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1 INLEIDING. 

1.1 Aanleiding en vraagstelling onderzoek. 

Er wordt al lang onderzoek verricht naar de populatiebiologie van 
Mezen,in het bijzonder de Koolmees (Parus major L.) in Noord en 
West Europa (Kluyver 1951~ Van Balen 1973, Perrins 1965,1979). 

Het onderzoeksprojekt van het Instituut voor Oecologisch Onder
zoek naar de populatiebiologie van de Koolmees richt zich op de 
populatiedynamica, ethologie, fysiologie en populatie-genetica 
van de Koolmees in verschillende terreinen in Nederland. In een 
lange reeks van jaren zijn data verzameld van het aantal broed
paren, verschillende broedbiologische parameters en de jaarlijkse 
overleving van adulten en juvenielen. Deze data geven een basis 
voor correlatieve studies (van Balen,1973; van Balen,1980; Tin
b~rgen et al., 1987). 

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek verricht naar 
de broedbiologie van de Pimpelmees (Parus caeruleus L.), zowel op 
individu-niveau (Nur,1984a,b) als op populatie-niveau (Blonde! et 
al.1987). Sinds 1985 heeft het I.O.O. een samenwerkingsproject 
met het CNRS te Montpellier, waar men mezenpopulaties,in het bij
zonder de Pimpelmeespopulaties, in het Mediterrane gebied onder
zoekt (Blondel,1985; Blonde! et al.1987; Mertens,1986). In de 
toekomst wil men Pimpelmeespopulaties van Zuid-Frankrijk en Cor
sica vergelijken met die van West Europa. 

In deze studie zijn de gegevens van enkele Nederlandse Pimpel
meespopulaties, verzameld in een lange reeks van jaren 
geanalyseerd. Met als basis de publikatie van van Balen (1973) is 
een vergelijking gemaakt van de broedbiologie van de Pimpelmees 
in vier verschillende terreinen twee eikenbossen, Oosterhout en 
Liesbos, en twee gemengde bossen Hoge Veluwe en Vlieland. Voor de 
jaren 1965-1986 z~Jn de volgende broedbiologische parameters 
vergeleken: populatiedichtheid, legdatum, legselgrootte, broed
succes, vruchtbaarheid en productiviteit. Door deze brede opzet 
bleef het onderzoek beperkt tot het geven van een overzicht van 
de beschikbare gegevens van de vier onderzochte Pimpel
meespopulaties en het constateren van bepaalde verschillen. Daar
naast is een begin gemaakt met het onderzoek naar de invloed van 
enkele factoren op de broedbiologische parameters, alsmede een 
vergelijking van de broedbiologie van de Pimpelmees met die van 
de Koolmees. 

1.2 Het onderzoeksobjekt. 

De Pimpelmees (Parus caeruleus caeruleus L.) is iets kleiner dan 
de Koolmees en wordt gekenmerkt door het blauwe verenkleed. Het 
verspreidingsgebied wordt in het noorden begrensd door centraal 
Scandinavie en Noord Rusland, oostwaarts door centraal Rusland en 
zuidwaarts door Noord-Afrika en het Middelandse Zeegebied 
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(Perrins 1979). In Nederland komt de Pimpelmees vrijwel overal 
voor, alleen in de Ijsselmeerpolders, het deltagebied en delen 
van de waddeneilandem is het verspreidingsgebied beperkt (van 
Balen 1979). De Pimpelmees komt voor in loofbossen, parken en 
tuinen. Naaldbossen worden in het algemeen gemeden (Snow,1954). 

Evenals de Koolmees is de Pimpelmees een typische 
holenbroeder. In situaties met weinig natuurlijke holten of 
nestkasten kan interspecifieke concurrentie met andere 
holenbroeders, zoals Koolmees, Bonte Vliegenvanger en Ringmus 
optreden. In zo'n situatie wijkt de Pimpelmees uit naar holten of 
nestkasten die voor de concurrenten ongeschikt zijn, bijvoorbeeld 
door een klein vlieggat (van Balen et al.1982). 

De broedbiologie van de Pimpelmees lijkt sterk op die van de 
Koolmees. Mezen leggen 1 ei per dag en beginnen pas met broeden 
als het legsel voltallig is. De gemiddelde incubatieperiode is 13 
tot 14 dagen en na een verblijf van 18 tot 20 dagen in het nest 
Z~Jn de jongen vliegvlug. In het broedseizoen vormen rupsen het 
hoofdvoedsel, in de wintertijd beukenootjes en berkezaad 
(Perrins,1979). 

1.3 Proefterreinen en methode. 

De ligging van de vier proefterreinen is weergegeven in figuur 
1.1. De onderzochte terreinen zijn twee eikenbossen, Oosterhout 
en Liesbos en twee gemengde bossen, Hoge Veluwe en Vlieland. De 
broedbiologische gegevens werden ingevoerd in de databank en 
geanalyseerd met behulp van een computer. De gegevens van Liesbos 
waren niet zo volledig als die van de andere terreinen. Alleen 
gegevens betreffende het aantal broedparen, legdatum en leg
selgrootte waren beschikbaar. In appendix I is uiteengezet op 
welke wijze de verschillende parameters zijn geselecteerd en 
berekend. Bij de beschrijving van de verschillende terreinen is 
gebruik gemaakt van van Balen(1973) en Kluyver(1970). 

OOSTERHOUT. 
Een klein geïsoleerd eikenbos (11.4 ha.) langs de Waal bij Nij
megen. De vegetatie bestaat voornamelijk uit Zomereik (Quercus 
robur) en diverse soorten struikgewas (o.a. Vlier, Sambucus 
nigra). Van 1965 tot 1986 waren er 130-135 nestkasten beschik
baar. Van 1965 tot 1977 was een aantal kasten van een kleiner 
type aanwezig, meer geschikt voor de Pimpelmees. In 1982 werden 
alle aanwezige Pimpelmezen verwijderd in het broedseizoen, in 
verband met een experiment (zie: Den Boer-Hazenwinkel,1982). 
Broedbiologische gegevens ontbreken dus voor het jaar 1982. 

LIESBOS. 
Oud eikenbos met bovendien o.a. Beuk (Faqus sylvatica). Het 
proefterrein (18 ha.) is een onderdeel van een groot bos. Van 
1965 tot 1986 waren er 95 a 100 nestkasten beschikbaar. In de 
jaren 1971-1974 werden er experimenten gedaan met verschillende 
nestkasttypes (van Balen 1984). Voor deze jaren zijn alleen de 
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br-oedbiologische gegevens van de nor-male "Wageningse" nestkasten 
gebr-uikt. 

HOGE VELUWE. 
In het zuidelijke deel van de Hoge Veluwe ligt het pr-oefter-r-ein 
met een opper-vlakte van 320 ha. Van 1964-1972 was het ter-r-ein op
gedeeld in twee stukken: Hoge Veluwe A (165 ha.), een naaldbos 
dat voor-namelijk bestaat uit Gr-ove Den (Pinus sylvestr-is) en Ber-k 
(Betula spp.) en Hoge Veluwe B (165 ha.), een gemengd bos met 
Gr-ove Den, Eik, Beuk en Ber-k. In tabel 2.1 is een over-zicht 
gegeven van de vegetatie r-ond de nestkasten in Hoge Veluwe 8. Van 
1973-1986 wer-d het pr-oefter-r-ein beper-kt tot Hoge Veluwe 8. Er
bleek geen ver-schil te bestaan tussen de br-oedbiologische 
gegevens van Hoge Veluwe A en B, zodat de gegevens van 1965-1986 
als een geheel gebr-uikt wer-den. Van 1965-1972 war-en tussen de 250 
en 310 nestkasten beschikbaar- (Hoge Veluwe A en B) en van 1973-
1986 345 tot 380 nestkasten (Hoge Veluwe 8). 

VLIELAND 
Zoals te zien is in figuur- 1.1 is er- een indeling gemaakt in een 
oostelijk en een westelijk gebied (van Eek 1982). Het oostelijk 
gedeelte bestaat uit het bos bij het dor-p (214 ha.) en het wes
telijk gedeelte uit vier- kleine geisoleer-de bosjes (totale opp. 
78 ha.). De vegetatie van de bossen bestaat uit naaldhout en jong 
loofhout. Door- uitdunning is het loofhoutaandeel de laatste jar-en 
gestegen. Een over-zicht van de vegetatie r-ond de nestkasten in 
Vlieland Oost en West is gegeven in tabel 2.1. Daar- de 
vegetatieopnamen in een str-aal van 50 meter- r-ond de nestkast zijn 
genomen geeft dit waar-schijnlijk geen volledig beeld van de 
vegetatiesamenstelling in Vlieland Oost en West. Het aantal 
nestkasten op Vlieland is in de loop van de tijd toegenomen van 
200 tot 350 kasten. 
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A: LIESBOS (EIKI!HBO!I) 

a: OOSTERHOUT (I!:IKI!NIIOS) 

C: HOGE VELUWE (OEM&HOO BOS) 

0 = VLIELAND (OOtEHOO BOS) 

FISUUR 1.1 
De ligging van de vier proefterreinen. 

TABKL 2. 1 
Overzicht van vegetatieopname in Hoge VeluRe (B), Vlieland Oost en Vlieland 
West. Gegeven zijn de geaiddeldc percentages van de bedekking ïan de 
verschillende boomsoorten in een straal van 50 1eter rond de nestkast. 

Boomsoort 
Vlieland 
West (n:70) 

Vlieland 
Oost (n=lH) 

Hoge VeluRe 
B (n:377) 

-----------------+---------------+------------------+----------------+ 
Berk 10.9 8.0 21.3 
Beuk 4.4 5.3 1.8 
Amerikaanse Kik 12.5 12.1 6.1 
Inlandse Kik 10.9 36.3 20.8 
Vlier 2.2 1.9 0.5 
Lijsterbes 2.0 2.4 0.5 
Spar 3.1 2.0 9.3 
Larix 17.8 2.2 6.4 
Ksdoorn 3.6 2.5 0.1 
Den 5.1 2.0 18.0 
Kls 5.2 0.9 0.5 
Linde 0.9 6.2 0.1 
Kastanje 2.4 0.9 0.1 
Haagbeuk 1.2 3.0 0.5 
---·--------------t---------------t------------------t----------------t 
Haaldhout totaal 26.6 6.2 33.1 
Kik ~otaal 23.4 48.4 26.9 
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2 DE POPULATIE. 

2.1 Dichtheid in verschillende terreinen. 

In tabel 2.2 is de dichtheid van de Pimpelmees in de verschil
lende terreinen gegeven als het aantal broedparen in nestkasten 
per 10 ha. De werkelijke dichtheid zal in sommige jaren iets 
hoger geweest zijn omdat enkele broedparen in natuurlijke hol
ten gebroed hebben. Den Boer Hazenwinkel (1981) vond dat in 1981 
10ï. van de Pimpelmezen in Oosterhout in natuurlijke holten 
gebroed had. 

De gemiddelde dichtheid voor de periode 1974-1986 is hoog voor 
de eikenbossen Oosterhout en Liesbos (15.3 resp. 11.7 broedparen 
per 10 ha.). In de gemengde bossen van de Hoge Veluwe en Vlieland 
is de dichtheid duidelijk lager (2.5 resp. 1.1 broedparen per 10 
ha.). Deze resultaten komen goed overeen met dichtheden vermeld 
in de literatuur (Lack 1964, Dhondt & Eyckerman 1980, Cowie & 
Hinsley 1987).0ude eikenbossen worden gezien als het optimale 
habitat voor de Pimpelmees (Snow 1954). 

Opvallend is het verschil in dichtheid tussen Vlieland Oost 
en West (0.6 resp. 2.6 broedparen per 10 ha.). Een groot deel van 
de Pimpelmezen van Vlieland broedt in de kleine bosjes van 
Vlieland West.Het merendeel van de Koolmezen daarentegen broedt 
in Vlieland Oost (zie ratio in tabel 2.2). Het is nog niet 
duidelijk of er sprake is van concurrentie om nest- en/of slaap
plaatsen, met de Pimpelmees als de zwakkere soort, in Vlieland 
Oost of dat de Pimpelmees Vlieland West boven Vlieland Oost 
prefereert. Er zijn kleine verschillen in de vegetatie van de 
twee terreinen (zie tabel 2.1). De vegetatie rond de nestkasten 
bevat in Vlieland Oost procentueel minder naaldhout en meer Eik 
dan in Vlieland West. Het grootste deel van het bos van Vlieland 
Oost bestaat echter uit naaldhout. Mogelijk is er concurrentie 
tussen Kool- en Pimpelmees om nest- en/of slaapplaatsen in de 
loofhoutstukken van Vlieland Oost. De vegetatie rond de nestkas
ten van Vlieland West bevat procentueel meer Berk en Els. Berken 
en Elzen zijn belangrijke voedselbronnen in het najaar voer de 
Pimpelmees. Mogelijk prefereert de Pimpelmees Vlieland West als 
fourageerterrein in het najaar, wat van invloed kan zijn oe het 
vestigingspatroon in het voorjaar. Nader onderzoek moet uitwijzen 
of hier sprake is van concurrentie om slaap- en broedplaatsen in 
Vlieland Oost of een ander vestigingspatroon bij het uit elkaar 
vallen van de wintergroepen in het voorjaar. 

2.2 Dichtheidsfluctuaties. 

In figuur 2.1 is de dichtheid van de Pimpelmees per jaar en ~er

terrein weergegeven. Er is sprake van een toename van de dicht
heid in de terreinen Hoge Veluwe en Vlieland. D~t is 
waarschijnlijk te wijten aan de toename van het loofhout in deze 
twee terreinen (Kluyver 1971, van Balen 1979). De populatie van 
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Vlieland is nog vr1J jong. In 1957 werd het eerste broedende Pim
pelmeespaar aangetroffen. Vanaf 1965 bleef de populatie groeien 
tot de huidige dichtheid van ongeveer 1.1 broedparen per 10 ha. 
Na 1972 is er geen duidelijke stijging meer in de 
Pimpelmeesdichtheid van Vlieland. De Pimpelmeespopulaties in de 
Eikenbossen Oosterhout en Liesbos lijken te fluctueren rond een 
evenwicht. Er is geen sprake van een trend. 

Vergelijken we de fluctuaties van de populaties van jaar tot 
jaar in de verschillende terreinen,dan blijkt dat deze vr1J 
synchroon verlopen. De invloed van de strenge winter 1978/1979 is 
duidelijk te zien (zie fig. 2.1). Om te onderzoeken of de Pimpel
meespopulaties in de verschillende terreinen synchroon fluctueren 
zijn de correlatiecoefficienten van de dichtheidsveranderingen in 
twee terreinen berekend. Het resultaat is weergegeven in tabel 
2.3. Voor de populaties van Oosterhout, Liesbos en de Hoge Veluwe 
werden significante correlaties gevonden. Kennelijk is een deel 
van de factoren, die de aantalsfluctuaties verklaren, hetzelfde 
voor de Pimpelmeespopulaties in deze drie terreinen. Dat de 
populatie -van Vlieland niet altijd synchroon fluctueert met die 
van de andere terreinen zou kunnen liggen aan het feit dat het 
overlevingspercentage van de jongen en adulten door andere fac
toren bepaald wordt. Te denken valt aan een ande~e voed
sel~cologie in de wintertijd op Vlieland. 

2.3 Populatiesamenstelling en overleving. 

Alleen van de populatie van Vlieland waren voldoende ringgegevens 
beschikbaar om verschillende populatieparameters te onderzoeken. 

Gemiddeld bleek 83ï. van de mannetjes en 77ï. van de vrouwtjes, 
die broedend in nestkasten werden aangetroffen, autochtoon te 
Z1Jn (zie tabel 2.4). Autochtoon is hier gedefinieerd als: 
geringd als broedvogel of pullus in het voorgaande jaar. Dit 
hoge percentage autochtonen is normaal voor de geisoleerde 
populatie van Vlieland (Tinbergen et al.1985). 

Het percentage eerstejaars broedvogels varieerde tussen de 28 
en 78 procent (zie tabel 2.5). Het gemiddelde percentage 
eerstejaars broedvogels was 55.3% . Hilden (1982) vond voor een 
populatie in Finland een percentage van 58.7% . Blonde! et 
al. (1987) vond voor twee Pimpelmeespopulaties in Zuid-Frankrijk 
34% resp. 32ï..De gemiddelde leeftijd van de Vlielandse broed
vogels was 1.7 jaar. De oudste vastgestelde leeftijd van een 
broedende Pimpelmees was 7 jaar. 

Het jaarlijkse terugmeldingspercentage, gebaseerd op lokale 
vangsten, (gecorrigeerd voor incompleet terugvangen volgens Tin
bergen et al.(1985)) van de adulte broedvogels varieerde tussen 
de 24.5% en 72.0% (1978 resp. 1970 , zie tabel 2.5), met een 
gemiddelde van 49.1%. Het jaarlijkse terugmeldingspercentage van 
de uitgevlogen jongen variserde tussen de 4.3% en 31.4% (1978 
resp.1979),met een gem1ddelde van 16.1% (zie tabel 2.5). 
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TABKL 2.2 
De dichtheid van de Pimpelaces per jaar en per terrein. 
Dicht= aantal broedparen per 10 ha. . Rat.: ratio Pi1pebees : Koollees 
Tot.= totale dichtheid voor Vlieland. I= geaiddelde dichtheid en ratio 
voor 1974-1986. · 

YLIKL!KD 
OOSTERHOUT LIESBOS HOGE VELUWE OOST NKST 

'JAAR DICHT RAT. DICHT RAT. DICHT RAT. TOT. DICHT RAT. DICHT RAT. 
----+-----------+-----------+-----------+----------------------------+ 
1965 19.30 0. 82 
1966 14. 04 0. 62 
1967 21. 05. 0. 86 
1968 21.93 1. H 
1969 13. 16 1. 25 
1970 20.18 1. 53 
197 .. 27.19 1. 48 
1972 17. 54 1.25 
1973 18.42 0.81 
1974 11.40 0.52 
1975 18.42 0.95 
1976 12.28 0.87 
1977 15.79 0.60 
1978 17.54 0. 74 
1979 13.16 0. 50 
1980 22.81 0.67 
1981 16'.67 0.51 
1982 -
1983 12.28 0.38 
1984 13.16 0. 35 
1985 H. 04 0. 39 
1986 15.79 0.46 

15.56 0.51 
13.89 0.81 
13.89 0.83 
8.89 0.46 
9.44 0.47 

12.22 0.42 
13.33 0.42 
13.33 O.H 
13.33 0.55 
8.89 0.59 

10.56 0.61 
10.00 0.67 
16.11 0.57 
16.11 0. 88 
7.22 0. 72 

15.56 0. 62 
11.67 0.50 
11.67 0.54 
11.78 0. 70 
8.33 0.28 

11. 11 0. 50 
6.61 0.26 

0. 78 0.19 
0.91 0.33 
1. 06 0. 30 

.0.84 0.21 
0.78 0.19 
0.97 0.29 
1. 03 0.20 
1.47 0.30 
1. 33 0.19 
1.33 0.18 
1. 82 0.18 
1. 76 0. 22 
2.61 0.21 
3.45 0.52 
1. 39 0. 28 
2.55 0.29 
2.18 0.26 
2.73 0.35 
t 67 0.58 
2.42 0.27 
2.73 0.81 
2.91 0.55 

0.17 0.05 0.02 0.38 0.20 
0.31 0.23 0~09 0.51 0.67 
0. 45 0. 33 0.16 0. 77 0. 60 
0.62 0.33 0.16 1.41 1.38 
0. 55 0. H 0.10 1. 67 1. H 
0.62 0.190.14 1.921.50 
0.75 0.51 0.32 1.41 0.65 
1.13 0.61 0.28 2.69 1.62 
1.06 0.33 0.12 2.95 2.56 
1.27 0.65 0.30 2.82 2.44 
0. 99 0. 42 0.19 2. 56 1. 67 
1.06 0.47 0.22 2.69 1.91 
1.82 1.12 0.32 3.85 1.00 
1.34 0.84 0.29 2.56 1.33 
0.48 0.28 0.11 . 1.03 0.73 
0.99 0.37 0.08 2.69 0.66 
0. 82 0. 3.7 0.10 2. 05 0. 64 
0.75 0.33 0.07 1.92 0.43 
0.96 0.42 0.09 2.44 0.61 
1.34 0.65 0.12 3.33 0.79 
1.13 0.47 0.10 3.08 1.41 
1.51 0.84 0.20 3.33 1.44 

----+-----------+-----------+-----------+----------------------------+ 
I 15.3 0.58 11.7 0.57 2.5 0.37 J.1 0.6 0.17 2.6 1.16 

TABEL 2.3 
Correlatiecoefficienten van de relatie tussen de dichtheidsveranderingen 
lten opzichte van het voorgaande jaar! van de Pi1pel1ees in twee terreinen. 
1966-l9B6,zonder l982,voor Oosterhout ook zonder 1983. ** = P<0.01 , 
t = P<O.OS. 

TERREIN LIESBOS HOSE VELUWE VLIELAND VLIELAND-OOST VLIELAND-WEST 
-----------------------------------------------------------------------------
OOSTERHOUT 0.60U 0.52H 0.28 0.01 0.30 
LIESBOS o.ssu 0.43 0.02 0.50* 
HOSE VELUWE 0.52t 0.18 o.sot 
VLIELAND 0.64U 0.93l 
VU ELAND-OOST 0.15 
-----------------------------------------------------------------------------

TABEL 2.4 
Het percentage autochtone broedvogels in Vlieland,1965-!986. 

Vrouwtjes Mannetjes Totaal 
----------------------------------------------------
Niet geringd 88 
Geringd 466 
Autochtoon 360 
~ autochtoon 77.3 

141 
413 
341 
82.6 

229 
879 
701 
79.8 

----------------------------------------------------

7 



-:I 
0 
-E .. -• 0 
0 

-"' .. 
3: 

'0 
c .. .. 
> 

DICHTHEID (BRDP. /10HA.) 

30 _=OOSTERHOUT 

25-
• I \ • I \ 
', I \ .._ I 

20 

.. 
20 2 

15 

.. .. 

. J 5 

-..---- = L~ESBOS ;·A ·--· /\ 
...... ;--·,-·\ • ..•·· ·-··· 0: 0 •, 0/\\ ,' ~ • \ I•"' ' \ I \ \ I \ 

\ \\ I .~·~\\1=\-l/l ....... ·~\ =~~: \ /\_"• ~10 • .~.. •' 'I ·. ''~•"'\ • tr • •• ~· \ . . . . ' 
• 6 

1970 1980 1985 

5-
HOGE VELUWE • 

4-

3- ;~· 0 ---

2- __ . ..::... . 0-1' 
--7 I - /e.c..:::;:·-· • 

......-·~ __.-- -; __ . ........... .-- .._ . ."..."-
I l 

1965 1970 1975 1980 

2-

VLIELAND TOTAAL 

1.5-

1-

0.5-

1965 1970 1975 1980 

4 __ =VLIELAND-WEST 

3 

2 

1-

l 

1965 1970 1975 1980 

FISUUR 2.1 
De broeddichthela (broedparen/JOh~.) van de Piapelaees per J•ar en per 
terretn. 

8 

1985 

1985 

1985 

~105 ~ 
0 

" c .. .. 
> 



TABEL 2.5 
Ken overzicht van het percentage eerstejaars broedvogels,de geaiddelde 
leeftijd van de broedvogels,het overlevingspercentage van de broedvogels 
en het overlevingspercentage van de uitgevlogen jongen,Ylieland,1966-1985. 
K1 : het aantal geringde broedvogels in dat jaar vaarvan de leeftijd en het 
overlevingspercentage (broedend aangetroffen in het volgende broedseizoen) 
berekend 11erd. 
H2 : het aantal geringde uitgevlogen jongen 11aarvan het overlevingsper-
centage berekend 11erd. (zie ook appendix I). 

OYKRLRYIHGS- OYKRLKYIHGS-
PKRCRHTAGK PKRCKHTAGK PKRCKKTAGK 

JAAR KKRSTKJAARS LKKFTIJD BROKDYOGKLS Hl JOHGEK H2 
-------------------------------------------------------------------------
1966 66.7 1.4 57.8 18 lt9 70 
1967 50.0 1.7 5t6 20 19.4 73 
1968 66.7 2.0 52.0 33 15.0 137 
1969 46.4 2.4 H.2 28 14.2 119 

1970 43.8 2.3 72.0 32 16. 1 150 
1971 52.4 2.3 52.4 42 17.8 211 
1972 54.9 2. 0 54.3 51 13.2 220 
1973 46.8 2.2 59.4 47 H.4 227 
1974 54.1 2.3 40.5 61 12.3 261 
1975 61.7 1.9 59.7 47 12.8 H6 
1976 28.3 3. 3 50.6 53 30.2 uo 
1977 63.3 1.9 39.n 79 8.8 308 
1973 50.0 1.9 24.5 52 4.3 235 
1979 45.5 2.2 42.2 22 31. 4 122 
1980 78.0 1.6 36.3 50 11.7 233 
1981 62.2 1.7 44.2 37 20.5 w 
1982 60. 0 1.6 63.4 35 19.2 132 
1983 45.3 2. 1 44.6 53 19. 5 212 
1984 66.7 1.6 32. l 66 16. 1 262 
1985 57.8 2. 0 50.2 64 10.6 331 
-------------------------------------------------------------------------
GKM. 55.3 1.7 49. 1 16. 1 
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3 FENOLOGIE VAN HET BROEDSEIZOEN. 

3.1 Inleiding. 

Een g~oot aantal facto~en beïnvloedt de legdatum van het ee~ste 
ei bij de Koolmees en de Pimpelmees (Perrins 1979). Algemeen aan
vaa~d is de theorie dat de beschikbaa~heid van voedsel voo~ de 
jongen in het nest als ultimate facto~ beschouwd kan wo~den voor 
de timing van het broedseizoen. De ligging van het b~oedseizoen 

is zodanig, dat de meeste jongen in het nest zitten in de pe~iode 
met het g~ootste voedselaanbod (rupsentop). Welke proximate fac
toren de sta~t van de eileg bepalen is nog niet helemaal 
duidelijk. Er is een duidelijke ~elatie tussen de voo~jaa~stem
peraturen en de start van de eileg (Kluyver 1951, van Balen 
1973). De vraag of dit temperatuurseffect direct we~kt op de 
vogels of door een effect van de g~oei van insecten waa~op de 
vogels zich voeden is nog niet beantwoord. Volgens Pe~~ins 
(1965), Drent & Daan (1980) en ve~scheidene ande~e auteurs zou 
het voedselaanbod voor de eilegpe~iode een proximate facto~ kun
nen Z~Jn. Het v~ouwtje zou met het leggen van de eie~en begin
nen,zod~a er genoe~ voedsel voo~ de ei-ontwikkeling is. Kalland~~ 

(1983) geeft een aantal voorbeelden die deze theo~ie on
de~steunen. Met bijvoe~expe~imenten kon bijvoo~beeld de legdatum 
van verschillende soorten vogels verv~oegd worden. 

In dit hoofdstuk wo~dt de invloed van het biotoop op de sta~t 
van de eileg onde~zocht en de ~esultaten worden ve~geleken met 
gegevens van de Koolmees. 

3.2 Invloed van het biotoop. 

De gemiddelde legdatum van eerste broedsels van de Pimpelmees pe~ 
jaa~ en pe~ te~~ein is wee~gegeven in tabel 3.1 en schematisch in 
figuu~ 3.1. Met behulp van een gepaa~de t-toets we~d onde~zocht 
welke gemiddelden significant van elkaa~ ve~schilden (zie tabel 
3.2). 

E~ blijken duidelijke ve~schillen te bestaan in de gemiddelde 
legdatum van het ee~ste ei in de onderzochte te~~einen. Gemiddeld 
start het broedseizoen in de eikenbossen Ooste~hout en Liesbos 
~ond 20 april, 4-9 dagen eerde~ in vergelijking met de Hoge 
Veluwe en Vlieland Oost en West. Voor het eiland Vlieland werden 
lokale verschillen gevonden. De Pimpelmezen in de bosjes van 
Vlieland West sta~ten gemiddeld drie dagen eerder met leggen dan 
die van Vlieland Oost. Mogelijk is een zich eerder ontwikkelende 
vegetatie en insectenfauna verantwoordelijk voor dit verschil in 
legdatum tussen de verschillende terreinen. Hie~ wo~dt in de dis
cussie verde~ op ingegaan. 
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3.3 Verschillen tussen jaren. 

De vroegste ge~iddelde legdatum, 11 April (Oosterhout,1974), was 
ongeveer drie weken vroeger dan de laatste, 4 Mei (Vlieland 
Oost,1981). 1974 was voor alle terreinen een vroeg jaar. Ook in 
andere terreinen in Noord en West Europa was 1974 een vroeg jaar 
(Gent, Belgie, Dhondt et al.(1984); Wytham,Engeland, Dunn (1974); 
Linnebjer,Zweden, Kaliander (1983) ·). In 1977 en 1979 was de 
gemiddelde legdatum in de eikenbossen Oosterhout en Liesbos ex
treem vroeg in vergelijking met de andere terreinen (10-17 
dagen). Wat de oorzaak was van de vroege start, in die jaren, in 
de eikenbossen is niet duidelijk. 

Om te onderzoeken of de jaarlijkse variaties van de gemiddelde 
legdatum in de verschillende terreinen gecorreleerd zijn, zijn de 
jaargemiddelden van twee terreinen tegen elkaar uitgezet en de 
correlatiecoefficient berekend. Het resultaat is weergegeven in 
tabel 3.3 en in figuur 3.2, voor de eikenbossen Oosterhout en 
Liesbos. De jaarlijkse variaties van de gemiddelde legdata in de 
verschillende terreinen zijn redelijk goed gecorreleerd. Opval

lend is dat de gemiddelde legdatum van de Pimpelmees op Vlieland 
Oost niet of nauwelijks gecorreleerd is met die van de Hoge 
Veluwe, Oosterhout en Liesbos. De legdata van Vlieland West en 
Oost zijn wel redelijk gecorreleerd. Het is mogelijk dat er maar 
een klein verschil is in het microklimaat en/of 
vegetatiesamenstelling tussen Vlieland Oost en West, maar dat dit 
verschil groter is tussen Vlieland Oost en de andere terreinen. 
Ook de gemiddelde legdatum van de Pimpelmeespopulaties van de 
Hoge Veluwe en C.O.O, een gemengd bos bij Gent bleek goed gecor
releerd te zijn, zie figuur 3.3 (gegevens van C.O.O. uit Dhondt 
et al.1984). Blijkbaar is een deel van de factoren, die de 
variatie in de start van het broedseizoen bepaalt in deze ter
reinen dezelfde. Een factor is waarschijnlijk de voorjaarstem
peratuur,die voor de terreinen in Nederland en Belgie ongeveer 
dezelfde is. 

3.4 Invloed van de leeftijd van het vrouwtje op de legdatum. 

Het is bekend dat .oudere vrouwtjes van de Koolmees starten gemid
deld iets eerder met het leggen van de e~eren dan 
eerstejaarsvrouwtjes (Perrins 1979). 

Het aantal broedsels, waar de leeftijd van het vrouwtje 
vastgesteld kon worden door een afgelezen ring, was te gering 
voor de terreinen Hoge Veluwe en Oosterhout. Alleen van Vl~eland 
waren voldoende ringgegevens beschikbaar. Voor de jaren 1965-1986 
is de invloed van de leeftijd van het vrouwtje op de gemiddelde 
legdatum onderzocht. Oudere vrouwtjes starten gemiddeld 2 dagen 
eerder met leggen dan eerstejaarsvrouwtjes (25.2 April resp. 27.3 
April,T=3.65, df=376, P<O.OOl). 
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TABEL 3.1 
De gemiddelde legdatum van de Pimpelmees per jaar en per terrein 11= 1 April!. 
~erste legsels.TOT= ge1iddelde legdatu1 berekend 1et de jaarge1iddelden. 

OOSTERHOUT HOSE VELUWE VLIELAND LIESBOS VLIELAND-OOST VLIELAND-WEST 
JAAR LESD SD H LESD SD H LESD SD N LESD SD N LESD SD H LESD SD N 
------+-------------------+------------------+------------------+---------------------------------------+-----------------
1965 23.39 3.82 18 23.74 5.96 23 25.25 5.25 04- 17.93 3.94 27 30.00 0.00 01 23.67 5.13 03 
1966 26.88 3.46 16 26.62 6.32 26 30.44 5.03 09 22.83 3.04 23 33.40 3.85 05 26.75 3.86 04 
1967 18.58 3.99 24 24 .. 4~ 6.79 31 26.18 5.31 11 16.43 2.60 21 28.00 3.37 07 23.00 7.07 04 
1968 19.25 5.25 24 25.46 5.48 26 22.87 3.16 15 22.20 2.51 15 23.00 2.12 05 22.80 3.68 10 
1969 20.50 3.57 14 27.72 4.47 25 26.13 4.64 15 26.29 4.59 17 28.33 2.52 03 25.58 4.96 12 
1970 27.25 3.24 20 32.62 4.99 29 28.47 4.78 17 27.21 3.66 19 27.25 4.27 04 28.85 5.03 13 
1971 20.45 4.18 31 25.97 5.39 31 28.18 3.76 22 23.29 5.84 24 29.27 4.75 11 27.09 2.12 11 
1972 13.37 6.15 19 21.03 6.05 36 26.72 5.90 32 16.22 4.38 27 27.75 5.99 12 26.10 5.91 20 
1973 20.05 5.38 21 29.63 4.75 19 23.32 3.77 28 27.64 5.23 28 22.50 4.32 06 23.55 3.69 22 
1974 11.00 3.49 13 18.43 5.19 21 20.41 8.55 34 13.50 4.55 16 22.42 5.68 12 17.75 4.49 20 
1975 23.50 2.66 16 29.72 5.08 25 29.46 3.85 26 26.53 3.22 17 30.13 5.36 08 29.17 3.11 18 
1976 18.00 3.40 14 23.96 4.18 26 27.90 4.95 30 19.13 2.78 16 26.89 6.19 09 27.70 3.42 20 
1977 10.71 5.58 17 27.90 5.31 41 26.04 5.31 50 16.67 5.26 27 27.50 4.82 20 25.07 5.48 30 
1978 21.90 5.10 20 30.00 5.46 51 26.79 5.17 38 25.54 4.55 26 29.61 4.85 18 24.25 4.08 20 
1979 18.79 2.23 14 32.68 9.46 19 24.31 7.47 13 19.92 1.98 12 28.33 6.83 06 20.86 6.52 07 
1980 15.50 4.40 26 22.61 6.97 41 22.36 5.13 28 18.43 6.68 28 25.50 5.90 OB 21.20 4.43 20 
1981 13.58 5.21 19 21.79 9.16 34 28.48 7.21 21 13.94 2.65 18 33.67 4.08 06 26.40 7.22 15 
1982 0.00 0.00 0 19.73 5.01 41 22.74 5.57 19 17.76 4.35 21 22.80 4.66 05 22.71 6.02 14 
1983 18.23 6.00 13 24.49 4.46 71 25.27 4.12 26 20.45 3.06 31 29.00 4.47 OB 23.61 2.70 18 
1984 22.86 2.45 14 29.65 5.40 40 26.23 3.55 39 25.50 1.91 14 26.71 2.79 14 25.96 3.94 25 
1985 19.40 4.56 15 26.13 4.94 45 26.52 7.37 33 18.77 6. 72 22 29.78 7.21 09 25.29 7.19 24 
1986 28.67 3.78 18 32.06 3.74 48 32.23 4.12 44 30.25 4.03 12 33.00 3.43 18 31.69 4.52 26 
------+-------------------+-~----------------+------------------+-------------------+----------------~--+-----------------
TOT 19.63 4.97 21 26.20 4.11 22 26.20 2.83 22 21.20 4.79 22 27.94 3.30 22 24.96 3.09 22 

~~~-- ------ -----~ -~- -- -- -- -----



GEMIDDELDE LEGDATUM PER TERREIN 11965-1986) 

PIMPELMEES 

u sterhout llu~u rlllland-wesl hu reine rileind-oost 
I I I I 

19 20 21 22 . 23 24 25 26 27 28 

KOOLMEES 

nsllrhll llubu hll ulna lillillil-wui rllelalll-ust 
I I I I I 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

FISUUR 3.1 
De geaiddelde legdatua van de Pimpeltees en de Kooltees in vijf terreinen, 
1965-1986,Neergegeven op een tijdschaal. 

TABEL 3.2 
Het gemiddelde verschil in ge1iddelde legdatum van de Piapelaees in 
tNee terreinen,1965-1986,getoetst 1bv paired t-toets. 

TERREINEN GEM. SD N t p 

------------------------------------------------------------
OOSTERHOUT-HOGE VELUWE -6.9 3.74 21 8.40 <0.001 
OOSTERHOUT-VLIELAND OOST -8.6 4.70 21 8.32 <0.001 
OOSTERHOUT-VLIELAND WEST -5.5 4.01 21 4.01 <0.001 
OOSTERHOUT-LIESBOS -1.8 3.10 21 3.10 <0.02 
LIESBOS-VLIELAND OOST -6.7 5.41 22 5.86 (0.001 
LIESBOS-VLIELAND WEST -3.8 2.82 22 4.97 <0.001 
LIESBOS-HOGE VELUWE -5.0 2. 92 22 8.07 <0.001 
VLIELAND WEST-VLIELAND OOST -3.0 2.92 22 4.97 <0.001 
VLIELAND WEST-HOGE VELUWE -1.2 3.79 22 1.53 n.s 
HOGE VELUWE-VLIELAND OOST -1.7 4.46 22 1.93 n.s 
------------------------------------------------------------

TABEL 3.3 
Correlatiecoefficienten ~an de relatie tussen de jaarlijkse variatie van 
de legdatua van de Pimpeimees in tNee terreinen,1965-!996. 
tt = P<0.001 , t = P<0.05 

TERREIN LIESBOS HOGE VELUWE VLIELAND-OOST VLIELMlD-HEST df 

OOSTERHOUT O.BOH 0.67H 0.40 0.59t 19 
LIESBOS o.sou 0.14 0.57t 20 
HOGE VELUWE 0.29 ü.4Bt 20 
VLIELAND-OOST ,_l, .:d' :o 
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FISUUR 3.2 
De relatie tussen de jaargeaiddelden Vin de legdatua van de Piapelaees in 
Oosterhout en Liesbos,l=l April.!r=O.BO,P<0.001,n=22) 
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Als figuur 3.2 voor de Piapelaees in Hoge Veluwe en C.O.O. !6ent,3elglel, 
!965-197B.!r=0.93,P<O.OOI,n=l4l 
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3.5 Vergelijking Pimpelmees met de Koolmees. 

In appendix II.is de gemiddelde legdatum van de Koolmees per jaar 
en per terrein gegeven. De gemiddelde legdatum van de Koolmees in 
de verschillende terreinen voor de jaren 1965-1986 is schematisch 
weergegeven in figuur 3.1. Op dezelfde wijze als bij de Pim
pelmees (zie 3.2) is getoetst welke gemiddelden significant 
verschilden. Het resultaat is weergegeven in tabel 3.4. 

De verschillen in de gemiddelde legdata van de Koolmees in de 
verschillende terreinen zijn niet zo groot als bij de Pimpelmees. 
Het verschil in legdatum tussen het vroegste en het laatste ter
rein was voor de Koolmees , 4 dagen (Oosterhout resp. Vlieland 
Oost), voor de Pimpelmees was dit 9 dagen (Oosterhout resp. 
Vlieland-Oost, zie tabel 3.2). In tegenstelling tot de situatie 
bij de Pimpelmees werd er bij de Koolmees geen significant 
verschil gevonden tussen de legdatum in Vlieland Oost en West. 

Met behulp van een gepaarde t-toets, op de jaargemiddelden van 
de legdatum van de Koolmees en de Pimpelmees van een terrein, 
werd onderzocht of een van de soorten significant eerder start 
met leggen in dat terrein. Het resultaat is weergegeven in tabel 
3.5. In de eikenbossen Oosterhout en Liesbos start de Pimpelmees 
significant eerder met leggen in vergelijking met de Koolmees 
(4.0 resp. 3.3 dagen). In Vlieland West starten de Pimpelmezen 
gemiddeld iets eerder, maar dit verschil is niet significant. In 
de terreinen Hoge Veluwe en Vlieland Oost starten de Koolmees en 
Pimpelmees vrijwel gelijk met leggen. 

Om de jaarlijkse variatie in de gemiddelde legdatum van de 
Koolmees en de Pimpelmees te vergelijken, zijn de jaargemiddelden 
van de legdatum van beide soorten in een terrein tegen elkaar 
uitgezet en is de regressielijn berekend. Het resultaat is weer
gegeven in tabel 3.6 en figuur 3.4. De jaargemiddelden van de 
legdatum van de twee soorten in de bossen Oosterhout, Liesbos en 
de Hoge Veluwe zijn goed gecorreleerd. Blijkbaar zijn dezelfde 
factoren van invloed op de legdatum van de Koolmees en de Pim
pelmees in deze terreinen. In de Vlieland-Oost en Vlieland-West 
is deze relatie zwakker in vergelijking met de andere terreinen. 
In Vlieland-West was de gemiddelde legdatum van de Koolmees in 
de jaren 1965-1969 en 1985 (punten 1-5 en 21 in figuur 3.4) 
vroeger in vergelijking met .de Pimpelmees,wat de correlatie tus
sen de legdata van beide ·soorten verzwakt. Mogelijk is het 
kleine aantal broedparen van de Pimpelmees in de jaren 1965-1969 
in Vlieland te klein voor een betrouwbare gemiddelde legdatum. 
Dhondt vond voor populaties van Koolmees en Pimpelmees bij Gent 
een duidelijke correlatie tussen de legdatum van beide soorten 
(r=0.97,fig.2 in Dhondt et al.1984). Ook Schmidt(1984) vond dat 
de legdatum van Koolmees, Pimpelmees en Zwarte Mees goed gecor
releerd was. 

Om te analyseren welke factoren eventueel het verschil in leg
datum tussen Koolmees en Pimpelmees in een terrein beïnvloeden, 
zijn enkele "stepwise forward multiple regressions" uitgevoerd, 
met als Y het verschil in legdatum tussen Koolmees en Pimpelmees 
per terrein per jaar en als X-en de dichtheid van de Pimpelmees 
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TABEL 3.4 . . _ r 
Het ge1iddelde verschil in legdatum van de Roehees in de ve.sc:hillende 
terreinen,1965-1985. Zie ook figuur 3.1. tt =·P<0.001 1 t = P<0.05. 

TERREIN. LIESBOS H06E VELUWE VLIELAND-OOST VLIELAND-WEST df 

OOSTERHOUT -1.2 
LIESBOS 
H06E VELUWE 
VLIELAND-OOST 

TABEL 3.5 

-2.5t 
-1.3 

-4.2U -3.2t 
-3.0t -2.0 
-1.7 -0.7 

1. 0 

Het gemiddelde verschil in legdatum van Koolmees en pi1oelmees 
in de verschillende terreinen,1965-!986,getoetst met paired t-toets. 
- ~ Pimpel~ees eerste soort , + = Kool~ees eerste soort. 

TERREIN VERSCHIL t p N 
---------------------------------------------
Oosterhout -4.0 10.8 (0.001 21 
Liesbos -3.3 6.7 {0.001 22 
Hoge 1Jelu11e -1.5 1.7 n.s .,., 

'-'-

Vlieland West +0.4 0.8 n.s 22 
Vlieland Oost +0.5 1.1 n.s .,., 

i.>. 

---------------------------------------------
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FISUUR 3.4 
De relatie tussen de jaargemiddelden van de legdatum van Kool;ees 
en Pispelmees in een terrein. Jaarpunten zijn genu11erd : 1=1965, 22=1986 
voor Oosterho~t 18-21=1983-1986. N.B.een punt ligt boven de 45 graóen lijn 
als de Pimpeimees in dat jaar de vroegste soort was. 

TABEL 3.6 
Correlatiecoefficienten van de relatie tussen de gemiddelde legdatu1 
van de Koolmees en Pimpelmees in een terrein,1965-1986. 

TERREIN 

Oosterhout 
Liesbos 
Hoge Veluwe 
Vlieland Oost 
Vlieland West 

r 

0.94 
0.38 
0.85 
0.73 
0.24 

p 

(0.001 
(0.001 
<0.001 
(0.001 
0.02 
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FISUUR 3.5 
De relatie tussen de dichtheid van de Kool1ees of Pi1pel1ees en het verschil 
in legdatu1. N.O.het verschil in legdatu1 is negatief als Pi1pel1ees de 
vroegste soort is. Hoge VeluNe(1965-1986l 1Vlieland West(1965-1985J. 

H1BEL 3. 7 
Resultaten van de multipele regressieanalyse ~et als Y het vershil 
in legdatum tussen Koolmees en Pimpelmees en als X-en de dichtheid 
van Kool- en Pi~pelaees. Eerste legsels !~65-!986. 

Terrein 

Oosterfi:Jut 
Liesbos 
Hoge 'iel u:-~e 
Vlieland Oost 
Vlieland West -2.23 

f 

-(1 I 55 {J I (:0 7 

0 .. 50 
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en de Koolmees per terrein per jaar. Het resultaat is weergegeven 
in tabel 3.7. Alleen voor de terreinen Vlieland West en de Hoge 
Veluwe lijkt ,de dichtheid van een van beide soorten van invloed 
te zijn op het verschil .in legdatum. Voor Vlieland West is dit de 
Pimpelmees dichtheid en voor de Hoge Veluwe de Koolmees dichtheid 
(zie figuur 3.5). Daar er geen relatie werd gevonden in de andere 
terreinen, is er waarschijnlijk geen sprake van een intra- of in
terspecifieke reacti~ van een van beide soorten. Mogelijk is de 
overleving in de voorafgaande winter en de conditie van de twee 
soorten in het voorjaar,van invloed op het verschil in legdatum 
tussen de twee soorten. Chitty (geciteerd in Perrins 1979,fig.56) 
vond evenals Slagsvóld(1975) een negatieve relatie tussen de 
populatieverandering en de legdatum van Koolmees en Pimpelmees. 
Volgens Perrins(1979) hebben de mezen de neiging om eerder te 
starten in jaren met een goede overleving in de voorafgaande win
ter. Of in de terreinen Hoge Veluwe en Vlieland West de verschil
len in de overleving van de twee soorten in de winter en dus 
eventueel de verschillende conditie in het voorjaar van invloed 
zijn op het verschil in legdatum tussen de twee soorten, kan 
nader onderzoek uitwijzen. 

3.6 Discussie. 

De gevonden verschillen tussen de terreinen in de start van het 
broedseizoen van de Pimpelmees, zijn groot in vergelijking met 
die van de Koolmees. In de literatuur worden verschillende fac
toren genoemd (al of niet met elkaar samenhangend), die van 
invloed zijn op het verschil in legdatum tussen terreinen. Deze 
zijn geografische hoogte (Zang,1980), geografische breedte 
(Berndt et al.1983), temperatuur en voedselkwaliteit voor de 
eileg (Perrins 1979) en territoriumkwaliteit (Clamens & Cramm in 
Blonde! et al.1987). 

De terreinen Oosterhout, Hoge Veluwe en Liesbos, evenals 
Vlieland Oost en West liggen, geografisch gezien, dicht bij 
elkaar. De invloed van de temperatuur alleen, kan de gevonden 
verschillen in legdatum tussen de terreinen en tussen de Koolmees 
en de Pimpelmees in een terrein, niet verklaren. Factoren die 
eventueel de verschillen in legdatum kunnen verklaren zijn : con
ditie van het vrouwtje in het voorjaar (zie 3.5) en de kwaliteit 
of kwantiteit van het voedsel voor de eileg (Dhondt,1984 en 
Clamens & Cramm in Blonde! et al.1987). 

De vroege start in de eikenbossen Oosterhout en Liesbos in 
vergelijking met de gemengde bossen van de Hoge Veluwe en 
Vlieland Oost en West is waarschijnlijk te wijten aan het eerder 
tot ontwikkeling komen van de insectenfauna in deze bossen. Er 
Z1Jn geen gegevens beschikbaar van de voedselsituatie voor de 
eileg. Wel is bekend dat de eiken in Oosterhout, in vergelijking 
met die van de Hoge Veluwe, een paar dagen eerder uitlopen (van 
Balen 1973 en pers.med.). De rupsentop in Oosterhout was in 1985 
4 dagen en in 1986 6 dagen eerder dan die op de Hoge Veluwe 
(Zandt 1986). 
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De vroege start van de Pimpelmezen van Vlieland West in ver
gelijking met die van Vlieland Oost is opvallend. De meeste Pim
pelmezen van Vlieland broeden in de bosjes van Vlieland West. In 
2.1 is uiteengezet dat de Pimpelmezen mogelijk Vlieland West 
boven Vlieland Oost prefereren. De vroege start in Vlieland West 
ondersteunt deze theorie. Of het verschil in legdatum tussen 
Vlieland Oost en West o.a. veroorzaakt wordt door verschillen in 
de voedselecologie in het najaar of voorjaar kan nader onderzoek 
eventueel uitwijzen. 

In de eikenbossen start de Pimpelmees eerder met leggen dan de 
Koolmees. Ook andere auteurs zoals Perrins(1965), Dhondt et 
al.(1984) en Dunn(1976) vonden dat de Pimpelmees in eikenbossen 
eerder start dan de Koolmees. Volgens Dhondt et al. heeft de Pim
pelmees in het eikenbos een andere voedselecologie, die hem in 
staat stelt om eerder te starten. Tarok (1986) vond dat Kool- en 
Pimpelmees in een eikenbos een andere voedselecologie hadden. De 
Pimpelmees was een specialist van kleine prooien. Hoewel het hier 
een studie betrof van het aangevoerde voedsel voor de jongen in 
het nest, geeft het waarschijnlijk ook een indicatie voor een an
dere voedselecologie van Kool- en Pimpelmees tijdens de leg
periode in een eikenbos. Mogelijk is de voedselecologie tijdens 
de legperio"de in de gemengde bossen van de Hoge Veluwe en 
Vlieland anders dan die in de eikenbossen. Dit kan een verklaring 
Z1Jn voor het feit dat er geen verschil is in de legdatum van 
Kool- en Pimpelmees in deze terreinen. In stedelijke gebieden 
start de Pimpelmees later met leggen dan de Koolmees (Dhondt et 
al.1984, Cowie & Hinsley 1987). 
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4. LEGSELGROOTTE. 

4.1 Inleiding. 

Veldstudies van verschillende mezenpopulaties hebben een aanzien
lijke variatie in legselgrootte aangetoond, zelfs binnen dezelfde 
populatie (Perrins 1979; Isenmann,1987). Verschillende factoren 
kunnen de legselgrootte beinvloeden,zoals de populatiedichtheid, 
legdatum, biotoop, geografische breedte en hoogte en de leeftijd 
van het vrouwtje (ref. in Perrins,1979). Van Noordwijk et 
al.(1980) konden aantonen dat 40ï. van de totale variatie in leg
selgrootte bij de Koolmees kon worden toegeschreven aan 
genetische variatie. 

Er zijn verschillende hypotheses opgesteld om de variatie van 
de legselgrootte in een populatie te verklaren (ref. in Nur, 
1986). Een van die theorieen is de theorie dat de legselgrootte 
aangepast is aan de capaciteiten van het broedpaar. Elk individu 
heeft zijn eigen optimum. Modellen van de optimale reproductieve 
inspanning van ouders z~Jn gebaseerd op een afweging tussen 
fecunditeit en ouderlijke overleving. De optimale _reproductieve 
inspanning zou een compromis moeten Z~Jn tussen ee~ zo hoog 
mogelijke productie van jongen en een zo laag mogelijke sterfte 
van oudervogels. Deze theorie voorspelt dat er kosten zijn ver
bonden, in termen van toekomstige reproductie van ouders, aan een 
huidige reproductie. Door middel van experimentele studies, waar
bij de broedselgrootte gemanipuleerd werd, hebben Nur (1984a,b) 
en Tinbergen(1987) deze "individuele optimalisatie theorie" voor 
Pimpelmees en Koolmees getoetst. 

Nur vond voor een Pimpelmeespopulatie in Wytham wood, Enge
land, dat het gewicht van de jongen in het nest afnam bij een 
toenemende broedselgrootte. Manipulatie van de broedselgrootte 
had echter geen invloed op de overleving van de jongen na het 
uitvliegen. Er bleken kasten verbonden te zijn aan het grootbren
gen van een vergroot broedsel. Vrouwtjes met vergrote broedsels 
verlaren vroeg in de nestperiode gewicht en hadden een lagere 
overlevingskans dan die van controle broedsels. Volgens Nur(1986) 
optimaliseren Pimpelmezen (in Wytham) hun investering in jangen 
door een compromi~ tussen de kosten van reproductie (ei-vor~ing, 

incubatie, ·voedsel vaar de jongen) en haar baten (overleving jon
gen, overleving vrouwtje). Volgens Nur worden de verschillen in 
legselgrootte bij de Pimpelmees bepaald door het verschil in ver
mogen van het leggen en/af braeden van de eieren doe~ het 
vrouwtje en niet door het vermogen van de ouders om de jongen in 
het nest groot te brengen. De meest voorkomende legselgroo~~e is 
dus niet noodzakelijkerwijs de meest productieve. 

Tinbergen vond bij een soortgelijke experimentele studie van 
de Koolmees op de Hoge Veluwe dat manipulatie geen effect had op 
het gewicht van de ouders en de overleving van de ouders. De 
broedselgrootte manipulatie had wel een effect op de kans da~ een 
vrouwtje een tweede broedsel produceerde en op het tijdsinterval 
tussen eerste en tweede broedsel. Er werd een duidelijke relatie 
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gevonden tussen de manipulatie van de broedselgrootte en het 
gewicht van de jongen. Jbngen in verg~ote broedsels waren lichter 
en hadden een kleinere overlevingskans na het uitvliegen. Het 
kostenaspect van het produceren van een tweede broedsel heeft een 
verkleinende invloed op de optimale broedselgrootte van het 
eerste legsel. Volgens Tinbergen maximaliseren de Koolmezen op de 
Hoge Veluwe de reproductieve waarde (aantal recruten) van de door 
hen geproduceerde eerste en tweede broedsels. De relatie tussen 
het gewicht van een nestjong en de overleving tot het volgende 
broedseizoen speelt hierin een centrale rol. 

Hoewel deze studie populatie-gemiddelden vergelijkt kunnen 
bovenstaande theorien als basis dienen om een poging te doen om 
verschillen tussen populaties te verklaren. Verschillen in gemid
delde legselgrootte tussen populaties kunnen een uitdrukking zijn 
van verschillen in beperking van het leggen en/of broeden van het 
legsel, of een uitdrukking zijn van habitat gebonden verschillen 
in overleving van de jongen en/of ouders, welke voornamelijk zul
len afhangen van de voedselsituatie. 

Bij de analyse van de legselgrootte van de Pimpelmees in de 
verschillende terreinen is alleen gebruik gemaakt van eerste 
legsels. Naast een analyse van de verschillen in legselgrootte 
tussen de verschillende terreinen is de invloed van enkele fac
toren op de legselgrootte onderzocht. Daarnaast wordt een over
zicht gegeven van de legselgrootte van de Pimpelmees in verschil
lende delen van zijn verspreidingsgebied. 

4.2 Legselgrootte per terrein. 

De gemiddelde legselgrootte van de Pimpelmees in de verschillende 
terreinen is weergegeven in tabel 4.1. In figuur 4.1 is de 
frequentieverdeling van de legselgrootte van alle eerste legsels 
per terrein weergegeven voor Oosterhout, Hoge Veluwe en Vlieland. 
Er blijken verschillen te zijn in de gemiddelde legselgroote van 
de Pimpelmees in de verschillende terreinen. De gemiddelde leg
selgrootte is het grootst in de Eikenbossen Oosterhout en Liesbos 
(11.7). De populatie van de Hoge Veluwe heeft een duidelijk lager 
gemiddelde dan de andere terreinen (10.4). De gemiddelde leg
selgrootte van de populatie van Vli~land neemt een intermediaire 
positie in (11.1). Er werd geen verschil gevonden tussen de 
gemiddelde legselgrootte van de Pimpelmees in Vlieland Oost en 
West. 

4.3 Legselgrootte per jaar. 

In tabel 4.2 en figuur 4.2 is de gemiddelde legselgrootte van de 
Pimpelmees per jaar en per terrein weergegeven. 

De laagste gemiddelde legselgrootte in de eikenbossen Ooster
hout en Liesbos was 10.4(1973) resp. 10.8(1974). Het hoogste 
gemiddelde was voor beide terreinen in 1979 12.8 resp. 13.3 
eieren per broedpaar. Opmerkelijk is het synchroon fluc~ueren van 
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FREQUENTIEVERDELING LEGSELGROOTTE 

FISUUR 4.1 
Frequentieverdeling van de legselgrootte van eerste legsels in Oosterhout, 
Hoge Veluwe en Vlieland,1965-1986. 

TABEL 4.1 
De ge1iddelde legselgrootte van de Pi1pel1ees in de verschillende 
terreinen,1974-1986,eerste legsels en significantie van de verschillen. 

TERREIN LESS SD N 
----------------------------------
Oosterhout 11.73 1.41 199 
Liesbos 11.74 1.50 256 
Hoge Veluwe 10.41 2.31 503 
Vlieland 11.08 1.48 400 
Vlieland Oost 11.27 1.31 119 
Vlieland West 11.11 1.28 210 
----------------------------------

TERREIN LIESBOS HOSE VELUWE VLIELAND VLIELAND-WEST 

OOSTERHOUT n.s 
LIESBOS 
HOSE VELUWE 
VLIELAND-OOST 

P<O.OS 
P<O.OS 
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TABEL 4.2 
De gesiddelde legselgrootte van eerste legsels van de Pitpellees per jaar 
en per terrein. TOT= geaiddelde legselgrootte berekend 1et jaarge1iddelden. 

OOSTERHOUT LIESBOS HOSE VELUWE VLIELAND VLIELAND-OOST VLIELAND-WEST 
JAAR LESS SD N LESS SD N LESS SD N LESS SD N LESS SD N LESS SD N 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

1965 11.11 1. 64 18 12.48 1.62 27 11. 90 1. 86 23 11.05 1.29 4 12.00 0 OI 11.33 1.53 03 
1966 10.94 1.06 16 12.17 1.53 23 11.SO 2.32 26 11.67 0.71 9 11.80 0.84 os 11.SO O.S8 04 
1967 11.13 1.90 24 12.33 1.32 21 10.39 2.23 31 11.00 1.67 11 10.57 1. 99 07 11.75 0.50 04 
1968 11.04 1.40 24 12.13 0.99 15 10.81 1.88 26 11.33 1.99 IS 12.60 0.89 05 10.70 2.11 10 
1969 12.00 1.66 14 12.65 1.41 17 11.48 1.78 25 12.20 1.42 15 12.33 1.16 03 12.17 1.53 12 
1970 12.29 1.26 17 12.32 1.49 19 10.28 1.65 29 11.82 0.95 17 11.7S 0.50 04 11.8S 1.07 13 
1971 11.30 1.54 30 11. 7B 1. 30 9 10.23 2.46 31 11.27 1.B6 22 11.36 1.63 11 11.18 2.14 11 
1972 12.16 1.68 19 12.00 O.B2 7 9.78 1.94 36 10.78 1.93 32 10.50 1.57 12 10.95 2.14 20 
1973 10.38 1.88 21 12.00 1.41 4 IO.B4 1. S4 19 10.96 1.40 28 11.00 1.10 06 10.96 1.SO 22 
1974 11.00 1.S3 13 10.50 1.16 16 11.05 2.01 21 11.36 1.43 33 IO.SO 1.S1 12 11.85 1.18 20 
1975 10.63 1.20 16 10.77 1.56 17 10.04 1.70 25 10.69 1.62 26 11.13 1. BI 08 10.50 1.S4 18 
1976 11.71 1.20 14 11.75 1.39 16 10.85 2.01 26 11.17 1.15 30 10.89 0.78 09 11.30 1.30 20 
1977 11.06 1.03 17 11.00 1.44 27 10.61 2.67 41 10.98 1.45 so 10.95 1.32 20 11.00 1.55 30 
1978 11.80 1.47 20 11.S4 1.61 26 10.4S 2.0S SI 10.6B 1.14 38 10.89 1.08 18 IO.SO 1.19 20 
1979 12.79 O.B9 14 13.25 1.06 12 11.16 1.92 19 10.7B 3.27 13 10.33 4.76 06 11.14 1. 46 07 
1980 12.19 1.47 26 12.04 1.62 2B 11.36 2.41 41 11.SO 1.04 28 12.13 1.13 OB 11.2S 0.91 20 
19BI 11.32 1.60 19 12.00 1.33 IB 10.27 1.80 34 10.71 2.S5 21 9.SO 4.04 06 11.20 1.61 15 
1982 - - - 12.71 1. 42 21 10.1S 2.16 41 11.16 1.21 19 11.20 0.84 05 11.14 1.35 14 
1983 12.31 1. 03 13 11.90 1.17 31 10.32 1.91 71 11.15 1.01 26 11.13 0.84 OB 11.17 1.10 18 
1984 11.86 1.23 14 11.29 1.27 14 9.03 2.40 40 11.08 1.38 39 11.36 1.34 14 10.92 I. 41 25 
1985 12.13 1.06 15 11.96 1.65 22 9.02 2.B3 45 11. 33 I. 22 33 11.22 1.S6 09 11.3B 1.10 24 
1986 11.89 l.S7 18 12.17 1.34 12 11.6S 2.02 48 11.25 1.31 44 11.SO 3.43 1B 11.08 1. 29 26 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.57 0.64 21 11.94. 0.64 22 10.61 0.77 22 11.20 0.38 22 11.21 0.72 22 11.22 0.42 22 
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de legselgrootte in Oosterhout en Liesbos in de jaren 1975-1980 
(zie figuur 4.2). 

In de jaren 1984 en 1985 was de gemiddelde legselgrootte van 
de Pimpelmeespàpulatie van de Hoge Veluwe uitzonderlijk laag 
(9.0). Mogelijk heeft het natte voorjaar in deze jaren een rol 
gespeeld (Tinbergen, pers.med.). 

De gemiddelde legselgrootte op .Vlieland is vr1J constant. 
Vlieland heeft in vergelijking met de andere terreinen,de 
kleinste variatiecoefficient van de jaarlijkse gemiddelde leg
selgrootte (3.4%). Voor Oosterhout,Liesbos en de Hoge Veluwe is 
dit resp; 5.5%, 5.4% en 7.3% . De geringe variatie in de leg
selgrootte van Vlieland is mogelijk te wijten aan de isolatie van 
de kleine populatie van dit eiland. Minstens BOï. van de broed
vogels is autochtoon (zie tabel 2.4). 

Alleen de jaargemiddelden van de legselgrootte in de eikenbos
sen Oosterhout en Liesbos bleken redelijk goed gecorreleerd te 
Z1Jn (zie tabel 4.3). Blijkbaar is een deel van de factoren die 
de variatie in de legselgrootte bepalen,hetzelfde in deze twee 
Ei.kenbossen. De invloed van de lokale omstandigheden op de leg
selgrootte in de verschillende jaren op Vlieland en de Hoge 
Veluwe is kennelijk anders. Opvallend is dat de jaargemiddelden 
van de legselgrootte in Vlieland Oost en Wes~ niet gecorreleerd 
zijn. 

4.4 Legselgrootte in relatie tot de legdatum. 

4.4.1 In relatie tot de legdatum binnen een broedseizoen. 

Veel vogelsoorten leggen relatief kleine legsels aan het eind van 
het broedseizoen. Zowel Kool- als Pimpelmees laten een afname van 
de legselgrootte vanaf het begin van het broedseizoen zien 
(Kluyver 1951; Perrins 1979), hoewel deze relatie niet in alle 
onderzochte populaties even duidelijk is (van Balen 1973; 
Schmidt & Steinbach 1985). De afname in legselgrootte in de loop 
van het seizoen kan een aanpassing zijn aan de afname van de 
kwantiteit en/of kwaliteit van het voedsel voor de jongen 
(Perrrins 1979) of voor het eileggende/broedende vrouwtje (Nur 
1986) of een aanpassing zijn aan de afname in overleving van de 
jongen. Laat in het broedseizoen kan het voedselaanbod voor de 
jongen nogal variabel zijn. De legsels laat in het broedseizoen 
Z1Jn niet alleen kleiner maar hebben ook de neiging om niet 
tegelijk uit te komen (Perrins 1979). 

Om de invloed van de legdatum op de legselgrootte te 
analyseren werden de gegevens van 1974-1986 gebruikt. Om voor de 
variatie in legdatum te corrigeren werd van elk legsel de 
relatieve ligging ten opzichte van de gemiddelde legdatum van dat 
jaar en terrein bepaald. Vroege legsels hebben zodoende een 
negatieve relatieve legdatum en late legsels een positieve 
relatieve legdatum. De gegevens van de verschlllende jaren van 
elk terrein apart werden gegroepeerd en ingedeeld in klassen van 
drie dagen. 
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TABEL 4.3 
Correlatiecoefficienten van de jaargemiddelden van de gemiddelde 
legselgrootte van de Pimpelmees in de verschillende terreinen,eerste 
le,gsels,1965-1986 (zonder 1982, df=19l. i= P<0.05 
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De resultaten van de correlatieve berekeningen tussen de 
relatieve legdatum en de legselgrootte zijn weergegeven in tabel 
4.4 en figuur 4.3 . Er zijn duidelijke verschillen in de relatie 
tussen legdatum en legselgrootte in de verschillende terreinen. 

De duidelijkste relatie werd gevonden voor de populatie van de 
Hoge Veluwe. Op de Hoge Veluwe neemt de gemiddelde legselgrootte 
vanaf het begin van het broedseizoen af. Ook binnen de afzonder
lijke jaren was dit het geval. Voor deze populatie werd een 
verkleining van de legselgrootte van ongeveer 0.15 ei/dag gevon
den. Kaliander vond voor een Pimpelmeespopulatie in Zweden een 
verkleining van 0.1 ei/dag. 

In Oosterhout en Liesbos is de legselgrootte in het begin van 
het broedseizoen redelijk constant en wordt pas kleiner later in 
het broedseizoen. Van Balen (1973) vond voor de Koolmees in deze 
bossen ongeveer dezelfde relatie. 

De zwakste relatie tussen de relatieve legdatum en de leg
selgrootte werd gevonden voor de populatie van Vlieland. Bij 
berekening van deze relatie in de afzonderlijke jaren werd alleen 
in 1985 een significant verband gevonden. 

4.4.2 In relatie tot verschillende jaren. 

De legselgrootte van de Koolmees en die van de Pimpelmees neigen 
groter te zijn in vroege jaren dan in late jaren (Perrins 1979). 
Volgens Perrins varieert de lengte van de tijd dat rupsen be
schikbaar z~Jn in relatie tot het vroeg of laat zijn van het 
seizoen. In late jaren zou deze periode korter zijn. 

Voor de Pimpelmeespopulaties van Oosterhout, Liesbos, Hoge 
Veluwe en Vlieland werd deze relatie niet gevonden (zie figuur 
4.4). Van Balen(1973) vond voor de Koolmees in Oosterhout, Lies
bos en de Hoge Veluwe ook geen relatie. Kaliander (1983,fig3) 
vond voor de Pimpelmees in Linnebjer, Zweden, wel een duidelijke 
relatie. 

4.5 Invloed van de leeftijd van het vrouwtje. 

Gemiddeld leggen oudere vrouwtjes grotere legsels dan 1 jaar oude 
vrouwtjes (Perrins 1979). 

Alleen van de populatie van Vlieland waren voldoende geçevens 
beschikbaar om de invloed van de leeftijd van het vrouwtje oe de 
legselgrootte te analyseren. De gemiddelde legselgroot~e van 
eerste broedsels~ in de periode 1965-1986, van 1 jaar oude 
vrouwtjes was 11.1 (sd=1.37 ;n=277) en van de oudere vrouwtjes 
11.6 (sd=1.39 n=189). Het verschil van 0.5 eieren is sig
nificant (t-toets,T=3.70,P<0.001) en kan niet alleen verklaard 
worden door de invloed van de legdatum. Oudere vrouwtjes starten 
gemiddeld 2 dagen eerder (zie 3.2) wat voor de pimpelmezen van 
Vlieland een vergroting van 0.06 eieren zou geven (zie tabel 
4. 4) . 
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4.6 Populatiedichtheid en de legselgrootte. 

Door verschillende auteurs werd een negatieve relatie gevonden 
tussen de populatiedichtheid en de legselgrootte (ref. in van 
Balen 1973). Kallander(1983) vond een zwakke relatie voor de 
Pimpelmees in Zweden. Clamens en Cramm (in Blonde! et.al.1987) 
vonden een duidelijke relatie tussen de populatiedichtheid en de 
legselgrootte van de Pimpelmees in Zuid-Frankrijk. 

Om voor de langetermijn toename van de dichtheid te corrigeren 
werd de di~htheidsverandering tegen de legselgrootteverandering 
getoetst. Alleen voor de Pimpelmeespopulatie van .Oosterhout werd 
een significante negatieve relatie gevonden (zie tabel 4.5 en 
figuur 4.5). Ook Van Balen(1973) vond voor de Koolmees alleen in 
Oosterhout een significante negatieve relatie. Volgens van Balen 
ontstaan bij een hoge broeddichtheid meer territoriale conflic
ten, wat de tijd beschikbaar voor voedselzoeken verkleint en 
daardoor de hoeveelheid voedsel beschikbaar voor de eiproductie. 
Mogelijk speelt deze relatie tussen de dichtheid en de leg
selgrootte alleen een rol bij dichtbevolkte populaties, zoals die 
van Oosterhout. 

4.7 De legselgrootte van de Pimpelmees in verschillende delen van 
zijn areaal. 

In tabel 4.6 is een overzicht gegeven van de gemiddelde leg
selgrootte van de Pimpelmees in verschillende delen van zijn 
verspreidingsgebied, samengesteld met gegevens uit de literatuur. 
In figuur 4.6 is de ligging van de verschillende terreinen weer
gegeven. 

In het algemeen is de gemiddelde legselgrootte van de Pim
pelmees in tuinen en parkachtige terreinen kleiner dan goed 
ontwikkelde eikenbossen. Gemengde bossen en naaldbossen nemen een 
intermedaire positie in. Snow(1956) vond dat de legselgrootte 
van de Pimpelmees in het zuiden van zijn verspreidingsgebied 
beduidend kleiner was in vergelijking met populaties in West 
Europa. Berndt et al.(1983) vond voor Pimpelmeespopulaties in 
West Duitsland een toename van 0.28 eieren per 100 km.(van zuid 
naar nó~rd). Ricklefs(1980) stelt, in zijn heranalyse van Ash
moles hypothes~ betreffende de zuid-noord gradient van de leg
selgrootte, ·dat als de seizoensvariatie van het voedselaanbod 
groter is, de legselgrootte groter is. Deze theorie is in goede 
overeenstemming met de hier gepresenteerde gegevens van de Pim
pelmees. In de permanenent groene eikenbossen (Quercus ilex en Q, 
suber) van Noord-Afrika en het mediterrane gebied zijn de legsels 
klein en in de bladverliezende eikenbossen (Q. robur) van Noord
Europa groot. Tussen Scandinavie en Zuid-Frankrijk is er echter 
nauwelijks sprake van een gradient in de legselgrootte. Het 
verschil in seizoensvariatie van het voedselaanbod in loefver
liezende eikenbossen tussen Scandinavie en Zuid-Frankrijk is dan 
ook niet groot. Volgens Isenmann(in Blonde! et al.1987) is ce 
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TABEL 4.4 
De relatie tussen de relatieve legdatua en de legselgrootte binnen een 
broedseizoen. 
A= regressielijn en correlatiecoefficient van de data zonder 

indeling in klassen. 
B= regressielijn en correlatiecoefficient van de data na een 

indeling in klassen van drie dagen. 
De berekende regressielijnen aet methode B zijn Meergegeven in 
figuur 4.3. 6ebruikte jaren zijn 1974-1986,voor Oosterhout ont
breekt 1982. 

TERREIN "ETH. RESRESSIELIJH CORR. p DF 
------------+------+--------------+------+--------+------
OOSTERHOUT A: Y=11. 82-0.11 X 0.35 (0.001 181 

B: Y=11.68-0.09X 0.79 0.03 5 

HOSE VELUWE A: Y=10.40-0.14X 0.37 <0.001 503 
B: Y=10.43-0.16X 0.98 <0.001 8 

LIESBOS A: Y=11. 77-0.09X 0.25 0.001 258 
B: Y=11.59-0.07X 0.89 0.008 5 

VLIELAND A: Y=11.08-0.03X 0.13 0.01 398 
B: Y=11.04-0.04X 0.76 0.02 7 

------------+------+--------------+------+--------+------
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FISUUR 4.3 
De relatie tussen de relatieve legdatu• en de legselgrootte van eerste 
legsels in vier terreinen,1974-19B6,zie ook tabel 4.4. 
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De relatie tussen de dichtheidsverandering en de legselgroottelerandering 
van de Pi1pelaees in Oosterhout,zie ook tabel (.5. 

TABEL L 5 
De relatie tussen de dichtheid en de legselgrootte. 
Getoetst üijn de di~htheidsverandering tegen 
de legselgrootteverandering van elk paar van jaren 
Gebruikte jaren zijrr 1966-1986,;et uitzondering 7an 
1982 en 1983. 

TKRRKIN GORR. p DF 
4-------------------------------------
OOSTKRHOOi 0. 45 0.05 17 
~IKSBOS . 0. 30 n.:; 17 
HOGK VKLDWE ·0.12 n.s 17 
VLIELAND ·0.22 n.s 17 
VLIELAHD·OOST 0.06 n.s 17 
VLIELAND ~KST ·0. u n. ~ 17 
------------------· --··---------------
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TABEL 4.6 
Een overzicht van de legselgrootte van de Pi1pelaees in ve~schillende delen 
van zijn verspreidingsgebied. De ligging van de genu11erde terreinen ·is 
weergegeven in figuur 4.6. G= Guercus spec. 

No. Terrein Land Legselgr. biotoop bron 
-----------------------------------------------------
la Oosterhout Nederland 11.7 Eikenbos Deze studie 
1b Liesbos Nederland 1 t'. 7 Eikenbos ide1 
ie Hoge Veluwe Nederland 10.4 Ge1engd bos ide11 
ld Vlieland Nederland 11.1 Ge1engd bos ide1 
2a Zevergel Belg ie 11.0 Eikenbos ltartin ( 19751 
2b e.o. a. Belg ie 10.9 Ge1engd Naaldbos · idea 
2c Hutsepot Belg ie 10.6 Beukenbos ide1 
2d Stad Gent Belgie 9.8 Stadsparken idea 
3 Linnebj ar Zweden 11.9 Eikenbos Kal! ander( 19831 
4 Ventoux Frankrijk 8.7 Getengd bos Blonde! et.al(1987J 
5 Corsica Frankrijk 6.3 G. i lex i de• 
6 Liouc Franknjk 10.8 G. pubeseens ide1 
7 Guissac Frankrijk 8.2 G. i lex idea 
8 Beyna11 Turkije 8.4 6eaengd Bos Kiziroglu( 19821 
9 Malsjoen Naarwegen 11.0 ? Hafthorn e.a(l9851 
10 Funen Denemar~en 10.6 Gemengd bos Larseni1974l 
11 Kirkkonuui Finland 11.3 ? Hildeni 19821 
12 Frevburg D.D.R 10.3 6eaengd bos Schonfeld e.a(!9721 
13 Braunschwe1g W.D.R 11.2 'l Winkel(1970l 
H El bergen W.D.R 10.3 Lar i:: Wini:el( 19751 
15 Kab~ty Polen 11.7 ·J Busse(I967J 
16 St.Saume FrankniK 7.7 Beukent:os Blonde! e.ai1987l 
17 aevilla Spanje 7.5 a. ilex idem 
18 ~agora MaroHo 6.8 G. suber ide11 
19 I frane Haroho 6.7 Cearus atlantica idem 
20 Tenerife Can.Eil.>nd. i t:' Pinus ~.>nariensis ide1 ,Jou 

21 Kin i och . Schotland 9.! Gelengd bos Love il981l 
.," ?aio Lanale I talie s.: 'l Fraticelli i 1983) ... 
'l1 Cyncoed 6r.Bnttan1~ 8.b Dorps tu1nen Cawie&Hinslevl1987l .. ,., 
24 Heath Sr .BrlttanH! 9.: Dorostu1nen idem 
25 ti ar: W.D.R 10.~ Ge1enga bos Zang1 19801 
~6 llytha1 Sr. Bn t tiln 11~ 11 Eüenoos Nuri1984l 
------------------------------------------------------------------------------
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FIGUUR 4.7 
De relatie tussen de jaarge1iddelden van de legselgrootte van de 

·Koolaees en Piapelaees,Hoge Veluwe,1965-19B6,zie ook tabel 4.7 

TABEL 4.7 
De geaiddelde legselgrootte van koolmees en Pimpelmees,eerste legsels, 
1974-1986. De correlatiecoefficienten van de relatie tussen de jaar
gemiddelden 11965-1986) van de ~oolaees en Pimpelmees in een terrein 
zijn ook gegeven. 

Terrein Soort LE65 SD N r p N 
---------------------------------------------- -----------------------
Oosterhout Pi:pe I 11.7 1.4 199 0.24 n.s 21 

Kool 9.1 1.5 396 

Liesbos Piapel 11.7 1.5 256 0.64 <0.01 22 
Kooi 10.0 1.6 423 

Hoge '.'el uwe Pimpel 10.4 2.3 503 0.42 <0.05 22 
... ' 
,,001 8.9 2.1 1520 

IJl ie land Pimpel 11.1 1.5 400 0.45 <0.05 21 
Kooi 8.7 1.5 1136 

---------------------------------------------- -----------------------
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geografische variatie van de legselgrootte meer gerelateerd aan 
de kwaliteit van het biotoop dan aan de geografische breedte. Zo 
is de legselgrootte in de permanent groene eikenbossen kleiner 
dan die in de loofverliezende eikenbossen. 

4.8 Vergelijking Pimpelmees met Koolmees. 

In tabel 4.7 is de gemiddelde legselgrootte van de Koolmees en 
Pimpelmees in de verschillende terreinen gegeven. 

Er zijn maar kleine verschillen tussen de gemiddelde leg
selgroottè van de Koolmees in de verschillende terreinen. In 
tegenstelling tot de Pimpelmees is de legselgrootte van de 
Koolmees in de Hoge Veluwe niet kleiner dan in de andere ter
reinen. 

De jaargemiddelden van de legselgrootte van Koolmees en Pim
pelmees zijn alleen in Oosterhout niet significant gecorreleerd 
(zie tab.4.7 & fig.4.7). Kennelijk zijn dezelfde factoren van 
invloed op de legselgrootte van Koolmees en Pimpelmees in Lies
bos, Hoge Veluwe en Vlieland. 

4.9 Discussie. 

Als we er van uitgaan dat de gemiddelde legselgrootte van een 
populatie een uitdrukking is van de optimale legselgrootte in dat 
habitat en alleen legselgrootte-afhankelijke factoren de optimale 
legselgrootte kunnen beinvloeden (Ricklefs 1977), dan kunnen 
verschillen in legselgrootte tussen terreinen of binnen een 
seizoen o.a. verklaard worden door verschillen in overleving van 
de jongenen/of ouders (Nur 1984a,b; Tinbergen 1987a). Daarnaast 
kunnen er beperkingen in het leggen of incuberen van de eieren 
een rol spelen (Nur 1986). 

De invloed van de lokale omstandigheden op de broedbiologie 
van de Pimpelmees in de eikenbossen Oosterhout en Liesbos ver
tonen duidelijke overeenkomsten. De jaargemiddelden van de 
populatiedichtheid, legdatum en legselgrootte zijn goed gecor
releerd (zie tab. 2.3, 3.3 & 4.3). De gemiddelde legselgrootte in 
deze eikenbossen is ongeveer even groot (11.7) en de jaargemid
delden van de legselgrootte Z~Jn redelijk goed gecorreieerd 
(tab.4.3). De relatie tussen dichtheid en legselgrootte ~sin 
deze dichtbevolkte bossen ongeveer dezelfde, hoewel deze reiatie 
in Liesbos niet significant is (tab.4.5). Ook de relatie t~ssen 
de legdatum en de legselgrootte binnen een seizoen lijkt sterk op 
elkaar (fig.4.3). In beide terreinen is de legselgrootte van de 
eerste legsels in het begin van het seizoen vrij consta~t en 
wordt pas duidelijk kleiner laat in het broedseizoen. He~ is 
bekend dat het voedselaanbod in eikenbossen groot is, maar dat 
het relatief kort beschikbaar is (van Balen 1973). Een verk:aring 
voor het feit dat de legselgrootte niet afneemt vanaf het ~egin 

van het seizoen kan zijn dat de overlevingskansen van de ~ongen 
en/of ouders niet afhankelijk zijn van de legdatum, of dat er 
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bepe~kingen Z~Jn in het leggen of incube~en van g~ote b~oedsels 
v~oeg in het broedseizoen. D~ tempe~atuu~ v~oeg in het broed
seizoen kan ~aag zijn, wat van invloed kan zijn op het in
cubatievermogen van het vrouwtje (Hafto~n & Reine~tsen 1985).· 
Doo~ de hoge dichtheid zou het aantal territoriale conflicten 
van invloed kunnen zijn op de tijd dat het mannetje spendee~t aan 
het bijvoe~en van het het v~ouwtje (van Balen 1973; K~ebs 1970). 

De gemiddelde legselg~ootte van de Pimpelmees op de Hoge 
Veluwe is duidelijk lage~ dan in de ande~e te~~einen. Voo~ deze 
-populatie we~d een duidelijke ~elatie gevonden tussen de legdatum 
en de legselg~ootte (fig.4.3). Vanaf het begin van het seizoen 
neemt de legselg~ootte af. Deze afname van· de legselg~ootte kan 
een aanpassing zijn aan de lage~e ove~levingskansen van de jongen 
als gevolg van een kleiner voedselaanbod late~ in het seizoen. 
Het is echte~ ook mogelijk dat e~ een ve~schil in kwaliteit 
(conditie) is tussen de v~oege en late b~oedpa~en. Gezien de 
hete~ogeniteit van de vegetatie van de Hoge Veluwe is het 
voo~stelbaa~ dat de "fitte~e" b~oedpa~en de beste te~rito~ia heb
ben, eerde~ tot b~oeden komen en g~ote~e legsels hebben dan de 
b~oedpa~en die late~ sta~ten. Hie~op wo~dt late~ te~uggekomen. 

De .. gemiddelde legselg~ootte van de Pimpelmees in de gemengde 
bossen van de Vlieland neemt een inte~mediai~e positie tussen die 
van de eikenbossen en die van de Hoge Veluwe. I~ tegenstelling 
tot de situatie in de andere te~~einen is e~ op Vlieland 
nauwelijks sp~ake van een negatieve ~elatie tussen legdatum en 
legselg~ootte van ee~ste legsels. Dit kan betekenen dat e~ geen 
seizoensafhankelijke selectiedruk op de legselg~ootte is. Men 
ve~wacht dan dat de ove~levingskansen van de jongen van de late~ 

gesta~te broedsels niet kleine~ zijn. E~ zijn aanwijzingen dat 
dit inde~daad zo is. Late~ zal de seizoensvariatie in leg
selg~ootte in ve~band geb~acht wo~den met dezelfde va~iatie in 
b~oedsucces. 
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5. TWEEDE BROEDSELS EN VRUCHTBAARHEID. 

5.1 Tweede broedsels. 

Zowel Koolmees als Pimpelmees kunnen meerdere broedsels per jaar 
produceren. Volgens Tinbergen (1985) hangt de beslissing tot het 
wel of niet produceren van een tweede broedsel af van de 
recruteringskans van de in het eerste en tweede broedsel 
gepr.oduceerde jongen. De "afweging" die een broedpaar maakt is in 
hoeverre het verlies aan recruteringskans, door het vroegtijdig 
zelfstandig maken van de jongen van het eerste broedsel, opweegt 
tegen de winst die het maken van een tweede broedsel in termen 
van productie van recruten oplevert. Men verwacht dat de kans op 
een tweede broedsel kleiner wordt met een toenemende broed
selgrootte van het eerste legsel. 

In figuur 5.1 is de frequentieverdeling van de legdatum van 
alle gestarte legsels in drie terreinen voor de periode 1965-1986 
weergegeven. De gemiddelde legdata van de eerste broedsels, ver
volgbroedsels en tweede broedsels zijn aangegeven met de letters 
e,v,t. Een tweede broedsel is hier gedefinieerd als een broed
sel,gestart na een geslaagd eerste broedsel en een vervolgbroed
sel als een broedsel, gestart na een mislukt eerste broedsel. 
Het broedseizoen in Oosterhout start niet alleen eerder in ver
gelijking met de Hoge Veluwe en Vlieland (zie 3.3) ,maar is ook 
korter. Oe tijdsspanne tussen de gemiddelde legdatum van eerste 
en tweede broedsels is in Oosterhout 39 dagen, in de Hoge Veluwe 
42 dagen en in Vlieland 45 dagen. Voor de populatie van Vlieland 
is duidelijk sprake van een tweetoppigheid. Naast de eerste 
broedsels start een aanzienlijk deel van de populatie een tweede 
broedsel. 

Een overzicht van het aantal tweede broedsels per terrein en 
per jaar is gegeven in tabe 1 5. 1. In Dosterhout werd maar in 8 
van de 21 onderzochte jaren door enkele broedparen een tweede 
broedsel geproduceerd. Gemiddeld start 3.2% van de Pimpelmezen in 
Oosterhout een tweede broedsel. Gegevens van het aantal tweede 
broedsels in Liesbos zijn onvolledig, maar het percentage ligt in 
de orde van grootte van dat van Oosterhout. Op de Hoge Veluwe 
start gemiddeld 8ï. een tweede broedsel. Het percentage tweede 
broedsels op Vlieland is aanzienlijk groter, gemiddeld 29.4%. 
Deze percentages Z~Jn in redelijke overeenstemming met de ver
wachtingen, gezien het aantal uitgevlogen jongen van eerste 
broedsels (zie 6.2). 

In tabel 5.2 zijn de gemiddelde legdatum en legselgrootte van 
eerste, vervolg en tweede broedsels weergegeven. Op Vlieland wor
den niet alleen meer tweede broedsels geproduceerd, maar de 
tweede legsels zijn ook groter dan die van Oosterhout en de Hoge 
Veluwe. Wat verder opvalt is dat de gemiddelde legselgrootte van 
de tweede legsels op de Hoge Veluwe groter is dan wat op grond 
van de gevonden relatie tussen lègoatum en legselgrootte verwacht 
zou worden. Het verwachte gem~ddelde berekend uit de regres
sielijn (zie tab.4.4; meth.A, x=42) is 4.5 eieren, de gemiddelde 
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TABEL 5.1 
Een overzicht van het aantal broedparen,het aantal tNeede broedsels 
en het percentage tweede broedsels van de Pimpelmees in drie terreinen. 

OOSTERHOUT HOGE VELUWE VLIELAND 
Al\ NT 1\1\NT I 1\1\NT AANT x Al\ NT AANT I 

JI\I\R BRPR TIIBR TIIBR BRPR TWBR TNBR BRPR TWBR TWBR 
-----------------------+-------------------+------------------
1965 22 2 04.5 25 4 16.0 04 1 25.0 
1966 16 29 1 03.4 09 1 11.1 
1967 24 34 4 11.8 13 3 23.1 
1968 25 27 18 7 38.9 
1969 15 25 04.0 16 B 50.0 
1970 23 31 19 7 36.8 
1971 31 33 22 B 36.4 
1972 20 05.0 47 1 02.1 34 5 14.7 
1973 21 04.8 22 1 04.5 30 9 30.0 
1974 13 22 2 09.1 36· 12 33.3 
1975 21 30 1 03.3 29 2 06.9 
1976 14 29 6 20.7 31 13 41.9 
1977 18 3 16.7 43 5 11.6 54 8 14.8 
1978 20 3 15.0 57 2 03.5 38 16 42.1 
1979 15 I 06.7 "~ ,&.;) 2 08.7 14 8 57.! 
1980 26 1 03.8 42 7 16.7 29 13 44.8 
1981 19 36 I 02.8 24 3 12.5 
1982 - 45 10 22.2 .,., 10 45.5 l.i. 

1983 14 07.! 77 28 9 32.1 
1984 15 40 5 12.5 .39 6 15.4 
1985 16 45 7 15.6 TT 15 45.5 "" 
1986 18 48 5 10.4 44 8 18.2 
-----------------------+-------------------+------------------
TOT. 406 13 03.2 810 65 08.0 586 172 'lQ 0 .. ,.'I 
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LEGDATUM ( 1: 1 APRIL) 

FISUUR 5.1 
Frequentieverdeling van alle gestarte legsels voor de jaren 1965-1986. 
De getiddelde legdatut van eerste,vervolg en tNeede legsels is aangegeven 
tet resp. e,v,t. 

TABEL 5.2 
De gemiddelde legdatua en legselgrootte 7an eerztc,vervolg r.n tveede 
legsels in drie terreinen, 1965-1986. LKGS: legselgrootte , LKGD: legdatu; 
(1: 1 April). 

LKGDATUH 

TKRRKIH 
&KRSiZ LKGSKL 
LRGD SD N 

VKRVOLGLKGSKL 
LKGD SD M 

TWKKDR LEGSEL 
LRGD SD M 

-----------------------------------------------------------------
OOSTKRHOUT 19.6 5. 4 386 H.3 12. 2 2 0 58 0 4 ' ~ 12 "·" 
HOGK VKLUHK 26.2 6. s 749 51.0 11.5 5~ 68. 0 6.4 62 
VLIELAND 26.3 6. 0 553 54.9 a n v." H 71. 1 S.2 155 
------------------------------------------------·-----------------

L~GSKLCROOTTR 

TERREIN 
KKRSn LEGSEL 
LKGS SD N 

VRRVOLGLXGSLL 
LKGS SD M 

TWKKDK LRGS KL 
LEGS SD H 

-------·----·-··--------------------------------------------------
OOSTERHOUT 
BOCK VKLUWK 
VL IKLAHD 

11.53 l. 55 386 
10.51 2.24 749 
11. g !.53 553 

7. 70 2. co 20 
5.94 2. !~ 54 
3.56 2.!i2 H 

e. 75 c. n 12 
6.~9 U2 62 
7.79 1.50 155 

-----·- ··---- ·--· ------------------------------------------------



legselg~ootte van de tweede legsels is 6.9 eie~en. Dit kan aan
geven dat waa~schijnlijk op de Hoge Veluwe niet alleen de ove~
levingskans van de jongen een ~ol speelt bij de ~elatie tussen 
legdatum en legselg~ootte, maa~ ook de kwaliteit van de oude~s 
(zie 4.9). In Ooste~hout en Vlieland is de gemiddelde leg
selg~ootte van de tweede legsels kleine~ dan wat op g~ond van de 
~elatie tussen legdatum en legselg~ootte ve~wacht zou wo~den (7.5 
~esp. 9.7). 

5.2 v~uchtbaa~heid. 

De v~uchtbaa~heid of fecunditeit wo~dt gedefiniee~d als het 
totaal aantal eie~en gelegd doo~ een v~ouwtje in een b~oedseizoen 
(Kluyve~ 1951). Voo~ de populaties van Ooste~hout,Hoge Veluwe 
en Vlieland is de "populatie-v~uchtbaa~heid" be~ekend. De 
"populatie-v~uchtbaa~heid" is be~ekend als de som van het gemid
delde aantal eie~en van ee~ste legsels en het aandeel geleve~d 

doo~ pa~en met een tweede legsel. Het ~esultaat is in tabel 5.3 
wee~gegeven. 

De populatie van Vlieland heeft de g~ootste v~uchtbaa~heid met 
13.4 eie~en pe~ jaa~ pe~ b~oedpaa~. De gemiddelde legselg~ootte 

van de tweede b~oedsels van Vlieland is niet alleen g~ote~, maa~ 

ook het pe~centage tweede b~oedsels, zodat een aanzienlijk deel 
van de populatiev~uchtbaa~heid geleve~d wo~dt doo~ de pa~en met 
een tweede b~oedsel. Doo~ het lage~ pe~centage tweede b~oedsels 

in Ooste~hout en de Hoge Veluwe wo~dt in deze te~~einen de 
populatiev~uchtbaa~heid voo~al geleve~d doo~ de ee~ste b~oedsels. 

TABKL 5.3 
De vruchtbaarheid van de Pipelmees per terrein. 
De gemiddelde 7ruchtbaarheid is hier berekend üls de som van de gemiddelde 
legselgrootte van eerste legsels en het aandeel geleverd door paren ;et 
een t~eede broedsel.Dit aandeel bestaat uit het produkt van het percentage 
t~eede broedsels en de gemiddelde legselgrootte van de tieede broedsels. 
Gebruikte jaren lnss-tnes. 

f,&CSHCR. LECSKLGR. PKRG. AAHDRKL CKLKVKRD VRUCHTBAAR-
iKRRRIH EERSTE ~R. iWKKDK 3R. TWKKD& ER. DOOR TWKKDK BR. HKID 
------------------- ·------·----------------------------------------------------
COSiERHOUT 11.53 S. 75 1 ')ft' 0.22 tl.75 oJ. ~" 

ROCK VKLD~K tO. 51 s.sn 8 •1lr 
, V4 0.55 11. 06 

VLIKLàHD tl. 14 1. 79 29. a 2.29 13. 43 
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6. BROEDSUCCES. 

6.1 Inleiding 

Het broedsucces van een broedpoging wordt meestal uitgedrukt als 
het deel van de eieren dat uitgevlogen jongen voortbrengt. Er 
zijn verschillende factoren die het broedsucces kunnen 
beïnvloeden. Naast predatie van eieren en jongen door bijvoor
beeld de Wezel (Mustela nivalis) is het broedsucces afhankelijk 
van het aantal eieren dat uitkomt en het aantal jongen dat suc
cesvol wordt grootgebracht. 

Predatie van eieren of jongen speelt maar een kleine rol in 
het broedsucces van holenbroeders en wordt verder buiten be
schouwing gelaten. 

Een niet uitgekomen ei kan een gebroken schaal hebben, 
onvruchtbaar zijn of een dood embryo bevatten. 

Er is nog maar weinig bekend over wat de invloed is van de 
kwantiteit en kw~liteit van het voedsel in de eilegperioede op de 
eivorming. Een element dat nodig is voor de eivorming is Calcium, 
dat verkregen wordt in de vorm van slakkenhuisjes of kalkhoudend 
zand (Perrins 1979). Het breken van de eischaal kan een gevolg 
zijn van kalkgebrek. 

Een factor die van invloed kan zijn op de onvruchtbaarheid van 
de eieren is inteelt. Van Noordwijk (1981) vond voor de Koolmees 
op Vlieland dat een deel van de niet uitgekomen eieren te wijten 
was aan inteelt. 

De levensvatbaarheid van de embryos is sterk afhankelijk van 
de incubatie door het vrouwtje. Een vrouwtje begint met het in
cuberen van de eieren in de nacht voor het laatste ei gelegd 
wordt. Lage temperaturen, de legselgrootte en eventueel te weinig 
voedsel voor het incuberende vrouwtje kunnen het incubat~ever
mogen van het vrouwtje beïnvloeden (Haftorn & Reinertsen 1985; 
Perrins 1979). 

Sterfte onder de jongen in het nest kan een gevolg ZlJn van ex
treme temperaturen, verhongering of bloedzuigende inseKten 
(Protocalliphora). De belangrijkste factor. die voor een ~root 
deel de overleving van de jongen in het nest bepaalt is de voed
selsituatie rond het nest (van Balen 1973; Zandt 1986). 

Een andere factor die van invloed kan zijn op het broeds~cces 
is een vervroegde incubatie. Vrouwtjes die laat in het se~zoen 

starten hebben de neiging om met broeden te beginnen voorda~ het 
legsel compleet is. Hierdoor komen de jongen niet tegelijke-tijd 
uit, maar in een periode van een paar dagen. Als het voedse:aan
bod schaars is zullen de kleinste jongen snel sterven, ==nder 
schade te berokkenen aan de overlevenden. Met asynchrocr uit
komende broedsels zouden de ouders in staat kunnen zijn c~ de 
broedselgrootte 
(Lack 1954). 

aan te passen aan een fluctuerend voedselaanbod 
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Omdat er gedetailleerde gegevens beschikbaar waren van het aantal 
geboren en uitgevlogen jongen werd het broedsucces op drie wijzen 
berekend. 
a) Het broedsucces in de eerste fase van de broedcyclus, het uit
komstpercentage van de gelegde eieren. Dit werd berekend als het 
quotient van het aantal geboren jongen en de legselgrootte, ver
der te noemen als broedsucces A. 
b) Het broedsucces in de tweede fase van de broedcyclus, het 
overlevingspercentage van de jongen in het nest. Dit werd 
berekend als het q~otient van het aantal uitgevlogen jongen en 
het aantal geboren jongen, verder te noemen als broedsucces 8. 
c) Het uiteindelijke broedsucces. Dit is het produkt van broed
succes A en B, het quotient van het aantal uitgevlogen jongen en 
de legselgrootte, verder te noemen als broedsucces C. 

Alleen die broedsels, waar tenminste 1 jong was uitgevlogen wer
den gebruikt bij de berekening van het broedsucces. Er waren te 
weinig gegevens beschikbaar van het aantal uitgevlogen jongen in 
Liesbos, zodat alleen het broedsucces van de populaties van de 
terreinen Oosterhout, Hoge Veluwe en Vlieland vergeleken werd. 

6.2 Aantal uitgevlogen jongen. 

Een overzicht van het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per 
broedpaar per jaar in Oosterhout, Hoge Veluwe en Vlieland is 
gegeven in tabel 6.1. In figuur 6.1 is de frequentieverdeling van 
het aantal uitgevlogen jongen van succesvolle eerste broedsels 
weergegeven. 

Het is duidelijk dat het broedsucces van de populatie van Oos
terhout groter is dan in de andere terreinen. In Oosterhout 
vliegen gemiddeld 10.2 jongen per broedpaar succesvol uit. Er 
komen maar weinig broedsels voor met minder dan 7 jongen. Het 
gemiddeld aantal uitgevlogen jongen in het Liesbos kon voor zeven 
jaar berekend worden en was 10.4 jongen per broedpaar. Het gemid
deld aantal uitgevlogen jongen van de Pimpelmees in de Hoge 
Veluwe is significant lager dan in Oosterhout (8.4). Een aanzien
lijk deel van de eerste broedsels van de Hoge Veluwe heeft minder 
dan 7 jongen. De populatie van Vlieland. heeft het laagste aan
tal uitgevlogen jongen, 7.3 per broedpaar. 

Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per jaar varieerde 
voor de populatie van Oosterhout tussen 8.14(1975) en 
11.50(1983). Voor de Hoge Veluwe was dit tussen de 6.24(1972) en 
10.89(1979) en voor de populatie van Vlieland tussen de 
4.71(1969) en 9.50(1965). 
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FREQUENTIEVERDELING UITGEVLOGEN JONGEN I 1965-1986 I 

FIGUUR 6.1 
Frequentieverdeling van het aantal uitgevlogen jongen van eerste broedsels 
van de Pispelaees in drie terreinen,1965-19B6. N.]. Geaiddelde voor Ooster
hout 10.2 (SD=2.12,N=279l, Hoge Veluwe 8.4 !5D=2.95,N=600) , Vlieland 7.3 
!5D=2.73,N=425l. 

TABEL 6.1 
Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen van eerste broedsels van de 
Piapelmees per jaar en per terrein. TOT= totaal van jaargeaiddelden. 

JAAR OOSTERHOUT HOGE VELU71E VLIELAND 
UITGEVL. 50 N UITGEVL. 50 N UITGEVL. SD N 

------------------------------------------------------------------
1965 10.20 1.23 10 9.95 2.25 19 9.50 1. 92 04 
1966 9.33 1.23 09 9.95 2.65 22 7.67 3.43 09 
1967 9.86 2.48 14 8.92 2.61 26 7.25 2.55 OB 
1968 8.93 2.24 14 9.09 2.39 23 9.20 2.39 10 
1969 10.92 1.44 13 9.39 2.61 23 4.71 2.29 07 
1970 11.29 2.20 17 9.35 2.29 23 7.80 3.10 15 
1971 9.77 1. 94 30 8.25 3.14 24 8.84 2.43 19 
1972 11.38 !. 75 16 6.24 2.63 29 7.80 2.77 25 
1973 9.24 2.26 21 9.57 2.17 14 7. 77 2.69 22 
1974 9.57 1.62 07 9.00 2.72 17 7.68 ,., ,.., .. ""'C' 

~.ö! i..ï 

1975 8.14 2.27 07 7.50 2.65 20 6.39 1.79 18 
1976 9.33 3.51 03 8.43 2.56 23 7.38 2.80 26 
1977 9.67 1. 95 15 8.29 3.10 34 7. i 1 2.54 35 
1978 10.50 2.12 02 8.12 2.81 43 6.42 'l Q<:; ~~ 

i.. a t .. u.J V.I. 

1979 11.33 1. 56 03 10.89 2.03 1)9 7.10 2.42 10 
1980 11. i9 1.81 'lL 9.23 3.01 35 7.96 2.99 26 •U 

1981 9. 79 2.08 14 8.19 2. 41 31 8 ')Q .... 2.79 14 
i982 7.56 2.69 39 6.00 2.85 17 
1983 11.5!) 1.16 14 7. 91 2.67 47 7 'l'l 2.52 23 lsi..J-

1984 10.21 !. 42 14 6.71 2.21 28 7.06 1. 99 31 
1985 10.85 2.54 13 7. 14 3.53 !.6 6.79 2.90 ·")0 

-u 

:996 10.56 2.16 16 9.11 3.24 38 7.31 2.39 29 
-------------------------------------------------------------------
TOT. 10.17 0.93 21 8.58 1.13 22 7.42 ! . ()5 22 
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6.3 Verlies van eieren en jongen. 

Een overzicht van het gemiddelde broedsucces van geslaagde eerste 
broedsels van de Pimpelmees in Oosterhout, Hoge Veluwe en 
Vlieland is weergegeven in tabel 6.2a. Er Z~Jn behoorlijke 
verschillen in het broedsucces van de Pimpelmees in de verschil
lende terreinen. 

Het broedsucces is het hoogst in Oosterhout (89ï.). De ver
liezen ~an zowel eieren als jongen Z~Jn hier gering. 92ï. van de 
g~legde eie~en komt succesvol uit en 96~ van het aantal geboren 
jongen Vliegt ~uccesvol uit. 

Het broedsucces op de Hoge Veluwe neemt een intermediaire 
positie in (77ï.). Het broedsucces lijkt vooral bepaald te worden 
door het verlies aan eieren. Gemiddeld komt 84ï. van de gelegde 
eieren uit. De jongen in het nest hebben een redelijk hoge over
levingskans, 92ï. vliegt succesvol uit. 

Het broedsucces op Vlieland is het laagste van de drie ter
reinen (66ï.). Zowel het uitkomstpercentage van de eieren als het 
overlevingspercentage van de jongen is laag (81ï. resp. 82ï.). 

In tabel 6.2b is een overzicht gegeven van het broedsucces van 
de Pimpelmees in terreinen buiten Nederland. Hoewel de gegevens 
verre van volledig Z~Jn (gegevens over populatiedichtheid, 
geografische hoogte terrein en percentage tweede broedsels 
ontbreken) kunnen toch enkele algemene opmerkingen gepaatst wor
den. De theorie dat de legselgrootte aangepast is aan de 
kwaliteit van het habitat (Lack 1955) komt aardig overeen met de 
verzamelde gegevens. De legselgrootte en het broedsucces is groot 
in de eikenbossen (Oosterhout, Zevergem, Linnebjar) en klein in 
urbane gebieden (Gent, Cynoed, Heath). Hoewel het broedsucces 
evenals de legselgrootte habitat-gebonden is, lijkt er sprake te 
zijn van een toename van het broedsucces van zuid naar noord. 
Vooral het broedsucces van de zuidelijke populaties (Ventoux, 
Liouc, Corsica) is relatief laag. Maar er zijn ook duidelijke af
wijkingen van de theorie, zoals de populatie van Vlieland met een 
relatief grote legselgrootte en een laag broedsucces, en Beynam 
(Turkije) met een relatief kleine legselgrootte en een hoog 
broedsucces 

6.4 Broedsucces in verschillende jaren. 

Een overzicht van Broedsucces A, B en C per jaar en per terrein 
is weergegeven in tabel 6.3 en figuur 6.2 . 

Het percentage van de eieren dat uitgevlogen jongen 
voortbrengt varieerde ~n Oosterhout tussen 78%(1976) en 
98%(1979). In de Hoge Veluwe varieerde het broedsucces van de 
Pimpelmees tussen 65%(1972) en 90'l.(1979) en in Vlieland tussen de 
40%(1969) en 83'l.(1965). 

Opvallend is de dalende trend van het 
de eieren (Broedsucces A ,figuur 6.~) in 
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TABEL 6.2.a 
Het broedsucces van de Pimpelmees in drie terreinen,geslaagde eerste 
broedsels,1965-1986. legs= legselgrootte, gebj= aantal geboren jongen, 
uitj= aantal uitgevlogen jongen. 

BROEDSUCCES 
DOSTERHOUT 
ge11. sd n 

HOSE VELUWE 
gem. sd n 

VUELAND 
ge11 sd n 

-------------------------+----------------+-----------------+-----------------
Broedsucces A (gebj/legsl 0.92 0.11 277 0.84 0.18 600 0.81 0.20 425 

Broedsucces B !uitj/gebjl 0.96 0.07 277 0.92 0.14 600 0.82 0.20 425 

Broedsucces C !uitj/legsl 0.89 0.14 277 0.77 0.21 600 0.66 0.24 425 

-------------------------+----------------+-----------------+---------~--~----

. TABEL 6.2.b 
!en overzicht van het broedsucces van de Pi11pelaees in verschillende 
delen van zijn verspreidingsgebied. Voor biotoopbeschrijving en bron
vermelding zie tabel 4.6 !terreinen zijn genum11èrd als in tabel 4.6). 
Gegeven is het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen van eerste broedsels 
en het broedsucces berekend als het aantal uitgevlogen jongen ten 
opzichte van het aantal gelegde eieren. 

Terrein 

la Oosterhout 
Ie Hoge 1/e 1 u Ne 
ld Vlieland 
2a Zevergem 
2b c.o.o. 
2c Hutsepot 
2d Stad Sent 
3 Linnebjar 
4 Yentcux 
5 Corsica 
6 Liouc 
7 Quissac 
8 Beyna11 
10 Funen 
'17 Cyncoed Lw 

24 Heath 

ui tgev 1. 

10.2 
8.4 
7.3 

5.2 
2.6 
6.5 
4.2 
6.9 
7.4 
5.7 
6.4 

Broedsucces C 

0.89 
0.78 
0.66 
0.81 
0.82 
0.71 
o. 48 
1).91 
0.59 
0.42 
0.60 
0.54 
0.79 
0.82 
0.66 
0.70 
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TABEL 6.3 
Het broedsucces van de Pi;pelmees per jaar en per terrein. 
BRSA= gebj./legs, BRSB= uitj./gebj. en BRSC= uitj./legs. 
TOT= geaiddelde van de jaargeaiddelden. 

OOSTERHOUT 

JAAR BRSA SD BRSB SD BRSC SD N BRSA SD 

HOSE VELUWE VLIELAND 

BRSB SD BRSC SD N BRSA SD BRSB SD BRSC SD H 
-----+---------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------
1965 0.97 0.05 0.96 0.06 0.94 0.07 10 0. 90 0.11 0.94 0.11 0.85 0.16 19 0.87 0.14 0.96 0.07 0.83 0.16 04 1966 0.90 0.13 0.98 0.02 0.88 0.13 09 0.92 0.12 0.94 0.11 0.86 0.16 22 0.84 0.29 0.81 0.21 0.66 0.29 09 1967 0.94 0.08 0.98 0.05 0.92 0.11 14 0.89 0.17 0.97 0.05 0.87 0.17 26 0.79 0.20 0.86 0.23 0.67 0.25 08 1968 0.87 0.12 0.92 0.13 0.81 0.18 14 0.89 0.12 0.94 0.78 0.83 0.17 23 0.90 0.13 0.85 0.16 0.78 0.20 10 1969 0.93 0.10 0.98 0.05 0.91 0.11 13 0.90 0.14 0.92 0.09 0.83 0.17 23 0.75 0.09 0.57 0.18 0.40 0.17 07 1970 0.95 0.09 0.96 0.10 0.91 0.12 17 0.92 0.12 0.95 0.10 0.87 0.17 23 0.81 0.18 0.80 0.23 0.66 0.25 15 1971 0.89 0.14 0.97 0.04 0.87 0.14 30 0.84 0.21 0.91 0.17 0.77 0.25 24 0.88 0.14 0.89 0.19 0.78 0.22 19 1972 0.95 0.06 0.99 0.03 0.94 0.08 16 0.79 0.19 0.84 0.18 0.65 0.21 29 0.89 0.13 0.81 0.24 0. 71 0.25 25 1973 0.91 0.12 0.97 0.05 0.88 0.14 21 0.89 0.09 0.95 0.11 0.84 0.15 14 0.79 0.24 0.89 0.13 0.69 0.23 22 1974 0.88 0.06 0.96 0.05 0.84 0.08 07 0.86 0.17 0.95 0.11 0.81 0.18 17 0.83 0.18 0.82 0.21 0.68 0.24 25 1975 0.85 0.18 0.93 0.08 0.79 0.18 07 0.84 0.17 0.88 0.20 0.74 0.23 20 0.83 0.15 0.75 0.15 0.61 0.17 18 1976 0.87 0.19 0.91 0.04 0. 78 0.17 03 0.83 0.15 0.94 0.87 0.78 0.17 23 0.81 0.20 0.82 0.16 0.66 0.24 26 1977 0.91 0.12 0.97 0.04 0.88 0.13 15 0.85 0.17 0.93 0.27 0.77 0.23 34 0.81 0.22 0.81 0.20 0.64 0.22 35 1978 0.93 0.04 0.98 0.03 0.91 0.01 02 0.81 0.18 0.92 0.13 0.74 0.20 43 0.77 0.21 0.78 0;21 0.59 0.25 31 1979 0.98 0.03 0.98 0.03 0.98 0.03 03 0.93 0.08 0.97 0.04 0.90 0.08 09 0.75 0.24 0.83 0.14 0.61 0.21 10 1980 0.96 0.07 0.96 0.08 0. 92 0.11 26 0. 83 0.19 0.93 0.10 0.78 0.20 35 0.82 0.22 0.85 0.19 0.68 0.24 26 1981 0.92 0.08 0.91 0.17 0.84 0.17 14 0.82 0.17 0.96 0.50 0.79 0.17 31 0.83 0.24 0.93 0.1.3 0.76 0.24 14 1982 0 0 0 0 0 0 0 0.82 0.17 0.90 0.12 0. 74 0.20 39 0.68 0.26 0.85 0.24 0.55 0.28 17 198.3 0.97 0.05 0.97 0.05 0.94 0.08 14 0.85 0.16 0.92 0.12 0.78 0.21 47 0.77 0.22 0.86 0.17 0.66 0.23 23 1984 0.91 0.10 0.96 0.07 0.87 0.14 14 0.81 0.17 0.90 0.15 0.72 0.22 28 0.83 0.12 0.80 0.18 0.65 0.18 31 1985 0.89 0.19 0.98 0.03 0.87 0.19 13 0.75 0.23 0.91 0.15 0.70 0.27 36 0.79 0.23 0,79 0.24 0.61 0.27 28 1986 0.93 0.09 0.97 0.06 0.90 0.12 16 0.86 0.19 0.90 0.14 0.78 0.23 38 0.79 0.18 0.85 0.18 0.66 0.21 29 

--------+---------------------------------------------+--------------------- -------------------------+---------------------------------------------
TOT 0.92 0.04 0.96 0.06 0.89 0.12 21 0.86 0.05 0.93 0.03 0.79 0.06 . 22 0.81 0.05 0.83 0.08 0.66 0.09 22 
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FIGUUR 6.:: 
Het broecsucces van de Pi~pelcees per jaar en per terrein. Broedsucces A = 
gebaren jangen/legselgrootte , Broedsucces 8 = uitgevlogen jongenigeboren 
jongen , Broecsucces C = uitgevlogen jongenilegselgrootte. 
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de Hoge Veluwe en Vlieland (~=-0.61 ~esp. ~=-0.45). Het is niet 
duidelijk __ welke facto~en een ~al bij deze t~end spelen. Mogelijk 
speelt een ve~ande~ende voed~elkwaliteit een ~al. Te denken valt 
aan kalkgeb~ek'als gevolg van een ve~zu~ing van de habitat. 

6.5 Invloed van de geboo~tedatum op het b~oedsucces. 

Ve~schillende auteu~s vonden dat het b~oedsucces afnam in de loop 
van het b~oedseizoen. Pe~~ins (1979) vond voo~ de Koolmees dat 
het uitkomstpe~centage van de eie~en van late legsels lage~ was 
dan dat van v~oege legsels. Dit zou voo~al te wijten zijn aan de 
slechte incubatie van de laatst gelegde eie~en. Daa~naast vond 
Pe~~ins dat de ove~levingskansen van de jongen na het uitvliegen 
afnam in de loop van het b~oedseizoen. v~oege b~oedsels hadden 
zwaa~de~e jongen en een hoge~e ove~levingskans dan late~e b~oed

sels. Van Balen (1973) vond voo~ de Koolmees dat het ove~
levingspe~centage van de jongen in het nest positief geco~~elee~d 
was met het voedselaanbod. Het lage~e b~oedsucces van laat ge
sta~te b~oedsels was voo~namelijk te wijten aan de mo~taliteit 
van de jongen doo~ ve~honge~ing. 

Om voo~ de va~iatie in geboo~tedatum tussen ja~en te co~~ige~en 
we~d geb~uik gemaakt van de relatieve geboortedatum. De ~elatieve 
geboo~tedatum is hie~ gedefiniee~d als de ligging van elk broed
sel ten opzichte van de gemiddelde geboo~tedatum van een bepaald 
te~~ein en jaa~. v~oege b~oedsels hebben dus een negatieve 
~elatieve legdatum en late b~oedsels een positieve. De b~oedsels 
van alle ja~en van een te~rein werden geg~oepee~d en ingedeeld in 
klassen van 3-4 dagen. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen en 
broedsucces A, B en C werden voor elke klasse berekend. Ee~ste 

b~oedsels hebben een ~elatieve geboo~tedatum van -10 tot ongevee~ 
20 Ve~volgb~oedsels en tweede b~oedsels hebben een ~elatieve 
geboo~tedatum van 30-40. 

6.5.1 Aantal uitgevlogen jongen. 

In figuu~ 6.3 is het ve~loop van het aantal uitgevlogen jongen ~n 

de loop van het b~oedseizoen te zien. 
In Ooste~hout en de Hoge Veluwe is sp~ake van een afname van 

het aantal uitgevlogen jongen pe~ b~oedsel in de loop van het 
b~oedseizoen. In beide te~reinen is deze afname significan~ voo~ 
de ee~ste b~oedsels (zie tabel 6.4). 

In tegenstelling tot de situatie in Ooste~hout en de Hoge 
Veluwe is er voo~ de ee~ste broedsels van Vlieland een sig
nificante toename van het aantal uitgevlogen jongen in de loop 
van het b~oedseizoen. De v~oege ee~ste b~oedsels Z~Jn nie~ zo 
p~oductief als de late~ gesta~te ee~ste broedsels. Het aantal 
uitgevlogen jongen pe~ b~oedsel neemt pas laat in het =roed
seizoen af. 
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FISUUR 6.3 
Relatie tussen de relatieve geboortedatu• en het aantal uitgevlogen jongen 
in Oosterhoutll971-1986l,Hoge VeluMeen Vlielandl1974-1986l. N.B Vervolg
broedsels en tMeede broedsels hebben een relatieve geboortedatu1 van 30-40. 

TABEL 6.4 
De relatie tussen de relatieve geboortedatum en het broedsucces van de 
Pilpelmees in drie terreinen. 
Setoetst zijn de volgende variabelen lvar.l: aantal uitgevlogen jongen (uitjl, 
broedsucces A (brs A =geboren jongeni!egselgroottel,broedsucces B lbrs 3 =uit
gevlogen jongen/geboren jongenl,broedsucces C lbrs C =uitgevlogen jongen/leg
selgroottel.Sebruikte jaren voor Hoge veiuwe en Vlieland zijn 1974-1926,voor 
Oosterhout 1971-1986.Alleen eerste legsels. 

TERREIN VAR. REGRESSIELIJN CORR T p 

OOSTERHOUT UITJ Y=10.2H).11X 0.21 3.03 0.003 
N=202 BRSA Y=0.92-û.005X 0.19 2.67 0.008 

BRSB Y=0.96-û.OOIX 0.07 0.99 n.s 
BRSC Y=0.88-0.006X 0.18 2.55 0.011 

HOGE VELUWE UITJ Y=8.17-0. i4X 0.24 5.14 (1),001 
N=439 BRSA Y=0.83-0.009X 0.25 5.34 <0.001 

BRSB Y=0.92-0.003X 0.09 l. 93 n.s 
BRSC Y=0.76-û.009X 0.21 4.59 <0.001 

VLIELAND UITJ Y=7.11+0.12X 0.22 3.97 <0.001 
N=329 BRSA Y=O.SO+O.OOSX 0.11 l. 90 n.s 

BRSB Y=0.82+(!,007X 0.17 3.13 0.002 
BRSC Y=0.64+0.01X 0.21 3.83 <0.001 

48 



BROEDSUCCES A 

(GEBJ./LEGS1 

BROEDSUCCES B 

[UITJ.IGEBJ] 

BROEDSUCCES C 

[i.JITJ.ILEGS.] 

FISUUR 6. 4 

0.5 

••••••• • .... .. •'. . •, •.... · ... 
I ' e .... • • / . .........._ .. . ... -· . , I . ---

.\i~~-·-\ y:~-~ 
\ I 
\ I 
\ I • 

.. 

·-····•· ... =OOSTERHOUT 
---- =HOGE VELUWE 
----=VLIELAND 

••• .. ·· ... .•..•.. ~• .. 
•• . , 

I '•, 
I \ 

·. 
·. 

•• 
I •-. ~· -·-· I /• . . . \ I \.1 .\ ·-----· / 

/ . \ 

. I \/ '• . . ·-· 
li~--,---r-~~-.---r--,------,-------r--~ 

-10 -5 0 5 10 15 20 30 40 5 

RELATIEVE GEBOORTEDATUM 

Relatie tussen de relatieve geboortedatu• en broedsucces A,B en C. 
Legs.=legselgrootte,GebJ,=aantal geboren jQngen,Uitj.=aanta uitgevlogen 
jongen,verder als figuur 6.3. 
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6.5.2 Uitkomstpe~centage van de eie~en. 

In figuu~ 6.4 is het b~oedsucces A, B en C in de loop van het 
b~oedseizoen wee~gegeven. 

Het uitkomstpe~centage van de eie~en (B~oedsucces A) is in de 
loop van het b~oedseizoen v~ij constant in Ooste~hout. Alleen de 
late~ gesta~te ve~volg- en tweede legsels hebben een iets lage~ 

uitkomstpe~centage. 

Op de Hoge Veluwe daalt het uitkomstpe~centage van de ee~ste 
legsels in de loop van het b~oedseizoen. pe v~oegste legsels heb
ben een ~elat~ef laag uitkomstpe~centag~~ Het uitkomstpe~centage 
van de late~ gesta~te ve~volg- en tweede legsels is wee~ hoge~. 

In Vlieland lijkt e~ sp~ake te zijn van een toename van het 
uitkomstpe~centage van de ee~ste legsels, in de loop van het 
b~oedseizoen. E~ lijkt een piek te zijn voo~ de ee~ste legsels, 
die 15 tot 20 dagen late~ zijn dan het me~endeel van de legsels. 
De ve~volg en tweede legsels hebben een ~elatief laag uit
komstpe~centage. 

6.5.3 Ove~levingspe~centage van de jongen. 

Het ove~levingspe~centage van de jongen in het nest (B~oedsucces 

8) is in Ooste~hout en de Hoge Veluwe in de loop van het b~oed
seizoen hoog en v~ij constant. Alleen voo~ de late ve~volg- en 
tweede b~oedsels is het ove~levingspe~centage lage~. 

In Vlieland neemt het ove~levingspe~centage van de jongen toe 
in de loop van het b~oedseizoen. E~ lijkt een piek te zijn voo~ 

de ee~ste b~oedsels, die 15 tot 20 dagen late~ zijn dan het 
me~endeel van de b~oedsels. Het ove~levingspe~centqage van de 
jongen van de late ve~volg- en tweede b~oedsels is lage~. Gezien 
het ve~loop van het ove~levingspe~centage in de loop van het 
b~oedseizoen in de gemengde bossen van Vlieland, lijkt het e~op 
dat de voedselsituatie voo~ de jongen in het nest late~ in het 
b~oedseizoen bete~ is. 

6.5.4 B~oedsucces C. 

Het pe~centage van de eie~en dat uitgevlogen jongen voo~tb~engt 
is in de loop van het b~oedseizoen in het eikenbos van Ooste~hout 
hoog en v~ij constant (zie figuu~ 6.4). Alleen de late~ gesta~te 

ve~volg en tweede b~oedsels hebben een iets lage~ b~oedsucces. 

Het b~oedsucces van de ee~ste b~oedsels in het gemengde bos 
van de Hoge Veluwe is lage~ en neemt af in de loop van het b~oed
se~zoen. De v~oege sta~te~s hebben een ~elatief lage~ b~oed

succces dan de iets late~e b~oedsels. Het ve~loop van het b~oed
succes in de loop van het b~oedse~zoen lijkt te wo~den bepaald 
doo~ het uitkomstpe~centage van de eie~en. 

Het ve~loop van het b~oedsucces in de loop van het b~oed
seizoen in de gemengde bossen van Vlieland lijkt afhankelijk te 
zijn van zowel het u~tkomstpe~centage van de eie~en als het ave~-
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levingspe~centage van de jongen in het nest. Het b~oedsucces van 
ee~ste b~oedsels neemt toe in de loop van het b~oedseizoen. E~ 

lijkt een pi~k te Z1Jn voo~ de .b~oedsels die 15 tot 20 dagen 
late~ gebo~en wo~den. De ve~volg en tweede b~oedsels hebben een 
~elatief laag b~oedsucces. De Pimpelmezen van Vlieland West 
beginnen gemiddeld d~ie dagen ee~de~ leggen dan die van Vlieland 
Oost (zie figuu~ 3.3). Het b~oedsucces van de Pimpelmezen van 
Vlieland West is inde~daad iets lage~ dan die van Vlieland Oost. 
Voo~ 1974-1986 was het b~oedsucces C in Vlieland West 0.62 
(50=0.24 n=210) en in Vlieland Oost 0.68 (SD=0.22,n=119). 

6.6 Invloed van de legselg~ootte. 

Voo~ de ee~ste b~oedsels is met een "stepwise ~eg~ession 

analysis" get~acht co~~elaties op te spo~en tussen b~oedsucces C 
als Y en de legselg~ootte en de ~elatieve geboo~tedatum als X-en. 
Het ~esultaat is wee~gegeven in tabel 6.5. Het b~oedsucces in 
~elatie tot de legselg~ootte we~d be~ekend voor de d~ie te~
~einen. Het ~esultaat is wee~gegeven in tabel 6.6. 

In Ooste~hout bestaat e~ een negatieve ~elatie tussen het 
b~oedsucces·· C en de ~elatieve geboo~tedatum. E~ is geen sig
nificante ~elatie met de legselg~ootte (zie tabel 6.5). In Oos
te~hout lijkt elke "gekozen" legselg~ootte een individueel op
timum te zijn (zie tabel 6.6). E~ we~d wel een positieve ~elatie 
gevonden tussen de jaa~gemiddelden van legselg~ootte en b~oed

succes (zie tabel 6.7).In ja~en met een ~elatief g~ote gemiddelde 
legselg~ootte is het b~oedsucces ook ~elatief g~oot. 

In de Hoge Veluwe bestaat e~ een negatieve ~elatie tussen het 
b~oedsucces C en de geboo~tedatum en een positieve ~elatie tus
sen het b~oedsucces C en de legselg~ootte (tabel 6.5). Voo~ de 
populatie van de Hoge Veluwe we~d een negatieve ~elatie tussen de 
~elatieve legdatum en de legselg~ootte gevonden (zie 4.4.1). De 
v~oege b~oedsels in de Hoge Veluwe zijn het p~oductiefst, ze heb
ben g~ote~e legsels en een hoge~ b~oedsucces dan de late~e b~oed

sels. In de Hoge Veluwe wo~dt het b~oedsucces voo~al bepaald 
door het uitkomstpe~centage van de eie~en. Ook voo~ de Hoge 
Veluwe we~d e~ een positieve ~elatie gevonden tussen de jaa~

gemiddelden van legselg~ootte en b~oedsucces (zie tabel 6.7). De 
~elatie tussen de gemiddelde legselg~ootte en het uitkomstpe~cen
tage van de eie~en (B~oedsucces A) is wee~gegeven in figuu~ 6.5. 

In Vlieland bestaat e~ een positieve ~elatie tussen de 
~elatieve geboo~tedatum en het b~oedsucces van ee~ste b~oedsels 
en een negatieve ~elatie tussen de legselg~ootte en het b~oed

succes (zie tabel 6.5). Het b~oedsucces van de g~ote legsels (13-
16 eie~en) 1s iets lage~ dan de wat kleine~e legsels (zie tabel 
6.6). E~ bleek een negatieve ~elatie te bestaan tussen de jaa~

gemiddelden van de legselg~ootte en het ove~levingspe~centage van 
de jongen in het nest (zie tabel 6.7). Het lijkt e~op dat in 
sommige Ja~en de voedselsituatie n1et altijd even gunstig is 
voor de jongen in het nest in Vlieland. 
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TABE~ 6.5 
Resultaten van de regressieanalyses 1et als Y broedsucces C !uitj/legsJ 
en als X1 en X2 resp. de relatieve geboortedatum en de legselgrootte. 
6ebruikte jaren: Hoge Veluwe en Vlieland,1974-1986 ; Oosterhout,1971-1986. 

Terrein 

XI 
rel.geboortedatum 

b p 

X2 
legselgrootte 
b p r df 

-------------------------------------------------------------------------
Oosterhau·t -0.006 0.01 n.s 0. 20 ' • 200 
Hoge Veluwe -0.008 <0.001 +0.015 0.001 0.26 439 
Vlieland +0.011 (0.001 -0.020 0.04 0.23 327 

TABEL 6.6 
Het broedsucces van de Pimpelmees in relatie tot de legselgrootte in 
drie terreinen,geslaagde eerste broedsels,1965-1986. 

OOSTERHOUT 
--------------+----------------------------------------------------+-------
Legselgrootte 5-8 9 

!NJ !9) ! 151 

Broedsucces A 0.86 0.84 
Broedsucces B 0.98 0. 94· 
Broedsucces C 0.85 0.79 

10 
(42) 

0.92 
0.97 
0.90 

11 
(66) 

0.93 
0.97 
0.90 

12 
!72) 

0.93 
0.96 
0.89 

13 
!50) 

0.93 
0.95 
0.89 

14 Totaal 
!25) !279) 

0.90 0.92 
0.97 0.96 
0.88 0.89 

--------------+----------------------------------------------------+-------

H06E VELUWE 
--------------+-------------------------------------------------------------+-------
Legselgrootte 1-ó 7 8 

!NJ !22l (25J !451 

Broedsucces A 0.74 0.68 0.78 
Broedsucces B 0.93 1).89 0.92 
broed succes c 0.68 0.62 o. 72 

9 10 11 12 
!84l !119) !143J !110J (64J 

o.so 0.93 0.87 0.90 0.85 
0 C'l 0.9: 0.93 o. 92 0.95 
0.73 0.76 0.81 0.82 0.81 

14-16 
( 45) 

0.88 
0.87 
0.78 

Totaai 
(657) 

0.84 
0.92 
0. 77 

--------------+-------------------------------------------------------------+-------

VLIELAND 
--------------+-------------------------------------------------------+-------
Legselgrootte 7-8 

!Hl ( 131 

Broedsucces A :), 76 
Broedsucces B 0.88 
Broedsucces c 0.65 

9 
(28) 

0.84 
0.81 
0.68 

10 11 
( 73) ( 146) 

0.82 0.81 
0.85 0.83 
0.69 0.67 

l'l ... 

0.80 
~~I S3 
~). 65 

13 
(55) 

0.82 
0.7B 
0.63 

14-16 
(13) 

0.74 
o. 73 
0.51 

Totaal 
(450) 

0.81 
0.82 
0.66 

--------------·-------------------------------------------------------·-------
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FISUUR b.S 
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Relatie tussen de jairge•iddelden van de legselgrootte en Broedsucces A 
(Sebj,/Legs.) in de Hoge VeluNe,19b5-198b,zie ook tabel 6.7. 

TABEL 6.7 
Correlatiecoefficienten van de relatie tussen de jaarge1iddelden ~a~ de 
legselgrootte (als Xl en broedsucces A,B en C (als Yl in drie terreinen~ 

1965-1986. f$ = P<O.OO! , t = P<0.05 . 

Terrein 

Oosterhout 
Hoge Veluwe 
Vlieland 

Broedsucces A 
(gebj /legs) 

0.62U 
0.67U 

-0.08 

Broedsuc:es 3 
(uitj/gebj l 

0.32 
0.41 

-0.47* 
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Broedsucces C 
(uitj/legsl n 

0.57U 
0.63U 

-0.34 
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FIGUUR 6.6 
De relatie tussen de dichtheid van de Piapelaees en het verlies van eieren, 
Hoge Veluwe,1965-!986,zie ook tabel 6.8. 

TABEL 6. 8 
Correlatiecoefficienten van de relatie tussen de logaritme van de 
dichtheid en de logaritme van het verlies van eieren of jongen. 
waarbij kA=I/brsa, kB=l/brsb, kC=l/brsc, S = P<O;Ol 

TERREIN 

OOSTERHOUT 
HOGE VELUWE 
VLIELAND 

kA 

-0.04 
0.63l 
o. 10 

kB 

0.05 
0.30 
0. 14 

kC DF 

-0.05 19 
0.57S 20 
0.15 20 
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6.7 Invloed van de dichtheid op het broedsucces. 

Om te onderz9eken of het verlies aan eieren of jongen eventueel 
een dichtheidsafhankelijke mortaliteitsfactor was in een van de 
terreinen, werden zowel het uitkomstpercentage als het over
levingspercentage uitgedrukt als mortaliteitsfactoren en uitgezet 
tegen de broeddichtheid. Het resultaat is weergegeven in tabel 
6.8. Alleen voor de Hoge Veluwe werd een significante positieve 
relatie gevonden tussen de dichtheid en het verlies aan eieren 
(zie figuur 6.6). Er werd echter voor de dichtheid van de Pim
pelmees in de Hoge Vel~we een toename in de loop der jaren gevon
den en voor het uitkomstpercentage van de eieren een afname (zie 
6.4), zodat er waarschijnlijk geen sprake is van een dichtheid
safhankelijke mortaliteit. Met "stepwise regression analysis" met 
als Y het uitkomstpercentage van de eieren en als X-en jaar, leg
selgrootte, dichtheid Pimpelmees en dichtheid Koolmees waren al
leen het jaar negatief (b=-0.03 ,P=0.02)en de legselgrootte 
positief (b=+0.03 ,P=0.004) gerelateerd aan het uitkomstpercen
tage van de eieren (r2 =0.60). 

6.8 Gewicht van de jongen in het nest. 

Het gewicht van de jongen in het nest (gewogen op hun 15e dag) 
wordt vaak als parameter voor het broedsucces gebruikt. Er waren 
voor de periode 1965-1986 geen gegevens beschikbaar van het 
gewicht van Pimpelmeesjongen. 
In 1987 werden wel de jongen in Oosterhout gewogen. Het gemid
delde gewicht van de jongen was 11.5 gram (SD=0.67 , n=145) ,wat 
aan de hoge kant is. Normaal is het rond de 11.0 gram 
(Gibb,1950). Er werd geen relatie gevonden tussen het aantal jon
gen in het nest en het gewicht van de jongen. 

6.9 Vergelijking Pimpelmees met Koolmees. 

In tabel 6.9 is een overzicht gegeven van het broedsucces van de 
Koolmees en de Pimpelmees in de verschillende terreinen. 

Het broedsucces van de Koolmees en de Pimpelmees is even groot 
in het eikenbos Oosterhout. Opvallend is het iets lagere ~ver

levingspercentage van de jongen van de Koolmees in de Hoge 
Veluwe. Dit is mogelijk te wijten aan een andere 
vegetatiesamenstelling van de territoria van de Pimpelmees in dit 
terrein. Op de Hoge Veluwe zitten de Pimpelmezen meer in de loof
houtstukken dan de Koolmees (van Balen, pers.med.). Voor de Jaren 
1974-1986 werd een negatieve relatie gevonden tussen de dichLheid 
van de Pimpelmees en het broedsucces van de Koolmees. Of hier 
sprake is van interspecifieke concurrentie kan nadere analyse 
wellicht uitwijzen. 

Wat verder opvalt is het lage uitkomstpercentage van de eleren 
van de Pimpelmees op Vlieland in vergelijking met de Koolmees. De 
oorzaak hiervan is nog onduidelijk. 
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TABEL 6.9 
Het broedsucces van de Koolmees en de Pimpelmees,geslaagde eerste 
broedsels,1974-198ó. BRSA= gebj/legs , BRSB= uitj/gebj , BRSC= uitj/legs. 

Terrein Soort BRSA SD BRSB SD BRSC SD N 
--------------------+--------------+---------------+-------------------
Oosterhout Pimpel 0.92 0.11 0.96 0.08 0.88 0.13 134 

Kool 0.92 1).13 0.96 0.11 0.88 0.16 343 

Hoge Veluwe Pilpel 0.83 0.18 0.92 0.14 0.76 0.21 401 
Kool 0.86 0.17 0.84 0.24 0.72 0.15 1129 

Vlieland Pispel 0.80 0.20 0.82 0.14 0.64 0.23 313 
.Kool 0.87 0.14 0.83 0.19 0.72 0.21 945 

--------------------+--------------+---------------+-------------------

TABEL 6. 10 
De productiviteit 1an de Piapel;ees per terrein. 
De gemiddelde producti?iteit is berekend op dezelfde ~ijze als de vrucht
baarheid. In plaat~ >an de gemiddelde legsclgroote is het gemiddeid aantal 
uitgevlogen jongen van geslaagde eerste en tReede broedsels gebruikt (zie : 
tab. 5. 3). Gebruikte jaren 1965-1936. 

TKRRKIH UTTCKYL. UITGKVL. PKRG. AAHDKKL GELEVERD PRDUGTIYI-
EERSiR SR. THRKDK ER. THKKDK BR. DOOR iHKKDK BR. !XIT 

OOSTKRHOUT 10.22 
HOGK VKLUHK 3.35 
7LIKLAHD 7.32 

4. 00 
5. 13 
4. 69 
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3.2% 
3.0% 

29.4% 

0. 13 
0. 4l 
1.38 

10. 35 
8. 76 
3. 70 



6.10 Productiviteit. 

De productiviteit wordt gedefinieerd als het totaal aantal 
geproduceerde jongen door een broedpaar in een broedseizoen. Op 
dezelfde wijze als de "populatie-vruchtbaarheid" (zie 5.2) is de 
"populatie-productiviteit berekend voor de populaties van Ooster
hout, Hoge Veluwe en Vlieland. Het resultaat is weergegeven in 
tabel 7.1. 

De productiviteit in Oosterhout (10.4 uitvliegende jongen per 
broedpaar per .jaar) is duidelijk groter dan die in de twee an
dere terreinen en wordt vooral geleverd door de zeer succesvolle 
eerste broedsels. 

De productiviteit van de populaties van de Hoge Veluwe en 
Vlieland verschilt niet (8.8 resp. 8.7 jongen per broedpaar per 
jaar). Het aantal uitgevlogen jongen van eerste broedsels 
verschilt wel significant voor de Hoge Veluwe en Vlieland (8.4 
resp. 7.3 jongen per broedpaar). Door het hoger percentage tweede 
broedsels in Vlieland (29ï.) is er geen verschil in de produc
tiviteit van deze twee terreinen. 

6.11 Discussie. 

Hoewel het beter is om het succes van een broedpoging te meten 
aan de toekomstige recrutering van de uitgevlogen jongen aan de 
broedpopulatie, geven uitkomstpercentages en overlevingspercen
tages een redelijke indruk van het broedsucces in de onderzochte 
terreinen. 

Het broedsucces in de eikenbossen Oosterhout en Liesbos is groot, 
gemiddeld produceren de eerste broedsels 10 jongen. De verliezen 
van zowel de eieren als de jongen in het nest ZlJn gering. De 
lokale omstandigheden in een eikenbos zijn zeer gunstig voor het 
succesvol grootbrengen van grote broedsels. Het is bekend dat het 
voedselaanbod in eikenbossen groot is, maar relatief kort be
schikbaar (van Balen 1973; Zandt 1986). Hierdoor hebben 
waarschijnlijk alleen de laat gestarte eerste en tweede broedsels 
een laag broedsucces. 

Het broedsucces van de populatie op de Hoge Veluwe is lager dan 
in de eikenbossen, gemiddeld produceren de eerste broedsels 8.6 
jongen. Het broedsucces van de Pimpelmees op de Hoge Veluwe wordt 
vooral bepaald door het uitkomstsucces van de eieren, de over
levingskansen van de jongen in het nest zijn relatief hoog 
(0.92). Het uitkomstsucces van de eieren is o.a. afhankelijk van 
de voedselkwaliteit in de eilegperiode en het incubatievermogen 
van het vrouwtje. Het is onbekend in hoeverre de voedselkwaliteit 
een rol speelt in het uitkomstsucces van de eieren op de Hoge 
Veluwe. Kalkgebrek speelt mogelijk een rol bij de afname van het 
uitkomstsucces van de legsels in de laatste jaren (zie 6.4). Er 
ziJn wel aanw1JZlngen dat er beperkingen zijn 1n het in-
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cubatievermogen van een vrouwtje op de Hoge Veluwe. Tinbergen et 
al.(1987) vermelden dat in perioden met lage temperaturen de 
koolmees op de Hoge Veluwe de start van de incubatie meerdere 
dagen kan uitstellen. Er is nog niet aangetoond dat dit ook zo is 
bij de Pimpelmees, maar gezien de grotere legselgrootte van de 
Pimpelmees lijkt het er op dat een beperkt incubatievermogen een 
rol kan spelen in het lagere uitkomstpercentage van de eieren op 
de Hoge Veluwe. 

Als aangetoond kan worden dat er mogelijk beperkingen zijn in 
de eivorming (kalkgebrek, klein voedselaanbod) of beperkingen in 
het incuberen van de legsels (voedselkwantiteit), zou dit een 
verklaring kunnen zijn voor de relatief kleine gemiddelde leg
selgrootte van de Pimpelmees op de Hoge Veluwe. Legselgrootte
manipulatie experimenten zouden eventueel kunnen bevestigen dat 
er extra kosten zijn verbonden aan het incuberen van (ver)grote 
legsels. Het zou zeer interessant zijn om de broedselgrootte
manipulatie experimenten die uitgevoerd z~Jn door Tinbergen 
(1987) voor de Koolmees ook voor de Pimpelmees op de Hoge Veluwe 
uit te voeren. Het overlevingspercentage van de jongen in het 
nest is hoog op de Hoge Veluwe. Als blijkt dat de Pimpelmezen de 
vergrote broedsels succesvol kunnen grootbrengen zou dit de 
hypothese van Nur (1986) ondersteunen. Deze hypothese. stelt dat 
de legselgrootte van de Pimpelmees bepaàld wordt door beperkingen 
in de eivorming of incubatie en niet door het vermogen van de 
ouders om de jongen in het nest groot te brengen. 

In de discussie over de relatie tussen de legdatum en de leg
selgrootte werd gesteld dat de negatieve relatie tussen legdatum 
en legselgrootte op de Hoge Veluwe een aanpassing zou zijn aan de 
overlevingskansen van de jongen en/of een uitdrukking was van 
verschillen in ouderkwaliteit (zie 4.9). Het overlevingspercen
tage van de jongen in het nest is echter vrij constant in de loop 
van het broedseizoen. Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar 
van het gewicht en de recruteringskans van de uitgevlogen jongen 
in de loop van het broedseizoen. Er is wel een duidelijke 
negatieve relatie tussen de relatieve uitkomstdatum en het uit
komstsucces van de eerste broedsels. Dit verwacht men niet, daar 
zowel de temperatuur als het voedselaanbod stljgt naarmate het 
seizoen vordert. Dit lijkt de theorie te ondersteunen dat er een 
kwaliteitsverschil is tussen de vroege en de late broedparen (zie 
4. 9). 

Van de drie onderzoch~e terreinen is het broedsucces van de Pim
pelmees het laagst op Vlieland. Gemiddeld produceren de eerste 
broedsels hier 7.4 jongen. De lokale omstandigheden op Vlieland 
lijken minder gunstig te zijn voor de Pimpelmees, zowel het uit
komstpercentage van de eieren als het overlevingspercentage van 
de jongen in het nest is relatief laag. 

Naast dezelfde factoren die besproken zijn voor de Pimpelmees 
op de Hoge Veluwe kan ook het onvruchtbaar zijn van een deei van 
de e~eren van invloed zijn op het uitkomstpercentage van de leg
sels op Vlieland. Van Noordwijk ·(1981) vond voor de Koolmees op 
Vlieland dat een deel van de niet uitgekomen e~eren te w1jten was 
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aan inteelt. Deze facto~ kan ook van invloed zijn op de kleine 
Pimpelmeespopulatie van Vlieland. Dit kan nade~ onde~zoek uitwij
zen. 

In tegenstelling tot de ande~e onde~zochte te~~einen neemt het 
b~oedsucces van de ee~ste b~oedsels toe in de loop van het b~oed
seizoen (fig.6.4). Z6wel het uitkomstpe~centage als het ove~
levingspe~centage van de jongen is het g~ootst voo~ de late~ ges
ta~te ee~ste b~oedsels. E~ zijn aanwijzingen dat dit ook zo is 
bij de koolmees (van de~ Tol in litt.). De voedselsituatie voo~ 
de jongen in het nest is blijkbaa~ niet altijd even gunstig v~oeg 
in het seizoen. Gezien het ve~loop van het b~oedsucces van 
e~~ste b~oedsels in de loop van het b~oedseizoen lijkt het e~ op 
dat maa~ een klein deel van de populatie het aantal uitgevlogen 
jongen maximalisee~t en dat een g~oot deel van de populatie 
moeite heeft met het "timen" van het b~oedseizoen. Als dit zo is 
zou men een selectied~uk voo~ late~ b~oeden ve~wachten. E~ is 
echte~ ook een ande~e ve~kla~ing mogelijk. Op Vlieland wo~dt een 
aanzienlijk deel van de p~oductiviteit van een b~oedpaa~ in een 
seizoen mede bepaald doo~ het p~oduce~en van een tweede b~oedsel 

(zie 6.10). Als een b~oedpaa~ het aantal gep~oducee~de jongen van 
het ee~ste b~oedsel wil maximalise~en zou het 15-20 dagen late~ 

moeten sta~ten, maa~ dan is de ove~levingskans van een gesta~t 

tweede b~oedsel ste~k ge~educee~d. Het lijkt e~ d~s op dat het 
me~endeel van de populatie e~ voo~ "kiest" om het ee~ste b~oedsel 
onde~ minde~ gunstige condities (onvoo~spelbaa~ voedselaanbod) 
g~oot te b~engen, zodat het in staat is om eventueel een tweede 
b~oedsel te p~oduce~en. Het is zelfs mogelijk dat een Pimpel
meesoude~ een afweging maakt tussen het p~oduce~en van een suc
cesvol ee~ste b~oedsel (laat sta~ten) of het p~oduce~en van een 
minde~ succesvol ee~ste b~oedsel, maa~ met de mogelijkheid tot 
het p~oduce~en van een tweede b~oedsel (v~oeg sta~ten). De 
"timing" van het b~oedseizoen in ~elatie tot het p~oduce~en van 
een tweede b~oedsel is in iede~ geval een inte~essant aspect voo~ 
ve~de~ onde~zoek. 
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7 DISCUSSIE. 

Het doel van déze studie was een ve~gelijking te maken van de 
b~oedbiologie van de Pimpelmees in vier ter~einen. Deze ve~
gelijking is op twee wijzen uitgevoe~d. De gemiddelden van de 
b~oedbiologische pa~ameters zijn ve~geleken en de fluctuaties in 
de tijd zijn beschreven. In deze discussie wordt de invloed van 
de lokale omstandigheden op de b~oedbiologie van de Pimpelmees in 
de vie~ onde~zochte te~~einen besp~oken. 

Onde~ de b~oedbiologie wo~dt hier ve~staan de timing van het 
b~oedseizoen, het aantal legsels, de legselg~ootte en het b~oed
succes. De gemiddelden van b~oedbiologische pa~amete~s zijn een 
uitd~ukking van de rep~oductieve inspanning van de individuen van 
de populatie. De optimale rep~oductieve inspanning zal een afweg
ing zijn tussen de kosten van ~ep~oductie (eivo~ming, incubatie, 
voedsel voo~ de jongen) en de baten (recrutering jongen, ove~lev
ing oude~s). In populaties waar twee broedsels pe~ seizoen 
gep~oduceerd wo~den zal de optimale ~ep~oductieve inspanning een 
maximalisatie z~Jn van het aantal geproducee~de jongen 
(~ep~oductieve waa~de) van ee~ste en tweede broedsels samen. De 
~ep~oductieve ~nspanning wo~dt ve~deeld tussen het eerste en 
tweede b~oedsel. De b~oedbiologie (strategie) van een populatie 
is dus een uitd~ukking voo~ de wijze waa~op de individuen van de 
populatie hun ~eproductieve inspanning aangepast hebben aan de 
lokale omstandigheden. 

Onde~ de lokale omstandigheden kunnen we de beschikbaa~heid 

van voedsel verstaan, die o.a. afhankelijk zal zijn van de 
samenstelling en de st~uctuu~ van de vegetatie, het mic~oklimaat 
en de populatiedichtheid. E~ zijn duidelijke ve~schillen in de 
lokale omstandigheden in de eikenbossen Ooste~hout en Liesbos 
ene~zijds en de gemengde bossen Hoge Veluwe en Vlieland ande~
zijds. In de v~ij homogene eikenbossen 1s het voedselaanbod voo~ 
de jongen in het nest g~oot, hoewel de piek in de ~upsendichtheid 
sche~p daalt aan het einde van de eerste b~oedcyclus (van Balen 
1973). Gegevens ave~ het voedselaancod 1n de eileg- en in-
cubatiepe~iode ontb~eKen voo~alsnog, 

dat d1t ook ~elatief g~oot zal zijn. 
eikenbossen is hoog. 

maa~ het is waa~schijnlijk 
De populatledlchtheid 1n de 

In de v~lJ heterogene gemengde jassen van Vlieland en de Hoge 
Veluwe is het voedselaanbod lage~. maar ~elatief lange~ beschik
baa~. Oe vegetatie 1s dive~se~ ~at van invloed kan z1jn op de 
fenolog1e van de 1nsec~enfauna. De 1nsectenfauna 1n naaldbomen is 
relatiet lang besch1kbaa~ (van Balen 1973). Het voedselaanbod in 
de v~lJ jonge bossen van Vlieland is mogelijk lage~ dan in de 
Hoge Veluwe. Oe popula~~edichthe1d is 1n beide terre1nen relat1ef 
laag. 
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1) Timing b~oedseizoen. 
Het is nog niet helemaal duidelijk welke facto~en de individuele 
timing van hèt b~oedseizoen bepalen. Het is waa~schijnlijk een 
wisselwe~king tussen de tempe~atuu~ en de zich ontwikkelende in
sectenfauna v~oeg in het voo~jaa~ in ~elatie tot de conditie van 
het v~ouwtje. Lokale omgevingsfacto~en kunnen van invloed zijn op 
de fenologie van de insectenfauna. 

De sta~t van het b~oedseizoen, gemeten aan de gemiddelde leg
datum van het ee~ste ei, is enkele dagen ee~de~ in de eikenbos
sen. E~ zijh aanwijzingen dat de insectenfauna ee~de~ tot ontwik- r 

keling komt in eikenbossen (zie 3.6). De Pimpelmees is mogelijk 
doo~ een ande~e voedselecologie in de eikenbossen in staat om 
ee~de~ te sta~ten dan de Koolmees (zie 3.6). Voo~ de populatie 
van Vlieland we~den lokale ve~schillen gevonden in de gemiddelde 
legdatum. Mogelijk speelt een ande~e voedselecologie in het voo~
jaa~ in Vlieland west hie~bij een ~al (zie 3.6). 

2) Legselg~ootte. 
De optimale legselg~ootte is een comp~omis tussen een zo hoog 
mogelijke p~oduktie van jongen en een zo laag mogelijke stefte 
van oude~vogels. Het is mogelijk dat va~iaties in lokale omstan
digheden (kwaliteit van het te~~ito~ium) zowel de legselg~ootte 

als de ove~leving beïnvloeden. Het is echte~ ook mogelijk dat 
v~ouwtjes onde~ ve~schillende lokale omstandigheden zo g~oot 
mogelijke legsels leggen, zonde~ de kans op ove~leving beneden 
een bepaald minimum te ~educe~en (Ho~n & Rubenstein 1985). De 
overleving kan o.a. afhankelijk Z~Jn van legselg~ootte

afhankelijke kosten verbonden aan de eivo~ming en incubatie. 
De lokale omstandigheden in de eikenbossen zijn zeer gunstig 

voor het p~oduce~en van grote legsels. De gemiddelde leg
selgrootte is het g~ootst in de eikenbossen (tab.4.6). De gemid
delde legselg~ootte is kleine~ in de gemengde bossen. De relatief 
klelne gemlddelde legselg~ootte van de populatie op de Hoge 
Veluwe is mogelijk een gevolg van grote~e bepe~kingen in de 
elvo~mlng of incubatie van de legsels (zie 6.11). 

De gevonden ve~schi~len in de relatie tussen legdatum en de 
legselg~ootte binnen een broedseizoen zijn een uitdrukking van de 
verschillende lokale omstandigheden in de onde~zochte te~reinen. 
De ~egatieve relatie tussen legdatum en legselgrootte wordt door 
de meeste auteurs gezien als een aanpassing aan een (laag) on
voorspelbaar voeaselaanood laat ln het broedselzoen. Indien er 
geen selectiedruk is co kleine legsels laat in het broedseizoen, 
verwacht men dat de legselg~ootte nlet OT nauwelijks zal afnemen 
ln de loop van het seizoen. De hie~ gep~esenteerde resultaten 
zljn in redelijke overeenstemming met deze theorie. Hoewel e~ 

geen gegevens beschikbaar zijn van de ove~leving van de jongen na 
het uitvllegen, is het broedsucces waarschljnlijk een goede 
schatting voo~ de toekomstige overleving. Voo~ de populatie van 
de Hoge Veluwe werd zowel voor de relatie tussen legdatum en leg
selgrootte als voor de relatie tussen geboor~ed~tum en broed
succes een negatleve re!atie gevonaen. Voor de pooulatle van 
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Vlieland we~d geen (significante) negatieve ~elatie gevonden tus
sen legdatum en legselg~ootte. Voo~ deze populatie werd een 
toename van het b~oedsucces in de loop van het b~oedseizoen 

gevonden. 

3) Broedsucces. 
Er is een duidelijke invloed van de lokale omstandigheden op het 
b~oedsucces van de Pimpelmees. Met name de beschikbaa~heid van 
voedsel in de ve~schillende perioden van de b~oedcyclus (eileg, 
incubatie, jongen) speelt hie~bij een belang~ijke ~ol. 

In de eikenbossen lijkt het voedselaanbod gedu~ende de gehele 
eerste b~oedcyclus gunstig te zijn: zowel het uitkomstsucces van 
de eie~en als de ove~levingskans van de jongen in het nest is 
g~oot. 

In de gemengde bossen van de Hoge Veluwe en Vlieland lijkt het 
voedselaanbod gedu~ende de eileg of incubatieperiode niet altijd 
even gunstig te zijn. Het uitkomstpercentage van de ee~ste leg
sels is voo~ beide populaties ~elatief laag. Voo~ de populatie 
van de Hoge Veluwe werd een afname van het uitkomstsucces van de 
eieren in de loop van het seizoen gevonden. Dit is mogelijk te 
wijten aan een ve~schil in oude~kwaliteit (zie 6.11). Het is wel
licht inte~essant om te onde~zoeken in hoeve~~e de ·te~

~ito~iumkwaliteit een ~ol speelt in het uitkomstsucces van de 
eie~en op de Hoge Veluwe. Gezien het ~elatief hoge ove~

levingspercentage lijkt het voedselaanbod voo~ de jongen in het 
nest gunstig te zijn op de Hoge Veluwe. 

Voo~ de populatie van Vlieland we~d zowel voo~ het uit
komstsucces van de eie~en als voo~ het overlevingspe~centage van 
de jongen in het nest een toename in de loop van het seizoen 
gevonden. Het lijkt e~ op dat het voedselaanbod in de ee~ste 
broedcyclus late~ in het b~oedseizoen gunstige~ is. Dat e~ geen 
selectied~uk voo~ late~ broeden is lijkt samen te hangen met de 
tim1ng van het tweede b~oedsel (zie 6.11). De voedsels1-:uatie 
voor de jongen in het nest lijkt niet altijd even gunstig te z1jn 
op Vlieland. Het overlevingspe~centage van de jongen in he-: nest 
is het laagst voo~ de populatie van Vlieland. Er we~d zelts een 
negatieve ~elat1e gevonden tussen de jaargemlddelcen var !eg
selgrootte en ove~levingspe~centage. 

4) Twee broedstrateg1een ? 
In figuur 7.1 is de b~cedbiolog1e van de Pimpelmees 1n de dr1e 
r:Jnoer-:::ochte te~~einen schematisch samengevat. In het ·•-:.jke" 
eikenbos Oosterhout wordt het b~oedsucces (p~oductiv:.-:eit) 

duidelijk bepaald door de zeer succesvolle ee~ste broedsels. Het 
ZlJn waa~schijnlijk alleen de ouders van mlnder succesvolle 
ee~sL.e b~oedsels die een tweede broedsel produceren. In de ::;rme" 
·.:::Jemengde bossen van Vlieland lijkt de productie van het -=~-~eede 

broedsel het minder succesvolle eerste broedsei te compenseren. 
De populatie van de Hoge Veluwe neemt een intermedia1re p2s1t~e 

ln met redeliJk suc=esvolle eerste b~oedsels en een laqer ~er
centage tweede G~oedsels. 

De broedbloloqie (strateqJ.e) van een populat1e is ~en ~l:=ruk 
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king voo~ de wijze waa~op de individuen van de populatie hun 
~ep~oductieve inspanning aangepast hebben aan de lokale omstan
digheden. De b~oedbiologie van de Pimpelmees in Ooste~hout en 
Vlieland kan mèn als twee ve~schillende b~oedst~ategieen zien. 

In een habitat met een voo~spelbaa~ hoog voedselaanbod, dat 
~elatief ko~t beschikbaa~ is (Ooste~hout), ve~wacht men de 
p~oductie van een g~oot b~oedsel. Het ee~ste b~oedsel wo~dt 

zodanig getimed dat het in de pe~iode met het hoogste voedselaan
bod valt. 

In een habitat met een onvoo~spelbaa~ laag voedselaanbod dat 
~elatief lang beschikbaa~. is (Vlieland) ve~wacht men een 
~isicosp~eiding: het b~oedseizoen wo~dt zo getimed dat de som van 
de ~ep~oductieve waa~den van het ee~ste en tweede b~oedsel 

gemaximalisee~d wo~dt. Hie~doo~ wo~dt de ~ep~oductieve waa~de van 
een ee~ste b~oedsel misschien niet altijd gemaximalisee~d, maa~ 

dit wo~dt gecompensee~d doo~ de mogelijkheid tot p~oductie van 
een tweede b~oedsel. 

8) SAMENVATTING. 

In een lange reeks van ja~en zijn verschillende 
populatiepa~amete~s ve~zameld van Pimpelmees populaties in Neder
land. In deze studie is een ve~gelijking gemaakt van de broed
biologie van de Pimpelmees in vier te~~einen. Twee eikenbossen: 
Ooste~hout en Liesbos en twee gemengde bossen: Hoge Veluwe en 
Vlieland. 

De populatiedichtheid is in de eikenbossen duidelijk grote~. 
E~ is stijgende t~end in de populatiedichtheid van de Pimpelmees 
in de bossen van de Hoge Veluwe en Vlieland, waarschijnlijk doo~ 
een toenemend aandeel van het loofhout in deze gemengde bossen. 

Er blijken verschillen te bestaan in de gemiddelde leqda~um in 
de onde~zochte te~~einen. In de eikenbossen starten de P~moel

mezen een aantal dagen ee~de~ met leggen. D1t is waarschl~niijk 
te wijten aan het eerder tot ontw1kkeling komen van de veqe~a~ie 

en insectenfauna in deze bossen. Voor Vlieland werden :~Kale 

ve~schillen gevonden. 

De gemiddelde 
he~ kleinst 

legselgrootte 
op de Hoge 

is het grootst in de e1~enocsser 

Veluwe. Voor dlt terre1n wero ~=~ 

en 
je 

duidelijkste negatieve relatie gevonden tussen de legda~um er de 
legselg~ootte. Alleen in de dichtbevolkte populat~e van Ocs~er
hout werd een negatieve rela~~e gevonden tussen de pooulatiec~ch
theld en legselgrootte. Er is een ave~zicht gegeven van de ~eg

selgrootte van de Pimpelmees in ve~sch1llenoe delen var :lJn 
versp~e1dingsgeoied. 

Het broedsucc2s, Ul~qeorukt als het ouotient van het aantal 
uitgevlogen Jonqen en de legselqrootte van geslaagde eerste 
b~oedsels, is gr~ot veer het 21kenocs Oosterhout. Het broecsG~C2S 
van de Pimpelmees is iaqe~ in de gemengde bossen. Het veri1es aan 
e1eren is hoog voor oe pooula~ies van de '~oqe Veiuwe en Vll~-~nd, 
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v~~geleken m8t die van Ooste~hout. Voo~ deze te~~einen we~d ook 
eeri dalende t~end van het uitkomstpe~centage van de eie~en gevon
den. Welke facto~en hie~ een ~ol spelen is niet duidelijk. De 
ste~fte onde~ de jongen (voo~ het uitvliegen) is ge~ing in Oos
te~hout en de Hoge Veluwe, het hoogst in Vlieland. In de te~
~einen Ooste~hout en de Hoge Veluwe neemt het b~oedsucces in 
de loop van het b~oedseizoen af. Voo~ Vlieland we~d een toename 
van het b~oedsucces in de loop van het b~oedseizoen gevonden. 
Mogelijk is de voedselsituatie in Vlieland v~oeg in het seizoen 
ongunstige~ dan late~ in het b~oedseizoen. 

Eèn klein deel van de populaties van Ooste~hout en Hoge Veluwe 
sta~t een tweede b~oedsel. Op Vlieland sta~t ~uim een kw~~t van 
de Pimpelmezen een tweede b~oedsel. Hie~doo~ is de uitei~delijke 
p~oductiviteit van de populatie van Vlieland even hoog als die 
van de Hoge Veluwe. 

In de discussie wo~dt de invloed van de lokale omstandigheden 
op het b~oedsucces van de Pimpelmees in de onde~zochte te~~einen 

besp~oken. 
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APPKHDII I 

MKTHODK. 

In de proefterreinen worden de nestkasten wekelijks gecontroleerd gedurende 
het broedseizoen. De legdatua van het eerste ei, legselgrootte, geboortedatua, 
het aantal geboren jongen en het aantal uitgevlogen jongen worden geteld of 
berekend, gebruik aakend van de vetenschap dat aezen 1 ei per dag leggen en 
aet behulp van ouderdaasschattingen van de jongen. Als de jongen 6-12 dagen 
oud zijn worden zovel de jongen als de ouders geringd. Alleen voor Vlieland 
varen voldoende gegevens over de identiteit van de ouders beschikbaar. In 
onderstaand scheaa is een overzicht gegeven van de wijze waarop de 
vaarneRingen in de databank zijn opgeslagen. 
TKR= terrein 
BROED= soort broedsel (0= eerste, 1&6: vervolg, 2&7= tweede legsel) 
LKGD= legdatua (1: !April) 
AFML= afwijking legdatua 
LXGS= legselgrootte 
GEBD= geboortedatua 
GKBJ= aantal geboren jongen 
AFNG: afwijking aantal geboren jongen 
UITJ= aantal uitgevlogen jongen 
AFMO: afwijking uitgevlogen jongen 
VKRST= eventuele verstoring (0= geen verstoring e.d.) 

Bij de berekening van de legdatua en bet aantal geboren jongen ontstaat een 
kleine vaarneaingsfout. Het kan bijvoorbeeld niet duidelijk zijn of er een 
gebroken ei of een vroeg gestorven jong door de ouders is verwijderd. Deze 
twijfelgevallen worden in de koloa1en afwijking aantal geboren en uitgevlogen 
jongen gecodeerd (voor Vlieland vas afvg=432 bij 425 broedsels), bij de 
berekening van de legdatua in koloa AFML. 
De volgende correcties werden toegepast: 
-gecorrigeerde legdatua= LKGD +(0.5*AFML) 
-Broedsucces A: ((GKBJ/LKGS)+(GKBJ+AFMG/LKGS))/2 
-Broedsucces B: ((UITJ/GKBJ)+(OITJ/GKBJ+AFMG))/2 
-Broedsucces C : ((OITJ/LKGS)t(OITJ+AFMO/LKGS))/2 

Bij de berekening van het percentage eerstejaars broedvogels, de leeftijd en 
het overlevingspercentage van de broedvogels en de jongen verd de volgende 
benadering toegepast : 
0( & 05 = eerste kalenderjaar 
06 & 01 = tweede kalenderjaar 
08 & 09 : derde kalenderjaar, etc. 

Het overlevingspercentage (dvz.broedend aangetroffen in het volgende 
broedseizoen) verd berekend volgens de aethode gegeven in Tinbergen et al. 
(1985) Voorbeeld: 

aantal 
Jaar broedvogels 
H in jaar H 

aantal 
geringde 
broedvogels 
in jaar H 

teruggevangen 
als 
broedvogel 
in jaar H+1 

totaal aantal 
totaal aantal gevangen 
broedvogels broedvogels 
in jaar H+l in jaar H+l 

-----------------------------------------------------------------------------
198( 78 
1985 66 

66 
6( 

25 
23 

Overlevingspercentage broedvogels : 

in 1984 : (25/66)*(66/64)*100 : 39.1% 
in 1985 : (23/64)*(88/63)*100 = 50.2% 

66 
88 

'10 

6( 

63 



APPEHD IX I I 

II-1 
De gemiddelde legdátua van Koolmees en Pimpellees per jaar en per terrein. I I-2 
Eerste legsels. Aantal waarne1ingen staan in tabel 3.1(Pizpelleesl en App.II-2 De gemiddelde legselgrootte van de Koollees per jaar en per terrein,eerste 
(Koolmees!. legsels 

Oasterhout Hoge Veluwe Vlie.-Oost Vlie.-West liesbos Vlieland - Oosterhout liesbos Hoge Veluwe Vlieland 
Jaar Pi;p. Kool. Pizp. Kool. Pimp. Kool. Piap. Kool. Pi1p. Kool. Pi1p. Kool. Jaar Legs n Legs n Legs n Legs n 
--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
1965 23.39 26.59 23.74 23.55 30.00 26.12 23.67 21.36 17.93 26.98 25.25 25.08 1965 9.36 22 9.55 47 10.11 124 9.61 64 
1966 26.88 27.12 26.62 20.94 33.40 32.31 26.75 23.67 22.83 22.71 30.44 31.41 19b6 9.92 25 10.00 28 10.46 82 9.29 58 
1967 18.58 23.23 24.42 21.52 28.00 22.82 23.00 14.67 16.43 19.10 26.18 21.12 1967 8.65 26 9.00 29 9.32 103 10.07 43 

....;] 1968 19.25 24.36 25.46 23.79 23.00 21.88 -22.80 18.75 22.20 23.77 22.87 21.38 1968 10.50 22 11.41) 35 9.86 114 9.88 50 1-' 

1969 20.50 25.40 27.72 28.38 28.33 27.30 25.58 21.33 26.29 29.46 26.13 25.92 1969 10.50 10 10.00 33 10.01 118 9.59 39 
1970 27.25 32.53 32.62 32.69 27.25 31.00 28.85 30.20 27.21 33.04 28.47 30.78 1970 10.00 15 10.27 45 10.08 90 9.89 37 
1971 ~0.45 21.90 25.97 24.24 29.27 30.27 27.09 27.53 23.29 26.40 28.18 28.74 1971 9.68 19 8.77 57 8.78 144 9.28 41 
1972 13.37 16.79 21.03 23.39 27.75 28.02 26.10 29.36 16.22 24.92 26.72 28.29 1972 10.00 14 8.66 50 9.38 151 9.11 56 
1973 20.05 25.65 29.63 28.08 22.50 22.26 23.55 27.00 27.64 30.24 23.32 22.75 1973 9.19 26 8.84 37 9.31 110 9.32 57 
1974 11.00 12.70 18.43 16.13 22.42 19.76 17.75 21.78 13.50 17.62 20.41 20.12 1974 9.50 20 8.23 26 9.04 114 8.88 51 
1975 23.50 28.53 29.72 33.24 30.13 29.49 29.17 33.40 26.53 27.23 29.46 30.89 1975 7.94 17 9.12 26 7.89 154 8.64 56 
1976 18.00 24.64 23.96 26.30 26.89 26.34 27.70 32.00 19.13 23.80 27.90 27.47 1976 8.79 14 9.32 25 8.40 128 8.76 55 
1977 10.71 16.42 27.90 31.62 27.50 28.54 25.07 29.90 16.67 19.84 26.04 28.94 1977 9.00 26 9.27 51 9.19 187 9.28 101 
1978 21.90 28.00 30.00 30.55 29.61 27.65 24.25 30.93 25.54 27.94 26.79 28.52 1978 9.44 27 10.39 33 9.70 99" 8.53 73 
1979 18.79 24.00 32.68 27.22 28.33 30.86 20.86 28.82 19.92 25.56 24.31 30.48 1979 9.21 28 10.56 18 10.01 78 8.45 60 
1980 15.50 19.43 22.61 20.55 25.25 27.17 21.20 26.00 18.43 20.00 22.36 26.86 1980 9.41 37 10.31 42 9.97 121 8.57 123 
1981 13.58 17.14 21.79 20.56 33.67 29.06 26.40 31.56 13.94 15.43 28.48 29.65 1981 8.76 37 10.68 40 8.37 113 8.59 107 
1982 0.00 17.55 19.73 20.92 22.80 25.47 22.71 24.47 17.76 20.25 22.74 25.22 1982 8.68 31 9.97 

. 
36 8.23 121 8.32 135 

1983 18.23 20.60 24.49 25.71 29.00 27.90 23.61 27.60 20.45 22.16 25.27 27.83 1983 9.84 37 10.62 45 8.79 126 9.39 122 
1984 22.86 27.49 29.65 30.25 26.71 27.65 25.96 27.03 25.50 27.23 26.23 27.58 1984 8.49 43 10.08 52 7.94 142 8.63 114 
1985 19.40 22.00 26.13 24.37 29.78 28.56 25.29 22.00 18.77 23.58 26.52 27.50 1985 9.08 37 10.24 33 9.41 51 8.53 139 
1986 28.67 31.22 32.06 32.78 33.00 0.00 31.69 0.00 30.25 32.60 32.23 0.00 1986 9.46 41 10.10 48 10.66 86 
--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------


	Potting1
	Potting2
	Potting3

