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1. Inleiding. 

De Hingmus (Passer mantanus (1.)) is een holenl)roeder met een 
trans-pa,lcarctische en oriëntale verspreiding (VOO US, 1960), met 
een voorkeur voor het open en half-open cultuurlandschap. De 
dichtheid Nord.t zowel door het voed.selaa.nbod a.ls door de beschilc
baarheid van nestgelegenheid beïnvloed (DECKERT, 1968). In Neder ... 
land komt de ondersoort Passer m. mantanus (L.) voor, plaatselijk 
in vrij grote aantallen (50 paar per 100 ha,, ALLEYN e.a.~, 1971 ). 

Het l1(3palen van oecologisch relevante T;Jaarden voor de dicht
heid van deze soort is echter lastig, daar lüj de Rinp:fJUS het 
broed- en voedsel biotoop mee::d:al aanmerkelijk van elkaar ver
schillen: voedsel v10rdt r·ezocht op onkruidrijke velden, aan ;·Jeg
randen en in boomganrden, als broedgelegenheid vJorcJen 'liloomholten, 
nestkasten en dergelijke gel)ruikt, die meestal in bos gesitueerd 
~ijn. SCHimNER ( 1972) heeft getracht het 11 nahrungsökologisches 
Area,l 11 te bepalen, en zo onderscheid te maken tussen .de· 11 rechne
rische Dichte ( crude densi ty ) 11

, en de 11 tatsächliche Dichte ( uti
lized density)", die in zijn onderzoeksterrein een faktor 3 van 
elkaar verschilden. Bij het hier te bespreken onder::.oek is geen 
poging gedaan, om de dichtheid te bepalen. 

In het kader van het lnternationa<Ü Biologisch Pro,gramma (I. B. P.) 
vJordt al enige tijd onderzoek verricht naa.r de energiestroom in 
populaties van Passerinae en oecologisch ver>nmte soorten. Onder
zoekers van deze soorten zijn verenigd. in de "~'Ïorking group on 
granivorous birds" in de sectie 11 Frvductivity of terrestrial 
comnnmities" van het I.B.P. Een vrij groot aantal recente publi
katies, met name uit Polen (o.a. PIHOHSKI, 1968; PINOWSKI &; "•JOJCIK, 
1969; i>TYRCHA & PiloJmJSKI, 1969), Tsjecln-Slol·Jakije (BALAT, 1971; · 
J3ALAT & TOUSKOVA, 1972), \vest-Dui tS.land ( SCHEIUJER, 1972) en Enge
land (SEEL 1968; 1970) handelen over één of meer aspekten van 
deze energiestroom, vooral over de produktie tijdens het l)roed
seizoen. Uit deze publicaties komt naar voren, do.t de Ringmus 
niet - al thans niet in eerste instantie - e.a.n de hypothese van 
LACK ( 1954) (de gemiddelde legselgrootte is de meest produktieve) 
voldoet. Daarnaast verschillen de diverse auteurs op enkele p~nten 
van mening, met .name over de verandering van de legselgrootte in 
de loop van het broedseizoen. Al met al leek een nader onà_erzoek 
naar de produktiebiologie van de Ringmus in He derland ge1·.renst, 
'ilél.tc.rbi j de nadruk zou moeten liggen op het verloop in het broed,... 
seizoen van de verschillende aspekten van de reproduktie. 

De produktie aa.n nageslacht kan berekend l·wrden door het produkt 
te bepalen van het aantal legsels, de legsel6Toott~ en het broed
succes. Deze parameters Herden in één seizoen bepaald aan t1>Jee 
nestkastpopulaties in eikenbossen in de Betu1•1e. Omelat de nest
kasten in deze twee terreinen ieder jaar voor het me~enonderzoek 
van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Arnhem gekontro
leerd HOrden, zij het met een lagere frekr .. rentie en gedurencle een 
kortere periode dan bij een stud.ie van de Ringmus t·;enselijk is, 
konden vo,n sommige a.spekten ook gep,evens uit voorg·aande jaren 
gebruikt t-mrden. 

Een vraag, die zich hier voordoet, is, in hoeverre nestkast
ge~evens representatief zijn voor de gehele 11opulrdie, met andere 
Hoorden, is, bij een overrna;:t aa.n nestkasten., hGt deel van de 
popule.tie, dat bui ten cleze ke.sten l)roedt, te von·,ae.rlozen. VAN 
BALEN (1973) acht tl:i.t bij de Koolmees in die situatie inderdaad 
het geval; het if1 echter niet bekend, of bLi de Hin&JllUS een deel 
van de :-,opulatie Hèl na.tuurli jke hol ten prefereert. Om praktische 
:redenen Horden :in dit onderzoek de nestkast-regovens als repre
sentatief voor cle l)roedpopulatie be:';GhouvHl. Voorts is er van uit 
gege.an, d<~.t het p0rcentnr0 niot-broeLlen.de voc·els te verHB.'='rlozcn 
is, 



4. Terreinbeschrijving. 

Het onderzoek vond plaats op de particuliere landgoederen 
Loenli3n (99 ha), te Loenen aan de ;"Taal, en Oosterhout (20 ha), 
gele,o;ren ten oosten van he-t. dorp Oosterhout, beiëte in de gemeente 
Va],burg. Zij vormen een onderdeel van het coulisF:JenlandDohap 
van de betuwe. Beide terreinen zijn voor het publiek toeganke
l~jk. 

Het landgoed Oosterhout is een eikenbos met in de boomlaag 
voornamelijk zomereik (Quercus robur). Op enkele p1.aatsen zijn 
echter populier, es, beuk en fijnspar acmgeplant. De meestal 
11eJ,.ige struiklaag bestaat uit meidoorn, vogelkers, rocle kornoelje, 
esdoorn en vlier. In de kruidlaa.g treden klimop, look zonder look, 
rol1ertskruid en heksenkruid het meest op de voorg-rond., ter~lijl 

ook l1osandoarn, nagelkruid, hondsdraf en grote brandnetel, plQ.at
seli jk ook bloedzüring en vor,elmelk, worden aangetroffen. Vege
tatiekundig moet dit bostype in het verbond Alna-Padion (Elzen
Vogelkers-verbond), onderverbond Ulmion oarpinifoliél,e Oberd.1953 
(Iepen;rijke Eiken-Essenbossen) ingedeeld worden. Op het terrein 
l1evinden zich verder een landhuil:! met gazons en moestuin, paarde
stallen, en een in bedri ,jf zijnde boerderij. Graslanden en wegen 
vo!l.'men de direkte omgeving van het landgoed. 

Het beboste gedeelte van het landgoed Loenen bestaat eveneens 
voo:rnamelijk uit eikenbos, met dezelfde soortensamenstelling 
als in Oosterhout, Op het terrein bevindt zich ook een landhuis 
r:1et ga:3on13, en een boerderij r.1et moestuin. Het bos wordt omgeven 
door Negen, graslanden en een boomga.:1.rd, en door akkers, Haarop 
il'). 1973 mais en aardappelen Herden verbom7d. 

In Oosterhout hangen sinds 1956 nest}:.::asten, de eerste jaren in 
lde.in a .. él,ntal., sinds 193fr67. 110-:-120 exemplaren van het vJageningse 
model (vlieggat circa 3 mm), en circa 25 zogenaamde selektieve 
nestkasten (kubusvormi :· model, vlieg,gat circa 3ft:2.mm), in 11 ,4 ha 
van ,het lJos. Nestk;asten van dit laéttste type worden slechts 'bij 
uit~ondering door Ringmussen gebruikt. In Loenen hangt sinds 
1968 een 80-tal nestkasten van het tageningse type in 12,6 ha 
va.u het bos. V6ór 1968 hing hier een gering aantal kasten van 
verschillende typen. In beide bossen hangen de kasten op 2 tot 
3 m boogte. De .nestkasten worden voornamelijk door Koolmees, 
Pimpelmees en thngmus gebruikt, waarbij de la9.tste de mezen soms 
uit een nestkast verdrijft. 

Tabel 1 ~ Aantal broedparen in nestkast en. 

Loenen Oosterhout Hoge Veluwe 
1965 ---'') ± 20 0 
1966 23 2 
1967 25 1 
1968 43 23 2 
1969 50 18 2 
1970 55 17 5 
1971 24 21 
1972 61 45 22 
1973 46 51 14 

De Tiingr:mspopulatie in Loenen vertoont een tamelijk const<mte 
f:l"Ootte van 40-60 pa.';.r, die in OorJterhout vertoont de Jaatste 
tNO::e jaar een aanzienlijke sti,jging (tabel 1 ). '}'er vergelijking 
zijn in tabel 1 de aantallen broedparen in het onderzoeksterrein 
van het Instituut voor Oeoologisçh ênderzoek in het nationale 
nark De Hoge Velulrre (± 300 nestkasten op 320 ha, meest dennenl1os) 

'),.- geen gegevens beschikba;or. 



yerrpeJ.d; waç>.r <;lo la.r.tste jare~ eveneens <;Jen stijging van het 
aÇ~.n,tal broeclpare:rn, v1~rd geconstateerd. In cle door mij onderzochte 
1i teratuu.r ove;P de Ri n&')rrus worden nergens l)estandsfl uktuaties 
verrnf,lld. ~lijU,s inziens kan de Ringmuspopulatie in Loenen als 
stabie 1 beschou"t<Td \<'Orden; in Oosterhout blijkt - na een pe;:·iode 
( 1965 .... 1971), 'Naarin d.e populatiegrootte vri jl'lel constant 'blee:l;' -
ec;~n du;i..P,eli.ike toe.n,ame in d<;J lÇJ.atste jaren a.a.m1ezig. 

3, Demogra.f;i.qch,e t'lc;ta;rnemingen,. 

3~1. J.leth,odie~. 

7 

De l"J,f;)stlçaptfln ~·1erden vanaf half april tot l)egin mei, toen de 
eerste eieren. gelegd Nerde.n, één keer per vJeek geko.ntroJ.eerd, 
dae.~na twee ;keer per ~·reek. Nadat omstreek~ begin augustus gedu
rende t•"~e t·Tel~en geen niemm leg:;:;els meer liJaren gevonden., vTerd 
da~na alleen het verloop van de broedsels in de toen nog bezette 
ka~?ten gevolgd, Voor onderzoe~ naar de broedbiologie van de Ring-.. 
mus, <;lie v~ak legsels van sl€lchts 4 eieren heeft, en \·la;;l.rbij de 
broed..- en .n,estjon~perioc,le kort zijn, is een kontrolefreb1entie 
van m~ni1naal tvJee ~<:eer per Heek be1?list noodzakelijk. 

Bij de kontro~e Nerd het stadium van de nestbouvJ genoteerd 
(r;Ja.ter~aal, :q.a,lfvol too~d ne13t, voltooid nest), het aantal, en 
het al d.éiUl niet bebroed uorden. van à,e eieren (koud, lauw of '1-ra:rm), 
en het aantal f;ln,..,. alleen bij de eerste kontrole na het uitkomen 
de gel3chatte leeftijd van de jongen. De legsels vierden vers ge
vrogen (zodra er t'l"reE) of meer eieren aanwezig \varen), een beperkt 
aantal v1erd vlak voor het uitkomen nogmaals ge-vmgen. De jongen 
~verden als zij 0 o{ 1 dag oud. waren per broedsel gezamenlijk 
gevlogen, op de leeftijd van 2 tot 12 dagen individueel. Op een 
;j.eeftijd van 6-10 dagen werden zij geringd met een ring van het 
Voe:e1tre~~station te Ar.nh.em. H~et uitgelwmen eieren >Verden geopend, 
en, e:r ~·Jerd genoteerd,, of deze onbevrucht waren, of dat het embryÇ> 
Has afgestorven, en in het laatste geval tevens in welk stacliwn 
(zeer jong, halfw~.s, volgroeid). 

Na h~t uitvliegen VJ"erd - i:nd.;ien niet reeds een niemv legsel 
tvaE? begonnen, <;>f :nieuN nestmateriaal vlas aangevoerd - het nest 
'l;li t d«;J lçÇt~t vert•Ti j derd, en hei;; ae.nt al en de ringnummers van Q.e 
event'\.lee~ omgekomen jongen g(:lnoteerd. Er o'lerd aangenomen, dat 
cle jol'l.gen van, :reeds geringde broedsels niet meer door de ow'ers 
uit het nest verwijderd werden bij sterfte, en dat zij dus als 
::oij niet als dood. jong gevonden Herden, Haren uitcevlo[(en. 

Bij de berekening van de le~àatum van het eerste ei werd a.an
g~"Q.omen, dat iedere dag één ei gelegd 1·Jerd, totclat het legsel 
oompleet vms (CREUTZ, 1949; DECKERT, 1968). BRUGGE (1972) oon
st<'l:bee:rde echteT~, dat bi·j û.itr.;li>ndering vJel eens een dag l4ordt 
overgeslar;en. 

Bij d€1 bepaling van t'l.e leeftijd van cle nestjongen 1rrerd r;ebruik 
ger':la<'.kt van de bE;lsohrijvingen door 1IIFKBL (1970) en mlUGGE (1972). 
Doo;r de f:rebrentie van de nestkastkontroles H·as het in de meeste 
gev~;~.llen. moeo;L:i..j:.C, de ),eeftijd tot op één dag na.m-;keurig "Çe schat ... 
tep., De dat-qm van het ui tkornen werd l1erekend aan de lw.p.d va.n de 
leeftijd van de uqptjongen. 

BovenstQ,a.n:'e l·rerl':.1·Jij:;-;e is p;rotenc'.eels voleens de aanbevelingen 
Vé.'m. de '.•Jo!'kinp rTou.p on, rrra,nivorous hirds van het I.Il.P. (Im:rm:;.~rcm, 
f'HiCHSYJ & 'l'lJ).U~~~K, 1 ')67). Het van.gen en ri nf;en ve.n o_e a.dult.e 
vog:,,l op het nr;wt uerd nagelaten V<'l.ru·Jer;e de mor,elijke kans op 
d<'l.e.rdoov veroor?.a.akte yer;:~torine:en - 3i~7b vermeld door PDJO\;JSKI, 
PJJfO•f~J:rA 8.: ';['H.Uf:IZKO\,I:JKI (1972) ...... , en omdat dit in eorste instÇtn
t~e toch geen :rd,ouNe informatie zou opleveren. 



Statistische tootsen ~·Jercle.n uHrc:evoerd on een signif~kantic-8 

niveau van 5Î~ (onbetrouvJbéi.E1,rheid ~ = 0,05)~ 

Voor de bepaling van de verhrandin~swaRrden werden in heide 
terreinen een beperkt aant;_ü J.egsels en l1roedsels verzameld. Hier
voor ,,-erd zo1·1Cl in Loenen étls in Oosterhout een enigszins apart 
ligp,end terTeing·edeelte g~el1ruikt. 

3.2. Resultaten en discussie. 

3.2.1. Fenologie van het broedseizoeu. 

De Hingmus produceert 1 tot 3 legsels van 4 tot 7 eieren per 
jaar; het broedseizoen loopt van eind april begin mei tot in 
e.uc·ustus. 

Verschillende auteurs heb1Jen de invloed van de vJeersomstandig
heden op de datum en het aantal van de eerstè- legsels van lokale 
populaties nader bekeken. :6o vermeldt PINOVISKI (1968), dat het 
aantal begonnen eerste legsels voornarnel ijk afhangt ve,.n de tempe
ratuur in de voorafgaande ~veek, r.li ts deze beneden het gemiddelde 
over de verschillende jaren lig"t (9 1 5 .± 0,1°C in 1960-1965), bij 
temperaturen boven het gemiddelde is het aantal niet meer direkt 
met de temperatuur gekorreleerd. SEEL ( 196E3A) vermeldt 1 dat de 
eerste legsels g:emidc'elcl zes dagen, nadat de luchttemperatuur 
1 0°C heeft bereikt 1 l1egonnen worden. BALAT ( 1972) geeft als ge
mià_delde luchtteJ;mera.tuur in à_e rmek voor het beginnen van de 

" 0 0 
eerste legsels 12,0 C, van de tueede week daarvoor 6,3 C 1 en 
van de derde 1:;reek daarvoor 8,2°C, 'daarbij de stc:mdaardafwijkin
gen echter vrij groot zijn (respectievelijk 1,06°C, 2,73°C en 
2,64°C). Hij concludeert op grond van verschillen in êleze tem
peraturen bij populaties in een loofbos (Sokolnice) en een den
nenbos (Bzenec), slechts 1).4 km van elkaa,r ver1-ri jderd, dat waar
schijnlijk ook de factor voeclsel een rol speelt; naar mijn mening 
zou ook een verschil in leeftijdssamenstelling van de populatie 
een rol kunnen spelen. 

Uit tabel 2 blijkt, dat de beginc1<ümn van het eerste legsel 
bij nederla.ndse populaties in het algemeen vrat aan de late kant 
is. De relatief late data voor De Hoge Veluwe uit de jaren 1966 -
tot en met 1970 ~vorden veroorzaakt door een zeer geringe popu-
latiegrootte ( ver.ç:elijk tabel 1). In 1 g73 we.rden te __ De .Bil't __ al~-~-~~---·-----·--·-····· 
op 16 en 17 april, en vanaf 22 april temperaturen boven 10 C 
bereikt; 

0
maa.r p~s op 3 mei levram de gemiddelde dagtemperatuur 

boven 10 C te llggen (K.N.I~I.I., 1973). 

Tabel 2. Legdata Vél.n het eerste ei van lokale populaties. 
1-·::: 1 apr i 1 

1966'- 1967 196E! 1969 1970 1971 1972 
Loenen 21 39'31 ±34 30 
Oosterhout 32 28 24 33 37 24 24 
De Hoge Vetmve 37 35 36 ±40 40 25 23 
lvolfsbu2g ) 23 31 
Rzepin ) 

2) 
25 21 

Dziekan~'I'T Lesny 18 16 
CracovJ ) 

2 
14 6 

HoHy Targ
3 

) 33 27 
_Sokolni3e ) 19 29 25 18 
Bzenec ) ') •') 30 25 24 -:....L. 

1 ) Gegevens uit SCIIEIUf.Ji;H 1 1972. 
2) Gegevens uit !i',ACKO:HCZ I PDTOUSI<I & ~HELOCH, 1970. 
3) Ger::evens uit BJ\.LA~P 1 1970. 

1973 
32 
28 
31 
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30 ~o so olatum (1=1april) 
Figuur 1. Verloop van het aantal l)egonnen eerste legsels-----~-~---

in <le ti jd 7 cumulatief ui tg:ezet als percentage 
van het totaal aantal eerste legsels. 

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

Het interval tussen de eerste-ei-data van het vroegste en 
het laatste I-legsel') bedroeg in Oosterhout 17 en in Loenen 
19 dagen (figuur 1 ) • De lew_rte van deze periode is intermediair 
tussen de opgaven van SCID~HNER ( 1972) ( 7 en 1 6 de,gen bij een 
populatiegrootte van 66' respectievelijk 64 paar)' en die van 
BALAT (1972) (30 en 45 dagen bij populatiegrootten van 24, res
pectievelijk 41 paar). De laatste auteur merkt op, dat het 
interval tussen cle eerste-ei-da-ta van het vroegste en het 
laatste I-legsel bij een relatief laat beginnen van het broed
seizoen kleiner is. Overigens is bij de gegevens van SCiffiRllliR 
( 1972) en bij die "\ran Loenen en Oosterhout het sigmoïde karak
ter van het cumulatieve aantal begonnen I-legsels in de tijd 
duidelijk, ter1·Ji,jl bij BALAT (1972) wel de 50%+-Lijn binnen 
één tot anderhalve Heek overschreden wordt, maar daarna >-rach
ten de latere paren van ::'e populcl.tie veel langer met het begin-= 
nen van het eerste legsel. 

De broedduur (gerek~nd als de periode tussen het leggen va.n 
het laatste ei en het uitkomen van het eerste jong) variëerde 
van 10 tot 15 d8,gen, ongeveer overeenkomend met de door DECKERT 
( 1968) uit di verse publika-ties verzamelde gegevens. SCHERNER 
(1972) g'Beft 11-14 dB,gen, gemiddeld 12,8 ± 0,9 dagen op, bij 
hem is dit echter de tijdspanne tussen het leggen van het 
laatste ei en het uitkomen van het laatste jong. BRUGGE ( 1972) 
geeft voor deze laatste periode 10-14, [;emiddelà. 11,6 dagen 
op. 

Tabel 3. Broedduur. 
Gegevens van Loenen en Oosterhout opgeteld, verder 
alleen opgenomen als n) 5. 

legselgrootte I II III 
4 13,11 + 1,36 (9) 
5 12' 71 + 0,64 (21 ) 11 '50 + 0,95 (20) 11,40 ± !0, 70 
6 12,43 + 1 '14 (37) 11 '75 + 0,62 ( 1 2) 
7 12,3f3 + 0,74 (8) 

1 ) In rJi t verslag 1,-JOrdt met romeinse ei jfers het nwnmer van een 
legsel aangeduid, met arabische ei jfers de t,.rrootte van een 
legsel. 

( 10) 
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De gecevens, vermeld in tabel 3, geven de indruk, dat de 
broedduur afneemt, naç•,rmate het seizoen vordert, en naarE1ate 
het legsel groter is; ook SEJ.iiL ( 19G8Br vermeldt deze tvme 
effecten. De afname in de loop van het rwi zoen bleek echter 
slechts signifikant lîij de 5-legsels van het eerste ten opzich
te van d_ie van het tt.reede en het derde legsel. De afname bij 
een toenemende legselgrootte bleek slechts signifikant bij 
de 4-legsels van het tt,reede legsel ten opzichte van de 5- en 
6-legsels daarvan ( Scheffé-kontrast, a = o, 05, SIJEDECOR & COCH
RA1-l", 1967, p. 271 ) • TU jns inziens uordt de?.e geringe signifi
kantie vooral door het kleine aantal waarnemingen veroorzaB.kt. 

De afname van de broedduur bij een toenemende legselgrootte 
zou veroorzaakt kunnen Horden, doordat een relatief groter 
deel van de paren met grotere legsels al op een onvolledig 
legsel gaat broeden. De afname van de broedduur in de loop 
van het sei~oen zou - naB,st een elirekte invloed van de lucht
temperatuur- door een soort "leerproces", of door een sterkere 
conditionering voor de prikkel tot l)roeden, verkL:w.rd kunnen 
Horden. 

Doordat de nestkastkontrole slechts tvme keer per v-reek 
plae.,tsvond, zijn geen exakte gegevens over de duur van de 
nestjongperiode beschikbaar, slechts enkele vmarnemingen van 
de aan- of aft.rezigheid van het broedsel op een bepaalde leef
tijd geven hierover enige informatie. De langste en kortste 
vmargenomen nest jongperiode t-Jaren hoogstens 13 en minstens 15 
dagen: twee broedsels haddeil op een leeftijd van 13 dagen het 
nest al verlaten, een ander broedsel \'laB op een le8ftijd va.n 
15 dagen nog in het nest aamve zig. Ruim de helft van het aan
tal broedsels, dat op een leeftijd van 14 dagen aan kontrole 
toe ~ras, had het nest al verlaten. Opgaven van verschillende 
auteurs \·lorden. in DECICEli'r ( 1 968) verme lel: 12-1 3 dagen (uit 
BOY~ 1932-1935 en 1952), 13-16 dagen (EISEHHUT & LUTZ, 1936), 
16-17 dagen (HEINROTH, 1924-1926), 17 dagen (BERCK, 1961-1962), 
en 16-18 dagen (CREUTZ, 1949). BRUGG~ (1972), die eveneens in 
de Betuwe werkte, zij het in een boomga"1rdbiotoop, geeft 12-16, 
gemiddeld in de .tv.ree ,jaren van haar onderzoek respectievelijk 
14 1 0 ± 1,0 en 13,9 ± 1,0 dagen. Zij acht de mogelijkheid niet 
uitgesloten, dat haar dagelijkse kontrales - ofschoon de laatst:e· 
dagen alleen op het ge luid van de jongen gelet ~rerd, en de kast 
niet meer werd geopend - een eerder uitvliegen bewerkstelligden. 
De resultaten van mijn onderzoek Nijzen echter niet op een der
gelijke invloed: bij de lagere kontrolefrekHentie van twee keer 
per ~reek is de nest jongperiode ongeveer van deg;elfde grootte. De 
vermelding van BETRUNE ( 1961 ) in DECKEII.T ( 1968) van een nest
jongperiode van meestal 16 dagen is onjuist geciteerd, DETHill'~ 
zelf geeft 12 tot 17,5 dagen, e:emicldeld 11/.,5 dagen op. Conclu
derend bli ,jken cle door BRUGG:t~ ( 1972) en mij 1.-margenomen nest
jongperiodes redelijk overeen te komen met de verschillende 
opgaven in de li terat'tJ.ur. 

Het interval tussen de legdata van het eerste ei van het 
eerste en het t-vrcede, en van het tvreede en het derde legsel, 
Hordt gegeven in tabel 4. Paren, die geen derde legsel produ
ceren, vertonen in beide terreinen een signifikant g:roter · 
interval tuscen het eerste en het tvreecle legsel, dan paren 
met drie legsels (Student-t-test,a = 0,05). 
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Tabel 4. Gemid(ield interval tuE;sen de eerste-ei-data van opeen
volgende le,gsels van hetzelfde paar, in dagen. 

Paren met tv.ree legsels Loe.nen 
Oosterhout 

Paren met drie leg·se ls Loenen 
Oosterhout 

Alle gegevens 

Literatuurgegevens: 

Loe~w.n 

Oosterhout 
BETIIUUE (1961) 
PINO~JSKI ( 1 968) 

I-II 
41,3 (14) 
3::; 1 5 ( 1 3) 
33,6 (11) 
31,5 (11) 
37,8 (33) 
35,2 (29) 
38,3 (21) 
36,4 ± 5,1 

II-III 

34 f 2 ( 11 ) 
38' 5 ( 11) 
34.' 2 ( 11 ) 
38,5 (11) 
37,1 (10) 
38,0 ± 5,1 

11 

Dit verschil kan verkla.ard Norden, doorcla,t wijfjes, die slechts 
tHee le,;·sels kunnen produceren, meeT tijd nodie; zouden hebben 
voor de produktie van het volgende legsel, verder ook, doordat 
na een groot interval tussen het eerste en het tv.reecle legsel, 
het seizoen na het uitvliegen van lb.et tweede broedsel te ver 
gevorderd. zou :ü jn om voldoende stimulans te l1ieden voor een 
derde legsel. Het interval tussen éle opeenvolgende leg·sels 
in Loenen en Oosterhout lig-t in dezelfde orde van gTOotte als 
de vermelc.lingen van BETRUNE ( 1961 ) en Pil'JOVJSKI ( 1968). 

In een aantal gevallen werden de eerste eieren van het volgen
de legsel al gelegd voordat de jongen Vétn het voorga~'lnde waren 
uitgevlogen. Ook i3CI-J:IijRlillR (1972) en PDTO'\JSKI (1968) vermelden 
dit verschijnsel. 

3.2.2. Aantal legsels per ;je.ar. 

Het aantal legsels, d.at per pa:~:.r per jaar \·lOrdt geproduceerd, 
is een belangrijk gegeven voor de berekening van de totale pro
duktie. De Ring;mus produceert één tot drie, mogelijk zelfs vier 
(BETHUH.l!-;, 1961) legEels per ja0.r. De tHee door BETBUIJE (l.c.) 
vermelde gevallen vaD. vierde lefsels zijn mijns inziens niet 
volkomen ·betrouwbaar, da.a.r hij - in tegenstelling tot de overige 
onderzoekers - niet met een overma,at aan nestkasten werkte: 
hij pla<c~.tste een dozijn nestka,sten in een park met een populatie 
van 25 tot 50 paar Ringmussen. Boven.dien is één van cle ·h1ee 
geva.llen zeker een vervolglegsel van eon derde legsel (een ver
volglegsel - 11 repeat clutch11

- is een legsel, dat geproduceerd 
wordt, nadat een voorgaand legsel is mislukt). 

Bi.j de berekening van het aantal legsels zijn in dit verslag 
paren, die hnn le,?;se 1 in de steek lieten, of ~·1iens legsel om 
een Elnclere reël.en mislukte, claarna bui ten beschouvTing gela.ten. 
Het porcenta,::e tweede lep,sels lüjvooroeeld is dus berekend door 
het aantal begonnen tweede lepsels te delen door het aantal uit
,ctevlogen eerste broedr~els. Vervolglegsels zijn clus in de::o-o bere
kening niet betrokken. 

Uit ta,bel $blijkt, dat het e.antçtl ler:sels in het alg·emeen 
in de loop van het broeCseizoen afneemt. Verder komen de resul
te.ten van BRUGGE (1972), die :i.n cle proefboomg2.ard de Schuilen
burg 1·1erkte, en cle gegevens uit Loenen en Oosterhout verre,ssen,d 
overeen. Aan de él.ndere kant "\·lorden echter vaak &anziènlijke 
verschiJ.len geconstateerd tussen de ge,'-:evens uit verschiJlende 
jaren vB.n hetzelfde terrein (scmmNER, .1972 ; PDJO~JSKI, 196C), 
à.ez;e kunnen door verschiJ.len in de vreersomstancligheden, en, 
mijns inziens ook door verschillen in d.e populatiesamenstelling 
veroorze.El.kt zijn •. Dit Hijst er op, dél,t men,. als men de verschil
len in de reproduktie in ver::::chillen·oe l)iotopen v.ril nagHan, 
me~n ger:evens uit dezelfcle jaren met elkn8.r moet vere:elijken. 



Helaas Zl JU de gegeve.ns van Loenen en Oosterhout uit voor
gaande jaren onvoldoende voor een betromJbare berekening van 
de· percentages eerste, tweede en derde legsels. 

Tabel 5. Index-cijfers voor het aantal eerste, tweede en derde 
legsels., 
Tiet aantal eerste legsels is op 1,00 gesteld. 
n = aantal paren. 

plaats biotoop jaar 
1973 
1973 
1970 
1971 

Loenen ~ feileenbos in 
Oosterhout~ harklandschap 
Schuilenburg l10omE,aard 

Oxford 

l:lolfsburg 

vJarschau 

Narschau 

Rzepin 

CracoN 

No-vry Targ 

Solcolnice 

Bzenec 

1 ) Gegevens 
2) Gegevens 

dorp 1961-64 
bos 1961-64 
villawijken en 1968 
parklandschap 1969 
parklandschap 1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

parklandschap 1967 
1963 

parklandschap 1967 
1968 

stadspark en 19•57 
parklandschap 1968 
bergdal (593 m)1967 

1968 
loofbos in 19ciB-69 
e,grari sch ~ 1 970 
\a~ landschap1971 

dennenbos 1968-69 
1970 
1971 

uit BRUGGE, 1972 
uit SEEL, 1968A 
uit SCHEBNER, 1972 
uit PDJOvJSKI, 1968 

I 
1 '00 
1 '00 
1 '00 
1 '00 
1 ,oo 
1 '00 
1 '00 
1 7 00 
1 '0 
1, 0 
1 '0 
1 7 0 
1 7 0 
1 '0 
1 '0 
1 '0 
1 '0 
1,0 
1 '0 
1 '0 
1 '0 
1 '0 
1,0 
1 '00 
1, 00 

1 '0 
1 '00 
1 '00 

II 
u,87 
0,78 
0,78 
o,81 
o, 59 
1 '00 
0,71 
0,27 
o,6 
1 '8 
0,9 
0,9 
1 '0 
0,9 
1 '0 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4 
0,7 
1,2 
1 ' 1 
0,7 
0,78 
0,91 
0,7 
0,76 
0,97 

III 
0,40 
0,41 
0,41 
0,42 
0,33 
0,05 
o,os 
o,oo 
0,6 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0,7 
0,7 
0,4 
o, 1 
0' 1 
0,2 
o,o 
o,o 
0,2 
o, 52' 
0,59 
0,27 
o, 71 
0,79 

3 ) Gegevens 
4 ) Gegevens 
5) Gegevens 6 ) Gegevens 
7) Gegevens 

uit r<'IACKOIHCZ, PilJOUSKI & WIELOCH, 1970 
uit BALAT, 1971 
uit DALAT & TOUSKOVA, 1972 

3.2.3. Legselgrootte. 

3.2.3.1. Achtergronden. 

n 
46 
51 
33 

1
) 

31 
46 2 ) 
49 
66 3 ) 
64 4 - ) 

Over de legselgrootte van voe,-els, en de betekenis daarvan 
voor de populatiedynamica, is zeer veel geschreven (bijvoor
beeld LACK, 1966; KLOLP, 1970). De legselgrootte 1-.rordt door 
tHee t':;I'Oepen factoren beïnvloed: de zogenoemde "proximate 11 

factoren, die de groei van de follikels in het ovarium, en 
de ovulatie direct beïnvloeden, en de "ultimate" factoren, 
die door middel van een selectie in de loO}) van de evolutie 
de legselgrootte zouden hebben beïnvloed. 

12 
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TZet name over de ul timate factoren l)estaan verschillende 
meningen: LACK (1954) p.ostuleert, dat het voortplantingssucces 
en/of het sterftecijfer door een dichtheidsafhankelijke sterfte 
gereguleerd worden, en dat de bestaande, evolutionair ontwikkel
de, gemiddelde legselgTootte de grootste nakomelingschap op
levert, optimaal is aangepast aan de mogelijkheden van het 
voorkeursbiotoop. HYNlJE-Emnums ( 1962) daarentegen veronder
stelt, dat natuurlijke populaties niet de maximale dichtheid 
bereiken, maar een optimale, met dus een zekere uitloopmogelijk
heid, zodat een voldoende voedselaanbod gewa.:l.rborgd is. De 
regulatie zou door sociale interacties, zoals bijvoorbeeld 
de zang van territoriumhoudende méw.net ,jes, maar ook door stress 
veroorzaakte sterfte of katuübalisme, plaats moeten vinden. 
De evolutionaire basis van deze theorie is Z>Jak: voor het 
mechanisme van de hieraan inherente g;roeps-selectie bestaat 
nog geen voldoend aannemelijke verklaring. 

3.2.3.2. De situatie bij de Ringmus. 

De Ringmus legt 4 tot 7 eieren, en behoort tot de groep 
soorten met een variabele legselgrootte. Ook legsels van 8 
eieren v;orden lüj uitzondering '\'lel gevonden (CREUTZ, 1949). 

In Loenen en Oosterhout variëerde de legselgrootte in het 
algemeen van 4 tot 7, maar er vierden ook enkele 3-legsels 
gevonden, en één 2-legsel. Bovendien lJerd een legsel van 10 
eieren gevonden, dit was echter duidelijk een samenvoeging 
van tl-ree verschillende 5-legsels (dui·J.;')·-nesting): de eieren 
verschilden in vorm en tekening. 

Tabel 6. LegselgTootte. 
hoogste vJaarden zijn onderstreept • 

plaats biotoop jaa,r . I II III 
Loenen J ~ikenbos in 1973 .2,.§1 5,00 4,90 
Oasterhou .arklandschap 1973 2L51. 5' 16 4,83 

1 ) Betmve, diverse boomgaarden 1970 2.t1Q 5' 19 5,12 
1971 5,29 2.d1 5,05 

2) 
. 

Harke park 1952-61 4,85 2.tJj_ 4,80 
Holfsburg vi llmri jken en 1968 2J1. 5,46 ? 3) 

parklandschap 1969 2.t.4l 5,40 
4) Dresden boomgaard 1936-4 7 hl 4,7 4,8 

Harschau parklandschap 1960 4,76 2.tJQ 4, 65 5) 
1961 4,70 .2.Ll1 4,57 
1962 ~ 5,06 4,78 
1963 5' 10 hlQ 4,75 
1964 4,90 hl.Q 5,00 
1965 5,08 5,06 4,98 6 

Solcolnice loofbos in agTa-1968-69 4,52 h12. 4,31 7) 
risch landsèhap 1970 4,70 4,89 4,91 ) 

1971 4,37 4, 84 2.J2Q 6 
Bzenec dennenbos 1968-69 5,30 2.dQ 4, 90 7) 

1970 5,00 2d.l 5,07 ) 

1 ) 
1971 4,65 h2l 4,48 

Gegevens uit BHUGGE, 1972 
2) Gee;evens uit BETHUNE, 1961 
3) Gegevens uit SCHJ:!;RNEH, 1972 
4) Gegevens uit CREUTZ, 1949 
5) Gegevens uit PINO\,JSKI, 1968 
6) Gegevens uit BALAT, 1971 
7) Gegevens uit BALAT & TOUSKOVA, 1972 



Bij de meeste vogelsoorten, die een verandering van de 
legselgrootte in de loop van het seizoen vertonen, is deze 
verandering een continue afname. l'.:en klein annta.l soorten 
echter - met nnme enkele leeuHeriken en lijsterachtigen -
vertoont eerst een stijging, daarna een daling van de legsel
grootte (:\LO:.IP, 1970). KLOHP {Lc~)'plaatste de Ringr11us in 
de t>veede groep op grond van de resultaten van SEEL ( 1964; 
1968). Uit tabel 6 blijkt echter, dat de literatuur over dit 
verschijnsel niet eenduidig is: sommigen vermelden het eerste 
legsel als het grootBte, anderen het t1·reede 7 of zelfs het 
derde legsel. Opmerkelijk is, dat in hetzelfde gebied de 
situatie van jaar tot jaar kan verschillen (BRUGGE, 1972; 
PHTmlSKI, 1 968). 

Bij de drie legsels bleken de verschillen tussen Loenen en 
Oosterhout niet signifikent (Student-t-test,a = 0,05). 

Een voorlopige beschouvring van de - niet geheelbetrouwbare 
gegevens van voorgaancle jaren uit Loenen en Oosterhout (~vaar
bij de vervolglegsels niet uitgesloten werden) gaf de indruk, 
dat de legselgrootte in de loop van het seizoen als het ware 
drie golven vertoont, 1va.arbi j telkens de latere legsels een 
kleinere legselgrootte hebben dan de eerdere, l>ehalve bij het 
eerste legsel, dat ook nog een initiële stijging van de leg
selgrootte vertoont. Helaé!.S bleek dit beeld niet duidelijk 
uit de gegevens van 1973 (figuur 2). Ook bij PIHOHSKI (1968) 
is dit beeld niet duidelijk, vrel echter bij BALAT (1971 ). De 
verklarende hypothese voor dit 11 drie goi vé.n.,-aspeèt 11 zou kun
nem zijn, dat wijfjes, die voor het eerst broeden, zovrel 
iets later legg·en, als een iets geringere legselgrootte heblJen 

._9:~-~:t:tde_re ~wijfj_e_f3_•_____ _ _ ____ _ 

L~~~<OOll:e 

6,o 

s;o 

'\• 
30 110 1'20 

6,o 

~· 

qp 
so 110 

6,• 

'f,O 

~ 
\fb 110 6o loo )O 10 

Figuur 2. Verloop van de legselgrootte in het seizoen: 
gemictdelde legselgrootte per 10-daa.gse periode, 
gemiddelden, die op minder dan 5 i'Jaa.rnemingen 
berusten, zijn omcirkeld. 

14 
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-· 
Een andere benaderingsui .i ze op grond van dez-.e zelfde hypothese 

is de uitsplitsing van de gegevens naar het aantal legsels, dat 
het betreffende ,.,i jf je per jaar produceerde. In figuur 3 zijn 
de gemiddelde legdata van het e(<rste ei van elk legsel, en de 
gemiddelde legselgrootte uitr,ezet van paren met ~én, twee en 
drie legsels. Nu blijkt, dat het tweede legsel bij paren met 
drie legsels groter is dan het eerste legsel, en bij paren met 
tHee legsels juist kleiner dan het eerste. Verder blijkt het 
hreede legsel van paren met drie legsels groter te zijn dan 
dat van paren met twee legsels, door de vrij kleine aantallen 
Haarnemingen is dit verschijnsel helaas niet signifikant. Ook 
blijken paren met minder legsels later te beginnen met het 
eerste legsel, dat dan·echter wel iets groter is. 

~~L-------~------;---~--~------~--~--~ 
3° ~o so bo 1t> 8o ~o IOO IlO 110 d<ttt..IV\ ua.10. ~d etr5te e:l (1: lo.~ril) 

Figuur 3. Gemiddelde legselgrootte en legctfl,tum bij paren 
met één, twee en drie succesvolle legsels. 
Gegevens van Loenen en Oosterhout samengenomen. 

Uit de literatuur is bekend, dat eerstejaarsvogels in het 
algemeen meer moeite hebben met het vinden van voldoende 
voedsel, en daardoor een iets latere legdatum hebben (KL011P, 
1970). Het is vmarschijnlijk, dat eerstejaarsvogels daardoor 
ook minder legsels produceren. In dat geval zouden eerste jaars 
Ringmussen één of tHee legsels produceren, en oudere iïi'lee of 
drie legsels. De verhouding eerstejaars/oudere vogels in· de 
popula-tie zou dan verant\1"0ordelijk zijn voor de variabele 
grootteverhouding van het eerste en het tweede legsel in ver
schillende popula-ties of in verschillende jaren (tabel 6). 

Opmerkelijk is het <feit, da.t. bi,j een afnemend a.antal de 
grootte van het eerste legsel juist iets toeneemt (figuur 3). 
Bij de meeste tot nog toe bestudeerde soorten is de legsel
grootte van Hijfjes, die voor het eers-t broeden, juist kleiner 
dan bij oudere 1vi jfjes (KLOIJP, 1970; V .AH BALEN, 1973). De toe
name in grootte is dan in tegens})raa.k met de veronders-telling, 
dat de pa,ren met minder legsels voor een groter deel uit eer
stejaarsvogels zouden l1esta.a.n. KLOT•IP (1970) vermeldt in zijn 
overzicht ook, dat bij onbepa..3,lde leggers (indeterminate 
layers) de stimulus tot het s-toppen van het leggen afkomstig 
moet zijn van he-t legsel zelf, door ta,ctiele en/ of visuele 
prikkels. Het is mogelijk, dat ''onervaren" eerstejEJ,arsv-rijfjes 
het nest gedurende de legperiode minder vaak bezoeken, en dat 
zij daardoor minder prikkels ontva.nc:en, en gemiddeld iets 
langer doorgaan met legr:en dan oudere ~-Ji jf jes. Dit impliceert 
wel, dat de Ringmus tot de "indeterminate layers zou behoren, 
dit zijn soorten, 1rraarbij het aantal gelegele eieren door 
wee,name of bijlegeen beïnvloed kan worden. 
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KLOr.!P (1970) echter plaatst"e de Ringmus bij de "determinate 
layers" op grond van de resultaten van EISENHUT & LUTZ ( 1936), 
maar tevens bij .de 11 inà.et.ermi na te layers 11 op grond v.;m de resul
taten van PUIILI·=.:\lJN ( 1914). Een eenvoucliger verklaring is echter, 
d2t eerstejaarsvogels een iets 1él.tere ler;datum hebben - eveneens 
een van andere soorten lîelcend feit - en dat dan de iets grotere 
legselgrootte door een groter voedselaanbod in het biotoop 
veroorzaakt wordt. 

Terugkerend naar de verklarende hj~pothese van figuur 3 zouden 
oudere vogels minder moeite hebben met het gTootbrengen van het 
eerste legsel, en daardoor in staat zijn tot de produktie van 
een groter tt·Jeede legsel dan eerste jaarsvogels, die met he·t. groot
brengen van het eerste legsel zoveel energie verbruikt hebben, 
dat zij àf een kleiner en later tweede legsel produceren, àf 
het bij één legsel laten. Een groot deel van de oudere vogels 
zou na het tweede legsel nog voldoende energie over hebben 
voor cle produktie Vé:m een derde legsel. Dit is dan echter wel 
de grens van de mogeli,jld1eden: v.rij zullen nog zien, dat dan de 
jongensterfte sterk toeneemt. 

Concluderend is de hypothese dus, dat eerstejaarswijfjes één 
of hree legsels produceren, en oudere vrijf jes tuee of drie. 

Dit zou getoetst moeten Horden, door de legselgrootte van 
als nestjong geringde -vdjfjes - Haarvan dan dus à_e leeftijd 
bekend is - te bepalen. Omdat in Loenen en Oosterhout voor het 
eerst in 1973 alle nestjongen van de Ringmus ;.;rerden geringà_, 
was dit in mijn onderzoek nog niet mogelijk. 

Uit een vergelijking van de tabellen 5 en 6 blijkt, dat een 
relatief hoog percentage derde legsels in de meeste gevallen 
samengaat met een grootste legselg:rootte bij het tweede, of 
zelfs het derde legsel. Omgekeerd gaat een relatief laag percen~ 
tage derètè legsels vaak, maar niet altijd, samen met een grootste 
legselgrootte bij het eerste legsel. In het eerste geval zou 
volgens de hier geponeerde hypothese de populatie voor een groter 
deel uit oudere vogels bestaan dan in het tweede geval. · 

~ -- -- - --- ----- ---· ~· ~- ---- -----~-~-..,......_~.,...,...., -~·-~~r--- -

Tabel 7. Grootte van het eerste legsel in voorgaande jaren •. 
1 == 1 april 

Loenen Oosterhout 
jaar legsel- n datum legsel- n datum 

grootte eerste ei grootte eerste ei 
1967 5,28 25 28 
1968 5,97 31 21 6,23 22 24 
1969 5,56 45 30 5,86 14 33 
1970 5,62 53 34 5,47 15 37 
1971 5,82 22 24 
1972 5,83 49 30 5,46 44 24 
1973 5' 81 45 32 5,52 49 28 
Gemicldeld 5,74 (5 jr.) 5,6~ (7 jr.) 

Over de grootte van het eerste le~sel zijn ook uit vorige 
jaren gegevens beschÜ:baél.r (tabel 7) • Hieruit blijkt, dat in 
1973 de legselgrootte een vrij gemiddelde Haarde bereikte, 
er bleken noch ir.i. Loenen, noch in Oosterhout signifikante 
versc:b_j._llen met de vier voorga<:J.nde jaren (Scheffé-kontrast, 

a = 0,05). 

-·--- -·-- ----
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3.2.4. Broedsucces. 

'l'otnogt.oe hel1ben wij ons met de bruto-produktie bezig gehouden, 
de vrél.ag rijst echter, m-1t er nu van de geproduceerde legsels 
terecht komt. Zowel het percentage onbevruchte eieren, de sterfte 
Vé'.U het embryo in het .ei, cte sterfte VE!.U nestjongen 7 óÜS de pre-
datie op eieren en jongen zijn in dit opzicht van belang. 

3.2.4.1. Eisterfte. 

De eisterfte is l•ij de Rin,gmus lJijzonder groot, ruim een 
b>art van de gelegde eieren komt niet uit (tabel 8). In ver
gelijking met de vJe.arnemingen va.n andere auteurs, die de 
eisterfte bij legsels met tenminste één uitgekomen jong geven, 
is de eisterfte in Loenen en Oosterhout vrij ~~oot. Het is 
mogelijk, dat deze ,g-rote eisterfte door het wegen van de eieren 
is veroorzaakt. In dat geval zou er een verschil moeten optre
den met de eisterfte in de voorga?.nde jaren, toen de legsels 
niet l'i'erden gevwgen. De af-vlijking van de l·Jae.rden van 1973 ten 
opzichte van het gemiddelde van 1970 en 1972 in Loenen, en 
van het gemiddelde van 197~, 1971 en 1972 in Oosterhout, vms 
echter niet signifikant (I_ -test, p = 0,42, resp. 0,11 , zie 
ook tabel 9). 

Tabel 8. Eisterfte in :"Tocenten van het totaal aantal gelegèl_e 
eieren. 

1973 
. ~ 973 

Loenen 
Oosterhout 
BRUGGE 1 972, boomgaarden1970 

BETH1JNE 1961 
CREUTZ 1949 
PINOWSKI 1968, forest 

field 
SEEL 1968B 
SCHERNER 1 972 

BALAT 1971 
BALAT & TOUSKOVA 1972 

1971 
1952-61 
1936-46 
1960-65 
1960-65 
1961-64 

1968 
1969 

1968-69 
1970 
1971 
1970 
1971 

A = Alleen over de legsels met 
berekend. 

I II III 
28,6(208) 27,9(129) 46,8(32) 
34,2(193) 23,1(119) 20,7(58) 
28,5 33,3 37,9 
30,3 36,8 37,5 
51,7 35,4 37,9 
24,9 32,4 45,4 
16,6±1,3 18,9±1,4 27,2±2,1 
13,8±0,8 17,9±0,8 22,7±1,1 

1,0 
36,3 
40,7 
8,9 

16 1 ( c• k 1 · ) , iJO~ o _nl oe 
10,2 
20,5 (Bzenec) 
24,7 

tenminste één uitgekomen jong 

B = Ook geheel mishtkte legsels meegerekend. 

Tabel 9. 

jaar 
1970 
Î 971 
1972 
1973 

Vergelijking van de ei sterfte van liêt ée.r-ste:~le.gs.ä:t 

qiet die in voorgc:tB.nde jaren. 
Alleen over cle legsels met tenminste één uitgekomen 
jong berekend. 

Loenen Oosterhout 
26,1% (253) 23,5% (87) 

21 '3% ( 115) 
25,9% (212) 34,5% (236) 
28,6% (208) 34,2% (193) 

A 
A 
B 
B 
B 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
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Verschil1ende auteurs (BRUGGE, 1972; FINO[rJSKI, 1968; CRE1Yr~,1"949) 
vermelden een duidelijke toename van de eisterfte in de loop van 
het seizoen. Deze trend is in de geGevens van Loenen en Ooster
hout niet, of niei: duidelijk aar.n,rezig. Ook in de gegevens van 
BETI-rUNE ( 1961 ) ontbreekt een der ge li ,jke trend. 

De eisterfte zal, afgezien van de elirekte weersinvloeden, ook 
beïnvloed kunnen Horden door de leeftijd van het ïd ;jf je, lWt cla.n 
indirekt weer zijn terugslag op het seizoensverloop heeft, maar 
hier kunnen twee tegengesteld gerichte krachten werkzaam zijn: 
oudere t-lijfjes zouden vaster kunnen broeden, maar eventueel een 
lager percentage bevruchte eieren (zie de opmerking van BETIHIT.JE, 
1961) kunnen hebl1en. 

Hanneer de gegevens over de ei sterfte uitgesplitst worden naar 
het aantal legsels, dat het betreffende paar per jaar produceert, 
blijkt, de,t in Loenen bij paren met drie legsels een signifikant 
grotere sterfte optreedt dan bij paren met één of tt.Yee legsels 
(Scheffé-kontrast,a = 0,05). In Oosterhout is dit verband afvrezig, 
en is bij het twee-cTe~Tegs(Ü de sterfte bij paren met hree legsels 
zelfs signifikant groter dan bij paren met drie legsels (tabel 10). 
Het is mogelijk, dat paren met een grote eisterfte, en een rela
tief geringe jongenproduktie: bij een bepaald legsel, een grotere 
neiging vertonen tot de produktie van een nieuw legsel, v1ellicht 
doordat dan nog voldoende energiereserve beschikbaar is. 

Tabel 1 o. Ei sterfte in verband met het a.a.ntéÜ geproduceerde 
Tussen haakjes het oorspronkelijke aantal eieren. 

Loenen I II III 
paren met 3 legsels 43,3% (30) 44, 15s (34) 46,8% (32) 
paren met 2 legsels 18,3% ( 71 ) 12,9'/~ (62) 
paren met 1 legsel 21,2% (33) 

' Oosterhout 
paren net 3 legsels 26,3% (57) 14,4% (59) 19' 8~b (53) 
paren met 2 legsels 25,0% ( 64) 34' 67~ (55) 
paren met 1 legsel 16, 0~, (25) 

Een mogelijke oorzaak van eist.erfte is een discrepantie 
tussen de broedcapaai te i ten van het paar, en de grootte van , 
het legsel. Uit tabel 11 blijkt echter, à_at in Loenen de ei
sterfte het kleinst was bij de legsels van 5 en 6 eieren, en 
in Oosterhout bij legsels van 4, 5 en 7 eieren. Ook PINOiiSKI 
(1968) vermeldt, dat kleinere legsels meestal een gTotere 
eisterfte vertonen dan de meer voorkomende 5-legsels. CREUTZ 
(1949) vermeldt bij een analyse van 103 legsels een afname 

legsels. 

van de eisterfte bij een toenemende legselgrootte. Een belang
rijke factor bij de eisterfte zal dan de conditie van het 
broedende ~lijfje zijn: als zij slechts tot de produktie van 
een klein legsel in staat is, is de kans groot, dat zij ook 
onvoldoende reserves bezit voor het broeden. 

Tabel 11. Eisterfte in verl1aJ!!ld met de oorspronkelijke legselgrootte. 
Ook vervolglegsels in de berekening betrokken; alleen 
gegevens van legsels met tenminste 
tussen haa.kjes het oorspronkelijke 

legselgrootte Loenen Oosterhout 
2 50 1~ (2) 
3 38,8% (9) 
4 39,5% (24) 
5 23,7% (175) 
6 28,6% (234) 
7 31,2% (56) 

r-:emidà.eld 28,o~0 (500) 

50 % 
20 8,;1 

- f I,) 

20,2% 
33' 1 ~· 
15 ,41h 
25,1% 

(6) 
(48) 
(210) 
(186) 
(42) 
(492) 

één uitgekomen jong; 
aantal eieren. 
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Verder is de verdeling van de eisterfte over de verschillende 
ontl<Jilckelingsstadia v<:tn het embryo een•tinteressant aspect. De 
gegevens van Loenen en Oosterhout vertonen Nat dit betreft een 
verra::wende overeonkomst (tabel 13). De meeste auteurs geven 
veel hogere cijfers voor hot aandeel van de categorie onbevrucht: 
85/~ (BALAT, 1971 ), 86,6~~~ (SCHERNER, 1972), 435'f (BRUGGE, 1972), 
54)'~ (SEEL, 1968B) en 31/G (berekend uit PDJOlflSKI, 1968~. Het lijkt 
mij niet onmogelijk, dat sterfte van de allervroegste ontwikke
lingsstadia door deze auteuxs - met uitzondering van SEEL en 
Pil'JO~'lSKI - in de categorie 11 onbevrucht 11 is ingedeeld. Het per
centage onbevruchte eieren van het totaal él.antal gelegde eieren 
is bij PinmrsKI (1968) 4-8));, SEEL (1968B) geeft 4% op, bij de 
populaties in Loenen en Oosterhout komt dit percentage op 3,4%, 
respectievelijk 2,4%. Verder vermeldt BRUGGE (1972), dat de 
e!nbryo 's in allerlei ontwikkelingsstadiél, '\-Jaren afgestorven, 
zij geeft echter als mondelinge mededeling van KALTOFEN (Pluim
veeproefstation, Beekbergen) dat bij pluimvee de kritieke 
fasen liggen bij het sluiten van het amnion, en bij de overgang 
van allantois- op longademhaling (vlak voor het uitkomen). De 
sterfte van de embryo's bleek bij de Ringmus in Loenen en Ooster
hout inderdaad embryo's van in deze twee stadia te ver1vachten 
groottes te betreffen (tabel 12). 

Tabel 12. Oorzaken van het niet uitkomen van eieren. 
Ook gegevens van vervolglegsels opgenomen; alleen 
gegevens van legsels met 
jong; tussen haakjes het 

te11...minste ~én ui tgekome:n 
aantal vJaarnemingen. 

Onbevrucht 
Sterfte van 
Sterfte Vél,n 
Sterfte van 
i(Verdwene.n 
Totaal 
Opmerkingen: 

de vroegste stadia 
het halfvolgroeid embryo 
het volgroeid embryo 
tijdens het uitkomen) 

Loenen Oosterhout 
12,0% (17~ 8,9% (12) 
74,9% (106) 75,6% (102) 
0' 7~b ( 1 ) 1 '5~~ ( 2) 
7,8% (11) 6,7% (9) 

6% 6-?s, 4 V 10 
.1 0 JO 141-2) 1007" 135 

Als onbevrucht Herden die eieren beschouwd, waarin rilet·het 
blote oog geen spoor van ontwikkeling te zien was. Meestal 
ZB,g de inhoud er nog vers uit. 
Een vlokje, of klompje materiaal 
werd als ~én der vroegste stadia 
keling beschouwd. l\!eestal Has de 
niet vers meer. 

(meestal van circa 2 mm) 
van de embryonale outwik
inhoud van het ei dan 

Als embryo en dooier ongeveer even groot >varen, werd 11 dood 
halfvolgroeid embryo" genoteerd. 
Als de dooierzak nog maé1.r zeer klein was, of geheel verdwe
nen, 1·Jerd het embryo als volgroeid beschouwd. 
Het aantal tijdens het uitkomen verdt;renen eieren werd 
gelijkelijk verdeeld over eisterfte en jongensterfte. 

3.2.4.2. Sterfte van nestjongen. 

Ook de sterfte van nest jongen heeft een groie invloed op het 
uiteindelijke broeclsucces. Deze sterfte zal zeker door de 
voedselsituatie in het biotoop beïnvloed ·lvorden. 

De sterfte werd op twee manieren berekend: 
1. De sterfte in broedsels, vmar t.emninste é~n jong uit

vloog, en waar de sterfte ~us waarschijnlijk veroor
zaakt vmrd door een discrepantie tussen de energie-
behoefte van het broedsel, en de voedselaanvoer fJ~~;'ruo·t VOOR. 
de ouders (tabel 13). . . ,.,.r,·• -• .. mwn.zoEr 

OECQLQC>.()o_ll. U' L' m, 

:t:.::i.r·llf·r'~PrE: '_~f~.-·\VE3 11 
~ ·,, ' ... ' f ~~ 
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2. De sterfte, berekend over alle broedsels, dus ook die, 
''~aar geen enkel jong is ui tgevlogem. Bovenstél.ande dis
crepantie kan clan te g:root zijn geworden, maar het is 
ook mogelijk, dat de vveersomstandigheden te extreem 
warem, dat preda.tie is opgetreden, of dat het nest om 
andere reelenen is verlaten, verschillende externe oor.
zalcen dus (tabel 14). 

Tabel 13. Sterfte van nestjonge~ in procenten. 
Alleen gegevens van broedsels met tenminste één 
uitgevlogen jong; tussen haelcjes het oorapronkel i jhe 
aantal nestjongen. 

I II _ _ ____ Ili ,c;emiddeld 
· ------r;;~~~!l-1973- --------6;3 ·c1-43f-1o;3(87) o ;o--(11)-·---~5 (241 ;·------------·· 

Oosterhout 1973 9,7 (135) 10,4 (81~) 23,9 (46) 12,3 (262-f') 
PINOWSKI 1968 11,6 (2160) 9,5 (2209) 10 7 7 (1088) 
SEEL 1970 
SCHEillJER 1 972 

18,43 
8,6 

BALAT 1971 
NACKOHICZ, PINOHSKI & j~II~LOCH 1970: Dziekanow 

Rzepin 
Cracow 
Nowy Targ · 

23,31 (489) 
Lesny 9,6 - 16,9 

19,8 
11,1- 16,4 

0 - 10,7 

Tabel 14. Sterfte van nestjonge~ in procemten. 
Ook gegevens van geheel mislllicte broedsels meegere
kend; tussen haakjes het oorspro.nkeli jke aantal 
nest jongen. 

I 
Loenen 1973 15,2 
Oosterhout 1973 13,8 
BRUGGE 1972:1970 22,2 

1971 20,8 
SEEL 1970 
SCHERNER 1972 
CREUTZ 1949 
BALAT 1971 · 
BALAT & TOUSKOVA 1972 
PINOHSKI 1968 

( 158) 
(141-à) 
( 14) 
(33) 

II 
16' 1 
15,6 

9,4 

(93) 
( 86·~) 
(27) 

III 
38,8 (18) 
23,9 (46) 
22,3 (6) 

liACKOHICZ, PINOWSKI & WIELOCH 1970: Dziekanovr Lesny 
Rzepin 
Cracow 
Nm·Jy Targ 

gemiddeld 
13,8 (269) 
16,1 (274) 
14,9 (47) 

41 ,49 . 
13,7 (796) 
26' 3 (5.14) 
36,22(588) 
21,87(1125) 
11 ,4 

15' 2 ..... ,23' 1 
23,6 

11 '1 - 32' 1 
10,7 - 14,7 

De sterfte van de nestjongen was bij het eerste en het 
tweede broed ongeveer even hoog in Loenen als in Oosterhout, 
maar vmrd bij het derde broed in Loenen geheel door het ver
laten van broedsels veroorzaakt, in Oosterhout daarentegen 
geheel door sterfte in nesten met tenminste één uitgevlogen 
jong (vergelijk tal1el 13 en 14). 

De toename van de nestjongensterfte bij het derde broedsel 
moet mijli.s inziens aél.n een vermindering va.n het voedselaanbod 
in het biotoop toegeschreven worden (vergelijk VII.N BALEN, 1973). 
PDJm,JSKI (1968) vond in zijn omvan{?rijke materiaal echter 
ne;u.vreli jks enig verschil in de nest jongensterfte tussen de 
drie broedsels. 
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Figuur 4. Sterfte van nestjongen in de loop van het seizoen. 
Alleen gegevens van broedsels met tenminste één 
uitgevlogen jong; ook vervolglegsels bij de bereke
ning betrokken. 

Een beeld van het verloop van de jongensterfte in de loop 
van het seizoen geeft figuur 4. Het beeld doet denken aan dat 
van figu1..rr 2, ook hier ·een "drie golven-aspect": bij het begin 
van een nieuw legsel een vrij geringe sterfte, die toeneemt 
totdat het volgende legsel 1-.reer met een geringere sterfte 
begint. Dit verschijnsel zou verklaard kunnen worden, doordat 
paren, die voor het eerst broeden, iets latere legdata vertonen, 
en tegelijkertijd meer moeite hebben me·[; het grootbrengen van 
hun jongen dan oudere paren. Daarom is de jongensterfte uitge
splitst naar het aantal legsels, dat het betreffende paar per 
jaar produceert (tabel 15). Er bleek, dat bij paren met drie 
legsels een sig::nifikante toename var> de nest jongensterfte in 
de loop van het seizoen plaatsvindt, zo1>rel in Loenen als in 
Oosterhout •. Verder bleek, dat bij paren met slechts één legsel 
een signifika~nt grotere jongensterne plaatsvi.ndt dan bij het 
eerste legsel van paren met tH·ee of drie legsels (beide gevallen 
getoetst met Scheffé..;;.kontrast ,-;-:--o-,-ö5). Dit lae.tste zou weer 
verklaard kunnen 110rden, door aan te nemen, dat pa,ren, die 
slechts één legsel produceren, eerstejaarsvogels zouden zijn, 
die meer moeite zouden hebben met het grootbrengen van hun 
jongen. 

'l'abel 15. Nestjongensterfte in verband met het aa,ntal gepro
duceerde legsels. 

Loenen 
paren met 
paren met 
paren met 

Ookr;gegevens van verlaten broedsels in de berekening 
betrokken; tussen haakjes het oorspronkelijke aantal 
nest jongen. 

I II III 
3 legsels o,o ( 17) 5,3 ( 19) 35,3 ( 17) 
2 legsels 6,9 (58) 13,0 (54) 
1 legsel 38,5 (:?.6) 

Oosterhout 
paren met 3 legsels 2,4 (42) 11 '1 (4%) 24,7 (42-~) 
paren met 2 legsels o,o (48) 11 I 1 (36) 
paren met 1 legsel 57,2 (21 ) 

Sterfte van neBtjongen lijkt - direkte weersinvloeden uitge
zonderd - vooral het gevolg van een discrepantie tussen de 
aé,.nvoer van voe<ii3el door de ouders.· en de energiebehoefte van 
het broedsel, men zou daarom eon verband tussen jongensterfte 



en broedselgrootte verNachten. Uit tabel 16 blijkt, dat bij 
broedsels van geringe grootte geen sterfte optreedt, maar 
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\·Iel bij de grotere broedsels. Een rechtlijnig verband tussen 
broedselgrootte en nestjong·ensterfte is echter afHezig. ~ _ 
SJi~EL ( 1970) en PINOVvSKI ( 1968) vonden, dat de nest jongensterfte 
onafhankelijk was van de broedselgrootte. 

Bij het reeds eerder vermelde geval van dump-nesting b1amen 
9 van de 10 eieren uit, en trad geen nestjongensterfte op. 

Tabel 16. Nestjongensterfte in verband met de oorspronkelijke 
broedselgrootte. 
Alleen gegevens van broedsels met tenminste ~én 
uitgevlogen jong in de berekening betrokken; tussen 
haakjes het oorspronkelijke aantal nestjongen. 

broedselgrootte Loenen Oosterhout 
1 (pro memorie) 0, 0 (5) 0,0 (3) 
2 o,o (18) o,o (14) 
3 o,o (42) o,o (27) 
4 2 ' 8 ( 3 6 ) 1 5 ' 9 ( 44 ) 
5 17,1 (70) 5,7 (70) 
6 4,2 (48) 13,9 (36) 
7 o,o (14) 14,3 (7) 

3,2.4.3. Geheel misluleken van legsels of broeresels. 

Enkele gegevens over de geheel mislukte legsels of broedsels 
v.;orden gepresenteerd in tabel 17. Het verlaten van het nest 
vond voornamelijk plaa.ts tijdens het leggen (12 gevallen), 
minder vaak; wanneer er bebroede eieren (4:gevallen)· of jongen 
(5. gevallen) aanwezig waren, of tijdens het uitkomen van de 
eieren (2 gevallen). In Loenen vond enige keren predatie (we .... 
zel?) plaats, er werden dan nog resten in de kasten aangetrof
-fen, één keer alleen nog maEI.r de poot jes. De categorie "verd1..re:n_en" 
is ui teraard eigenlijk een speciaal geval van de categorie 
"predatie". 

Tabel 17. Geheel mislukken van legsels of broedsels. 
A- verdeling over de verschillende oorzal<en 
B percentage van het totaal aantal begonnen legsels 
n - aantal mislukte legsels of l1roedsels 

Loenen' Oosterhout 
A B _n A B n 

Verlaten 52% 12,0% 13 67% 9,7% 10 
Verd'I'Jenen 28% 6,5% 7 27% 3' 9~b 4 
Predatie 16% 3, 7% 4 
Eieren niet uitgekomen 4% ~ 1 7% · 1 o01 1 2 /0 

Totaal 23 1 û 25 14,6% 15 ' I 



4. :Biomassa. 

Het begrip biomassa speelt in prodcl<tiebiologische studies 
altijd een belangrijke rol, niet alleen voor de vraag 1 naar 

23 

vmt er beschikba'-'.r komt voor volgende energieniveaus van het 
oecosysteem, maar ook in verband met meer f,ysiolog:isch-autoeco
logische kwesties zoals groeisnelheid, efficiëntie van het 
metabolisme en dergelijke. Tenslotte vormt de biomassa een 
belangrijk gegeven voor een vergelijking van de produktie
biologie van verschillende soorten onderling. In dit onderzoek 
lag de nadruk enerzijds op de l)erekening van de produktie ;;tan 
nageslacht per paar, uitgedrukt in biomassa en verbrandings
T·létarde, anderzijds op eventuele correlatie van de biomassa 
van het nageslacht met broedselgrootte, seizoen etcetera. 

In de Lll.P.->-rerkgroep zijn verschillende pogingen gedaan 
om de rol van populaties van zaadetende vogels in het oeco
systeem bmntitatief te beschrijven (o.a. PIND"I'ISKI & HOJCIK, 
1969; KEIL, 1970). 

4.1. 1-Jeegmethoden. 

Eieren en jongen >verden in het veld gewogen met een in een 
drangkist opgehangen l1alans, 1-marbij gewichtjes van 0,01 tot 
10 gram '1-Terden gebruikt. :Bij een herhaald aantal wegingen van 
enkele steent jes, door twee verschillenà_e personen, bui ten, 
bleek, dat bij nam1keurig Herken de verschillende wegingen 
niet meer dan 0, 02 g van elkaar afNeken, zodat de vreegfout 
bij het wegen van stilliggende voorwerpen 0,01-0,02 g zal 
bedragen. Bij het wegen van - bewegende - nestjongen zal deze 
fout groter zijn, en naar schatting 0 1 05 g l1edragen. 

Eieren w·erden gevlogen wanneer het legsel zo groot mogelijk, 
maar nog onbebroed was. In de praktijk bleek dit compromis te 
liggen bij 3 tot 5 eieren. BRUGGE ( 1972), die in staat was 
tot dagelijks wegen, vond een geleidelijke toename van het 
eigevdcht van het eerste tot het vierde ei, en da"rna een 
snelle afname. Om te toetsen, of de door mij verzamelde ge-, 
i1ichten van onvolledige legsels representatief ~rraren, werd 
een beperkt aantal ( 13) legsels twee keer gm·Togen in de leg
periode, namelijk één keer het nog onvolledige legsel, en 
één keer het bijna, of geheel volledige legsel. :Bij dit be
perkte aantal waarnemingen bleek geen signifikant verschil 
tussen de gemiddelde eigewichten van deze twee wegingen 
(Rang-tekentoets,a = 0~05; DE JONGE, 1958). \•lelimv-aar is het 
aantal waarnemingen èrg klein, ma'''r toch meen ik, dat de ver .... 
zamelde gegevens - gezien het doel van het onderzoek: l->epaling 
van de produk:tie van een populatie - voldoende na.m<~keurig 
zijn.· 

Nestjongen -vmrden als zij 0 of 1 dagen oud Naren, per broed
sel gezamenlijk gev-rogen, als zij 2 tot 12 dagen oud >varen 
individueel. Zowel vam1ege de kans op het voortijdig ui tv1ie
gen van het broedsel, als vamJege de kans op een selectief 
voordeel van laa.t uitvliegende broedsels om in de steekproef 
te komen, l·Jerden broedsels Vém 13 dagen en ouder niet meer 
geHogen. 
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4.2. Resultaten en discussie. 

4.2.1. Biomassa van eieren. 

Het g-emidclelde verse eige•vicht bleek 2, 10 g te z~ JU (n = 523). 
De afzonderlijke gevlichten van de drie legsels Horden gcgnven 
in tabel 18. BRUGGE (1972) vond een afname van het eigev.Jicht 
in de loop van het seizoen. In Loenen en Oosterhout treedt 
deze afname pas op na het tv.reede legsel. Deze ge>..richtsafname 
is bij <li t kleine aantal gegevens niet signifikant bij een 
overschrijdingskans van 57L 

Tabel 18. Eiget-Tichten {onbebroed) in grammen; fgetni.dde~de-nell>-~.D. 
Tussen haakjes het l1etreffende aantal eieren. 

I II III 
Loenen 2,11±.0,17(113) 2,12±0,17(61) 2,02±0 7 11(14) 
Oosterhout 2,09+0,17(158) 2,10+0,18(76) 2 704+0,22(24) 
BRUGGE 1972 2,1oT233) 2,ooT177) 1,92T11) 
SCFlliRNER 1972 2, 00 (463) 
TIECIDBRT 1968 2 
vermeld in SCHERNER (1972): 

HEHTROTH & HEIIJROTH 1926 
GROEBBELS c.s. 1936 
EISENHUT & LUTZ 1936 

2 
1 '6-2' 1 
1,81-2,43;gemiddeld 2,20 

Ofschoon het Heinig verl1and houdt met de vraagstelling VÇ!ll 

het onderzoek, zijn een aantal legsels, die bebroed zijn ge
wogen, nogmaals gewogen vlak voor het uitkomen, zodat de dage
lijkse ge'lvichtsafname tijdens het broeden berekend kon ~·mrden. 
Uit <le niet geheel duidelijke gegevens van BRUGGE (1972) over 
deze afname kan een gemiddelde dagelijkse gewichtsafname va.n 
17,8 mg per ei per dag berekend vrorden voor bevruchte, en 
van 15,0 mg per ei per dag voor onbevruchte eieren. Uit de 
in Loenen en Oosterhout verzamelde gegevens berekende ik een . 
gemiddelde gevdchtsafname van 22,9 mg per ei per dag (64 legsel<:t 
2350'- 11 ei-broeddagen"), v1aarbi j geen onderscheid kon t-rorden 
gemae.kt tussen bevruchte en onbevruchte eieren. 

Het zou mogelijk zijn, dat de lage vTaa,rde, die BRUQGE opgeeft, 
is veroorzaa,kt, doordat zij de eieren dagelijks ,vroog, en dus 
telkens tijdelijk aan het broeden onttrok. In dat geval zou 
men echter ook een verlenging van de broedduur vert'lachten, 
en dat is niet het r;eval (hoofdstuk 3. 2. 1.). Verder zou de 
eischaaldikte, en via deze de verdamping vanuit het ei, be
invloed kunnen vlorden door contaminatie met bestrijdingsmid
delen, maar dan zou men in een boomgaard juist een grotere 
ge1•richtsafname verwachten dan in deze t-v1ee bossen. 
- DRENT ( 1967) ver ge leek de gmvichtsafname van de eieren van 
uiteenlopende vogelsoorten, en berekende daaruit de regressie
vergelijking: 

0 ~742 
dv-r = 0,0150 W ' , waarin 

dw = gevlichtsafname/ ei/ dag, en 
W = versgewicht van het ei. 

Hanneer het door mij gevonden gemidcleld(: eige\·Jicht ven 2,10 g 
in deze vergelijking gebruikt 'tvordt, kan een ge1'1ichtsafname van 
26,06 mg per ei per dag berekend worden. Deze waarde wordt door 
mijn gegevens beter benaderd dan door die van BRUGGJl:. 

Fjen andere verklaring zou ge zocht kunnen worden in een moge
lijke seizoensinvloed (J3IWGGE geeft vraarnemingen van het tweede 
en derde legsel), maar de curve van figuur 5 (seizoensverloop 
van de f,'Bvlichtsafnél,me) komt nergens beneden 19 mg per ei per dag. 
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Figuur 5. 
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Ge~TJ.chtsarname van de e1-eren tlJdens het broeden, 
i.n de loop van het seizoen: gemiddelde gewichts-
afname per 1 0-daagse periode; gemidèce lclen, die op 
minder dan 5 vlaE,.rneïTiingen berusten, zijn omcirkeld. 
Gegevens van Loenen en Oosterhout samengenomen. 
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4.2.2. Biomassa. van nestjongen. 

Ook de groeisnelheid en de uiteindelijke uitvlieggewichten 
van de nestjongen zijn belangrijke gegevens voor de berekening 
van de produktie. In tabel 19 vlorden de gemiddelde get-richten 
van de nestjongen van de drie legsels per leeftijdsklasse 
gegeven, met de aantallen waarnemingen en de standa.arà.af,·Jij
king. Deze gemiddelde get·richten zijn in de figuren 6 (Loenen) 
en 7 (Oosterhout) uitgezet tegen de leeftijd van de .nestjongen. 

De jongen nemen zeer snel in get.Jicht toe tot zij circa 9 da
gen oud zijn, daarna vermindert de groeisnelheid geleidelijk, 
mogelijk door een toegenomen beweeglijkheid van de jongen. Dit 
beeld -vrerd ook gevonden door VAN BALEN (1973) bij de Koolmees; 
bij deze soort is de gevdchtstoena.me in de groeifase echter 
circa 1,5 g per dag, bij de Ringmus met zijn veel kleinere 
broedsels en zijn kortere nestduur circa 2,5 g per dag. 

Uit tabel 19, en de figuren 6 en 7 blijkt, dat verschillen 
in groeisnelheid tussen de verschillende broedsels in het al
gemeen ontbreken. ilel hebben jongen van het tt·1eede legsel in 
Oosterhout een hoger gemiddeld geHicht clan die van het eerste 
legsel; het is echter niet onmogelijk, dat dit door enkele 
onjuiste leeftijdsbepalingen is veroorzaakt. 

De groeicurve ligt duidelijk op een hoger niveau dan die, 
ge~even door BRUGGE (1972), en door BALAT & TOUSKOVA (1972), 
en komt overeen i:1et die, gegeven door MACKOHICZ, PINO\JSKI & 
vTIELOCH ( 1970). Het gevricht op de 12e dag was in Loenen en 
Oosterhout circa 21 ,5 g. BRUGGE geeft een gewichi; van circa 
19 g in de boomgaard de Schuilenburg, namelijk 19,55 g in een 
oecologisch beheerd gedeelte, en 18,35 g in een experimenteel 
beheerd ge deel te. SCI:IER:N""ER ( 1972) geeft als ui tvliegge1richt 
23,4 g; uit de curven1 die BALAT & TOUSKOVA (1972) geven, is 
een ge":oTicht O;J de 12e dag van 19,5 en 20,5 g in respectieve
lijk loofbos en dennenbos af te lezen, bij het uitvliegen op 
de 16e d0.g is dit {ie\'licht echter afgenomen ·tot 19 g. l>IACKO\HCZ, 
PDJO:JSKI & \/IELOCH ( 1970) geven groeicurven, waar de jongen 
op cle 12e dag· circa 21 g (DziekanoN Lesny), respectievelijk 
23 g ( Cracm-r) 11egen. 



Tabel 19. Ge~-richten van nestjongen. 
Alleen gegevens van uiteindelijk uitgevlogen jongen. 

leeftijd Loenen I Oosterhout I Loenen II Oosterhout II 
in dagen ~ n s x n s x n s x n s 

O') 1 '97 5 0,16 2,20 45 0,35 2,23 21 0,46 2,34 32 0,39 
1 3,42 41 0,51 3,15 54 0,46 3,53 25 0,70 3,51 31 0,47 
2 5,33 41 0,94 . 5,01 51 0,78 5,06 19 0,93 5,63 32 0,95 
3 7,44 21 1 '11 7,20 26 0,97 7' 80 31 1 '20 8,08 23 1,50 
4 9,92 26 1,66 9,86 76 1,57 10,50 26 1,66 10,37 21 1,55 
5 14,20 40 1,59 12,64 42 2,21 1 2 ' 5 7 24 1 ' 84 13,63 20 1,56 
6 14,44 26 1,59 14,49 20 1,81 13,70 11. 1,95 15,42 25 1,85 
7 17,28 61 2,18 16' 77 17 2' 72 1 6' 95 24 2 '51 19,26 18 1,69 
8 19,45 26 1,29 17,74 38 1,94 18,61 29 2,31 20,39 32 1,38 
9 19,41 12 2,26 20,56 18 1,25 20,47 18 2, 71 19,99 16 2,05 

10 20,64 44 2,98 20,87 5 1 '98 20,79 25 2,90 20,59 23 2,28 
11 21 '14 9 2, 97 20,13 16 2,29 20,98 24 1,47. 22,04 20 1,34 
12 21 '89 13 1 '7 6 21,16 12 2,59 21,14 12 2,25 21,61 15 1,46 

') dag 0 is de dag van uitkomen. 

Loenen III 
x n s 

2' 27 . 4 1 '18 
3' 19 2 0,71 
4,95 4 1,03 
8,25 7 1 '02 
9,99 10 1,29 
- - -

14' 16 9 1,76 
16,85 6 1,86 
19,88 6 1 '71 
20,43 3 5,35 
21,85 5 1,33 
23,29 2 0,29 

- - -

Oosterhout III 
x n s 

2,62 15 0,59 
4,13 2 0,49 
4,36 8 0,23 
8,5311 1,48 
9,84 15 1,40 

12,46 6 0,84 
15,26 5 1 '73 
1 7 ' 3 3 11 1 ' 64 
18,18 16 1,15 
20,16 5 2,03 
19,64 5 2,01 
21,39 16 1,36 
22,67 2 1,05 

"' 0\ 
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Figuur 6. Groeicurven nestjongen Loenen. 
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Gemiddelden, die op minder dan 5 waarnemingen 
berusten, zijn omcirkeld. 
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Groeicurven nestjongen Oosterhout. 
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Gemiddelden, die op minder dan 5 t-1aarnemingen 
berusten, zijn omcirkeld. 
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Zot·rel )3ALAT & TOUSKOVA ( 1972) als MACKOlHCZ, PINOHSKI & · 
iUELOCH ( 1970) 1 die de nest jongen tot op de 16e 1 respect :ie~ 
veUjk de 14e da.g wogen, geven een groeicurve, lva,a.rbij het 
ge"t-d.cht vana.f de 12e of 11 e da.g v1ee:r afneemt. BRUGGE ( 1972) 
verrneldt eem maximurn gel-licht op de 10e of 11e dag. In Loenen 
en Oosterhout was deze afname aa.n het einde van de nestperiode 
niet a.anwezig, althans niet v.66r de 12e dag. 

Conclude~end b~ijkt, dat de nestjongen in Loenen en Ooster
hout een ten opzichte van andere gebieden rela.tief hoog get<Tioht 
bereik~n. Dit ~ou zijn oorzaa.lc kunnen hebben in het gunstige 
\>Teer in de zomer van 1973 1 hoewe 1 dit eerst omstreeks ha.lf juni 
begon (K.N .I-1. I., 1973), mag,r ook in een relatief grotere voed
selrijkdom va.n het biotoop. 

Uit een vergelijking van de gewichten met de sterfte van de 
nestjongen in de verschillende onderzochte gebieden blijkt; 
dat het zeer hoge uitvlieggevdcht, dat SCHERNER ( 1972) vermeldt, 
gepaard gaat met de lage sterfte van 8, 6%. Het 12d-geuioht, 
vermeld. door I•IACKOi'liCZ, PINmorsKI & 11IELOCH ( 1970) van 23 g in 
Cracou in 1968 gaat gepaard met een sterfte van 11, 1%, de,t van 
21 gin Dziekanow Lesny met een sterfte van 16,9%. Het gewicht 
op de 12e dag was in Loenen en Oosterhout circa 21,5 g, gepaard 
gaande met een sterfte van gemiddeld 1~~~ de door BALAT & TOUS
KOVA ( 1972) gegeven gevdchten van 19,5 en 20,5 g gÇtan gepaard 
met een sterfte (hier echter berekend inclusief de gegevens van 
geheel mislukte broedsels) van circa 24%, respectievelijk 19%. 
De door BRUGGE (1972) gegeven sterftecijfers tenslotte, zijn te 
onvolledig, en duidelijk gedeeltelijk van andere dan de gewogen 
broedsels afkomstig, om in deze vergelijking te bet:rekken. Conclu
derend blijkt de sterfte dus negatief gecorrelee~d te zij.n met 
het gewicht van de nestjongen, een argu.ment voor de afhankelijk
heid van beide verschijnselen van ~~nzelfde factor, na.mel~jk 
de voedselsituatie in het biotoop. 

Verder zou de groeisnelheid afhankelijk kunnen zijn van de 
broeds~lgrootte, die immers de voetlselsi-!n.1.atie van het indi
viduele nestjong zou kunnen beS:nvloeden. In tabel 20 zijn d~ 
totalen van de gemiddelde gewichten van 0 tot en met 12 dagen 
van verschillende broedselgrootten met elkaar vergeleken. ):n' 
~oenen lijkt enige correlatie te bestae..n, im. Oosterhout is deze 
a;ft.,rezig, zoals ook SEEL ( 1970) vermeldt. 

Tabel 20. Sommaties van de gemiddelde nestjonggewichten van 
0 tot en met 12 dagen. Gegevens van eerste, tweede 
en derde legsels samengenomen. 

broe·dse lgrootte 
2 
3 
4 
5 

Loe.nen 
186,04 ' 
178,41 
177,44 
171,49 

Oosterhout 
178,12. 
171 '21 
176,29 
176,73 

In hoofdstille 3.2.4.2 bleek, dat de jongensterfte in broedsels 
van 4 en 5 jongen groter was dan in broedsels van 2 en 3 jongen. 
In Loenen lijken dan zol'Iel gevdcht als sterfte gecorreleerd met 
de broedselgrootte, in Oosterhout is dit voor het gewicht niet 
duidelijk. Dit laatste zou betekenen, dat bij voedselschaarste 
de bet:JChikbe,re hoeveelheid voedsel ongelijk over de verschillende 
jongen vlOrdt verdeeld: één of enkele krijgen minder en komen om, 
tecr:-l!lijl de rest een normale groei vertoont. In de praktijk bleek 
dat zovrel in Loenen als in Oosterhout vaak één jong ee:rj. veel J,c01.ger 
ge\'licht had clan de andere, en dat dan bij de volgende lco.ntrp,~~r~·;'!~·~-, .:!'!·r~. ~-:(~~i~ , , 
een jong ontbrak, of dood onderin het nest lag. 'LILL":'-:.~';::~~ . .,_ :~::~ .. :~"1~~'~1"' 

'.: ~.; 



5. Calorische \·Jaél.rde van de produktie. 

5.1. nethoclielc. 

Voor het l;epalen van de verl;ranclin{:,m.ra·:orde 1·rerden monsters 
onbel1roede eieren vnn het corste en tt,reec1e legsel in Loenen 
en ;in Oosterhout verzameld. Verder l>Terden van het eerste leg-
sel in Oosterhout monsters nestjongen van o, 4, 8 en 12 dagen 
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oud verznr.1eld, en - ter lcontrole - monsters nestjongen van 12 
dagen uit Loenen, en va.n het tHeede legsel uit beide gebieden. 
Tevens werden in Oosterhout nog t1:Jee a.dulte Ringmw::;sen verl'.ameJ:.d. 

De 1:10nsters nest jongen van 0 dagen vierden verkregen door op 
uitkomen sta>ande eieren te openen, zodat de a.l~solute zekerheid 
bestond, dat de op deze vli jze verzamelde jongen nog nooit gevoerd 
waren. Zoals reeds vermeld, werden alle monsters zowel in Loenen 
als in Oosterhout uit een enigs~'.ins apart liggend terreingedeel
te verzameld. 

De verbrandingm..raa.rde van deze monsters eieren en nest jongen 
werd bepaald in-een bom-calorimeter (merk Peters, Berlijn). V66r 
de bepaling \'?erd het materiaal tenminste 24 uur gedroogd in een 
vriesdroger bij een druk van 5-10 micrometer kvdk. In de calori
meter 11erd telkens een ~onster stof van circa 1 gram onder een 
druk van circa 30 kg/ cm in zuivere zm.:trstof verbrand. De inhoud 
van de verl1randingsbom was 300 ml. 

Van ieder monst~r (~~n legsel eieren of ~én nestjong) werden 
twee verbranclingswaa.rclebeps.lingen ui tgevoerrl., behalve van de 
jongen van 0 dagen, '"aa.rvan het materiaal daarvoor ontoereikend 
Has. De l)erekening van de verbranclings,naarcle uit het temperatuurs
verloop en het gewicht van het monster l'Jerd uitgevoerd met een 
speciaal programma op de 1·Jang-t afe lcomputer van het Instituut 
voor Oecologisch Onderzoek. 

De verbra:o.dingS'\vaarden worden in dit verslag per ,g;ram totaal
ge~'!icht gegeven, niet per ,n:ram asvrij gev1icht. Bij de verbranding 
in de bomcalorimeter komt va.8.k een deel VEHl het materiaal onder 
in de verbrandin[.;sbom terecht, zodat het asgeha.lte uit de bij 
de~e bepHling verkregen gegevens niet meer berekend_ t:an vJorden. 

Omdat de verbrandingslmarde bleek toe te nemen met de leeftijd 
van de jongen, Herden van de monsters van het eerste legsel uit 
Oosterhout de vetgehal-ten bepaEl.ld door à_e heer H. Duyts, t,lerk
zaa.m bij het Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Arnhem. 

5.2. Resultaten. 

De verbrandi:ngm·Taa.rde van 5 legsels eieren bleek gemiddeld 
1004 ± 63 gcal per gram versgewicht te bedragen, overeenkomencl 
met 4375 ± 267 gcal per gram drooggm'Jicht. I~ACKO\HCZ et al. ( 1970), 
vermeld in KDJG (1973) vonden- eveneens bij de Ringmus -een 
~·JaE,.rde van 1020 gca.l per gram. 

De calorische Naél.rde is echter afha,nkelijk van. het versgewicht 
van het ei, deze afhankelijkheid kan l1eschreven worden door de 
vergelijking: 

V = 508,049 + 768,576 W , 'l·raari.n 
V = verbrancli nr:cvme.rde van het ei· in:: gcal. 
~·1 = versgevJicht van het ei in grammen. 

Uit deze reeressievergelijking blijkt, dê!.t bij een toeneme van 
het versgetvicht de verl;randingm-raarde eveneens toeneemt, maar 
in mindere mate dan op grond van het hogere ge"t"licht vert~acht zou 
vmrden. 
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Het hogere ge;.dcht Hordt dus voor een onevenredig groot deel 
door v.Teinig calorieën leve1'ende stoffen veroorzaakt., In dit 
verband zouden schaaldikte en Natergehalte van belang kunnen 
zijn. Zoals bovenstaand al is ui teenge:oet., 1vas een berekening 
va,n de asgehal ten - die ui teraard voornamelijk door de dikte 
vq._n à.e eisahaal worden bepaald- niet mogelijk uit de calori
meter-gegevens. Het Hatergellal te was uit deze gegevens wel te 
berekenen: het droge stof-gehalte bleek negatief gecorreleerd 
met het eigewicht - Z'tvaardere eieren bevatten dus relatief meer 
Hater - , en speelt. een bela.ngri jke rol: 

D = 34 , 88 - 5 7 51 H , •·marin 
D = droge stof-gehal te in procenten. 
H = versgewicht van het ei in grammen. 

Droge.$~<>~- g-<-\,o.lle 

25% 

J. 

IJ tb 

'l.}O 

D:. l'i,!?B-s,s•W 
c-:::o,flo 

V:. ,.og + 16~ \J 
r= o,61 

Figuur 8. Correlatie van het droge stof-gehalte 
en de calorische Haarde met het ge~V"icht 

v<m eieren. 

De gegevens over de monsters nestjongen en adulte vogels Z1Jn 
samengevat in tél.bel 21; uit tabel 21A kcm een indruk: omtremt de 
representativiteit van de monsters verkregen worden. 

Belangrijke verschillen tussen de verbrancli ngm.raarden van 
nest jongen van het eerste en het t'loTeede broedsel, en tussen 
Loenen en Oosterhout ra i jn niet a'1.11"\·le zig. Verder blijkt, dat 
de verbrandingsvmarcJe niet alleen per individu, mév3.r ook per 
gevrichtneenheid in de loop van de groeiperiode toeneemt. 



Tabel 21. Gemiddelde calorische waarden van nestjongen en adulten, . 1. 

in gramca,lorieëm. 
1 = Loenen 0 = Oosterhout. 

broedsel c I I I I II 
leeftijd 0 d 4 d 8 d 12 d 12 d adult 
aantal 0 8·- 5 9 6 7 2 

1 6 4 
calorische Haarde: 
-per g, 0 913±76 947±95 1412±131 1916±107 1927±149 1755 
versgew.·L 1940±195 2025±112 
-per g 0 5189±273 4944±127 5296±213 5808±104 5871±235 5085 
drooggew.L - 5776+281 6014+ 111 -
-per in- 0 1232±207 8563±631 2S.074±446'f42.194:±23Tf41.948±4o81.3B111 
dividu 1 - ~-1.362±760.143.852±2775 -
droge stof-
gehalte 0 17,6% 18,8% 26 7(~ 33 '05b 32,8% 34,5% f I 

1 3;}, r/o 33,6% 

Tabel 21 A. Gemiddelde gewichten verbrandingsvTaarde-monsters, in g. 

broedsel 
I 
I 
I 
I 

II 

Tussen haakjes het gemiddelde gewicht vru1 de betref
fende leeftijdsgroep (zie tabel 19). 

leeftijd 
0 d 
4 d 
8 d 

12 d 
12 d 
adult 

~osterhout 
1 '35 (-) 
9,12 (9,86±1,57) 

17,69 (17,74±1,94) 
22,02 ( 2 1 ' .1 Ó,i.2 ' 5 9 ) 
21,78 (21,61,t1,46) 
21,70 

Loenen 

21,17 (21,89±1,76) 
21,70 (21,14±2,25) 

De verbrandingswaarde van de droge st of .neemt vooral van 8 tot 12 
dagen toe, er moet dus materiaal met een hoge verbrandingsomarde 
-r;wrden opgeslagen in deze periode. Uit tabel 22 blijkt, dat het 
vetgehalte in de loop van de onhlikkeling van de nestjongen ae.n
zienli jk toeneemt, echter ook al van de leeftijd van 4 to-t die 
van.8 dagen~ Verder zou men uit een vergelijking van de verbran
dingsHaarde van de nestjongen van 12 dagen met die van de adulte 
vogel mogen concluderen, dat de nestjongen op deze leeftijd een 
aanzienlijke reservevoorraad hebben opgebouwd. 

Tabel 22. Vetgehalte ve.n neEtjongen uit Oosterhout. 

leeftijd a.antal in procenten van in procenten van 
het droogget-richt het versgm.richt 

4 d 2 9,4 % 1 , 89/~s 
8 d 9 22' 2 % 5,94 % 

12 d 6 31,3% 10,32 ~~ 

Ook 1!1YRCHA & PINOHSKI ( 1969) vermelden een afname van het water
gehal te in de loop van de ont>-likke ling van de nest jongen, en 
geven ongeveer overeenkoms·tige "t~raarden voor het droge stof-gehal te. 
Hat het vetgehalte betreft onderscheiden zij drie perioden, de 
eerste met een toenemend vetgehalte van 0 tot 5 dagen, daarna 
een konstant gehalte tot circa 10 dagen, en vervolgens vreer een 
snelle toename tot aan het moment van uitvliegen. Een dergelijk 
genuanceerde benadering t·ras in mijn geval niet mogelijk, maar \·lel 
blijken d_e vetgehaltes op -.de. leef·tijd van 12 dEl.gen in Oosterhout 
él.él.nzienlijk hoger te ligr:en, namelijk 10,32 1~ tegen 6,4% in Polen. 
Het ia mogelijk, dat in Oosterhout eenvoudig hogere vetgehalten 
worden bereikt, maar ook, dat deze hoge gehalten hier ~~ worden 
bereikt. 
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Ook de verbrandingswaarden liggen hier wat hoger dan in Polen, 
zeker tegen het einde van de nestjongperiode, wat uiteraard met 
het hogere votg·ehalte samenhangt (op een leeftijd van 12 dagen 
in de Betm.re circa 5850 cal/ g drooggewicht tegen circa 5000 cal/ g 
in Polen). 

De verbrRndingsNa.':\rden van nestjongen VRn de Hingmus zijn 'I-lat 
hoger dan die van enkele vohmssen kleine zoogdieren, vermeld 
door GOREGIG ( 1965) - adulte Ringmussen vertonen wel overeen
komstige Naarden -, en zijn wat lager dan die van jonge Veld
muizen, vermeld door SAlHCKA-KAPUSTA (1970). De 1RE1.tste auteur 
vond ook bij Veldmuizen een toename van het droge stof-gehalte 
en het vetgehalte in de eerste weken van hun postnatale ont
Hikkeling. 

6. Prodü.ktie. 

Zoals reeds in de inleiding is gezegd, kan de gemiddelde 
produktie aan uitgevlogen jongen theoretisch vlorden berekend 
door vermenigvuldiging van het aantal legsels met de legsel
grootte en het broedsucces. In dat geval wordt echter voorbij
gegaan aan de produktie uit vervolglegsels. Deze laatste kan 
theoretisch geëlimineerd \vorden door geheel mislukte legsels 
- w·aar vervolglegsels een ge volg van zijn - niet in de bere
kening te betrekken. Het aldus berekende aantal per paar per 
jaa.r geproduceerde jongen komt dRn echter aanzienlijk hoger dan 
het feitelijke aantal te liggen (tRbel 23). Het feitelijke 
aantal per paar geproduceerde jongen is hier bepaa,ld door het 
totale aantRl in een bepaald gebied uitgevlogen jongen (dus 
inclusief de luit vervolglegsels voortgekomen jongen) te delen 
door het aantal in dat gebied aanwezige broedparen. De bere
kening, waarbij geheel mislulde legsels wèl werden betrokken, 
leidde echter ook tot iets van het feitelijke aantal afwijkende 
cijfers. Kennelijk worden geheel mislulde legsels niet altijd 
door een vervolglegsel gevolgd, of zi jnr·de, :I!'egs~?·lgrootte en 
het qroedsucces van vervolglegsels afwijkend V8n die van 
11normale 11 legsels. Er blijken in vervolglegsels meer (Oosten
hout: door een grotere legselgrootte en een groter broedsucces, 
of door de produktie van nog een legsel na een succesvol,ver
volglegsel) of minder (Loenen: door een geringere legselgrootte 
en een geringer broedsucces, of doordat niet alle mislukte 
legsels door een vervolglegsel gevolgd worden) jongen gepro
duceerd te Runnen v10rden. 

Tabel 23. Produlctie aan individuen. 
Alle cijfers per paar; L Loenen, 0 = Oosterhout. 

legsel I II III totaal 
a.:mtal eieren L 5181 4,35 1 '96 12' 12 

0 5,52 4,02 1 '98 1•] '52 
niet uitgekomen eieren L 1 '66 1,21 0,92 ;,, 79 

0 1 '89 0,93 0,41 3,23 
omgekomen nestjongen L 0,26 0,32 o,oo 0,58 

0 0,35 0,32 0,38 1 '05 
uitgevlogen jongen (alleen L 3,89 2,81 1 '04 7,74 
succesvolle legsels) 0 3,28 2,77 1 '20 7,25 
uitgevlogen jongen (ook L 3,36 2,32 0,40 6,08 
mislukte legsGls meegerekend)O 3,02 2,32 1,20 6,54 
feitelijke produktie L 6,30 

0 6,37 
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In tabel 24 \vordt de praeluldie in Loenen en Oost0rhout met de 
opgaven van verschillende auteurs vergeleken. Afgezien van de 
nogal ui teen liggende opgaven van T:1ACKmncz, PilJOHSKI & ~'liELOCH 
( 1970) is de produktie in de Betm;e a::>n de lage kant, vooral 
door de relatief r:rote sterfte. 

Taliel 24. Produld ie, vergeleken met andere, gel1ieden. • 
Alle gegevens per paar per jaar. 

gelegde uitgevlogen "overall"-
jaa.r eieren jongen broedsucces 

Loenen 1973 12 J 12 6,08 50,1% 
Oosterhout 1973 11 '52 6,54 56,8% 
BE'l1HUNE 1961 1952-61 14,3 7,9 55 7 2/; 
BRUGGE 1972 Schuilenburg 1970-71 6,91-5,34 
.3CiillRNER 1972 1968 11 '91 6,52 54,6% 

1969 7,80 4,02 51 '6% 
PIT:JO';lSKI 1968 1960-65 13' 10 8,70 66 5d' 

' p 
IIACKOHICZ, Dziekano~r Lesny 1967 13' 13 9,05 60 7'/ u 7 ja 

P;LHOHSKI & 1968 '11 '83 7,92 66, fjb 
\HE LOCH ( 1970) Cracmv(agr.) 1967 7,51 5,69 75,8% 

1968 9,18 5,92 64,6% 
Rzepin 1967 8,44 4' 61 54,7% 
NO'l>TY Targ 1967 9,66 7,52 77,8% 

1968 9,76 7,4 7 76' 5?~ 
BALAT & Sokolnice 1970 11 '09 6,13 55,3% 
TOUSKOVA ( 1 972) 1971 11 '85 8,65 73,0% 

Bzenec 1970 13,00 7,52 -7 p.,c1 J 7 c;o 
1971 12' 97 8,41 64' 916 

Opmerkelijk is de toename van het "overall"-broedsucces gaande 
vanuit het atlantische vJesten naar meer continentaal gelegen ge
bieden (figuur 9). Kennelijk is de Ringmus meer aan het landkli
maHt aa.ngepast in zijn broedbiologie; l•relk onderdeel van het 
voortplantingsproces voor dit effect verantwoordelijk ist is 
onduidelijk: in Loenen en Oosterhout, bij SCHERNER (1972) en 
BETHU1TE (1961) speelt de grote eisterft.e de belangrijkste rql~, 
maar SEEL (1968B), wiens resultaten helaas niet in bovenstaande 
tabel zijn te passen, geeft een ei sterfte van slechts 8 9~ op, 
maar vermeldt daarentegen een zeer grote jongensterfte. Toch 
vermelden r.TACKOHICZ, PINOHSKI & HIELOCH (1970) een toename van 
de ei sterfte van oost naar v<est. 

0 10 r1 /\. 
lî'iGUUr 9. 11 Üverall 11 -broedoucces in Europa. 
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In i;abel 25 wordt de jongenproduktie van paren me·~ 1, 2 en 3 
legsels met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt, dat de produktie 
van paren met slechts één legsel een cerin[~e rol speelt, evenals 
de produktie uit het derde legsel van paren met drie legsels. 
Gezien ook de aantalsverhouding van paren met 1, 2 en 3 legsels, 
ke.n gesteld l-v-orden, dat de hoofdmoot van de uitgevlogen jongen 
geproduceerd is in de eerste hree leg·sels door paren met tW.eevof 
drie legsels. 

Tabel 25. Produktie van uitgevlogen jongen door pe.ren met 

1 ' 2 en 3 legsels. 
Gegevens per paar. 

I II III totaal gemidd.eld 
paren met 3 legsels Loenen 3' 12 2' 81 1, 69 9,45 

Oosterhout 3,88 4,34 2,90 
paren met 2 legsels Loenen 4,41 3,79 7,58 

Oosterhout 4,05 2' 91 
paren met 1 legsel Loenen 2,67 2,46 

Oosterhout 2,25 

Tabel 26. Produktie in biomassa en kilocalOrieën. 
Gegevens per paar per jaar. 

Netto produktie: uitgevlogen jongen Loenen 
Oosterhout 

Uitgangssituatie: 2 adult Oosterhout 

130,7 g 259,0 kcal. 
140,6 g 275,3 kcalr 
43,4 g 76,2 kcal. 

De biomassaproduktie vlas in de Betmre 130-140 g per pe.ar, 
overeenkomend met 260-275 kcal. BALAT & TOUSKOVA (1972) bere
kenden als nettoproduktie 120-170 g in loofbos, 158-177 g in 
naaldbos. NACKOHICZ, PINOHSKI & HIELOCH (1970) berekenden voor 
verschillende terreinen in Polen - een meer stedelijk proef
terrein uitgezonderd - biomassaprodukties van 123-217 g. 

De rotatie van biomassa, berekend door deling van de netto
produktie in een broedseizoen door de biomassa in het. begin 
daarvan bedroeg in 1973 in êosterhout 3,24. PINO\oJ'SKI (1968) 
berekende voor zijn onderzoeksterrein waarden van 5,0 en 6,1 
voor de jaren 1961 en 1962. 

7~ Conclusies. 

De doelstelling van dit onderzoek '\'laS vooral het nagaan van 
het seizoensverloop van de verschillende aspecten van de broed,.. 
biologie van de Ringmus. Het 11 drie golven"-aspect, l1eschreven 
i.n hoofdstuk 3. 2. 3. 2., en ne.ar voren tredend in de figuren 2 
en 4, vrijst op een correlatie tussen datum ten opzichte van 
een dergelijke 11 golftop11 enerzijds, en legselgrootte, broed
succes en dergelijke a,nderzijds. Dit aspect is echter niet 
altijd even duidelijk~omdat de golven elkaar overlappen, 
bovendien wordt het. beeld gestoord door het optreden van ver
vo],glegsels. Deze laEJ.tsten zouden v;eggelaten kunnen l·lOrden, 
maar da,n zijn weer van bepaalde perioden :\re vreinig gegevens 
beschikbaHr. 

Al deze bezwaren leidden t.ot het uitsplitsen van de Wa8r
Qemingen naar het aél.nt al legsels, da.t het betreffende paar in 
het ·Lbroedseizoen produceerde, dit vanuit de gedachte, dat oudere 
l'Tijfjes een groter ae.ntal legsels zouden produceren de.n eerste
jaarsvogels. 



Het resultaat van deze uitsplitsing versterkte de op grond 
VÇl.ll het "drie golven"-aspect opgestelde tverkhypothese, dat de 
verschillen in de grootteverhouding van het eerste en het hree
de legsel, gevonden in verschillende jaren en verschillende 
gebieden, mogelijk verkl0nrd zou kunnen t·rorderl uit de leeft i jds.,. 
samenstelling van de l)roedpopula.tie (hoofdéltuk 3.2.3.2., fic:nur 
3). De eisterNe bleek groter, de nestjongensterfte kleiner 
bij Hijfjes met meer legsels. Dit is niet in tegenspraak met 
de lverkhypothese, zodat deze mijns inziens gehandhaafd kan 
blijven totdat het juist of onjuist zijn is bewezen. Het be
palen van de v.raç,rden van de verschillende parameters van de 
broedbiologie bij wijfjes met een bekende leeftijd is dan de 
a.angmvezen vwg. 

J3ij de Ringmus is het brcmdsucces nauwelijks afha.nkelijk van 
de legselgrootte, in ieder geval niet in die mate, dat bij een 
verdere toename van de legselgrootte dan een bepaald optimum, 
geen toename VRn het aantal uitgevlogen jongen meer optreedt. 
Als de Ring..nus aDn de hypothese van LACK ( 1954) - de gemiddelde 
legselgrootte is de meest produktieve -voldoet, zou men ver
waç:hten, da,t dan in ieder geval het ui tvlieggeHicht va.n jongen 
uit grote broedsels lager is dan van jongen uit kleine brped
sels. Ook dit bleek echter namreli jks het geval (hoofdstuk 
4.2.2. ). Een laatste mogeliki-kheid is dan .nog, dat bij jongen 
uit grote broedsels een grotere sterfte optreedt door het 
gedrag na het uitvliegan, bijvoorbeeld doordat het 11 gezins
verband11 dan slechter gehE!.ndhaafd blijft. 

Anderzijds is het ook denkbaar, dat de legselgrootte bij de 
Ringmus, thans een typische cultuurvQlger, nog is aangepast 
aan het oorspronkelijke, natuurlijke biotoop, ~-laar dan "'el 
een grootte-afhankelijke regulatie van het broedsucces zou 
kunnen optreden. Hiervoor pleit ook het relE!,tief geringe 
broedsucces in west-Europa (figuur 9), het oorspronkelijke 
biotoop zou dan meer continentaal gelegen moeten zijn (ver
gelijk DEGCKERT, 1968). 

8. Samenvatting. 

In de zomer van 1973 t>Jerden verschillende aspecten van de 
broedbiologie van de Ringmus (Passer mentanus (L.)) nagegaan 
aan nestkast-populaties op de landgoederen Loenen en Ooster
hout li.n de Betuv1e. De populaties waren respectievelijk 46 èn 
51 broedparen groot. Deze landgoederen bestaan uit eikenbos 
(Ulmion carpinifoliae Oberd.1953), omgeven door grasland, 
akkerland en boomgaarden. In Loenen "Tas de populatiegrO<)"i.;te 
vrij constant, in Oosterhout nam de populatie de laE!:t;s-be 
jaren in grootte toe. De vrerkvli jze Wö.s grotendeels volgens 
de aanbevelingen van de 11orking Group on Granivorous Birds 
van het International Biologicfl,l Program. 

De broedduur bleek in de Betuwe af te. nemen bij een -boe
nemende legselgrootte, en l1i j het vorderen van het seizoen. 
Het tijdsinterval tussen de eerste twee legsels vras bij paren, 
die 13lechts tN·ee legsels produceerden, groter dfl.n bij paren 
met drie legsels. Het aantal eerste, tweede en derde legsels 
bleek zich te verhouden als 1,0 : 0,8 : 0,4 , overeenkomend 
met gegevens uit een boomgaardbiotoop elders in de Bettuve 
(J3HUGGE, 1972). 
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De legselgrootte néUll van het eerste naar het tt'leede, en vp.p. 
het tweede naar het derde legsel af, dit in tegenstelling tot 
de gegevens van sommige auteurs, die het tl-ree de legsel, of 
z;el.fs het derde, vermelden als het grootste. De vlerkhypothese 
werd opgesteld, dat de grootteverhouding van het Gf":rste en hèt 
tweede legsel afhankelijk is van de leeftijdssamenstelling van 
de populatie, met name van de verhouding tussen de aantallen 
eerstejaars- en oudere wijfjes. 

De eisterfte bleek vrij hoog (circa 30%), vooral door sterfte 
van embryo's in een zeer vroeg ontvrikkelingsstadimn, dit in 
tegenstelling tot de gegevens van de meeste andere &uteurs, die 
hoge percentage's onbevruchte eieren opgeven. De eisterfte bleek 
niet duidelijk gecorreleerd met de legselgrootte. De jongensterfte 
t·ms tvel groter in de grotere broedsels, maar het verband met de 
broedselgrootte was niet rechtlijnig. De jongensterfte bleek -
uit een vergelijking van de verschillende opgaven in de litera
tuur - samen te hangen met het gemiddeld uitvlieggewicht van 
de verschillende populaties. 

Het "overall"-broedsucces bleek af te nemen vanuit continentaal 
naar westelijk Europa. 

Eieren wogen gemiddeld 2, 10 g, van de nest jone§n tverd een 
groeicurve opgesteld voor de leeftijd van 0 tot 12 dagen (fi
guren 6 en 7, tabel 19). Er bleek geen verschil tussen de 
groeicurves van het eerste, tt1eede en derde legsel, en evenmin 
tussen die van de verschillende "~?roedselgroot.ten. 

De verbrandingswa.arden van eieren, en van jongen Vém 0, 4, 8, 
en 12 dagen oud vJerd bepaald met behulp van een bomcalorimeter. 
In de loop van de ontwikkeling van de nestjongen bleek de calo
rische vlaarde toe te nemen, evenals het droge stof-gehalte en 
het vetgehalte. 

De uiteindelijke produktie per pae,r bedroeg 6,08 , respectie
velijk 6,54 uitgevlogen jongen in Loenen en Oosterhout, overeen
~omend met een biomassa van 131 g, respectievelijk 141 g'; en met 
een energie-inhoud van 259 kcal., respectievelijk 275 kcal., 
dit is circa 3,25 :ke19r hèt ge11icht va.n het ouëlerpaar. 
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