdata in 

het algemeen onbekend zijn. De vraag is nu: bestaat er een significante 

correlatie tussen deze twee grootheden ? 
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Tabel 3. De afstanden tussen geboorte- of broedkast in het jaar n en de broedkast 

in het jaar n+1 voor de één- en meerjarige vrouwtjes en mannetjes. 

Afstand 1-jarige meerjarige 1-jarige meerjarige 
(in m) vrouwtjes vrouwtjes mannetjes mannetjes 

0-99 3 18 1 27 

100-199 1 14 2 31 

200-299 4 13 4 14 

300-399 4 13 5" 12 

400-499 5 6 3 3 

500-599 4 3 3 1 

600-699 9 4 6 6 

700-799 4 4 1 1 

800-899 2 8 2 1 

900-999 2 1 2 2 

1000-1099 2 1 3 0 

1100-1199 5 3 1 0 

1200-1299 1 4 1 0 

1300-1399 1 0 2 0 

1400-1499 1 1 1 0 

1500-1599 1 0 1 0 

1600-1699 0 2 0 0 

1900-1999 0 0 0 1 

Tabel 4. Het gemiddeld percentage eik cq. naald rond geboorte- of broedkast 

in twee opeenvolgende jaren voor de vier categorieën bvl's. 

%eik %naald 

eenjarige vrouwtjes: jaar n 35.36% 16.47% 

jaar n+1 33.15% 26.40% 

meerjarige vrouwtjes: jaar n 32.91% 23.23% 

jaar n+1 34.95% 28.82% 

eenjarige mannetjes: jaar n 33.60% 19.95% 

jaar n+1 34.18% 17.48% 

meerjarige mannetjes jaar n 35.37% 25.45% 

jaar n+1 34.41% 27.56% 
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Voor een beperkt aantal mannetjes, waargenomen tijdens de route (in 1986) 

kan deze relatie bestudeerd worden, aangezien zowel hun aankomstdatum 

(bij benadering) als eerste-eilegdatum bekend zijn. Uit een regressie-analyse 

bleek dat er een significant positieve correlatie tussen de betreffende twee 

grootheden bestaat (r = 0.27, p = 0.002, zie Fig. 10). De spreiding rond de 

gevonden lijn is echter aanzienlijk. De conclusie, dat de eerste-eilegdata 

als maat voor de aankomstdata van de betreffende vogels beschouwd kunnen 

worden, is op grond hiervan dus vrij plausibel. Overigens is er voor de 

beschouwde periode wel een duidelijke trend waarneembaar dat de leg van 

het eerste ei bij de éénjarigen gemiddeld later plaatsvindt dan bij de 

meerjarigen (zie ook Berndt en Winkel 1967). En wat de aankomstdata betreft 

blijkt na literatuurstudie (bv. Winkel et al. 1962; Berndt & Sternberg 1971) 

dat éénjarigen over het algemeen ook later arriveren dan de meerjarigen. 

2.2.2.5. Trouw aan een habitat 

Een andere vorm van trouw kan zijn: het terugkeren naar een vergelijkbaar 

type habitat als waarin de geboorte- of broedkast van het vorig jaar zich 

bevond, onafhankelijk van het feit of deze laatste nu wel of niet in de buurt 

hangt. Of deze factor een rol speelt bij de keuze van een kast wordt bestudeerd 

door de directe omgeving van de geboorte- of broedkast in het jaar n voor 

een tweetal habitatkenmerken, te weten het percentage eik en het percentage 

naald te vergelijken met die van de broedkast in het jaar n+l. De resultaten 

zijn vermeld in Tabel 4. 

Voor geen van de leeftijdscategorieën kon een significant verschil in 

percentage eik of naald rond de geboorte- of broedkast in het jaar n en de 

broedkast in het jaar n+1, worden aangetoond. Ook bleken de (in het jaar 

n+1) door de vier onderscheiden groepen bezette kasten onderling hierin niet 

significant te verschillen. Bovenstaande kon geconcludeerd worden na uitvoering 

van een groot aantal Wilcoxon-two-sample toetsen. 

2.2.3. Discussie 

Geprobeerd zal worden tot een antwoord te komen op de vraag of de keuze 

van een kast door een bvl-mannetje gebaseerd is op een zekere voorkeur voor 

bepaalde eigenschappen van die kast of diens directe omgeving. 

Allereerst worden de gevonden resultaten betreffende de factor die mogelijk 

een rol spelen bediscussiëerd, om tenslotte te kunnen komen tot een 

eindconclusie. 
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2.2.3.1. Habitat rond de kast 

Bedekkingspercentage eik. 

Alhoewel het percentage eik · rond de gekozen en alternatieve kasten 

gemiddeld niet significant verschillend is, lijkt er op grotere schaal bezien 

toch een duidelijke voorkeur voor habitats* met een hoog percentage eik 

te bestaan. Drie duidelijke aanwijzingen hiervoor zijn: 

a) De significante afname van het percentage eik rond zowel de gekozen 

als alternatieve kasten in de loop van de tijd (Fig. 4 en 5). Aangezien de meeste 

andere soorten zich reeds gevestigd hadden toen de eerste bvl's arriveerden 

(op .± 24 april) kan met vrij grote zekerheid gesteld worden dat deze figuren 

een aardig beeld van het vestigingspatroon van de bvl's geven. Het blijkt nu 

dat gebieden met het hoogste percentage eik ook het eerste worden opgevuld, 

of te wel de voorkeur hebben; later aankomende individuen zullen dus genoegen 

moeten nemen met een kast in een gebied met een lager gemiddeld percentage 

eik. 

b) Uit zowel de grafieken als uit berekeningen blijkt dat het percentage eik 

in de beginperiode (dwz. 24 en 25 april) rond zowel de gekozen (42.3%) als 

alternatieve kasten (37 .9%) aanzienlijk hoger ligt dan dat rond alle kasten 

(25.8%) of dat rond alle kasten min die (op 60 april) reeds bezet waren door 

andere soorten (28. 7%). 

c) Uit Tabel 5 blijkt dat het percentage eik rond alle uiteindelijk door bvl's 

bezette kasten aanzienlijk hoger ligt dan dat rond de lege kasten, die ze in 

elk geval ook hadden kunnen kiezen. Verder blijkt dat het betreffende 

percentage rond de kasten bezet door de andere soorten (vnl. Koolmezen, 

Pimpelmezen en Zwarte Mezen) gemiddeld iets lager is dan rond de door 

bvl's bezette kasten. Wellicht is dit een aanwijzing dat de voorkeuren van 

deze twee groepen op dit punt ietwat uiteen lopen. Bedacht moet echter 

wel worden dat binnen de groep van niet-bvl's hierin ook onderling (grote) 

verschillen kunnen bestaan. 

Conclusie: indien mogelijk wordt een gebied met een hoog gemiddeld percentage 

eik gekozen. Dat binnen dit gebied de keus over het algemeen niet valt op 

de kast met de hoogste aandeel eik is verklaarbaar, aangezien ook andere 

factoren een rol bij deze keuze spelen. 

* De totale habitatgegevens van een gekozen kast met zijn bijbehorende 

alternatieve kasten geven een indruk van het grotere gebied waarbinnen 

ze alle gelegen zijn. Hierbij moet vooral gelet worden op de waarden 

gevonden voor de alternatieve kasten aangezien deze gebaseerd zijn op 

veel meer gegevens. 
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Tabel 5. De gemiddelde habitatkenmerken van de op 60 april bezette 

cq onbezette kasten. 

%eik %loof %naald 

Kasten bezet door bvl's 30.6% 49.8% 24.3% 

Kasten bezet door niet-bvl's 22.1% 40.9% 27.5% 

Lege of verlaten kasten 19.2% 45.9% 19.1% 

Alle kasten 25.7% 44.8% 24.4% 

Tabel 6. Frequentieverdelingen van de legselgrootte in de jaren 1977 en 1986. 

Jaar 

1977 

1986 

3 

0 

1 

4 

2 

2 

Aantal eieren 

5 

8 

7 

6 

32 

74 

7 

15 

24 

8 

0 

2 
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De voorkeur voor eikebossen kan verklaard worden uit het feit dat ze over 

het algemeen vrij open zijn. Dit is in het voordeel van bvl, aangezien het 

uit de lucht vangen van prooi één van de belangrijkste jachtmethoden is. 

Bovendien is het mogelijk dat, alhoewel het dieet van de bvl vrij variabel 

is, er in eikenbomen bepaalde prooisoorten, die toch enigszins de voorkeur 

verdienen, veel voorkomen. 

De biotoopvoorkeur van de bvl volgens andere auteurs is als volgt: lichte 

bossen (Järvinen 1982), lichte oude loofbossen (Berndt et al. 1981), hoge, 

schaduwrijke en relatief dichte bossen van berk (vaak met overvloedige 

grondvegetatie) al of niet gecombineerd met naaldbomen (Meidell1961). 

Bedekkingspercentage loof-totaal. 

De gevo-nden resultaten betreffende dit percentage kunnen waarschijnlijk 

vrijwel geheel op naam geschreven worden van het deelpercentage eik. 

Twee aanwijzingen hiervoor kunnen zijn: 

a) Het deelpercentage niet-eik rond de alternatieve kasten lijkt geen 

aanzienlijke daling in de loop van de tijd te vertonen; van 21.4% in de 

beginperiode naar 17.1% in de laatste periode. Vergelijk hiermee het percentage 

eik, dat in dezelfde periode daalde van 37.9% naar 28.8%. 

b) Het deelpercentage niet-eik rond zowel de gekoz.en (16.85%) als alternatieve 

kasten (21.42%) in de beginperiode lijkt niet sterk te verschillen van dat rond 

alle kasten (19.1 %). 

Bedekkingspercentage naald-totaal. 

Er werd gevonden dat het gemiddeld percentage naald rond de gekozen 

kasten significant hoger is dan rond de alternatieve kasten. Dat er echter 

naar alle waarschijnlijkheid niet primair gekozen wordt voor een habitat met 

een hoog percentage naald blijkt uit het volgende. Het percentage naald rond 

zowel de gekozen als alternatieve kasten verandert niet significant in de 

loop van de tijd en schommelt bij de alternatieve kasten rond de 16% en bij 

de gekozen kasten rond de 23%. Wanneer deze waarden vergeleken worden 

met het percentage rond alle kasten (24.4%) of rond alle kasten min die (op 

60 april) reeds bezet waren door andere soorten (21.9%), dan komt in geen 

geval een duidelijke voorkeur voor een hoog percentage naald naar voren. 

Het is mogelijk dat de enige reden waarom er toch steeds een habitat met 

een zeker aandeel naald gekozen wordt alleen gelegen is in het feit dat een 

zeker percentage hiervan nooit te vermijden is. 
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Conclusie: De keuze voor een gebied wordt waarschijnlijk niet primair gemaakt 

op grond van een daar aanwezig hoog gemiddeld percentage naald. Dat echter 

binnen zo'n gebied een kast gekozen wordt met een hoger aandeel naald dan 

de aanwezige alternatieve kasten kan veroorzaakt worden door secundaire 

factoren zoals: beschutting van de kast tegen zon en regen. 

Een aantal redenen waarom bvl's mogelijk loofbossen boven naaldbossen 

verkiezen zijn: 

a) Alhoewel het verschil in voedselaanbod tussen beide habitats gering is, 

blijkt dat er in een bepaalde periode (de 2e .helft van mei) een snellere toename 

in aantal en grootte van de prooi plaatsvindt in het loofbos (Lundberg 1981). 

b) Loofbossen zijn vaak meer open dan naaldbossen (zie verder onder percentage 

eik). 

c) In de natuurlijke situatie is de voorkeur te verklaren uit het feit dat in 

loofbomen over het algemeen meer holten aanwezig zijn dan in naaldbomen. 

Het bedekkingspercentage ondergroei. 

Uit de gegevens bleek dat rond de gekozen kasten een significant hoger 

percentage ondergroei aanwezig is dan rond de alternatieve kasten. Wanneer 

aangenomen wordt dat de schatting een vrij aardig beeld van de werkelijke 

situatie geeft zijn de volgende verklaringen mogelijk voor dit gevonden verschil. 

a) Aanwezigheid van ondergroei betekent een vergroting van zowel de 

hoeveelheid van als de variatie in prooidieren. Toch blijft er gezien de gevonden 

waarden nog voldoende "kale bodem" over, zodat ook daar voedsel verzameld 

kan worden. 

b) Aanwezigheid van ondergroei is een bijkomend verschijnsel van een habitat 

die op andere gronden gekozen werd; zo werden bv. ook laaghangende takken 

van naaldbomen tot de ondergroei gerekend. Aangezien gevonden werd dat 

het percentage ondergroei rond zowel de gekozen als alternatieve kasten 

niet significant verandert in de loop van de tijd, kan geconcludeerd worden 

dat er naar alle waarschijnlijkheid niet primair gekozen wordt voor een habitat 

met een hoog percentage ondergroei. De redenen waarom binnen dit gebied 

de keus wel valt op de kast met een relatief hoog aandeel van de ondergroei 

zijn hierboven besproken. 

2.2.3.2. Positie van de kast 

Deze factor lijkt weinig of geen rol te spelen bij de keuze van een kast. 

Wellicht bestaat er enige voorkeur voor kasten met een NNO-positie boven 

die met een OZO-positie. De reden hiervan is echter onduidelijk. 
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2.2.3.3. Dichtheidsfactoren 

Het blijkt dat alternatieve kasten binnen een straal van 100 m wel, maar 

binnen een straal van 250 m niet significant dichterbij de dichtstbijzijnde 

(niet) soortgenoot hangen dan de gekozen kast. 

Ondanks dat dit niet eenduidig uit de berekeningen naar voren kwam wordt 

toch aangenomen dat er een voorkeur bestaat voor een kast die relatief ver 

verwijderd is van de dichtstbijzijnde kast bezet door een (niet)soortgenoot. 

Overigens kunnen de bij de regressieanalyses gevonden resultaten op de 

volgende manier verklaard worden. De significante afname in afstand tot 

de dichtstbijzijnde kast bezet door een bvl (Fig. 8 en 9) wordt veroorzaakt · 

doordat er zich in de loop van de tijd steeds meer van hen vestigen. Het 

ontbreken van een dergelijk verband met betrekking tot de dichtstbijzijnde 

kast bezet door een niet-bvl wordt veroorzaakt doordat deze laatsten zich 

vrijwel allemaal reeds gevestigd hadden toen de eerste bvl's arriveerden. 

2.2.3.4. Trouw aan geboorte- of broedplaats 

Uit het feit dat bij meerjarigen de afstand tussen de broedkast van nu en 

de kast die bezet werd in het vorige jaar significant kleiner is dan bij eenjarige 

broedvogels, kan geconcludeerd worden dat er een zekere mate van plaatstrouw 

bestaat, want wanneer de mogelijkheid hiertoe wordt vergroot, zoals bij de 

meerjarigen door waarschijnlijk een iets eerdere aankomstdatum, wordt deze 

kans kennelijk ook benut. 

Of echter trouw een primaire rol speelt bij de keuze van een kast is zeer 

de vraag, aangezien ook de 245 m, de minimale gemiddelde afstand bij de 

meerjarige mannetjes, altijd nog vrij aanzienlijk is. 

Uit de resultaten betreffende de mogelijke trouw aan een bepaald type 

habitat bleek dat, alhoewel er in geen van de gevallen een significant verschil 
,<'· 

bestaat in percentage eik of naald tussen de kasten, die bezet werden in twee 

opeenvolgende jaren, er toch niet geconcludeerd mag worden dat deze vorm 

van trouw ook werkelijk bestaat, aangezien tussen de leeftijdscategorieën 

onderling ook geen significante verschillen gevonden werden. Volgens Berndt 

& Winkel (1975) bestaat er een voorkeur voor loofbossen onafhankelijk van 

het type habitat waarin zich de geboortekast bevond. 

De resultaten zijn op de volgende manier te rijmen met die welke gevonden 

werden in 2.2.3.1. Het percentage eik rond de broedkast verschilt niet 

significant tussen de vier leeftijdscategorieën. Alhoewel dus eenjarigen 

waarschijnlijk gemiddeld later aankwamen, moeten er toch nog kasten 
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beschikbaar geweest zijn binnen de gebieden met dezelfde (hoge) aandeel 

eik, waar enkele dagen eerder meerjarigen zich gevestigd hadden. Kennelijk 

geldt het gevonden negatieve verband (Fig. 4 en 5) niet voor een dergelijk 

korte periode. Alhoewel er nog kasten beschikbaar waren binnen de hierboven 

genoemde gebieden met een relatief hoog percentage eik is de keuze wel 

beperkt. Wanneer de eenjarigen zich hier toch willen vestigen dan zullen 

ze genoegen moeten nemen met een kast die op andere punten wellicht iets 

minder gunstig uitvalt, aangezien de beste kasten reeds in bezit zijn genomen 

door eerder aangekomen, oudere individuen. . 

Nu is het ook duidelijk waarom het percentage naald rond de kasten van 

de eenjarigen duidelijk, alhoewel niet significant, lager ligt dan dat rond die 

van de meerjarigen. Verder zal de kans dat een eenjarigen zich dichtbij zijn 

geboortekast kan vestigen om dezelfde· reden ook klein zijn. Vandaar het 

grote verschil met de meerjarigen op dit punt. 

2.2.4. Eindconclusie betreffende de keuze van een kast 

Na aankomst wordt allereerst grofweg een gebied uitgekozen met een zo 

hoog mogelijk gemiddeld percentage eik. Bij voorkeur is dit gebied niet al 

te ver gelegen van de geboorte- of broedkast van het vorige jaar. Indien echter 

bij nadere inspectie blijkt dat er zich hier geen, of,. om wat voor redenen 

dan ook, slechts onaanvaardbare kasten beschikbaar zijn, zal uitgeweken, 

moeten worden naar een gebied met een lager percentage eik. Uiteindelijk 

zal binnen dit grotere terrein een kast gekozen worden die bij voorkeur: 

a) zo ver mogelijk verwijderd is van kasten bezet door (niet)soortgenoten 

en/of b) in vergelijking tot de omliggende kasten een hoger percentage naald 

en ondergroei rondom heeft en/ of c) met de opening op het NNW, N, NNO, 

NO of ONO hangt. 

De keuze van een kast wordt dus steeds gemaakt op basis van een combinatie 

van factoren. Bij het afwegingsproces zal de ene factor een belangrijker rol 

spelen dan de andere. 

Overigens wordt voor het gemak aangenomen dat de voorkeuren van 

mannetjes en vrouwtjes niet sterk uiteenlopen. Het is echter mogelijk dat 

het vrouwtje haar keuze niet alleen baseert op eigenschappen van de kast 

of diens directe omgeving maar ook op die van het mannetje. Dit laatste 

wordt echter verworpen door o.a. Alatalo (1983, 1984). 
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3. BROEDBIOLOGIE 

3.1. Relaties van broedbiologische parameters en omgevingsfactoren 

3.1.1. Methode 

Achtereenvolgens zullen worden behandeld: 

a) legselgrootte 

b) eidimensies (lengte, breedte en volume) 

c) aantal eieren uitgekomen/legselgrootte (in %) 

d) aantal jongen uitgevlogen/aantal eieren uigekomen (in %) 

e) gewicht van de ouders 

f) gewicht van de jongen. 

M.b.v. "Stepwise Forward Multiple Linear Regression11 analyses zal worden 

nagegaan of en op welke wijze elk van bovenstaande parameters (de 

y-variabelen) gecorreleerd is met een aantal geselecteerde factoren (de x
variabelen). Als x-variabelen kunnen, naast de populatiedichtheid (maat: het 

aantal kasten bezet door een bepaalde soort binnen een straal van 100 m 

rond de betreffende kast) optreden: 

a) de hierboven vermelde parameters (dey-variabelen) 

b) datum 

c) leeftijd van de ouders 

d) habitattype (percentage eik) rond de kast 

e) weersfactoren (neerslag en temperatuur) 

f) broedselgrootte 

g) tijdstip van wegen. 

Een selectie van deze factoren gebeurde overigens steeds op grond van 

hetzij literatuurstudie hetzij eigen inzichten. De analyses werden uitgevoerd 

voor de gegevens van de afzonderlijke broedsels in de jaren 19 7 7 en 19 8 6. 

Van 1986, een jaar met een iets groter aantal bvl- dan koolmeesbroedparen, 

zijn alle hierboven genoemde gegevens bekend. In 1977 echter, een jaar met 

een veel groter aantal koolmees- dan bvl-broedparen zijn eidimensies en 

gewichten niet bepaald. Het gevolg is dat hier slechts een zeer beperkte analyse 

uitgevoerd kan worden. Wanneer er overeenkomstige resultaten gevonden 

worden voor de betreffende twee jaren, wordt dan ook volstaan met afbeelding 

van de grafieken geldend voor 1986. 

Voor 1986 zijn van een aantal ouders de leeftijd en het gewicht niet bekend. 

Sommige berekeningen zijn daarom dubbel uitgevoerd, eerst voor dat deel 

van het materiaal waarvan alle gegevens bekend zijn (n%-45), en vervolgens 

van het gehele materiaal (n~ 100) met weglaten van de incompleet gemeten 

variabelen. 
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3.1.2. Resultaten 

3.1.2.1. Legselgrootte 

Het aantal complete eerste legsels bedroeg in 1977 57 en in 1986 110. 

De gemiddelde legselgrootte in deze jaren was respectievelijk 6.05 en 6.13. 

Voor een frequentie-verdeling van de verschillende legselgroottes zie Tabel ~

De mogelijk met legselgrootte correlerende variabelen zijn: 

- de eerste-eidatum, 

- het gewicht van het vrouwtje (niet van alle bekend), 

de leeftijd van het vrouwtje; 1 = eenjarig en 2 = meerjarig (niet van alle 

bekend), 

- het aantal bvl-broedparen binnen een straal van 100 m (op de eerste eidatum), 

- het aantal broedparen van de overige soorten binnen een straal van 100 

m (op de eerste eidatum), 

- het percentage eik rond de kast. 

Voor zowel 1977 als 1986 bleek dat de legselgrootte significant negatief 

gecorreleerd is met de legdatum: p = 0.024, b = -0.05, r 2 = 0.22, n = 23 (1977) 

en p = -0.006, b = 0.06, r 2 = 0.17, n = 44 (1986). Figuur 11 toont deze relatie, 

alleen nu gebaseerd op het maximum aantal gegevens. Dezelfde correlatie 

wordt namelijk ook hier gevonden wanneer een (enkelvoudige) regressie-analyse 

wordt uitgevoerd; p = 0.003, b = -0.04, n = 57 (1977) en p = 0.047, r 2 = 0.04, 

b = -0.025, n = 110 (1986). 

Daarnaast bleken er ook (enkelvoudige) correlaties te bestaan tussen het 

aantal bvl-broedparen en die van de overige soorten_ binnen een straal van 

100 m: p = 0.001, b = 0.219, n = 110 (1986) en ook tussen het percentage eik 

rond de kast (in 1977 gemiddeld 36.3% en in 1986 gemiddeld 30.6%) en het 

aantal bvl-broedparen binnen een straal van 100 m: p = 0.017, b = 10.74, n 

= 57 (1977) en p = 0.001, b = 0.02, n = 110 (1986, Fig. 12). Dit resultaat lijkt 

in overeenstemming te zijn met de in het hoofdstuk vestiging getrokken 

conclusies omtrent de voorkeur van bvl's voor habitats met een hoog aandeel 

eik. 

3.1.2.2. Ei-dimensies 

Met een schuifmaat werden de lengte en breedte van 617 eieren in 98 legsels, 

bepaald. Het volume werd berekend m.b.v. de vergelijking: V = 0.4556 x l 

x b 2 (Ojanen et al. 1978). De gemiddelde waarden waren respectievelijk 17.4 

mm, 13.3 mm en 1.4 cm 3
• Bij de berekeningen werd uitgegaan van de 

gemiddelde waarden per legsel. 
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De bij de regressie-analyse betrokken variabelen zijn: 

- de eerste eidatum, 

- de legselgrootte, 

- het aantal bvl-broedparen binnen een straal van 100 m (op de eerste eidatum) 

- het aantal broedparen van de overige soorten binnen een straal van 100 m 

(op de eerste eidatum), 

- het gewicht van het vrouwtje (niet alle bekend), 

- de leeftijd van het vrouwtje; 1 = eenjarig, 2 = meerjarig (niet alle bekend), 

- percentage eik rond de kast, 

- de gemiddelde ei-breedte of ei-lengte gebruikt, bij respectievelijk de analyse 

m.b.t. de lengte en de breedte. 

Er bleek een significant positieve correlatie tussen het ei-volume en het 

aantal broedparen van de overige soorten binnen 100 m te bestaan: p = 0.003, 

b = 0.02, r 2 = 0.20, n = 40. Verder werd gevonden dat de eilengte significant 

gecorreleerd is met de legselgrootte (x1) en het aantal broedparen van de 

overige soorten binnen 100 m (x2): p = 0.004, r 2 = 0.26, y = 0.27 x1 + 0.1 x2 

+ 18.9. Ook de ei-breedte bleek significant positief gecorreleerd te zijn met 

deze laatste variabele: p = 0.033, b = 0.05, r 2 = 0.11, n = 40. 

Wanneer echter werd uitgegaan van het maximale aantal beschikbare 

gegevens, dwz. met weglating van de variabelen leeftijd en gewicht vrouwtje, 

werd het volgende gevonden: 

- het ei-volume correleert niet significant met één van de beschouwde 

factoren, 

ei-lengte en ei-breedte zijn significant positief gecorreleerd; p = 0.005, 

: b = 0.11, n = 98 (Fig. 13). 

3.1.2.3. Aantal eieren uitgekomen/legselgrootte 

Dit percentage bedroeg in 1977 93.0% (n = 53) en in 1986 94.5% (n = 98.). 

De mogelijk hiermee correlerende variabelen zijn: 

- de datum (van uitkomen), 

- de legselgrootte, 

- het aantal bvl-broedparen binnen een straal van 100 m (op: eerste eidatum 

+ legselgrootte + 6), 

het aantal broedparen van de overige soorten binnen een straal van 100 

m (op datum: zie boven), 

- het percentage eik rond de kast, 

- de gemiddelde ei-lengte, 

- de gemiddelde ei-breedte, 

- de gemiddelde neerslag en temperatuur in de periode van de 

eerste-eilegdatum tot en met de dag voor het uitkomen. 
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Het uitkomstpercentage bleek in 1986 significant gecorreleerd te zijn met 

de gemiddelde ei-lengte (x1) en met het percentage eik (xû. De resulterende 

vergelijking luidt: y = 2.38 xr0.08x2+55.89; p = 0.000, r 2 = 0.18, n = 98. In 

1977 bleek geen van de beschouwde variabelen significant gecorreleerd te 

zijn met het uitkomstpercentage. 

3.1.2.4. Aantal jongen uitgevlogen/aantal eieren uitgekomen 

Dit percentage bedroeg in 1977 93% (n = 53) en in 1986 97.3% (n = 98). 

De mogelijk hiermee correlerende variabelen zijn: 

- de datum (van uitkomen), 

- het aantal geboren jongen, 

- het aantal bvl-broedparen binnen een straal van 100 m (op: uitkomstdatum 

+ 8), 

- het aantal broedparen van de overige soorten binnen een straal van 100 

m (op: zie boven), 

- het percentage eik rond de kast, 

- de gemiddelde ei-lengte, 

- de gemiddelde ei-breedte, 

- de gemiddelde neerslag en temperatuur in de periode van de uitkomstdatum 

tot en met de dag voor het uitvliegen. 

Het uitvliegpercentage bleek in 1986 significant positief gecorreleerd te 

zijn met zowel de gemiddelde ei-lengte (x1) als de gemiddelde neerslag (x2). 

De resulterende vergelijking luidt: y = 4.94 x1 +2.85x2+5.64; p = 0.000, r 2 

= 0.51, n = 98. In 1977 bleek geen enkele factor significant gecorreleerd te 

zijn met het betreffende percentage. Wanneer echter i.p.v. twee 

niet-significante variabelen het gewicht van de jongen, al dan niet 

gecombineerd met dat van een van de ouders, als variabele in de regressie 

werd betrokken, kwam eerstgenoemde steeds als enig significant (positief) 

correlerende factor naar voren. 

3.1.2.5. Gewicht van de ouders 

Het gewicht van de ouders werd, indien mogelijk, bepaald op de dag waarop 

de jongen 9 dagen oud waren. Er werden in 1986 94 vrouwtjes en 90 mannetjes 

gewogen. Hun gemiddeld gewicht bedroeg respectievelijk 12.6 g en 12.0 g. 

De mogelijk met het gewicht van de ouders correlerende variabelen zijn: 

- de datum van uitkomen van de jongen, 

- het aantal jongen gedurende de voorgaande dagen, 

- het aantal bvl-broedparen binnen een straal van 100 m (op: uitkomstdatum+8), 

- het aantal broedparen van de overige soorten binnen een straal van 100 

m (op: zie boven), 
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- leeftijd vrouwtje of leeftijd mannetje (niet alle bekend), 

- het percentage eik rond de kast, 

de gemiddelde neerslag en temperatuur in de periode van de uitkomstdag 

tot en met de dag voor weging, 

- het tijdstip van wegen. 

De enige factor die significant (positief) gecorreleerd bleek te zijn met 

het gewicht van de vrouwtjes was het percentage eik: p = 0.035, b = 0.008, 

r 2 = 0.099, n = 45. Figuur 14 toont deze relatie, alleen nu gebaseerd op het 

maximum aantal gegevens. Dezelfde correlatie wordt namelijk ook hier 

gevonden wanneer een (enkelvoudige) regressie-analyse wordt uitgevoerd: 

p = 0.005, b = 0.007, n = 94). 

Geen van de variabelen bleek significant gecorreleerd te zijn met het gewicht 

van de mannetjes (zowel bij n = 49 als n = 90). 

3.1.2.6. Gewicht van de jongen 

De jongen van 107 broedsels werden gewogen en geringd. Dit werd gedaan 

wanneer ze 9 dagen oud waren. Het gemiddeld gewicht bedroeg 13.9 g. Bij 

de berekeningen werd uitgegaan van de gemiddelde waarden per broedsel. 

De mogelijk met het gewicht van de jongen correlerende factoren zijn (vergel. 

3.1.2.5): 

- datum van uitkomen, 

- het aantal jongen gedurende de voorgaande dagen, 

- het aantal bvl-broedparen, 

- het aantal broedparen van de overige soorten, 

- de gemiddelde neerslag en temperatuur, 

- de gemiddelde ei-lengte, 

- de gemiddelde ei-breedte, 

- het percentage eik rond de kast, 

- het tijdstip van wegen. 

Na een eerste toetsing werden twee niet-significante variabelen vervangen 

door twee andere, namelijk het gewicht van mannetje en vrouwtje. Het bleek 

nu dat het gewicht van de jongen significant positief gecorreleerd is met 

·achtereenvolgens: het gewicht van het mannetje (x1), de gemiddelde neerslag 

(xû, de gemiddelde ei-lengte (x3) en het aantal aanwezige jongen (x4). De 

resulterende vergelijking luidt: y = 0.42 x1 + 0.09 X2 + 0.22 x3 + 0.15 x4 + 

3.74; p = 0.000, r 2 = 0.28, n = 67. 

Bovendien blijkt er bij beschouwing van het maximum aantal gegevens (n 

ook nog een (enkelvoudig) positieve correlatie te bestaan tussen het gewicht 

van de jongen en het percentage eik. 
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3.1.3. Discussie 

Dat legselgrootte significant afneemt in de loop van het seizoen werd 

gevonden door een groot aantal onderzoekers (o.a. Von Haartman 1958; Berndt 

& Winkel1962; Lundberg & Alatalo 1981). 

Mogelijke. verklaringen hiervoor zijn de volgende. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen proximate en ultimate mechanismen: 

De afnemende legselgrootte is mogelijk een aanpassing aan het feit dat 

het steeds moeilijker wordt veel jongen groot te brengen ("ultimate11 , Lack 

1966). Een voorspelling van de situatie tijdens de jongenperiode zou door 

het vrouwtje· gemaakt kunnen worden op basis van de fourageeromstandigheden 

vóór het broeden (Askenmo 1982). En aangezien deze waarschijnlijk 

verslechteren in de loop van het seizoe.n (Askenmo 1982) lijkt de gevonden 

afname van de legselgrootte verklaarbaar. Overigens wordt de veranderende 

voedselsituatie niet alleen bepaald door de tijdsfactor op zich. Ook het type 

territorium speelt een rol. Later arriverende, dus meestal later broedende, 

vogels moeten namelijk over het algemeen genoegen nemen met minder 

gunstige territoria. 

Enkele proximate factoren die mogelijk van invloed zijn op de legselgrootte 

zijn: temperatuur en daglengte (Curio 1959). Volgens andere auteurs (o.a. 

Berndt & Winkel 1967) zijn deze exogene factoren echter niet van belang. 

In plaats daarvan zou er een endogeen ritme van eiproductie bestaan, dat 

de afname in de tijd zou verklaren. 

Wat betreft dè overige variabelen, waarvoor hier geen verband met de 

legselgrootte kon worden aangetoond, wezen eerdere onderzoekingen uit 

dat: 

a) Zowel habitattype (Balát 1970) als populatiedichtheid (Alatalo & Lundberg 

1984; Tompa 1967; Lack 1966), niet van invloed zijn, 

b) Meerjarige vrouwtjes gemiddeld meer eieren leggen dan eenjarigen, dit 

onafhankelijk van het feit dat de eersten over het algemeen ook iets eerder 

broeden (Berndt & Winkel 1967; Creutz 1955). Aanwijzingen voor het bestaan 

van een dergelijk verband werden hier wel gevonden. Het aantal beschikbare 

gegevens was echter beperkt. 

Andere factoren die mogelijk van invloed zijn op de legselgrootte: 

a) Het bodemoppervlak van de nestkast (Karlsson 1977). 

b) Het type legsel; vervolglegsels zijn gemiddeld 1 à 2 eieren kleiner (Berndt 

& Sternberg 197 2). Mogelijk is dit echter (mede) het gevolg van het feit dat 

ze gemiddeld ook iets later in het seizoen gelegd worden. 
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c) Polygamie; legsels van vrouwtjes met een polygaam mannetje zijn significant 

kleiner dan die met een monogame partner (Alatalo et al. 1982). 

d) Erfelijke factoren; de legselgrootte kan, evenals bij de Koolmees, deels 

genotypisch bepaald zijn. 

De gevonden resultaten m.b.t. de eidimensies komen overeen met die van 

Sternberg & Winkel (1970) en Ojanen et al. (1979). In die zin dat ook zij tot 

de conclusie kwamen dat er een positief verband tussen eilengte en -breedte 

bestaat. Twee mogelijke verklaringen voor de geringe waarde van r 2 zijn, 

dat de eimetingen evenals bij de Koolmees (Ojanen et al. 1979) erfelijk bepaald 

zijn en dat zij beïnvloed worden door weersfactoren gedurende een zekere 

periode voor en/of tijdens het leggen. 

Het is de vraag in hoeverre vertrouwd kan worden op de gevonden resultaten 

m.b.t. de uitkomst- respectievelijk uitvliegpercentages, omdat mislukkingen 

zich in beide jaren weinig hebben voorgedaan, de percentages varieerden 

van 93 - 97%. 

Een opvallend gegeven is echter wel dat eieren met een gemiddeld grotere 

lengte blijkbaar, behalve een hoger uitkomstpercentage ook kwalitatief betere 

jongen- dwz. jongen met een grotere kans om uit te vliegen- opleveren. 

Voor wat betreft de overige gevonden correlaties lijkt het negatieve verband 

tussen het uitkomstpercentage en het percentage eik rond . de kast 

onverklaarbaar. 

De positieve correlatie tussen de gemiddelde hoeveelheid neerslag en het 

uitvliegpercentage is daarentegen mogelijk wel te beredeneren. Bij regenachtig 

weer is waarschijnlijk het grootste gedeelte van de prooidieren niet vliegend, 

maar op bodem en vegetatie te vinden. Dus wanneer de bvl zijn jachtmethode 

aanpast aan de weersituatie zal het, in vergelijking tot bij droog weer, wellicht 

makkelijker zijn een bepaalde hoeveelheid prooi te verzamelen. 

Eerdere onderzoeken wezen uit: 

- Uitkomst- en uitvliegpercentage zijn kleiner gedurende een periode van 

kou en regen (Järvinen 1980). 

- Het uitkomstpercentage is onafhankelijk van de populatiedichtheid of van 

het feit of het gaat om een broedsel van een vrouwtje met een polygame 

of monogame partner (Tompa .1967; Alatalo & Lundberg 1984; Alatalo et 

al. 198 2). 

- Het uitkomstpercentage is afhankelijk van de tijd van het seizoen. Zo blijkt 

dit het laagste te zijn tijdens de middenperiode en het hoogst tijdens de 

eindperiode (Tompa 1967). 
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- Het uitvliegpercentage is zowel afhankelijk van de populatiedichtheid als 

van de tijd van het seizoen. Zo blijkt dit het hoogste te zijn in de beginperiode 

en bij lage of intermediaire dichtheden (Tompa 1967; Alatalo & Lundberg 

1984). 

Het uitvliegpercentage is verder afhankelijk van het al dan niet aanwezig 

zijn van een mannetje en ook van de broedselgrootte. Het ligt namelijk 

hoger bij broedsels bestaande uit 5 of 7 jongen dan die van 6 jongen. Het 

uitvlieggewicht van eerstgenoemde groep is gemiddeld echter lager dan 

dat van de tweede, hetgeen wellicht een verschil in sterfte na het uitvliegen 

veroorzaakt (Tompa 1967). 

- Tenslotte blijkt het uitvliegpercentage voor broedsels van vrouwtjes met 

een monogame partner hoger te liggen dan voor die van de eerste partners 

van een polygaam mannetje. En op zijn beurt blijkt het betreffende 

percentage in laatstgenoemde situatie weer hoger te zijn dan wanneer 

het gaat om een broedsel van het tweede vrouwtje van een polygame man 

(Alatalo et al. 1982). 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat, in tegenstelling tot het gewicht 

van de mannetjes, het gewicht van de vrouwtjes wel (positief) gecorreleerd 

is met het percentage eik rond de kast is de volgende: 

I.v.m. de noodzakelijke bebroeding van de jongen is het vrouwtje gedwongen 

in de buurt van de kast te blijven. Voor wat betreft de voedselvoorziening 

is ze dan ook in een veel grotere mate dan het mannetje afhankelijk van de 

directe omgeving van de kast. Het percentage eik dient hier dus eigenlijk 

als maat voor de kwaliteit en/of kwantiteit van het beschikbare voedsel vlak 

rond de kast. Het is echter ook mogelijk dat zwaardere (grotere) vrouwtjes 

in habitats met een hoger percentage eik broeden. Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat oudere, of te wel over het algemeen iets eerder aankomende 

vrouwtjes, tevens gemiddeld zwaarder zijn (Winkel & Winkel 1976). Een 

dergelijk verband is hier echter moeilijk aantoonbaar, aangezien lang niet 

alle leeftijden bekend zijn. Bovendien werd het gewicht van de vrouwtjes 

slechts eenmaal bepaald. Hierin schuilt een onnauwkeurigheid aangezien het 

gewicht van de vrouwtjes, in tegenstelling tot dat van de mannetjes, afneemt 

tijdens de jongenperiode (Winkel & Winkel 1976). Voor het gemak werd echter 

aangenomen dat deze afname voor alle vrouwtjes min of meer synchroon 

verloopt. 

Naast allerlei exogene factoren kunnen echter ook hier erfelijke factoren 

weer een rol spelen. Indirect kan dit gebeuren via een genotypisch bepaalde 

li chaamsgrootte. 
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Gevonden werd dat vier van de geselecteerde variabelen gecorreleerd zijn 

met het gewicht van de jongen op de ge dag. Allereerst blijkt er een positieve 

correlatie te bestaan met het gewicht van de vader. Blijkbaar is de conditie 

van het mannetje, in tegenstelling tot dat van het vrouwtje, in belangrijke 

mate bepalend voor de kwaliteiten/of kwantiteit van het aangedragen voedsel. 

Overigens blijkt er over het geheel gezien geen verschil in voederfrequentie 

te bestaan tussen beide sexen (Van Haartman 1954). 

Twee redenen waarom het bovenstaande verschil toch gevonden kon worden 

zijn (zie ook hierboven): 

a) De vrouwtjes fourageren waarschijnlijk meer in de directe omgeving van 

de kast, met het gevolg dat conditie er mogelijk niet zo veel toe doet. 

b) De variabiliteit van het gewicht van de vrouwtjes. 

Bovendien blijkt dat, in overeenstemming met eerder gevonden resultaten, 

zowel de gemiddelde eilengte als de gemiddelde hoeveelheid neerslag een 

positieve correlatie vertonen met het gewicht van de jongen (dwz. daarmee 

ook met hun uitvliegkansen). 

Tenslotte bleek er een positief verband te bestaan tussen broedselgrootte 

en gewicht van de jongen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ouders 

van grotere broedsels betere fourageerders zijn en/of toegang hebben tot 

een groter voedselaanbod (Askenmo 1982). 

Uit eerder onderzoek kwam overigens naar voren dat het gewicht van de 

jongen: 

Significant afneemt in de loop van het seizoen, in één op de drie jaar 

(Askenmo 1973). 

- Onafhankelijk is van het habitattype (Van Haartman 1954). 

- Niet gecorreleerd is met het aantal aanwezige jongen (Askenmo 1973).Von 

Haartman (1954) vond een dergelijk (negatief) verband echter wel. 

- Niet gecorreleerd is met de populatiedichtheid (Tompa 1967); Alatalo & 

Lundberg (1984) vonden echter een (net) significant hoger jongengewicht 

bij een hoge dan bij een zeer lage dichtheid. 

- Van het tweede vrouwtje van een polygame man kleiner is dan in de overige 

gevallen (Alatalo et al. 1982). 

- Groter is in broedsels met zwarte (dus andere ? ) dan met bruine vaders 

(R.0'skaft & Järvinen 198 2). 

Een gemeenschappelijke conclusie voor wat betreft alle hier beschouwde 

broedgegevens is dat populatiedichtheid kennelijk geen factor van belang 

is. 
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Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 

Effecten van populatiedichtheid treden eerder op in de vorm van 

dichtheidsafhankelijke sterfte dan in dichtheidsafhankelijke reproductie 

(Alatalo & Lundberg 1984). 

Dichtheidsafhankelijke effecten blijken vrijwel alleen op te treden in jaren 

met een slechte weersituatie (Alatalo & Lundberg 1984). 

- Een bijkomende factor is wellicht dat het broedgebied op de Hoge Veluwe 

nog niet gevuld is tot het verzadigingsniveau. Dit wordt o.a. veroorzaakt 

door een overschot aan nestkasten. Verder kan ook de wijze van vestigen 

een rol spelen, in die zin dat door het kiezen van een kast die relatief ver 

van de naaste buren verwijderd is, dichtheidseffecten worden voorkomen. 

Er volgen nu nog twee onderwerpen, die minder in detail zijn uitgewerkt. 

Uit de resultaten kunnen aanwijzingen omtrent het mogelijk bestaan van 

bepaalde relaties verkregen worden. Gedetailleerder onderzoek is echter 

nodig voordat er conclusies getrokken mogen worden. 

3.2. Voederfrequentie 

3.2.1. Methode 

Het voederproces werd bestudeerd door observatie van een aantal kasten. 

De jongen hierin waren steeds ouder dan een week. Vanaf dit moment blijft 

de voederfrequentie namelijk ongeveer constant (Von Haartman 1954). 

Genoteerd werd hoe vaak in een half uur de ouders de kast binnengingen. 

In sommige gevallen voerde slechts één ouder. Een vrouwtje dat alleen voert 

is mogelijk de tweede partner van een polygaam mannetje. Aan de hand van 

ringgegevens konden voor 1986 zes van dergelijke mannetjes worden 

aangetoond. 

3.2.2. Resultaten 

De gevonden waarden staan, samen met enige andere gegevens vermeld 

in Tabel 7. 

Uit enkele stepwise regressie-analyses volgde dat de voederfrequentie, 

het aantal voederingen per half uur, significant positief gecorreleerd is met 

het aantal voederende ouders (x1) en het aantal broedparen van de overige 

soorten binnen een straal van 100 m (x2). De resulterende vergelijking is: 

y = 9.55 x1 + 0.73 x2-5.71; p = 0.004, r 2 = 0.61, n = 15. 

Bij bovenstaande analyse werd overigens steeds slechts een deel van de 

in Tabel 7 genoemde factoren gebruikt, aangezien het aantal waarnemingen 

te klein is om alle variabelen in één regressie te stoppen. Waarschijnlijk was 



Tabel 7. De voederfrequentie en enige andere gegevens van de geobserveerde kasten. 

Nestkast Aantal Tijd Temp. Aantal %eik Gem. gewicht Aantal Aantal Aantal 

jongen ouders jongen bvl's andere voederingen 

binnen 
soorten . per 30 min. 
binnen 

100 m 100 m 

156 7 13.00 22 2 19 14.97 3 3 22 

153 6 13.75 12 2 87 14.53 6 0 12 

39 7 15.25 5 1 9 14.3 3 4 5 

17 6 15.75 22 2 8 13.93 3 5 22 

220 6 10.50 16 2 16 13.53 5 9 16 

175 6 11.75 14 2 37 13.18 0 1 14 

156 7 12.75 15 2 19 14.97 3 3 15 
I 

153 6 13.25 8 2 87 14.53 6 0 8 """ CT.> 

208 6 14.00 22 2 68 15.30 4 7 22 I 

39 7 14.75 9 1 9 14.3 4 9 9 

17 6 15.25 15 2 8 12.3 3 5 15 

378 5 10.25 17 2 0 13.84 0 1 17 

54 5 13.25 12 2 25 13.08 1 1 12 

145 6 13.50 7 1 38 14.13 0 0 6 

214 3 14.25 12 2 22 13.43 2 1 12 



. I 

- 47-

het nauwkeuriger geweest wanneer gewicht en leeftijd van de ouders er ook 

bij betrokken waren. Maar aangezien deze niet van alle individuen bekend 

waren, werd dit nagelaten. 

3.2.3. Discussie 

Aangezien de hierboven gevonden resultaten gebaseerd zijn op een zeer 

beperkt arui.Ml waarnemingen lijkt het onjuist te zijn hieruit verregaande 

conclusies te trekken. Toch lijken er overeenkomsten te bestaan met de door 

Von Haartman (1954) gevonden resultaten. Namelijk dat de voedselfrequentie: 

a) beduidend lager is wanneer slechts één ouder voert, en b) min of meer 

constant is over de dag. Von Haartman vond verder dat de voederfrequentie 

per jong per tijdseenheid het grootste is voor broedsels bestaande uit één 

tot drie jongen. Hierdoor kan er een v~rschil in gewicht tussen jongen van 

ongelijke broedselgrootte ontstaan. 

Uit andere onderzoeken blijkt dat de voederfrequentie ook onafhankelijk 

is van temperatuur of bewolking, leeftijd van het mannetje of het feit of 

het om een vroeg of laat broedsel gaat (Alatalo et al. 1982). 

4. RELATIES TUSSEN BONTE VLIEGENVANGER, KOOLMEES EN PIMPELMEES 

4.1. Methode 

Als laatste onderdeel van dit verslag zal getracht worden om relaties aan 

te tonen tussen een aantal jaarlijkse broedgegevens van de op de Hoge Veluwe 

meest voorkomende holenbroeders, namelijk de Bonte Vliegenvanger, de 

Koolmees en de Pimpelmees. Mogelijk worden hierbij bepaalde aanwijzingen 

verkregen die kunnen dienen als aanvulling op de in onderdeel 3 gevonden 

resultaten. Alleen gegevens betreffende de eerste legsels van de drie soorten, 

in de periode van 19 7 3 tot 19 8 6, zullen bij de analyses betrokken worden. 

Het gaat hierbij om: het aantal broedparen, de gemiddelde legselgrootte, 

het gemiddelde broedsucces (= aantal uitgevlogen jongen/aantal eieren gelegd 

in procenten) en het gemiddel aantal per legsel uitgevlogen jongen (zie bijlage). 

Van de overig aanwezige holenbroeders worden slechts de aantallen 

broedparen bij de berekeningen gebruikt. 

4.2. Resultaten 

Het aantal broedparen van de verschillende soorten in de loop van de jaren 

is weergegeven in Fig. 15. Er blijkt sprake te zijn van een significante toename 

van zowel het aantal Bonte Vliegenvangers (Fig. 16; p = 0.000, r = 0.91) als 
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Fig. 15. Het aantal broedparen van de verschillende soorten in de loop van de tijd. 

Het aantal nestkasten varieerde van 346 (in 1979) tot 380 (1986). 

1: Koolmees; 2: Bonte Vliegenvanger; 3: Pimpelmees; 4: Ringmus; 

5. Overige soorten. 
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Fig. 18. De relatie tussen het aantal bvl- en pimpelmees-broedparen in de 
verschillende jaren. 



Tabel 8. De significante correlaties tussen enkele (jaar)-broedgegevens van de Bonte Vliegenvanger- Koolmees- en Pimpelmees-populaties op de Hoge Veluwe in 1973-1986. 

Bonte Vliegenvanger Gem. Koolmees (Fig. 20) Gem. Pimpelmees (Fig. 21) Gem. 
(Fig. 19) 

Aantal broedparen - jaar (pos.) -aantal jongen uitgevlogen per -aantal jongen uitgevlogen per P-paar (neg.) 

- aantal broedparen P (pos.) bvl-paar (neg.) - jaar (pos.) 

- aantal broedparen bvl (pos.) 

- broedsucces P (neg.) 

-aantal jongen uitgevlogen per K-paar 
----------------- -------------------------- ------ ------------------------------- ----- ------------------------------------------ -------
Gemiddelde 6.1 - gemiddelde legselgrootte P (pos.) 9.1 - gemiddelde legselgrootte K (pos.) 10.5 
legselgrootte - broedsucces K (pos.) - aantal jongen uitgevlogen per P-paar (pos.) 
(Fig. 22) 
----------------- -------------------------- ------ ------------------------------- ----- ------------------------------------------ -------
Broedsucces - broedsucces K (pos.) (1) 81% - broedsucces bvl (pos. ) 58% - broedsucces K (pos.) 69% 

(Fig. 23) -aantal jongen uitgevlogen - broedsucces P (pos.) -aantal broedparen P (neg.) 

per bvl paar (pos.) - gemiddelde legselgrootte K (pos.) - aantal jongen uitgevlogen per P-paar (pos.) 
----------------- -------------------------- ------ ------------------------------- ----- ------------------------------------------ ------· 
Aantal jongen - aantal broedparen K 5.{) - aantal broedparen P (pos.) 5.3 - gemiddelde legselgrootte P (pos.) 7.3 

uitgevlogen (neg.) (3) - aantal broedparen P + bvl + K + -aantal broedparen P (neg.) 

per paar -aantal broedparenK + P rest (neg.) - broedsucces P (pos.) 

(Fig. 24) (neg.) (4) -aantal jongen uitgevlogen per -aantal jongen uitgevlogen per K-paar (pos.) 

- broedsucces bvl (pos.) paar P (pos.) 

-aantal jongen uitgevlogen - aantal jongen uitgevlogen per 

per K -paar (pos.) (2) bvl-paar (pos.) 

(1): Fig. 25; (2): Fig. 26; (3): Fig. 27; (4): Fig. 28. 

CJ1 
J-'o 
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Pimpelmees broedparen (Fig. 17; p = 0.010, r = 0.66). Bovendien zijn de 

aantallen van deze twee soorten over de gehele periode bezien goed 

gecorreleerd (Fig. 18: p = 0.014). De toppen in de twee krommen vallen echter 

niet altijd in dezelfde jaren. Getoetst werd (met MUREG) of er - over de 

gehele periode van 14 jaar gezien - (enkelvoudige) correlaties bestaan tussen 

een aantal broedgegevens. Daartoe werden vergeleken: 

a) bovengenoemde vier gemiddelde jaargegevens binnen één soort en b) elk 

van deze vier gegevens afzonderlijk, van de ene soort met die van de twee 

andere soorten. In dit laatste geval werden enkele factoren toegevoegd. Deze 

werden verkregen door optelling van broedpaar-aantallen. 

De gevonden significante correlaties staan vermeld in Tabel 8. Ook de 

gemiddelde waarde van drie broedgegevens over de gehele periode is hierin 

opgenomen. 

Bijlage 2 geeft de resulterende p (en r)-waarden van alle uitgevoerde toetsen. 

4.3, Discussie 

Over de gehele periode bezien blijkt dat er een aanzienlijke mate van 

synchroniteit bestaat tussen aantalsschommelingen van de Bonte Vliegenvanger-, 

Koolmees- en Pimpelmees-broedpopulatie (Fig. 15). Grote verschillen worden 

slechts gevonden in de jaren 1978 en 1985. De betreffende lijn geldend voor 

de overig aanwezige soorten vertoont daarentegen een ietwat tegengesteld 

verloop in vergelijking tot dat van bovengenoemde 3 soorten. 

De enige significante correlatie (positief) bleek die te zijn tussen het 

aantalsverloop van de Bonte Vliegenvanger en de Pimpelmees (Fig. 18, Tabel 8). 

Verder werd gevonden dat het aantal broedparen van deze 2 soorten 

significant toegenomen is gedurende de betreffende periode (Fig. 16 en 17). 

De mogelijke verklaringen hiervoor zijn (het totaal aantal nestkasten was 

min of meer constant): 

1) het opschuiven van het verspreidingsgebied van de Bonte Vliegenvanger 

in westelijke richting, respectievelijk 2) het hoge gemiddelde aantal per 

Pimpelmeespaar uitgevlogen jongen (in vergelijking tot bv. de Bonte 

Vliegenvanger of Koolmees) en 3) de afname van de koolmeespopulatie vanaf 

1977. 

Eerder onderzoek op dit gebied leidde voor wat betreft de Bonte 

Vliegenvanger-populaties tot de volgende conclusies: 

- De populatiedynamiek van de Bonte Vliegenvanger wordt in hogere mate 

door de fysische omgeving, dan door intra- of interspecifieke relaties bepaald 

(Järvinen 1980). 
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Het aantal Bonte Vliegenvanger-broedparen is onafhankelijk van de 

broedresultaten in het vorige jaar, en afhankelijk van de temperatuur tijdens 

- het begin van - het voorjaar. Zo blijkt er een grotere migratie op te treden 

in jaren met een warm, vroeg voorjaar (Järvinen 1980). In hoeverre 

bovenstaande uitspraken van toepassing zijn, is de vraag aangezien ze gebaseerd 

zijn op studies aan de Bonte Vliegenvanger-populatie in het noordelijk deel 

van zijn areaal. 

- De immigratie van Bonte Vliegenvangers veroorzaakt geen aantoonbare 

ver13:nderingen in de omvang van de broedpopulatie van de overige aanwezige 

soorten. Twee redenen hiervoor kunnen zijn: 1) de Bonte vliegenvanger is 

vrij efficiënt oecologisch geïsoleerd van de andere soorten, en 2) het 

betreffende gebied is nog niet opgevuld tot het verzadigingsniveau. De 

gedifferentieerdheid van het habitat speelt hierbij een belangrijke rol (Enemar 

& Sjostrand 1972). 

De gemiddelde legselgrootte van elk van de 3 soorten bleek niet significant 

te veranderen in de loop van de jaren. Bij de Bonte Vliegenvanger schommelt 

deze waarde rond de 6.1, bij de Koolmees rond de 9.1 en bij de Pimpelmees 

rond de 10.5 eieren (Fig. 22). 

Na toetsing bleek dat: 

a) de gemiddelde legselgrootte van de Bonte Vliegenvanger niet significant 

gecorreleerd is met één van de beschouwde variabelen; b) er een positieve 

correlatie tussen de gemiddelde legselgrootte van de Kool- en de Pimpelmees 

bestaat. 

Een mogelijke verklaring voor dit laatste is dat bepaalde overeenkomstige 

factoren de legselgrootte van deze twee soorten beïnvloeden. Dit hangt samen 

met het feit dat hun legperiodes over het algemeen een grote mate van overlap 

vertomen. 

Ook het gemiddeld broedsucces van elk van de drie soorten bleek niet 

significant te veranderen in de loop van de jaren. Bij de Bonte Vliegenvanger 

schommelt dit percentage rond 81%, bij de Koolmees rond 58% en bij de 

Pimpelmees rond 69% (Fig. 23). De gevonden onderlinge correlaties tussen 

het broedsucces van de 3 soorten kunnen wellicht verklaard worden uit het 

feit dat de jongen onder vergelijkbare omstandigheden opgroeiden. 

Daarnaast blijkt dat het broedsucces positief gecorreleerd is met de (eigen) 

legselgrootte. Verder werd gevonden dat het broedsucces van de Pimpelmees 

significant afneemt bij een stijging van de eigen broedpopulatie. Wellicht 

een vorm van populatie-regulatie ? 
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Fig. 25. De relatie tussen het gemiddelde broedsucces van de Koolmees 
en de bvl in de betreffende periode; met bijbehorende regressielijn. 

+---- T • -6. 65368 +2. 4H83 X 

·~--------------------------------------------~----------, ~~ + 
er 
er 
er o 
L" 

er"' 
liJ 
L 

z .. 
liJ .. 
Cl • 
D 
-' > 
Iu 

~: ..... 
::l 

z ...... 
Cl "' 
~ .. _, 
·_, 
er • ,_ .. 
z .. 
er 
er 

.. .. 

+ 

•. u 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
'·se a. •1 5. a• 5. u 5. 21 s. n s. sa s. n 

GEH.RANT~L JONGEN U1TGEVLCOEN PER PAAR BVL 

Fig. 26. De relatie tussen het gemiddelde aantal per bvl- en koolmeespaar 
uitgevlogen jongen in de betreffende periode; met bijbehorende 
regressielijn. 



- 61-

+---- y • s. 64935 •-Q. 00592 x 

Cr---------------~----------------------------------------1 _,.. + 
> 
ID 

L • A.• 

c ~ • 0 
0 >,. . .. 
0"' .. 
; 
c : 
~ ... 
c 
0 , . 

- Q 0 .. 

i 
0 .. :-

. 

+ 
+ 

~~---~---~~---~~~~~r.+~~~~~~~~~~~ u. a a "· aa 111.20 11. Da tas. 'a us. aa u:z.. aa u a. 20 us. Da 17,. u 117. a a 
aantal broedparen ~ 

Fig. 27. De relatie tussen het gemiddelde aantal per bvl-paar uitgevlogen 
jongen en het aantal koolmees-broedparen, in de betreffende periode; 
met bijbehorende regressielijn. 

+---- y • 6. 11484 +-Q. 00765 x 

tr----------------------~----~------------~ .... ~ + 
> 
ID 

~ :; 
g_.; 

~ + 
c.=:+ 
c ... " • .. 
0 

> .. . .. 
0 .. ... 
; 
c : 
~ .. 
c 
0 , .. 

- Q " .. ... 
g 
a .. :-

; 

. .. • 

. .. 

+ 

+ + 

+ + 

. . 
Fig. 28. De relatie tussen het gemiddelde aantal per bvl-paar uitgevlogen jongen 

en het aantal kool- en pimpelmees broedparen, in de betreffende periode; 
met bijbehorende regressielijn. 



- 62-

Tenslotte bleek dat ook het gemiddeld aantal per broedpaar uitgevlogen 

jongen niet significant verandert in de loop van de jaren. Deze waarde 

schommelt bij de Bonte Vliegenvanger rond de 5.0, bij de Koolmees rond de 

5.3 en bij de Pimpelmees rond de 7.3 (Fig. 24). Dus alhoewel de gemiddelde 

legselgrootte van de Bonte Vliegenvanger duidelijk kleiner is dan die van 

de Kool- of de Pimpelmees, blijkt er uiteindelijk vrijwel geen verschil te 

bestaan tussen het gemiddeld aantal jongen dat uitvliegt per Bonte 

Vliegenvanger of Koolmees broedpaar. Betreffende waarde ligt bij de 

Pimpelmees echter aanzienlijk hoger. 

De gevonden onderlinge correlaties tussen het aantal per paar uitgevlogen 

jongen van de 3 soorten kunnen wellicht op een dergelijke manier verklaard 

worden als bij het onderdeel "broedsucces". Daarnaast bleek de betreffende 

waarde bij de Bonte Vliegenvangers, en in zekere mate ook bij de Koolmezen, 

beïnvloed te worden door het aantal broedparen van één of meerdere van 

de overig aanwezige soorten. Bij de Pimpelmees daarentegen wordt slechts 

een negatieve correlatie met het aantal broedparen van de eigen soort 

gevonden. 

De overige gevonden en wellicht ook een deel van de reeds besproken 

correlaties lijken verklaarbaar, aangezien de betreffende waarde als het ware 

een samenvoeging is van "legselgrootte" en "broedsucces". 

De eindconclusie, die getrokken kàn worden op grond van bovenstaande 

analyses is: de broedresultaten van de Bonte Vliegenvanger zijn mogelijk 

toch enigszins afhankelijk van de populatiedichtheid van de overig aanwezige 

holenbroeders (Vergl. 3). 

N .B. Waarschijnlijk treden er enige verschuivingen op in de gevonden resultaten 

wanneer ook de gegevens m.b.t. vervolglegsels bij de analyses betrokken zouden 

worden. Voor de volledigheid: ook andere, niet-vermelde, factoren kunnen 

natuurlijk van invloed zijn op de vier besproken broedgegevens. Deze zijn 

hier echter buiten beschouwing gelaten omdat het slechts de bedoeling was 

aanwijzingen te vinden voor het bestaan van bepaalde relaties tussen 

broedgegevens van de betreffende 3 soorten. 

5. SAMENVATTING 

In dit verslag is de vestiging en broedbiologie van de Bonte Vliegenvanger 

en de invloed daarop van de populatiedichtheid en enige andere factoren, 

besproken. De conclusies zijn: 
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1. Bij voorkeur wordt een kast gekozen die: 

- zich in een gebied met een hoog percentage eik bevindt; 

- zo ver mogelijk verwijderd is van kasten bezet door (niet)-soortgenoten; 

- zo dicht mogelijk bij de geboorte- of broedkast van het vorig jaar hangt; 

- in vergelijking tot de omliggende kasten een hoger percentage naald 

en ondergroei rondom zich heeft; 

- met de opening op het NNW, N, NNO, NO of ONO hangt. 

2. Significante correlaties werden gevonden tussen: 

- legselgrootte en datum (negatief); 

- ei-lengte en ei-breedte (positief); 

- uitkomstpercentage en ei-lengte (positief) cq. percentage eik (negatief); 

- uitvliegpercentage en ei-lengte (positief) cq. gemiddelde neerslag 

(positief); 

-gewicht van het vrouwtje en het percentage eik (positief); 

-gewicht van de jongen en gewicht van het mannetje (positief) met de 

gemiddelde neerslag (positief) met ei-lengte (positief) met aantal jongen 

(positief). 

Gemeenschappelijk resultaat is dat de populatiedichtheid geen significante 

invloed schijnt te hebben op de hier beschouwende broedgegevens. De 

voorlopige conclusies voor wat betreft de twee laatste besproken 

onderwerpen zijn: 

3. De voederfrequentie vertoont een significant positieve correlatie met 

het aantal voederende ouders (en mogelijk ook met het aantal broedparen 

van de overige soorten binnen een straal van 100 m.) 

4. De Bonte Vliegenvanger-populatie is gedurende de laatste jaren significant 

toegenomen. Een invloed hiervan op het bestand van de overig aanwezige 

soorten is echter niet aantoonbaar. Het aantal uiteindelijk per Bonte 

Vliegenvanger-broedpaar uitgevlogen jongen blijkt, in tegenstelling tot 

de gemiddelde legselgrootte en het broedsucces, negatief beïnvloed te 

worden door de omvang van de Koolmees (+ Pimpelmees) broedpopulatie. 

Met andere woorden: de broedresultaten van de Bonte Vliegenvanger zijn 

mogelijk toch in zekere mate dichtheidsafhankelijk. 
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Bijlage 1: Een aantal jaargegevens van de verschillende soorten broedvogels in de periode van 1973-1986. 

Jaar Aantal 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1 e legsels 

45 

45 

59 

51 

61 

73 

71 

90 

89 

76 

88 

98 

85 

112 

113 

116 

155 

128 

189 

105 

81 

122 

119 

123 

127 

142 

57 

99 

20 

22 

27 

26 

44 

53 

21 

41 

34 

42 

72 

40 

45 

52 

Aantal vt. 

1e legsels 

42 

43 

57 

50 

57 

72 

71 

83 

88 

69 

83 

97 

83 

110 

111 

114 

154 

128 

187 

99 

78 

121 

113 

122 

126 

142 

51 

87 

19 

21 

25 

26 

41 

51 

19 

41 

34 

41 

72 

40 

45 

48 

Aantal 

eieren 

273 

264 

369 

291 

345 

439 

430 

457 

521 

408 

507 

582 

542 

674 

1101 

1031 

1215 

1075 

1719 

960 

781 

1206 

946 

999 

1088 

1128 

480 

925 

206 

245 

251 

282 

435 

533 

212 

466 

349 

416 

741 

350 

417 

559 

Gem. aant. 

. e. per n. 

6.50 

6.14 

6.47 

5.82 

6.05 

6.10 

6.06 

5.51 

5.92 

5.91 

6.11 

6.00 

6.53 

6.13 

9.92 

9.04 

7.89 

8.40 

9.19 

9.70 

10.01 

9.97 

8.37 

8.19 

8.63 

7.94 

9.41 

10.63 

10.84 

11.67 

10.04 

10.85 

10.61 

10.45 

11.16 

11.37 

10.26 

10.15 

10.29 

8.75 

9.27 

11.65 

Aantal jongen Broedsucces 

uitgevlogen 

195 

211 

279 

232 

290 

382 

384 

370 

438 

330 

380 

453 

452 

618 

560 

535 

548 

699 

1069 

675 

584 

812 

631 

582 

331 

458 

274 

646 

156 

157 

163 

209 

324 

376 

171 

325 

263 

295 

392 

219 

265 

403 

71.43% 

79.92% 

75.61% 

79.73% 

84.06% 

87.02% 

89.30% 

80.96% 

84.07% 

80.88% 

74.95% 

77.84% 

83.39% 

91.69% 

50.86% 

51.89% 

45.10% 

65.02% 

62.19% 

70.31% 

74.78% 

67.33% 

66.70% 

58.26% 

30.42% 

40.60% 

57.68% 

69.84% 

75.73% 

64.08% 

64.94% 

74.11% 

74.48% 

70.54% 

80.66% 

69.74% 

75.36% 

70.91% 

52.90% 

62.57% 

63.55% 

72.09% 

Aantal kasten + 0 

uitgevlogen 

3 

2 

5 

4 

3 

1 B 

2 V 

2 L 

4 

7 

13 

9 

3 

2 

18 

24 

32 

16 K 

28 0 

13 0 

5 L 

15 M 

19 E 

24 E 

66 s 
55 

8 

14 

1 

3 

3 p 

4 

3 M 

1 p 

1 E 

4 L 

1 1\1 

2 E 

23 E 

6 s 
11 

2 
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Vervolg Bijlage 1. 

Jaar Aantal 1 e legsels* Aantal 1 e legsels 

ringmussen andere soorten 

1973 14 18 

1974 27 28 

1975 29 12 

1976 29 13 

1977 35 9 

1978 41 14 

1979 39 14 

1980 46 18 

1981 62 7 

1982 34 6 

1983 7 7 

1984 8 10 

1985 5 28 

1986 1 9 

* eerste ei voor 60/4 gelegd. 

Jaar Aantal jongen uit Aantal jongen uit Aantal jongen uit 

per bvl-paar perk-paar per p-paar 

1973 4.64 5.05 8.31 

1974 4.91 4.69 7.48 

1975 4.89 3.56 6.52 

1976 4.64 5.46 8.04 

1977 5.09 5.72 7.90 

1978 5.31 6.82 7.39 

1979 5.41 7.49 9.00 

1980 4.46 6.71 7.93 

1981 4.98 5.58 7.74 

1982 4.78 4.77 7.20 

198'3 4.58 2.63 5.44 

1984 4.67 3.23 5.48 

1985 5.45 5.37 5.89 

1986 5.62 7.43 8.40 
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Bijlage 2: De resulterende p-(en r-)waarden van de uitgevoerde correlatie-toetsen. 

Bonte vliegenvanger Koolmees 

a. broedparen gem.lg. broedsucces a.j uit/paar a.broedparen gem. !g. broedsucces 

p = 0.35 p = 0.11 p = 0.36 p = 0.41 

p = 0.35 p = 0.41 p = 0.19 p = 0.44 p = 0.90 

p = 0.11 p = 0.41 p = 0.00* p = 0.21 p = 0.001* 
(r = 0.79) 

p = 0.36 p = 0.19 p = 0.000* p = 0.05* 
(r = 0.54) 

p = 0.08 p = 0.27 

p = 0.08 p = 0.04* 
(r = 0.56) 

p = 0.27 p = 0.04* 
(r = 0.56) 

p = 0.61 p = 0.48 p = 0.68 

a.j uit/paar a. broedparen 

p = 0.53 p = 0.01 * 

p = 0.68 

p = 0.59 

p = 0.03* p=0.76 

p = 0.61 

p = 0.48 

p = 0.68 

p = 0.02* 

p = 0.44. 
(r = 0.23) 

p = 0.04* 
(r = 0.57) 

p = 0.05* 

Pimpelmees 

gem.lg broedsucces 

p = 0.34 

p = 0.11 
(r = 0.45) 

p = 0.02* 
(r = 0.61) 

p = 0.000* 
(r = 0.81) 

p = 0.44 p = 0.04* 
(r = 0.23) (r = 0.57) 

p = 0.15 
(r = 0.41) 

p = 0.15 
(r = 0.41) 

p = 0.001* p = 0.000* 

a.j uit/paar 

p = 0.36 

p = 0.37 

p = 0.76 

p = 0.001 * 

p = 0.05* 

p = 0.001 * I 

I 

p = 0.000* 

m 
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