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1. VOORWOOHD

In het voorjaar van 1973 werd m~ ~e gelegenheid geboden om drie
maanden van m~n pract~kt~d aan het onderzoek van mevrouw c.w. Eshuis~

van der Voet mee te werken. Mevrouw Eshuis, die het onderzoek over para
sitering van nestjongen van Koolmezen in Wageningen begonnen is, zet
haar werk sinds 1971 in Zwitserland te Bischofszell voort.

Het onderzoek betreft de parasitering door parasietvlieg Protocal
liphora spp., waarvan de larven op de nestjongen bloed zuigen. Alvorens
de resultaten van het onderzoek van het voorjaar van 1973 te bespreken,
voIgt eerst een kleine litteratuurstudie over populatie-dynamische as
pecten van mezen populaties, waarin tevens de rol, die de parasietvlieg
hierin speelt, aangestipt wordt.

Ik wil graag hierb~ het Instituut voor Oecologisch Onderzoek dan
ken voor de mogelijkheid, die mij geboden werd om bij mevrouw Eshuis drie
maanden van mijn practijktijd door te brengen. Ik heb erg veel geleerd van
de werkwijze en de proef opzet, die door mevrouw Eshuis gevolgd en uit
gedacht is. Ik wil mevrouw Eshuis danken voor de bijzonder leerzame tijd,
die ik in Bischofszell gehad heb en Drs. A. Otten voor de vele aanwijzin
gen bij de wiskundige verwerking van de gegevens.
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1.1. Populatie-dynamische aspekten van mezenpopulaties

1.1.1. HERFSTTERRITORIUM

De eerste zichtbare conseqentie van het onderlinge aggressieve gedrag
van mezen tijdens de herfst, openbaart zich pas in het voorjaar, door
dat ze op zekere afstand van elkaar gaan broeden.
Overbevolking, met zijn eventuele gevolgen zoals voedselgebrek, wordt
hiermee voorkomen.

De dichtheid van de vogelpopulatie hangt in hoge mate af van het bio
tooPi faktoren, zoals de voedselvoorraad, de nestgelegenheid en de ma
te van beschutting en bescherming, die het gebied kan bieden, bepalen
de attractiviteit van de biotoop.

Bij de keuze van het biotoop spelen bij de vogels twee tegengestelde drijf
veren een rol; allereerst prefereren de vogels een attractief gebied.
Dit biedt hun gunstige levens- en voortplantingsomstandigheden. Maar
naast daze voorkeur hebben ze een afkeer van dichte populaties van soort
genoten (Kluyver en Tinbergen 1953). Men neemt dan ook waar, dat de ag
gressie tussen de vogels toeneemt naarmate de populatie dichter wordt.

Het attractieve gebied wordt min of meer in territoria verdeeld. De vo
gels, die door hun leeftijd of minder vitale toestand geen kans zien
tussen de dominante vogels een territorium te bemachtigen, zijn gedoemd
zich in een minder attractief gebied te vestigen. Deze gebieden bieden
minder beschutting en minder goede nestgelegenheden, waardoor de vogels
kwetsbaarder zullen zijn en een grot ere kans zullen lopen door roofdieren
gevangen te worden. Dit laatste geldt vooral voor de jongen.

De mannetjes van 3 tot 5 jaar zijn dominant. De jongere vogels zullen het
in de territoriumgevechten vrijwel altijd tegen hen afleggen, evenals de
vogels die ouder zijn dan 5 jaar. Bij de territoriumgevechten tussen eerste
jaars vogels uit het eerste en tweede broed, zijn de eerste-broed-vogels
de meerdere, waarschijnlijk door hun leeftijdsverschil (kluyver 1970) en
misschien ook door de omstandigheid, dat de vogels uit het tweede broed
nog in de postjuveniele rui zijn, terwijl de andere vogels de rui reeds
achter de rug hebben. Dit zou een nadeel voor de eerst genoemde vogels
kunnen betekenen, daar hun vliegvermogen dan minder is en ze veel aan
dacht moeten besteden aan hun voedsel, om de rui tot een goed einde te
brengen. Tenslotte zou misschien hun agonistisch gedrag geremd kunnen
worden door hormonale faktoren (Dhondt, diss. 1970-1971).

Het gevolg van deze "pik-orde" is, dat het percentage 3 tot 5 jarige
mezen in de meest attractieve gebieden verreweg het grootst is en dat
de mezen van deze leeftijdsklasse tevens de grootste territoria bezit-
ten (Dhondt, diss. 1970-1971).De andere vogels zullen gedwongen worden
met een kleiner territorium genoegen te nemen, of zich in minder attrac
tieve gebieden te vestigen. Wordt het aantal jonge vogels tot 40% van
hun aantal terug gebracht (Kluyver heeft in zijn experiment op Vlieland
60% van de jongen vlak.voor het uitvliegen weggenomen) dan nemen de over
levings~Qnsen voor de oudere vogels toe doordat de intraspecifieke con
currentie door deze ingreep kleiner geworden is (Kluyver 1970).
Sterven er vogels, die territoria in attractieve gebieden bezitten, dan
kan er een verschuiving van territoria binnen het gebied plaats vinden,
waarna vervolgens de lege plaatsen onmiddelijk door vogels van buiten af
ingenomen worden. Hierdoor blijft de populatie vrijwel constant. Dit effect
werd door Kluyver en Tinbergen het"buffereffect" genoemd.



De minder attractieve gebieden bufferen alG het ware de attractieve ge
bieden, w3ardoor de schommelingen in populatiedichtheid in de Jautst ee
noemdegebieden getemperd worden, terwijl in de voar de vogel ongunstige
gebieden de populatiedichtheid van jaar tot jear sterk kan vurieren
(Kluyver en Tinbergen 1953).
De regulatie van aantallen vindt vol gens Kluyver voornamel~k tussen de
uitvliegdatum en december plaats, voordat sprake is van voedselschaarste
(Kluyver 1970).

1.1.2. WINTERTERRITORIUM

Wanneer het herfst-aggressieve gedrag afneemt, verschijnen in attractieve
gebieden in oAtober vrij plotseling grote aantallen mezen die van elders
komen. Deze blijven ongeveer tot half maart, om daarna grotendeels te ver
dwijnen.
Hierdoor is de samenstelling van de winterpopulatie als voIgt:

1/residenten: dit zijn adulte vogels, die al in het vorige
broedseizoen aanwezig waren.

2/autochtone juvenielen: de jongen, geboren in het gebied
in het voorgaand broedseizoen en in hun geboorte gebied
gebleven.

3/immigranten: de mezen, die bij het begin van de winter in
het gebied immigreren.

Over de vraag of de wintermortaliteit door voedselgebrek en vorst dicht
heidsafhankelijk is, en een regulerende werking heeft, bestaan verschil-'
lende meningen.
Lack meent dat de regulatie van aantallen het resultaat is van voedsel
concurentie, waardoor het zwakkere deel van de populatie verdwijnt, hetzij
door emigratie, hetzij door sterfte door ondervoeding (Lack, 1966).
Wynne-Edwards meent daarentegen, dat de regulatie plaats vind~,voordat

van voedselgebrek sprake is. De regulatie wordt volgens hem door de inten
sivering van de aggressiviteit bij overpopulatie van de habitat bewerkt
stelligd. Hij veronderstelt, dat dit gedrag een aanpassing is van de soort
ter verm~ding van voedselgebrek (Wynne-Edwards, 1962).
Kluyver neemt een tussen-positie in. Op grond van zijn wintertellingen,
waaruit blijkt, dat de regulatie van de populatie, reeds v66r dat de win
ter begint, heeft plaats gehad, verwerpt hij Lack's hypothese. Maar hoe
weI de sterfte tijdens de winter door voedselgebrek waarschijnlijk positief
met de dichtheid gecorrelleerd is, zal dit, indien het waar is, volgens
Kluyver toch zeker niet het enige regulerende proces zijn. Het is bewezen,
dat de populatie-regulatie voor een belangrijk deel beinvloed wordt door
de territoriale gedragingen in het najaar, in de tijd met een overvloed
aan voedsel (Kluyver, 1970).

VOORJAARSTERRITORIUM

Het territoriumgedrag, dat reeds in de herfst waargenomen werd, vertonen
de vogels in voorjaat in nog heviger mate. De gevolgen voor de grootte en
de samenstelling van de mezenpopulatie die, bij het herfstterritoriumgedrag
ter sprake zijn gekomen, z~n in het voorjaar niet minder groot, daar ze de
voortplantingskansen voor de vogels voor een groot deel bepalen. Zo zullen
de mezen, die door de dominante soortgenoten verdreven z~n en geen geschik
te nestgelegenheid hebben kunnen vinden, op minder beschermde plaatsen
gaan broeden.
Nestkasten bieden voor de vogels een goede bescherming tegen roofdieren
zoals uilen, eekhorens, marters e.a. Nestkasten kunnen evenwel broedplaat
sen van parasitaire insecten zijn, zoals o.a. de parasietvlieg Protocalli-



phorR, waarvan de larven bloed zuigen op de nestjongen, de vlo Ceratophyl
lus gallinae en de luisvliegen Hippoboseidae.

Tegen de tijd dat de mezen gaan broeden, is het gevaar voor soortgenoten,
die het territorium trachten binnen te dringen met het doel zich te ves
tigen, grotendeels geweken.
De samenstelling van de broedpopulatie is dan als voIgt:

autochtone mezen: 20% (Dhondt, diss. 1970-1971)
36% (Kluyver, 1951)

BROEDPERIODE1.1.4.

immigrant en 80% (Dhondt, diss. 1970-1971)
64% (Kluyver, 1951)

De vruchtbaarheid van de populatie is het gemiddelde aantal eieren, dat
per paar in een broedseizoen (dus in het eerste en tweede broed tezamen)
gelegd wordt. De vruchtbaarheid wordt dus bepaald door de omvang van de
legsels en door het percentage vogels, dat aan een tweede broed begint.
Wat betreft het begin van de legperiode, is Kluyver met Dhondt van mening,
dat de daglengte de primaire factor is, die de ontwikkeling van de gona
den mogelijk maakt en dus het geleidelijk in broedconditie komen van de vo
gels veroorzaakt.
Echter van jaar tot jaar zijn er belangrijke verschillen te constateren wat
betreft het begin van de leg. Kluyver yond een correlatie tussen de warmte
som van de peri ode van half maart tot 20 april en de gemiddelde eerste-ei
datum. Voort redenerend op Kluyvers bevindingen, stelt Dhondt de volgende
hypothese voor zijn onderzoeksgebied: de hoofdleg van de Koolmezen in de
Gentse populatie begint 4 tot 5 dagen na de eerste stijging van de gemid
delde dag-temperatuur tot minstens 10 graden celsius, die volgt op het be
reiken van een warmtesom van ongeveer 195 graaddagen, gerekend vanaf
1 maart. Vindt de eerste stijging van de gemiddelde dagtemperatuur boven
10 graden celsius veer het bereiken van deze drempelwaarde van de warmte
som plaats, dan zal deze geen effect hebben (Dhondt, diss. 1970-1971).
De gemiddelde legselgrootte neemt bij Koolmezen, zoals ook bij zeer veel
andere vogelsoorten, in de loop van het broedseizoen af.
Kluyver berekent een afname van 0,04 ei per dag. Omgerekend betekent dit,
dat een legsel,dat 12 dagen na een ander begonnen wordt, een ei kleiner
zal zijn. Kluyver (1951), Lack (1955) en Perrins (1966) menen de afname in
de loop van het broedseizoen te kunnen verklaren als een aanpassing aan
de voedselsituatie, die heerst, wanneer de jongen gaan uitvliegen of pas
uitgevlogen zijn. Dhondt (diss. 1970-1971) plaatst bij deze verklaring de
volgende kritische opmerkingen:
1

0
: Ondanks deze afname in legselgrootte is de mortaliteit van de jongen,

die in juni uitvliegen veel groter, dan van de jongen, die in mei het
nest verlaten.
2

0
: De mortaliteit van de jongen, die in juli uitvliegen is opnieuw la

ger, zodat, indien de aanpassing efficient zou zijn, de heel late legsels
opnieuw groter zou moeten zijn.
De gemiddelde legsel-grootte hangt, behalve van de tijd in het broedseizoen,
dat het legsel begonnen wordt, tevens van de aard van het biotoop en van
de leeftijd van de wijfjes af Lack,(1955), Perrins, (1965) en Dhondt (diss.
1970-1971) toonden aan, dat de legselgrootte in marginale biotopen klei
ner is, dan in optimale biotopen.
Het biotoop en de leeftijd van de vogels hebben eveneens invloed op het
percentage vogels, dat aan een tweede broed begint.
In naaldbossen ligt het percentage tweede broedsels ho~er dan in loofbos
sen (Kluyver 1951, Dhondt diss. 1970-1971).



Na de vruchtbaarheid en het nestsucces afzonderl~k bekeken te hebben, karl
men de factoren, die de productiviteit bepalen, hieruit afleiden, immers
deze wordt bepaald door de combinatie van vruchtbHurheid en neGtsucces.
Kluyver (1951), Lack (1966) en Dhondt (diss. 1970-1971) vinden een neg~

tieve correlatie tussen productiviteit en dichtheid, waarbij Dhondt hier
nog toevoegt: "ongeacht de aard van het biotoop".

temperatuur
ne e r s Lag

biotoop

nestsucces

1 •

uitvliegdatum

dichtheid

?

parasitering
door
Protocalliphora

De gecombineerde invloed van temperatuur en dichtheid verklaart 60-80%
van de variatie in het nestsucces.

fig. 1.
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Kluyver (1951), Perrins (1965) en Dhondt (diss. 1970-1971) toonden 80n,
dat ~~n jaar oude wijfjes gemiddeld minder eieren leggen dun oudere wijf
jes. Dit is het gevolg van de gemiddeld kleinere aerste legsels en het
lager percentage tweede broedsels bij ~~n jaar oude wijfjes.
Daar er een negatieve correlatie tUBsen de legselgrootte en de dichtheid
en tevens tussen het percentage tweede broedsels en de dichtheid van de
mezenpopulatie bestaat, is de vruchtbaarheid eveneens negatief met de
dichtheid gecorreleerd (Dhondt, diss. 1970-1971).
De variaties in de vruchtbaarheid is volgens Kluyver geheel het gevolg
van de schommelingen in de populatiedichtheid van de vogels (Kluyver,
1951). Dhondt stelt daar tegenover, dat naar berekeningen slechts 22%
van de variatie in vruchtbaarheid door de schommelingen in de populatie
dichtheid verklaard kan worden. Het percentage variatie, dat niet door
veranderingen in de populatiedichtheid verklaard wordt, is volgens hem
aanzienlijk (Dhondt, diss. 1970-1971).

NESTPERIODE

Uit de vruchtbaarheid en het nestsucces kan de productiviteit van een
populatie afgeleid worden, waarbij met de productiviteit het aantal jon
gen, dat per paar uitvliegt, wordt bedoeld.
Complementair aan het nestsucces is de sterfte in het nest. De sterfte
kan dan het gevolg zijn van:

a/het niet uitkomen van de eieren (hetzij doordat ze niet be
vrucht zijn, hetzij door sterfte van de embryo's, hetzij door
dat het legsel door het wijfje verlaten wordt, hetzij door
predatie).

b/sterfte van jongen in het nest.
Onder het nestsucces verstaat men het percentage jongen, dat uitvliegt
ten opzichte van het aantal eieren.
Wanneer we de factoren, die het nestsucces belnvloeden, in een schema
plaatsen, krijgen we een beeld zoals in figuur 1. weergegeven is.
Factoren, die het nestsucces belnvloeden (Dhondt, diss. 1970-1971)

1/De uitvlieg-datum heeft invloed op het nestsucces. Deze in
vloed is echter verschillend al naar gelang het biotoop.

2/Daar het biotoop invloed heeft op de eerste ei-datum, en
daarmee op het ogenblik, waarop de jongen uitvliegen, wordt
een verschil van nestsucces al naar gelang het biotoop waar
genomen. Het biotoop op zich heeft eveneens, waarschijnlijk
via het voedsel, rechtstreeks invloed op het nestsucces.

3/Daar de variaties in verschillende gebieden parallel optre-
den, moet eenzelfde factor of een groep factoren deze ver-
schillen veroorzaken. Dhondt verklaart een groot deel van de
variaties uit de temperatuursinvloed, terwijl Kluyver langdu-
rige neerslag als een belangrijke factor beschouwt.

4/Er bestaat een negatieve correlatie tussen de dichtheid en het
nestsucces.

3/en4/De gecombineerde invloed van temperatuur en dichtheid ver
klaart 60-80% van de variatie van het nestsucces. (Dhondt,
diss. 1970-1971).

-In tegenstelling tot de legselgrootte heeft de leeftijd van de
ouders geen invloed op het nestsucces.

5/De invloed van parasitering door de parasietvlieg Protocalli
phora op de nestjongen komt bij de bespreking van de resultaten
van het onderzoek, zie 4. dat in Bischofszell werd verricht,
tersprake.
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1.1.6. PERIODE NA HET UITVLIEGEN VAN DE JONGEN

Gedurende de eerste maanden na het uitvliegen van de jongen, heaft er een
aanzienlijke sterfte plaats. Volgens Kluyver (1951) treedt er over het ge
hele jaar genomen onder de eerste-jaars-vogels een sterfte vnn ruim t5%
op, terwijl deze voor de oudere vogels jaarlijks ongeveer 50% bedraagt.
In figuur 2. zijn de factoren weergegeven, die het percentage overleving
van de jonge vogels vlak na het uitvliegen belnvloeden.
Factoren, die de sterfte van de jongen vlak na het uitvliegen belnvloeden:

1/Dhondt (diss. 1970-1971): Er bestaat een differentiatie in
mortaliteit in het nest en vlak na het uitvliegen, waarbU de
wijfjes sneller sterven dan de mannetjes. Waarschfjnlijk is deze
hogere sterfte van de wfjfjes te wfjten aan hun kleinere af
meting en gewicht, zodat zfj bfj de intensieve competi&ie in
het nest benadeeld zfjn. De mannetjes wegen op hun 15 e levens
dag reeds 1 gram zwaarder dan de vrouwtjes. Dit verschil blfjft
gedurende de rest van het leven ongeveer ongewfjzigd.

2/Kluyver (1951), Perrins (1963-1965), Dhondt (diss. 1970-1971):
Het percentage terugvangsten van de jongen, geboren tot en met
2 juni, is significant hoger dan van later geboren jongen.
Kluyver en Dhondt menen, dat de late jongen meer emigreren,
terwfjl Perrins het verschil aan een hogere mortaliteit van de
jongen wfjt.

3a/Perrins (1963-1965), Dhondt (diss.1970-1971): Het gewicht
heeft een belangrfjke invloed op de overleving van de jongen
na het uitvliegen en kan als een maat voor de conditie van het
jong worden beschouwd.

bHet gewicht heeft geen invloed op het weI of niet emigreren.
3 /Lack (1966), Dhondt (diss. 1970-1971): De temperatuur heeft

via het voedsel en daarmee via het gewicht invloed op het per
centage overleving van de jonge vogels.

4/Dhondt (diss. 1970-1971) constateert, dat de dichtheid nega
tief gecorrelleerd is met de overleving van de jongen en ver
onderstelt dat hierbfj concurrentie om voedsel een belangrfjke
rol speelt.

3/en 4/Dhondt(diss. 1970-1971): De schommelingen in densiteit
en temperatuur in het broedseizoen samen kunnen 60-80% van
de variatie in overleving van de jonge vogels verklaren. De
temperatuur is daarbfj verantwoordelijk voor de jaarlijkse schom
melingen in de overleving.

5/Kluyver (1970): Waarschijnlfjk verkleint de parasietvlieg Proto
calliphora spp., waarvan de larven in het nest bloed zuigen
van de jonge vogels, de overlevingskansen van de vogels na het
uitvliegen. Verondersteld wordt, dat de verlaging van het haemo
globine gehalte van het bloed ten gevolge van de parasitering
de sterfte doet verhogen.

Het onderzoek naar het effect van parasitering door larven van de parasiet
vli~g Protocalliphora spp. op het haemoglobine gehalte van het bloed en op
het gewicht van de nestjongen wordt op het ogenblik door Mevr. Drs. C.W.
Eshuis-van der Voet te Bischofszell in Zwitserland verricht. Bij haar on
derzoek heb ik in het voorjaar van 1973 geassisteerd. In de volgende hoofd
stukken zullen de resultaten van het onderzoek van het voorjaar 1973 be
handeld worden.
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1..? PROTOCALLIPHORA spp. ALS PARASlE'l' V.AN DE KOOLMEES.

1.2.1. BE'rEKENIS VAN PROTOCALLIPHORA VOOR KOOLMEZEN

De betekenis van de parasiet Protocalliphora voor Koolmezen was aanvanke
lijk niet duidelijk. Vele ornithologen troffen in nesten van zangvogels
larven en poppen van de parasietvlieg aan, maar ze namen in daze geparn
siteerde nest en geen duidelijk grot ere sterfte bij de jongen in het nest
waara Nader onderzoek bevestigde deze waarnemingen (Kluyver, jaarverslag
1.0.0. 1968).
T~dens de nestperiode leek dus parasitering geen nadelige consequenties
voor de vogels te hebben, ondanks het feit, dat de larven van de parasiet
vlieg aanzienl~ke hoeveelheden bloed van de nestjongen kunnen zuigen.
Uit onderzoek van Kluyver,waarb~ jonge vogels t~dens de nestperiode ge
ringd werden en in de herfst weer teruggevangen werden, bleek, dat van
door Protocalliphora geparasiteerde nest en een significant lager percenta
ge eerste jaarsvogels teruggevangen werd dan van ongeparasiteerde nesten.
Op Vlieland, waar de parasietvlieg Protocalliphora niet voorkwam, werd
daarentegen van aIle nesten een ongeveer gel~k percentage eerste jaarsvo
gels teruggevangen. Deze waarnemingen deden vermoeden, dat de parasiet
Protocalliphora na het uitvliegen van de vogels een belangr~ke sterfte
factor voor de eerste jaarsvogels vormt (Kluyver, jaarverslag 1.0.0. 1968).
Naast deze waarnemingen op populatie niveau, werden door Kluyver waarnemin
gen aan de individuele oude vogels van de nestjongen gedaan. T~dens de
nestperiode van de jonge vogels constateerde Kluyver een verandering in
het gedrag van de oude vogels, wanneer zich in het nest larven van de para
sietvlieg Protocalliphora bevonden. Herhaaldel~k werd waargenomen, dat de
oude vogels tussen het voeden van de jongen door, met hun snavel graaf-be
wegingen tussen de jongen maakten, zonder een larve op te pikken.
Kluyver veronderstelde, dat de oude vogels met deze graaf-beweging de
bloedzuigende larven van Protocalliphora trachten te verstoren (Kluyver,
jaarverslag 1.0.0. 1972).
Op grond van de resultaten van de terugvangsten van, t~dens de nestperiode
geringde eerste jaarsvogels en op grond van de waargenomen verandering in
het gedrag van de oude vogels, t~dens de nestperiode van hun jongen, meent
Kluyver dat de parasietvlieg een belangr~ke sterfte factor voor eerste
jaars Koolmezen kan betekenen.

1.2.2. BIOLOGIE VAN PROTOCALLIPHORA spp.

Jaarl~ks wordt b~ zangvogels een vr~ groot aantal nest en door Protocalli~

phora spp. geparasiteerd. Dr.H.N. Kluyver onderzocht 600 nest en van Kool
mezen na het uitvliegen van de jongen en constateerde, dat in sommige ja
ren 3/4 en in andere jaren 1/5 varr,het aantal onderzochte nesten geparasi
teerd was geweest (Kluyver, jaarverslag 1.0.0. 1968). Het betrof de para
sietvlieg Protocalliphora spp. (fam. Calliphoridae), waarvan de larve ec
toparasitair op de nestjongen leeft.
De parasietvlieg Protocalliphora overwintert als imago.
In het broedseizoen, t~dens de nestperiode van de jongen, legt de parasiet
vlieg z~n eieren in eipakketjes van 5 tot 15 eieren in de nestkom van nes
ten van vele zangvogels. De eieren van de parasietvlieg komen waarsch~n

l~k binnen een dag uit, waarna de larven op de jonge vogels bloed zuigen.
Het larve stadium duurt 7 a 8 dagen en na een popduur van 19 tot 24 dagen
verlaat het imago het nest.

1.2.3. MEET BARE GEVOLGEN VAN PARASITERING DOOR LARVEN VAN PROTOCALLIPHORA
OP NESTJONGEN

Vanwege de parasitaire levensw~ze van de larven van Protocalliphora spp~
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die van de n e a t j ong e n bloed z u i g e n , wordt in h e t bloed va n de n e s t j o ng e n
een verlaging van het haemoglobine gehalte teweeggebracht. Daze bloed~r

meede zeu de nestjongen parten kunnen gaan spelen na het verlhten V0n heL
nest, want na het uitvliegen wordt van de jongen veel gevergd. Ze worden
weliswaar de eerate tien dagen nog door hun ouders gevoerd, maar de be
scherming van de nestkast is weggevallen en de jongen zullen hun eigen
voedsel moeten leren zoeken. De jongen zullen in goede conditie moeten
z~n om deze periode te kunnen overbruggen. Daar dit lang niet alt~d het
geval is, vindt in de peri ode vlak na het uitvliegen dan ook een grote
sterfte plaats.
Perrins (1965) en Dhondt (diss. 1970-1971) toonden aan, dat het percen
tage terugvangsten na het uitvliegen afneemt, naarmate de jongen v66r het
uitvliegen geringer in gewicht waren geweest. Er bestond daarom het ver
moeden dat, indien door parasitering een gewichtsafname van de nestjongen
teweeggebracht zou worden, deze parasiet van grote betekenis voor de over
leving van de pas uitgevIogen jongen zou kunnen z~n. Het gewicht van de
nestjongen kan een indicatie voor hun conditie z~n.

Daar de vleugellengte aan minder variatie onderhevig is dan het lichaams
gewicht en de vIeugellengte als een maat voor de ontwikkelingstoestand be
schouwd kan worden, zou ook de invloed van parasitering op de vleuge1leng
te van betekenia kunnen z~n.

2. DOEL VAN RET ONDERZOEK

Terw~l de biologle van Protocalliphora door Eshuis-van der Voet onder
zocht werd (Eshuis-van der Voet, jaarverslag 1.0.0. 1970), waarb~ het aan
vankel~k onbekend was of de parasietvlieg vivipaar of ovipaar was en of
1arve- of ei-afzetting buiten dan weI binnen het nest plaats vond, werd
tevens in 1969 een veldonderzoek door haar gestart.
Het doel van het ~nderzoek was informatie te verkr~gen over de vraag of
er t~dens de nestperiode een invloed van de parasieten op de nestjongen
waar te nemen is, die niet direct het nestsucces, maar weI de overlevings
kans na het uitvliegen beInvIoedt.
Immers niet het nestsucces, maar de sterfte na het uitvliegen bleek vol
gens Kluyver door parasitering belnvloed te worden (Kluyver, jaarverslag
I.,Q.O. 1968).

3. PROEFOPZET

3.1. VERGELIJKBAABREID VAN B~ONGEN

Om nestjongen wat hun conditie en ontwikkelingstoestand betreft met e1
kaar te kunnen vergeluken, zullen ten eerste de met elkaar te vergel~ken

nestjongen even oud moeten z~n en ten tweede onder min of meer gel~ke om
standigheden opgegroeid moeten z~n.

Aan de eerste voorwaarde kon voldaan worden door het moment, waarop de
eieren uitkwamen, via een intensieve nestkast-controle op de dag nauw
keurig vast te stellen.
Vervolgens werd ieder nest iedere drie dagen vanaf het moment van uitko
men van de eieren bezocht.
De tweede voorwaarde, waaraan voldaan moet worden, willen de nestjongen
vergel~kbaar met elkaar z~n is, dat ze onder ge1uke omstandigheden z~n op
gegroeid, waarb~ vooral de broedselgrootte en de weersomstandigheden de
belangr~ke factoren z~n. De variabele, de broedselgrootte, konden we eli
mineren door eieren en eventuele jongen van nest en met een te groot aan
tal, naar nesten met een te klein aantal eieren of jongen over te brengen.
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Wlj zorgden er zodoende voor, dat vrljwel aIle broedsels b~ het begin van
de nest peri ode 7 ~ 8 jongen bevatten. De variabele, de weersomstandi~he

den, heeft ons in het voorjaar van 1973 gelukkig geen parten geGpeeld;
daar we t~dens het aerste broed aen ruim vier weken lange drags en zon
nige periode hebben gehad. Hierdoor bleef de sterfte onder de nectjon
gen door ongunstige weersomstandigheden tot eenminimumbeperkt.

3.2. MEETBARE GROOTHEDEN

Zoals reeds onder 1.2.1. werd vermeld, werd geen verhoogde mortaliteit
in het nest ten gevolge van parasitering door Protocalliphora larven
waargenomen (Kluyver, jaarverslag 1.0.0. 1968).
Ook in de door ons verzamelde gegevens zal dit nagegaan worden (zie 4.4.).
Dat geen mortaliteit in het nest gevonden wordt, geeft nog geen aanw~zing

over de conditie van de jongen. Om de invloed van de parasitering op de
conditie van het nestjong na te kunnen gaan, moesten meetbare grootheden

gekozen worden, die indicaties voor de conditie zouden kunnen
zljn. Als indicaties voor de conditie en de ontwikkelingstoestand van het
nestjong kozen wij de volgende meet bare grootheden:

a/gewicht nestjong, als indicatie voor de gezondheids- en
ontwikkelingstoestand.

b/vleugellengte, als indicatie voor de ontwikkelingstoestand.
c/haemoglobine gehalte van het bloed, als indicatie voor de

gezondheidstoestand.
d/totale nestduur, als indicatie voor gezondheids- en

ontwikkelingstoestand.

3.3. MAAT VOOR PARASITERING

larven/nest/
nestjong
larven/nest/
nestjong

Par III (parasiteringsklasse III ): 400-700 mg. larven/nest/
nestjong

Uit practische overwegingen, namelijk om per klasse over een voldoende
aantal gegevens te beschikken voor de wiskundige verwerking, werden on
gelijke klasse breedten gekozen.

De mate van parasitering hangt van het aantal larven, dat zich in een
nest bevindt en van hun ouderdom af. Het aantal larven bedroeg vaak 20
per nest, terwijl het nest met de zwaarste parasitering, dat w~ aantrof
fen 55 larven bevatte. Het aantal larven is niet aIleen bepalend voor de
mate van parasitering. Hierbij is vooral de leeftijd van de larven van be
lang, daar larven ouder dan vier dagen 10 maal zoveel bloed zuigen als
een en twee dagen oude larven. Larven jonger dan 4 dagen zullen van wei
nig betekenis voor de nestjongen zijn, ze zuigen slechts zeer kleine hoe
veelheden bloed.
Daar we voor de mate van parasitering een grootheid wilden hebben, hebben
we het aantal larven en hun leeft~d door een grootheid vervangen, name
lijk het totale gewicht van de larven in het nest per nestjong.
De mate van parasitering heb ik in 3 klassen verdeeld:

Par I (parasiteringsklasse I ): 100-200 mg.

Par II (parasiteringsklasse II ): 200-400 mg.

3.4. WERKWIJZE IN HET VELD
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3.4.1. BErALING VAN BET GEWICHT EN DE VLEUGELLENGTE VAN DE NESTJONGEN

Van de drie-, zes-, negen-, twnnlf-, en vijftien-dagen oude nestjongen
werden het gewicht en de vleugellengte met respectievelijk een unster
weegveer en een schuifmaat bepaald.

3.4.2. BErALING VAN HET HAEMOGLOBINE GEHALTE VAN HET BLOED VAN DE NESTJONGEN

Van negen-, twaalf-, en vijftien-dagen oude nestjongen werd een druppel
bloed van 20 microliter uit de vleugelader afgenomen. Deze bloedafname
vond als voIgt plants: met een met alcohol gereinigde injactiespuit werd
de vleugelader aangeprikt. Op hat wondje vormde zich vervolgens een drup
pel bloed (de injectiespuit werd aIleen voor het aanprikken gebruikt). Van
deze druppel bloed werd met een 20 microliter pipet 20 microliter opgezo
gen. Om bloedstolling binnen de pipet te voorkomen, waren de pipetten voor
af op het laboratorium met haeparine door gezogen. Hierdoor had zich een
laagje haeparine aan de binnenwand van de pipet gevormd, wnt voldoende was
om bloedstolling tegen te gaan. De hoeveelheid van 20 microliter opgezogen
bloed werd vervolgens in 10 mI. cyaanmethaeno-globine oplossing uitgebla
zen. De zo verkregen bloedoplossing was enige tijd houdbaar, zodat enkele
weken, tot na het drukke broedseizoen, met de extinctie meting gewacht
kon worden.

3.4.3. WAARNEMINGEN AAN PROTOCALLIPHORA LARVEN

Om informatie over de parasiet te verkrijgen werd op de derde dag van de
nestjongen het nest doorzocht op eieren en larven van Protocalliphora.
Daar het doorzoeken van een nest veel tijd vergde, werd het nest op de der
de dag van de nestjongen door een laag watten vervangen. In de watten zijn
de parasieten-larven en -eieren namelijk gemakkelijk te vinden. Vanaf de
derde dag van de nestjongen werd om de drie dagen tot en met de vijftiende
dag het wattennest doorzocht op larven en eieren van Protocalliphora en
vervangen door een schoon wattennest. De aangetroffen larven werden naar
het laboratorium meegenomen om ze ope2n~a~alytische balans te wegen. Na
weging werden de larven in het versehoonde wattennest teruggezet. Wanneer
we eieren van Protocalliphora aantroffen hebben we deze direkt na het ver
schonen van het wattennest teruggezet. Zodoende kon informatie verkregen
worden over de mate, waarin de verschillende nest en besmet waren.
Het wattennest, dat het oorspronkelijke nest verving, bestond uit een vier
kant lapje watten van 15 bij 15 em. met een dikte van ongeveer 5 em. Dit
vierkante lapje watten werd van twee kleuren watten gemaakt. Om en om
werd een laag bruine watten door een laag witte watten afgewisseld. Het
wattennest was samengesteld uit zes lagen watten, die door kleur van el
kaar te onderscheiden waren. Telkens wanneer larven in het wattennest aan
getroffen werden, werd hun aantal per laag genoteerd. Op deze wijze kon
informatie gewonnen worden over de plaats, waar de larven zieh bij voor
keur in het wattennest bevonden. Het bleek, dat de larven zich goed in het
wattennest konden verplaatsen. De Koolmezen zelf bleken zich geheel niet
aan het wattennest te storen, want geen enkel nest werd door deze ingreep
verlaten.

3.4.4. GEBRUIKTE APPARATUUR

Gewichtsbepalingen van de nestjongen werden met een weegveer(unster),
merk Pesola (nauwkeurigheid 0,2 gram) verricht.
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Vleugellengte metingen werden met een schuifmaat (nauwkeurigheid 0,2 n.m.)
uitgevoerd.
Larven van Protooalliphora werden op een Mettler analytische balana
(nauwkeurigheid 0,1 mg.) sewogen.
Van de bloedoplossingen werd de extinctie bij ~40 nm. met sen Bausch en
Lomb spectrofotometer gemeten.
Voor bloedafname nodig: injectiespuit, 20 microliter pipet, haeparine en
cyaan methaenoglobine oplossing (De cyaan methaenoglobine methode wordt
beschreven in: Clinical chemistry door R.J.Henry, Hoeber med. Dev.
Harper and Row, New York 1964).

4. RESULTATEN

In de metingen van respectievelijk het haemoglobine gehalte, het gewicht
en de vleugellengte van de nestjongen bleek de variatie, zowel bij vogels
binnen een nest, als bij vogels van verschillende nesten, zo groot te zijn,
dat een statistische verwerking noodzakelijk was. Onder begeleiding van
Drs. A. Otten, Wetenschappelijk medewerker aan de afdeling Wiskunde van de
Landbouw Hogeschool te Wageningen, werden de variantie analyses uitgevoerd.
Voor de variantie analyses konden de individuele waarnemingen aan de nest
jongen niet gebruikt worden, daar deze methode aIleen op onafhankelijke
waarnemingen toepasbaar is. Waarnemingen aan nestjongen binnen een nest
mogen namelijk niet als onafhankelijk beschouwd worden. Voor de variantie
analyses werden daarom niet de individuele waarnemingen aan de nestjongen,
maar de nestgemiddelden gebruikt. De nestgemiddelden kunnen als onafhan
kelijk beschouwd worden. Naast de voorwaarde van onafhankelijkheid moest te
vens aan de voorwaarde voldaan zijn, dat de nestgemiddelden trekkingen zijn
uit normale verdelingen met dezelfde varianties. Aangenomen werd, dat de
nestgemiddelden aan deze voorwaarden voldeden.
Bij de toetsing of het prikken zelf een nawerking heeft, die de waarnemin
gen zou kunnen verstoren, werd een andere werkwijze gevolgd. In dit geval
werd de variantie analyse niet op de nestgemiddelden toegepast. De werk
wijze die hier gevolp,;d is, wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

4.1. HAEMOGLOBINE GEHALTE VAN HET BLOED VAN NESTJONGEN

4.1.1. TOETSING OP HET EFFEKT VAN BEHANDELING OP HET HAEMOGLOBINE
GEHALTE VAN HET BLOED VAN DE:N:&STJONGEN

Om er zeker van te zijn, dat de behandeling zelf, namelijk het prikken en
het afnemen van een druppel bloed, geen nawerking heeft, die de onderzoeks
resultaten zouden kunnen verstoren, werd allereerst op effekt van behande
ling op het haemoglobine gehalte getoetst. Binnen de nest en werden de vo
gels, die voor het eerst, met vogels, die voor de tweede keer behandeld
werden, vergeleken, wat betreft het haemoglobine gehalte van het bloed.
We onderzochten elf nesten, waarin zich zowel de vogels bevonden, die nog
nooit behandeld waren, als vogels, die reeds drie dagen tevoren behandeld
waren ~eweest. In twee nest en bevonden zich naast onbehandelde vogels, vo
gels, die niet drie, maar zes dagen tevoren behandeld waren geweest. Van
deze nesten werd het gemiddelde haemoglobine gehalte van de onbehandelde
en van de behandelde vogels bepaald. Op het verschil van deze gemiddelden
per nest werd de variantie analyse toegepast.
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Verschil van de gemiddelde haemoglobine gehaltes (gram Hb/ 100 mI.) van
onbehandelde en behandelde nestjongen per nest. (nk. = nestkast):

12
d e

dags-nestjongen

onbehandeld minus
behandeld drie dagen
tevoren.

15
d e

dags-nostjongen

onbehandeld minus
behandeld drie dagen
tevoren.

onbehandeld minus
behandeld zes dagen
tevoren.

nk: 81 - 0,83 nk: 190 - 1,43 nk: 38 - 0,17
nk: 139 0,08 nk: 288 - 0,55 nk: 381 - 0,31
nk: 307 - 0,27 nk: 242 0,08
nk: 509 0,20 nk: 462 0,77

nk: 526 - 0,23

Variantie analyse:

H - hypothese: N=o, dwz: het verschil van de gemiddelde haemoglobine
o

gehaltes van onbehandelde en behandelde nestjongen per nest wijkt niet
significant van de waarde nul af.

Variantie analyse tabel:

oorzaak dim. proj.
2

proj.
2

F overschrijdingskans

niveau N 1 0,64 0,64 1,56 p > 0,10
klasse B* 2 0,01 0,005

2
0,01 p > 0,10

rest R 8 3,28 0,41 (=s )

tot aaL R
t o t

11 3,93

Conclusie: De Ho - hypothese, dwz. N=o, wordt niet verworpen.
Het verschil van de gemiddelde haemoglobine gehaltes van onbehandelde en
behandelde nestjongen per nest wijkt niet significant van de waarde nul af.
Er is dus geen nawerking ten gevolge van de behandeling, namelijk het prik
ken en het afnemen van een druppel bloed, te constateren

4.1.2. TOETSING OP PARASITERINGSEFFEKT OP HET HAEMOGLOBINE GEHALTE VAN
HET BLOED VAN DE NESTJONGEN

Bij de toetsing van het parasiteringseffekt werd de mate van parasitering
in vier klassen verdeeld:

Par 0 ongeparasiteerde nest en (12 nesten)
Par I geparasiteerd door 100-200 mg. larven/nestjong/nest(6 nesten)
Par II geparasiteerd door 200-400 mg. larven/nestjong/nest(8 nesten)
Par III geparasiteerd door 400-700 mg. larven/nestjong/nest(5 nesten)

De variantie analyse werd op het gemiddelde haemoglobine gehalte van het
bloed van de nestjongen per nest toegepast.



Gemiddelde haemoglobine gehaltes van het bloed van de nestjongen per IleGt

(gram Bb/ 100 mI.)

dede
9 dags-nestjongen 12 dags-nestjongen gemiddeld

Par 0 ~0,01 '7,91 9,95 10,70 10,37 11,36 9,45 8,47 - 9,'13x =
ho,64 9,48 8,35 10,09

4,72 7,98 6,74 10,12 9,64 10,02 - 2,2Par I x =

II 6,66 5,16 5,89 8,58 I 9,41 10,36 8,53 4,57 - 7,4Par x =

Par III 7,60 7,94 5,92 6,50 8,23 - 7,2x =

Variantie analyse:

H - hypothese: De larven van Protocalliphora belnvloeden het haemoglobine
o

gehalte van het bloed van de nestjongen niet.

Variantie analyse tabel(na leemtevulling):

oorzaak dim. ' 2proJ.

niveau N
1 1 2480,36

leeftijd (T 1
) * 1 14,18

parasieten (p 1 ) * 3 43,09
rest R

1
26 (+3) 56,97

totaal R
t o t 31 (+3) 2594,60

, 2/ d iproJ. 1m.

2
2,19 (= s )

onder de H - hypothese:
o

, 2
proJ.

Variantie analyse tabel

oorzaak dim.

niveau N 1
leeftijd T* 1
rest RO

29

totaal
0

31R
t ot

exacte toetsingsgrootheid F

2204,19
10,86
95,05

2310,10

dim.R~-dim.R1
dim.R ~

~ . 1
J. .'1/ dim.R-R



) ) )

XL ::: X'-O - yL. 1 ::: Y",O') - 1)(,,9'1::: 3(\,0,'3
p* p R

dim. p* ::: dim. RO
- dim. R1 ::: 3

= 4,013o,08/~
.)

2,19

"'J
F::' ... =

i:_b ----.:...-------

Overschrijdingskans: 0,025 > p > 0,01 (bij een onbetrouwbaarheid von
alpha = 0,05)

Conclusie: De H - hypothese wordt verworpen, dwz. de larven van Proto
calliphora bren~en een significante verlaging van het haemoglobine gehult~
van het bloed van de nestjomgen teweeg.

Alvorens een schatting van de verlaging van het haemoglobine gehalte ten
gevolge van de parasitering te geven, moet eerst na gegaan worden of er
eventueel interactiedtussen leeftijd en parasiteringseffect bestaat, met
andere woordend of 9 edags-nestjongen gevoeliger voor parasitering zou
den zijn dan 12 e dags-nestjongen. In dat gev~l zou gaen gemeenschappelijke
schatting van het parasiteringseffect voor 9 e en 12 e dags-nestjongen ge
geven kunnen worden.

Variantie analyse tabel bij interactie model:

oorzaak dim. proj. 2 , 2
d

,
pro j , am,

ihteFac'1:;ie PxT 8 2264,25
(= S2)rest R 23 45,75 1,99

totaal Rt ot 31 2310,10

Variantie analyse tabel bij additief model: dwz. onder de H -hypothese van
oafwezigheid van interactie.

Conclusie: De H -hypothese wordt niet verworpen, dwz. interactie mag als
afwezig worden geschouwd. De verlag~ng van get haemoglobine gehalte ten
gevolge van pBrasitering vindt bij 9 e en 12 e dags-nestjongen in gelijke
mate plaats.

x
2

(p x T)* =X~1- y~ = 56,97 - 45,75 = 11,22

dim. (p x T)* = dim. R1 - dim. R = 26 - 23 = 3

F~3 = 11,22/3 = 1,88
1,99

Overschrijdingskans: p» 0,10 (bij alpha = 0,05)

y2
-R /dim. R

2480,36
14,18
43,09
56,97

2594,60

R
1

R - dim. R n

, 2
proJ.

F dim.
- dim.

oorzaak dim.

niveau N1 1
leeftijd (T 1

) * 1
parasieten (p1)*

3
rest R1 26 (+3)

totaal Rt ot 31 (+3)

exacte toetsingsgrootheid
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4.1.j. SCHA'l'TING VAN HEir PARASIIIIERINGSEFFEKT OP liE'll HAEMOGLOBINE GEHAL'I'E
VAN HET BLOED VAN DE NESTJONGEN

Nu interactie als afwezig mag worden beschguwd, kBU een gemeenGchappelUke
schatting van het parasiteringseffekt op 9 e en 12 e dags-nestjongen met
behulp van de student - t - verdeling gemaakt worden.

Schatting van het parasiteringseffekt op gde en 12 de dags-nestjongen
(gram Hb / 100 mI.). (bij een onbetrouwbaarheid van alpha = 0,05 )

parasiteringsgraad afname Hb-gehalte gem.% afname

Par 1(100-200 mg. larven/nestjong/nest)
Par II (200-400 mg. larven/nestjong/nest)
Par III (400-700 mg. larven/nestjong/nest)

1,52 + 1,52
2,34 + 1,39
2,49 + 1,62

16 %
24 %
26 %

Vanwege de grate variatie in het gemiddelde haemoglobine gehalte per nest
wordt een breed betrouwbaarheidsgebied gevonden voor de afname van het
Hb-gehalte ten gevolge van parasitering. Het effekt van parasiteringsklasse
III kan varieren tussen een afname van 0,87 tot 4,11 gram Hb/ 100ml. bloed.
Het maximale effekt brengt procentueel een verlaging van 42 % te weeg, ter
wijl gemiddeld een verlaging van 26 % veroorzaakt wordt.
Tussen het gemiddelde effekt van parasiteringsklasse II en III wordt wei
nig verschil gevonden,terwijl het effekt van parasiteringsklasse I duidelijk
lager ligt. Men zou hieruit kunnen concluderen, dat boven de parasiterings
graad van 200 mg. larven per nestjong per nest het gemiddeld teweeg ge
brachte effekt weinig meer toeneemt met oplopende parasiteringsgraad.
Dit is te begrijpen als we bedenken, dat larven met een gewicht van 50 mg.
een leeftijd van zes dagen of ouder hebben. Vanaf deze leeftijd hebben de
larven mindel' behoefte aan voedsel, daar ze zich gaan voorbereiden op de
verpopping.

4.1.4. HERSTEL VAN HET HAEMOGLOBINE GEHALTE VAN HET BLOED VAN DE NESTJON
GEN NA VERWIJDERING VAN DE PARASIETEN LARVEN

In het voorjaar van 1973 vonden vele infecties bij nest en met jonge nest
jongen plaats. Er werden een aantal nesten, waarin zich 4 tot 6 dagen oude
jongen bevonden, door Protocalliphora geInfecteerd. De incubatietijd van de
eieren van de parasiet is waarschijnlijk een dag en de larvale ontwikkeling
wordt in 7 a 8 dagen doorgemaakt. Door deze Korte ontwikkelingsduur was
het mogelijk, dat in enkele nest en met 9 dagen oude jongen en in verscheide
ne nest en met 12 dagen oude jongen zich reeds larven van maximale grootte
bevonden, die verpoppingsrijp waren.
Om een eventueel herstel van het haemoglobine gehalte te kunnen waarnemen,
werden uit nest en met 9 en 12 dagen oude jongen, waarin zich grote larven
bevonden, aIle larven verwijderd. De jongen kregen hierdoor de kans zich
vaal' het uitvliegen te herstellen. Zowel op de dag, dat de larven verwijderd
werden, als drie dagen daarna, werd 20 microliter bloed van de jongen af
genomen om een eventueel herstel te kunnen constateren.
Ook in een natuurlijke situatie zouden de jongen de kans hebben gekregen om
zich vaal' het uitvliegen te herstellen, daar in de meeste nesten de larven
reeds lang vaal' het uitvliegen van de jongen verpoppingsrijp waren.
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Nes t g erm dd e Lden van het haemoglobine gehal te van het bloed van ne a t jongen
van ongeparasiteerde nesten en van nesten, waaruit drie dagen tevoren de
parasieten verwijderd werden (gram Hb/ 100 mI.):

dede
12 dags-nestjongen 15 dags-nestjongen

Par 0 11,57 10,95 11,36 10,69 10,44 12,02
9,84 11,17 9,45 12,18 10,50 9,28

3 dagen na Par II 9,97 11,80 11,53 11,05

3 dagen na Par III 11,45 9,58 10,37 11,59 10,38

Met behulp van de variantie analyse zal getoetst worden of er een signifi
cant verschil bestaat tussen de gemiddelde haemoglobine gehaltes van on
geparasiteerde nest en en van nesten, die na verwUdering van Par II of Par III
drie dagen de t~d hebben gehad zich te herstellen.

Variantie analyse: H - hypothese: drie dagen na verw~dering van de parasie
tenlarven heeft het Raemoglobine gehalte zich volledig hersteld.

Variantie analyse tabel (na leemtevulling):

oorzaak dim. . 2
proJ. . 2/d·proJ. ~m.

niveau N
1

1
nawerking Par (Q 1) * 2
Le e f t ijd vogels (T

1
) * 1

rest R
1

17 (+3)

t otaal R
t o t

21 (+3)

Variantie analyse tabel onder

oorzaak dim.

niveau N 1
leeft~d vogels T* 1
rest R

O
19

2808,44
0,22
1 ,11

13,60

2823,37

de H - hypothese:
o

. 2
proJ.

2457,44
1,16

13,75

20,80 (= s )

Exacte toetsingsgrootheid (~~o -~~1)/(dim.Ro-dim.R1)

~~1/dim.R1

2472,35

F dim.R~-dim.R1
- dim. R n _-.,,;:..:.-_....;;,: _

o
R

t o t
21totaal

13,75 - 13,60 = 0,15



i ' Q* l' RO
.r i tu, = 111111. l ' R1- (1m. = 19-17 =2

...,
L,L

.L' 1 ')
I

=
0,15/2
0,80

= 0,09

Overschrijdingskans : p » 0,10

Conc1usie : De H - hypothese wordt niet verworpen, dwz. binnen drie da3en
no. verwijdering v~n de 1arven van Protoca1liphora treedt een volledig her
stel van het haemog1obine gehalte van het bloed van de nestjongen Ope DUG
ook drie dagen no. verwijdering van een parasitering van 400-700 mg. larven/
nestjong/nest, die een afname, varierend van 0,87 tot 4,11 gram Hb/ 100 m1.,
te weeg kan brengen, is een volledig herstel van het haemoglobine gehalte
opgetreden.

4.2. TOETSING OP PARASITERINGSEFFEKT OP HET GEWICHT VAN DE NESTJONGEN

De gegevens van de gewichten van de nestjongen van ongeparasiteerde en ge
parasiteerde nesten, konden op dezelfde wijze verwerkt worden als de haemo
globine gehalte waarnemingen.

Nestgemiddelden van de gewichten van de nestjongen per nest (gram)

de de
9 dags-vogels 12 dags-voge1s I ijem.

Par 0 17,0 18,4 13,7 14,5 17,4 16,5 13,0 12,5 X=
13,8 13,0 11,0 16,0 14,7

Par I 8,8 14,7 11,9 14,1 17,5 17,8 X=
14,1

Par II 13,7 11,7 12,4 14,0 16,0 17,5 13,8 11,2 X=
13,2-

Par III 13,1 13,5 11,5 10,0 15,7 X=
12,8

Ongeparasiteerde nesten: Par 0
100-200 mg. larven/nestjong/nest: Par I
200-400 mg. larven/nestjong/nest: Par II
400-700 mg. larven/nestjong/nest: Par III

Toetsing op effekt op het gewicht van de nestjongen vond p1aats met behulp
van de variantie analyse, toegepast op het nestgemidde1de van de gewichten
van de nestjongen per nest.

Variantie analyse:

H - hypothese: De larven van Protocalliphora hebben geen invloed op het ge
w~cht van de nestjongen.
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onder H - hypothese:
° . 2
proJ.

Variantie analyse tabel

oorzaak dim.

niveau N 1
1eeft ijd T* 1
rest RO 29

totaal R
t ot 31

Exaete toetsingsgrootheid:

6134,9
19,3

160,3

x~* = x~o- Y~1 = 160,3 - 143,0 = 17,3

dim. p* = dim. R
O

_ dim. R
1 = 29 - 26 = 3

3 17,3/3
F26 = = 1,04

5,5

Overse hrijdingskans: p > 0,10 (bij onbetrouwbaarheid van alpha = 0.05)

Conelusie: De H - hypothese wordt niet verworpen, dwz. er is geen invloed
van de larven v~n Protoealliphora op het gewieht van de nestjongen te eon
stateren.

4.3. TOETSING OF FARASITERINGSEFFEKT OF DE VLEUGELLENGTE VAN DE NESTJONGEN

Daar de vleugellengte als een maatstaf voor de ontwikkelingstoestand van de
nestjongen te besehouwen is, werd tevens getoetst of de parasitering de vleu
gellengte beinvloedt.
Toepassing van de variantie analyse op de gemiddelde vleugellengte van de nest
jongen per nest levert het volgende op:

Gemiddelde vleugellengte van de nestjongen per nest (in mm.):



de
I 9 d. 3. Gl' - V og e 1 s - dags-voge.G I i-':'~ C r!'l •

------- ->------
I
I

49,0 LI7,6 46,7 1+9, G
I

X::Pal' ° '50,3 '52,5 ')3,3 ]2,5 I

49,4 47,2 44,3 It g , 9 Ii- f) ~)

_.
r

Par I 40,4 49,1 44,1 51,3 52,3 53,1+ I x-I
I [f~~,Ji

Par II 4:5,6 40,8 44,7 48,9 52,2 53,7 51,6 46,6 X::
I+,'~, 0
._--

Par III 45,8 54,2 42,5 46,7 53,1 X::
If2,5

.

Variantie analyse:

H - hypothese: Het al of niet geparasiteerd z~n heeft geen effekt op de
v£eugellengte van de nestjongen.

Variantie analyse tabel (na leemtevulling):

oorzaak dim. . 2 . 2/d·proJ. pro j , a.m ,

niveau N
1

1 81291,36
leeft~d (T 1 ) * 1 16,27
parasieten (p 1 ) * 3 194,35 2rest R

1
26 (+3) 263,42 10,13 (= s )

totaal R
t o t 31 (+3) 81765,40

Exacte toetsingsgrootheid

Variantie analyse tabel

oorzaak dim.

niveau N 1
leeft~d T* 1
rest RO

29

totaal R
t ot 31

onder de H - hypothese:
o

. 2
proJ.

73405,6
174,8
277,0

2
~R1/dim.R1

222
Xp * :: XRo - YR 1 = 277,0 - 263,42 = 13,58

dim. p* = dim. R
O

- dim. R1 :: 29 - 26 = 3



17, '78/'
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= 0,4')

--, '1 ..

10,13

Overschrijdingskans: p» 0,10 (bij een onbetrouwbaarheid van alpha = a,OJ)

Conclusie: De H - hypothese wordt niet verworpen, dwz. er wordt geen para
siteringseffektOop de vleugellengte geconstateerd.

4.4. NESTDUUR EN MORTALITEIT VAN DE NESTJONGEN IN VERBAND MET PARASITERING
DOOR LARVEN VAN PROTOCALLIPHORA

Met behulp van de Wilcoxon-toets werd het verschil tussen ongeparasiteerde
en geparasiteerde nest en getoetst (alpha= 0,05).

Nestduur en mortaliteit van de nestjongen in het nest (in resp. dagen, pro
centen) (Op drie nesten na, hadden aIle nesten een nestgrootte van 7 a 8
jongen) •

Bij de beschouwing van de waarnemingen van de nestduur en de mortaliteit van
de nestjongen in het ne~t, moeten we bedenken, dat in aIle gevallen de para
sitering reedsdop de 12 e dag van de nestjongen beeindigd was.
Reeds op de 12 e dag van de jongen hadden de larven van Protocalliphora
zich verpopt, of waren door ons verwijderd.

n= 12
n= 2
n= 5
n= 5

0-63 %
0-34 %
0-72 %
0-72 %

mortaliteit in het nest
gem. min.-max. aantal nest en

20 %
17 %
18 %
40 %

nestduur
gem. min.-max.

18,8 d 17-22 d
18,5 d 18-19 d
19,2 d 17-20 d
20,0 d 19-21 d

Ongepar.
~ar I
Par II
Par III

aantal nestduur Wilcoxon mortaliteit Wilcoxon
nesten gem. overschrij- in het nest overschrij-

dingskans gem. dingskans

Ongepar. n= 12 18,8 d } p > 0,10 20 % 0, 05 c p c 0,10
Par II n= 5 19,2 d n.s. 18 % n.s.

Ongepar. n= 12 18,8 d J 0,05,( p < 0,10 20 % p= 0,05
Par III n= 5 20,0 d n.s. 40 % n.s.

Ongepar. n= 12 18,8 d j 0,05,(, p -< 0, 1O 20 % 0,05.(p<0,10
ParII+III. n= 10 19,6 d n.s. 18 % n.s.

Hoewel de waarnemingen een verlenging van de nestduur en een verhoging van
de mortaliteit in het nest bij toenemende parasitering te zien goven, kan
statistisch geen significant verschil aangetoond worden. Onderzoek op gra
tere schaal zou hie rover uitsluitsel kunnen geven. Uit onze waarnemingen
kan geen duidelijk effekt van parasitering op de nestduur en op de mortali
teit van de nestjongen in het nest gevonden worden.
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'.'. DISCUSSIE

Op groli'~ van waar-n emi n g e n van Perrins (1965) en Dhondt (19/0), die een la
ger percentage geringde eerste jaarsvogels terugvin~en naarmate de nest
jongen lichter in gewicht waren, werd gesuggereerd, dat de parasiet Proto
calliphora ssp. hierb~ een rol zou kunnen spelen. Kluyver, (jaarverslag
1.0.0. 1968) narn waar, dat in een biotoop, waar de parasiet niet voorkwam,
het percentage terug vangsten van eerste jaarsvogels van aIle nesten vr~

weI gel~k was, terw~l, in biotopen, waar de parasiet weI voorkwam, van nest
tot nest grote versehill en in terug vangsten te zien waren. Deze waarnemin
gen deden vermoeden, dat de parasiet een belangr~ke sterfte factor voor de
zangvogels is. Via welke mechanismen, b~voorbeeld of weI door het teweeg
brengen van bloedarmoede, of weI door het remmen van de groei en ontwikkeling
van de nestjongen, de parasiet de sterfte b~ de nestjongen teweeg zou
brengen, was niet bekend. Het onderzoek van Eshuis-van del' Voet was vooral
op deze vraagstelling gericht.
Dank z~ een Groot aantal waarnemingen aan geparasiteerde en ongeparasiteer-
de nesten, was een wiskundige verwerking van de waarnemingen mogel~k. Ver
moedens, wat betreft de invloed van parasitering op lichaamsgewicht, vleu
gellengte en op het haemoglobine gehalte van het bloed, konden getoetst worden.
Uit de onderzoeks-resultaten van 1973 zou ik willen co~cluderen, dat het
zeer tw~felachtig is om het waargenomen lagere percentage terug vangsten
via het waargenomen lichtere gewicht van de nestjongen in verband te bren-
gen met parasitering door Protocalliphora spp. W~ konden geen significante
verlaging van het lichaamsgewicht van de nestjongen ten gevolge van parasi
tering waarnemen. Zelfs een parasitering van 400-700 mg. larven per nest-
jong had geen significant effekt op het lichaamsgewicht. Op dezelfde w~ze

hebben we de invloed van parasitering op de vleugellengte onderzocht. Ook
met betrekking tot de vleugellengte konden we geen significant effekt con
stateren.
Waarnemingen van Kluyver w~zen duidel~k op een verhoogde mortaliteit, wan
neer jongen t~dens de nestperiode geparasiteerd z~n geweest. Kluyver nam
geen lager nestsucces b~ geparasiteerde nest en waar, zodat het vermoeden be
stond, dat vlak na het uitvliegen een verhoogde sterfte plaats zou vinden.
Het achterbl~ven in groei zou pas vlak na het uitvliegen parten kunnen gaan
spelen~ omdat juist in die periode veel van de jongen gevergd wordt. Uit
onze waarnemingen konden we echter geen achterbl~ven in groei b~ geparasi
teerde nest en waarnemen. Zowel het lichaamsgewicht en de vleugellengte als
mede het nestsucces en de nestduur vertoonden geen significant verschil met
ongeparasiteerde nesten. Wel namen we een significante verlaging van het
haemoglobine gehalte in geparasiteerde nest en waar. Deze bloedarmoede, die
gemiddeld een verlaging van 25 %van het haemoglobine gehalte bedroeg, zou
de conditie van de nestjongen kunnen verslechteren. Wanneer de nestjongen,
die aan deze bloedarmoede l~den, zouden uitvliegen, zou wellicht een hogere
mortaliteit vergeleken met gezonde nestjongen te verwachten z~n. Maar w~

namen tevens waar, dat na verw~dering van de parasiten het haemoglobine ge
halte zich binnen drie dagen herstelde. In het voorjaar van 1973 vonden de
infecties van de nest en b~ jonge leeft~d van de nestjongen plaats. Hierdoor
hadden de larven reeds b~ 9 tot 12 dagen oude vogels hun volledige larvale
ontwikkeling doorgemaakt, en verpopten de larven zich geruime t~d voor het
uitvliegen van de jongen. De nestjongen hadden dientengevolge voldoende t~d

om zich te herstellen. We namen immel's binnen drie dagen een volledig her
stel van het haemoglobine gehalte waar.



Ret is dan ook niet waarBcll~nl~k, dat in zo'n laat voorjaar als in 1~J5,

de vogels een nadelige invloed van de parasiet ondervonden zullen hebben.
Het belang van de parasiet zal nauw. samenhangen met het moment, waarop
de nest en geInfecteerd worden. Worden de nest en in een zeer vroeg stadium
geInfecteerd, dan zal nauwel~ks van enige invloed sprake z~n.

Hoewel we geen meetbare invloeden kunnen vinden, moet de mogel~kheid open
gehouden worden, dat de parasiet eventueel als vector van ziekten op zou
kunnen treden.

6. WAARNEMINGEN AAN LARVEN VAN PROTO CALLIPHORA spp.

6.1. LARVE LEEFTIJD

6.1.1. LEEFTIJDSBEPALING VAN DE LARVEN VAN PROTOCALLIPHORA

Om de mortaliteit en de verplaatsing van de larven in het nest in afhanke
l~kheid van de larveleeft~d te kunnen volgen, werd het verband tussen de
leeft~d en het larvegewicht nagegaan. Tot en met een larveleeft~d van v~f

dagen, bleek de leeft~d van de larve aan z~n gewicht vastgesteld te kunnen
worden. B~ larven ouder dan v~f dagen, neemt het gewicht minder toe met de
leeft~d, waardoor aan de hand van het gewicht de leeft~d niet meer op de
dag nauwkeurig te bepalen is.

Verband tussen larven-Ieeft~d en gewicht:

Larve-Ieeft~d gem. gewicht min-max. aantal larven aantal nest en

1 dag 0,4 mg. n= 52 2
2 dagen 1,0 mg. 0,8 - 1,6 n= 228 8
3 dagen 4,1 mg. 2,5 - 5,5 n= 140 7
4 dagen 8,9 6,6 - 11 107

()

mg. n= 0

5 dagen 17 mg. 10 - 24 n= 133 9
6 dagen 30 mg. 20 - 44 n= 90 5
7 dagen 62 mg. 26 - 71 n= 72 5
8 dagen 85 mg. 47 - 118 n= 181 10
9 dagen 98 mg. 74 - 134 n= 124 6

10 dagen 98 mg. 71 - 121 n= 40 3
11 dagen 85 mg. 55 - 117 n= 61 3

Vanaf de 8
s t e

dag werden eveneenS poppen aangetroffen. De poppen werden
niet meegewogen.
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larve - gewicht (Iogaritmisch)
en larve -Ieeftijd
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6.1.2. MOR'rALITEI'I' IN AFHANKELIJKHEID VAN DE LEEF'rIJD

Uit onderzoek van Kluyver (jaarverslag 1.0.0. 1972) blaken de oude mezen
een merkwaardig gedrag te vertonen, wanneer zich in hun nest Protocalliphora
larven bevonden. De waarnemingen werden's'nachts gedaan, daar de Protocalli
phora larven waarsch~nl~k aIleen's nachts bloed van de nestjongen zuigen.
Kluyver nam waar, dat de oude mezen af en toe met hun snavel tussen de jon
gen in het nest groeven. Ook b~ proeven, waarb~ het oorspronkel~ke nest door
een tempex nestkom vervangen werd, werd dit gedrag waargenomen, wanneer zich
Protocalliphora larven in het nest bevonden. De larven werden nooit door de
oude mezen gegeten. Op grond van deze waarnemingen veronderstelt Kluyver,
dat het graafgedrag niet zozeer bestaat uit het jacht maken op de larven,
als weI uit het verst oren van de larven in het bloedzuigen. Een enkele keer
werd op een onder een nestkast geplaatste tafel een Protocalliphora larve
gevonden, wat erop zou kunnen w~zen, dat de oude mezen larven naar
buiten werpen. De larven z~n waarsch~nl~k door hun sterke geur onaantrekke
l~k als voedsel voor de vogels. Nader onderzoek, verricht door J. Hazewinkel l

toonde aan, dat er afhankel~k van de dikte van het nest een aanzienl~ke pre
datie door de oude mezen plaats vond (Mond. Meded.).
Naar aanleiding van bovenstaande waarnemingen leek het me de moeite waard om
uit de in 1973 verzamelde gegevens de mortaliteit van de larven, hetz~ door
natuurl~ke sterfte, hetz~ door predatie, hetz~ door verw~dering door oude
mezen, na te gaan. Daar we de nest en om de drie dagen onderzochten, kon de
mortaliteit van de larven in afhankel~kheid van hun leeft~d worden bepaald.
Dit leek me vooral belangrijk, daar larven jonger dan vier dagen door hun ge
ringe grootte weinig kans lopen door de vogels gevangen te worden, terw~l

daarentegen de natuurlijke sterfte mogel~k groter is. Larven vanaf vier dagen
hebben een ideale grootte om als voedsel voor mezen te dienen.
Onderstaande waarnemingen z~n aiet aan oorspronkelijke nesten, maar aan wat
tennesten verricht. Vanaf de 2 e a 3 e dag van de nestjongen, bevonden de
vogels en larven zich in door ons aangebrachte wattennesten.

Procentuele mortaliteit van de Protocalliphora larven in afhankelijkheid van
hun leeft~d:

leeft~dsperiode gemiddeld min.-max. aantal larven aantal nester.

'2 d ea 3
detot

5
d ea 6

dedag
20 % 9 - 25 % n= 96 4

4
,

5 tot 7
, 8 dag 12 % o - 25 % 188 6a a n=

6
,

7 tot 9
,

10 dag 12 % 6 28 % 147 6a a - n=
8

,
9 tot 11

,
12 dag 16 % 0 28 % 161 5a a - n=

10 a 11 tot 13
,

14 dag 8 % 5 11 % 59
,

a - n= 't

totale larvale peri ode 38 % 17 - 53 % n= 376 11

6.1.3. DISCUSSIE

Uit de waarnemingen van 1973 kon geen verhoogde mortaliteit gevonden worden
b~ larven van Protocalliphora, die ouder dan drie dagen z~n, hoewel de lar
ven dan een ideale grootte zouden hebben gekregen om als voedsel voor de vo
gels te dienen. Enige verhoogde mortaliteit, hetz~ door natuurl~ke sterfte,
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hetzlj door predatie, hetzij door verwijdering door de oude mezen, kon niet
worden vBstgesteld.
Een eventuele storende factor, die de predatie of verwijderin~ van larven zo~

verhinderen, zou de aard van het nest kunnen zijn geweest. De larven en vo~c!s

bevonden zieh namelijk in door ons aangebraehte wattennesten. Hierin zouden
de larven door het watten materiaal missehien een grot ere beseherming tegen
predatie of verwijdering door de oude vogels kunnen vinden.

6.2. VERPLAATSING VAN DE LARVEN VAN PROTOCALLIPHORA IN BET NEST

6.2.1. WAARNEMINGEN

Om informatie in te winnen over de plaats, waar de larven van Protoeallipho
ra zieh bij voorkeur in het nest bevinden, werd bij drie dagen oude vogels het
oorspronkelijk nest door een, uit zes lagen bestaande, watten-lap ter grootte
van 15 bij 15 em. en met een dikte van ongeveer 5 em., vervangen.
De zes lagen van het zogenaamde watten-nest, waren door kleur van elkaar te
onderseheiden.
Vanaf de derde dag van de nestjongen werd iedere volgende drie dagen het
wattennest laag voor laag op larven doorzoeht en vervangen door een schoon
wattennest. De aangetroffen larven werden na weging op het laboratoriurr. in
het versehoonde wattennest terug gezet. De larven bleken zieh goed door het
wattennest te kunnen verplaatsen. De lagen watten beperkten de larven niet
in hun bewegingsvrijheid, naar wij konden waarnemen, want door het gehele wat
tennest werden larven aangetroffen.
In afhankelijkheid van de larve leeftijd werd het aantal larven per laag bere
kend. Er waren te weinig gegevens om de invloed van het moment, dat de nesten
onderzoeht werden, te toetsen, maar globaal bezien bleek de eontroletijd van
geen invloed op de waarnemingen te zijn. Dit kan verband houden met het feit,
dat de larven waarsehijnlijk aIleen's naehts van de nestjongen bloed zuigen.

Verplaatsing van de larven van Protoealliphora in het nest:

nestlaag nestlaag nestlaag aantal aantal
1 + 2 3 + 4 5 + 6 larven nest en

larven: leeftijd 1 - 6 dagen 50 % 41 % 9 % n= 354 19
leeftijd 7 -13 dagen 32 % 60 % 8 % n= 4~ 21

poppen:nestjongen aanwezig 5 % 48 % 47 % n= 107 12

poppen:nestjongen uitgevlogen 24 % 30 % 46 % Mond.Med. Eshuis-
van der Voet)

Uit bovenstaande tabel zien we, dat de larven zich bij voorkeur in de boven
ste vier lagen bevinden, terwijl ze voor hun verpopping de bovenste twee 1a
gen verlaten. In 1973 verpopten aIle larven in het onderzoek zieh veer het
uitvliegen van de nestjongen. Uit waarnemingen van Eshuis- van der Voet aan
larven, die zich pas nahet uitvliegen van de vogels verpopten, blijkt, dat
de afkeer voor de bovenste nestlagen aIleen bestaat, indien de vogels het
nest nog niet verlaten hebben. Deze afkeer hangt waarsch\jnlijk samen met de
temperatuursf,radient, die in het nest heerst, voordat de nestjongen z~n uit-
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gevlogen. Naar gegevens van Mertens, (lnstituut voor Oecologisch Onderz()e~)

kan de temperatuur in de nesten van 25 tot 350 C vari~ren, terwljl de ternpe
ratuur op de nestbodelD schommelingen van 17 tot 26°c vertoont.
Eshuis- van der Voet, (Mond.Med.) heeft bU verschilJende temperaturen 0e

popmortaliteit nagegaan en zij nam een toenemende mortaliteit bU temperaturen
oboven de 28 C waar.

Popmortaliteit bU verschillende temperaturen naar Eshuis- van der Voet,
(Mond.Med.) (In de proefopstelling was regeling van de vochtigheid helaas
niet mogelUk).

Temperatuur popmortaliteit ( % ) aantal poppen

20 _ 22 0 C 0 8
23 _ 25 0 C 0 11
28 _ 300 C 9 21
31 - 33

0 C 15 15
35 - 37

0 C 53 18
38 - 400 C 100 2

Uit deze gegevens blijkt, dat de bovenste lagen in het nest veer het uit
vliegen van de nestjongen een minder gunstige plaats voor de poppen van
Protocalliphora, in verband met de hoge temperaturen vormen.

6.2.2. DISCUSSIE

De waargenomen afkeer van de Protocalliphora larven van de bovenste lagen
van het wattennest, houdt waarschUnlijk verband met de temperatuursgradient
in het nest. Gaan immers de larven pas na het uitvliegen van de vogels tot
verpopping over, dan wordt geen afkeer voor de bovenste nestlagen geconsta
teerd. Uit gegevens van Eshuis- van der Voet (Mond.Med.) blijkt, dat de tem
peraturen, die in de bovenste nestlagen heersen wanneer de nestjongen nog
niet uitgevlogen zijn, niet optimaal zUn voor het volbrengen van het popsta
dium. Bij deze temperaturen, die varieren tussen de 25 en 350C vindt een
verhoogde popmortaliteit plaats.
Daar de larven na het uitvlieeen van de nestjongen geen afkeer voor de bo
venste nestlagen vertonen (Mond.Med. Eshuis- van der Voet), lijkt hetme on
waarschijnlUk, dat dit gedrag een aanpassing is om zich tegen predatie door
vogels te beschermen.
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