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SUMMARY 

In the Netherlands the eggshell quality and the breeding succes of the Great Tit (Parus 
major) and other hole-nesting bird species breeding in woods on nutrient-poor soils has 
declined. An increasing number of eggs have thin and porous shells. The eggs don't hatch 
due to breakage or dessication. In coniferous forests egg shell defects were more common 
than in deciduous forests, except when in those forests calcium sourees were available 
(picnic sites, shell paved path's). Field experiments have shown that the formation of eggs 
with defective shells is caused by calcium deficiency. In the field experiments it was not 
possible to quantify the calcium requirements and the effects of the preserree or absence 
of calcareous material exactly. In actdition to these field experiments I have dorre 
experiments with captive Great Tit, the results of which are presented in this report. The 
aim of these experiments was to answer the folowing questions: 
* what are the calcium requirements and the digestion efficiency for the calcium of 

* 

* 

an egg laying female; 
what are the effects of the preserree or absence of calcareous material on the laying 
performance; 
how is the behaviour of the females affected when they have no acces to enough 
calcium and do the birds try to increase their calcium intake? 

I measured the calcium requirements of female Great Tits during their laying period, the 
digestion efficiency of calcium and the timing of calcium intake. In an experiment one 
group of birds was offered a diet with 0.065 % (in dry matter) calcium (which is the 
same as insects) while a control group received additional snail shells. 
The calcium intake of females took for 95 % place during the laying period and in the 
two days before and after this period. They consumed approximately 60 mg calcium per 
egg, of which 60 % was deposited into eggs. It appeared that the Great Tits mobilized 
almost no calcium from the skeleton. 
The birds that had acces to snail shells produced a mean number of 9 eggs, all of which 
had a good shell. The birds without snail shells laid 5 eggs of which 2 had a defective 
shell. These birds interrupted their laying, a phenomenon that has also been observed in 
the field. 
26 % of the eggs produced by the birds without snail shells, were found on the ground of 
the aviary, 8 % were found broken in the nest and 39 % was consumed, probably to 

-compensate their calcium requirements. 
As a result of the absence of calcareous material the females changed their behaviour: 
they spent more time on the ground, and seemed to search there more intensly (e.g. by 
digging in the ground), than the control birds. The birds didn't ate more of the normal 
diet and didn't show more interest in strange objects than the control birds. These results 
are discussed in relation to the place where the most important calcium souree (snai
lshells) of the birds is found. 
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SAMENVATTING 

In Nederland is uit onderzoek gebleken dat de eischaalkwaliteit en het broedsucces van de 
Koolmees (Parus major) en andere holenbroeders afneemt, vooral in bossen op arme 
zandgronden. Een toenemend aantal eieren heeft een dunne en poreuze schaal. Deze 
eischalen kunnen gemakkelijk breken of de inhoud droogt uit als gevolg van overmatige 
verdamping. Deze verschijnselen komen meer voor in naaldbossen dan in loofbossen, 
behalve wanneer in die bossen kalkbronnen aanwezig zijn in de vorm van picknickplaat
sen en schelpenpaden. Veldexperimenten hebben aangetoond dat deze verschijnselen een 
gevolg zijn van een kalkgebrek. In deze veldexperimenten was het niet mogelijk om de 
kalkopname en het effect van de aan- of afwezigheid van kalkrijk materiaal goed te 
kwantificeren. Als aanvulling op dit veldexperiment werden er experimenten gedaan met 
Koolmezen in gevangenschap. De resultaten hiervan worden in dit verslag gepresenteerd. 
De experimenten hadden tot doel antwoord te geven op de volgende vragen: 
* wat is de kalkopname van een eileggend vrouwtje en wat is de omzettingseffi

* 

* 

ciëntie van de opgenomen calcium; 
wat is het effect van de aan- of afwezigheid van kalkrijk materiaal op de legresul 
taten; 
treden gedragsveranderingen op in situaties waarin onvoldoende kalkrijk materiaal 
aanwezig is en proberen de vogels zodoende hun kalkopname te vergroten? 

Daarvoor is in dit onderzoek de calciumopname van vrouwtjes Koolmezen tijdens hun 
legperiode, de omzettingsefficiëntie van calcium en de timing van calciumopname 
bepaald. Er werd een experiment gedaan waarbij een groep van de vogels uitsluitend een 
basisdieet met 0,065 % d.s. calcium (gelijk aan hoeveelheid in insecten) kreeg, terwijl 
een andere groep daarnaast onbeperkt slakkehuizen ter beschiking had. 
De calciumopname van vrouwtjes vindt voor 95 % plaats tijdens de legperiode en in de 
twee dagen vóór en ná deze periode. Ze consumeerden circa 60 mg calcium per ei op 
waarvan 60 % werd omgezet in eieren. Het bleek dat de Koolmezen vrijwel geen calcium 
uit het skelet mobiliseerden. 
De vogels die voldoende kalkrijk materiaal kregen produceerden gemiddeld 9 eieren, die 
allen een goede schaal hadden. De vogels die geen slakkehuizen kregen legden 5 eieren 
waarvan er 2 een afwijkende schaal had. Deze vogels onderbraken ook de leg, een 
verschijnsel dat zich ook in het veld voordoet. 
26 % van de eieren die door de vogels zonder kalk werden geproduceerd, werd op de 
grond van de volière gevonden, 8 % werd kapot in het nest aangetroffen en 39 % werd 
geconsumeerd door de vogels, mogelijk om in hun calciumbehoefte te voorzien. 
Als gevolg van het ontbreken van kalkrijk materiaal veranderden de vrouwtjes hun 
gedrag, ze spendeerden meer tijd op de grond, en leken daar intensiever te zoeken 
(bijvoorbeeld door in de grond te graven), dan de controle vogels. Ze aten niet meer van 
het basisdieet .en toonden niet meer interesse voor onbekende objecten dan de controle 
vogels. Deze resultaten worden besproken in relatie tot de plaats waar de belangrijkste 
natuurlijke kalkbron (slakkehuizen) van de vogels voorkomt. 

m: 



1. JNLEIDING 

De verzuring van zowel terrestrische als aquatische oecosystemen is al sinds de vijftiger 
jaren bekend maar het duurde zeker nog tientallen jaren voordat men zich met dit 
wereldwijde probleem ging bezig houden. 
Verzuring wordt veroorzaakt door de zure neerslag die ontstaat door de emissie van met 
name de industrie en de landbouw. 
Als gevolg van zure depositie worden kationen zoals Ca2+, K+ en Mg2+ van het 
bodemadsorptie-complex verdrongen door H+ -ionen (Drent & Woldendorp, 1989). Dit 
resulteert in verhoogde ratio's van NH4 + ten opzichte van K+ en Mg2+ en/ of Al3+ ten 
opzichte van Ca2+ in de bodemoplossing. Het is reeds bekend dat verhoogde NH4/K- en 
NH4/Mg-verhoudingen de opname van K en Mg remmen. De calcium-opname wordt 
bemoeilijkt door de verhoogde Al/Ca-verhouding. Verder is er bij een hoge NHiK- en 
Al/Ca-ratio een nettoefflux van Mg2+ en Ca2+ uit de wortelzone naar de bodemoplossing; 
het zogenaamde 'leaching' van kationen uit de wortelzone van bomen. 
Het blijkt dat bomen NH4 + via de bladeren en naalden opnemen. Om daarbij de 
electropotentiaal van de cellen gelijk te houden scheiden ze K+ en Mg2+ uit; het 
zogeheten 'leaching' van kationen uit de bladeren (Roelofs et al., 1989). 
Kort samengevat bestaan de directe effecten van de zure neerslag dus uit: de verzuring 
van de bodem, het 'leaching' van kationen (Ca2+, Mg2+, K+) uit de wortelzone van 
bomen, de verhoogde mobiliteit van Al en andere toxische metalen, en het 'leaching' van 
kationen uit bladeren en naalden. Deze processen hebben een negatieve invloed op de 
opname van nutriënten via de wortels, waardoor bomen minder vitaal worden en minder 
resistent tegen ziekten en parasieten. 
De studies naar de effecten van zure regen zijn vooral geconcentreerd geweest op de 
veranderingen in de watersamenstelling en de daarmee gepaard gaande effecten op de 
aquatische evertebraten, op de verzuring van de bodem en de daarmee samenhangende 
effecten betreffende de groei van bomen. Er is echter nog maar weinig bekend over de 
effecten op hogere trofische niveaus zoals op zoogdieren en vogels. 
De effecten van verzuring (met name bossen) op vogels kunnen zowel positief als negatief 
zijn (Graveland, 1990, lit. rev.): 
* veranderingen in de beschikbaarheid van evertebraten en zaden (Gunnarsson, 

* 
* 
* 

* 

1988; Gunnarsson, 1990; Hölzinger & Kroymann,1984; Jansson & Von Brömssen, 
1981), 
toename van dood hout (DesGranges, 1987; Hölzinger & Kroymann, 1984), 
afsterven van bossen en de vervanging door open boslandschap (Oelke, 1989), 
afname in de calciumbeschikbaarheid (Roelofs et al., 1989; Wäreborn, 1969, 
1970), en 
toegenomen blootstelling aan toxische metalen (Nyholm, 1981; Nyholm & 
Myhrberg, 1977; Omerod et al., 1988). 

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek bleek dat de 
eischaalkwaliteit en het broedsucces van Koolmezen (Parus major) en andere kleine 
holenbroeders in een aantal bossen terugliep. Een toenemend aantal eieren had een dunne 
en poreuze schaal. De schalen van deze eieren braken of de eieren droogden uit. Verder 
werden steeds meer legsels in de steek gelaten. Er werd verondersteld dat deze 
verschijnselen een gevolg waren van een toenemend kalkgebrek als gevolg van de 
verzuring (Drent & Woldendorp, 1989). In 1989 werd op verzoek van de ministeries van 
Landbouw, Natuurbeheer & Visserij en van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
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Milieubeheer een onderzoek gestart naar de oorzaak van de afname in eischaalkwaliteit en 
reproductief succes bij holenbroeders, in het bijzonder de Koolmees. 
In 1990 is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de eischaalkwaliteit en het broedsucces 
van Koolmezen, Pimpelmezen en Bonte Vliegenvangers in de Nederlandse bossen. 
Daaruit bleek dat de afname van het broedsucces en de eischaalkwaliteit een landelijk 
probleem was. Verder is geconstateerd dat voornamelijk in bossen op arme zandgronden 
eieren met een dunne, afwijkende schaal werden geproduceerd. Bovendien bleek dat in 
naaldbossen meer eieren met een afwijkende schaal werden gelegd dan in loofbossen, 
behalve wanneer in die naaldbossen kalkbronnen aanwezig waren in de vorm van 
schelpenpaden en picknickplaatsen. In de jaren '90 - '92 werd door middel van 
veldexperimenten aangetoond dat de slechte eischaalkwaliteit inderdaad een gevolg was 
van kalkgebrek. Zowel eileggende vrouwtjes (eischaal) als jongen in het nest (skelet) 
moeten de benodigde kalk voor het grootste deel betrekken uit kalkrijk materiaal zoals 
slakkehuizen, botjes en eischalen van andere vogelsoorten. Slakkehuizen vormen de 
belangrijkste natuurlijke kalkbron van de Koolmezen (Graveland, 1991). Op arme 
zandgronden komen weinig huisjesslakken voor omdat deze dieren veel kalk nodig hebben 
(Wäreborn, 1969). Er zijn sterke aanwijzingen dat huisjesslakken van verzuring te lijden 
hebben (Gärdenfors, 1987; Pechter & Falkner, 1990). Momenteel wordt door het 
N.I.O.O. hier onderzoek naar gedaan. 
Mogelijk wordt de achteruitgang van de eischaalkwaliteit van holenbroeders op arme 
zandgronden dus veroorzaakt door een afname van huisjesslakken als gevolg van 
verzunng. 
In het veldexperiment kon de kalkopname en de betekenis van kalkrijk materiaal voor 
eileggende vrouwtjes niet goed worden gekwantificeerd. Er werd in het veld namelijk niet 
ad libitum bijgevoerd met kalkrijk materiaal. Ook konden de vogels bij de buren uit het 
bakje stelen waardoor er voor elk individu niet exact te bepalen was hoeveel kalk ze 
opnemen. Verder is er in het bos een onbekende hoeveelheid kalkrijk materiaal aanwezig 
waardoor de effecten van een situatie waarin absoluut geen kalk beschikbaar is niet te 
onderzoeken zijn. 
Als aanvulling op dit veldexperiment werd daarom een onderzoek gedaan met Koolmezen 
in gevangenschap. In het algemeen hadden de kooiexperimenten als doel om tot een beter 
begrip te komen van het belang van kalkrijk materiaal: 
* kwantificering van de kalkopname van een eileggend vrouwtje; dit is onder meer 

* 
afhankelijk van de omzettingsefficiëntie van de opgenomen kalk; 
bepaling van het effect van het totaal ontbreken of het ad libitum aanwezig zijn 
van kalkrijk materiaal op de legresultaten (eischaalkwaliteit, aantal eieren, 
legcontinuïteit). 

Tevens is gekeken of de veldexperimenten te bevestigen zijn door deze kooiexperimenten. 
Daarnaast is, door middel van gedragsobservaties, onderzocht of de vogels hun gedrag 
veranderen in situaties waarin onvoldoende kalkrijk materiaal aanwezig is. Met name is 
het gedrag onderzocht dat gericht is op een verhoging van de kalkopname. Daarbij is 
voornamelijk gekeken naar de volgende drie zaken: 
* de tijd dat de vogels op de grond zoeken; 
* het eten van het basisdieet (Gilbert, 1983); 
* tonen van interesse voor onbekende objecten (Woodgush & Kare, 1966). 
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2. MATERIAAL EN METIIODE 

2.1. De voeels 
Op het terrein van het N.I.O.O. te Heteren werden vanaf december 1991 Koolmezen 
ondergebracht in volières. 
Een deel van de vogels was geboren in gevangenschap, een ander deel was gevangen 
rondom het N.l. O.O. of in het bos (onder andere de Buunderkamp nabij Wolfueze). 
In iedere volière werden 2 vrouwtjes en 1 man geplaatst. Deze combinatie van 1 man bij 
2 vrouwtjes was gekozen om de kans op paarvorming te vergroten. Wanneer duidelijk 
was dat er een paartje gevormd was werd het overgebleven vrouwtje verwijderd. Dit 
werd gedaan door te kijken of een vrouwtje door het andere vrouwtje verjaagd werd of 
dat het mannetje display-gedrag vertoonde naar een bepaald vrouwtje (toekomstige 
partner). 

2.2. De huisvestine 
De huisvesting van de Koolmezen bestond uit buitenvolières, 6 van 4*4*3 m en 7 van 
4*2*3 m. Deze kooien waren voor de helft afgedekt door een golfplaten dak. 
Op de bodem van iedere volière werd Veluwe-zand aangebracht dat nauwelijks tot geen 
kalkrijk materiaal bevat. Ook waren er enkele bomen en/of struiken (Larix decidua, 
Cornus mas, Picea abies, Corylus avellana, Sambucus nigra, Betula pubescens) per 
volière aanwezig om de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk na te bootsen. 
In de volières waren 3 nestkasten aanwezig die ieder aan een andere wand waren 
opgehangen. Dit werd gedaan om de vogels meer keuze-mogelijkheden te bieden en om 
uit te sluiten dat de vogels niet zouden gaan broeden omdat er geen geschikte 
nestgelegenheid zou zijn. 
Daarnaast waren er nog een voertafel en een bakje voor het aanbieden van het kalkrijke 
materiaal aanwezig. De voertafel was zoveel mogelijk in dàt gedeelte van de volières 
gezet dat afgedekt werd door het golfplaten dak om het natregenen van het voedsel 
zodoende tegen te gaan. 

2.3. Het voedsel 
De vogels kregen per dag ad libitum een afgemeten hoeveelheid basisvoedsel met 0. 065% 
calcium in droge stof (samenstelling zie tabel 1) en daarnaast nog per vogel 5 rupsen van 
de wasmotten (Galleria mellonella) of de Florida-motten (Spodoptera exigua), en 5 
meelwormen (Tenebrio molitor, calciumgehaltes zie tabel 2). 
Het basisdieet was zó samengesteld dat de calciumgehaltes overeen kwamen met de 
hoeveelheid calcium in insecten, het normale voedsel voor deze insekteneters. 
Berekeningen aan het calciumbudget tonen aan dat deze calciumhoeveelheid onvoldoende 
is voor de vorming van een goed en volledig legsel (Graveland, 1990). 
Naast dit basisdieet kregen de vogels als kalkbron 10 stukjes slakkehuis (ca. 1000 mg) in 
een apart bakje ('kalkbakje') aangeboden. De Koolmezen werden hierop getraind door in 
het betreffende bakje, vóór het begin van het eigenlijke experiment, naast 
slakkehuisstukjes, ook meelwormen en wasmotten erin aan te bieden. In het experiment 
zèlf werden de meel wormen en de wasmotten samen met het basisvoedsel op de voertafel 
gevoerd. 
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Tabell. 
Samenstelling kalkarm basisdieet voor de Koolmezen. 

Hoeveelheden per 100 g voedsel: 

gemalen, vetarm hart 
hardgekookte eieren 
(grootteklasse 3) 
beschuitmeel 
andijvie (gedroogd en 
gemalen) 
water 
vitavit 

48,3 g 
20,5 g 

20,9 g 
0,6 g 

9,7 g 
1,2 ml 

Multi-vitaminen voor vogels (Vitavit van Bogena) 

samenstelling per ml: 

Vitamine A 
Vitamine 03 
Vitamine E 
Vitamine C 
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B6 
Vitamine Bl2 
Vitamine K3 
Nicotine amide 
Pantot heenzuur 
Foline zuur 

2800 I.E. 
140 I.E. 

2,8 mg 
56,0 mg 
1,8 mg 
2,8 mg 
0,7 mg 
0,004 mg 
0,3 mg 

12,3 mg 
3,4 mg 
0,03 mg 

Het apart aanbieden van het kalkrijke materiaal werd gedaan om aan te tonen dat de 
Koolmezen een bewuste keuze maken wanneer ze naar dit bakje gaan, ze zijn dan 
namelijk naar kalkrijk materiaal op zoek. Een tweede reden was dat het duidelijk te zien 
zou zijn tijdens observaties. 
Water was ad libitum aanwezig. 

2.4. De experimentele opzet 
13 paartjes legden eieren. Het eerste legsel werd uitgehaald om de vogels er toe te 
brengen een vervolglegsel te produceren. Zodoende konden de vogels als hun eigen 
controle worden gebruikt en werd het aantal waarnemingen verhoogd. 
De vogels werden in twee groepen gedeeld waarbij in groep I de kalk in het tweede legsel 
werd verwijderd en in groep II in het eerste legsel. Deze zogenaamde 'cross over design' 
(figuur 1) sluit een tijdseffect uit. Dit betekend dat de vogels in een vervolglegsel 
mogelijk meer of minder eieren leggen als gevolg van de tijd in het seizoen. In groep I 
werd na het voltooien van het eerste legsel ook het nest verwijderd. Bij groep II werd bij 
de overgang van een periode zonder slakkehuizen naar een periode waarin wel kalkrijk 
materiaal werd aangeboden, het nest niet verwijderd om zo de mogelijkheid te vergroten 
dat de vogels, ondanks de slechte ervaring, toch een tweede nestpoging zouden 
ondernemen (figuur 1). Dit werd gedaan omdat we zo weinig mogelijk risico wilden 
lopen dat de vogels helemaal niet meer wilden leggen vanwege een onbekendheid met de 
vogels. 
Het kalkrijke materiaal werd weggehaald wanneer er gemiddeld één ei was gelegd. 
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Tabel2. 
Calciumgehaltes van het basisdieet, de wasmotten (larven) en de meelwormen. 

Voedsel-item 

Basisdieet 
Galleria mellonella (wasmot, larve) 
Tenebrio malitor (meelworm) 

0,065 % 
0,053 % 
0,014 % 

Bij een legsel zonder kalk werd de kalk voor een periode van 9 à 10 dagen weggelaten, 
de periode waarin de vogels een compleet legsel kunnen produceren wanneer ze 
voldoende kalk ter beschikking zouden hebben (gemiddelde aantal gelegde eieren in de 
volières: 9,0 eieren; natuurlijke variatie in legselgrootten: 8 - 12, Perrins, 1979). 

2.5. De metin~en 
De nestkasten werden dagelijks gecontroleerd waarbij de gelegde eieren een volgnummer 
kregen dat met een fineliner voorzichtig op het ei werd genoteerd. 
De legresultaten van de paartjes met en zonder kalk werden vergeleken waarbij werd 
gelet op het aantal gelegde eieren, de eischaalkwaliteit, de eigrootte en de legfrequentie 
continuïteit van het leggen. 
De eischaalkwaliteit werd beoordeeld op het uiterlijk van het ei (zie tabel 3). 
Dit werd later gecontroleerd, door middel van het meten van de eischaaldikte, om te 
kijken of de visuele beoordeling goed was. De eischaaldikte werd gemeten met een 
digitale meetklok (Mitutoyo Digimatic Indicator 543) waarbij 3 metingen per ei werden 
verricht die vervolgens werden gemiddeld. De dikte van de eischaal werd bij de equator 
bepaald omdat daar de variatie het geringst is en omdat de waarde daar het beste 
correleert met het schaalgewicht (Graveland, ongepubl.). 
Verder werd het kalkverbruik ten opzichte van de leg bijgehouden door per dag (om + 
13:00 uur) de stukjes slakkehuis, die de dag ervoor waren aangeboden, te verzamelen en 
terug te wegen. Dit was vrij intensief werk daar de vogels de stukjes slakkehuis over 
bijna de gehele volière verspreidden en er dus grondig gezocht moest worden. 
De hoeveelheid calcium in de slakkehuizen werd bepaald met behulp van vlam emissie 
spectrofotometrie. Uit deze bepaling bleek het percentage calcium in slakkehuizen 33, 13 
± 4,63 (n = 28) te zijn. 

1 *br 1 
Groep I + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + 

1 1 
Groep II + + + + - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Figuur 1. Schematische voorstelling van de 'cross over design', waarbij de + en- duiden 
op de aan- of afwezigheid van slakkehuizen en de * duidt op het feit dat het nest is 
uitgehaald. In groep I werd in het tweede legsel de kalk verwijderd en in groep II in het 
eerste. De kalk werd voor een periode van 9 à 10 dagen weggelaten. Het cijfer 1 duidt op 
het leggen van het eerste ei, in de legperiode waarin geen slakkehuizen werden 
aangeboden werd de kalk gemiddeld vanaf het eerste ei weggelaten. De letters 'br' staan 
voor broeden. 
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Tabel3. 
Criteria ter beoordeling van de eischaalkwaliteit van Koolmezen-eieren, aan de hand van 

schaalkenmerken, zoals pigmentatie (iets gewijzigd naar Graveland, 1991). 

goede schalen 

* Schaaloppervlak glanzend en glad. 

* Duidelijk afgetekende vlekken'. 
Eieren zijn heel zelden wit. 

* Pigment meestal gelijkmatig over 
schaaloppervlak verdeeld. Soms is er 
een krans van pigment rond stompe top, 
maar de vlekken zijn altijd duidelijk 
afzonderlijk herkenbaar. 

* Nooit gaatjes. 

* Ei nooit uitgedroogd 

slechte schalen 

* Schaaloppervlak dof en ruw. 

*Vlekken 'uitgelopen'. Er ligt 
ligt een roze waas over (een 
(een deel van) het ei. Soms 
zijn eieren geheel wit. 

* Pigment bijna altijd 
geconcentreerd rond stompe 
top2 • 

* Soms met blote oog 
zichtbare gaatjes. 

* Ei meestal uitdrogend. Vaak is 
de uitdroging al tijdens de 
leg waar te nemen doordat de 
luchtkamer snel groter wordt. 

Toelichting: Eieren met goede schalen drogen nooit uit terwijl eieren met slechte schalen 
vaak uitdrogen. Uitdroging heeft tot gevolg dat de inhoud van het ei naar één kant zakt. 
In extreme gevallen raakt de inhoud geheellos van de schaal en ontstaat een 'rammelei'. 
Soms heeft een ei bijna helemaal geen schaal: 'wind-ei'. 
1 Tussen eieren bestaat erg veel variatie in grootte van de vlekken: bij sommige eieren 
zijn de vlekken erg klein, bij anderen juist groot. Doorgaans heeft een ei of grote of 
kleine vlekken, niet beide. De grootte van de vlekken heeft niets met de eischaalkwaliteit 
te maken! 
2 Bij de concentratie van de pigmentatie rond de stompe top komen twee vormen veel 
voor: (a) een vorm, waarbij de gehele stompe top met een roze-bruin wazig pigment is 
bedekt en de rest van het ei ook maar minder sterk, (b) een vorm, waarbij al het pigment 
is geconcentreerd in een duidelijke band ronde de stompe top. De rest van het ei is geheel 
wit. Vorm (a) is vooral te vinden (maar niet uitsluitend) bij Koolmezen, vorm (b) vooral 
(maar niet uitsluitend) bij andere Mezen zoals Pimpelmezen (Parus caeruleus) en Zwarte 
Mezen (Parus ater). 

Ook het verbruik van het kalkarme basisdieet werd bijgehouden. Dit werd gedaan door 
het overgebleven voedsel, na drogen bij 70 oe, terug te wegen. Het percentage droge stof 
van het basisdieet werd elke week bepaald door een bepaalde hoeveelheid af te wegen, dit 
te drogen bij 70 oe en het daarna terug te wegen. 

2.6. De ~:edra~:sobservaties 
Er zijn daarnaast gedragsobservaties met behulp van de OS-3 Event Recorder en de Psion 
Organizer II (modellz64) gedaan. 
Dit had een tweeledig doel: 
* bepalen of de vogels in de kalkarme situatie hun kalkopname proberen te vergroten 

d.m.v. een gedragsverandering (bijvoorbeeld: meer eten van het basisdieet, langere 
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tijd op de grond, interesse voor vreemde objecten); 
* bepalen wanneer ze binnen de dag de benodigde kalk verzamelen. 
De gedragsobservaties duurden 15 minuten per volière. 
Het ruitje, van waarachter de observaties plaatsvonden, was voorzien van een 'one way 
screen' om te voorkomen dat de vogels afgeleid zouden worden door de bewegingen van 
de observeerders. 
Tijdens een observatie werden de volgende aspecten geregistreerd: 
* de tijd; 
* de vogel (vrouw of man); 
* het weer (warm/koud, droog/regen, wind); 
* de datum; 
* de duur en het aantal malen voorkomen van een bepaald gedrag. 
De belangrijkste aspecten van het gedrag die geregistreerd werden zijn: 
* de tijd dat de vogel op de grond verblijft; 
* de tijd dat de vogel aan het zoeken is op de grond; 
* de tijd dat de vogel aan het zoeken is in de boom; 
* de tijd dat de vogel handelt met een stukje slakkehuis (als maat voor de consumptie); 
* het aantal malen dat het kalkbakje wordt bezocht; 
* het aantal malen dat iets onbekends (steenljes, zand, knopjes van de bomen) wordt 

opgepikt/ opgegeten; 
* het aantal malen dat er in de grond gegraven wordt. 
Aan al deze aspecten van het gedrag werden codes verbonden die in de event-reeorders 
konden worden getikt. Later konden deze gedragscodes met behulp van een computer 
bewerkt en geanalyseerd worden. 

2. 7. De analyse van de data 
Er is meestal gepaard getoetst maar wanneer het aantal waarnemingen dit niet toeliet, is 
ongepaard geanalyseerd. Soms zijn de analyses zowel gepaard als ongepaard gedaan. In 
zo'n geval zijn de resultaten van de gepaarde analyses in tabelvorm weergegeven terwijl 
de ongepaarde waarden in de tekst worden vermeld wanneer ze afwijken van de gepaarde. 
In het geval dat de gegevens niet normaal verdeeld waren is parametervrij getoetst. 
Bij de analyse van percentages (van de totale observatie-tijd) werden de waarnemingen in 
sommige gevallen getransformeerd door middel van: arcsimlx, dit om de gegevens 
normaal verdeeld te krijgen. Dit is in de tekst of bij de figuren of tabellen aangegeven. 
Wanneer het aantal keren, dat een bepaald gedrag vertoond werd, is vergeleken dan zijn 
die aantallen omgezet door middel van de volgende formule: n * 900 I trot ( = totale tijd 
(gecorrigeerd) van de observatie). 
De overschrijdingskans die in dit onderzoek is aangehouden, mits anders vermeld, 
bedroeg 95%. 
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3. RESULTATEN 

3.1. Het verloop van de slakkenconsumptie 
Het verloop van de calciumopname van de eileggende vrouwtjes vóór, tijdens en ná de 
leg is weergegeven in figuur 2. De legsels zijn hierbij in vijf delen opgesplitst om zo een 
mogelijk verloop in de slakkenconsumptie gedurende de legperiode te kunnen 
onderscheiden. 
Hiervoor zijn alleen de eerste legsels genomen van de vrouwtjes uit groep I die 
voortdurend stukjes slakkehuis ter beschikking hadden gehad. Dit in verband met een 
mogelijk na-ijl effect of 'carry-over-effect' van de kalkloze periode (zie § 3.2 en 3.3), de 
vrouwtjes die een periode zonder kalk hebben meegemaakt zouden namelijk meer kalk per 
ei kunnen eten. 
Twee dagen voor de leg lijkt de consumptie van stukjes slakkehuis (kalk) toe te nemen 
(zie figuur 2). Maar de slakkenconsumptie is op deze twee dagen niet significant hoger 
dan die in de (twee) weken vóór de leg (zie tabel 4). 
In het eerste deel van de leg stijgt het kalkverbruik sterk maar daarna stabiliseert het zich 
op een niveau van 65,00 + 16,21 (n = 5) mg Ca per dag. Dit niveau is significant hoger 
dan de hoeveelheid opgenomen Ca in de twee dagen vóór de leg. Ook is het verschil 
tussen de calciumopname tijdens de leg en de opgenomen hoeveelheid calcium in de 
weken vóór de leg significant (tabel 4). 
Het verschil tussen de hoeveelheid opgenomen calcium twee dagen vóór de leg en het 
eerste vijfde-deel van de leg (aangeduid met cijfer 1, figuur 2) is niet significant (tabel 4). 
Wanneer echter de calciumopname in het totale legsel (58,47 + 10,24 (n = 5) mg per 
dag) wordt vergeleken met die van twee dagen vóór de leg dan is het verschil wel 
significant (t = -6,23, df = 4, P = 0,0034; Paired T-test). 
De calciumopname in het eerste vijfde-deel van het legsellijkt lager te zijn dan in de rest 
van het legsel maar het verschil is niet significant wanneer gepaard wordt getoetst (tabel 
4). Echter, wanneer ongepaard geanalyseerd wordt dan is het wel significant afwijkend 
van elkaar (t = -2,61, df = 8, P = 0,0311; Two SampleT-test). 
Verder blijkt uit figuur 2 dat het calciumverbruik direct ná de leg afneemt. Dit niveau is 
niet significant afwijkend van het niveau vóór de leg (tabel 4) maar wel significant lager 
dan het niveau tijdens de leg. 

Tabel4. 
Gemiddelden van de calciumopname in bepaalde periodes van de leg. 

periode 

2 weken vóór leg 
1 à 2 dagen vóór leg 
deel 1 leg 
deel 2 - 5 leg 
1 à 2 dagen ná leg 
1 week ná leg 

gemiddelde1 

3,42a 
14,87a 
24,85ac 
65,00bc 
12,13a 
2,45a 

s.d. (n) 

4,28(10) 
17,29(9) 
30,31(5) 
16,21(5) 
26,68(5) 
1,27(4) 

1 De significantie is aangegeven met een letter, indien de letters niet overeenstemmen dan 
zijn de gemiddelden significant verschillend bij een overschrijdingskans van 95 % (Paired 
T-test). 
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Figuur 2. De calciumopname van Koolmeesvrouwtjes, die een basisdieet kregen dat 
0,065 % Ca bevatte, in relatie tot de eileg. De gevoerde slakkehuisstukjes als kalkbron 
bevatten 33,13 % Ca. De verticale balkjes stellen de standaard fouten (S.E.) voor, de 
legperiode is aangegeven met het zwarte balkje waarbij de legperiode verdeeld is in vijf 
delen (cijfers 1 - 5). 

Met behulp van figuur 2 is de omzettingsefficiëntie (van voedsel naar ei) voor calcium 
berekend. Daarbij is er van uitgegaan dat de calciumopname voor de eileg twee dagen 
vóór de leg begint en twee dagen ná de leg eindigt. De calciumopname werd gecorrigeerd 
voor normaal calciumgebruik (door het vrouwtje en eventueel het mannetje) door dat 
verbruik er af te trekken. Het niveau van de calciumopname tijdens de leg (58,47 + 
10,24 (n = 5) mg per dag) is vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal eieren dat 
gelegd is door de vrouwtjes die voor figuur 2 waren geselecteerd (9,8 + 1,48, n = 5). 
Het hieruit verkregen getal voor de calciumopname tijdens de leg werd opgeteld bij de 
opname-niveaus van de twee dagen vóór en ná de legperiode. Met behulp van een 
formule die de totale hoeveelheid calcium (mg) in een ei berekend is bepaald wat de 
gemiddelde hoeveelheid calcium in een ei is (35,65 + 5,619, n = 48). Dit is weer 
vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal eieren wat gelegd is. Vervolgens is dit getal 
gedeeld door de totale calciumopname. Het zo berekende omzettingspercentage komt op 
59,1 %. 

Na een periode waarin de Koolmezen geen stukjes slakkehuis krijgen kunnen er twee 
dingen gebeuren. Het kan zijn dat ze, na het weer aanbieden van slakken, een soort 
inhaalrace beginnen. Ze eten dan bijvoorbeeld een aantal dagen extra veel van het 
kalkrijke materiaal (na-ijl effect). Daarnaast is het mogelijk dat de vrouwtjes in het 
vervolglegsel, dat volgt op een legsel waarin geen kalk aanwezig was, per ei meer 
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slakken consumeren dan vogels die voldoende kalkrijk materiaal krijgen ('carry over 
effect'). Dit als reactie op de 'slechte' ervaring van het vorige legsel. 

3.2. Het na-ijl effect 
Om te bekijken wat er gebeurt wanneer de Koolmezen, na een periode waarin ze geen 
kalk krijgen, weer stukjes slakkehuis wordt aangeboden, is de calciumopname in relatie 
tot het weer aanbieden van slakkehuisjes, bepaald (figuur 3). 
Uit de resultaten komt naar voren dat de Koolmezen na een periode zonder slakkehuizen 
op de dag van de eerste kalkgift veel calcium opnemen (134,3 + 43,39 mg (n = 5); dag 
0). Dit neemt af tot een niveau van circa 80,32 ± 26,63 (n = 5) mg Ca per dag in de 
eerste helft van het betreffende nieuwe legsel (dag 1 t/m 4; tabel 5). Dat is hoger dan de 
58,47 mg Ca die opgenomen wordt tijdens de leg van vrouwtjes die wèl voldoende kalk 
krijgen maar het verschil is niet significant. 
Wanneer de calciumopname tijdens de eerste vijf dagen (dag 0 t/m dag 4) vergeleken 
wordt met die van vrouwtjes die, in de voorgaande periode, een toereikende hoeveelheid 
calcium tot hun beschikking hadden dan is het verschil wèl significant (tabel 5). 
De calciumopname in het tweede helft van het nieuwe legsel bedroeg 67,54 + 29,80 (n 
= 3) mg Ca per dag, dit is niet significant afwijkend van het niveau in de eerste helft van 
het betreffende legsel wanneer voor deze vergelijking het niveau tijdens de eerste vijf 
dagen (dag 0 t/m dag 4) wordt genomen nadat weer slakkehuisstukjes worden gegeven 
(tabel 5). Ook wanneer de calciumopname op de eerste dag waarop weer slakken worden 
verstrekt (dag 0) buiten beschouwing wordt gelaten dan is het verschil niet significant 
tussen de twee legselhelften. 
Het calciumverbruik op de eerste dag (dag 0) is overigens bij gepaarde toetsing niet 
significant hoger dan in de dagen erna en ook niet significant hoger in vergelijking met 
het niveau tijdens de leg van vrouwtjes die voldoende kalk kregen (tabel 5). Bij 
ongepaarde toetsing zijn de verschillen echter wel significant (t = -2,37, df = 8, P = 
0,0451 respectievelijkt = -3,8, df = 4,4, P = 0,016; Two SampleT-test). 
Overigens is de hoeveelheid opgenomen calcium in het tweede helft van het nieuwe legsel 
niet significant verschillend van de calciumopname van vrouwtjes die voorzien werden 
van een toereikende hoeveelheid slakkehuizen tijdens hun legperiode. 
De meeste vrouwtjes Koolmezen legden na de eerste kalkgift prompt weer een ei en 
produceerden dus een goed vervolglegseL Sommigen echter legden pas na twee dagen 
weer een (goed) ei (te zien in tabel 7 § 3.4). 

Tabel5. 
De calciumopname in relatie tot het weer aanbieden van kalkrijk materiaal na een periode 

zonder slakkehuizen. 

periode gemiddelde1 e.d. (n) 

tijdens leg met kalk 58,47a 10,24(5) 
dag 0 134,30ac 43,39(5) 
dag 1 - 4 80,32ac 26,63(5) 
dag 0 - 4 95,59bc 16,90(5) 
dag 5 -+ 67,54ac 29,80(3) 

1 De significantie is aangegeven met een letter, indien de letters niet overeenstemmen dan 
zijn de gemiddelden significant verschillend bij een overschrijdingskans van 95 % (Paired 
T-test). 
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Figuur 3. De calciumopname van Koolmezen vrouwtjes in relatie tot het weer aanbieden 
van slakken nadat ze voor een periode van 9 à 10 dagen geen slakken hebben gekregen. 
De verticale balkjes stellen de standaard fouten (S.E.) voor. 

3.3. Het 'carry-over-effect' 
Een 'carry-over-effect' betekent hier dat de vogels in de tweede legperiode, die volgt op 
een legperiode waarin ze geen kalk krijgen (zie figuur 1: groep II), meer kalk per ei 
consumeren dan vogels die voortdurend genoeg kalk tot hun beschikking hebben (groep 
I). Het is namelijk denkbaar dat de vogels de slechte ervaring van het legsel waarbij geen 
stukjes slakkehuis werden gegeven, 'onthouden' en daardoor bij een volgend legsel meer 
kalkrijk materiaal eten. 
Voor het toetsen van deze hypothese is de calciumopname per ei bepaald van legsels vóór 
en ná een legperiode waarin geen slakkehuisstukjes aanwezig waren (tabel 6). 
De legsels die voor deze analyse zijn gebruikt zijn vervolglegsels die volgden op de 
legsels waarin geen kalkrijk materiaal werd aangeboden. Soms legden ze direct na het 
weer aanbieden van stukjes slakkehuis nog een aantal eieren, deze 'legsels' zijn echter 
gebruikt voor het na-ijl effect maar zijn niet voor dit doel toegepast. 
Hieruit blijkt dat de vogels inderdaad significant meer stukjes slakkehuis consumeren 
wanneer ze een slechte ervaring hebben opgedaan, in de vorm van een legperiode waarin 
ze onvoldoende kalkrijk materiaal tot hun beschikking hadden. 
Naar aanleiding van deze bevindingen zijn deze legsels dan ook weggelaten bij de 
berekening van het verloop van de slakkenconsumptie in figuur 2. 
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Tabel6. 
De calciumopname per ei vóór en ná een legperiode waarin onvoldoende kalkrijk 

materiaal aanwezig is. De Koolmezen verbruiken per ei meer calcium wanneer ze een 
periode waarin ze geen kalkrijk materiaal krijgen, hebben meegemaakt 

(t = - 2,75, df = 6, P = 0,0335; Two SampleT-test). 

legsel 

vóór de periode 
ná de periode 

3.4. Het legresultaat 

gemiddelde 

58,47 
89,73 

s.d. (n) 

10,24(5) 
22,79(3) 

In tabel 7 zijn de legresultaten van de Koolmezen weergegeven in de periode dat ze geen 
slakkehuisstukjes kregen aangeboden. Hieruit blijkt dat ze gemiddeld nog één goed ei 
leggen maar dat de kwaliteit van de eieren daarna sterk afneemt (slecht of wind-ei). 
Het verschil in eischaaldikte tussen goede en slechte eieren is significant (tabel 8). Dit 
geldt echter niet voor het volume van de eieren (tabel 8). 
Verder is te zien dat er veel legpauzes optreden. Het aantal legpauzes is bij legsels 
waarbij geen stukjes slakkehuis werden aangeboden, significant hoger dan bij legsels waar 
wel voldoende kalkrijk materiaal aanwezig was (tabel 9). 
Wanneer de mezen weer kalk kregen dan legden de meeste meteen weer een goed ei, 
sommigen legden pas na twee dagen weer een ei (tabel 7). 
Het aantal geproduceerde eieren in de legperiodes mèt en in de legperiodes zonder 
voldoende kalk verschillen significant van elkaar. Het gemiddelde aantal eieren dat 
geproduceerd werd door vrouwtjes die de beschikking hadden over voldoende 
slakkehuisjes was 9,0 eieren terwijl dat bij diegenen met een kalktekort 4,8 was (tabel 9). 
De door de vrouwtjes met een kalktekort geproduceerde eieren hadden gemiddeld een 
dunnere schaal dan die van de controle vrouwtjes. Het volume van de eieren verschilde 
niet significant (tabel 9). 
In figuur 4 zijn de verschillen weergegeven tussen de legresultaten van vrouwtjes, die wel 
en die niet werden bijgevoerd met stukjes slakkehuis, wat betreft het totaal aantal gelegde 
eieren in de periode dat de Koolmezen geen stukjes slakkehuis kregen en het aantal 
goede, matige/slechte en wind-eieren van dat totaal. Uit de resultaten blijkt dat de 
vrouwtjes die geen kalkrijk materiaal ter beschikking hadden minder eieren legden dan de 
vrouwtjes die wel voldoende kalk kregen. Van de eieren die geproduceerd werden had 
een groter aantal een matige/slechte schaal of helemaal geen schaal in vergelijking met de 
eieren die door vrouwtjes waren gelegd die genoeg stukjes slakkehuis kregen. Verder was 
het aantal eieren met een goede schaal beduidend minder dan bij diegenen die werden 
bijgevoerd met slakkehuisjes (Figuur 4). 
De slechte eieren werden veelal door de Koolmezen kapot getrapt, uit het nest gegooid 
(eventueel als gevolg hiervan) of opgegeten door het vrouwtje of zèlfs door het mannetje 
(eenmaal waargenomen tijdens een observatie). 
Van de 49 eieren die geproduceerd werden in de periode dat de Koolmezen geen 
slakkehuisstukjes kregen, werden er 13 (26,5 %) op de grond van de kooi gevonden (door 
vogel (meestal S?) uit het nest verwijderd), 4 (8,2 %) werden kapot aangetroffen in het 
nest en 19 (38,8 %) waren totaal verdwenen dat wil zeggen geconsumeerd door de vogels 
(tabel 7). 
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Figuur 4. De legresultaten van vrouwtjes Koolmezen op een dieet met 0,065 % Ca in 
relatie tot de aan- of afwezigheid van slakkehuisjes. Totaal staat voor het totale aantal 
eieren die gelegd zijn. Goede, slechte en geen schaal (tabel 3) duidt op het aantal eieren 
van het totaal dat een goede, een slechte of geen schaal had. De verticale balkjes stellen 
de standaard fouten (S.E.) voor. 

3.5. Het &edra& 
Om na te gaan of de Koolmezen, met name de vrouwtjes, hun gedrag aanpassen tijdens 
een kalkarme periode om zodoende meer kalk te kunnen verzamelen zijn 
gedragobservaties gedaan. Het is namelijk te verwachten dat de vogels, wanneer ze te 
weinig kalk hebben, meer tijd spenderen aan het zoeken ervan en dus minder bezig zijn 
met andere gedragsaspecten als eten, verzorgen van het verenkleed etc. 
Hierdoor kon ook worden bepaald wanneer de vrouwtjes binnen de dag kalk gaan 
opnemen in relatie tot de eileg. 
Het blijkt dat de vrouwtjes tijdens de leg aan het eind van de dag (na 18:00 uur) 
significant langer met slakkehuisstukjes bezig zijn dan 's morgens (08:00 tot 13:00 uur; 
figuur 5; P= 0,007, Rank Sum test). In figuur 5 is te zien dat het verschil tussen de 
tweede helft van de middag (15:00 tot en met 17:00 uur) en de avond duidelijk significant 
is (P= 0,0166, Rank Sum test). Het verschil tussen 's morgens en de tweede helft van de 
middag is niet significant (figuur 5; P= 0,539, Rank Sum test). De piek tussen 13:00 uur 
en 15:00 uur wordt veroorzaakt door het feit dat er om + 13:00 uur gevoerd werd. De 
meeste Koolmezen waren zó nieuwsgierig dat ze meteen na het verlaten van de volière 
naar het kalkbakje vlogen om vervolgens de stukjes slakkehuis aan een grondige inspectie 
te onderwerpen, ervan te eten en/ of ze domweg uit het bakje te smijten. 
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Tabel 7. 
Legverloop en eischaalkwaliteit van vrouwtjes Koolmezen, in relatie tot het tijdstip van 
weghalen en weer aanbieden van slakkehuizen. Tevens is het aantal eieren dat verdween, 

op de grond lag of kapot in het nest werd aangetroffen, weergegeven. 

kooi legverloop aantal eieren 
weg grond kapot 

1 ggss B B gggg-+ 3 1 1 
++++---------++++-+ 

3 ggs w ggswggg-+ 1 3 1 

4 
++++------;+--+++-+ 

ggss wg ggggb-+ 0 0 0 

5 
++-------t--+++++-+ 

ggggsw bbbb-+ 1 1 0 
+++----------++++-+ 

6 gas w g g-+ 2 1 0 
++----------+++++-+ 

7 ggss s wgggg-+ 3 1 0 
++++---------++++-+ 

8 gs mw gggg-+ 3 1 1 
++----------+++++-+ 

9 w w ggggg-+ 0 1 0 
+----------++++++-+ 

10 ggs w gggg-+ 1 3 1 
++++---------++++-+ 

12 ggm g w -+ 3 1 0 
++++----------+++-+ 

13 mw ws gggg-+ 2 0 0 
+----------++++++-+ 

19 13 4 
(38,8%)(26,5%) (8,2%) 

Toelichting: 
+ en - : wel of geen slakkehuizen aanwezig. 
g, m, s, w: ei met goede, matige of slechte schaal, windei. 
open plaatsen: legpauze. 

totaall totaal2 

5 9 

7 6 

6 10 

5 8 

4 9 

5 11 

4 10 

2 9 

3 7 

4 10 

4 7 

49 96 
(100%) 

b: broeden (9 9 in kooi 1 en 4 gaan vanaf derde goede ei broeden na periode waarin geen 
slakkehuizen aanwezig zijn, 9 in kooi 3 doet dat vanaf eerste goede ei en 9 in kooi 5 
gaat broeden wanneer ze nog in de periode zonder kalk zit namelijk nadat ze vier goede 
eieren en één slecht ei heeft gelegd). 
t : legnoodgift, éénmaal aanbieden van kalkrijk materiaal in periode 'zonder' omdat 
vrouwtje zich gedesoriënteerd gedroeg. 
weg: eieren verdwenen, d.w.z. geconsumeerd door vogels. 
grond: eieren uit nest verwijderd door vogel en op grond gevonden. 
kapot: ei kapot in nest. 
totaall: aantal eieren dat gelegd is in de periode dat er geen slakkehuizen gegeven 
werden. 
totaa12: aantal eieren dat gelegd is in de overeenkomstige periode waarin wel slakkehuizen 
aanwezig waren. 
Kooi 2 en 11 zijn buiten beschouwing gelaten omdat ze alleen een legsel mèt kalk hebben 
geproduceerd.verzorgen van het nest etc. 
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Tabel8. 
Het verschil tussen goede en slechte eieren wat betreft de eischaaldikte en eigrootte. 

eischaaldikte (mm-3
) 

eigrootte (mm3
) 

goede eieren 

93,5 ± 5,254(119)a 

1428 ± 144,5(153)a 

slechte eieren 

75,0 ± 4,655(7)b 

1442 ± 166,7(16)a 

Toelichting: De significantie is aangegeven met een letter, indien de letters niet overeen
stemmen dan zijn de gemiddelden significant verschillend bij een overschrijdingskans van 
95 % (Two SampleT-test). 

Het verschil tussen dit deel van de dag en de andere drie is telkens niet significant wat 
veroorzaakt wordt door het lage aantal waarnemingen (n = 3) dat in deze periode is 
gedaan (le2 P= 0,6924; 2e3 P= 1,033; 2e4 P= 0,700; Rank Sum test). 
Tijdens een kalkarme periode blijkt dat de vrouwtjes die geen slakkehuizen krijgen een 
significant hoger percentage van de observatie-tijd op de grond vertoeven dan de 
vrouwtjes die wel voorzien zijn van slakkehuizen (figuur 6; P= 0,0042, Paired T-test op 
getransformeerde data). 
Verder lijkt het alsof ze ook langer op de grond zoeken dan de vrouwtjes zonder 
kalkgebrek (figuur 6). Het verschil is echter niet significant (p= 0,061, Paired T-test op 
getransformeerde data). 
Het percentage van de totale tijd wat besteed wordt aan het zoeken in de boom is niet 
significant verschillend tussen wèl en geen slakkehuizen aanwezig (P= 0,6524, Wilcoxon 
Signed Rank). 
Ook besteden de vrouwtjes die geen stukjes slakkehuis krijgen niet significant meer tijd 
aan het eten van het basisdieet (P= 0,5616, Paired T-test op getransformeerde data). 
Er is tijdens de observaties gelet op het aantal keren dat het kalkbakje door de vogels 
(met name de vrouwtjes) wordt bezocht, daarbij bleek dat er geen verschil was tussen de 
vogels die wel en degenen die geen slakkehuizen kregen (Figuur 7; P= 0,75, Wilcoxon 
Signed Rank). De Koolmezen die geen stukjes slakkehuis kregen bezochten de kalkbak 
nog even vaak als de vogels die wel kalkrijk materiaal kregen. Soms werd er tijdens 

Tabel9. 
De legresultaten, de kwaliteit van de eieren en de legfrequentie van Koolmezen in relatie 

tot de aan- of afwezigheid van slakkehuizen. 

met slakken 

aantal gelegde eieren 9,0 ± 1,512(8)a 

aantal legpauzes (dagen)0,55 ± 1,214(11)a 

eigrootte (mm3 ) 

eischaaldikte (mm-3
) 

1412 ± 130,7(12)a 

93,16 ± 5,336(96)a 

zonder slakken 

4,8 ± 1,488(8)b' 

2,55 ± 1,368(11)b2 

1399 ± 153,3(9)~ 

84,92 ± 10,63(13)b3 

Toelichting: De significantie is aangegeven met een letter, indien de letters niet 
overeenstemmen dan zijn de gemiddelden significant verschillend bij een 
overschrijdingskans van 95 % (' Wilcoxon signed rank, 2 Paired T-test, 3 Two SampleT
test). 
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observaties waargenomen dat de vrouwtjes met een kalktekort de kalkbak aan een 
grondige inspectie onderwierpen (soms zelfs hakken op het bakje) terwijl dat niet werd 
geconstateerd bij de Koolmezen die voldoende kalk kregen. 
Tijdens observaties werd geconstateerd dat er weleens in de grond gegraven werd door 
voornamelijk de vrouwtjes die geen kalkrijk materiaal kregen. Dit was dan ook bijna 
significant verschillend tussen de vrouwtjes mèt en de vrouwtjes zonder kalk (figuur 7; 
P= 0,0624, Wilcoxon Signed Rank). 
Koolmezen zijn erg nieuwsgierig waardoor ze misschien meer aandacht hebben voor 
onbekende dingetjes, vooral als ze te leiden hebben van kalkgebrek. Er is dan ook 
gekeken of de vrouwtjes, die geen kalkrijk materiaal ter beschikking hadden, meer 
interesse toonden voor onbekende objecten of steentjes. Het verschil was echter niet 
significant (Figuur 7; P= 0,2324, Wilcoxon Signed Rank). 

0.30 
"........ 1 - morgen 
0 
0 (7 - 12 uur) .... 
* .......... 

"'0 2 = middag 
:::' (13 - 14 uur) ..... 0.20 
(I) 

c 3 = middag ..... 
0 ..... (15 - 17 uur) 
c 
c 4 = avond > 
(I) 0.10 {18 - 21 uur) 
Cl 
c ..... c 
(I) 
0 
t... 
(I) 
0. 

0.00 
1 2 3 4 

deel van de dag 

Figuur 5. Het tijdstip van slakkenconsumptie binnen de dag van vrouwtjes Koolmezen die 
voldoende slakken kregen aangeboden. De verticale balkjes stellen de standaard fout 
(S.E.) voor. 
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0.30 3 - zoeken in 

ë .... boom 0 .... 
c 4 - eten dieet 
c 

0.20 > 
I) 
Cl 
c .... c 
I) 0.10 u .... 
I) 
0. 
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Figuur 6. Enkele gedragsaspecten van vrouwtjes Koolmezen in relatie tot de aan- of 
afwezigheid van slakkehuisjes tijdens de legperiode. De hier weergegeven data zijn niet 
getransformeerd (zie tekst). De verticale hallges stellen de standaard fout (S.E.) voor. 

2.50 
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Figuur 7. Enkele gedragsaspecten van vrouwtjes Koolmezen in relatie tot de aan- of 
afwezigheid van stukjes slakkehuis tijdens de legperiode. De aantallen zijn omgerekend 
volgens de formule: n * 900 I 4ot (zie hst. 2 De analyse van de data). De verticale balkjes 
stellen de standaard fout (S.E.) voor. 
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4. DISCUSSIE 

4.1. Kalkbehoefte en omzettingsefficiëntie 
De calciumopname vindt voornamelijk tijdens de leg plaats wat impliceert dat het skelet 
niet of nauwelijks een rol speelt bij de toelevering van calcium. Dit sluit aan bij metingen 
aan het skelet van vrouwtjes v66r en na de leg welke nauwelijks van elkaar verschilden 
(Graveland, in prep.). Het calciumgehalte van een Koolmees bedraagt 3 % van het 
drooggewicht (Grimshaw et al., 1958) dus het skelet van een vrouwtje van 18 g zou 
ongeveer 180 mg calcium bevatten. Dit is gelijk aan 4 à 5 eieren. Het is dus 
onwaarschijnlijk dat eileggende vrouwtjes in hun calciumbehoefte kunnen voorzien door 
calcium in het skelet op te slaan. De Koolmezen moeten dus tijdens de eileg voldoende 
calcium verzamelen voor de vorming van eischalen (Graveland, 1990; Perrins, 1979). Ze 
betrekken dit benodigde calcium uit voedsel met een zeer hoog calciumgehalte, zoals 
slakkehuizen (Turner, 1966; Perrins, 1979). 
Dit is tevens geconstateerd door Jones (1976) die de kropinhoud van vrouwtjes Quelea 
quelea, tijdens verschillende perioden van de nestbouw, eileg en broeden, bekeken heeft. 
Tijdens de eileg was er een grote hoeveelheid gefragmenteerde slakkehuizen, eischalen en 
kalkrijk gesteente in de krop aanwezig, naast het gewone voedsel. Dit was niet het geval 
tijdens de nestbouw of het broeden. Er is v66r en na de leg wel calcium-opname maar de 
grootste hoeveelheid wordt opgenomen wanneer het echt nodig is. Er is waarschijnlijk wel 
enige opslag van calcium in het skelet v66r de leg en depletie tijdens de leg maar dit 
draagt slechts een klein deel bij aan de totale hoeveelheid benodigde calcium. Er moet 
namelijk ongeveer 0,42 g aan schaal worden geproduceerd terwijl het skelet van een 
vrouwtje Quelea quelea ongeveer 0,73 g weegt (Jones, 1976). 
Er zijn wel vogels die calcium opslaan in hun skelet (Simkiss, 1961; Taylor & Moore, 
1954) maar er zijn ook vogels die dat niet kunnen of wel zouden kunnen maar het niet 
doen (Murphy, 1986), de Quelea quelea is hier dus een voorbeeld van. 
De hoeveelheid calcium in een legsel van een arctische oeverloper (Calidris spp.) is circa 
twee maal zo groot dan de hoeveelheid calcium in het lichaam. Ook hier kan het skelet 
dus maar een kleine bijdrage leveren. Zelfs als complete assimilatie van het opgenomen 
calcium wordt verondersteld dan nog kan de dagelijkse voedselopname slechts 25 % in de 
benodigde calcium voor een ei voorzien. Ook hier is dus een additionele bron van calcium 
nodig voor een succesvolle eiproductie. Bij Calidris spp. vormen dat de botjes van de in 
hetzelfde gebied veel voorkomende lemming: Lemmus trimucronatus (MacLean, 1974). 
De omzettingsefficiëntie die in dit onderzoek berekend is bedraagt 59, 1 %. Dat betekend 
dat van de opgenomen calcium circa 60 % ten goede kan komen aan het ei wat zich in het 
oviduct bevind. Uit de literatuur zijn percentages voor de biosynthese bekend die liggen 
tussen de 60 % en 80 % (Blem 1978; Diehl, 1971; Ricklefs, 1974). 

4.2. Effecten van ontbreken kalkrUk materiaal; vergelijking met veldexperimenten 
De legresultaten zijn als gevolg van een tekort aan kalk lager; de vogels leggen minder 
eieren, ze produceren (relatief) meer slechte eieren en ze leggen niet meer continu (meer 
legpauzes). 
Uit de resultaten blijkt dat de vogels vaak nog maar één goed ei leggen wanneer ze geen 
kalkrijk materiaal meer krijgen. Daarna neemt de kwaliteit van de eischalen af. 
In het veld is echter gebleken dat de Koolmezen juist in het begin van de legperiode 
slechte eieren leggen terwijl ze daarna weer betere eieren produceren. Dit moet betekenen 
dat de vogels in het veld, nadat ze slechte eieren hebben geproduceerd, plotseling toch 
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bepaalde kalkbronnen (in het bos, bij boerderijen of hotels) aanboren zodat ze daarna 
weer genoeg kalk hebben voor de productie van eischalen. 
De afname van de legresultaten en de kwaliteit van de eieren is ook in Zweden 
waargenomen. Ook hier zou het te maken hebben met de verzuring, in dit geval de 
verzuring van meren. De broedresultaten van de Bonte Vliegenvanger (Ficedula 
hypoleuca) die in de nabijheid van een verzuurd meer broedden namen af (Nyholm & 
Myhrberg, 1977). Deze vogels zouden te leiden hebben van een verhoogd gehalte aan 
aluminium dat ze via hun voedsel (aquatische insecten die op een tijdstip vrijkomen 
wanneer nog weinig andere insecten beschikbaar zijn) binnen krijgen. Het voedsel zou als 
gevolg van de verzuring van het water een verhoogde aluminiumgehalte hebben. Dit 
metaal zou interfereren met de productie van eieren door het fosfor- en 
calciummetabolisme te verstoren (Nyholm, 1981). Echter, uit de commerciële 
pluimveehouderij is gebleken dat aluminium in het voedsel alleen dàn het 
fosformetabolisme in opgroeiende kuikens beïnvloed wanneer de hoeveelheid fosfor in het 
voedsel schaars is (Steinborn et al., 1957; Lipstein & Hurwitz, 1982, geciteerd door 
Omerod et al., 1988). Ook uit experimenten waarin ringduiven, Sterptopelia risoria, een 
dieet kregen met een hoog gehalte aan aluminium, bleek dat hoge aluminiumniveaus in 
het voedsel, met voldoende fosfor, niet leidde tot afwijkingen in de ei schalen van deze 
vogels (Carriere et al., 1986). Dus alleen indien het aluminiumgehalte onevenredig hoog 
is ten opzichte van het niveau van fosfor en calcium dan zijn schadelijke effecten van dit 
metaal te verwachten. Dit komt overeen met de literatuur die aangeeft dat de verhouding 
tussen Ca:P:Al belangrijk is met betrekking tot de relevantie van calcium en fosfor in 
eiproductie en de ontwikkeling van jongen. De rol van aluminium, door fosfor te binden 
en calcium te verdringen in botten, zou belangrijke gevolgen hebben voor de reproductie 
en groei (Jones, 1938, geciteerd door Carriere et al., 1986). 
In dit onderzoek is de afname van het aantal eieren en de afname van de kwaliteit ervan 
echter een effect van kalkgebrek. Daar we geen aanwijzingen hebben dat er een hoog 
aluminiumgehalte in het voedsel van de Koolmezen zat. 
Normaal leggen Koolmezen elke dag een ei (Perrins, 1979). In dit onderzoek en in het 
veld is gebleken dat ze als gevolg van kalktekort weleens een dag overslaan. De vogels 
die geen kalkrijk materiaal kregen hadden meer legpauzes dan diegenen die voldoende 
kalk ter beschikking hadden. Dit zou te maken hebben met een remming van de 
gonadotropine-secretie door de hypofyse als gevolg van de calciumdeficiëntie (Taylor, 
Morris & Hertelendy, 1962, geciteerd door Taylor & Stringer, 1965). 

4.3. Het 2edra2 
Als gevolg van het feit dat de slechte eieren een dunne schaal hebben breken ze sneller 
dan eieren met een goede schaal. De eieren, die geproduceerd werden in de legperiode 
waarin geen stukjes slakkehuis werden gegeven, werden soms kapot in het nest gevonden 
of lagen op de bodem van de volière nadat de vogels het (kapotte) ei uit het nest hadden 
gegooid. Ook is gebleken dat de vogels hun eigen eieren opeten. 
Wanneer een ei breekt dan komt de vochtige inhoud vrij en kan vervolgens het nest 
bevuilen. De vogels zullen dan ook het ei verwijderen om het nest schoon te houden. Dit 
bleek ook uit de resultaten van dit onderzoek. 
In het veld is meerdere malen waargenomen dat eieren verdwenen, ook hier hebben de 
vogels hun eieren dus waarschijnlijk uit het nest verwijderd. 
Ook aten de vogels hun eieren op wat bleek uit het feit dat de eieren niet werden 
teruggevonden. Er is zelfs één maal, tijdens een observatie, waargenomen dat een 
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vrouwtje met een ei in haar snavel de nestkast uitkwam en op de grond het ei begon op te 
eten! Een verklaring hiervoor is dat de vogels hun calciumopname willen vergroten door 
hun eigen eieren op te eten. Het lijkt wel alsof de vogels de calcium willen recyclen, 
zoals blijkt uit de waarneming dat een vrouwtje in een periode waarin ze geen stukjes 
slakkehuis kreeg, na enkele dagen legpauze en het opeten van haar eieren, weer een goed 
ei produceerde (zie tabel 7, kooi 12)! Het opeten van eigen eieren is ook waargenomen 
bij kippen (pers. meded. P. de Goede, 1992). 
Tijdens de legperiode rust het vrouwtje 's nachts met haar maag vol stukjes slakkehuis 
(Perrins, 1979). Om dit te verzamelen zal ze haar normale dagelijkse fourageerpatroon 
eerder moeten staken, om haar de mogelijkheid te bieden het laatste gedeelte van de dag 
slakkehuizen te verzamelen. Hierdoor zal de tijd voor het normale foerageren korter 
worden (Perrins, 1979). Dit blijkt ook uit de resultaten van dit onderzoek. 
De consumptie van het kalkrijke materiaal vindt voomarnelijk 's avonds (na 18:00 uur) 
plaats wat waarschijnlijk te maken heeft met het 's nachts afmaken van het ei dat op dat 
moment dan in het oviduct zit. Uit gegevens van Graveland (in prep.) bleek namelijk dat 
er nog circa 12 mg calcium aan het ontwikkelende ei wordt toegevoegd. Dit toont aan dat 
de opgenomen calcium direct ten goede komt aan dat ei. Dit blijkt ook duidelijk uit het 
feit dat 12 uur na het aanbieden van een legnoodgift (zie tabel 7, kooi 3 & 4) de 
vrouwtjes meteen weer een ei legden. Meer algemeen bleek dit ook uit het meestal 
meteen weer een ei leggen door vrouwtjes die, na een periode zonder, weer kalk kregen 
aangeboden. 
Als gevolg van kalktekort kunnen de normale gedragspatronen van de vogels veranderen 
doordat ze bijvoorbeeld meer tijd besteden aan het zoeken van kalkrijk materiaal. 
Inderdaad verschilde het gedrag van de Koolmezen die geen kalk kregen op een aantal 
aspecten van het gedrag van diegenen die wel slakkehuisjes kregen. Ze bleken namelijk 
significant langer op de grond te verblijven. Ook was er een trend te bespeuren in het 
percentage van de tijd dat ze op de grond aan het zoeken waren. De vrouwljes die geen 
kalk kregen leken meer op de grond te zoeken dan diegenen die wel slakkehuisstukjes tot 
hun beschikking hadden. Dit bevestigd nogmaals dat de vogels voor hun kalkbehoefte 
voornamelijk slakkehuizen benutten want deze zijn namelijk vooral op de (bos-)bodem te 
vinden. Het zou dan geen nut hebben om in de boom naar kalkrijk materiaal te zoeken 
omdat het daar niet te vinden is. Dit bleek ook uit de resultaten, de vogels waren niet 
meer en niet minder lang in de boom aan het zoeken dan de vrouwtjes die wel voldoende 
slakkehuisjes kregen. 
Dit bleek verder uit het feit dat de vrouwtjes die geen slakkehuizen kregen meer in de 
bodem leken te graven dan de controle vrouwtjes. Het verschil was echter niet significant 
maar dat kan veroorzaakt zijn door het lage aantal keren dat zo'n gedrag is waargenomen. 
Door te graven komen misschien begraven slakjes te voorschijn die dan benut kunnen 
worden door het vrouwtje. 
De vogels bleken niet een significant hoger aantal keren naar de kalkbak te gaan in de 
situatie waarin ze geen slakkehuisjes kregen. Dit kan verklaard worden door het feit dat 
ze na een paar maal inspecteren wel in de gaten hebben dat er niets (meer) te halen valt. 
De vrouwtjes Koolmezen inspecteren eerder de bodem van de volières grondig dan dat ze 
hun tijd verdoen met het zoeken in en om de kalkbak. 
Men zou ook kunnen verwachten dat, als gevolg van kalkgebrek, de Koolmezen meer van 
het basisvoedsel gaan eten in de veronderstelling zo meer kalk binnen te krijgen. Dit was 
echter niet het geval, er werd niet meer en niet minder lang van het basisdieet gegeten 
door de vrouwtjes die een kalktekort hadden. Ze eten er ook niet meer van wat uit de 
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resultaten van de voedselopname naar voren kwam. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de vrouwtjes die onvoldoende kalk kregen niet 
significant meer interesse toonden voor onbekende objecten dan de controle vogels. Dit is 
namelijk wel geconstateerd bij kippen die te weinig calcium in hun dieet kregen. Deze 
dieren toonden meer interesse voor onbekende objecten in hun kooi dan kippen die 
voldoende kalk kregen. Deze experimenten voerden ze uit met 6-7 weken oude kippen die 
aldus nog weinig ervaring hadden opgedaan met wat wel en niet bevorderlijk is voor het 
op peil brengen van de calciumbehoefte. Door exploratief gedrag te vertonen in situaties 
waarin het voedsel te weinig calcium bevat kunnen ze leren welke objecten het tekort 
kunnen opheffen (Woodgush & Kare, 1966). Dit lijkt bij de Koolmezen dus niet aan de 
orde te zijn. 
Uit de literatuur blijkt verder dat kippen kunnen discrimineren tussen voedsel of 
oplossingen die wel en die geen calcium bevatten wanneer ze een dieet krijgen dat 
onvoldoende calcium bevat (Hughes & Woodgush, 1971; Woodgush & Kare, 1966). Dit 
is echter in dit onderzoek niet bekeken, misschien zou dat in een vervolg onderzoek 
kunnen. 

Dit onderzoek bevestigt het veldexperiment waaruit is gebleken dat de afname van de 
eischaalkwaliteit inderdaad het gevolg is van een kalktekort, vooral is dit tijdens de leg 
belangrijk. Het verband met de afname van de huisjesslakken, de belangrijkste natuurlijke 
kalkbron, (mogelijk) als gevolg van de verzuring is ook aangetoond. 
Het blijkt dat ook hogere dieren dus indirect te lijden kunnen hebben van de verzuring als 
gevolg van menselijke activiteiten. 
Wil men de karakteristieke flora en fauna van de bossen behouden dan zal men een 
stringenter brongericht beleid moeten voeren, te samen met het treffen van mitigerende 
maatregelen (strooien van kalk). 
Uit de recente inventarisatie van de Nederlandse bossen blijkt dat het gevoerde beleid nog 
niet zijn vruchten heeft afgeworpen! 
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