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1. ALGEMENE INLEIDING 

Na een heranalyse van gegevens van Kluyver (1971) over de koolmees 

(Parus major) op Vlieland kwam Tinbergen (1983) tot de conclusie dat de 

jaarlijkse overleving van adulte koolmezen negatief gecorreleerd was met 

het gemiddelde aantal jongen dat zij, per ouder, in een jaar grootgebracht 

hadden. Dit gold alleen voor jaren waarin er weinig wintervoedsel was en 

zowel voor mannetjes als voor vrouwtjes. 

Als de overleving van ouders tussen jaren afhankelijk is van de 

broedselgrootte, dan is het aannemelijk dat dit ook binnen jaren opgaat; 

ouders die veel jongen grootgebracht hebben zouden dan gemiddeld slechter 

overleven dan ouders die weinig jongen grootgebracht hebben. Het gevonden 

verband is belangrijk voor de "keuze" van broedselgrootte. In de evolutie 

van life-history zal een optimale broedselgrootte ontstaan zijn, waarvoor 

geldt dat een koolmees, door die broedselgrootte te kiezen, het verwachte 

aantal jongen, dat ook tot broeden komt, op basis van zijn hele leven 

maximaliseert (zie Pianka 1975; Stearns 1976). Die broedselgrootte zal dan 

kleiner zijn dan de meest productieve broedselgrootte (Perrins & Moss 1975). 

Van de koolmezen op de Hoge Veluwe, waar dit onderzoek plaats vond, 

maakt gemiddeld 40% een tweede broedsel (pers. obs.). De vogels kunnen 

dus het voor hun optimale aantal jongen grootbrengen in een of in twee 

broedsels. Als het aantal grootgebrachte jongen de latere overleving van 

de ouders negatief beïnvloedt dan is het waarschijnlijk dat ouders met veel 

jongen tijdens het eerste broedsel minder vaak tweede broedsels maken 

dan ouders met weinig jongen tijdens het eerste broedsel. Het effect van 

de broedselgrootte tijdens het eerste broedsel op de kans op een tweede 

broedsel is in dit onderzoek nader bekeken. 

De oorzaken voor de negatieve correlatie tussen adulte overleving en 

broedselgrootte zullen waarschijnlijk in het broedseizoen liggen. Daarbij 

valt in de eerste plaats te denken aan een negatieve invloed van het 

grootgebrachte aantal jongen op de conditie van de ouders. Verschillen in 

conditie aan het eind van het broedseizoen zouden verschillen in overleving 

van ouders kunnen leiden. Tijdens het broedseizoen besteden ouders het 

grootste deel van hun tijd aan het zoeken naar voedsel en het voeren van 

de jongen. Als conditieverschillen ontstaan tussen ouders van gTote en kleine 

broedsels dan is het aannemelijk dat oorzaken hiervoor in verschillend 

fourageergedrag ten gevolge van broedselgrootte gezocht móeten worden. 
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In dit onderzoek is nagegaan of conditieverschillen tussen ouders, doordat 

broedsels van verschillende grootte opgevoed zijn, bestaan en wat de oorzaak 

van deze conditieverschillen kan zijn, door naar het fourageergedrag van 

koolmezen te kijken. Tevens is gekeken of de conditie van ouders na het 

eerste broedsel de kand op een tweede broedsel beïnvloedt. Omdat de 

overleving van zowel mannen als vrouwen in het materiaal van Vlieland 

negatief gecorreleerd is met het grootgebrachte aantal jongen is ook 

onderzocht of er verschillen in fourageergedrag bestaan tussen mannen en 

vrouwen. 

Een probleem dat naar voren komt bij de vergelijking van broedselgroottes 

is dat de kwaliteit van de individuele koolmezen een grote rol kan spelen, 

waardoor de optimale broedselgrootte verschillend kan zijn voor verschillende 

individuen. Omdat verschillen in broedselgrootte dan voornamelijk een 

afspiegeling zijn van kwaliteitsverschillen tussen individuen is het nodig 

broedselgroottes te manipuleren. De gevolgen van manipulatie op de kans 

op een tweede broedsel, de conditie van de ouders en het fourageergedrag 

kunnen dan gemeten worden en kwaliteitsverschillen tussen individuen spelen 

geen grote rol meer. 

2. MATERIAAL EN METHODE 

Algemeen 

Het onderzoek vond plaats in het nationale park "De Hoge Veluwe". Een 

beschrijving van het gebied werd gegeven door Van Balen (197 3). In het gebied 

hingen ± 350 nestkasten. Tijdens het broedseizoen werden deze minstens 

één maal per week gecontroleerd. Dit verschafte ons gegevens over de legdata 

van de eerste eieren, legselgrootte en aantal uitgekomen en uitgevlogen 

jongen. Op de zevende dag na het uitkomen der jongen werden deze geringd. 

Tevens werden dan de ouders gevangen en, indien nog niet eerder gevangen, 

geringd. Elke individuele oudervogel was zo herkenbaar door een aluminium 

ring met een unieke cijfercode en kleurringen met een unieke kleurcode. 

Ook werd het gewicht en de tarsuslengte tijdens deze vangsten bepaald. 

Het vangen gebeurde met behulp van een klepval, die voor de nestopening 

geplaatst werd en deze afsloot zodra een vogel de kast ingegaan was. Uit 

deze gegevens kon informatie verkregen worden over het verloop van het 

broedseizoen voor individuele mezen. 
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Manipulatie 

Van de broedsels, waarbij het 1 e ei gelegd werd tussen 20 en 30 april werd 

een derde deel vergroot, een derde deel verkleind en een derde deel op normale 

grootte gelaten. Verkleinde broedsels werden gecreëerd door één tot drie 

dagen na het uitkomen van de jongen de helft van de jongen weg te halen. 

Deze werden voor vergroting gebruikt en bijgeplaatst bij een ander broedsel 

van ooorspronkelijk gelijke grootte. Getracht werd leeftijdsverschillen tussen 

oorspronkelijk in het nest aanwezige en bijgeplaatste jongen zoveel mogelijk 

te beperken. Nesten met minder dan 4 jongen werden tijdens het eerste 

broedsel noch als manipulatie, noch als controlenest gebruikt. 

Tijdens het tweede broedsel werden de broedselgroottes van individuele 

ouderparen. op dezelfde manier gemanipuleerd als tijdens het eerste broedsel. 

Dus ouders die tijdens het eerste broedsel een vergroot, respectievelijk 

verkleind, broedsel hadden gekregen, kregen tijdens het tweede broedsel 

opnieuw een vergroot, respectievelijk verkleind, broedsel. Om dit mogelijk 

te maken moesten de oudervogels geïdentificeerd worden voordat de jongen 

uitgekomen waren. Daartoe werden de kleurcodes van de ringen van de 

vrouwtjes tijdens het broeden op het nest afgelezen. De mannen konden 

niet op deze manier geïdentificeerd worden, zodat bij manipulatie tijdens 

het tweede broedsel uitgegaan werd van de manipulatie van de 

broedselgroottes van de vrouwtjes tijdens het eerste broedsel. Dit is 

geoorloofd, omdat de paarband tussen oudervogels bij koolmezen meestal 

het gehele broedseizoen blijft bestaan (Kluyver 1951). 

Opmerkingen: 

- In de rest van dit verslag wordt een tweede broedsel alleen een tweede 

broedsel genoemd als het eerste broedsel van dezelfde ouders geslaagd 

is. Zijn bij het eerste broedsel geen jongen uitgevlogen, dan wordt het 

tweede broedsel een vervolglegsel genoemd. 

- Om berekeningen te vereenvoudigen is met dagnummers in plaats van 

data gewerkt. Daarbij werd doorgeteld vanaf april, dat wil zeggen: 1 april 

= dag1, 30 april= dag30, 1 mei= dag31, 24 juni= dag85, etc. 

Het verslag is in 4 delen verdeeld: 

- Invloed van manipulatie op de kans op tweede broedsels en vervolgbroedsels. 

- Invloed van manipulatie op het gewicht van vrouwtjes na het grootbrengen 

van de jongen. 

- Invloed van manipulatie op het foorageergedrag van ouders. 

- Verschillen in fomageergedrag tussen vrouwtres en mannetjes. 
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3. INVLOED VAN MANIPULATIE OP DE KANS OP TWEEDE BROEDSELS EN 

VERVOLGLEGSELS 

3.1. Invloed van het weer 

Door de slechte weersomstandigheden (veel regen en lage temperaturen) 

tijdens het eerste broedsel stierven bij 48 van de 98 eerste broedsels alle 

jongen nog voor het uitvliegen. De sterfte van gehele broedsels was niet 

significant verschillend tussen de categoriën (vergroot 55%, normaal 45%, 

verkleind 47%). Bij een onbekend deel van deze broedsels werd de sterfte 

mede veroorzaakt door het vangen van de ouders. Vermoedelijk durfden 

de ouders de nestkast niet in, doordat de klepval in de nestopening geplaatst 

was waardoor de toch al in slechte conditie verkerende jongen afkoelden 

en vaak stierven. Welke nesten verloren gingen door kleppen en welke door 

natuurlijke sterfte kon niet achterhaald worden. Omdat sterfte van jongen 

tijdens het eerste broedsel een rol kan spelen bij de beslissing om al dan 

niet nogmaals te gaan broeden werd onderscheid gemaakt tussen ouders 

bij wie wel, en ouders bij wie geen jongen uitvlogen tijdens het eerste broedsel. 

3.2. Invloed van manipulatie op de kans op tweede broedsels 

Op de Hoge Veluwe maakt gemiddeld 40% van de mezen een tweede 

broedsel. Een mezenpaar kan het voor hen optimale aantal jongen in één 

of in twee broedsels grootbrengen, een tactisch probleem. Manipulatie van 

de broedselgrootte kan de tactiek van een mezenpaar beïnvloeden, waarbij 

de verwachting luidt, dat ouders van verkleinde broedsels meer, en ouders 

van vergrote minder tweede broedsels zullen maken dan ouders van normale 

broedsels. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. 

Ouders, die een verkleind eerste broedsel gehad hebben maken significant 

meer tweede broedsels dan ouders die een vergroot eerste broedsel kregen. 

Het percentage tweede broedsels voor ouders van normale eerste broedsels 

ligt tussen dan van verkleinde en vergrote broedsels in, maar is niet significant 

verschillend van één van beide (Tabel 1), Fig. 1 laat zien hoe de relatie met 

de broedselgrootte is. 

Tussen de categoriën bestaat geen verschil in uitkomstdatum, een variabele 

die normaal een groot deel van de variatie in het percentage tweede broedsels 

verklaart (Den Boer-Hazewinkel 1979). 
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Gemiddeld 12e..dags gewicht van vrouwtjes van vergrote (tt), normale <•) 
en verkleinde (A) eerste broedsels uitgezet tegen het gemiddelde aantal 
uitgevlogen jongen. Wit = met tweede broedsel; Zwart= zonder tweede broedsel. 
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Fig. 3. Gemiddeld 12e-dags gewichten van vrouwtjes met vergrote (8), normale <•) 
en verkleinde (A) tweede broedsels of vervolglegsels, uitgezet tegen het 
gemiddeld aantal uitgevlogen jongen. 
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Tabel 1. Aantal tweede broedsels gemaakt door ouders van vergrote, normale 

en verkleinde eerste broedsels. Ouders van vergrote eerste broedsels 

maken significant minder tweede broedsels dan ouders van verkleinde 

eerste broedsels (P = 0.046, Fisher exact toets). 

Vergroot 

Normaal 

Verkleind 

Met tweede 
broedsel 

2 

6 

8 

Zonder tweede 
broedsel 

13 

12 

9 

Totaal 

15 

18 

17 

Tabel 2. Aantal vervolglegsels gemaakt door ouders van vergrote, normale 

en verkleinde eerste broedsels, bij wie geen jongen uitgevlogen zijn. 

Met vervolg-
legsel 

Vergroot 15 

Normaal 12 

Verkleind 8 

Zonder vervolg-
legsel 

3 

3 

7 

Totaal 

18 

15 

15 

Tabel 3. Gemiddelde 12e-dags gewichten van vrouwtjes van vergrote, normale 

en verkleinde eerste broedsels die wel of niet een tweede broedsel 

maakten. 

Zonder tweede broedsel Met tweede broedsel 

Vergroot Normaal Verkleind Vergroot Normaal Verkleind 

x 17.38 17.56 18.15 17.95 18.50 18.53 

n 13 8 8 2 4 7 

a' 0.88 0.83 0.69 0.35 1.49 0.58 
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Kluyver (1963) vond ook al dat koolmezen die een groot broedsel opgevoed 

hadden minder tweede broedsels maakten dan ouders van kleine eerste 

broedsels. Bryant (1979) vond bij de huiszwaluw Delichon urbica), dat vrouwtjes 

die een tweede broedsel gemaakt hadden slechter overleefden buiten het 

broedseizoen dan vrouwtjes die geen tweede broedsel gemaakt hadden, een 

bewijs dat het maken van tweede broedsels zijn weerslag kan hebben op 

de overleving van de ouders. 

Of het voor een koolmees voordelig is om een tweede broedsel te maken 

hangt af van het verwachte succes in dat tweede broedsel en van het 

verwachte broedsucces in volgende jaren. Is de kans dat een jong, tijdens 

het tweede broedsel grootgebracht, overleefd tot het volgende broedseizoen 

minder dan 2 maal zo groot als het verwachte verlies aan eigen 

overlevingskans, door het maken van een tweede broedsel, dan is het voor 

ouders verstandiger met broeden te wachten tot volgend jaar (zie Pianka 

& Parker 1975). Als de verwachting van nakomelingschap uit het tweede 

broedsel niet verschilt voor ouders van vergrote en ouders van verkleinde 

eerste broedsels dan betekent het verschil in het percentage tweede broedsels, 

dat ouders van vergrote eerste broedsels meer aan overlevingskans moeten 

inleveren dan ouders van verkleinde eerste broedsels, als ze een tweede 

broedsel maken. Voor de tweede keer in één seizoen broeden kost dan meer, 

naarmate meer jongen in het eerste broedsel grootgebracht zijn, dwz. 

naarmate een grotere reproductieve inspanning geleverd is. 

Ook het gewicht van de vrouwtjes aan het eind van het eerste broedsel 

kan een rol spelen. Als het grootbrengen van jongen een negatieve invloed 

heeft op het gewicht van de ouders, zullen ouders van vergrote broedsels 

meer gewicht verliezen. Het gewicht van de vrouwtjes aan het eind van 

het eerste broedsel zal dan van invloed kunnen zijn op de keuze om al dan 

niet een tweede broedsel te beginnen. Hierover meer in hoofdstuk 4. 

Hoewel het aantal jongen gehalveerd was, maakte toch minder dan 50% 

van de ouders van verkleinde eerste broedsels een tweede broedsel. Dit kan 

in de eerste plaats komen doordat de overleving van jongen uit tweede 

broedsels in het algemeen laag is (Kluyver 1971), waardoor de ratio opbrengst 

aan jongen tegen verlies aan eigen overlevingskans daalt. Een tweede 

verklaring zou kunnen zijn dat migratie, ofwel speciaal in de groep ouders 

van verkleinde broedsels, ofwel over alle groepeneen rol speelt bv. door 

het verschijnsel gastbroeders. Dit zijn mezen zonder eigen territorium, die 
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in andermans territorium broeden en direct na het uitvliegen van de jongen 

het gebied verlaten (Drent 1983). Beide factoren hebben een negatieve invloed 

op het aantal tweede broedsels. Bovendien is het niet ondenkbaar dat een 

genetische component een rol speelt bij de veroorzaking van tweede broedsels. 

Concluderend kan gezegd worden dat het aantal jongen, grootgebracht 

tijdens het eerste broedsel, de kans op een tweede broedsel negatief 

beïnvloedt. De grootte van het eerste broedsel heeft zijn weerslag op de 

toekomstige reproductie in hetzelfde jaar. 

3.3. Invloed van manipulatie op de kans op vervolglegsels 

Ouders, bij wie tijdens het eerste broedsel alle jongen dood zijn gegaan 

kunnen een vervolglegsel gaan maken. De jongen gingen meestal al in een 

vroeg stadium dood, waardoor deze ouders een veel geringere reproductieve 

inspanning geleverd hebben dan ouders bij wie wel jongen uitgevlogen zijn. 

Verwacht werd daarom dat relatief meer vervolglegsels gemaakt zouden 

worden dan tweede broedsels. Dit was ook het geval. 32% van de ouders 

van wie het eerste broedsel geslaagd was maakte een tweede broedsel, 73% 

van de ouders van wie alle jongen doodgegaan waren tijdens het eerste broedsel 

maakte een vervolglegsel (X2 > 10, P < .001). Omdat het verschil in 

reproductieve inspanning tussen ouders van verschillend gemanipuleerde 

broedsels klein was door de vroege sterfte van de jongen werd geen significant 

effect van manipulatie op de kans op een vervolglegsel verwacht. 

Uit de gegevens blijkt dat manipulatie wel effect had op het aantal 

vervolglegsels. Ouders van vergrote, gestorven eerste broedsels maakten 

- hoewel niet significant (P = .068, Fisher exact toets) - vaker een 

vervolglegsel dan ouders van verkleinde gestorven eerste broedsels (Tabel 

2). Worden de categoriën vergroot en normaal samengevoegd dan blijkt dat 

ouders van verkleinde, gestorven eerste broedsels significant minder 

vervolglegsels maken dan ouders van niet verkleinde, gestorven eerste 

broedsels (P = .046, Fisher exact toets). 

Dit resultaat lijkt in eerste instantie lijnrecht tegenover de gegevens over 

de tweede broedsels te staan. Een plausibele verklaring kan echter gevonden 

worden in migratie. Daarbij spelen twee dingen een rol. In de eerste plaats 

zijn bij de verkleinde broedsels jongen weggehaald uit het nest en in de tweede 

plaats is de mate van verstoring groot door het kleppe_n en door de vele 
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controles. Dit kan de motivatie van ouders om in hetzelfde gebied opnieuw 

te beginnen negatief beïnvloeden en de vogels aanzetten on elders hun geluk 

te gaan beproeven. Voor ouders van normale en vergrote broedsels moet 

dit dan niet, of in mindere mate het geval zijn, doordat het aantal jongen 

gelijk gebleven, respectievelijk vergroot is. Van de ouders van verkleinde 

broedsels, die geen vervolglegsel begonnen zijn, zijn er in ieder geval nog 

maar weinig teruggevangen tijdens de wintervangsten (Tinbergen, pers. 

meded.), een indicatie dat deze vogels inderdaad vertrokken zijn. 

Migratie heeft ook invloed op de totale fractie van de ouders die een 

vervolglegsel maken. De in dit onderzoek gevonden 73% zal, door migratie, 

een onderschatting van het werkelijke percentage zijn. 

Concluderend kan gezegd worden dat ouders vaker voor de tweede keer 

binnen een· seizoen een broedsel beginnen als tijdens het eerste broedsel 

alle jongen dood zijn gegaan. 

Verkleining van de broedselgrootte tijdens het eerste broedsel verlaagd 

de kans op een vervolglegsel binnen hetzelfde gebied, als alle jongen sterven 

voor het uitvliegen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan migratie van ouders 

van verkliende, gestorven broedsels. 

4. INVLOED VAN MANIPULATIE OP HET GEWICHT VAN DE VROUWEN 

4.1. Inleiding en methode 

Een mogelijke oorzaak voor de negatieve correlatie tussen het aantal 

grootgebrachte jongen per ouder en de adulte overleving kan verband houden 

met de conditie van de ouders na het grootbrengen van een broedsel. Als 

het aan tal grootgebrachte jongen een negatieve invloed heeft op de conditie 

van de ouders, zullen ouders van grote - of vergrote - broedsels aan het 

eind van het broedseizoen in een slechtere conditie zijn dan de ouders die 

weinig jongen grootgebracht hebben. Voor zover de conditie niet voor de 

winter weer op peil gebracht kan worden, kunnen verschillen aan het eind 

van het broedseizoen overlevingsverschillen in de winter veroorzaken. 

In dit deel van het onderzoek is gekeken of conditieverschillen tussen 

ouders van vergrote, normale en verkleinde broedsels, na het grootbrengen 

van de jongen bestaan. Als maat voor de conditie van de ouders wordt het 

gewicht van de vrouwtjes gebruikt, omdat het gewicht van een vogel een 

indicatie kan zijn voor de hoeveelheid reservestoffen die zij bij zich draagt. 
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Een zware vogel zal meer reservestoffen in zijn lichaam opgeslagen hebben 

dan een lichte vogel van dezelfde grootte. 

Tevens is gekeken of gewichtsverschillen bestaan tussen ouders die wel 

en ouders die geen tweede broedsel maakten, aan het eind van het eerste 

broedsel, omdat ook bij de keuze om al dan niet een tweede broedsel te 

maken de con di tie van de ouders een rol zou kunnen spelen. 

Twaalf dagen na het uitkomen van de jongen werden de vrouwtjes 's nachts 

in de nestkast gevangen en gewogen. De gewichten van de vrouwtjes werden 

per categorie van manipulatie vergeleken. Dit gebeurde zowel tijdens het 

eerste broedsel als tijdens het tweede broedsel. Ook de tarsi, die reeds op 

de zevende dag gemeten waren werden per groep vergeleken om te checken 

of eventueel gevonden verschillen niet ontstaan waren door grootte-verschillen 

tussen de vrouwtjes uit de verschillende groepen. 

De rnann~tjes werden niet gewogen, omdat deze niet in de nestkast slapen 

in de jongentijd. 

4.2. Resultaten 

De a vondgewichten van de vrouwtjes op de 12e dag tijdens het eerste 

broedsel, voor de verschillende manipulatie-categorieën, zijn gegeven in 

Tabel 3 en Fig. 2. Er is onderscheid gemaakt tussen vrouwtjes die wel en 

vrouwtjes die geen tweede broedsel maakten. 

Vrouwtjes die een vergroot eerste broedsel kregen en geen tweede broedsel 

rnaakten waren gemiddeld lichter aan het eind van het eerste broedsel van 

vrouwtjes die een verkleind eerste broedsel gekregen hadden (t = 2.09, P < .05). 

Dit verschil was geen gevolg van grootteverschillen tussen de individuen 

(Tabel 4). 

Vrouwtjes die een vergroot tweede broedsel of vervolglegsel gekregen 

hadden waren op de 12e dag gemiddeld niet significant lichter dan vrouwtjes 

die een verkleind tweede broedsel of vervolglegsel hadden. De trend, dat 

vrouwtjes met vergrote broedsels lichter zijn dan die met normale, en deze 

weer lichter dan vrouwtjes met verkleinde broedsels, op de 12e dag, zit 

wel weer in de gegevens (Tabel 5). Voor de vervolglegsels apart geldt dat 

vrouwtjes met vergrote broedsels gemiddeld lichter waren dan vrouwtjes 

met niet-vergrote broedsels (Tabel 6, t = 1.78, P < .05). 
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Tabel 4. Gemiddelde tarsuslengte van vrouwtjes met vergrote, normale en 

verkleinde eerste broedsels. Geen significante verschillen tussen 

categorieën. 

Vergroot Normaal Verkleind 

x 19.6 19.6 19.7 

n 10 12 10 
(j .33 .37 .44 

Tabel 5. Gemiddelde 12e-dags gewichten van vrouwtjes met vergrote, normale 

of. verkleinde tweede broedsels of vervolglegsels. Geen significante 

verschillen tussen categorieën. 

Vergroot Normaal Verkleind 

x 17.10 17.18 17.52 

n 10 13 13 

ó .57 • 73 • 73 

Tabel 6. Gemiddelde 12e-dags gewichten van vrouwtjes met vergrote of 

niet-vergrote vervolglegsels. Vrouwtjes met vergrote vervolglegsels 

zijn de 12e dag gemiddeld lichter (t = 1. 78, P < .05). 

x 

n 

Vergroot 

17.09 

9 

.61 

Niet vergroot 

17.53 

16 

.57 
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Aan het eind van het tweede broedsel waren de vrouwtjes gemiddeld lichter 

dan aan het eind van het eerste broedsel (Tabel 7, t = 2.84, P < .01) vrouwtjes, 

die een tweede broedsel maakten waren op de 12e dag tijdens het eerste 

broedsel gemiddeld zwaarder dan vrouwtjes, die geen tweede broedsel maakten 

(Tabel 8, t = 2. 73, P < .ol). 

4.3. Discussie 

Aangezien er geen reden is aan te nemen dat de gemiddelde gewichten aan 

het begin van het broedseizoen per categorie verschillend waren, kunnen 

gewichtsverschillen na het grootbrengen van een broedsel vertaald worden 

in verschillen in gewichtsverlies. 

Gewichtsverlies van oudervogels tijdens het broedseizoen werd reeds eerder 

geconstate~rd bij de koolmees door Kluyver (1952), voor zowel mannetjes 

als vrouwtjes, zij het niet in afhankelijkheid van broedselgrootte. Husseli 

(1972) vond bij de sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) dat vrouwtjes die een 

experimenteel vergroot broedsel gekregen hadden gemiddeld 8% lichter 

waren dan vrouwtjes met normale broedsels na het grootbrengen van de 

jongen. De Steven (1980) vond in een populatie van de "Tree Swallow" 

(Iridoprocne bicolor) de tendens dat vrouwtjes met een vergroot broedsel 

meer gewicht verloren tijdens het broedseizoen dan vrouwtjes met normale 

broedsels. De overleving van ouders van vergrote en normale broedsels 

verschilde hier niet, in een jaar met een uitzonderlijk hoge overleving. Ook 

bij de koolmees is de overleving van ouders in jaren met veel wintervoedsel 

en een hoge overleving onafhankelijk van het aantal grootgebrachte jongen 

(Tin bergen 19 8 3 ). 

Gewichtsverschillen aan het einde van het broedseizoen tussen ouders, 

die broedsels van verschillende grootte opgevoed hebben, zijn dus al vaker 

gevonden. Een verband met de overleving is nog niet aangetoond. Toch is 

het zeker niet ondenkbaar dat het gewicht van ouders hierbij een rol speelt. 

Ouders van vergrote broedsels zijn gemiddeld lichter aan het eind van het 

broedseizoen en zullen minder reservestoffen bij zich dragen. Hetzelfde 

geldt voor ouders die een tweede broedsel of een vervolglegsel gemaakt 

hebben. Of dit een rol kan spelen bij de overleving in de rest van het jaar 

hangt af van de snelheid waarmee reserves weer aangevuld kunnen worden. 

In strenge winters met weinig voedsel zullen deze reserves met name 

belangrijk zijn. In die winters heeft het grootgebrachte aantal -jongen een 
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Tabel 7. Gemiddelde 12e-dags gewichten van vrouwtjes, die zowel tijdens 

het eerste als het tweede broedsel gewogen zijn. 

x 

n 

Eerste broedsel 

18.28 

9 

.70 

Tweede broedsel 

17.31 

9 

.75 

Tabel 8. Gemiddelde 12e-dags gewichten tijdens het eerste broedsel van 

vrouwtjes die wel of niet een tweede broedsel maakten. 

x 

n 

ó 

Met tweede broedsel 

18.43 

13 

.88 

Zonder tweede broedsel 

17.65 

29 

.85 
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negatieve invloed op de adulte overleving (Tinbergen et al., 1985). Ook het 

feit dat ouders direct na, of zelfs al tijdens het tweede broedsel, ruien kan 

in dit verband belangrijk zijn, als de conditie waarmee de vogel de rui in 

gaat de kwaliteit van het nieuwe verenkleed beïnvloedt. 

Vrouwtjes die een tweede broedsel maakten waren gemiddeld zwaarder 

dan vrouwtjes die geen tweede broedsel maakten, op de 12e jongendag tijdens 

het eerste broedsel. Voor een groot deel zal dit verschil veroorzaakt zijn, 

doordat ouders van verkleinde broedsels, die zwaarder waren, vaker tweede 

broedsels maakten dan ouders van vergrote broedsels, die lichter waren. 

Binnen de drie categoriën gaat het verhaal op, maar zijn de verschillen niet 

significant, de aantallen per groep zijn dan te laag. 

Voor een deel kunnen gewichtsverschillen tussen vrouwtjes die wel en 

vrouwtjes .die geen tweede broedsel maakten veroorzaakt worden door die 

beslissing zelf. Vrouwtjes, die een tweede broedsel gaan maken moeten daartoe 

hun reproductieve weefsels in stand houden. Veranderingen in de afmetingen 

van de ovaria en de oviducten van vrouwtjes die geen tweede broedsel gaan 

beginnen, zullen een daling van het gewicht van deze vrouwtjes tot gevolg 

hebben (Ricklefs 197 4). Vrouwtjes, die een vergroot eerste broedsel gehad 

hebben, maken minder tweede broedsels en zullen mede daardoor gemiddeld 

lichter zijn. Hierdoor kan geen antwoord gegeven worden op de vraag of 

het gewicht van de vrouwtjes een rol speelt bij de beslissing om al dan niet 

een tweede broedsel te maken. Het gewicht van vrouwtjes kan hierbij een 

causale rol spelen als een te laag gewicht aan het eind van het eerste broedsel 

betekent, dat ouders zich geen grote reproductieve inspanning meer kunnen 

permiteren in hetzelfde seizoen, waardoor de kans op succesvolle beëindiging 

van een tweede broedsel klein wordt, of hun eigen overlevingskans al te 

zeer daalt. 

Een andere, mogelijke verklaring voor het verschil in de fractie van de ouders, 

die een tweede broedsel maakten, heeft opnieuw met reductie van reproductief 

weefsel te maken. Freed (1981) vond voor de "House wren" (Troglodytes 

aedon) dat de vrouwtjes tijdens het broedseizoen in gewicht afnamen, maar 

dat dit gebeurde nog voordat de dagelijkse voedselbehoefte van de jongen 

maximaal was. Hij schreef dit toe aan reductie van reproductief weefsel, 

om minder energie uit te hoeven geven tijdens het fourageren en vliegen, 

met andere woorden, gewichtsverlies zou geen gevolg zijn van de inspanning 

die nodig is om jongen groot te brengen, maar een aanpassing,- om minder 

energie uit te geven tijdens het grootbrengen van jongen. In het geval van de 



- 15-

koolmees zou dit betekenen dat ouders van vergrote eerste broedsels vaker 

hun reproductieve weefsels reduceren, omdat ze harder moeten werken 

en deze extra ballast dan een belemmering vormt. Ouders van verkleinde 

eerste broedsels hoeven dit niet te doen, kunnen hun reproductieve weefsels 

op peil houden en maken daardoor meer tweede broedsels. Meer gedetailleerde 

gewichtsgegevens van koolmezen, liefst van mannetjes en vrouwtjes, zijn 

nodig om te bepalen of gewichtsverlies een aanpasssing aan, dan wel het 

gevolg is van het grootbrengen van jongen. 

Reductie van reproductief weefsel kan een verklaring zijn voor de 

gewichtsdaling van vrouwtjes tijdens het broedseizoen, maar het kan 

waarschijnlijk niet de gewichtsverschillen tussen ouders van vergrote, normale 

en verkleinde broedsels na het grootbrengen van de jongen geheel verklaren. 

Deze gewichtsverschillen kunnen het gevolg zijn van verschillen in 

fourageergedrag tussen koolmezen uit de drie categoriën. Ook daar is in 

dit onderzoek naar gekeken en wordt behandeld in hoofdstuk 5. 

Concluderend kan gezegd worden dat de broedselgrootte een negatieve 

invloed heeft op het gewicht van de ouders op de 12e jongendag. 

Vrouwtjes die wel een tweede broedsel maken zijn op de 12e dag tijdens 

het eerste broedsel gemiddeld zwaarder dan vrouwtjes die geen tweede 

broedsel maken, deels omdat zij die een tweede broedsel maken hun 

reproductieve weefsels op gewicht houden. 

Het is mogelijk dat het gewicht van de ouders na het grootbrengen van 

de jongen een causale rol speelt in de overleving van de ouders en bij de 

keuze om al dan niet een tweede broedsel te gaan maken. 

5. INVLOED VAN MANIPULATIE OP HET FOURAGEERGEDRAG VAN 

KOOLMEZEN 

5 .1. Inleiding 

Zoals bleek uit het vorige deel van dit verslag heeft manipulatie van 

broedselgrootte invloed op het gewicht van de ouders na het grootbrengen 

van de jongen. Gewichtsverschillen kunnen veroorzaakt worden door 

verschillen in fourageergedrag tussen ouders met verschillende broedsel

groottes. Twee mogelijkheden komen hierbij naar voren. 

In de eerste plaats kunnen ouders van vergrote broedsels meer in gewicht 

afnemen doordat ze zelf minder eten. Dat kan met name· het geval zijn als 
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ouders zoveel jongen hebben dat de maximale hoeveelheid voedsel die per 

tijdseenheid gebracht kan worden bereikt is. De ouder moet dan een keuze 

maken tussen zelf eten of de jongen voeren. Het is aan te tonen dat de beste 

keuze, dat wil zeggen, die verdeling van voedsel, waarbij de verwachting 

van nakomelingen die ook tot broedsen komen, over het hele leven van de 

ouder gemaximaliseerd wordt, inhoudt dat de ouder een deel van zijn eigen 

voedsel aan de jongen besteedt en dus zelf minder eet. Zijn of haar gewicht 

zal hierdoor afnemen en ouders van vergrote broedsels zullen meer in gewicht 

afnemen dan ouders van normale of verkleinde broedsels (Tinbergen 1983, 

naar een model van Kacelnik). In dit onderzoek is hier verder niet naar 

gekeken, omdat het hier mogelijk was om een goede schatting te verkrijgen 

van de hoeveelheid voedsel die de ouder zelf eet. 

In de eerste plaats kunnen ouders van vergrote broedsels meer in gewicht 

afnemen· doordat zij, omdat ze meer voedsel moeten brengen, meer energie 

uitgeven en dit niet direct aan kunnen vullen door extra te eten. Een 

combinatie van beide factoren is zeer goed mogelijk. Naar de tweede 

mogelijkheid is in dit onderzoek gekeken. 

Om de kosten voor ouders met broedsels van verschillende grootte te kunnen 

vergelijken is het nodig een indruk te hebben van de hoeveelheid energie 

die voor de verschillende onderdelen van het tijdsbudget van koolmezenouders 

nodig is. Drie groepen van bezigheden worden daartoe onderscheiden: vliegen, 

fourageren en andere bezigheden als zitten, poetsen, slapen en het voeren 

van de jongen. Een voorbeeld van een tijdsbudget is gegeven in Fig. 4. 

Voor spreeuwen (Sturnus vulgaris) is berekend dat vliegen ongeveer 2 x 

zoveel energie kost als fourageren en fourageren 6 x zoveel energie als 

,poetsen, slapen en zitten (Tinbergen 1981). Voor de koolmees zullen de 

preciese verhoudingen anders liggen, maar ook voor hen zal vliegen meer 

kosten dan fourageren en fourageren (veel) meer dan zitten, slapen en poetsen. 

Door verschuivingen in het tijdsbudget tot stand komen, komt naar voren 

als de vraag wordt gesteld, hoe een ouder aan meer voedsel kan komen als 

zijn of haar broedsel vergroot wordt. In de eerste plaats kan een ouder aan 

meer voedsel komen door een groter deel van de dag aan fourageren te 

besteden en minder tijd aan zitten, slapen etc. Hij besteedt dan ook meer 

tijd aan vliegen en zijn kosten nemen toe. In de tweede plaats kan hij meer 

voedsel komen door ook kleinere prooien in het dieet op te nemen. Dit wordt 
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vliegen in de kast vliegen fourageren vliegen in de kast 

Fig. 4. Fourageerbout en tijdsbudget; Tijdsbudget: een vogel kan per dag bv. 

10 uur fourageren 

2 uur vliegen 

3 uur zitten, poetsen, 
in de kast zijn etc. 

a. schrijver 

b. cilinder met uurwerk 

c: batterijen 

d. schakelaar 

= 67% 

= 13% 

= 20% 

Fig. 5. Activiteitsmeter. 

a. camera 

b. flitser 

c. fotocel 

d. horloge 

e. batterij 

Fig. 6. Camera. 
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geïllustreerd aan de hand van een model gegeven in bijlage II. Ook dan moet 

de vogel meer tijd besteden aan vliegen en nemen zijn kosten toe. Een derde 

mogelijkheid voor een koolmees om aan meer voedsel te komen is verder 

van de nestkast af te gaan fourageren, als hij daar een hogere opnamesnelheid 

kan halen. 

Alle drie de mogelijkheden gaan er van uit dat de vogel probeert voldoende 

voedsel te halen of, indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk voedsel te 

halen en daarbij zijn kosten te minimaliseren. Als een broedsel vergroot 

wordt zal de ouder meer tijd per qag aan fourageren besteden en/of gemiddeld 

kleinere prooien gaan voeren en/of verder van de kast af te gaan fourageren. 

Ouders van verkleinde broedsels zullen minder tijd aan fourageren besteden 

en/of grotere prooien voeren en/of dichter bij de nestkast blijven dan ouders 

van normale broedsels. 

In dit deel van het onderzoek is gekeken naar welke van de mogelijkheden 

de ouders kiezen en wat de consequenties daarvan zijn voor de fourageer

kosten. 

5.2. Materiaal en methode 

Om fourageergegevens van verschillende koolmezenparen te verkrijgen 

werd gebruik gemaakt van activiteitsmeters in een verplaatsbare kast met 

ingebouwde camera. Ook werden fourageerprotocollen gemaakt. 

Activiteitsmeters 

De hier gebruikte activiteitsmeters registreren het in en uit de nestkast 

gaan van oudervogels. Achter de nestboom werd een kast met een schrijver 

geplaatst, verbonden met een lipje dat voor de nestopening gehangen werd. 

Telkens als een vogel in of uit de nestkast ging gaf de schrijver een streepje 

op een papierstrook op een cilinder, respectievelijk omhoog of omlaag. Door 

het ingebouwde uurwerk dat de rol met een constante snelheid draaiende 

hield kon tevens het tijdstip van in of uitgaan bepaald worden (Fig. 5). 

Camera 

Om te bepalen wat jonge koolmezen gevoerd krijgen werd gebruik gemaakt 

van een 8 mm filmcamera die, ingebouwd in een kast, op de nestkast geplaatst 

kon worden. Telkens als een ouder de nestkast inging werd één filmbeeldje 

genomen waarop hij of zij te zien was met prooi en tijd van binnenkomst. 

Bij het verlaten van de kast werd weer een foto g~maakt (Fig. 6). De 

camerawerd tussen de 5e en de 10e dag op de nestkast geplaatst en bleef 
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dan op die nestkast tot de jongen uitgevlogen waren. Het broedsel in deze 

kast werd afwisselend vergroot, verkleind en weer op normale grootte 

gebracht. 

Bezoeksfrequentie 

Met behulp van de activiteitsmeters werden gegevens verkregen over 

het aantal bezoeken van ouders aan hun jongen, de verdeling van de bezoeken 

over de dag en de lengte van de periode van de dag dat de ouders actief 

waren. Geprobeerd werd dit te relateren aan het aantal jongen. Daartoe 

werd gemeten bij een vergroot, een verkleind en een normaal broedsel, zowel 

tijdens het eerste als tijdens het tweede broedsel, ongeveer vanaf de achste 

dag na het uitkomen van de jongen. Het aantal jongen in de camerakast 

werd afwisselend vergroot en verkleind. De relatie tussen broedselgrootte 

en bezo~ksfrequentie binnen één broedsel werd hier bepaald. Tevens werden 

de jongen in deze kast bijna dagelijks gewogen om te kijken of de ouders 

voldoende voedsel brachten. 

Prooisoorten en prooigrootte 

Het dieet van de jongen in relatie tot de broedselgrootte werd nader bekeken 

aan de hand van de foto's die met de camera op de nestkast gemaakt waren. 

De prooien waren op de foto's vaak niet goed herkenbaar, doordat op zijn 

minst een deel van de snavel van de koolmees de prooi bedekte en omdat 

koolmezen hun prooien nogal molesteren voordat ze ze aan de jongen voeren. 

De prooien werden daarom in categorieën ingedeeld, en wel rupsen 

(Lepidoptera), spinnen (Arachnoidea), langpootmuggen (Tipulidae), poppen 

Lepidoptera), een restgroep en een categorie onbekend. In de restgroep werden 

die prooien ingedeeld die wel herkenbaar waren op de foto's, maar niet tot 

de andere categorieën behoorden, veelal vliegen (Diptera), kevers (Coleoptera), 

vlinders (Lepidoptera), of eikapsels van spinnen. Vormde één van de andere 

categorieën minder dan 2% van het dieet, dan werd die ook bij de restgroep 

ondergebracht. Onder de categorie onbekend vielen die prooien die niet 

zichtbaar of herkenbaar waren op de foto's. 

Omdat verschillen in prooiaanbod gedurende de jongentijd waarschijnlijk 

veel invloed op prooigrootte en prooisoorten in het dieet van de jongen hadden 

en hier gezocht werd naar invloeden van manipulatie op het dieet, werd 

het dieet, op dagen dat het broedsel vergroot of verkleind was, steeds 

vergeleken met het dieet op de dichtstbijzijnde normale dag. Getoetst werd 

met een X 2 -toets voorkonafhankelijke variabelen (Siegel1956). 
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Omdat nauwkeurige meting van de prooien op de foto's in het algemeen 

niet mogelijk was, werden prooien ook naar grootte ingedeeld in categorieën. 

Rupsen werden in 6 categorieën ingedeeld, gegeven in Tabel 9. 

Langpootmuggen werden allen even groot verondersteld en zijn ongeveer 

zo groot als een rups van categorie M. Andere prooien werden niet op grootte 

ingedeeld. Vergelijking van de prooigroottes geschiedde door vergelijking 

van de afmetingen van rupsen of eventueel door vergelijking van de 

prooisoorten. De gemiddelde grootte van de over een bepaalde tijd gevoerde 

rupsen werd bepaald door de rangnummers van de verschillende categoriën 

te vermenigvuldigen met de bijbehorende fractie en dit te middelen over 

alle categorieën. De grootteverdelingen van de gevoerde rupsen werden 

grafisch uitgezet en verschillen in grootteverdelingen getoetst met behulp 

van een Kolmogorov-Smirnov toets (Siegel 1956). 

Op drie n·esten is gefotografeerd, één eerste broedsel (kast 115) en twee 

vervolglegsels (kast 302 en kast 116). Kast 115 en 116 hingen in een deel 

van het gebied met veel arm eikebos (Quercus robur), percelen grove den 

(Pinus sylvestris) en spar (Picea abies). Kast 302 ligt aan de rand van een 

aanplant van een jonge grove den. Verder stonden hier veel grote eiken, 

grove den, Amerikaanse eik (Quercus rubra) en enkele berken (Betula spec.). 

De ondergroei was hier veelal gras. Fourageergegevens worden, voor zover 

het fatanesten betreft, per kast behandeld. 

Vliegtijd en tourageerplaats 

Getracht werd door directe waarnemingen aan fouragerende koolmezen 

tijdsbudgetten op te stellen. Hieruit kon dan de vliegtijd per bezoek, als 

maat voor de afstand en de fractie vliegtijd berekend worden voor 

verschillende broedselgroottes. Door de beperkte waarnemingsmogelijkheden 

in een bos lukte dit slechts voor één Koolmees, de man van kast 115. 

5.3. Resultaten 

5.3.1. Bezoeksfrequenties voor verschillende kasten 

In Fig. 7 is het gemiddelde aantal bezoeken per dag weergegeven vanaf 

de achtste dag tegen het aantal jongen, voor drie eerste broedsels en drie 

vervolglegsels. Het aantal bezoeken per dag neemt toe met de broedselgrootte, 

tot een zeker maximum. 

Het aantal bezoeken per jong is lager voor de vergrote broedsels dan voor 
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Tabel 9. Indeling van rupsen in groottecategorieën. 

Categorie Afk. Rangnr. Globale afmetingen: lengte x dikte (cm) 

Klein K 1 t .9 x .18 
Middelklein MK 2 ± 1.2 x .25 
Midden M 3 t 1.3 x .27 
Middelgroot MG 4 ± 1.6 x .27 
Groot G 5 ± 2.0 x .34 
Zeer groot ZG 6 ± 2.5 x .36 

Tabel 10. Aantal bezoeken (Nb) per dag, aantal bezoeken per jong per dag, lengte 

Kast 

159 

269 

309 

van de periode waarin de ouders actief waren en het gemiddelde gewicht 

van de jongen op de 14e dag. Alle waarden zijn gemiddelden over een aantal 

dagen, voor drie eerste broedsels (Tabel 10) en drie vervolglegsels (Tabel 11). 

Nj =aantal jongen. 

Manip. Nj Nb per dag Nb per dag Activ. per. Gem. gew. j. 
cat. per jong (min) dag 14 (g.) 

G 3 416 139 942 12.4 

N 5-6 762 18'2-127 937 16.8 

G 12 983 82 972 14.3 

Tabel 11. Aantal bezoeken (Nb) per dag·, aantal bezoeken per jong per dag, lengte 

Kast 

194 

146 

334 

van de periode waarin de ouders actief waren en het gemiddelde gewicht 

van de jongen op de 14e dag. Alle waarden zijn gemiddelden over een aantal 

dagen, voor drie eerste broedsels (Tabel 1 0) en drie vervolglegsels (Tabel 11). 

Nj = aantal jongen. 

Manip. Nj Nb per dag Nb per dag Activ._per. -Gem. gew. j. 
cat. per jong (min) dag 14 (g.) 

K 3 161 54 916 17.3 

N 7-6 397 63 971 17.1 

G 11-7 402 55 965 16.5 
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de normale (Tabel 10 en 12), waarschijnlijk omdat de ouders van de vergrote 

broedsels tegen de grens van hun vermogen aan werken. Het aantal bezoeken 

per jong is significant lager voor het verkleinde vervolglegsel dan voor het 

normale (Tabel 13). Omdat de jongen van dit verkleinde broedsel (kast 194) 

het zwaarst zijn op dag 14 betekent dit, dat aan het verkleinde broedsel 

grotere prooien gevoerd zijn. Aan de drie jongen in kast 15 9 werden tijdens 

het eerste broedsel de meeste prooien gevoerd. Toch zijn deze jongen nog 

erg licht op dag 14. Dit kan komen doordat kleinere prooien gevoerd zijn,· 

of doordat deze jongen in de eerste week na het uitkomen veel geleden hebben. 

Van de oorspronkelijke 8 à 9 jongen in kast 159 zijn er in de eerste week 

4 à 5 dood gegaan. De 4 overgebleven jongen waren toen in een dusdanige 

conditie dat verwacht werd dat zij ook zouden sterven. Dit is niet gebeurd, 

maar beverdelijk voor de conditie van de jongen zal het niet geweest zijn. 

Uit Tabel 14 blijkt dat ouders van kleine broedsels gemiddeld minder lang, 

en ouders van grote broedsels gemiddeld langer actief zijn per dag. Dat 

betekent dat de laatsten 's ochtends eerder beginnen en/of •s avonds eerder 

ophouden met fourageren. 

De frequentieverdelingen van de bezoeken over de dag zijn weergegeven 

in Fig. 8. Dagen werden hiervoor ingedeeld in twee-uurs perioden. De grafiek 

geeft een tweetoppige verdeling te zien voor de kleine broedsels, kast 15 9 
./ 

en 194, en een ééntoppige verdeling voor het normale en het vergrote broedsel. 

Voor de kleine broedsels daalt de frequentie na de ochtendpiek om na 15.00 

uur weer toe te nemen tot een avondpiek. Het is alsof ouders van de kleine 

broedsels een soort middagpauze houden. De ouders van het normale broedsel 

(146) en het vergrote broedsel (309) doen dit niet. Bovendien ligt de 

ochtendpiek in de bezoeksfrequentie vroeger voor het vergrote broedsel 

dan voor de andere broedsels. Deze beide factoren kunnen als indicatie worden 

gezien voor het feit dat ouders van vergrote broedsels meer tijd aan 

fourageren besteden. Er wordt vroeger een hoge frequentie bereikt en er 

treedt geen dalwaarde in de frequentie op, midden op de dag. Bij het normale 

broedsel verschijnt die dalwaarde ook niet, maar de ochtendpiek valt wel 

later. De grafiek geeft een enigzins vertekend beeld doordat over verschillende 

twee-uurs perioden gesommeerd is. 
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Tabel 12. Resultaten t-toets voor vergelijking van het gemiddelde aantal 

bezoeken per jong per dag voor drie eerste broedsels (Tabel 12) 

en drie vervolglegsels (Tabel 13). 

Kast 1 - Kast 2 

159 

309 

159 

309 

269 

269 

t 

8.44 

10.94 

1.40 

df 

10 

8 

8 

p 

< .001 

< .001 

.05<P<.10 

Tabel 13. Resultaten t-toets voor vergelijking van het ge middelde aantal 

bezoeken per jong per dag voor drie eerste broedsels (Tabel 12) 

en drie vervolglegsels (Tabel 13). 

Kast 1 ~Kast:2: 

194 

194 

146 

146 

334 

334 

t 

2.09 

t < 1 

1.50 

df p 

13 < .05 

n.s . 

15 . 05 < p < .10 

Tabel 14. Resultaten t-toets voor vergelijking van de gemiddelde lengte van de 

actieve periode van ouders van 3 eerste broedsels en 3 vervolgbroedsels. 

Kast 1 - Kast 2 

309 

309 

269 

194 

194 

146 

159 

269 

159 

146 

334 

334 

t 

2.17 

3.18 

< 1 

5.20 

5.59 

< 1 

df 

11 

8 

15 

14 

p 

p < .05 

p < .01 

n.s. 

p < .001 

p < .001 

n.s. 
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5.3.2. Foto kast 302 

Bezoeksfrequentie voor verschillende broedselgroottes binnen één kast 

Het aantal bezoeken tot 11.30 uur op verschillende dagen voor verschillende 

broedselgroottes is opgetekend in Tabel 15 en grafisch uitgezet tegen het 

aantal jongen in Fig. 9 voor kast 302. 

Het aantal bezoeken tot 11.30 uur is evenredig aan het aantal jongen. De 

ouders van kast 302 zijn in staat om het aantal bezoeken per jong op korte 

termijn ongeveer constant te houden. Alleen dag 94 wijkt hiervan af. Dag 

94 was de dag voor het uitvliegen van de jongen. Prooigrootte en dieet zijn 

op die dag ook afwijkend van de andere dagen (pers. observ.). 

Prooisoorten 

De dieetsamenstelling voor broedsels van verschillende grootte op 

verschillende dagen is weergegeven in Fig. 10. De jongen in het verkleinde 

broedsel, dag 87, krijgen meer rupsen gevoerd dan de jongen in het normale 

broedsel, dag 86 (X2 = 3. 7, n.s.). Langpootmuggen worden aan het verkleinde 

broedsel niet gevoerd. De jongen in het vergrote broedsel, dag 92, krijgen 

minder rupsen gevoerd dan de jongen in het normale broedsel, dag 91, en 

meer langpootmuggen (X2 = 33.9, P < .001). 

Prooigrootte 

Voor kast 3 02 zijn de grootteverdelingen van de rupsen, die op verschillende 

dagen gevoerd werden, weergegeven in Fig. 11, 12 en 13. De verschillende 

categorieën zijn uitgezet tegen het percentage van die categorieën in het 

dieet. Tevens is steeds grootte-index (g.i.), het aantal jongen (nj) en het 

aantal rupsen (n) gegeven. In Tabel 16 staan de x2 waarden voor de 

Kolmogorov-Smirnov toets gegeven om te kijken of verschillen in 

prooigrootteverdelingen significant zijn. 

Het verschil in grootteverdeling tussen de ochtend van dag 86 en dag 87 

is niet significant, hoewel er een groot verschil in prooigrootte-index is. 

Het aantal prooien dat aan het verkleinde broedsel gevoerd werd was klein. 

Om het aantal rupsen (n) groter te maken kan de periode waarover 

gesommeerd is vergroot worden. Het nadeel hiervan is dat de middag direct 

volgend op de verkleining, de middag van dag 86, bij vergelijking betrokken 

moet worden (Tabel 1 7) en het is niet bekend hoe snel een mees op manipulatie 

reageert. 

Na herindeling geeft de vergelijking van de grootteverdelingen op dagen 

85B/86A en 868/87 A (Fig. 13) een significant verschil in prooigrootteverdeling 
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Tabel15. Aantal bezoeken (Nb) tot 11.30 uur op verschillende dagen met 

verschillende aantallen jongen (Nj) in kast 302, en het aantal bezoeken 

per jong (Nb/Nj). 

Dag Nj Nb Nb/Nj 

86 6 117 19.5 

87 2 45 22.5 

91 6 146 24.3 

92 8 197 21.9 

94 5 199 39.8 

Tabel 16. Resultaten van Kolmogorov-Smirnov toets voor vergelijking van 

prooigrootteverdelingen op verschillende dagen Nj = aantal jongen 

A= ochtend. 

Dag 1 - Dag 2 

86A 

91 

87A 

92 

Nj 1 - Nj2 

6- 2 

6- 8 

5.18 

1.39 

p 

.05 < p < .10 

n.s. 

Tabel 17. Grootte-index van rupsen, aantal jongen en aantal rupsen op 

verschillende dagen. A = ochtend B = middag. 

G.I. 

N rupsen 

Nj 

86A 

3.5 

63 

6 

86B 

4.7 

34 

2 

86A 

4.1 

34 

2 

87B 

4.0 

136 

9 
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Fig. 10. Samenstelling van het dieet dat de jongen in kast 302 op 
4 verschillende dagen gevoerd kregen. J = jongen; N = aantal prooien. 
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Fig. 12. Grootteverdeling van rupsen 
gevoerd aan een vergroot (dag 92) 
en een normaal (dag 91) broedsel. 
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Fig. 13. Grootteverdeling van rupsen g·evoerd aan een normaal (858/86 A) en 
een verkleind (868/87 A) broedsel. 
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te zien, doordat aan het verkleinde broedsel grotere rupsen gevoerd werden 

(Tabel 18). 

Tussen dag 91 en dag 92 bestaat geen significant verschil in de 

grootteverdeling van de rupsen (Tabel 16). Ook de grootte-indices verschillen 

niet. Vergroting van het broedsel had geen invloed op de grootte van de 

rupsen die aan de jongen gevoerd werden. Verandering van de gemiddelde 

prooigrootte kan ook tot stand komen door verandering van het dieet. Op 

de dag van vergroting werden veel minder rupsen gevoerd aan de jongen. 

Voor kast 302 was de gemiddelde rups die gevoerd werd groter dan de 

gemiddelde andere prooi. Een langpootmug heeft bijvoorbeeld ongeveer 

grootte-index 3, terwijl de gemiddelde rups grootte-index 3.9 had. Een daling 

van het percentage rupsen in het dieet heeft dan tot gevolg dat de gemiddelde 

grootte van de gevoerde prooien ook daalt. Dat betekent dat aan het vergrote 

broedsel op· dag 92 gemiddeld kleinere prooien gevoerd werden, dan aan 

het normale broedsel op dag 91. Deze redenering wordt ondersteund door 

de gegevens over de gewichten van de jongen (Tabel 19) en de 

bezoeksfrequentie (Tabel 15). De jongen namen de dag van vergroting af 

in gewicht1 hoewel het aantal bezoeken per jong even hoog was als op een 

normale dag. Dat betekent dat kleinere prooien of prooien met minder 

voedingswaarde gevoerd zijn. 

Uit Tabel 18 blijkt dat ochtend en middag van dag 86 significant van elkaar 

verschilden in prooigrootteverdeling. Aan het verkleinde broedsel werden 

grotere rupsen gevoerd. Ochtend en middag van dag 87 verschilden niet 

in prooigrootteverdeling. Ook de prooigrootte-indices zijn bijna gelijk. het 

toevoegen van maar liefst 7 jongen aan het verkleinde broedsel had geen 

direct effect op de grootte van de gevoerde rupsen, een ondersteuning van 

het bezwaar tegen het gebruik van periodes direct volgend op manipulatie. 

Opvallend is verder nog dat langpootmuggen het meest gevoerd werden 

toen het broedsel vergroot was en niet aan het verkleinde broedsel. Dit kan 

een gevolg zijn van een verschil in aanbod van langpootmuggen op 

verschillende dagen, het kan ook zijn dat dit een effect van prooikwaliteit 

is, als langpootmuggen kwalitatief slechter zijn dan bijvoorbeeld rupsen. 

Dit is met name opvallend omdat een analoog verschijnsel gevonden is met 

betrekking tot de larve van de langpootmug, de emelt, bij de Spreeuw 

(Tinbergen 1981). De fractie emelten in het dieet van de jongen neemt toe 

als de broedselgrootte toeneemt, terwijl meer rupsen... gevoe!'d worden 

naarmate het broedsel kleiner is. Emelten zijn voor spreeuwenouders 

makkelijker te verkrijgen dan rupsen. Experimenten wezen uit dat spreeuwen 

rupsen prefereren boven emelten; deze preferentie wordt toegeschreven 

aan een kwaliteitsverschil tussen rupsen en emelten. Van een soortgelijk 
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Tabel 18. Resultaten van de Kolmogorov-Smirnov toets voor vergelijking 

van prooigrootte-verdelingen over verschillende periodes. 

Nj =aantal jongen, A = ochtend, B = middag. 

Dag 1 Dag 2 

85B/86A 868/87 A 

87 A - 87B 

86A - 86B 

Nj 1 - Nj2 

6- 2 

2- 9 

6- 2 

8.45 

2.65 

10.80 

p 

p < .05 

n.s. 

p < .01 

Tabel19. G~wichtstoename van de jongen in kast 302 in verschillende periodes. 

Gegevens zijn de dagen waarop gewogen is en de manipulatie in de 

periode daaraan voorafgaand. 

Datum 87 88 91 92 93 94 
Manipulatie G N G K N 

Gem. gewichts-
verschil (g) +.27 +2.0 -.56 +1.9 +.22 

Ó(n-1) (g) .20 .33 .27 .14 .66 

n jongen in nest 9 6 8-9 2 5 

n jongen gewogen 6 6 5 2 5 

Opmerkingen 1j t 

Tabel 20. Grootte-index, aantal ingedeelde rupsen, aantal jongen, en aantal 

bezoeken op verschillende dagen voor kast 116. 

Dag 97 Dag 98 Dag 103 

G.I. 3.5 4.1 4.1 

N 41 22 38 

Nj 4 2 3 

Nb 71 38 83 
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verschijnsel, een keuze voor kwaliteit als weinig jongen gevoerd moeten 

worden en een keuze voor kwantiteit als veel jongen gevoerd moeten worden, 

zou het hier ook sprake kunnen zijn. Verder onderzoek zal dit uit moeten 

wijzen, waarbij met name aan prooipreferentie experimenten te denken 

valt. Het voeren van de relatief kleine spinnen werd reeds eerder door Royama 

(1970) aan een kwaliteitseffect toegeschreven. 

Samengevat ziet het verhaal voor kast 302 er als volgt uit: als het broedsel 

vergroot wordt neemt het aantal bezoeken van de ouders evenredig toe met 

het aantal jongen en worden kleinere prooien gevoerd. De kosten voor de 

ouders nemen dus toe en het gewicht van de jongen neemt af, er wordt niet 

voldoende voedsel gebracht. 

Als het broedsel in kast 302 verkleind wordt neemt het aantal bezoeken 

evenredig af met het aantal jongen en worden gemiddeld grotere prooien 

gevoerd. De kosten voor de ouders zijn dan lager, de jongen nemen veel 

in gewicht toe. 

5.3.3. Foto kast 116 

Prooisoorten en prooigrootte 

Manipulatie heeft hier geen effect op het dieet van de jongen. De categorie 

onbekende of slecht zichtbare prooien is hier groot en het aantal gevoerde 

prooien klein, waardoor deze gegevens niet erg betrouwbaar zijn. Als in 

kast 116 een verkleind broedsel zit worden grotere rupsen gevoerd dan wanneer 

er een normaal broedsel in zit. Het verschil is niet significant, het aantal 

gevoerde rupsen is hier ook klein. Het aantal bezoeken per jong is ongeveer 

gelijk voor beide dagen (dag 97 en 98, Tabel 20). 

Het verhaal voor kast 116 zal waarschijnlijk overeenkomen met dat van 

302. De hoeveelheid gegevens is te beperkt om afzonderlijk conclusies te 

kunnen trekken. 

5.3.4. Foto kast 115 

Bij dit broedsel is tussen dag 56 en dag 62 het vrouwtje door onbekende 

oorzaak verdwenen. 

Prooisoorten 

Verkleining van het broedsel heeft bij kast 115 geen duidelijke 

dieetverandering tot gevolg (Fig. 15). Het dieet bestaat op dag 62 en dag 

64 voor meer dan 8096 uit rupsen. 
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Prooigrootte en bezoekfrequentie 

Er is een significant verschil in prooigrootteverdeling (X2 = 11.8, P < .01) 

maar de gemiddelde groottes van de rupsen verschillen nauwelijks voor beide 

dagen (Fig. 16 en Tabel 21). Verkleining van het broedsel heeft hier dus geen 

invloed op de grootte van de gevoerde prooien. 

Het aantal bezoeken per jong is voor kast 115 zeer variabel (Tabel 22A). 

Op dag 62· is het aantal bezoeken per jong duidelijk lager dan op dag 64. De 

man van kast 115 is niet in staat 8 jongen alleen groot te brengen, hetgeen 

ook blijkt uit de gewichten van de jongen (Tabel 22B). Het lage aantal 

bezoeken op dag 56 is waarschijnlijk te wijten aan de slechte 

weersomstandigheden. Er waren op dag 56 nog wel twee ouders bij kast 115. 

Vliegtijd en bezoeksfrequentie 

De uit de protocollen berekende fracties van de tijd, die door de man van 

kast 115 op verschillende dagen aan vliegen besteed worden, zijn gegeven 

in Tabel 23. 

Het hoogste percentage vliegtijd werd bereikt op de ochtend na de dag 

dat het broedsel in kast 115 vergroot was en de volgende ochtend, hoewel 

toen het broedsel al weer verkleind was. De periode waarover gemeten is 

bedroeg die dag echter maar 11 minuten. De middag direct na de vergroting 

werd nog geen verhoogde fractie vliegtijd gemeten. Het kan zijn dat de 

jongen eerst hongerig moeten zijn, voordat de ouder zijn foorageergedrag 

aanpast. Bovendien zijn ouders 's middags minder actief dan 's ochtends 

(Fig. 8). Eenzelfde verhaal geldt voor het verhoogde percentage vliegen 

op de ochtend van dag 63. De jongen zijn dan nog erg hongerig doordat het 

broedsel vergroot is geweest en de jongen daardoor in gewicht achteruit 

gegaan zijn. Bovendien werd, zoals vermeld, die ochtend maar 11 minuten 

gemeten. 

Een verdere analyse van de gegevens uit Tabel 23 laat zien dat de vliegtijd 

per bezoek een positief verband met het aantal bezoeken per 1000 seconden 

vertoont (r = 0. 72, P < 0.067, Fig. 17 A) hoewel net niet significant. Deze 

relatie suggereert dat het mannetje in staat was door verder weg te fourageren 

een groter aantal voedingen per tijdseenheid te verzamelen, van gemiddeld 

dezelfde grootte. Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat het percentage van 

de tijd besteed aan vliegen sterk toeneemt met toenemend aantal bezoeken 

(r = .92, P < 0.004, Fig. 17B). Onder de aanname dat het gewicht van het 

mannetje constant is gebleven lijkt het erop dat mannetje 115 onder druk 

van het grote aantal jongen in zijn kast alleen meer voedsel kon brengen 

ten koste van een hoger percentage vliegtijd. 
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Tabel 21. Grootte-index, aantal ingedeelde rupsen en aantal jongen op twee 

verschillende dagen voor kast 115. 

G.I. 

N 

Nj 

Dag 62 

2.6 

390 

8 

Dag 64 

2.5 

646 

3 

Tabel 22A. Aantal bezoeken, aantal jongen en aantal bezoeken per jong op 

verschillende dagen voor kast 115. 

Dag Nj Nb Nb/Nj 

56 4-3 308 88 

62 8 770 96 

64 3 447 149 

67 3 479 160 

Tabel 22B. Gemiddelde gewichten van de jongen in kast 115, voor en na 

vergroting van het broedsel. 

Voor vergroting 

Na vergroting 

Eigen jongen 

G 

16.2 

14.0 

o' (n-1) 

.6 

.6 

Extra jongen 

G 

13.9 

13.2 

6 (n-1) 

.8 

.9 
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Tabel 23. Percentage van de fourageertijd dat aan vliegen besteed werd door 

de man van kast 115 op verschillende dagen. 

Dag Nj Dagdeel Gem.bez.(s) Gem.vlt. (s) Freq. % vlt. Duur meting 
(min) 

61 3 D 54 6.8 18.5 12.6 42 

61 8 M 61 8.5 16.4 13.9 76 

62 8 0 47 10.0 21.3 21.3 125 

62 3 M 56 8.3 17.9 14.8 44 

63 3 0 48 10.0 20.8 20.8 11 

65 3 0 83 7.3 12.0 8.8 65 

68 3 0 68 5.8 14.7 8.5 126 

0 = Ochtend; M = Middag; Gem.bez. = Gemiddelde duur van één fourageerbout; 

Gem. vlt. = Gemiddelde tijd per foorageerbout besteedt aan vliegen; 

Freq. = Aantal bezoeken per 1000 s.; %vit. = % van de foorageertijd dat aan 
vliegen besteed wordt. 
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Aantal bezoeken/1 000 sec. 

Fig. 17 a. De vliegtijd per bezoek als functie van het aantal bezoeken per 1000 sec. 
voor mannetje 115. 

10 20 
Aantal bezoeken/1 000 sec. 

Fig. 17b. Het percentage van de tijd besteed aan vliegen als functie van het 

aantal bezoeken per 1000 sec. voor mannetje 115. 
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5.4. Discussie 

Het aantal bezoeken per dag dat ouders kunnen brengen is aan een maximum 

gebonden. Voor ouders met normale broedsels is dit maximum waarschijnlijk 

nog niet bereikt. Zij zouden bij constant lichaamsgewicht op verschillende 

manieren voldoende voedsel naar hun jongen kunnen brengen en kiezen 

waarschijlijk die manier, waarbij de kosten van de ouders het laagst zijn. 

Dit zal inhouden dat de ouder probeert zo weinig mogelijk tijd te besteden 

aan vliegen, omdat die bezigheid de meeste energie vergt. De vliegtijd per 

dag is afhankelijk van de bezoeksfrequentie (omgekeerd evenredig met de 

prooigrootte als de hoeveelheid voedsel vaststaat), en de vliegtijd per bezoek 

(evenredig met de afstand nestkast-fourageerplek). Uit de mogelijke 

combinaties van die factoren zal de vogel dan die kiezen, waarbij voldoende 

voedsel wordt gebracht en zo weinig mogelijk gevlogen hoeft te worden. 

Wordt een broedsel verkleind, dan is minder voedsel nodig en besteden ouders 

minder tijd aan fourageren (Tabel 14 en Fig. 8), voeren ze gemiddeld grotere 

prooien (kast 302) en/of kunnen ze dichter bij de kast gaan fourageren. Het 

laatste is door ons niet gemeten. Er wordt dan door de ouders minder gevlogen 

en de kosten nemen dientengevolge af. Wordt een broedsel vergroot, dan 

zijn ouders waarschijnlijk niet meer in staat om voldoende voedsel te brengen 

(Tabel 19 en 22A, jonggewichten). Het fourageercriterium van ouders 

verandert dan van "hoe breng ik voldoende voedsel tegen zo min mogelijk 

onkosten" in "hoe breng ik zoveel mogelijk voedsel". In vergelijking met 

normale broedsels houdt dit in dat meer tijd aan fourageren besteed wordt 

(Tabel 14, Fig. 8), gemiddeld kleinere prooien gevoerd worden, zoals bij 

kast 302, of verder van de kast af gefourageerd wordt, zoals bij kast 115. 

De fractie van de tijd, die door de ouders aan vliegen besteed wordt, neemt 

toe en daarmee de kosten. 

Bij deze redenering is geen rekening gehouden met kwaliteitsverschillen 

tussen prooien. Die zullen zeker een rol spelen, waarbij door ouders van 

verkleinde broedsels waarschijnlijk de nadruk op kwaliteit en door de ouders 

van vergrote broedsels de nadruk op kwantiteit gelegd zal worden (zie Drent 

& Daan 1980). De hier gesuggereerde verschillen in fourageerkosten tussen 

ouders van verschillend gemanipuleerde broedsels zullen daardoor verkleind 

worden. 

Of de hoeveelheid voedsel, die ouders kunnen brengen, beperkt wordt door 

de hoeveelheid voedsel op het territorium of doordat ene_rgie-uitgaven van 

ouders aan een maximum gebonden zijn, is niet bekend. Aanwijzingen voor 
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dit laatste worden gegeven door Drent &. Daan (1980). Energie-uitgaven 

van verschillende vogels lijken tijdens de jongentijd gebonden aan een 

maximum van 4 BMR, hetgeen er voor de spreeuw op neer komt, dat hij 

20% van de tijd dat hij niet slaapt besteedt aan vliegen. Eenzelfde maximum 

werd in dit onderzoek gevonden voor de mannetjes van kast 115 op de dag 

dat zijn broedsel vergroot was. 

Hoe meer jongen grootgebracht moeten worden, des te hoger zullen de 

kosten voor de ouders zijn. Als deze energie-uitgaven niet gecompenseerd 

worden of kunnen worden door voedselopname door de ouders, zouden 

verschillen in fourageerkosten, tengevolge van manipulatie van de 

broedselgrootte, verschillen in gewicht van ouders na het grootbrengen van 

de jongen, zoals gevonden tussen ouders van vergrote, normale en verkleinde 

broedsels, kunnen veroorzaken. Het dieet van de ouders is door ons niet 

bestudeerd. -Bij de Spreeuw werd gevonden dat het dieet van ouders verandert 

als de broedselgrootte verandert (Tinbergen 1981). Er werd tevens een verband 

gevonden tussen het namiddaggewicht van ouders en de fractie vliegtijd 

in de periode ervoor. Op dagen dat het broedsel van een Spreeuw vergroot 

was, en het percentage vliegtijd het hoogst was, daalde de vogel veel in 

gewicht. Het is aannemelijk dat dit ook bij Koolmezen het geval zal zijn, 

en dat ook hier vogels veel in gewicht dalen op dagen dat hun broedsel vergroot 

is. Evenzo kunnen verschillen in percentage vliegtijd gewichtsverschillen 

tussen ouders van vergrote, normale en verkleinde broedsels na het 

grootbrengen van de jongen veroorzaakt hebben. Wat dit betreft bestaat 

er verschil tussen de broedsels in de kamarakast, die steeds over korte 

periodes, 1 dag, vergroot of verkleind werden, en de broedsels die permanent 

vergroot of verkleind werden. Als een dag vergroting een gewichtsdaling 

tot gevolg heeft van de ouders hoeft dit niet te betekenen dat een continue 

vergroting van een broedsel ook een gewichtsdaling van ouders tot gevolg 

heeft. In de eerste plaats zal gewichtsdaling van oudervogels aan beperkingen 

gebonden zijn, in de tweede plaats kunnen ouders het zich misschien niet 

permiteren om continu op een laag gewicht te zitten. 

Een punt wat nog aandacht vraagt is het verschil tussen eerste en tweede 

broedsels. Tijdens het eerste broedsel is het aantal bezoeken per jong ongeveer 

twee maal zo hoog als tijdens het tweede broedsel, omdat de prooien tijdens 

het eerste broedsel gemiddeld kleiner zijn. Het grootbrengen van jongen 

zal daardoor de ouder tijdens het tweede broedsel minde_r energie kosten. 

Als verschillen in fourageerkosten gewichtsverschillen tussen ouders 

veroorzaken, zou je verwachten dat de lijn die de relatie tussen het gewicht 
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van de vrouw en het aantal grootgebrachte jongen weergeeft bij eerste 

broedsels (Fig. 2) een steiler verloop zou hebben dan bij tweede broedsels 

(Fig. 3). Dit is niet het geval: het gewichtsverlies van ouders per grootgebracht 

jong is ongeveer gelijk voor eerste broedsels en voor tweede of vervolglegsels. 

Het kan zijn dat ouders tijdens het tweede broedsel gemiddeld verder weg 

moeten gaan om voedsel te zoeken, omdat de prooidichtheid waarschijnlijk 

kleiner isJ waardoor het verschil in prooigrootte en aantal bezoeken 

gecompenseerd wordt door een verschil in vliegtijd per bezoek. De kosten 

van het grootbrengen van jongen hoeven dan niet te verschillen voor ouders 

van eerste of tweede broedsels. 

Als de prooidichtheid tijdens het tweede broedsel lager is kan dit ook het 

verschil in reactie op vergroting tussen de ouders van kast 115 en de ouders 

van kast 302 verklaren. Tijdens het eerste broedsel (115) is de prooidichtheid 

groot, maar. de prooien zijn klein, waardoor het nog maar de vraag is of 

de opbrengst vergroot kan worden door kleinere prooien te voeren. Belangrijker 

kan dan zijn, om als het broedsel vergroot is die plekken te exploiteren waar 

de prooidichtheid het grootst is, ook al liggen die verder van de kast af. 

Tijdens het tweede broedsel is de spreiding in afmetingen van de prooien 

groot, maar het aantal prooien waarschijnlijk lager, waardoor het dan wel 

zinvol kan zijn om bij broedselvergroting gemiddeld kleinere prooien te voeren. 

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit verschil in tactiek tussen eerste 

en tweede broedsels algemeen is. 

De nadruk bij verder onderzoek zal moeten liggen op het verkrijgen van 

gekoppelde protocol-fotogegevens, zodat zowel de invloed van manipulatie 

op de vliegtijd per bezoek als op de grootte van de gevoerde prooien bekeken 

kan worden. Deze beide factoren kunnen niet los van elkaar gezien worden, 

zoals ook zal blijken uit de verschillen in fourageergedrag tussen mannetjes 

en vrouwtjes (Hoofdstuk 6). Ook het meten van de voedselsituatie op het 

territorium is van belang. 

Met betrekking tot de gewichtsgegevens zou het interessant zijn om de 

ouders vaker te wegen tijdens de jongentijd, om te kijken wanneer de daling 

in gewicht optreedt en met name ook mannetjes te wegen omdat reductie 

van reproductief weefsel bij hen geen rol speelt. 

Concluderend kan gezegd worden dat manipulatie van broedselgrootte 

de kosten van het grootbrengen van jongen voor ouders beïnvloedt. Om aan 

meer voedsel te komen besteden ouders van vergrote broedsels meer tijd 

aan fourageren, voeren gemiddeld kleinere prooien of fourageren verder 

van de nestkast af dan ouders met een normaal broedsel. 
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Zij besteden daardoor meer tijd aan vliegen en de kosten van het grootbrengen 

van een broedsel zullen daardoor groter zijn. Ouders van verkleinde broedsels 

besteden minder tijd aan fourageren en voeren gemiddeld grotere prooien. 

Het grootbrengen van een broedsel zal hen minder energie kosten dan ouders 

van een normaal broedsel. 

Verschillen in fourageerkosten kunnen . de gewichtsverschillen, zoals 

gevonden -· tussen ouders van vergrote, normale en verkleinde broedsels, 

veroorzaakt hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de eigen consumptie 

van ouders bij verschillende broedselgroottes. 

6. VERSCHILLEN IN FOURAGEERGEDRAG TUSSEN MANNETJES EN 

VROUWTJES 

6.1. Inleiding 

De winteroverleving van zowel mannetjes als vrouwtjes op Vlieland is 

negatief gecorreleerd met het grootgebrachte aantal jongen in jaren met 

weinig wintervoedsel (Tinbergen et al., 1985). Als fourageerkosten hierbij 

een rol spelen, dan moet dat voor zowel mannetjes als vrouwtjes gelden. 

In dit onderzoek is daarom ook nog gekeken naar verschillen in 

fourageergedrag tussen mannetjes en vrouwtjes, met name in aantal bezoeken, 

grootte van de gevoerde prooien en terreingebruik. 

6.2. Methode 

Ook hierbij werd gebruik gemaakt van de foto's, gemaakt met behulp van 

de camarakast. Mannetjes en vrouwtjes konden goed van elkaar onderscheiden 

worden op de foto's en daardoor konden het aantal bezoeken, de grootte 

van de gevoerde prooien en de prooisoorten vergeleken worden voor mannetjes 

en vrouwtjes. Bij de vergelijking van prooisoorten werden ook rupsen in soorts

categorieën ingedeeld. Een soortscategorie omvatte één rupsensoort of een 

aantal op elkaar lijkende rupsensoorten en werd aangeduid met een code. 

Voor vergelijking van de grootte van de door mannetjes en vrouwtjes gevoerde 

prooien werden spinnen evenals rupsen op grootte ingedeeld, in drie 

categorieën, klein (rangnr. 1), midden (rangnr. 2) en groot (rangnr. 4). 

De gegevens van twee broedsels zijn voor dit onderdeel gebruikt, die 

van kast 302 en kast 309. Zoals eerder gemeld werd het broedsel in kast 

302 afwisselend vergroot, verkleind of normaal gelaten. In .kast 30_9 zat een 

vergroot broedsel met 12 jongen. Op deze kast is 1 dag gefotografeerd. 
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6.3. Resultaat 

6.3.1. Kast 302 

Uit Fig. 20 valt af te lezen dat naarmate de jongen ouder worden, het 

vrouwtje relatief meer bezoeken gaat brengen. Het aandeel van het vrouwtje 

in de bezoeken is + 40% bij jongen van 5 dagen en ~ 70% als de jongen 14 

dagen oud· zijn. Het aandeel van de man wordt groter naarmate het aantal 

jongen groter wordt (Fig. 21). Van dag 85 tot dag 95, de dag dat de jongen 

uitvlogen, werd 57% van de voederingen door het vrouwtje verzorgd, 43% 

door de man (Tabel 24). 

Uit Fig. 22 is af te lezen dat de man meer rupsen voerde dan het vrouwtje 

(x2 = 8.4, P < .01) en meer langpootmuggen (x2 = 25.6, P < .001). Andere 

prooien werden meer door het vrouwtje gevoerd, beide voerden relatief 

evenveel spinnen. 

Vergelijking van de soorten rupsen die door man of vrouw gebracht werden 

geeft duidelijke verschillen te zien, Fig. 23. De man voerde veel meer G2 

rupsen en het vrouwtje voerde relatief meer G1, G4 en rupsen uit de restgroep. 

Het vrouwtje van kast 302 voerde gemiddeld kleinere rupsen (Fig. 24, 

Tabel 25) en zij was daar zeer consequent in (Tabel 26). Ook voerde het 

vrouwtje gemiddeld kleinere spinnen aan de jongen dan de man (Fig. 25, 

Tabel 25). 

In Fig. 26 staan voor kast 302 de richtingen aangegeven waarin man en 

vrouw gingen om te fourageren. In een aantal gevallen kon gezien worden 

waar de vogels landden, in de rest van de gevallen werden de vogels voortijdig 

uit het oog verloren. De man werd vaak (25 keer) al kwijtgeraakt in de 

nestboom; het is waarschijnlijker dat hij dan doorging naar het gebied met 

de eiken en de Amerikaanse eiken dan dat hij naar de jonge grove dennen 

ging want boven de jonge grove dennen waren de mezen goed te zien. Duidelijk 

is het verschil in gebiedsbezoek. De man ging in de tijd dat waargenomen 

werd veelal naar het gebied met eik en Amerikaanse eik, het vrouwtje ging 

naar de jonge grove dennen en soms naar gras of berk. Enige overlap zit 

er wel in de gebieden die ze bezoeken, maar de nadruk ligt duidelijk 

verschillend. Deze gegevens werden verzameld gedurende 

waarnemingsperiaden op drie verschillende dagen. 

6.3.2. kast 309 
-

In kast 309 zaten 12 jongen. Hier is slechts 2 halve dagen gefotografeerd. 

Mannetjes en vrouwtjes brachten hier relatief evenveel rupsen (Fig. 27), 

maar de man voerde meer poppen (x2 = 8.9, P < .001) en het vrouwtje meer 
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Fig. 20. Percentage van de bezoeken dat door de 
vrouwtje gebracht werd tegen de leeftijd 
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van de jongen. De richtingscoëfficiënt is 
significant afwijkend van 0 (t = 7. 7 4, P < .01). 

Fig. 21. Percentage van de bezoeken dat 
door het vrouwtje gebracht werd 
tegen de broedselgrootte, 
voor kast 302. 
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Fig. 22. Samenstelling van het dieet dat door 
mannetje en vrouwtje aan de jongen 
van kast 302 gevoerd werd van dag 85 
tot dag 95. 
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Fig. 23. Fracties van de rupsen uit 
verschillende categorieën in 
het door mannetje en vrouwtje 
gevoerde dieet. 
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Fig. 25. Grootteverdelingen van de door 
het mannetje en vrouwtje 
gevoerde spinnen. 
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Tabel 24. Aantal geregistreerde bezoeken van mannetje en vrouwtje aan de 

jongen van kast 302. 

Totaal aantal bezoeken 

%van totaal 

Mannetjes 

870 

43 

Vrouwtjes 

1133 

57 

Totaal 

2003 

100 

Tabel 25. R~sultaten Kolmogorov-Smirnov toets voor vergelijking van prooigrootte

verdelingen tussen mannetje en vrouwtje. 

Rupsen 

Spinnen 

KD p 

.255 

.19 

< .001 

< .05 



Fig. 26. Overzicht van de gebieden die door het mannetje en vrouwtje van kast 302 

bezocht werden op delen van drie verschillende dagen. De pijlen geven de 

richting aan, de getallen het aantal keren dat waargenomen is dat de vogel 

in die richting verdween om te fourageren. • = nestkast; ~ = waarnemingspunt. 
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Fig. 27. Samenstelling van het dieet dat door mannetje en vr?~wtje 
gevoerd werd aan de jongen van kast 309 gedurende een dag. 
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Fig. 28. Voedingsgrootteverdelingen indien rupsen gevoerd werden door 

mannetje en vrouwtje van kast 309. (rupsen van categorie P niet meegerekend). 
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langpootmuggen (X2 = 18.5, P < .001). Er bestond een duidelijk verschil tussen 

de soorten rupsen die door de man, en de soorten rupsen die door het vrouwtje 

gevoerd werden. Het opvallendste was wel dat 38% van de rupsen die door 

het vrouwtje gebracht werden behoorden tot de categorie P1, terwijl de 

man geen enkele P1 rups voerde. Het vrouwtje voerde verder veel Gsb-rupsen, 

de man voerde nauwelijks Gsb-rupsen. De man voerde veel meer Rb en 06 

rupsen. 

In tegenstelling tot kast 302 werden aan de jongen van kast 309 regelmatig 

meerdere prooien tegelijk gevoerd. Voedingsgrootte en prooigrootte zijn 

hier dus niet gelijk (Tabel 27). 

De voedingsgrootteverdelingen als rupsen gevoerd werden zijn voor de 

mannetjes en vrouwtjes van kast 309 weergegeven in Fig. 28. Er is geen 

significant verschil in voedingsgrootteverdeling tussen mannetjes en vrouwtjes 

(X2 = 3.36, .p < 0.2) hoewel er een redelijk verschil in grootte-index is. Rups 

P1, waarvan er 137 door het vrouwtje gevoerd werden en geen door de man, 

is hier niet meegerekend omdat de grootte van rups P1 moeilijk in te schatten 

was. Gemiddeld behoorde rups P1 minimaal tot de categorie M (rangnr. 3) 

en vaak voerde het vrouwtje meerdere P1 rupsen tegelijk, waardoor het 

zeer waarschijnlijk is dat het vrouwtje van kast 302 meer voedsel per bezoek 

bracht dan de man. 

In Fig. 29 staan de richtingen aangegeven waarin mannetje en vrouwtje 

van kast 309 gingen om te fourageren. Ook hier is er verschil tussen mannetje 

en vrouwtje. De man fourageerde gedurende de waarnemingsperiaden 

voornamelijk in het gebied met de Amerikaanse eiken en het gebied met 

de jonge eiken. Het vrouwtje fourageerde daar ook, maar zij ging ook vaak 

naar een groep berken toe of fourageerde in de sparren. Hoe vaak zij naar 

de berken ging is niet bekend. Zij ging meestal via de Amerikaanse eiken 

of via de sparren. Van de man is dit nooit gezien. De overlap in de gebieden 

die mannetje en vrouwtje bezoeken zou hier wat groter kunnen zijn dan 

bij kast 302, maar verschillen zijn aanwezig. 

6.4. Discussie 

De vergelijking tussen mannetje en vrouwtje is slechts gebaseerd op 

gegevens van twee broedsels over korte periodes. Voor een groot deel is 

dit te wijten aan mankementen aan de camarakast en aan het feit dat 

Koolmezen moeilijk te volgen zijn in een bos. 
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Tabel 26. Grootte-indices voor rupsen gevoerd door mannetje en vrouwtje op 

verschillende dagen aan de jongen van kast 302. 

Dag g.i. man g.i. vrouw 

85 4.0 3.7 

86 4.1 4.0 

87 4.0 3.8 

91 4.8 3.1 

92 4.3 3.6 

94 3.5 2.9 

Tabel 27. Aantal bezoeken, aantal gevoerde prooien en percentage van de 

bezoeken waarbij meer dan 1 prooi tegelijk gebracht werd voor 

de jongen van kast 309. 

Totaal Man Vrouw 

Aantal bezoeken 898 368 530 

Aantal prooien 989 422 567 

% bezoeken met 
met meer dan 1 prooi 9.5 12.5 7.0 



EIK 

~·~ 
\ b 10 

Fig. 29. Overzicht van de gebieden die door mannetje en vrouwtje bezocht werden 

op delen van twee dagen voor kast 309. De pijlen geven de richting aan, 

de getallen het aantal keren dat waargenomen werd dat een vogel in 

die richting verdween om te fourageren. • = nestkast 309; ~ = waarnemingspunt. 
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Opvallend is dat de verschillen in tourageerstrategieën van ouders, die 

verwacht werden tussen ouders van broedsels van verschillende grootte, 

ook gevonden worden tussen ouders van één broedsel. Bij kast 302 bracht 

het mannetje steeds grotere prooien en verschilde het dieet tussen mannetje 

en vrouwtje. Bovendien bezochten mannetje en vrouwtje een verschillend 

deel van het territorium; het lijkt er zelfs op dat het gebied min of meer 

in tweeën· gedeeld was, één helft voor het mannetje en één helft voor het 

vrouwtje, hoewel dit niet helemaal consequent doorgevoerd werd. Het verschil 

in prooisoorten en grootte tussen mannetje en vrouwtje is waarschijnlijk 

een gevolg van een verschil in prooiaanbod tussen beide "gebiedshelften". 

Het vrouwtje voerde 30% meer prooien, de man voerde t 23% grotere prooien, 

zodat de totale hoeveelheid voedsel die beide brachten ongeveer gelijk geweest 

zal zijn. Tenzij het vrouwtje gemiddeld dichter bij de kast fourageerde zal 

zij, analoog aan de redenering voor verschillende broedselgroottes, de grootste 

inspanning geleverd hebben en op hogere kosten uitgekomen zijn. Voor kast 

309 geldt hetzelfde verhaal, maar met een andere rolverdeling. Ook hier 

waren er verschillen in gebiedsbezoek tussen mannetjes en vrouwtjes en 

er was een duidelijk verschil in prooisoorten en voedingsgrootte, maar de 

man bezocht hier de jongen vaker en het vrouwtje bracht meer voedsel per 

bezoek. De man zal hier de grootste inspanning geleverd hebben, tenzij dit 

gecompenseerd werd doordat hij dichter bij de kast fourageerde. Als de 

fourageerkosten, gemaakt tijdens het broedseizoen, uiteindelijk de overleving 

van ouders negatief beïnvloeden, dan kan de rolverdeling tussen ouders van 

één broedsel overlevingsverschillen tussen die ouders veroorzaken, terwijl 

het grootgebrachte aantal jongen de overleving van beide ouders beïnvloedt, 

in jaren met weinig wintervoedseL Welke ouder de hoogste fourageer-kosten 

heeft hoeft niet door het geslacht bepaald te worden. Of de ouder die de 

meeste prooien voert ook de hoogste tourageerkosten heeft hangt ook af 

van de plek waar hij of zij fourageert. Fourageert hij of zij gemiddeld dichter 

bij de kast dan is de gemiddelde vliegtijd per bezoek lager en hoeft hij of 

zij niet meer energie uit te geven dan de ouder die de minste prooien voert 

(zie bijlage). Bij dit onderzoek is het niet gelukt de gemiddelde vliegtijd 

per bezoek voor verschillende ouders te bepalen. 

Voor kast 302 geldt nog dat het aandeel van het vrouwtje toenam naarmate 

de jongen ouder werden (Fig. 20) en het aandeel van het mannetje nam toe 

met de broedselgrootte (Fig. 21). In hoeverre dit algemeen ·is, speciaal voor 
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kast 302 of speciaal voor die broedsels waar het vrouwtje de meeste prooien 

voert zal uit verder onderzoek moeten blijken. Omdat de gemiddelde grootte 

van de gevoerde prooien tussen mannetjes en vrouwtjes verschilt, beïnvloedt 

bovengenoemd resultaat ook prooigrootteverschillen ten gevolge van 

manipulatie; het aandeel van de man van kast 302, die de grootste prooien 

voerde, nam af toen het broedsel verkleind werd, maar gemiddeld werden 

toch grotere prooien gevoerd. 

Mannetjes en vrouwtjes exploiteren ieder een min of meer eigen deel van 

het territorium. Waarschijnlijk zal de opbrengst op die manier het grootst 

zijn, omdat vermeden wordt dat de ene ouder naar voedsel zoèkt op plaatsen 

waar de andere al geweest is. De verdeling van het territorium wordt niet 

consequent doorgevoerd, enige overlap is zeker aanwezig. 

Gezien de complexiteit van zowel het fourageergedrag als de 

omstandigh~den en het feit dat voor elk van de bij dit onderzoek betrokken 

broedsels bijna een alternatieve uitleg geldt is verder onderzoek zeker 

gewenst, om algemene lijnen uit de individuele "case histories" te halen. 

Hiervoor zullen gedetailleerde fourageergegevens van meerdere broedels 

nodig zijn. 

7. SAMENVATTING 

Na een heranalyse van gegevens van Kluyver (1971) over de Koolmees 

(Parus major) op Vlieland kwamen Tinbergen et al. (1985) tot de conclusie 

dat de jaarlijkse overleving van adulte Koolmezen negatief gecorreleerd 

was met het gemiddelde aantal jongen dat zij, per ouder, in een jaar 

grootgebracht hadden. Dit gold alleen in jaren met weinig wintervoedsel 

en zowel voor mannetjes als vrouwtjes. Om te toetsen of dit ook binnen 

jaren opgaat, of ouders met veel jongen gemiddeld slechter overleven dan 

ouders met weinig jongen, werd een experiment opgestart op de Hoge Veluwe 

waarbij broedsels vergroot, verkleind, of op normale grootte gelaten werden. 

Dit verslag behandelt het deel van het onderzoek waarbij gekeken werd 

naar de invloed van manipulatie van de grootte van het eerste broedsel op 

de kans op een tweede broedsel en naar een factor die een causale rol zou 

kunnen spelen bij de kans op toekomstige reproductie, nl. het gewicht van 

vrouwtjes na het grootbrengen van de jongen. Verder is gekeken naar het 

fourageergedrag van Koolmezen, omdat eventuele gewichtsverschillen tussen 

ouders van vergrootte, normale en verkleinde brodseis veroorzaakt zouden 

kunnen worden door verschillen in fourageerkosten. 
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I. Het aantal jongen dat grootgebracht wordt tijdens het eerste broedsel 

heeft een negatieve invloed op de kans op een tweede broedsel. Ouders van 

vergrote eerste broedsels maakten minder tweede broedsels (13 %) dan ouders 

van normale (33%) of verkleinde eerste broedsels (45%). Stierven alle jongen 

tijdens het eerste broedsel dan was de kans op een nieuw broedsel nog groter 

(73%). De· sterfte van gehele broedsels was niet manipulatie-afhankelijk. 

Ouders van verkleinde, gestorven eerste broedsels maakten minder 

vervolglegsels dan ouders van normale of vergrote gestorven eerste broedsels. 

Waarschijnlijk is dit te wijten aan migratie van ouders van verkleinde, mislukte 

broedsels; zij zouden elders opnieuw beginnen. 

II. Vrouwtjes met vergrote broedsels waren gemiddeld lichter op de twaalfde 

jongendag dan vrouwtjes met normale broedsels en zij weer lichter dan 

vrouwtjes met verkleinde broedsels, zowel tijdens het eerste als tijdens 

het tweede broedsel. Aan het eind van het tweede broedsel waren vrouwtjes 

gemiddeld lichter dan aan het eind van het eerste broedsel. Voor zover deze 

gewichtsverschillen niet teniet worden gedaan door voedselopname kunnen 

zij overlevingsverschillen in winters met weinig voedsel veroorzaken. 

Vrouwtjes die een tweede broedsel maakten waren gemiddeld zwaarder 

aan het eind van het eerste broedsel dan vrouwtjes die geen tweede broedsel 

maakten. Dit verschil zal voor een onbekend deel aan reductie van 

reproductief weefsel (van vrouwtjes die geen tweede broedsel maakten) 

te wijten zijn. Mogelijkerwijs speelt het gewicht van vrouwtjes na het eerste 

broedsel een causale rol bij de beslissing om al dan niet een tweede broedsel 

te maken. 

III. Om aan meer voedsel te komen besteden ouders van vergrote broedsels 

meer tijd aan fourageren, voeren gemiddeld kleinere prooien of fourageren 

verder van de nestkast af dan ouders met een normaal broedsel. Zij besteden 

daardoor meer tijd aan vliegen en de kosten van het grootbrengen van een 

vergroot broedsel zullen daardoor hoger zijn. Ouders van verkleinde broedsels 

besteden minder tijd aan fourageren en voeren gemiddeld grotere prooien. 

Het grootbrengen van een broedsel zal hen minder kosten dan de ouders 

met normale broedsels. Verschillen in fourageerkosten kunnen de gewichts

verschillen, zoals gevonden tussen ouders van vergrote, normale en verkleinde 

broedsels, veroorzaakt hebben. Dit zal mede afhankelijk zijn van de eigen 

consumptie van ouders bij verschillende broedselgrootte. 
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IV. Tussen de ouders van één broedsel bestaan grote verschillen in de door 

hen gevoerde prooisoorten en de gemiddelde grootte van de prooien. Dit 

hangt waarschijnlijk samen met het feit dat ouders elk een min of meer 

eigen deel van het territorium exploiteren. Beide ouders brengen ongeveer 

evenveel voedsel. De ouder die de kleinste prooien voert, voert ook de meeste 

prooien. Afhankelijk van of er een veschil bestaat in gemiddelde afstand 

van fourageerplek tot de nestkast tussen ouders kan de ouder die de kleinste 

prooien voert op hogere kosten uitkomen dan de ouder die de grootste prooien 

voert. 

Met dank aan J.H. van Balen, D. Westra, H. Jacobs en J. Visser voor het 

bijhouden en verstrekken van de standaardgegevens, aan de heren van de 

werkplaats van het I.O.O. voor het vervaardigen van de camarakast en de 

activiteits-meters, en speciaal aan Joost Tinbergen, van wie het idee voor 

dit onderzoek kwam en met wie ik samen de gegevens verzameld heb. Voor 

de ideeën, de samenwerking, de discussies, de begeleiding en het werkplezier, 

mijn dank. 
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BIJLAGE. 

De meeste "optima! foraging" modellen gaan uit van de vraag hoe een 

dier, gegeven een bepaalde voedselsituatie, een zo hoog mogelijk rendement 

kan halen. Zij voorspellen wat een dier moet doen om een zo groot mogelijke 

opbrengst, bruto dan wel netto, te verkrijgen in een bepaalde tijd. 

Het probleem ligt hier anders. De vraag die hier belangrijk is, is hoe 

oudervogels aan voldoende voedsel kunnen komen voor hun jongen, ofwel, 

hoe kan een vogel aan meer voedsel komen. als zijn broedsel vergroot wordt. 

Dat hij dit doen kan door ook kleinere prooien te voeren, maar dat daarbij 

de vliegtijd en dus de kosten toenemen wordt geïllustreerd aan de hand van 

het volgende modelvoorbeeld, naar Orians & Pearson (1979). 

Voor het model worden de volgende aannamen gedaan: 

- De prooigrootteverdeling volgt de normale verdeling (voor de meeste 

andere verdelingen zal het principe van dit model ook werken) en de tijd 

dat oudervogels naar een prooi van een bepaalde grootte moeten zoeken 

is evenredig met de hoeveelheid prooi die van die grootte aanwezig is. 

- De vliegtijd per bezoek verandert niet met de frequentie maar is constant. 

- De oudervogels besteden al hun tijd aan fourageren. 

- Vliegen kost 2x zoveel energie als andere bezigheden (dit is waarschijnlijk 

nog een onderschatting van de vliegkosten). 

- Er wordt geen rekening gehouden met het zelf eten van de ouders. 

Een tourageerbout kan worden opgedeeld in de volgende onderdelen: 

vliegtijd zoektijd behandeltijd vliegtijd tijd in de kast 

Het aantal prooien dat per tijdseenheid gebracht kan worden is afhankelijk 

van de duur van een fourageerbout. Verkorting van de gemiddelde duur van 

een fourageerbout betekent dat meer prooien per tijdseenheid gebracht 

kunnen worden. Daarbij zal de zoektijd een belangrijke rol spelen. 

Voor fouragerende ouders gelden de volgende vergelijkingen: 



BO = f x g 

K = 1000.(1-v).a + 2000.v.a 

NO= BO....: K 
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als BO = Bruto opbrengst per 1 0 0 0 sec. 

f = frequentie; aantal bezoeken per 1000 sec. 

g = gemiddelde prooigrootte. 

K = Kosten per 1000 sec. 

v = fractie vliegtijd. 

2a = vliegkosten per sec. 

NO =Netto opbrengst per 1000 sec. 

Netto en· bruto opbrengst, kosten en prooigrootte worden uitgedrukt in energie

eenheden. 

Stel, de vliegtijd per bezoek is steeds 8 seconden, dan geldt: 

V = .008 f 

K = (1 000 + 8f) * a 

stel a= 1. 

Stel: de ouders van een bepaald broedsel hebben bijvoorbeeld 4000 eenheden 

voedsel per 1000 seconden nodig. Hoe kunnen ze daar dan op de voordeligste 

manier aankomen ? Uit Tabel A valt af te lezen dat de netto opbrengst 

maximaal is bij de laagste frequentie en de hoogste gemiddelde prooigrootte. 

De kosten nemen toe naarmate kleinere prooien gevoerd worden en de ouders 

kunnen dus het beste zo groot mogelijke prooien voeren. 

Stel dat de prooigrootteverdeling bij benadering een normale verdeling 

volgt. Dit is niet noodzakelijk~ maar als voorbeeld genomen. De vogel kiest 

een bepaalde minimum prooigrootte. Alle prooien die groter zijn dan die 

minimumprooigrootte komen als voedsel in aanmerking. Als m = 

minimumprooigrootte dan is het aantal prooien rechtevenredig met het 

oppervlak onder de grafiek van Fig. A dat rechts van m ligt. Als voorbeeld 

wordt genomen dat voor m = 500 geldt, dat de frequentie 5 bezoeken per 

1000 seconden is en de zoektijd 90% van de fourageertijd in beslag neemt. 

Kosten, bruto en netto opbrengst, gemiddelde prooigrootte en frequenties 

zijn voor dit voorbeeld gegeven in Tabel B en grafisch uitgezet tegen m 

In Fig. B. 

Uit Tabel B en Fig. B blijkt dat oudervogels, tot een zeker maximum, 

meer voedsel naar hun jongen kunnen brengen door ook kleinere prooien 

mee te nemen. De kosten voor oudervogels nemen dan enigszins toe. Als 

t 
[ 

r 
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Tabel A. Voederfrequenties, kosten en netto opbrengsten voor een constante bruto 

opbrengst (4000 eenheden) en verschillende prooigroottes. 

- f g K BO NO 

500 8. 1064 4000 2936 

400 10 1080 4000 2920 

300 13.3 1106.4 4000 2893.6 

200 20 1160 4000 2840 

Tabel B. Kosten en opbrengst bij verschillende prooigroottes (M); verder zie tekst. 

M Q 100 200 300 400 500 

g 300 320 350 404 480 550 

Opp. 27 25 21 13.5 6 2 

f 30 29 27 21.4 12.5 5 

BO 9000 9280 9450 8646 6000 2750 

K 1240 1232 1216 1171 1100 1040 

NO 7760 8048 8234 7475 4900 1710 

M = Minimum prooigrootte; Opp. = Oppervlakte onder grafiek rechts van M; 

M, g, BO, K en NO in energie eenheden. 
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ouders hun kosten willen minimaliseren kunnen ze het beste, onder de 

aannamen van dit model, zo groot mogelijke prooien voeren en daarmee 

de voederfrequentie laag houden, echter wel zo hoog, dat voldoende voedsel 

voor de jongen gehaald wordt. Ouders, wiens broedsel verkleind wordt, kunnen 

beter grotere prooien gaan voeren: bezoekfrequentie en kosten lopen terug. 

Wordt een broedsel vergroot dan kunnen ouders aan meer voedsel komen 

door ook kleinere prooien te voeren, voor zover de bruto opbrengst nog niet 

op de maximum waarde zit. Zij hebben dan meer kosten dan ouders van 

normale broedsels. 
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Fig. B. Bruto opbrengst, Netto opbrengst en Kosten per 1000 sec. 
tegen de minimum prooigrootte voor voorbeeld in tekst. 
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Fig. A. Prooigrootteverdeling voor voorbeeld in tekst. 
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