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1. INLEIDING

Hoe zouden vogels hun voortplantingsinspannjngen over de
tijd moeten verdelen , om een zo hoog mogelijke evolutionaire
fitness te bereiken ? Lack (1950 , 1968) veronderstelde dat
vogeJ.s hun broedseizoen zo instellen , dat de periode met de
grootste voedselbehoefte , de jongentijd , samenvalt met de
periode met het hoogste voedselaanbod. Dieren , die vroeger
of later reproduceren dan bet populatiegemiddelde zouden
m:inder overlevende nakomelingen produceren. De meest algemene
legdatum — legselgrootte combinatie zou dus ook de meest
productieve zijn.
Perrins (1965 , 1970) en Cave (1968) vonden echter , dat

broedsels van een gemidde].de legdatum minder overlevende
jongen opleverden , dan broedsels van een vroege legdatum.
De populatie zou zich in zo'n geval dus suboptimaal gedragen.
Om dit te verkiaren werd verondersteld , dat de energiebe—
hoefte tijdens de leg een beperkende factor vormt (Perrins
1965 , 1970 ; Lack , 1968) . Deze aannarne heeft als consequen—
tie , dat de meeste jongen nà in plaats van tijdens de voed—
selpiek in het nest zitten (Daan et al., 1987) . In een over—
zicht komen Daan et al. (1987) tot de conclusie , dat de
meeste broedsels of vlalc voor of vlak na de voedselpiek uit—
vliegen. Bij de torenval]c (Falco tinnunculus) blijken de
jongen enige tijd. voor de periode met de hoogste veidmuizen—
stand uit te vliegen ( 9596 van het dieet bestaat uit deze
soort (Masman et al., 1986b)) . De periode met bet hoogste
voedselaanbod alleen is blijkbaar niet voldoende om de timing
van de voortplanting bij vogels te verkiaren.

Om de evolutionaire basis van de jaarlijkse ritmiek bij
vogels te begrijpen , zou het probleem van de optimale timing
en inspanning gedefinjeerd. moeten worden in terinen van het
maximaliseren van evolutionaire fitness en de parameters
geschat (Daan et al., in voorb) . Fisher (1930) definieerde de
reproductieve waarde ("reproductive value") van een organisrne
als een maat voor de bijdrage , die een individu van een
bepaalde leeftijd nog gaat leveren aan de samenstelling van
de toekomstige populatie. Deze reproductieve waarde van een
x—jaar oud individu kan worden onderverdeeld in een waarde
van de nakomelingeri in jaar x en de verwachte waarde van de
nakomelingen in jaar x+1 en later ( "residual reproductive
value" (Williams , 1966)). Verschillende auteurs veronder—
stellen , dat de inspanningen , die in jaar x voor de voort—
planting geleverd. worden , een negatief effect hebben (door
een lagere overlevingskans) op de verwachting op latere
nakomelingen (o.a. Williams , 1966 ; Schaffer en Rosenzweig
1977 ; Bell , 1980 :"cost hypothesis"). Williams (1966) be—
schouwde de gekozen voortplantjngsstrategie als een compromis
tussen de voordelen van de inspanning , die tot ulting komen
in een verhoogde fecunditeit , en de kosten ervan , die in
een verhoogde mortaliteit tot uiting zouden komen.
Echter ook binnen een seizoen moet voor een optimale timing

gekozen worden. Hoewel van de consequenties van vroeg of laat
broeden voor de overlevingskansen van de ouders vrijwel niets
bekend is , is voor een aantal soorten wel een negatief
verband aangetoond tussen de geboortedatum van jongen en hun
overlevingswaarde (Daan et al.. in voorb). Dit betekent , dat

2



in afhankelijkheid van de voedselbeschj]çarhj een keuze
gemaa3<t rtoet worden tussen bet belang van de grootte van bet
broecisel en het belang van de overlevjngswaarde per jong. Bijsoorten die eenmaal per jaar broeden. bljjkt de gerniddelde
legse igrootte in de loop van bet seizoen af te nemen (Cave
1968 ; Klornp , 1979 ; Toft et al.,1984

; Newton and Marquiss,
1984) . Drent en Daan (1980) en Daan et al.(in voorb) konden
een dergelijke afname voorspellen met behuip van een simu—
latie gebaseer op een toenemend voedselaanbod en een afne—
mende over1evjng-swaar van de jongen.

Sirids 1977 wordt door een aantal medewerkers en studenten
van het zoölogisch lab. van de R.U.Groningen onderzoek ver—richt aan.de voortplantingsstratg van de torenvalk

. Falco
tinnunculus (zie Masman , 1986) . Belangrjj]çe aspecten in dit
onderzoe] zijn de timing van de leg (datum waarop het eerste
el gelegd wordt)

, de inspanning die ouders in een legsel
investeren (aantal eieren , tijd. dat de ouders moeten jagen
am hun jongen van voedse]. te voorzjen

, verzorgjngsduur) ende overlevings— en voortplantjng-sjçan van jongen uit de
verschi liende legsels.

In 1986 werd in het Lauwersmeergebje een onderzoek gedaan
om te weten te komen of de legsels

, die torenval]cen produ—ceren , overeerikomen met hun maximale capaciteit. Hiertoe
werderi sorrimige broedsels vergroot en andere verklejnd. In
hoofdstu}c 2 wordt het effect van deze manipulaties op de
groei van de jongeri behandeld.
Naast dit experimentele onderzaek is ook een modelmatig

onderzoejc uitgevoerd aan aspecten van de voortplantingsstra_
tegie. Hiertoe werd een computermodel ontwikkeld . dat aan dehand van de inspaningen van ouders in de .jongentjjd aangeeft,
welke legsels op welke datum geproduceer zouden moeten
warden. Verder is met behuip van dit model onderzocht

, welke
consequenties bepaa].de gedragspatronen hebben voor de totale
waarde . die in een jaar aan nakomelingen geproduceerd kan
warden en welke energetjsche parameters voor de van groot
belang zijn voor de voorspellingen. Dit deel van het onder—
zoek wordt in hoof dstuk 3 behandeld.
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2. HET EFFECT VAN VERGROTING EN VERKLEINING VAN BROEDSELS
OP GROEI EN OVERLEVING VAN DE JONGEN.

2.1.INLEIDING EN VRAAGSTELLING.

De aanname dat optimal isatie optreedt van de waarde van de
nakomelingen . die een vogel flu en in de toekomst zal produ—
ceren , roept de vraag op welke consequenties dat heeft voor
de inspanningen die geleverd worden. Kunnen torenvalken in
sen bepaald jaar meer jongen grootbrengen dan het aantal
sieren dat ze leggen of zou een groter legsel leiden tot een
lechtere groei van de jongen met wellicht een hogere sterfte
als gevoig 7 En zou de grotere inspannirig

, die voor een
groter broedsel geleverd moet worden

, effecten hebben op de
ouderlijke overieving 7

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeijng van de
jongen onder natuurlijke ornstandigheden en in vergrote en
verkleinde broedseis zoals die optrad in de broedpopu].atie
van het Lauwersmeer en directe omgeving in 1986. Over een
parallel lopend onderzoek in de Flevopo].ders berjcht Dii lsma
(in voorb) en voor de effecten van de broedselmanipu].aties op
ouderlijke inspanning , conditie en overleving wordt verwezen
riaar Bult (in voorb) en Bijisma (in voorb).

2 .2.METHODIEK

Het onderzoek werd uitgevoerd in 1986 in het Lauwersmeer
(zie o.a. Masman et al., 1986b.). In dit gebied broeden ieder
jaar zo'n 20 tot 40 paar torenvalken

, voor het grootste deel
in nestkasten.

Van aile bekende broedparen werd zo mogelijk de datum
bepaald , waarop bet eerste ei gelegd werd en
it-iet aantal eieren , dat gelegd werd ("iegselgrootte")

. Rond
bet moment , waarop de eieren uit zouden komen werden de
riestkasten intensief gecontroleerd om zo exact mogeiijk de
uitkomstdatum van de verschi].lende jongen in een legsel te
bepalen. De uitgekomen jongen werden meteen individueei
gemerkt.

Rond het moment , waarop de oudste jongen ongeveer 8 dagen
oud waren , werden de experimenten ingezet. Bij de broedsel—
vergrotingen werden zoveel jongen toegevoegd

, dat de broed—
seigrootte geliik werd aan de legselgrootte plus twee. Hier—
bli werd er steeds voor gezorgd

, dat de toegevoegde jong-en
qua leeftijd en grootte ongeveer overeenkwamen met de jongen
in bet nest. Bij de verkleiningen werden jongen weggehaald
zo dat de broedseigrootte bier twee of d.rie kleiner was dan
de leg-seigrootte. Als contrOles dienden een aantal ong-emani—
puleerde broedsels waaruit niet meer dan een jong ontbrak
(t.o.v.legselgro.otte) en een aantai broedsels waarbij ei— en
vroege jongensterfte gecompenseerd werd door bet toevoegen
van jongen. Een overzicht van alle broedsels geeft tabel 1.
De meeste broedsels werden eens per twee of drie dagen

bezocht om meting-er-i aan de jongen te verrichten. Het gewicht.
werd gemeten met behulp van een pesola veerbalans. Daarnaast
werd genoteerd of het jong al of niet een voile krop had. De
lengte van de handvleugei werd met behulp van een lineaal
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Tabel 1:overzicht van de broedsels in het Lauwersmeer in 1986

tot op een milimeter nauwkeurig bepaald.
Om informatie te krijgen over het effect van het tijdstip

van de dag op het gemeten gewicht
, werd bij een aantal kas—

ten soms meerdere malen per dag gemeten. Dit gebeurde ook
wanneer bij een kast prooiaanvoer en/of tijdsbesteding van de
ouders bepaald werd.

Ook na het uitvliegeri werden nog zoveel mogelijk metingen
aan de jongen verricht. Hiervoor waren verschjlJ.ende metho—
den. Bij het bepalen van ouderlijke tijdsbesteding werd in de
opening van de nestkast een weegschaal gemonteerd die verbon—
den was met een electronische schrijver (zie Stamhujs ,1987)
De jongen waren kort voor uitvliegen zo gemerkt , dat ze op
afstand individueel te herkennen waren. Wanneer dus een jong
op de weegschaal ging zitten werd genoteerd wie het was en
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nestkast ti th cs h a n m f experiment

1

2

4
5

9

10
18
23
24
29
31
34
38
39
41
42
45
47

Ewer
Onrust
Baf lo
Mo len

Electra
Kollum
Breede

Rul gezand

132
147
110
138
122

(154)
113
111
125
113
117
112
120
11].

114
116
112
114
121
124
127
143

(125)
118
7

(143)

166
181
147
171
157
(186)
149
147
158
151
152
149
158
149
150
150
147
147
160
158
164
(175)

7

(154)
7

(181)

4
4/5
6

4
6

2:4

5

6

5

7
5
6

5
6

6

6

6

4
6

5

5
3
5

2:5

2:3
2:5

4
3
6

4
3

2:4

5
4
5
7
5
5

5
5

6

6
5
4
6

5
5
3
7

2:4
2:3

2:4

7
6

9

5

9

5
9

5

10
7

11
3
5

—— 4
—— 3
68 8
46 6

—— 0
-— 4
53 3
—— 4
45 5
66 6

47 7
48 8
45 5
—— 5
—— 6
5 3 2/3
53 3
31 1

64 4
43 3
—— 4
—— 3
—— 2
—— 4
— — 12— 4

ongemani Pu 1 eerd
ongemani pu leerd
vergrot I ng
vergrot I ng
bij voer, ver 1 aten
vervolg-legse 1
verkleining
verkleining
geman. contrô 1 e
geman. contrO].e
vergrot I ng
vergroting
geman. contrô 1 e
bijvoer
ongemani Pu 1 eerd
verkleining
verkleining
bijvoer, uitgehaald
verkleining
verk leining
ongernanipuleerd
ongemanipu leerd

kolomaanduidingen

ongemanipuleerd

ongemanipu leerd

tl=dagnummer waarop het eerste ei
gelegd werd ; th=dagnummer waarop het eerste jong uit het
el kwarn ; cs=legselgrootte

; h =aantal uitgekomen eieren
a=leeftijd van oudste jong bij het inzetten van het expe-
riment ; n=aanta]. jongen voor bet Inzetten

; m=aantal
jongen na het inzetten

; f=aantal uitgevlogen jongen.
Tussen haken geplaatste data zijn teruggerekend ,dus niet
in het veld bepaald.



kon later het gewicht berekend worden. Naast deze metingen
werd ook een groot aantal jongen gevangen met behuip van de
baichatri (Cave , 1968) en met een schepnet (Masmari 1986)
ult de kast. In deze gevallen kon ook de lengte van de hand—
vleugel bepaald worden.
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2.3. RESULTATEN

2.3.1 Gewichtstoename gedurende de actieve dag
correctie voor de tijd van de dag

Op crond van alle in de loop van dezelfde dag gerneten
gewichtsverschi].len (beschikbaar waren alleen gegevens uit
de Lauwersmeerpopulatje van 1986) werd voor nestjorigen per
leeftijd een gemiddelde bepaald van de sneiheid

, waarmee het
gewictt overdag toenam. Vanwege de gebrekkjge hoeveelheid
geg-evens kon hierbij geen onderscheid worderi gemaajct tussen cfl

en nestiongen. Fig.1 toont deze gemidde].den plus de stan—
daardf out. De snelheid waarmee het gewicht overdag toeneemt
varieert van 0,15 g/uur (dag 0) tot een maximum van rond 1.7
gram çer uur (dag 8 t/m 10). In de loop van de eerste 8 dagen
gaat het gewicht overdag steeds sneller toenemen

, vanaf dag
12 gaat het geleidelijk minder sne]. toenemen

, tot kort voor
uitvliegen een waarde van ongeveer 0,4 gram per uur bereikt
wordt.

Omciat de tijd van de dag- dus van grote invloed is op het in
het veld gemeten gewicht is per leeftijd een factor bere]cend
om het gewicht te corrigeren voor de tijd waarop het gemeten
werd. Om de onregelmatigheden die in het verloop van de ge—

I

t?: 10 11 ii 16 j S 10 U
7

4 JO ic 2o 20 5 3 9 8 U I 3 1 6 lo

Fig.1 : Sneiheid waarmee de jongen gedurende de actieve dag
in gewicht toenamen. Aangegeven zijn de gemiddelden () ±
standaardf out , het voortschrijdend vIjfpuntsgemide
(getrokken lijn) en de regressielijn door de toenamesne].heden
van dag 11 t/m 30 (stippellijrj)
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rniddelde toenamesneiheid zitten weg te werken werd allereerst
een voortschrijdend vijfpuntsgemiddelde berekend. Dit wordt
in fig1 aangegeven door de getrokken curve. Omdat na dag 10
ook in deze curve nog teveel onregelmatigheden voorkomen
werd een regressielijn bepaald door de afzonderlijke toename—
sneiheden van dag 11 t/m dag 30. Deze is in de figuur met een
stippellijn aangegeven. Als correctiefactor zijn voor dag 0
tIm 10 de waarden van het vijfpuntsgemiddelde genomen en voor
dag 11 t/m 30 de waarde die door de regressielijn wordt aan—
gegeven (zie bij lage 1)
Van jongen ouder dan 30 dagen waren nagenoeg geen gemeten

toenarnen voorhanden , daarom werd hier op een andere manier
eeri correctief actor berekend. De totale set van gewichten van
uitgevlogèn jongen werd in een aantal leeftijdsklassen ver—
deeld en per kiasse werd een regressielijn berekend van bet
gewicht tegen de tijd van de dag. Nachtelijke metingen (van
23.30 tot 4.29) werden bij deze berekeningen niet gebruikt.
Aan de hand van deze regressies werd een correctiefactor
bepaald voor jongen van 31 t/m 50 dagen oud (de hellingshoek
van de regressielijn voor deze kiasse) . Voor jongen ouder dan
50 d.agen werd de correctief actor gebruikt van Foppen (onge—
pubi.). Om ook gegevens van nachtelijke wegingen te kunnen
corrigeren is voor uitgevlogen jongen ook een nachtelijke
afnamesnelheid berekend onder de aanname dat de jongen onge—
veer gelijk blijven in gewicht , dus dat

toenamesneiheid x daglengte afnarnesnelheid x nachtlengte.

Voor jongen van 31 t/m 50 dagen en voor jongeri van 51 t/m 90
dagen zijn voor de gemiddelde daglengte de waarden aangenomen
van resp. 18 juli en 15 augustus. Tabel 2 toont de correctie—
factoren voor de uitgevlogen jongen en de bij de leeftijds—
kiasse aangenomen grenzen tussen dag en nacht (zie biji. 1).

Alle gewichten zijn gecorrigeerd naar 13.00 uur zornertijd
volgens formule

GECORR.GEWICHT = GEIVIETEN GEWICHT + (13—t) x CORRECTIEFACTOR.

De nachtelijke metingen aan uitgevlogen jongen zijn eerst
gecorrigeerd naar een voorafgaand avond— of opvolgend ochtend—
gewicht a].vorens ze naar 13.00 uur gecorrigeerd werden.

Tabel 2: correctiefactoren uitgevlogen jongen

leeftijd
(dagen)

9cfd s.d. n cfn
cl&'

cfd s.d. n cfn
grenzen
(dag/nacht)

31—50
>50

1,3 0.6 80 —3,4
1,6 —2.9

1,0 0,4 90 —2,6
1,2 —2,2

4.30—22.29
5.30—21.29

cfd en cfn : resp.correctiefactoren voor dag en nacht
(g/uur); n : aantal punten in regressie; grenzen zijn
aangegeven in zomertijd)
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2.3.2.Gewicht en vleugellengte onder natuurlijke omstandig—
heden

De curven voor gewichtsgroei en vleugellengtegroei onder
natuurliike omstandigheden werden berekend aan de hand van
de gezarnelijke gegevens van Flevopolders en Lauwersmeer 1985
en 1986.
De gewichten werden allereerst gecorrigeerd. Voor jongen

van 0 t/m 30 dagen oud werden alleen gegevens gebruikt van
jongen ult ongemanipuleerde broedsels , waarvan de leeftijd
op de dag nauwkeurig bekend was (Bij isma , in voorb) . Voor
jongen ouder dan 30 dagen werden ook de gewichten gebrulkt
van jongen ult de gemanipuleerde contrôles. Om de steekproef
te vergroten werden bier ook de gewichten gebruikt van jongen,
waarvan de leeftijd lets minder nauwkeurig bekend is (maar
maximaal 2 dagen van de werkelijke afwijkt). De uitgevlogen
jongen werden ingedeeld In leeftijdsklassen van 5 dagen lang
tim dag 60 en een kiasse met alle jongen ouder dan 60 dagen.
Wanneer hetzelfde jong binnen een kiasse meer malen gemeten
was , werd van die gecorrigeerde waarden eerst een gemiddelde
berekend , zodat een jong altijd maar eenmaal per kiasse
voorkomt. Per kiasse werd nu een gemiddeld gecorrigeerd
gewicht berekend.
Fig.2a en b tonen de gemiddelde gewichten plus standaard—

deviatie voor 29 en dWd Voor beide sexen geldt , dat geduren—
de de eerste 20 dagen een snelle gewlchtsgroel optreedt. Rond
dag 22 wordt eeri top berelkt van ± 260 gram bij en ± 226 g.
bli d'd" Daarna neemt vooral bij oo bet gewicht geleidelijk af
tot kort voor bet uitvliegen gewlchten bereikt worderi van
± 235 g. voor en ± 218 g. voor Na uitvliegen zet de
af name van bet gewicht door , tot een dieptepunt bereikt
wordt tussen dag 40 en dag 55. Daarna nemen de gewichten weer
wat toe.

De gemiddelde vleugellengten zijn steeds per dag berekend.
Voor jongen van 0 t/m 30 dagen oud is dezelfde selectie uit—
gevoerd als bij de gewichten. Voor jongen ouder dan 30 dagen
zijn de vleugellengtes gebruikt van alle jongen , waarvan de
leeftijd op de dag nauwkeurig bekend is (dus ook van jongen
uit verkleiningen en vergrotingen , omdat bij uitgevlogen
jongen deze vleugellengtes volgens Bijisma (in voorb) niet
afwijken van de contrôles)
Fig.3a en b tonen de gemiddelde vleugellengtes plus stan—

daarddeviatie voor en dc/ De vleugellengtegroei zet minder
snel in dan de gewichtsgroei. Pas rond dag 7 begint duidelijk
een snelle groel op te treden. Bij bet uitvliegen (dag 29—31)
liggen de vleugellengtes voor zowel als c(d'tussen ongeveer
195 en 205 mm. Ook na bet uitvliegen zet de vleugellengte—
groel nog door , om rond dag 48 (ongeveer tweeneenhalve week
na uitvliegen) tot stilstand te komen.
Om bij de toetsing van de effecten van vergrotingen en

verkleiningen een vloeiende referentiecurve te hebben voor
groel onder natuurlijke omstandigheden , werden uit de
gemiddelde gewichten en vleugellengtes van jongen van 0 t/m
30 dagen oud voortschrijdende 5—puntsgemiddeld.en berekend
(Bij isma , in voorb) . Deze referentiecurveri worden verder
aangeduid als "basislijnen". De basislijnpunten worden
gegeven in bijiage 2.
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2.3.3.Groei in vergrote en verklejnde broedsels

Figuur 4 toont de gemiddelde gecorrigeerde gewichten van
nestjongen ult Vergrotings—

. contrôle en verkleiningskas
in het Lauwersmeer 1986. Per jong is eerst een gemiddelde per
dag berekend , zodat per leeftijd een jong niet vaker dan één
keer in de berekening van bet gemiddelde voorkwam. Het ljj]ct
erop , dat er geen duldelijk verschil bestond tussen jongen
uit vergrote broedsels en die ult contrOlebroedsels. In
tegenstelling tot de verwachting waren de jongen uit de ver—
grote broedsels gemiddeld zelfs lets zwaarder. Het lijkt er
wel op , dat de iongen ult de verkleinde broedsels veel
zwaarder werden , dan de contrOlejongen en dat ze in de
sne].le groeifase wat sneller groejden.

Qua vleugellengte (niet afgebee].d) lijken er geen verschil—
len te zijn geweest en aangezjen na bet inzetten van de ex—
perimenten geen enkel nestjong uit de vergrotingen Is doodge—
gaan , kan ook geen effect op sterfte worderi aangetoond.

In de hiernavolgende paragraf en zal getoetst worden In hoe—
verre significante verschillen bestonden qua groeisnelhejd en
ulteindelijke grootte.

2.3.3.1.Toetsing van verschlllen in groeisnelhej In de
lineaire groeifase

Om te toetsen , of In de snelle lineaire groelfase verschjl—
len optraden in groeisnelheid

, moest allereerst bepaald. wor—
den , welk traject als lineair beschouwd kan worderi. Daartoe
werd gezocht naar dat traject van de basislljn , dat bij een
linealre regressie de hoogste verklaarde varlatje op].evert.
Hierblj werd uitgegaan van een op het oog gekozen centrum
van waarult het traject iedere keer naar beide kanten met een
dag werd uitgebreid. Voor vleuge].lengten blee]c het traject te
liggen van dag 10 t/m dag 24 (hellingen voor en &fresp.
7,74 ± s.e. 0,11 en 7,51 ± s.e,0,11 (mm/dag))

. Voor gewlchts—
groei bleek het traject te liggeri van dag 6 t/m dag 12 (voor

en d&'resp. 16.1 ± s.e. 0,2 en 14,4 ± s.e. 0,2 (g/dag)).
Dit traject voor gewichtsgroej. bleek echter niet bruikbaar
doordat veel experlmenten pas rond dag 8 waren ingezet en er
niet altijd voldoende metingen blnnen bet korte traject be—
schikbaar waren. Op grond van bet beeld. , dat de verschlllen
tussen de basislijnpunten aangeven , werd voor de toetsang
een traject aangenomen van dag 5 t/m dag 15. Daarnaast is ,om
de resultaten vergelijkbaar te maken met die wit de Flevo—
polders , waar de experimenten veelal na dag 10 zljn ingezet
(Bhjlsma , in voorb) , dezelfde berekening ook ultgevoerd.
voor bet traject dag 10 t/m 20.

De Individuele groelsnelhed.en werden berekend , door birinen
de gekozen trajecten de in de tijd bet verst ulteenge].egen
metingen te nemen en het verschil tussen beide te delen door
de tussengelegen tijd. Voor de vleugellengtes moest daarbjj
de eerste meting na bet Inzetten van bet experiment gedaan
zijn. De snelhejd waarmee de vleugel gegroejcj was werd dan
berekend door het verschil tussen beide vleugellengtes te
delen door de tljd (in uren) tussen de beide metingen en
omgerekend naar een groeisne11-ejd. in mm/etmaal.
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Fig.5 Schema berekeningen groeisnelhedentoetsjng

GEWI CHT VLEUGELLENGTE

'I,

GECOPRIGEERD GEWI CHT

1
GEWI CHTSTOENANE I N VLEUGELLENGTEToEN IN
TRAJECT DAG 5—15/10—20 TRAJECT DAG 10—24

1r

GROEISNELHEID PER GROEISNELHEID PER
INDIVIDU (g/etmaal) INDIVIDU (rnm/etmaal)

*
GEM.GROEISNELHEID PER GEM.GROEISNELHEID PER
SEXE PER KAST SEXE PER KAST

MANN-WHITNEY-U-TEST MANN-WHITNEY-U-TEST

Tabel 3 : Gemiddelde sneiheden van gewichts— en vleugel—
lengtegroej.

X s.d.n X s.d.n

GEWI CHTEN
dag 5—iS
vergrotingen 15,06 1,22 41ns 12,60 0,80 41ns1
contrc3les 16,20 1,81 6 * 13,03 1.36 54 1*verkielningen 18,27 1,40 31* .1 14,46 1,97 5J+ .1

dag 10—20
vergrotjngen 10,99 1,38 41ns1 7,54 1,65 4ns1
contrc3les 9,79 3,41 64 1÷ 8,51 0,53 54 1*verklejnjngen 12,33 0,95 2.1+ 3 10,28 1,49 43* 3

VLEUGELLENGTE S
dag 10—24

vergrotjngen 7,21 0,66 4,ns, 7,07 0,25 4ns1
contrOles 7,56 0,18 64 Jns 7,22 0,12 54 Insverkleinjngen 7,62 0,29 3inJ 7,18 0,05 5JnJ

X:gemiddelde groeisnelheid in gram/etrnaal of mm/etmaal
s.d.: standaarddevjatje

; n : aantal kasteri.
Significantiewaarcjen Mann—Whitney—U—test:
flS : P > 0,10 ; + : 0,05 < P � 0,10 ;

* : 0,05 � p.
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Voor de gewichtsgroei moest gelden , dat de eerste meting
tijdens of na bet inzetten van bet experiment was uitgevoerd.
De gemiddelde groeisnelheid werd hier berekend als het ver—
schil tussen beide gecorrigeerde gewichten gedeeld door de
tussenliggende tijd in dagen (g/etmaal)

Aangezien de dieren ult een kast afhankelijk zijn van de
prooien die door dezelfde ouders gebracht worden , moet
worden aangenomen . dat de groeisnelheden van dieren uit
dezelfde kast niet onafhankelijk zijn. Daarom werd per kast
per sexe een gemiddelde groeisnelheid berekend. De groeisnel—
heden van vergrotingen , contrOles en verkleiningen werden
eenzijdig tegen elkaar getoetst m.b.v. de Mann—Whitney--U
test. Figuur 5 geeft schematisch de berekeningen weer.
Tabel 3 toont voor vergrotingen , contrôles en verklei—

ningen de gemiddeld.e groeisnelheden met standaarddeviatie en
steekproefgrootte. Tevens is aangegeven welke verschillen
significant zijn.

In het traject van dag 5 t/m dag 15 groeiden jongen uit
verkleinde broedsels significant sne].ler in gewicht , dan de
jongen uit vergrote broedsels. De uit verkleinde broedsels
groeiden ook significant sneller dan die uit contrôlebroed—
sels , bij de d1c?is dit verschil echter niet significant.
Tussen contrôles en vergrotingen blijken geen significante
verschillen in groeisnelheid te hebben bestaan.

In bet traject van dag 10 t/m dag 20 was de gewichtsgroei
van cs'c?'uit de verkleinde broedsels significant sneller , dan
van uit contrôle— of vergrote broedsels. Bij zijn
dezelfde verschillen niet significant. Tussen contrOles en
vergrotingen bestonden geen significante verschillen.

Er zijn geen significante verschillen aantoonbaar tussen
de sneiheden waarmee de vleugels groeiden.

2.3.3.2.Toetsing van grootteverschillen in de laatste 10
dagen voor uitvliegen

Om te voorkomen dat jongen te vroeg uitvliegen , zijn de
meeste kasten in de laatste dagen voor uitvliegen niet meer
gecontroleerd. Om toch een maat te hebben voor gewicht en
vleugellengte rond bet moment van uitv].iegen is per jong een
gemiddeld relatief gewicht en een gemiddelde relatieve vleu—
gellengte berekend uit alle metingen , die tussen 21 en 30
dagen ouderdom verzameld zijn. Hiertoe werden eerst de vleu—
gellengtes en de gecorrigeerde gewichten gedeeld door de
bijbehorende basislijnwaarde. Deze relatieve waarden werden
vervolgens gemiddeld. per individu. De zo berekende indivi—
duele relatieve waarden zijn in principe onafhankelijk van de
sexe. Omdat ook hier de waarden uit een kast niet onafhanke—
lijk zijn , werd èèn gemiddelde relatieve waarde per kast
berekend. De verschillen tussen de vergroting-en , contrôles
en verkleiningen werden eenzijdig getoetst met de Mann—
Whitney—U—test. Fig.6 geeft schematisch de berekeningswijze
weer.
Tabel 4 toont de gemiddelde relatieve gewichten en vleugel—

lengtes met standaarddeviatie en steekproefgrootte. Op
dezelfde wijze als in tabel 3 is aangegeven welke verschillen
significant zijn. De resultaten van eeri vergelijkbare toet—
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fiuur 6 : Schema berekeningen relatieve maten

GEWI CHT VLEUGELLENGTE

GECORRI GEERD GEWI Cl-IT

RELATIEF GEWICHT RELATIEVE VLEUGELLENGTE

4 1
GEMIDDELD PER INDIVIDU GEMIDDELD PER INDIVIDU

GEMIDDELD RELATIEF GEMIDDELDE RELATIEVE
GEWICHT PER KAST VLEUGELLENGTE PER KAST

1 1
MANN-WHITNEY-U TEST MANN-WHITNEY-U TEST

Tabel 4: Relatieve gewichten en vleugellengtes
in de periode dag 21 t/m 30

X sd n

GEWI CI-ITEN
verg-rotjng-en 101,6 3.9 47ns1
contrôles 100,4 3,0 7) *
verkleiriingen 106,7 4,7 51* j

VLEUGELLENGTES
vergrotingen 99,5 2,5 41ns1
contrOles 98,6 3,1 74 Insverkielningen 97,0 3,3 5JnsJ

X : gemiddelde van relatieve maten
Significantiewaarden Mann—Whitney—li—test:
flS : p >0,10; * : p10,05.

sing , waarbij de sexen wel apart gehouden werden is in bij—
lage ' gegeven ,. samen met de resultaten van eenzelfde toet—
sing per leeftijdscategorie van 5 dagen lengte.

I-let blijkt , dat de jongen uit verklejnde broedsels tijdens
de laatste 10 dagen voor uitvliegen significant zwaarder
waren dan zowel die ult vergrote broedsels als die uit con—
trôlebroedsels. Tussen vergrotjng-en en contrôles bestond geen
significant verschil. Qua vleug-ellengte kwamen helemaal geen
significante verschillen voor.
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2.3.3.3.Toetsing van grootteverschillen na uitvliegen

Van uitgevlogen jongen waren veel minder gegevens beschik—
baar , dan van nestjongen. Daarom zijn bier de toetsen uit—
gevoerd met individuele gewichten i.p.v. met èèn gemiddelde
per kast. Het is ook aannemelijk , dat de gewichten van
jongen ult dezelfde kast na uitvliegen veel minder sterk ge—
correleerd Ziin dan wanneer ze nog in de kast zitten.
De gemeten gewichten ziin ingedeeld in drie leeftijdsklas—

sen dag 31 t/m 35 , waarin een sterke afname van het
gewicht optreedt . dag 36 t/m 50 , waarari de gewichten veel
minder sterk varieren en de jongen nog grotendeels afhanke—
lijk ziin van de ouders en dag 51 t/m 90 waarin de jongen
zelfstandig worden. Per categorie is per jong een gemiddeld
gecorrigeerd gewicht berekend , zodat een jong niet ineer dan
eenmal in een toets voorkomt. Deze gemiddelden zijn eenzij—
dig getoets met behuip van de Mann—Whitney—U—test. Figuur 7
geeft schematisch de berekeningen weer.

Figuur 7 : schema toetsing gewichten uitgevlogen jongen

GEWI CET

4

GECORRIGEERD GEWI CHT

4

GEMIDDELDE PER INDIVIDU
PER LEEFTI JDSKLASSE

+

MANN-WHITNEY-U TEST

Tabel 5 toont de gemiddelde gewichten van en d'cPin de
drie leeftijdsklassen plus standaarddeviatje en aantal
jongen. Significantieniveaus zijn op dezelfde manier aange—
geven als in tabel 3.
Er zijn te weinig teruggevangen om verschillen in

gewicht aan te tonen. In totaal is maar drie maal een uit
een verkleind broedsel teruggevangen. Bij de d'cwaren in de
leeftijdsklasse dag 36 t/m 50 die ult verkleinde broedsels
significant zwaarder dan zowel die uit vergrote broedsels als
die uit contrôlebroedsels. In de andere kiassen waren deze
verschillen niet significant.
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Tabel. 5 : Gemiddelde gewichten van uitgevlogen jongen

cfcf

X s.d n X s.d n

ag 31—35
vergrotjngen 244 19,6 5,ns, 212 17,1 5,ns
contrôles 247 5,7 24 ns 213 2,8 24verklejnjngen 242 — linsi 220 11,5 6irjsJ

clag 36—50
vergrotingen 224 21,2 13ns 195 16,5 121ns1
contrOles 189 14,5 7J 192 9,3 74 1*verkielningen — — — 212 13,4 6i* J

cIag 51—90
v-ergrotingeri 200 — 11ns 192 11,5 81ns1
contrôles 211 6,7 2 ns 186 14,3 6 Jns
\rerkleiningen 195 0 2InsJ 195 12,8 7]nsi

K : gemiddeld gewicht (gram) ; s.d : standaarddevjatje
fl : aantal uitgevlogen jongen.
Significantiewaarden Mann—Whitney—U test:
fls:p>0,10;* :pIO,05
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2.4 CONCLUSIES EN DISCUSSIE

De broedselvergrotings— en —verkleiningsexperimenten ,die
in 1986 in het Lauwersmeer zijn uitgevoerd , blijken geen
aantoonbaar effect te hebben gehad op de overleving van de
jongen in het nest en op de vleugellengtegroei. Er traden wel
significante gewichtsverschillen op. De jongen uit de ver—
kleinde broedsels groeiden sneller dan die uit vergrote en
contrôlebroedsels en ze bereikten in de laatste 10 dagen voor
uitvliegen hogere gewichten. Ook na uitvliegen waren ze
zwaarder (aithans in de periode dat ze nog verzorgd werden)
Tussen jongen uit vergrote broedsels en die uit contrôle—
broedsels traden geen significante verschillen op.
Het blijkt dus , dat de paartjes , die bij dit onderzoek

twee extra jongen te verzorgen kregen heel goed in staat
waren om deze te voeren. Hierbij speelt waarschijnlijk mee
dat de muizenstand in het Lauwersmeer in 1986 zeer hoog was.
De ouders van vergrote broedsels zouden hierdoor met wat
extra werk voldoende voedsel kunnen aanslepen. De verschillen
in jaagtijd tussen verkleiningen , contrôles en vergrotingen
bleken echter niet significant (Bult , in voorb.) . Everunin
was er een significant verschil in de hoeveelheid prooi , die
per jong gebracht werd (Bult , in voorb. en zie tabel 6).

Tabel 6 aangebrachte prooi per jong in fase 7 (naar gege—
vens Bult (in voorb.)) : gemiddelde plus standaarddeviatie

prooi (g.jong—1.dag—t)

vergrotingen 65,7 ± 5,0
contrOles 52,8 ± 9,5
verkleiningen 84,7 ± 15,8

Opvallend is , dat de jongen uit de verkleinde broedsels
sneller groeiden en zwaarder werden , dan die uit contrôle
broedsels. Aangenomen dat het uitvlieggewicht invloed heeft
op de overlevingskansen van de jongen (Lack , 1966 ; Rick—
leffs , 1969 ; Von Haartman , 1971 ; Perrins , 1965) , zou
dit betekenen , dat de jongen in de contrôlebroedsels subop—
timaal groeiden. In dat licht gezien zou echter ook verwacht
moeten worden , dat de jongen in vergrote broedsels nog
minder goed groeiden (v.g.l. Von Haartman , 1954) of dat de
ouders hier veel harder gingen werken. Dit was echter niet
het geval en het is nu de vraag of wellicht verschillen in
territoriale qualiteit hierbij een rol gespeeld hebben. De
vergrotingskasten van 1986 (4 , 5 , 31 en 34) staan allemaal
op de Marnewaard , het gebied waar ook de hoogste muizenstand
optrad. Zowel de verkleiningen (kasten 18 , 23 , en 45 op de
Marnewaard , 42 in het Kolluineroord , "Onrust" net buiten de
Marnewaard en "Ewer" ver buiten het gebied) als de contrOles
(kasten 24 op Marnewaard , 29 op Ballastplaat , 1 , 2 en 4 en
41 in de zuidelijke Lauwersmeer , 38 en "baflo" op het oude
land buiten de Marnewaard en de molen in Morra) werden voor
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ee belangrijk deel buiten de Marnewaard uitgevoerd. Wellicht
he)ben verschillen in territoriumqualiteit ertoe geleid . dat
de jongen uit vergrote broedsels toch net zo hard groeiden
als die uit de contrc3lebroedsels.

31j de experimenten die in 1985 en 1986 in de Flevopolders
werderi uitgevoerd (Bijisma , in voorb.) traden veel duidelij—
kere effecten op. Hier bleek onder de nestjongen in vergrote
brcedsels een significant hogere sterfte op te treden dan
oncler die uit contrôlebroedsels. De jongen ult verkleiningen
werden significant zwaarder dan die uit contrOles en vergro—
tirigen. In de periode van dag 10 t/m dag 21 namen ze signi—
fiant sneller in gewicht toe dan de jongen uit vergrote
broedsels en de groeiden ook sneller dan die uit contrOle—
broedsels, die op bun beurt weer sneller groeiden dan die
uit vergrotingen. De vleugellengtegroei bleek bij jongen uit
verkleinde en contrôlebroedsels sneller te gaan • dan bij die
uit vergrote broedsels. Tussen contrOles en verkleiningen
trd hier geen significant verschil op.
In de Flevopolders waren jongen uit vergrote broedsels dus

slechter af dan die uit contrôlebroedsels , die iets slechter
af leken te zijn dan die uit verkleinde broedsels. Een verder
oprnerkelijk resultaat was bier , dat van de ouders van expe—
riinentkasten in 1985 de percentages die in 1986 in het gebied
terugkeerden sterk afnamen in de volgorde verkielningen —
coritrôles — vergrotingen. Dit verschil in "lokale overleving"
wijst sterk in de richting van de kosten—hypothese van Bell
(1980)
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3.VOORTPLANTINGSSTRATEGIE BIJ DE TORENVALK:
mode lmatig onderzoek aan de optimalisatie van
lege1grootte en leg-datum

3.1. INLEIDING

Het vele werk , dat in bet verleden al aan de torenva].k is
verricht door Cave (1968) en door de torenvalkwerjcgroep van
de R.tJ.Groningen , heeft een goed inzicl-it opgeleverd in zowel
de energetische kostenaspecten (kosten van vliegen en zitten,
energ-etisch equivalent van gewichtsreserve e.d.) als van de
energ-etische baten (jachtrendementen

, energ-etjsche inhoucivan de prool , verteringseffjcientj e.d) , van aspecten van
de iongengroei (groeicurvefl

, voedselopname
, sterfte) en van

de leg-datum afhankelijke overlevirig-s— en voortplantingskane
van de iongen. Daardoor is het flu mogelijk een computer-model
te ontwikkelen , dat de voortplantingscyc doorrekent en de
mogelijke resultaten ervan aangeeft in termen van legsel—
grootte — leg-datum — conthinaties en van de reproductieve
waarde van de nakomeling-en.

De bedoeling van dit modeiwerk is cm te onderzoeken of met
dit model patronen uit bet veld verklaard kunnen worden
(zoals een afnemende gemiddelde legselgrootte bij een toerie—
mende muizenstand) , wat de consequenties zijn van bepaalde
g-edragspatronen (zoals de taakverdeling van o en o) en welke
nieuwe vragen eventueel onderzocht rnoeten worden.

3.2.BESCHRIJVING VAN HET MODEL

3.2.1.Algemene opbouw van de berekenirjgen

Het pascalprogran tvmodel (zie bijlag-e 8) berekent vanafhet moment van uitkomen van de eieren tot het moment waarop
de uitg-evlogen jongen zelfstandig- zijn geworden , per dag-
hoeveel inspanning-en de ouders moeten leveren cm zichzelf enhun jongen van voedsel te voorzien en welke effecten bij
eventuele tekorten optreden. Als algerneen stelse]. formules
voor de berekeningen g-eldt:

1) (tm+t).y = Im+I.fiX

2) X = cs.need mits I.�Jmj,-.

DEB—dwmax. epga
3) Im.r

Q

(Hierin staan tm en t. voor de tijd die resp. het den bet
aan jag-en besteden

, y is bet jachtrendement
, I,, en I. enX zijn de bruto opnamen van resp. d', en de gezameljjke

jong'en. Imi is het minimum wat de ouders op moetert nemenom niet beneden bepaalde gewichtsgrenze te komen. cs is bet
aantal Jongen en need is de bruto voedselbehoefte per jong-.DEB is de hoeveelheid metaboliseerbare energie , die geduren—de een etmaal wordt verbruikt door een ouder , dwmax is demaximale gewichtsafnam gedurende dat etmaal en epga is de
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1-ioeveelheid energie , die per gram opgeteerde reserves vri.j—
}comt. Q is de verteringsefficiëntje.)

Aan de hand van het jachtrendemerit wordt berekend , hoe
1an een valkenpaartje zou moeten jagen. De jaagtijd is
echter niet onbeperkt , aangezien er een maximum is in de
dagelijkse opname van metaboliseerbare energie (ME resp.
?4F) (Kirkwood , 1983) . Wanneer langer gejaagd moet worden,
dan met deze maximale opname Icon worden bekostigd , bestaat
de rnogelijkheid lichaamsreserves om te zetten in energie. In
de periode waarin het 9 niet meewerkt (fase 6) , kan zij
voedsel besparen door minder te eten , dan zij voor een dag
zitten nodig heeft. Zij moet daardoor ook op haar reserves
interen. Zowel voor het d'als voor het is een maximum ge—
steld aan de dageli.jkse af name van het gewicht en er is een
ondergrens gesteld aan het gewicht. Pas als de ouders niet
rneer voedsel voor hun jongen kunnen aanslepen , omdat ze
anders deze grenzen zouden overschrijden , gaan de jongen
tekort komen. Deze tekorten leiden tot een achterstand in de
groel en wanneer deze een grens overschrijdt ("lethaal
tekort") gaan er jongen dood. Schematisch staat de werking
van het model weergegeven in figuur 8.

Figuur 8 : Schematische weergave van de opbouw van het model.
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De taakverdeling in de standaardversae van het model is
gebaeerd op de verdeling van de voortplantjngscycus in
faseri (Nasman et al., 1986b)

—fase 6: jongen minder dan 10 dagen oud
In deze fase blijft het op het nest en kan dus niet mee—

helpen met jagen. Als het cPlanger moet jagen , dan met een
maximale opname bekostigd kan warden

, dan gaat eerst het
haar opname minimaliseren en dus gewicht verliezen. Pas als
er dan flog niet voldoende prooiaanvoer is

, gaat het cfboven
de energetische limiet werken (voor zover mogelijk) en als er
dan nog niet voldoende is

, gaan de jongen tekort komen en
een groeiachterstand opdoen.

—fase 7: jongen 10 t/m 30 dagen oud
In deze fase gaat het oak jagen. Afhankeljjk van de voed—

selbehoefte gaat eerst het dtot de energetjsche limj.et , dan
het , daarna gaat het ci'boven de limiet werken en daarna
pas het . Is er dan nog niet voldoende prooiaanvoer

, dan
gaan de Jongen tekort komeri.

—fase 8: jongen ouder- dan 30 dagen
, uitgevlogen jongenfase

De taaJcverdeling is in deze fase gelijk geste].d aan die in
fase 7. Echter de duur van fase 8 is niet constant , maar
afhankelijk gesteld van de datum waarop het eerste ei gelegd
werd. Voor de duur van de verzorgingstjjd na dag 30 is
gebruikt de formule

tv = 46,1 — 0,21 x tl (Dijkstra mond.rned. , naar gege—
vens Beemster

, 1985)

(tv is de verzorgjngsduur in dagen
ti is de legdaturn van bet eerste el)

Deze aanname betekent , dat de late leggers hun jongen
minder lang verzorgen en dit kan ze in de berekenirigen voor—
delen opleveren. Daartegenover staat

, dat de kortere verzor—
gingsduur zeker een bijdrage levert aan de lagere overlevangs—
kansen van laat geboren jongen en daarmee aan hun lagere
reproductieve waarde. Deze twee aspecten zullen elkaar in het
model gedeelteljj]c compenseren.
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3.2.2.Getalsmatige aannamen in het model

3.2.2.1.Het jachtrendement.

Het verloop van bet jachtrendement wordt voorgesteld door
een sinusvormige curve met een periode van een jaar (zie fig.
9) . Deze curve is met behuip van de kleinste kwadraten metho—
de getrokken door de maandgemiddelden van torenvalk—mannetjes
in bet Lauwersmeer (naar gegevens Masman et al.,1986b en
1986c ; zie bij lage 7) . Het gaat hierbij om bet rendement
voor zover dat als "Gross Energy Intake" (GEl) opneernbaar is.
Vanwege de sterke reductie van het jachtrendement in de maan—
den augustus en september . die veroorzaakt wordt door de rui
(Masman et al.,1987a) zijn deze getallen niet bij de bereke—
ning van de curve betrokken. De zo berekende formule voor het
jachtrendement luidt

y 167,01 + 137,21

300

I
200

2
(1 + sin(( — ).(t—134.04))) kJ/uur

365

waarbij t bet dagnummer is.

coo

C-'

I

DAGU]UtR

Figuur 9 Het verloop van bet jachtrendement.
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3.2.2.2.De verteringsefficintie

Voor de verteringsefficintie , Q , is een waarde
aangenomen van 0,704 (waarde voor april t/m september
(Masman et al., 1986c)

32.2.3.Energetische uitgaven van de ouders

In I-iet model wordt alleen onderscheid gemaakt tussen
vliegen en niet—vliegen. De kosten van deze activiteiten
zijn afhankeliik van het lichaamsgewicht en worden berekend
volgens de forrnules

vliegen: P-F 0,467mMol.CO.g1.Uurt
niet—vliegen: Pr-I-F = 1,97 mMol.CO.g1.dagt

(1 mMol.CO -. 0,528 kJ)
(Masman en Klaassen , 1986d)

De maximale ME—opname is gesteld op 430 kJ per etmaal. Dit
was de gemiddelde opname van valken , die meer dan 4,6 uur in
de lucht waren (Masman et al., 1986c) . Deze waarde is lager
dan die welke voor een valk van 192 grain berekend werden
volgens de formules van Kirkwood (1983 522 kJ/dag) en
Kleiber (1933 : 445 kJ/dag) (beiden in Masman et al., 1986c)

32.2.4.Gewichtsveraflderingen bij de ouders

De gewichten van het broedpaar zijn gebonden aan een
minimum. Voor deze ondergrens zijn de gemiddelde gewichten
van c(cc"en in fase 8 aangenomen (zie tabel 7) . Voor de

gewichten aan het begin van de nestjongentiid zijn de
gemiddelden van do"en in fase 5 (broedfase) aangenomen
(zie tabel 7)

tabel 7 :
aanvangsgewichten en ondergrens

aanvangsgewicht (gram) 275,2 203,9 (fase 5)
ondergrens (gram) 196,7 186,2 (fase 8)

(naar Masman et al.,1986a)

Wanneer gewichtsregulatie in het model wordt uitgesloten
blijven de valken op het aanvangsgewicht. Voor het is dit
gewicht heel hoog * zodat de energetische kosten ook heel
hoog worden berekend. Daarom is bij een aantal simulaties
waarbij geen gewichtsveranderingefl mogelijk zijn , voor het
een gewicht van 235.1 gram (gemiddelde in fase 7 (Masman et
al., 1986a)) aangenomen.
Als maximum voor de gewichtsaf name per etmaal is een waarde

aangenomen van 12 gram (Masman et al., 1986a).
De opbrengst van het opteren van reserves , het energetisch
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eqEivalent van een gram gewichtsveranderjng
, bedraagt 19,2

kJ ME per gram (Masman en Klaassen
, 1986d).

3.3.2.5.Jagen en vliegen

Iaast het pure vliegend jagen moeten de ouders in de natuur—
lijke situatie ook nog vliegen om de prooien naar het nest te
brengen en om indringers weg te jagen e.d.

. Hiervoor is een
extra vliegtijd. berekend , die geen rendement oplevert.Masrrjan
et al.(1986b) geven als formule voor de totale vliegtijd
exlusjef jagen

t5 0,2.N + 0,127.t1 + 0,048.t
waarin
t is de jaagtijd in uren
t is de "perch"—tjjd in uren (zittend. jagen)
t is de extra vliegtijd in uren
N is het aantal jongen dat verzorgd wordt.

Het zittend jagen wordt in dit model buiten beschouwing
gelaten , zodat de totale vliegtijd. inclusief jagen bedraagt:

T 0.2.N + 1,127.t1

De vaste vliegtijd per jong wordt alleen voor het ci'
berekend , voor het bedraagt de totale vliegtijd dus

T = 1,127.t1

3.2.2.6.Voed.selbehoefte en voedseltekorten bij de jongen

Voor jongen van 5 dagen en ouder is een voedselbehoefte
aangenomen van 186,3 kJ NE per dag per jong (Masman et al.,
1986b) . Dit komt overeen met 60 gram muis of (met een verte—
ringseffjcintie van 0,704) 264,63 kJ GEl per dag per jong.
Voor de dagen 0 t/m 4 wordt een lineajre toename in de
behoefte verondersteld van 1/6 tot 5/6 maal deze waarde.

Een voedselte]cort leidt bij de jongen tot een groeiachter—
stand. Kirkwood (1981) noemt voor de snelle groeifase bij
torenvalkjongen een gemiddelde groei van 13,5 gram per etmaa].
bij 45 kcal RE (Retained Energy is in de weefsels vastgelegd.e
ener-g-ie) . Dat komt overeen met 14 kJ RE per gram lichaams—
gewicht en wanneer een synthese—effjcintje wordt aangenomen
van 7026 (Kirkwood , 1981 ; Walsberg , 1983) , dan komt dit
neer op 20 kJ ME per gram gewichtstoenaxe. In dit model leidt
daarom een tekort in de ME opnarne van 20 kJ tot een groel—
achterstand van I gram.
De tekorten van de verschi].lende dagen worden opgeteld tot

een cumulatief tekort en wanneer dit een bepaalde grens over—
schrjjd.t , het "lethaal tekort" , en bovendien de jongen op
die dag ook nog tekort komen , dan gaan een of meer jongen
dood. Het aantal jongen dat dood gaat is gelijk aan het
gehele gedeelte van het quotient van het cumulatief gewichts—
tekort en het lethaa]. tekort. De rest van het tekort blijft
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staari 1s cumulatief tekort van de overgebleven jongen.
Het lethaal tekort wordt berekend door het verschil te

nemer tussen de normale groeicurve en een curve met sterfte—
gewictten (zie fig.10). De normale groeicurve werd bepaald
door liet gemiddelde te nemen van de basislijnpunten voor
en dEf (zie bii lage 2). Na dag 30 werden de waarden per dag
berekerd door te interpoleren tussen de vijfdaagse
gemiddelden van de gecorrigeerde gewichten (zie hoof dstuk 2fig 2). Over sterftegewichten was nog niet voldoende bekend
om gemiddelden per dag te berekenen. Daarom zijn alle gewich—
ten vri verhongerde jongen uit de gegevens van Lauwersrneer en
Flevoplders 1985 en 1986 verzameld , voor zover die maximaal
drie dgen eerder gemeten waren • dan het moment waarop ge—
constteerd werd . dat bet jong verdwenen was. Deze gewichten
werderi gecornbineerd met de sterftegewichten uit het Lauwers—
meer 1984 (Bult , 1984). Door a] deze punten werd op het oog
een vloeiende curve getrokken (zie fig.10). Vanaf dag 30
wordt een sterftegrens van 150 gram aangenomen (de aangenomen
gewichten zijn in bijiage 8 te vinden onder de noemers
wnormal en wietal).

200

100
E

C-.

()
H

Figuur 10 : In het model gebruikte curven voor norrna].e en
sterftegewichten. De losse punten geven alle laatst gemeten
gewichten aan van verhongerde jongen , voor zover die niet
meer dan 3 dagen voor de dood gemeten zijn. Het verschil
tussen beide curven is het lethaal gewichtstekort.
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3. 2.3.DE REPRODUCTIEVE WAARDE VAN DE NAKOMELINGSCHAP

Torenvalken planten zich eenmaal per jaar voort en kunnen
dat zolang ze leven ook blijven doen. We hebben hier dus te
malcen met een populatie met discrete leeftijdsklassen

, die
mogelijk een elgen leeftijdsspecjfjeke mortaliteit en ferti—
liteit hebben. Het is daarom van belang een overlevings—
(survival) functie 1(x) te definieren

x—1
1(x) 7J S(y) (x.�1)

y=0

1(0) = 1

waarin 3(y) gelijk is aan de kans om te overleven van leef—
tijd y tot leeftijd y+1. Daarnaast moet de fertiliteits—
functie m(x) gedefinleerd worden. Veelal wordt hierbij alleen
de populatie in beschouwjrjg genomen en m(x) gedefinieerd
als het aantal zygoten , dat een van leeftijd x produ—
ceert (Charlesworth , 1980: "concept of demographic dominance
of the female") . Bij een sexratio van 0,5 (gemiddelde over
het hele seizoen) betekent dit , dat de leeftijdsspecifieke
legselgrootte gehalveerd moet worden
De definitie van m(x) luidt flu

m(x) P(x) ..e(x)

waarin P(x) de kans is dat een individu van leeftijd x zal
broeden en e(x) de gemiddelde legselgrootte op die leeftijd.

Wanneer flu m(x) en 1(x) onafharikelijk zijn van de popula—
tiedichthejd (N) en van het jaar (t) , dan zal een stabiele
leeftijdsverdeling ontstaan en exponentiele groei gaan optre—
den (Roughgarden , 1977 ; Charlesworth , 1980) . De populatie
groeit dan volgens de verg-elijkjng-

N(t) = kt .N(0)

is de geometrische groeisnelhejd. van de populatie. De
natuurlijke logarithme van 2.. , r , wordt de "intrinsic rate
of natural increase" genoemd. De waarde van ).. kan berekend
worden met behuip van "Eulers equation"

)..< . 1(x) .m(x) = 1 (Lotka , 1956 ; Roughgarden
1977 ; Charlesworth , 1980)

Voor 1(x) en m(x) moeten hier de populatiegemiddelden worderi
gebruikt.

Bij de torenvalk is de sexratjo in de loop van het sei—
zoen niet constant (Beukeboom , 1984) , hoewel gemiddeld wel
gelij]c aan 0,5. Een lagere sexratio zou ook een lagere m(x)
tot gevoig hebben. Het gaat bier echter om de overdracht van
genen naar de volgende generatie en daarvoor geldt steeds een
factor 0,5.
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In principe kan ook in dichtheidsafhan}celjjke populaties
enige tijd een exponentiele groei optreden (Roughgarden
1977) Het eenvoudigste model voor dichtheidsafhankelijke
groei is de logistische groeivergeljjkjng

= r.(1-N/K).N

waarin r+1 gelijk is aan de geometrische groeisnelhejd als
exponentiele groei optreedt en K is de "carrying capacity'.
Als N voldoende klein is , dan is de factor N/K te verwaar—
lozen en groelt de populatie exponentjee]..
Fisher (1930) definieerde "reproductive value" als een maat

voor de relatieve bijdrage , die individuen van verschjllende
leeftijd in een populatie met stabiele leeftijdsverdeling
leveren aan de toekomstige populatie (Charlesworth 1980)
Reproductive value is dus een maat voor de factor , waarmee
een individu , middels zijn nakomelingschap , de frequentje
van ziin genen in de populatie vermenigvuldjgt. De reproduc—
tieve waarde van een individu is gelijk aan de sommatie van
de frequenties , die de toekornstige nakomelingen in de popu—
latie innemen , gedeeld door de frequentie , die de ouder
zelf inneemt. Reproductive value v(x) van een individu van
leeftijd x wordt gegeven door de vergeljjkjng

'.l(y).m(y) w
v(x) — k'. 1(y) .m(y).

y=x A.l(x) 1(x) y=x

Voor een ei geldt dus op het moment , dat bet gelegd wordt

v(0) = Z A.l(y).m(y)
y=0

Als 1(x) en m(x) gelijk zijn aan het populatiegemjddelde
dan is v(0) 1 en zal de frequentie van de genen van het ei
in de populatie gelijk blijven. (Eulers equation kan dus a].s
volgt verklaard worden : uitgaande van de definitie van
reproductive value moet voor een dier , waarvoor geldt dat
1(x) en m(x) gelijk zijn aan het populatiegemjdd.elde

, v(0)
gelijk zijn aan 1. Als de populatiegemiddelden van 1(x) en
m(x) bekend zijn dan is A dus de enige onbekeride in deze
verge 1 liking.)

Een individu moet op iedere leeftijd x zijn voortplantings—
inspanning zo instellen , dat v(x) gemaximaliseerd wordt. Om—
dat de inspanning in jaar x gevolgen kan hebben voor de kan—
sen op voortplantjng in latere jaren , wordt v(x) opgesplitst
in de bijdrage tijdens jaar x en de verwachte bijdrage in
latere jaren

V1(y).(y)
v (x) = m (x) . v (0) . + . v (0)

y=x+1

waarin v(0). gelijk is aan de (legdatumafhaj-ilcelijke) waarde
van een in bet lopende jaar gelegd. el en v(0) gelijk is aan
de waarde van een gemiddeld el (v(O) = 1) Het laatste deel
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van de vergelijking werd door Williams (1966) "residual
reproductive value" genoemd. Deze waarde kan omgescl-u-even
worden tot

3(x) ,\.l(y).m(y) S(x)
I

. V (x+ 1).A y=x+1 .l(x+1)

Re5idual reproductive value van een x—jaar oud individu is
du5 gelijk aan het product van de reprod.uctjeve waarde van
een dier van leeftijd x+1 en de kans dat het dier overleeft
tot leeftjjd x+1 , gedeeld door de popu1atjetoenanef actor A
Het maximal iseren van v(x) betekerjt dus dat een compromis
gevonden moet worden tussen de neiging om m(x) te maximali—
seren ten koste van S(x) en andersom.

tn de tabellen 8 t/m 10 zijn de beschikbare gegevens over
overlevings en voortplantjngsfunctje van de torenvalk g'ege—
yen (uit Daan et al., in voorb). Tabel 8 toont voor jongen
met een verschillend.e geboortedatum de kans op overleven in
het nest , Sn , op overleven van het moment van uitvliegen
tot het volgende broedseizoen

* SO , op broeden als èénjarige
(2* kalenderjaar)

, P1 , en op overleven van dat broedseizoen
tot het volgende , Si. Sn , SO en P1 nemen af met de geboorte—
datum , terwijl Si juist toeneemt naarmate het el later
gelegd is.

'l'abel 9 toont de overlevingskansen van valken vanaf het
broedseizoen als ze 2 .iaar oud zijn (3 kalenderjaar) tot
levensjaar x , l(x)/l(2)
Tabel 8 : geboortedatum afhankeljjke overlevings— en
voortplantingskansen (naar Daan et al., in voorb)

decade 76— 86— 96— 106— 116— 126— 136— 146— 156— alles
(dagnrs) 85 95 105 115 125 135 145 155 165

Sn 0,846 0.639 0,671 0,737 0.693 0.624 0.628 0.524 0,538 0.682
50 0,476 0,511 0.479 0.473 0,443 0.369 0.233 0,333 0.333 0.514
P1 1,0 1.0 1,0 1.0 0,85 0,53 0.17 0,17 0.17 0.88
Si 0.444 0.477 0.522 0,524 0.547 0,609 0,538 0,615 0,615 0.537

Tabel 9 overleving van adulte valken , l(x)/l(2) (ult Daan
et al., in voorb..)

leeftijd(jr) 3 4 5 6 7 8 9 10
l(x)/l(2) 0,656 0,457 0,335 0,235 0,156 0,089 0,053 0,026

Tabel 10 gemjddeld,e legselgroottes (wit Daan et al.,in
voorb.)

leeftijd gem. legselgrootte

2kj 5.042 (el)
adult 5,180 (ea)
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Tabel 10 geeft de gemiddelde lëgselgroottes voor eenjarlge
en voor adulte torenvalicen.
Voor de verdere berekeningen moet worden aangenomen , dat

de populatie inderdaad exponentleel groeit
, dus dat de groei

(nog) inlet wordt beThvloed door de populatiedichtheid
, en

dat er een stabjele leeftijdsverdeljng is 1>
Dan kan 2. berekend worden uit

1 l(x).m(x) =
a-c

10
Sn.SO.(P1..e1. +S1..ea.(—.(1+ )'.(l(x)/1(2))))

x=3

Het blijkt dat ,t 1,43.
Met d]lt getal zijn vervolgens de reproductjeve waarden

berekend van eieren , die in een van de 9 decade uit tabel 8
gelegd worden. De vergelijkirig hiervoor is

v(0)., = Snt.S0 (P1t..e1.)—' +

10

x=3

De zo berekende reproductjeve waarden staan in tabel 11.
Door deze reproductieve waarden werd een lineaire regressie
bepaald. De vergelijking van de regressielijn is

v(0)± 2,1962 — 0,0123..t

Deze liin is in bet model gebruikt om de reproductieve waarde
van eeri ei , gelegd op dag ti , te berekenen.

Over bet effect van legdatum en legselgrootte (bij dezelfde
inspanning) op de ouderlijke overleving is weinig of niets
bekend. Daarom wordt in dit model residual reproductive value
als constante beschouwd. Voor de berekenjing van de optimale
timing van de leg is dus alleen de waarde van het actuele
legsel van belang.

Tabel 11 reproductieve waarde per ei per decade

decade 76— 86— 96— 106— 116— 126— 136— 146—
(dagnrz.) 85 95 105 115 125 135 145 155 165

alles

v(0) 1.134 1.034 0.973 1.057 0.867 0.555 0,234 0.322 0.320 1.0

1) Als overlevingskansen en fertiLjteit niet
leeftijdsafhanlceljjk zijn , zoals bij veel vogelsoorten bet
geval liikt te zijn , dan valt bet belang van een stabie].e
leeftijdsverdeling weg. Dan geldt dat het aantal geboorten

I'

dus is alleen N(x) van belang
, niet de leeftijdsverdeling.

De enige cruciale aanname die overb].jjft is dan die van
dichtheids (en tijds—) onafhankelijkheid van S , P en e.
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3.2.4.De simulatieree}csen

Uitg-aande van een combinatie van legdatum ti , en legsel—
grootte Cs , wordt eerst berekend , wanneer de eieren
uitkomen. Er is een broedtijd aangenomen van 28 dagen en het
broeden begint op bet voorlaatste el. De uitkomstdatum is dus

th = ti + 2. (cs—2) + 28.

De dag van uitkomst is voor de jongen dag 0. Vanaf dit
tijistip worden de berekening-en uitgevoerd

, zoals beschreven
:in 3.2.1. Aan bet eind van de verzorgingsperjode wordt aange—
geven , hoeveel jongen er nog zijn en wat hun gezamelijke
yeproductjeve waarde is.

In de procedure , die aangeeft welke combinatie van legsel—
grootte en legdatum optimaa]. is , wordt een reeks van deze
cornbinaties doorgerekend. De mogelijke leg-data varieren bier—
bij van dag 80 tot dag 190 met stappen van 5 dagen. Er is een
maximale legselgrootte ingesteld van 8 eleren. Per legdatum
worcien de berekenangen uitgevoerd te beginnen bij een legsel
van 8 e:ieren en vervolgens steeds een el minder

, totdat een
leg-seJ.grootte bereikt is , die in zijn geheel kan overleven
en waarbij geen gewichtsverljezen van ouders of jongen optre—
den. Ms mogelijk optimale legsels komen alleen die legsels
in aanmerking , waarin alle jonge overleven. Afhankelijk van
everi-tuele voorwaarden , die gesteld kunnen worden aan de
gewichten van de ouders , wordt vervolgens die combinatie van
leg-datum en legselgrootte uitgezocht

, die de hoogste repro—
ductieve waarde oplevert. Dat leg-sel wordt als bet optimale
beschouwd.

Als voorbeeld van de werking van deze procedure dieñen de
figuren ha en b. Hierin is voor alle mogelijke leg-data
tussen 80 en 180 aangegeven , wat de maximale legselgrootte
is die grootgebracht kan worden en wat de reproductieve
waarde van dat leg-gel is. Tevens is in deze figuren aangege—
yen waar de maximale reproductieve waarde bereikt wordt

, als
alleen per 5 dagen gerekend wordt

. Fig.hla geeft de
resultaten van de standaardversie van het model

, fig.hlb van
een versie waarbij de amplitude van de jachtrendementscurve
met 2 werd vermenigvuldigd en het winterrendement verlaagd
met 50 W.

Zoals in beide figuren te zien is , neemt het maximale
aantal jongen , dat gevoed kan worden (maximal number of
feedable nestling-s , MFN) toe in de loop van de tijd. De re—
productieve waarde per jong neemt af in de tijd en wordt op
dag 178 gelijk aan 0. De maximale waarde per leg-sel wordt
daardoor niet bereik-t door bet leggen van zoveel mogelijic
eieren , maar er is een bepaalde conthinatie van legdatum en

De keuze per 5 dagen heeft als consequentie
, dat het

bere]cende maximum niet helemaal gelij]c hoeft te zijn aan bet
eigenlijke maximum. De maximale afwijking- qua tijd bedraagt 4
dagen. Bij een helling van 0.0123 en een maximaal leg-gel van
8 eieren , bedraagt de maximale afwijking dus 0,39. Bij deze
grote legsels is die afwijking relatief vrij gering en ze is
]cleiner naarmate de legsels kielner worden.
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Figuur 11 : het verloop de tijd van NFN en bijbehorende
reproductieve waarde volgens a : standaardmodel (met surplus—
rendement is 0) b model met iachtrendements—amp].itude maal
2 en surplusrendement —50 Watt. Pijltjes geven aan

• waar het
optimum ligt als met intervallen van 5 dagen gerekend wordt.

legselgrootte , die het optimum oplevert.
Om een reeks van optimale legselgrootte — legdatum — combi—

naties te bepalen , worden de hiervoor berschreveri bereke—
ningen uitgevoerd voor een aantal verschillend.e voedselcondi—
ties , die verschi].len in de qualiteit van territor-la en/of
torenvalken voorstellen. In dit model worden deze verschilleri
voorgesteld , doordat bli de rendementscurve (zie fig.9) een
vaste hoeveelheid. extra rendement wordt opgeteld. Dit surplus
varieert met stappen van 10 W van —50 tot +50 W.
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3.PESULTATEN EN CONCLUSIES

3.3.1.Voorspellingen van bet standaardinodel

Een eerste indicatie voor de mogelijkheden onder verschil—
lende omstandigheden geeft het maximaal aantal jongen dat
gevoed kan worden , MFN. Voor de standaardversie staan de
maximale legselgroottes en bet moment waarop ze gelegd moeten
worden samen met bet bijbehorende surplusrendement in tab.12.

Tabel 12 : maximale legselgroottes

Isurpius (W) —80 —70 —60 —50 —40 —30 —20 —10 0 10 20 30 40 50
I4FN 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8

ti (dagnr.) 185 190 190 190 190 185 185 185 180 180 180 180 150 U30

Al deze maxima worden heel laat in het seizoen bereikt. Wan—
neer de timing van de voortplanting er dus op gericht zou
zijn zoveel mogelijk jongen per jaar te produceren , dan
moesten alle paartjes veel later leggen , dan in het veld
ooit gebeurt.

Globaal genomen is er een toename van MFN van 1 naar 8 bij
eeri rendementsverbetering van 100 Watt. Gemiddeld bedraagt de
verbetering per jong dus zo'n 14,8 W.

Fig.12 toont de optimale legsels , die door de standaard—
versie van het model voorspeld worden. De omlijnde rechthoe—
ken in de figuur geven de gemiddelde legselgrootte per decade
± standaarddeviatie aan.

Zoals de figuur toont , voorspelt bet model een af name van
de optimale legselgrootte in de tijd. Tussen dag 80 en 100
worden 7—, 6—, 5— en 4—legsels voorpeld , terwijl na dag 100
alleen flog 4—, 3— en 2—legsels voorspeld worden. De voorspel—
de legsels komen echter niet goed overeen met de in bet veld

/00 /20 /90 /60

L(&oATv,1 I' El

Fig. 12 : Het verloop van de optimale legselgrootte in de
tijd volgens het standaard model en bij een surplusrendement
varierend van —50 tot +50 W. Het werkt de eerste 10 dagen
niet mee , gewichtsverliezen zijn wel mogelijk.
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waargenomen legselgrootte—verdeling. De vroege legsels V len
gedeeltellik wel binnen de kaders , maar de late liggen
allernaal beneden de veldwaarderi.

Fig. 13 toont de reproductieve waarden van de optimale
legsels , die bij de verschillende surplusrendementen voor
speld worden. Over het bereik van —50 tot +50 W surplus—
rendement loopt de maximale reproductieve waarde van de
legsels op van 1,32 tot 8.49.
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Figuur 13 : Reproductieve waarde van de optimale legsels
onder verschillende surplusrendementen werkt eerste 10
dagen niet mee • gewichtsverLjezen wel mogeljjk.

3.3.2.Het belang van de mogelijkhejd van gewichtsregulatj

Om de voordelen te onderzoeken van de mogelijkheid
, on in

gewicht af te nemen en daarmee zowel reserves om te zette in
extra energie als de kosten van vliegen en zitten te verlag
is een aantal simulaties uitgevoerd

, waarbij geen gewicht5_
verlies mogelijk was. De eerste simulatiereeks werd zo bore—
kend . dat de beide ouders vast op bet fase 5—gewicht bloven
(voor en cl1resp. 275,2 en 203,9 g.) BIj de tweede serie
werd bet hoge gewicht van het verlaagd tot het gemiddej0
fase 7—gewicht (235,1 g.) . Bij de derde serie werden beide
ouders van het begin af aan op de fase 8—gewichten (voor en
cf resp. 196,7 en 186,2 g.) gehouden.
De voorspelde legsels liggen in alle gevallen nog meer

beneden de veidgemiddelden , dan die uit het standaardrnodel
(zie bij lage 5). Figuur 14 toont de maximale reproductieve
waarden als functie van het surplusrendement.
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Figuur 14 : liet belang van gewichtsregulatie voor de maximaal
haalbare reproductieve waarde van het legsel.
a : standaardversie model , dus met gewichtsregulatie
b : beide ouders vast op fase 5—gewichten
c beide ouders vast , d"op fase 5— en op fase 7—gewicht
d : beide ouders vast op ondergrens gewichten

Er blijken zeer grote verschillen te zijn in de maximale
reproductive value (MRV) De waarden van de meest voordelige
eerie , die waarbij beide ouders van het begin af aan op het
lage fase 8—gewicht werken , bedragen slechts 53 tot 73 % van
die welke bereikt worden , wanneer wel gewichtsreserves opge—
maakt kunnen worden. De mogelijkheid om deze reserveenergie
te gebruiken is due , ondanks de hogere kosten , die er in
bet begin van de jongentijd mee verbonden zijn , van groot
belang.
De verschillen in NRV bij verschillende vaste gewichten

zijn ook aanzienlijk. Bij een standaard—rendementsverloop
(surplus = 0) liggen de waarden waarbij het 235,1 g weegt
en die waarbij ze 275,2 g weegt op resp. 66 en 40 van die
waarbij beide ouders permanent met face 8—gewichten werken.
Het is due zeer voordelig om de kosten van vilegen en zitten
te verlagen , door een lager gewicht aan te nemen.
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3.3.3..De consequenties van het al of niet meewerken van het

Fig.. 15 toont de optimale legsels , die voorspeld worden
wanneer in het model het tiidens fase 6 wel mee jaagt (de
berekeningen ver].open dan voor fase 6 zoals in bet standaard—
mode 1 voor fase 7). Ook deze figuur toont een in de tijd
afnemende optimale legselgrootte. De bier voorspelde legsels
komen vrij redelijk overeen met de veidgemiddelden . hoewel
de vijf 8—legsels op dag 80 daar duidelijk boven liggen.

Io•o /60
LE&Oquij ,e ,

Figuur 15 Optimale legselgroottes als het ook in fase 6
meewerkt. Berekeningen voor fase 6 zoals die voor fase 7
gewichtsverliezen wel mogelijk.

Bij een standaard—rendementsverloop blijkt , dat als bet
ook in fase 6 meewerkt de NRV 85 boven de waarde van bet
standaardmodel ligt (zie fig.16). Er moet dus een be].angrijke
andere taak voor haar ziin ,dat ze dat niet doet. Het blijkt,
dat bet in fase 6 een groot (±80) deel van de dag besteedt
aan bet bebroeden van de jongen (Masman et al.,1986b).
Wanneer het nu als gegeven wordt beschouwd , dat bet in

fase 6 niet meeheipt met jagen . dan roept dit de vraag op
hoe belangrijk het is , dat ze dat in de fasen 7 en 8 wel
doet en hoeveel tijd ze daaraan dan moet besteden. Om dit te
onderzoeken zijn de volgende simulaties uitgevoerd. De reeks
optima werd bepaald met een versie van het model , waarjn het

nooit meehelpt met jagen (de berekeningen verlopen dan
steeds zoals in bet standaardmodel in fase 6). Deze simula—
ties werden zowel uitgevoerd met als zonder de mogelijkhejd.
van gewichtsveranderingen. Daarnaast werden simulaties uit—
gevoerd , waarbij de hoeveelbeid tijd , die bet 2 aan jageri
kan besteden beperkt werd. Ze kon in deze simulaties wel
voedsel besparen door in gewicht te dalen. Het verloop van
NRV tegen bet surplusrendement , dat bij deze simulaties
optreedt is te zien in fig. 16.
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Figuur 16 Het belang van bet meewerken van bet
werkt altijd mee— werkt vanaf dag 10 mee (standaardversje)

2 werkt noolt mee
maximaal 2 uur per dag mee

•—•-----geen gewichtsregulatie , weegt 235,1 g. en werkt
vanaf dag 10 mee

—. idem , maar 2 werkt nooit mee

Warineer het helemaal niet meejaagt , blijkt MRV op ±70
van de waarde van het standaardmodel uit te komen. De moge—
lijkheid , dat het in de fasen 7 en 8 ook jaagt , kan dus
een flinJce verhoging van de reproductive value Opleveren.
Bij de simulaties , waarbij beide ouders niet de mogelijkheid
hebben in gewicht af te nemen , is bet verschil veel kleiaer.
Fig. 16 toont alleen de MRV—lijnen van de simulaties waarbij
bet 235,1 g wegt. Als zij in dat geval nooit jaagt , dan
bedraagt de MRV ongeveer 90 van de waarde wanneer ze wel
jaagt. Bij de simulaties waarbij beide ouders op fase 5—
gewichten werken en die waarbij ze op fase 8—gewichten werken
komt de MIV zonder dat het jaagt op resp 100 en 94 % van de
waarde die bereikt wordt als ze wel jaagt (zie bijiage 6).

Dus als er geen mogelijkheid is om middels het gebruik van
gewichtsreserves de relatief zware fase 6 (het cl"moet bet
alleen klaarspelen en de rendementen zijn lager dan in latere
fasen) te overbruggen , dan maakt het weinig uit of bet in
de fasen 7 en 8 flu wel of niet meejaagt. In dat geval zou de
legselgrootte afgestemd moeten worden op het d. Als wel ge—
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wichtsreserves kunnen worden aangesproken , dan kan de extra
jacht van bet een flinke bijdrage aan de reproductjeve
waarde van het legsel leveren.

Om te onderzoe]cen hoeveel tijd het flu aan jagen zou
moeten besteden , zijn simulaties uitgevoerd , waarbij haar
jaagtijd gebonden is aan een maximum van resp. 1 , 1,5 en 2
uur. De MRV blijkt bij een maximale jaagtijd van 1 of 1,5 uur
(zie blilage 6) onder de standaardwaarde te liggen , blj een
maxirrLum van 2 uur vallen deze lijnen echter grotendeels samen
(zie fig. 16). Alleen bij de laagste rendementen is de MRV
nog wat lager. Dit betekent , dat in het model het maximaal
rond 2 uur per dag hoeft te werken om een optimaa]. resultaat
te belialen.

3.3.4.Het effect van amplitude en fase van de jachtrendemerjts
curve op de voorspellingen.

Het verloop van het iachtrendement is gebaseerd op de
gemiddelden per maand van de rendementen die gemeten zijn in
de aanwezige populatie. De mogelijkheid bestaat echter

* dat
deze gemiddelden geen juist beeld geven van de variatie in de
loop van het iaar. Dit kan b.v. veroorzaakt worden

, doordat
de dieren met de laagst rendementen in de winter wegtrekken.
Hierdoor komt het waargenomen wintergemiddelde hoger te hg—
gen , dan bet eigenhijk is. Daarnaast kan de verdeling van de
veldwaarnemingen over de verschihlende broedparen een verte—
kend beeld opleveren. De bepalingen van de ouderhijke tijds—
besteding zijn veelal voor het moment van uitvliegen van de
jongea gedaan (daarna voldeden ze vaak niet aan de gestelde
eisen) . Dieren met een relatief hoog rendement leggen vroeg
en zijn vroeg in het jaar klaar. De waarnemingen aan deze
dieren geschjeden dus in een periode waarin hun rendement nog
lang niet maximaal is. De diereri met een relatief ].aag rende—
ment leggen laat en ziin ook laat klaar. De waarnemingen aan
deze dieren geschieden daardoor in de periode rond de top van
hun jachtrendement. Dit zou tot gevoig kunnen hebben , dat de
berekende gemiddelde zomerrendementen te laag- zija. Semen met
de te hoge winterwaarden leidt dat bij het fitten van een
sinusvormige curve tot een te kleine amplitude.

De gemiddelde toename in de individuele rendementen
bedraagt 0,069 muis per uur jagen per dag (Dean et al.,1986)
Omgerekend komt dat neer op 4,9kJ GEl per uur jagen per dag
(zie bij lage 7). Uitgaande van de sinusvormige rendements—
curve uit 3.2.2.1 is de maximale toename , die gemeten zou
kunnen worden , gelijk aan de afgeleide van die functie in
het buigpunt (dag 134 = 14 mei). De voorpelde stijging van
het rendement bedraagt daar 2,36 kJ.uur1 .dag1 * ofwel 0,66
W.dag. Een veel lagere stijgsnelheid wordt voorspeld door
het verschil tussen zomer en winterwaarde te nemen en dit te
delen door een half jaar. Op deze wijze berekend , wordt een
stijgsnelheid van 1,5 kJ.uur'.dag ofwel 0.42 W.dag'
voorspe id.

De gemeten stiigsnelheid is resp. 2,1 en 3,3 meal zo hoog
als deze voorspellingen. Daarom zijn twee series simulaties
uitgevoerd , waarbii het winterrendement constant gehouden
werd en de amplitude met resp. 2 en 3,3 vermenigvuldigd werd.
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De werkelijke situatie zou ergens tussen deze grenzen in
moeten liggen. De figuren 17a , b en c tonen de voorspelde
legsels in de loop van het seizoeri voor het normale rendement
en voor de beide sirnulaties met een hoger rendement.

Bij een 2 maal zo grote amplitude liggen de voorspelde
legsels voor een groot deel in en viak rond het kader , dat
de veidgemiddelden aangeeft. De vroege legsels zijn echter
gemiddeld genomen wat hoger terwiji de late gemiddeld wat
lager uitvallen. De lijn die bet verloop van de gemiddelde
voorspelde legselgrootte aangeeft zal dus stijier zijn , dan
die welke op de veldgegevens gebaseerd is.

LE&OiTupi e

Figuur 17: Het verloop van de optimale legselgrootte in bet
seizoen bij a : het normale jachtrendement (surplus —80 — +50
W.) ; b : een 2 maal zo grote amplitude van het rendement
(surplus —150 — +30 W.) en c : een 3,3 maal zo grote ampli-
tude van bet rendement (surplus —200 — —10 W.).
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Bij een 3,3 maal zo grote amplitude ligt het grootste deel
van de voorspelde legselgroottes boven de in het veld waar—
genomen waarden. Alleen de late legsels vallen binnen het
kader.

Naarinate de amplitude groter wordt lijkt de legselgrootte—
legdaturn—figuur te veranderen van zwak convex naar concaaf.
Dit is te verkiaren , doordat bij een grotere amplitude de
stijgingssnelheid van het jachtrendement ook groter is. Daar—
door wordt de wachttijd om een extra jong te kunnen groot—
brengeri korter. Het is dan tot veel later in het seizoen gun—
stig orn te wachten op een grotere NFN—waarde in plaats van
wat vroeger te leggen (waardoor de RV per jong hoger is)
Het effect op de voorspelde legselgrootteverdeljng van een

verandering in de fase van het rendementsverloop is te zien
in fig.18 at/me (z.o.z,). Een positieve faseverschuiving
van 40 dagen betekent bier , dat de rendementscurve 40 dag-en
eerder an het seizoen komt te liggen. Bij een negatieve ver—
schuiving komt de rendementscurve later in de tijd te liggen.
Het blijkt , dat wanneer de top van bet rendement vroeger

komt te liggen , de voorspelde legsels ook allemaal vroege
zijn. Bovendien worden de legsels groter , doordat bet leggen
kort voor de top van het rendement een grotere MFN oplevert.
Wanneer de rendementspiek later in het jaar komt te vallen
dan worden de legsels kleiner en komen meer verspreid in de
tijd te liggen. Bij een faseverschujiving van —80 dag-en komen
de laagste rendementen voor op dag 123. Toch voorspe].t het
model hier verschillende legsels op dag- 80 , die dus rond dag
120 uitkomen. In deze gevallen is bet vaste winterrendement
blijkbaar al voldoende hoog- om enkele jongen groot te
brengen. De toename van het rendement is in de periode dat
deze jong-en verzorgd worden (±dag 120 — dag 180) irnmers vrij
gering-.
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Figuur 18 Het verloop van de optimale legselgroottes in de
tijd bij verschillende faseverschuivingeri van de jachtrende—
mentscurve. BIj een positieve verschuiving komt de rende—
mentscurve eerder in de tijd te liggen Mi een negatieve
later.
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3.3.5.1oba1e analyse van de gevoeligheid. van het model voor
:1.cleine wijzigjngen in de aannamen.

om t onderzoeken in hoeverre de voorspellingen van bet
model erivloedbaar zijn door kleine wijzigingen in de aari—
genomerl constanten , is een aantal simulaties uitgevoerd
waarbij steeds alleen èèn constante veranderd werd. Het gaat
hier om de volgende aanpassingen.

a: de riaximale ME—opname 10% verhoogd
b: de }costen van vliegen en zitten 10% verlaagd
C: een gram lichaamsgewicht levert 10% meer energie op
d: de jongen moeten 10% meer tekort komen om een gram

in g-ewicht achter te gaan lopen
e: de sj-erteringsefficjntie , Q , is 10% hoger
f: de i..,roedselbehoefte van de jongen is 10% lager
g: de iaxima1e gewichtsaf name per dag is bij de ouders 10 g.
-j.p_v. 12g.

h: idern maximaal 8 g. per dag

Deze vsranderingen zijn zo gekozen , dat ze waarschjjnlijk
een verhoging van de maximale reproductieve waarde tot gevoig
hebberi -

Over bet algemeen blijken de relatieve verschillen t.o.v.
het standaardmodel niet duidelijk te varieren met het surplus—
renderrient (zie bijiage 6) , daarom worden hier alleen de
relatieve MRV's voor het standaard—rendementsverloop gegeven
(tabel 13). De relatieve MRV is de MRV gedeeld door die van
bet sta.ndaardmodel.

Tabel 13 : Relatieve MRV bij surplus gelijk aan 0 en kleine
wijzig-ingen in constanten

maximale ME—opname + 10% 1.25
metabOlisChe kosten — 10% 1,34
opbreflgst gewichtsreserves ouders + 10% 1,05
tekort per g groeiachterstand —10% 1,00
verteringsefficientie + 10% 1,05
voedelbehoefte jongen — 10% 1.12
gewiclitsverlies per dag max.10 g 1,00
gewichtsverlies per dag max. 8 g 1,00

Het bliikt , dat de voorspellingen van bet model weinig
gevoelig zijn voor veranderingen in de opbrengst van lichaams—
reserveS , het voedseltekort , dat bij jongen tot een gram
groeiachterstand leidt , de verteringseffjcintje en de maxi—
male af name per dag van het gewicht van de ouders. De meeste
van deze constanten spelen alleen een rol , als tekorten
optredefl en hebben op de totale energiebalans weinig effect.
Het effect van een wat hogere verteringsefficjntie is opval—
lend klein als men bedenkt . dat alle prooi via deze con—
stante wordt omgerekend naar NE—opnamen. De verkiaring hier—
voor moet gezocht worden in de structuur van bet programma.
De maximale ME—opname van de ouders verandert niet

, dus
wordt alleen bun bruto opname wat lager en ze kunnen dus jets
meer voedsel aan de jongen afstaan. De bruto opnaine van de
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jongen is ook een constante en het effect van Q op hun ME—
opname is alleen van belang , als ze tekort komen.

Een verandering van de voedselbehoefte van de jongen blijkt
een ongeveer evenredige verhoging van MRV op te leveren. Deze
constante is dus van veel rneer belang dan de hiervoor
genoemde.

Een verhoging van de maximale NE—opname met 10% levert een
verhoging van MRV met 25% op. De maximale ME—opname is dus
een heel belangrijke parameter in het model. De 10% extra ME
kan direct worden omgezet in extra jaagtijd en zodoende een
veelvoud van de kosten aan rend.ement opleveren.

Een verlaging van de metabolische kosten met 10% levert 34%
extra MRV op. Door de lagere kosten kan tegen dezelfde voed—
selopname veel langer gejaagd worden. Het effect hiervan is
qua opbrengst hetzelfde , als van een hogere maximale NE—
opname. Bovendien kan flu per gram lichaamsreserve , die opge—
teerd wordt , ook nog langer gejaagd worden.
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3.4.Sajnenvating van de conclusies en discussie

Samengevat kunnen ult de resultaten van de simulaties de
volgerde conclusies getrokken worden.

1) kis optimalisatle van grootte van legsels en timing van
de leg- plaatsvindt op grond van de reproductieve waarde van
de joragen . dan voorspelt het model een afname van de legsel—
grootte in de loop van het seizoen.

2) lIet gewicht waarop de ouders werken is van groot belang.
Bii een lager gewicht zijn de energetische kosten veel lager
en kan een veel hogere maximale reproductjeve waarde worden
verkre gen..

3) De mogelijkheid om gewichtsreserves om te zetten in
extra iaagtijd en/of een vermind.erde eigen opnarne kan een
grote bijdrage leveren aan de reproductjeve waarde van bet
legsel . ondan}cs het felt dat de metabo].jsche kosten door de
hogere gewichten in het begin van de nestjongentijd veel
hoger zijn.

4) kls er geen negatieve effecten aan verbonden zouden zijn
wat betreft jongenoverleving , dan zou MRV zo'n 8596 hoger
kunnen worden als het in fase 6 volledig zou meejagen.

5) Als er geen gewichtsreserves te gebruiken zijn
, dan

maakt bet weinig uit , of het in de fasen 7 en 8 wel of
niet meewerkt. Gewichtsreserves kunnen gebruikt worden om
fase 6 te overbruggen , daarna kan het 2 zonodig bijspringen
en is het rendement ook hoger. Als straEegje zou het mee—
werken van het in fasen 7 en 8 dus beschouwd meten worden
in combinatie met de mogelijkheid dat bet op haar hoge fase
5—gewicht iriteert. Het is dus voordelig als het met een zo
hoog mogelijk gewicht aan fase 6 begint.

6) De sneiheid waarmee het rendement in het voorjaar toe—
neemt en bet moment waarop de top van het rendement bereikt
wordt zijn van grote invloed op de keuze om al of niet te
wachten tot een jong extra grootgebracht kan worden.

7) De maximale NE—opname en de metabolische kosten zijn van
grote invloed op de reproductieve waarde van het optimale
broedsel. Dieren met een hogere maximale NE—opname of met
lagere metabollsche kosten zouden een hogere evolutionaire
fitness moeten hebben.

ad 1) De voorspelde af name in de tijd van de optimale leg—
seigrootte wordt veroorzaakt , doordat twee belangen teg-en
elkaar in werken . namelijk het toenemend aantal jong-en dat
grootgebracht kan worden (NFN) en de afnemende reproductieve
waarde per jong (v(O)) . Daar deze twee waarden met elkaar
vermenigvuldigd moeten worden , is bij de optimal isatie het
belang het grootst van die waarde , die relatief het snelste
verandert. In het begin van bet seizoen is daardoor bet be—
lang van MFN groter , terwiji bet belang van een hogere v(O)
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juist toeneemt naarmate het later in het seizoen is. Natuur—
lijk zijn individuele valken niet in staat op een dergelijke
wijze de optimale timing van hun voortplanting te bepalen.
Veeleer moet door de werking van natuurlijke selectie een
genetisch vastgelegd verband zijn gevolueerd tussen legdatum
en legselgrootte , waarnaar de valken zich richten.
Uit bijvoerproeven is gebleken , dat de legdatum de factor

is , die de legselgyootte bepaalt (Foppen , 1987) . Dieren
die in de baltsfase werden bijgevoerd , gingen wel eerder
leggen dan contrôledieren , maar niet meer eieren , dan die—
ren , die op dezelfde datum hun eerste ei legden. Het lijkt
erop , dat er een bepaalde drempel moet worden overschreden
om te gaan leggen (food limitation theory , Perrins , 1970
Drent en Daan , 1980) en dat het moment waarop dat. gebeurt
bepaalt hoeveel eieren er gelegd gaan worden. Voedsel is bij
dit proces een proximate factor. Voedsel heeft waarschijnlijk
niet veel effect op het aantal eieren dat gelegd wordt (egg
laying constraint) , aangezien het aanmaken van een extra ei
een betrekkelijk geringe hoeveelbeid extra energie vergt (T.
Meyer , pers.med.)
Bij de berekeningen met dit model wordt geen rekening

gehouden met energetische drempels tijdens de leg. Alleen de
mogelijkheden tijdens de jongenperiode spelen hierin een rol.
Het optimale legselgrootte—legdatumverloop , zoals dat door
het model wordt aangegeven , moet daarom worden gezien als
bet verloop , dat —onder de aannamen in het model— evolutio—
flair bet meest gunstige is , gegeven dat er geen beperkingen
zijn tijdens de elleg en dat de timing van de leg geen effect
beef t op de ouderlijke residual reproductive value. Het ver—
dient aanbeveling , om bij een eventuele verdere uitwerking
van dit model juist deze twee aspecten in te bouwen (en bij—
voorbeeld ook een verband te leggen tussen ouderlijke gewich—
ten en overlevingskarisen)

ad 6) Een heel belangrijke factor in het model blijkt ook
bet verloop van het jachtrendement te zijn. De hier gekozen
benadering van het rendement voor te stellen als een sinus—
functie met een periode van een jaar heeft als effect , dat
hoe dan ook bet rendement in de loop van de zomer aiweer
begint af te nemen. Het is heel goed mogelijk , dat de pen—
ode met hoge rendementen langer duurt en dat deze eenvoudige
sinusvorm dus niet voldoet. De vraag is ook , in hoeverre het
venloop van de gemiddelde rendementen opgaat voor individuele
valken. Het verdient daarom aanbeveling , dit onderdeel van
bet model beter te onderbouwen.

ad 2,3,4,5,7) Het model is vooral geschikt gebleken om bet
belang te onderzoeken van bepaalde gedragspatronen en ener—
getische parameters. De consequenties van verschillen hierin
kunnen (binnen het raam van aannamen) worden uitgedrukt in
verschillen in reproductieve waarde van het legsel en daar—
door quantitatief vergeleken worden.
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Dit. versiag is het resultaat van een doctoraalonderwerp
djeroCO1Ogie onder begeleiding van Dr. Serge Daan en Drs.Cor
D'jkstLra. Serge wil 1k bedariken voor zijn vele suggesties
voor t-et opzetten van bet model en voor zijn begeleiding bij
het u.itwerken van de veidgegevens.

Cor Dijkstra en Theo Meyer hebben het veidwerk begeleid..
Met jjn medestudenten Ab Bult , Ruud Foppen en Jannie
Swavirigh heb ak in het Lauwersmeer zes maanden heel prettig
kunner samenwericen. Daardoor en door de inzet van ma van de
Beld i5 deze zeer intensieve veldwerkperiode voor mU een
onvereteliike tijd geworden.

Verd.er wil 1k Dirkjan Masman bedanken voor zijn suggesties
en bet. verstrekken van gegevens , die 1k in het model kon
verwezken en Leon Steyvers , die vaak behulpzaarn was als er
problmefl waren bij het prograrnmeren. Met Simon Bijisma heb
1k bli het uitwerken van de jongengegevens veel samengewerkt.
Verde wil 1k ledereen bedanken die op enigerlel wijze behuip—
zaam iS geweest.

SAMNVATFING
In dit verslag worden enkele aspecten van de voortplantings-

stratg1e van de torenvalk , Falco tinnuncu].us behandeld.
Hoof d.tuk 2 bericht over de effecten van broedselmariipulatjes
in bet Lauwersmeer in 1986 op groel en overleving van de
jongen. De jongen uit de vergrote broedsels bleken geen hoge—
re netiongensterfte te vertonen dan die uit contrôlebroed—
sels en ze groeiden net zo goed. De jongen ult verkleinde
broecleels bleken echter significant sneller in gewicht te
groeien en zwaarder te worden , dan zowel de jongen ult de
contrôlebroedsels als die uit de vergrote broedsels. Qua
vleugellengtegroei traden geen verschillen op. De indruk
bestaat , dat de verschlllen tussen vergrotjngen en contrôles
zo klein zijn , doordat verschillen in territoriumqua].iteit
een rol gespeeld hebben en door de zeer hoge muizenstand in
1986 in het Lauwersmeer.

In hoofdstuk 3 wordt een simulatiemod.el gepresenteerd
, dat

op grond van jachtrendement , energetische kosten en overle—
vingswaarden van de iongen . zoals die in het verleden in het
veld ziifl bepaald , aangeeft wanneer welke legsels geprodu—
ceerd zouden moeten worden. De bij veel vogelsoorten waarge—
nomen af name van de gemiddelde legselgrootte in de loop van
het seiizoen wordt ook door dit model voorspeld. Tevens is het
belang onderzocht van een aantal gedragspatronen. Het blijkt,
dat het gebruik van lichaamsreserves van groot belarig kan
zijn bli het overbruggen van fase 6 in de voortplantingscyc—
lus. In combinatie hiermee is het 00k van grote invloed dat
het p in de fasen 7 en 8 meeheipt met jagen.
De'snelheid waarmee het iachtrendement in het voorjaar toe—

neemt en de Jigging van de periode met de hoogste rendementen
blijkt van grote invloed te zijn op het verloop van de opti—
male legselgrootte—legdatumverdeling. Daarnaast blijken de
maximale ME—opname van de ouders en hun energetische kosten
een grote rol te spelen.
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Bijiage 1 : gewachtstoenarne overdag ; correctie van het
gewicht voor de tajd van de dag.
a : nestjongen (0 — 30 dagen oud)

ift X se. n X reg cfd
0 0,31 0,03 10 0,31 — 0,3
1 0,39 0,03 12 0,45 0,4
2 0,64 0,04 19 0,67 — 0,7
3 0,84 0,08 11 0.86 — 0,9
4 1,16 0,06 17 1,12 — 1,1
5 1,29 0,17 11 1,33 — 1,3
6 1,68 0,14 16 1,52 — 1,5
7 1,70 0,11 9 1,60 — 1,6
8 1.77 0,06 4 1,68 — 1,7
9 1,58 0,21 11 1,68 — 1,7
10 1,67 0.12 18 1,73 — 1,7
11 1,68 0,24 11 1,64 1,63 1,6
12 1,94 0,19 9 1,53 1,57 1,6
13 1,30 0,15 7 1,45 1,51 1,5
14 1,05 0,57 4 1,32 1,44 1,4
15 1,25 0,25 10 1,20 1,38 1,4
16 1.07 0.13 15 1,19 1,32 1,3
17 1,33 0.14 20 1,40 1,26 1,3
18 1,22 0,14 20 1.38 1,20 1,2
19 2,11 0,14 5 1,36 1,14 1,1
20 1,17 0,18 9 1,26 1,08 1,1
21 0.96 0,16 4 1,17 1,02 1,0
22(—1,82) — 1 0,90 0,95 1,0
23 0,75 0,17 8 0,85 0,89 0,9
24 0.75 0,13 22 0,80 0,83 0,8
25 0,93 0,69 14 0,82 0,77 0,8
26 0,69 0,07 3 0,76 0.71 0,7
27 1,00 — 1 0,68 0,65 0,6
28 0,44 0,37 7 0,66 0,59 0,6
29 0,32 0,22 10 0,53 0,53 0,5
30 0.85 0,19 8 0,85 0,47 0,5

ift : leeftijd (dagen) ; X gemiddelde toenamesneiheid
(g/uur) ; s.e.: standaardfout ; n : aantal gemeten verschil—
len waarop gemiddelde gebaseerd is ; Xz voortschrijderid 5—
puntsgemiddelde ( waarin de waarde van dag 22 niet megerekend
is) ; reg : met regressielijn berekende toenamesne].heid; cfd:
correctiefactor (g/uur) . De regressieverge].ijking door de
toenamesneiheden van dag 11 t/m 30 luidt
y = 2,30107 — 0,06119.x met resp. s.d. 0,25966 en 0,01261.



b jtgevlogen jongen (ouder dan 30 dagen)
regre5i0fiCienten gewichten tegen tijd van de dag

cfd x nacht cfn
dagi lengte
22,6 6,63 3,4
17,4 ,, 2,6
24,6 8,53 2,9
18,6 ,, 2,2

dagi ngteberekeningen (wintertjjcj)
18 .i —i11 :3+O,33 — 21—0,37 17,37 uur
15 4+O,33 — 20—0,37 = 15,47 uur

cf n de correctiefactor voor nachtelijke gewichtsaf name

sex cfd dagift

30—50 99 1,3
j•o$ 1,0

>50 9 1,6
do' 1,2

lengte
17,37

15:47



Bijiage 2 Gewichten en vleugellengtes onder normale ornstan—

digheden (a.d.h.v. gegevens Lauwersmeer en Flevopolders

1985 en 1986)

a gemiddelde gecorrigeerde gewichten van nestiongen : alle
jongen ult ongemanpu1eerde broedsels en waarvan de leeft:ijd

exact bekend was. X en sd in grammen. B is het basislijn—
gewicht (naar Bijisma , in voorb.) in grarnmen

0'O"

ift X sd n B X sd n B

0 16,6 2,6 31 16,6 16,6 2,3 38 16,6

1 20,4 3,0 34 20,4 20,7 2,8 46 20,7

2 27,5 4,5 35 30,7 28,8 5,2 42 30,6

3 37,9 5,1 47 39,9 37,3 7,4 62 39,6

4 51.3 8,0 39 51.5 49,7 8,5 57 50,4

5 62,2 10,4 33 65,2 61,6 10,0 53 63,6
6 78,4 10,8 34 80,0 74,4 13.1 40 76,0

7 96,3 13.0 28 95,1 95,0 14,1 38 89,2

8 111,6 18,7 32 110,6 99,5 10,2 30 104,8
9 121,8 17.2 22 127,9 115,3 17,5 25 120,6
10 145,1 21,6 29 142,9 139,7 17,9 19 133,5
11 164,8 19,5 13 158.6 153,6 19,4 12 147,9
12 171,3 23,8 21 176,2 159,2 17,7 20 161,4
13 190,1 18,7 13 188,5 171,7 12,6 21 169,9
14 209.5 14,0 18 198,0 183,0 16,4 17 177,2
15 206,9 12,3 7 209,2 182,1 11.6 13 186,9
16 212,1 10,6 4 219,2 190,1 9,0 5 194,3
17 227,5 14,9 4 227,7 207,9 19,7 2 200,1
18 240,1 11,4 6 236,2 208,5 9.7 13 207,6
19 251,9 16,7 9 245,2 211,8 8,9 8 214,4
20 249.6 18,4 5 251,9 219,6 14,3 8 218,3
21 257,0 17,2 9 254,9 224.4 16.1 7 219,4
22 260,8 21,3 11 254,3 227,3 35,0 6 222,0
23 255,5 17,5 11 255,3 213,6 11,6 10 221,3
24 248.7 17,4 12 254,6 225,0 12,0 12 221.0
25 254,5 19,8 9 252,0 215,9 13,0 7 219,0
26 253,3 16,1 8 247,6 223,0 14.5 6 218,0
27 248,3 13.7 12 244.9 217,5 12.9 12 217,0
28 233,3 12,5 12 239,0 208,7 19,9 10 215,3
29 235,4 23,7 6 235,4 219,9 23,0 8 219,9
30 247,3 37,1 2 235,4 233,5 8,5 2 219,9



b :
gemi.ddelde gecorrigeerde

30 daefl : alle .jongen uit
pu1eezc3e contrô lebroedse is

gewjchten van jongen ouder dan
zowel ongemanjpuieere als gemani—
en waarvan de leeftjjd op ongeveer

2 dagI' nuwkeurig bekend was. De jongen zijn onderverdeeld
in ieft1Jdsk1assen van 5 dagen lengte t/m d.ag 60 en in een
kiass van dag 61 t/m dag 90. ifti en lft2 geven de grenzen
van d leeftijdsklassen aan. X en sd zijn in grammen.

X sdifti lft2

31 35
36 40
41 45
46 50
51 55
56 60
61 90

223,4
199,4
181,0
187, 1
199,0

n

22,1 7
17,3 5
8,5 3
14,5 7
9,9 2

cfo
sdn

212,0 9,5 5
195,7 13,9 3
188,1 15,2 7
185,0 4,7 4
170,7 4,2 3
199,0 8,5 2
194.8 22,2 6219,0 11,3 3

c :
grn1dde1de vleugellengtes

ongeman1PUlerde broedseis en
nestjongen alleen jongeri
waarvan de leeftijd exact

bekend. was. X en sdin mm , B is de basisljjnwaarde (naar
Biilsrna . in voorb)in iniri?
ift sd n B X sd n B

0 4,4 0,7 15 14.4
1 15,1 1,2 27 15,1

14,6
15,5

1,4 18 14,6
1,1 39 15,5

2 16,8 1,4 32 17.5 17.0 1,5 30 17,8
3 19,1 1,3 46 19,7 19,6 1,8 59 20,1
4 22,1 1,8 36 22,4
5 253 2,2 30 25,9

22,4
26,0

2,0 56 23,1
4,9 51 26.8

6 28,9 2,9 26 30,3 30,5 3.3 32 31,0
7 34,3 4,1 26 35,1 35,6 6,3 37 36.3
8 41,1 7,0 33 41,7 40,7 5,1 29 41,7
9 46,1 7,9 27 49,2 49,0 6,7 30 49,2

10 58,1 9,2 29 56,3 54,2 11,3 20 56.1
11 66,2 7,4 18 64,3 66,4 8,5 16 63,6
12 70,1 9,8 20 73,5 70,3 8,4 21 71.6
13 81,2 6,1 13 81,4 78,3 10,6 19 79,3
14 92.1 8,5 17 90.0 89.0 8,0 20 87,8
15 97,5 8,1 8 98,6 92,7 8.7 13 96,8
16 109,0 9,7 6 107.2 108,6 3,0 5 106,3
17 i13, 6,3 5 115,2 120,0 — 1 111.7
18 124,2 9,0 5 123,2 121,4 6,9 13 121,3
19 131,9 4,7 8 130,0 124,1 5,1 8 126,4
20 137,3 6,5 6 137,2 133,8 5,4 10 133,2
21 143,1 5,2 12 143.8 137.9 8,3 8 139,7
22 149, 4,3 11 150,6 148.8 10,7 6 147,4
23 157,1 7,4 11 157,7 153,8 7.0 10 154,1
24 166,0 6.4 12 163,8 162,4 6,2 12 160,2
25 172,9 9.0 9 171,1 167,4 5.2 11 165.5
26 173, 5.2 9 177,2 168.7 11,2 6 171,3
27 5,4 12 181.2 175.1 8,1 12 176,2
28 187,7 8,7 15 185,2 183,1 7,7 15 182,6
29 186,0 4.7 6 189,9 186,9 4,5 8 189,7
30 193,0 8.5 2 197,1 199,0 1,4 2 197,4



d gemiddelde vleugellengtes van jongen ouder dan 30 dagen
alle jongen waarvan de leeftijd exact bekend was.

ift x sd n x sd n
-

ift X sd n X sd n

31 203,9 7.6 10 195,7 5,4 15
32 208,2 4,3 6 201,8 6,9 12
33 204,8 6,4 4 200,0 2,8 2

34 214,6 9,4 5 208,2 6,3 6

35 215,2.6,3 5 195,0 — 1

36 232,0 — 1 217,8 7,1 4
37 219,3 3,2 3 223,7 3,8 3

38 231,0 7,4 5 224,0 6,0 5

39 — — — 229,72,5 3

41 239,0 — 1 235,0 4,2 2

42 238,0 3,0 3 238,0 — 1

43 243,8 5,7 4 239,2 7,0 5

46 251,7 1,2 3 246,3 6,0 3

47 256,4 3,1 5 246,8 1,7 4
48 255,1 4,1 7 247,2 3,1 5

49 254,7 6,4 6 248,1 2,8 7

50 249,0 — 1 249,0 — 1

51 — — — 246,0 2,6 3

52 266,0 — 1 252,5 3,5 2

53 — — — 252,5 2,1 2

54 253,0 1,7 3 251,5 2,1 2

55 257,0 — 1 252,0 2,8 2

56 255,0 — 1 243,0 — 1

57 — —— 258,0 —1
58 254,0 —1 —

60 256,0 — 1 249,0 — 1

61 — —— 245,75,7 3

62 — —— 248,0 —1
63 — — — 252,0 1,4 2

65 — —— 249,0 —1
66 269,0 — 1 252,0 — 1

67 — — — 250,0 4,1 5

69 — — — 254,5 3,5 2

70 — —— 255,0 —1
71 — — — 251,5 3,5 2

72 — — — 253,0 2,8 2

74 255,5 3,5 2 — — —

78 — —— 246,0 —1
79 — — — 254,5 0,7 2

81 — —— 256,0 —1
83 263,0 —1 — ——
87 259,0 —1 — ——



Bij1a 3 : gemiddelde gecorrigeerde gewjchten experimenten
Lauwermeel" 1986. X en Sd in grammen. n is het aantal jongen.
Per j was eerst een gemiddelde gecorrjgeer gewjcht per
dag brekend . zodat een jong per leeftijd niet meer dan
eenma I in het gerniddelde voorkomt.

c/ergrotjngen verk leinirigen contrOles

ift X sd n X sd n X sd n

0 — — — 15,8 2,5 21
1 — — — 20.3 2,822
2 — — — 27,5 4,2 21
3 — — — 37,3 4,9 23
4 — — — 49,9 7,9 19
5 — — — 52,6 — 1 64,6 6,1 17
6 — — — 84,3 — 1 79,1 9,2 15
7 i12 — 1 98,3 — 1 94,3 12,6 15
8 i18,7 5.2 5 108,9 — 1 109,8 17,7 12
9 126,0 14,5 8 127,7 — 1 130,3 21,2 8

10 148,6 17,9 9 149.6 0,1 2 142,2 23,3 9
11 165,0 18,1 9 — — — 163,4 16,0 8
12 184.8 9,0 6 187,1 4,3 3 172,2 18,9 5
13 i87.3 22,4 6 199,5 0,7 2 187,5 16,7 11
14 209,1 16,5 8 215,9 12,1 3 206,0 9.1 8
15 227,2 15.1 6 234,3 7,1 3 208,4 14,7 5
16 232,5 9,9 8 238,5 9.8 3 212,6 15,1 2
17 235.0 18,8 10 247,8 — 1 236,2 12,4 6
18 242.3 15,8 9 256,0 15,1 3 240,2 15,6 5
19 4,9 8 256,5 9.8 3 242.9 16,5 6
20 246,8 15,9 7 264,0 4,9 3 250,0 16.2 6
21 258,6 25,6 5 — — — 265,1 16,9 7
22 260,6 11.5 7 — — — 254,8 16,9 8
23 263.9 19.2 9 260,2 16,8 3 260,7 15,7 7
24 259.6 14.5 10 273.9 12.4 4 247.8 16,6 8
25 21,0 — — — 257,3 14,6 6
26 258.8 5,4 — — 252,4 13.7
27 252.9 11,5 7 258.4 18,4 2 260,8 13,8 7
28 256.2 18,2 9 250,0 21,1 3 249,6 15.7 6
29 252.6 20,2 9 277.3 — 1 240,3 24,2 8
30 14,9 7 253,8 1 261,1 32,5 4



vergrot I ngen

X sd n

df
verkleinjngen

Sd n

contrô les

sd nift X

0 — — — 18.2 3,3 4 16,7 2,3 30
1 — — — 21,3 1,8 4 21.1 2.9 35
2 — — — 26,1 2.6 4 29,2 4,3 22

— 36,2 2.7 4 38.1 4.9 37
4 — — — 46.0 5,9 4 50,4 8,7 31
5 — — — 59,2 5,3 6 63,1 8,6 36
6 94,0 — 1 75,6 4,5 4 77,4 10,0 23
7 100,8 — 1 87,1 14.5 4 93.5 11,8 24
8 116,0 9,0 7 107,2 12.7 5 101,2 7.7 12
9 125,2 11,4 12 119,4 24,2 4 121,8 13,6 16

10 140,8 11,8 14 134,2 16,2 8 144,0 11,1 4
11 155,3 12,3 10 155,4 12,]. 7 148,2 13,3 7

12 173,2 9,7 11 170,0 15,8 8 157,6 14,6 8
13 172,3 11,0 4 180,7 8.6 6 178,7 13,2 8

14 193,3 12.8 11 201.5 14,3 9 187,2 13.4 13
15 203,2 9,3 8 203,3 13.7 6 193,6 12.7 10
16 207.5 7,6 12 212,8 17,8 7 193,0 7,3 4
17 209,6 7,9 13 224,9 9,0 6 214,9 28,2 2

18 213,8 9,0 10 232,7 12,4 7 215,9 17,5 11
19 219.9 6,0 10 231,8 17,6 6 216,8 16,0 10
20 219,9 13,2 12 236,6 17,6 6 215,3 18,6 8

21 205,0 9,0 3 239,0 14,4 7 226,4 14,6 8

22 237,5 8,1 11 238.1 16,1 7 229,0 8,5 6

23 229,6 11,5 12 227.8 10,5 5 225,4 19,0 12
24 227,4 12,2 14 239,5 14,3 7 227,6 15,6 11
25 225,4 9,7 10 252,0 11,8 7 214,5 9,2 8

26 225,3 9,6 8 249,9 12,3 6 218.9 9,3 6

27 223,3 17,0 10 228.2 27,5 3 212.5 11,2 8
28 220,5 16,3 13 220,0 — 1 203,3 12.1 10
29 218.4 11,0 13 223.5 22,5 3 206,4 13,8 8

30 217,0 5,8 8 228,8 8,1 4 212,2 7.2 3



Bijiage 4 overige toetsen relatieve maten

a : dag 21 t/m 30 en d'o'apart
ø,.

X sdn X sdn
GEWI CHTEN
vergrotingen 103,2 3,3 4.ns1 100,9 5,3 41ns1
contrOles 101,7 2,9 '7) Ins 100,0 5,9 6 +verkielningen 107,0 5,4 31 *J 105,9 6,0 5] *j

VLEUGELLENGTES
vergrotingen 98,5 1,8 41ns1 100,1 2,9 4,ns.1
contrôles 98,7 2,7 7 97,7 4,8 6-' Ins
verkleiningen 98,9 1.6 3Jni 97,3 3,6 5lsJ

b vijfdaagse perioden relatieve gewichten

+dV
X sdn X sdn X sdn

6—10
vergrotingen 103,3 6,6 4 104,0 5,1 4 103,7 5,3 4
contrôles 100,9 6,9 7 101,0 10,2 6 101,6 8,0 7
verkleiningen 104,1 0,9 2 104,1 7,6 4 103,2 6,4 4
11—15
vergrotingen 104,3 6,7 4 106,1 4,5 4 105,3 5,4 4
contrôles 103,4 5,3 6, 102,2 8,2 5 103,5 5,8 6
verkielningen 109,7 2,8 2-1+ 109,1 5,9 4 108,6 4,9 4
16—20
vergrotingen 102,0 4,6 4

, 102,1 4,7 101,9 4,4 4,
contrOles 103,3 5,1 6, + 101,2 9,0 102,4 6,3 61*
verkleiningen 107.5 4,2 2J+J 108,9 6,3 108,6 5,0 41
21—25
vergrotingen 102,0 3,6 4 102,2 4,5 4 101,8 2,8

-contrôles 101,1 3,4 7, 101,3 5,5 6 100,9 3,7 7, 1*
verkleiningen 106,4 4,8 3.1* 106,9 5,6 5 107,0 4,7 5J"J
26—30
vergrotingen 105,1 4,5 4 99,8 5,6 4 101,7 4,8
contrôles 101,0 4,3 7 97,6 6,1 6 99,0 3,0
verkleiningen 108,0 7,6 3 103,9 9,1 4I-f 106,2 5,5

Alle toetsingen met Mann—Whitney—U—test , significantje—
waarden : ns of niet aangegeven p > 0,10

+ : 0,10 1 p > 0,05
* 0,05 1 p



ne verioop van ae optamale legselgrootte—leg—
datunicombjnatje bij de verscl-ijllende versieg van het model.

Q.)(v ,0h ;-.

m/
P(j (ç'CA

50 100 /20 I'iO /60

S o ,00;b
*

1—

V3 e-J

• •
•

uJ

50 /00 /20 /60
fop

5-I—.

c6
1'-i 6

'1

UJ
•

•

So 100 /20 /'iO /60

8
(t QO

I'-.c6

• •

• a

50 100 /20 IS'O /60

L
1-

(U • a

a

50 /00 /20 I'fO /60

LE&oqup I' El



FASE 8- E"'
8 st44.—( cicv.i.

L

9

80 /00 /20 /60

8 •

/9-iC (

80 /00 /20 160

4j8

80 .'oo /20

8
riJc..ei- h ,-.d< z

• • •
• • .

80 /00 /20 /60

L r€''",fr
1 c- Li /

• ••
# . ,

• . -. •

80 /00 /20
LEGoifljpi 1e



Eli lage 6a: Maximale reproductieve waarden bij verschillende
surplusrendernenten alle simulatlereekeen. (NB : 9,70 is de
reproductieve waarde van 8 eleren op dag 80 , dus de hoogst
moge 1 like)

Surplusrendement (Watt)
—50 —40 —30 —20 —10 0 10 20 30 40 50

co nd it I e

?f6— w+ 1,32 1,79 2,53 3,13 3.86 4,60 5,45 6,17 7,27 7,62 8,49
9f6— w— 0 0,11 0,41 0,60 0,83 1,32 1,69 2,06 2,53 3,08 3,64

w+ 2,39 3.37 4,52 5,80 7,19 8,49 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70
9f6+ w— 0,35 0,60 1,07 1,44 2,16 2.71 3,37 4,11 4,85 5,75 6,17
9— w+ 0,66 1,07 1,56 1,98 2.71 3,27 3,86 4,60 4,85 6,06 6,06
o— w— 0 0,11 0,41 0,60 0,83 1,32 1,69 2,06 2,53 3.08 3,64
1,0 w4- 0.95 1,44 1,98 2,53 3,13 3,86 4,60 5,45 6,06 6,90 7,27
1,0 w— 0 0,11 0,41 0,60 0,83 1,32 1,69 2,06 2,53 3,08 3,64
91.5 w-4- 1,07 1,56 2,16 2,71 3,62 4,36 5,14 6,06 6,54 7,27 8,49
91.5 w— 0 0,11 0,41 0,60 0,83 1,32 1.69 2,06 2,53 3,08 3,64
92,0 w+ 1,19 1,69 2,35 3,13 3,86 4,60 5,45 6,17 7,27 7,62 8,49
92.0 w— 0 0.11 0,41 0,60 0,83 1,32 1.69 2,06 2,53 3,08 3,64
9f6— w7 0,35 0,54 0,95 1,32 1,69 2,]2r6 2,71 3,27 3,64 4,36 4,85
9f6÷ w7 1,07 1,61 2,35 3,13 3,91 4,83 5.75 6,90 7,62 8,49 9,70

w7 0 0,47 0,72 1,07 1,56 1,93 2,35 2,90 3,45 3,64 4,36
91.0 w7 0,35 0,54 0,95 1,32 1,69 2,16 2,71 3,27 3,64 4,36 4,85
91,5 w7 0,35 0,54 0,95 1,32 1,69 2,16 2,71 3,27 3,64 4,36 4,85
92.0 w7 0,35 0,54 0,95 1,32 1,69 2,16 2.71 3,27 3,64 4,36 4,85
of6— w8 0,70 1,19 1,56 2,16 2,71 3,27 3,86 4,60 5,14 6,06 6.17
f6+ w8 2,16 3,13 4,22 5,14 6,33 7,73 9,21 9,70 9,70 9,70 9,70

w8 0,60 0,95 1,44 1,93 2,53 3,08 3,64 4,36 4,85 5,45 6,06
y2,0 w+ 4,32 5,06 5,47 6,17 6,76 7,27 8,22 8,71 9,70 9,70 9,70
y2,0 w— 1.42 1,61 1,98 2,35 2,63 3,13 3,37 3,86 4,22 4,60 5,14
y3,3 w+ 7,73 8,22 8,'7]. 9,21 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70
y3,3 w— 3,60 3,91 4,22 4,52 4,83 5,14 5,43 5,80 6,17,6,54 6,90
Inti w-f 1,44 2,16 2,71 3,37 4,22 5,14 6,06 6,90 7,62 8,49 9,21
intj w— 0 0,17 0,41 0,66 0,95 1,44 1,81 2.18 2,71 3,27 3,64
Q w+ 1,44 1,98 2,63 3,37 4,11 4,85 5,75 6,54 7,27 8,05 8,49
Q 0 0,29 0,54 0,72 1,07 1.44 1,93 2,30 2,71 3,27 3,64
epgj sq-i- 1,32 1,98 2,53 3,13 3,86 4,60 5,75 6,17 7,27 7,62 8,49
epgj w— 0 0,11 0,41 0,60 0,83 1,32 1,69 2,06 2,53 3,08 3,64
epga sq-i- 1,32 1,98 2,53 3,37 4,11 4,85 5,75 6,53 7,27 8,05 8,49
epga w— 0 0,11 0,41 0,60 0,83 1,32 1,69 2,06 2,53 3,08 3,64
MEmx w-i- 1,612,35 3,13 3,86 4,83 5,75 6,54 7,27 8,49 9,21 9,70
MEinx w— 0,11 0,41 0,60 1,07 1,44 1.81 2,35 2,90 3,45 4,11 4,85
MR w+ 1,98 2,63 3,62 4,52 5,45 6,17 7,27 8,49 9,21 9,70 9,70
MR w— 0,29 0,54 0,83 1,32 1,69 2,16 2.71 3,45 3,86 4,60 5,14
dwmx:1O 1,32 1,98 2,53 3,13 3,86 4,60 5,45 6,17 7,27 7,62 8,49
dwmx: 8 1,32 1,79 2,53 3,13 3,86 4,60 5,45 6,06 6,90 7,27 8,49

verkiaring gebrukte codes
9f6+ en 9f6— werkt wel of niet in fase 6
9— : 9 werkt nooit
91.0 91,5 92.0 werict in fasen 7 en 8 maximaal resp 1 , 1,5

en2uur
y2,0 en y3,3 : amplitude jactitreridement maal 2 resp 3,3.
intj : voedselbehoefte jongen —10%
Q verteringseffjcjntje +10%
epgj energie per gram lichaamsgewicht jongen +10%

energie per grain lichaamsgewicht ouders +10%
NEmx maximale !4E—opname + 10%
MR : metabolische kosten — 10%



dwmx:10 dwmx:8 maxirnale dagelijkse afname resp. 10 en 8 g.
w+ en w— wel of een gewichtsverlies mogelijk
w7 wB : resp. op fase 7 gewicht en beiden op fase 8.

Bajiage 6b Relatieve waarden van MRV.

MRV
R11RV =

____

waarin NRV,- de referentiewaarde 1) f6— w+
MRVr- 2) f6— W

3) f6+ w7
4) f6+ w8

conditie toy surplusrendement (Watt)
—50 —40 —30 —20 —10 0 10 20 30 40 50

2f6— w— 1 0 0.06 0.16 0.19 0.22 0.29 0,31 0.33 0.35 0.40 0.43
9f6+ w+ 1 1.81 1.88 1.79 1,85 1.86 185 (1.78 1,57 1.33 1,27 1.14)
2f6+ w— 2 — 5.45 2.61 2.40 2.60 2,05 1.99 2.00 f,92 1.87 1.70

W+ 1 0.50 0.60 0.62 0,63 0.70 0.71 0.71 0,75 0.67 0.80 0.71
o— w— 2 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 1.00 1.00
1.0 w+ 1 0.72 0.80 0,78 0.81 0,81 0.84 0.84 0.88 0,83 0,91 0,86
91.0 w— 2 1.00 i,00 1,00 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00 1,00 1.00
91.5 W-i- 1 0.81 0,87 0,85 0.87 0.94 0,95 0.94 0.98 0,90 0,95 1.00
91.5 w— 2 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
92.0 W+ 1 0.90 0.94 0,93 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
92.o w— 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00
9f6— w7 2 — 4.91 2.32 2.20 2.04 1,64 1.60 1.59 1.44 1.42 1.33
9f6+ w7 3 3,06 2.98 2,47 2.37 2.31 2.24 2.12 2.11 2.09 1.95 (2.00)— w7 3 0 0.87 0.76 0,81 0.92 0,89 0.87 0.89 0.95 0.83 0.90
91.0w7 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
91,5 w7 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
92.0W7 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00
9f6— w8 2 — 10.82 3.80 3.60 3.27 2,48 2.28 2,23 2.03 1.97 1.70
9f6÷ w8 4 3.09 2.63 2,71 2,38 2.34 2.36 2.39 (2.11 1.89 1.60 1,57)

w8 4 0.86 0.80 0,92 0.89 0.93 0,94 0.94 0.95 0,94 0.90 0.98
y2.0 w+ 1 3,27 2,83 2.16 1.97 1.75 1.58 1.51 1.41 (1,33 1.27 1.14)
y2.0 w— 2 — 14,63 4.83 3,92 3.19 2,37 1.99 1.87 1.67 1.49 1.41
y3,3 w+ 1 5.86 4.59 3,44 2.94 (2.51 2.11 1.78 1.57 1.33 1.27 1.14)
y3.3 w— 2 — 35,55 10.29 7.53 5.82 3.89 3.21 2.82 2,44 2.12 1.90
intj w+ 1 1.09 1.21 1.07 1.08 1.09 1.12 1.11 1.12 1.05 1.11 1.08
intj w— 2 — 1.55 1.00 1.10 1.14 1.09 1.07 1.06 1.07 1.06 1.00
Q w+ 1 1.09 1.11 1.04 1.08 1.06 1.05 1.06 1.06 1.00 1.06 1.00
Q w— 2 — 2,64 1.32 1,20 1,29 1,09 1.14 1.12 1.07 1.06 1.00
epgj w+ 1 1,00 1,11 1,00 1.00 1.00 1,00 1.06 1,00 1.00 1,00 1.00
epgj w— 2 — 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00
epgaw+ 1 1.00 1.11 1.00 1.08 1.06 1.05 1.06 1.06 1.00 1.06 1.00
epgaw— 2 1.00 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
!4Ernx w+ 1 1,22 1,31 1.24 1.23 1.25 1.25 1.20 1.18 1.17 1.21 (1.14)
MEmx w— 2 — 3.73 1.46 1.78 1.73 1.37 1.39 1.41 1.36 1.33 1.33
MR w+ 1 1,50 1.47 1.43 1.44 1.41 1,34 1.33 1.38 1.27 (1.27 1.14)
MR w— 2 — 4.91 2.02 2,20 2.04 1.64 1.60 1.67 1.53 1.49 1.41
dwmx:10 1 1,00 1.11 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
dwmx: 8 1 1,00 1,11 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 0.95 0.95 1.00



Bijiage 7 : .jachtrendementsbepaling

(gegevens naar Masman et a].., 1986b en 1986c)

rendement =(muizen/uur)x(g/muis)x(fractie droog)x(kJ/g droog)
x(fractie die niet uit da.rmen bestaat)x(correctiefactor)
Hierdoor (m.u.v. maanden 8 en 9) gefit

y = a + b.(1 + sin(0,0172142.(t—c)))

a = 167,01
b = 137,21
c = 134,04

ifail = 5
sumsq = 13413.46

0,069 muis.uur.dag1 =
0,069 . 15.7g . 0,28 (fractie droog) . 0,73 (darrnvrij)

21,4 kJ.g—1 . 1,05 = 4,7 kJ GEI.uur1.dag
1,4 W.dag1

mnd dag muizen/ g/muis fractie kJ/g darm corr rendement
uur droog droog vrij (D�0) kJ GEI/uur

1 16 1,94 15,6 1—0,667 21,5 0,73 1,05 166,08
2 46 2.56 ,, ,, ,, •, 219,16
3 75 2,38 ,, ,, ,, ,, ,, 203,75
4 106 2,43 15,3 ,, ,, ,, ,, 204,03
5 136 4,38 ,, 1—0,720 21,4 ,, ,, 307,79
6 167 4,97 16,2 ,, •, ,, ,, 369,79
7 197 5,80 ,, ,, ,, ,, ,, 431,55
8 228 4,23 12,8 ,, ,, ,, ,, 248,68
9 259 2,77 ., ,, ,, ,, 162,84

10 289 5,00 15,6 1—0,667 21,5 ,, ,, 428,05
11 320 2,63 ,, ,, ,, ,, 225,15
12 350 2,64 ,, ,, ,, ,, 226,01



• a
002
003 PROGRAM TVMODEL(INPIJT/,OUTPUT);
004
805 (* —

006 "DII PROGRAMMA SIMULEERT DE INSPANNINGEN VAN EEN PAARTJE
007 ('TORENVALKEN GEDURENDE FASEN 6,7 EN 8 , DE CONSEQUENTIES DAAR—*)
008 ('VAN VOOR DES EN GEWICHT EN VOOR HET RESULTAAT VAN EEN BROED— *)
009 ('POGING. A.D.H.V. REPRODUCTIVE VALUES VAN DE LEGSELS DIE IN *)
010 ('PRINCIPE ONDER GEGEVEN CONDITIES OROOT GESRACHT KUNNEN WORDEN*)
011 ('WORDT BEPAALD WELKE COMB INATIES VAN LEGDATUM EN LEGSELGROOTTE*)
012 ('ALS OPTIMAAL BESCHOUWD MOETEN WORDEN.
013 C'
014 C' MARK JALINK , APRIL 1987
015 (*
016
017
018 (*
019 C' VARIASELEN DECLARATIE
020 (*
021
022 TYPE 810 = ARRAYE0..603 OF REAL;
023
024 VAR WLETAL,WNORMAL: 810;
025 J,T,CS,C,FS,TL,TH,ANT,I,REGEL: INTEGER;
026 DY,YY,FMAXM.FMAXF,DMAXF,DIIAXM,IMAX,Cr,CNF,CFF.CNFF,
027 FLIMM,FLIMF,FM0: REAL;
028 INTOFF,INTP$,INTF,FLIGHTM,FLIGHrF: ARRAYC79.365] OF REAL;
029 • WM.WF,DWNCUM: ARRAYC69..3653 OF REAL;
030
031 C' —
032 C' CONSTANTEN ii)

033 C' St

034
035
036 ('GEWICHTEN ONDER NORMAAL VERLOPENDE GROEI')
037
038 VALUE WNORMAL 810C16.6,20.5,30.7,39.7,50.9,64.4,78,,0,91.6,107.7,
039 124.3.138.2,153.3.168.8,179.2,187.6.198.1206.8,
040 213.9,221.9,229.8,235.1.237.2,238.2,238.3,237.8,
041 235.5,232.8,231.0,227.2,227.7,227.7,224.4,221.0,
042 217.7.213.7.209.6,205.6.201.5,197.5,194.9,192.3,
043 189.8,187.2,184.6,184.9,185.2.185.5.185.8,186.1,
044 185.8,185.6,185.3,185.1.184.8,185.6.186.4,187.2,
045 188.0,188.8,189.6,190,4);
046
047 ('GEWICHTEN WAARSIJ JONGEN STERVEN')
048
049 VALUE IrJLETAL a 810(11.0,12.5,14.0,17.5,23.0,28.5,36.0,44.o,55.o.660,
050
051 127.0,130.5,134.0,137.$,140.o,142.5,145.5,147.o,
052 148.0,149.0,149.5,150.0,150.o,150.o,150.o,J5o.o,
053 150.0.150.0.150.o.1so.o,1so.o,15o.o,jso.o,jso.o,
054
055
056 150.0.150.0);
057
058 CONST MEMAX = 430; C'MAX.METABOLISASLE ENERGY')
059' EPGA = 19.2; C'ENERG.EO.V.E.GR.GEI,JICHrSVERANDERING,)
060 EPGJ 20;('ME.NODIG 900R 1 GR GROEI')
061 OQ = 0.704; ('VERIERI.NGSEFFICIENTIE APRIL T/M SEPTEMBER*)
062 MDWC = 12; (*MAX.AFNAME IN GRAMMEN PER DAG')
063 K = 1; ('FEMALE YIELD/MALE YIELD')
064 W0MALE = 203.9; ('BEGINGEWICHI MANNEN')
065 WBMALE = 186.2;('BODEMGEWICHr MANNEN')
066 W0FEM = 275.2; ('SEGINGEWICHI VROUWEN')
067 WBFEM = 196.7; ('BODEMGEWICHT VROUWEN')

fl = —9.tfannIRi:



'070
'071 (* SERVICE ROUTINES
'072 (* -

073
074 PROCEDURE MAXF;
075 ('BEREKENT PIAXIP1ALE GEl (KJ/DAG)*)
076 BEGIN;
077 IP1AX :— PIEMAX/QO;
078 END;
079
080 FUNCTION PF(W:REAL): REAL;
081 (*ENERGY EXPENDITURE DURING FLIGHT (WATT)*)
082 BEGIN
083 PF := 0.52fl0.467*(1/3.6)*W;
084 END;
085
086 FUNCTION PNF(W:REAL): REAL;
087 (*ENERGY EXPENDITURE WHILE NOT FLYING (WATT)*)
088 BEGIN
089 PNF := 0.528a1,97*(1/(24*3.6))*W;
090 END;
091
092 FUNCTION W(CS.TL:INTEGER): REAL;
)093 (*REPRODUCTIVE VALUE VAN NEST EIEREN OP LEGDAG TL*)
)094 BEGIN;
)095 W := CS*(2.1962—0,0123*TLn
)096 END;
)097
1098 FUNCTION XOFF(CS,TL,T:INTEGER): REAL;
p999 (*ME—INTAKE BY OFFSPRING:186,3 KJ/DAY*)
'100
'101 VAR XO: REAL;
102 BEGIN;
'103 XO := 0;
104 IF (T>=TH) AND (T<TH+5) THEN
105 XO :— (T—TH+1)*CS*(186.3/(6*QQ));
106 IF (T>=TH+5) THEN
107 XO :— 186.3*CS/QQ;
108 XOFF := XO;
109 END;
110
111 FUNCTION Y(T:INTEGER): REAL;
112 (*HUNTING—YIELD (USABLE AS GEl (WATT))*)
113 BEGIN;
114 Y := (167.01+137,21*(1+5IN(0,0172142,(T—134..94))))s9.278+DY;
115 END;
116
117 FUNCTION YIELD(F:REAL;YY:REAL): REAL;
118 (*TOTAL YIELD PER DAY (GEl (KJ))*)
119 BEGIN;
120 YIELD :— 86.4*F*YY;
121 END;
122
123 FUNCTION MEXPr:REALJ: REAL;
124 (*MALE ENERGY—EXPENDITURE (KJ/DAY)*)
125 BEGIN;
126 MEXP :— (F*(CF—CNF)+CNF)*86,4;
127 END;
128
.129 FUNCTZON FEXP(F:REAL): REAL;
130 (*FEMALE ENERGY—EXPENDITURE CKJ/DAY)*)
131 BEGIN;
132 FEXP := (F*(CFF—CNFF)-,'CNFF)*86.4;
133 END;
4 _,,



J. SJ T

135 FUNCTION DWM ( T: INTEGER): REAL
136 (MALE WEIGHT--LOSS (GRAMS/I)AY) )I 7' OPTlv.J s.d / L I... Ld L 7

133 DWM ::: ( INTM[TJ*Ot--f'1EXp (FLIL3HTr'lLT:I ) )/EPGA;
139 END;
140
141 FUNCTION DWF(T:INTE(3ER): REAL;
142 (FE1iALE WEIGHT—LOSS (GRAMS/DAY) )
143 BEGIN;
144 DWF ::: ]:NTFETJCU-.FEXP (FLIGHTFETJ) )/EPGA;
145 END;
146
147 FUNCTION DWN( T: INTEGER): REAL;
143 (.NESTLING WEIGHT—LOSS (GRAMS/DAY) )
149 BEGIN;
150 DWN ::: (INTOFFETJ—XOFF(CS,TL,T))jQ/EpGJ
151 END;
152
153 FUNCTION DWLETAL(T:INTEGER): REAL;
154 (I3EPAALT GEWICHTSrEKORT WAARB ij JONG AFSTFRFT (GRAM) )
155
156 BEG:N;
157 IF ((T—TH):::.60) THEN
158 DWLETAL := -30.000
159 ELSE
160 DWLETAL ::: --WNORMALET—THJ+WLETALET--TH:j;
161 END;
162
163 PROCEDURE INIT;
164 (STELT BEGINCONDITIES VAST)
165 BEGIN
166 TH := TL÷2(CS—2)+2a;
167 WN[TH—1] : WOMALE;
168 WFETH—1J := WOFEM;
169 DWNCUMETH—1] := 0;
170 DMAXM := M[)WCEF>GA;
171 DMAXF : DMAXM;
172 END;
173
174 PROCEDURE DWCUM(VAR T:INTE(3ER);
175 (I3EREXENT cuMuLArIEvE GEW:[CHTSVERANDERINGEN:)
176 BEGIN;
177 WMETJ := WMLT—1J+DWMT); (GEWICHT EINDE DAG T 11AN)
173 WF[TJ := WFET—1J+DWF'T (GEWICHT EINDE DAG T VROUW€)
179 DMAXM := (WMLT:I—WBMALE)EP6A;
180 IF I)MAxM::MDWCEpoA THEN
181 DMAXM := MDWCEPGA;
132 DMAXF := (wFI:TJ—woFEc1)EpGA;
183 IF DMAXF:::.MDWCEPGA THEN
134 DMAXF := MDW(EPGA;
135 DWNCUIICTJ := DWNCIJMET—1J+DWN(T); (TEKORT EINDE DAG T)
136 ENI);
107



133 PROCEDURE f1ORTAL(VAR T:INTEGER)
139 (:VERRE}<ENT HET AFSTERVEH VAN NESTJONGEN)
190
191 VAR DCS: INTEGER;
'192 13E(3:[N
193 IF (DWNCIJM[TJ<DWLETAL(T) ) AND (DWN(T):::O) THEN

1194 IF (CS=0) THEN
1195 DCS := 0
1196 ELSE
1197 BEG):N
'193 DCS : TRUNC(DWNCUMETJ/DWLETAL(T));
1199 IF (DCS:::Cs) THEN
200 DCS := CS;
'201 CS := CS-DCS;
'202 DWNCuML:T:I := DWNCUMCTJ—DCSDWLETAL(T);
'203 END;
204 END;
1205
'206 (
'207 ( I3ERE}<ENINGEN PER DAG
203 (—
209
210 PROCEDURE FLIGHT(VAR T:INTEGER);
'211 (4BERE}(ENT MALE EN FEMALE FL:[OHT—AcTIv:ETY EN INTAKE
212 EN NESTLING INTAKE)
'213
214 VAR FFFM.MININTFXOF: REAL;
215 MINrFINT: REAL;
216 FAVF: REAL;
217 I3EGIN
218 CF := PF(WM[T—1J);
219 CNF : PNF(W11[T—13);
220 CFF := PF(WFCT—1J);
221 CNFF := PNF(tJF[T—i])
222 FNO ;= 02CS/24; (VASTE VLIEGTIJD AFH.V.BROODSIZE)
223 YY := Y(T)/i.127; (YIELD VAN VLIEGEN+JAGEN)
'224 FMAXM := (MEMAX—864CNF)/(864(CF—CNF)); (DEE=MEMAX)
1225 FIIAXF : (MEMAX—86 4*CNFF) / ( 86 . 4 ( CFF—CNFF) ) ; (z4DEE=MEMAX)
1226 FLIMM := FMAXM±DMAXM/(S6..4(CF—CNF)); (DWM=DWMAX)
1227 FLIMF : FMAXF+DIIAXF/ (36. 4 ( CFF—CNFF) ) ; (DWF=DW11AX)
1228 FE := 0;
1229 FINr := FEXP(0)/QQ;
'230 XOF := XOFF(CS,TL,T);
1231 FM : = (XOF+FEXP (0) /Q1+MEXP (FMO ) /O) ;
'232 FM := (FM/(864(YY—(CF--CNF)/QO))÷02CS/24;
'233 MINT := MEXP(FM)/OO;



234 IF (T(TH+10 THEN
233 BEGIN
236 IF (FM:::=FMAXM OR (FM.:0) THEN
237 BEGIN
233 M]:NT : IMAX;
239 MININTF (FEXP(0)—DMAXF)/Qt;
240 IF MJ:NINTF.:::o THEN
241 MININTF :: 0;
242 F3:NT := MININTF;
243 FF1 : = (xoF+:[IlAx+11:CNINTF ) / (86. 4YY) +FMO;
244 IF (Ff1(FMAXFI) THEN
245 BEGIN
246 FM := FMAXM;
247 FINT := YIELD(FM—FMO,YY)—IMAX—XOF;
243 END;
249 IF (FM::•FLIMM) THEN
250 FM := FLIMFI;
23.1 END
252 ELSE
253 MINT := FIEXP(FFI)/Q11;
254 END;
233 IF (T::;•=rH÷io) THEN
236 BEGIN;
257 IF (FM>=FMtXM) OR (FM(@) THEN
238 BEGIN
259 MINT := IMAX;
260 FM FMXM
261 FF : (XOF+I11iX+FF'<P (0) /Q1Th—YIELI) (FM—FM@ 'Co ) ;
262 FF := FF/(364'*(f(YY—(CFF--CNFF)/clO));
263 IF (FF::•Fr1xF) OR (FF<0) THEN
264 BEGIN
265 FINT := IMOX;
266 FE := FMAXF;
267 FM := XOF÷MINT+FINT—YIELD(Ff1XF,Kyy);
263 FM := FM/(864YY)+FM0;
269 IF (FM FL I MM) Ill EN
270 BEGIN
271 FM := FLIFIII;
272 FE := IMAX2+XOF—YIELD(FM—FM0..yy);
273 FE := FF/(364KYY);
274 IF (FE:::.FLIMF) THEN
275 FE := FLIMF;
276 END;
277 END
273 ELSE
279 FINT := FEXP(FF)/OQ;
230 END
281 ELSE
282 MINT := MEXP(FM)/t1c;i:xirL.JIJ1
284 INTOFFETJ := Y]:ELD(F(FF+FM—FM0,YY)—MINT—FINT;
235 INTMI:TJ ::: MINT;
286 INTFET:1 := FINT;
237 FLIGHTM[TJ := FF1;
283 FLIGHTFCTJ := FF;
239 END;
'290



291 (—--
1292 ( UITVOER PROCEI)URES1293 (——----

—

1294
1295 PROCEDURE lABEL;
1296 (4B EREXEN :[NGEN VAN DA(3 TOT l)A(3)
1297
'293 VAR TI: INTEGER;
1299 BEG:[N;
300 WRITELN;
301 (4RITE(
302 FOR J:::1 TO 130 DO
303
304 WRITELN;
305 (4R:ETE( ' DY:' DY:4:i)
306 WRITELN(' TL:'TL:3.' CS:'CS:2);
307 WRITELN;
'303 WRITE(' DAG');
309 WR:rrE( ' AGE');
'31(3 WRITE(' YIELD');
1311 WRITE(' XOFF ');
312 L'JRITE( 'FLI(3HTF'
1313 WRITE( ' FEXP
314 WRITE(' INIF 7);
1315 (4RITE(' DWF ')
316 WRITE(' WF 7);
1317 WRITE( ' FLIGHTM' ) ;
313 WRITE(' MEXP');
1319 WRITE(' INTM );
'32(3 WRITE(' DWM');
1321 WRITE(' W1 ');
1322 WRITE(' YTOTAL 7);
1323 WRITE( DWN
1324 tJRITE(' DWNCUM 7);

1325 WR:[TE(' INTOFF');
1326 WRITELN(' DWLETAL');
3327 INIT;
3323 FOR T:=TH TO TFt+30+RO1iND(461—(321TL) DO
3329 BEGIN;
3330 I := CS;
3331 FLIGHT(T);
1332 DWCUCI1(T);

1333 WRITE(T:4:.T—TH:4:.ROtJNI)(Y(T)):4);
1334 WRITE(XOFF(CS,TL.,T):7:1);
1335 WRITE(FLIGHTF[TJ:7:3);
1336 WRITE(FEXP(FLIGHTFCTJ):6:1);
1337 WRITE(INTFCT:]:6:i) ;
1333 WRITE(DWF(T):3:3);
1339 WRITEWEETJ::3 ;
1340 WRITE(FLIGHTfI[TJ:3:3);
1341 WRITEMEXPFLIGHTII:Tn :6:1.;
342 WRITE(INTMLT:J:6:1);
1343 LiJRITE(DWM(T) :3:3);
'344 WRITE(WMCTJ:8:3);
1345 WRITE(YIELD(FLIGHTNI:TJ—FM0+KFLIGI•1TFcTJ..YY):3:i);
1346 WRITE(DWN(T):S:3);
347 WRITED4NCU11I:T:]:8:3);
343 WRITE(INTOFFLTJ:7:1);
349 WRITELN(DWLETAL(T) :3:3);
'35(3 1'1ORTAL(T);
351 IF CS<I THEN
352 BEGIN;
'353 WRITELN ( BROE[)SELGROOTTE I4ORDT : ' CS: 2);
'354 END;
'355 IF T=TH+30 THEN
)36 WP I Ft I N (

'
U FVLII GLNDL JONGI:N ' Cs ) 1

1357 END;



END;
WRITE('
WRITE(
WRITE('
WRITE(
WRITELN('

END;

PROCEDURE TAB1;
(HULPPROCEDURE VOOR OPTIMAL)

BEGIN
REGEL : REGEL+1;
IF REGEL/66:TRUNC ( REGEL/66) THEN

BEG I N

WRI ELN ;
WRITE(' 7);
WRITE(' DY

WRITELN(
WRITE(' 7);
FOR J:1 TO 63 DO

t4RITE( '—'
) ;

WRITE L N;
REGEL ::: REGEL+3;

WRITE(' OVERLEVENE)E JONGEN:7CE3::2);
WRITE (

' REPRODUCTIVE VALUE: ) ;
WRITELN(W(CS,TL) :3:4);
I4RITE( 7);
FOR J:=1 T(i 130 DC)

WRCTE( 7_7)
;

END;

PROCEDURE SUMMARY;
EINDRESULTAAT VAN EEN 0EVAL)

VAR IT: INTEGER;
13 E (31 N ;

WRIT EL N;
(4RITE( 7);
FOR J:=i TO 130 DO

WR:ETE '-- ) ;
(4 R IT EL N;
I4RITE(' DY' ()Y"'i1 IL' IL3 C$ CS"")
I N I F;
FOR T:TH TO TH+30+ROUNO(4o1—O21IL) DO

BE GIN;
FLIGHT(T);
DWCUM(T);
MORTAL(T);
IF T=TH+30 THEN

FS := CS;

353
P359
360
361
362
36:3
364
'365
-7

367
710

.d L' U

369
37 (-3

371
372
373
374
375
376
377
373
379
330
331
.70,,,J U

333
10
S.)

385
336
387
700
5-, U) U)

339
390
391
392
393

FLEDGING:' 7FS:2);
SURVIVING:' .CS:2) ;

FITNESS:' .W(CS.TL) :6:4);

394
395
396
397
700
S.) / U)

399
400
401
402
403
404
405
406
407
403
409
410
411
412

IL C S TH FL IT H Y TI F IT N ES S ) ;
Wfl WE DWNCUfI7);

END;
END



413 PROCEDURE OPTIMAL..;
414 ( (3EEFT VOOR RANGE VAN WAARI)EN Y0 • DY • IL EN CS
415 AANTAL FLEDGLIN13SREPRODLICTIVE VALUE
416 EN PARENTAL WE:E (3HT I._OSS
417
413 VAR A.BBBDT1,TL1,TT. TLL.DDY: INTEGER;
419 WW REAL;
420 TLOF'T.CSOPT: ARRAY[—icL 10J OF INTEGER;
'421 wopr: ARRAYE—i0 .10] OF REAL;
422 BEGIN;
423 WRITELN( 'TAE3EL MET OPTIMALE KEUZEN:TYPE 1');

1424 WR:[TELN( 'TABEL (lET ALLE KEUZEN:TYPE 2');
425 READ(B);
)426 IF 3=1 THEN
1427 BEGIN
1428 WRITELNYDWCUM:::.=0:TYPE 1DWCUM::::>0TYPE 2w);
1429 REAI)(A);
1430 END;
1431 IF 3=2 THEN
4:32 BEGIN
:433 WRITELN;
434 WRITELN;
435 WRITE( ' 7);
436 WRITE(7 DY IL CS TH FL YTH YTI FITNESS');
437 WRITELN ( ' W11 WE DWNCUM' )

433 WRITE(' ');
439 FOR J:=:L TO 63 DO
:440 WRITE('—');
441 WRITELN;
442 REGEL := 3;
443 END;
444 FOR DDY := —5 TO 5 DO
'445 13E6:EN

446 DY := 1@DDY;(WINTERYIELD VARIEERT)
447 FOR TI.L:=16 TO 38 DO
'448 BEGIN;
449 IL := 5TLL; (I_E(3DATUM VARIEERT€)
'450 BEGIN
'451 C := 9;
452 REPEAT
'453 C := C—i;
'454 CS := C;
(455 IN:T;
(456 1 := TH—1;
1457 REPEAT
1458 T := 1+1;
3459 FLI(3HT(T)
1460 DWCUM(T);
)461 IIORTAL(T)
1462 UNTIL (CS<C) OR T=TH+3C')+RO1JND(46 1—0.2:LTL))
1463 IF (13=2) AND (CS=C) THEN
1464 BEGIN
1465 WRITE('
'466 WRITE(DY:5:1TL:4.C:3);
1467 WRITE(TH:4);
463 WRITE(CS:3);
1469 WRITE(ROIJND(Y(TH) ) :4);
470 WRITE ( ROUN[) ( Y (TH+304ROIJN[) 46 1—0. 2i':TL) ) ) :4);

471 WR:1rE(w( CS,. IL) :3:4 w1iI:n1+30÷ROUND( 46.1—0 .21TL) 3:
472
'473 WRITE(WF[TH±3O+ROUND(46,1—0.2iTL)J:8:2)
474 WRITE (DwNcurll:rH±30÷R0UND (46.1—0 .21TL) 3: :3);
475 WR1TELN
'476 TAI31;

477



73 IF (CS=C) THEN
t79 BEGIN

IF 3:1 THEN
t31 BEGIN

IF TL:::::1L1 THEN
83 BEGIN

IF A=2 THEN
WW := W(CS.TL);

IF A=1 THEN
87 IF' (WMETH+30+ROUND(4610.21TL)J=W0P1ALE)

AND (WFC TH÷30+ROtJNI) (46. 1 •—3.21 rL) j
'f39 =W0FEt1)
490 THEN
491 WW W(CS,TL);
492 :[F ww:::.wopiI:DDyJ THEN
493 BEGIN
494 TLOPTEDDY] 1L
495 CSOPTEDDY] := CS;
496 WOPTCDDY] := t4W;
497 EN[);
493 END;
499 END;
500 ENI);
501 UNTIL (((CS=C) AND (WMETH+30+ROUND(46.1—@.21TL)J=W0MALE)
502 ANI)
53 (WFETH+30+ROUND(461—0.21TL)J=tJ0FEM)) OR
504 (C=.tfl;
505 END;
506 END;
507 IF B=2 THEN
503 BEGIN
509 WRITE(' 7);
510 FOR J:=1 TO 68 Do
511 WRITE(7—7);
512 WRITELN;
513 TAB1;
514 END;
515 END;
516 IF 3=1 THEN
517 BEGIN
513 WRITELN;
519 WRITE(7 7);
520 FOR J:=1 TO 93 DO
521 WRITE( 7_7);
522 WRITELN;
523 IF A=i THEN
524 WRITE( GEEN (3EWICHTSVERLIES O(JDERS 7);
525 IF A=2 THEN
526 (AJRITE( (3EJICHTSVERLIE3T )
527 WRITELN;



FOR I:=1 TO 4 1)0
529 BEGIN
5313 FOR I)DY:=-5 TO 5 1)0
531 BEGIN
532 CASE I OF
533 1: BEGIN
534 IF DDY—5 THEN
535 WRITE(' DY:7);
536 WRITE113DDy:6);
537 IF DDY=5 THEN
533 WR:ETELN;
539 END;
5413 2: BEGIN
541 IF DDY=—5 THEN
542 WRITE( ' IL:');
543 WRITE(TLOPTEDDYJ:6);
544 IF l)DYS THEN
545 WRITELN;
546 END;
547 3: BEG]:N
548 IF DI)Y=—5 THEN
549 WRITEY
530 WRITE(CSOPTEDDY]:6)
551 IF DDY5 THEN
552 wR:ETELN;
553 END;
534 4: BEGIN
'555 IF D[)Y=-5 THEN
556 WRITE( ' RV: 7);
'557 WRITE(WOPTEDDYJ:6:2);
553 IF Dt)Y=3 THEN
559

S WRITELN;
15613 END;
1561 END;
1562 ENI);
'563 END;
'564 WRITE( ' ' ) ;
565 FOR J:=1 TO 98 DO
566 WRITEV—');
567 WRITELN;
563 WR:[TELN;
569 END;
5713 END;
571



572 (
573 ( HOOFDPROGRAIIMA
574 ( —----—
375
576 BEGIN;
577 LINELIMIT(OLJTPtJT.,MAXINT) ;
578 fIAXF;

579 WRITELNY TYPE ANT:1=TOTALE UITVOER;2SUt1fiARy;3=oPTIML');
580 RED(ANT);
581 IF ANT=3 THEN
582 OPTIMAL
583 ELSE
584 BEGIN;
585 WRITELN( ' TYPE:DY,TL,CS ' ) ;
586
587 READ(TL);
588 READ(CS);
589 C : CS;

rxITr.J7) i 7

591 IF ANT:1 THEN
592 TABEL
593 IF ANT=2 THEN
594 SUMMARY;
595 END;
596 END.
EOR----
D OF FILE




