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Voorwoord

In do zomer van 1977 begoimen Cor Dijkstra, Lourens Vuursteen en Adriaan
RLjnsdorp, in cle Lauwersmeerpolder, met een onderzoek naar het gedrag van

de torenvalk. Zij werden gecoacht door Serge Daan, die flog steeds de leiding

heeft van het onderzoek, dat inmiddels is uitgegroeid tot een breed

-torenvalk—veldmuizen project, Daarln wordt ondorzoek gedaan naar de verban-

den tussen het gedrag en de fitness van do torenvalk,
Ret in di-t verslag beschreven onderzoek is gedaan in het kader van dit

project, en beschrljft de rol van het voodsel in de proximate regeling

van de legdatum en do legselgrootte van de torenvalk,

In cut versiag zijn naast de gegevens, die 1k samen met Fred de Haas In

1979, en samen met Henk Xonjer, Nico Driessen, Martin Scheepstra en Willy

SchuJ-te in 1980 verzamelde, vele gegevens van anderen verwerkt,Voor het

welwilJ-end. beschlkbaar stellen van hun gegevens wil ik hen bedanken.

Ret voor het onderzoek nodige veidwerk in de Lauwersmeerpolder zou niet

.mogeiijk zijn zonder de organisatorische en practieche steun van de
Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (R.IJ.P.). De prettige samenwerking

werd en wordt zeer gewaardeerd,

Tenslotte wil ik Serge, Cor, Fred, Marten, Willy en de vele anderen

bedankefl voor de prettige en leerzame jarenlange samenwericing.

Groningen, december 1981, Dlrkjan Masman.

BibHothoek Bioogftch Centrurn

Kerkan 30 — PostbUs 1 4

9750 AA HAREN (Gn.)
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I. Inleiding'

1.1 Lack(1968) stelde dat de voortplanting bij vogels door natuurlijke selectie

zodanig is geevolueerd, dat de ouders, oncler cle egeven omstandigheden,

zoveel mogelijk nakomelingen produceren, Be belangrijkste omgevings—

factoren zouden zijn: het beschikbare voedsel van het leggende , het
voedsel voor de jongen, en het sterfterisico voor do eieren, jongen en

ouders. Het gedrag van de ouclers zal zodanig zijn geevolueerd, dat het

aantal overlevende nakomelingen gemaximaliseerd wordt,

Twee parameters die hat nakomelingschap beinvloeden, zijn de legdatum en

de legselgrootte.De ouders zullen streven naar de optimalisatie van

deze twee grootheden.( optimwii is die combinatie waarbij maximaal aantal

nakomelingen geproduceerd wordt.)

In dit versiag wordt besproken welke rol voedsel speelt bij de bepaling

van legdatuin en legselg'rootte bij de torenvalk(Palco tinnunculus)

1.2 Be legdatum

Bij een aantal soorten blijkt de geboortedatum bepalend te zijn voor de

ovorlevingskans van do jongen. IJIt de gegevens van Kluyver et.al. (1977)

blijkt dat over een periode van 10 jaar berekend, jonge koolmezen(Parus

major) uit vroege legsels een hogere overlevingskans hebben, dan die

uit late legsels. Hen wat genuanceerder beeld geeft van Noordwijk (1980),

die laat zien, dat or ook jaren zijn waarin juist de late legsels de

meeste nakomelingen opleveren.

Voor cle torenvalk hebben Cav4(1968) en van Esch(1982) een verband

aangetoond tussen geboortedatum en overlevingskans. In fig. 1 staat

de overlevingskans tot 1 jaat na uitvliegen, afhankelijk van de ringdatuin,

aangegeven. Bij de torenvalk zijn het de vroege jongen die de hoogste

overlevingskans hebben.

Voedsel speelt een belangrijke rol in de timing van het broedseizoen. Bit

is voor een aantal soorten experimenteel vastgesteld. Door bet aanbieden

van extra voedsel voor de legperiode is het bij een aantal soorten gelukt

de legdatum te vervoegen (Yom—Tov, 1974: Corvus corone ; Kl1ander,

1974: Parus major;Rögstedt, 1981: Pica pica).Ook bij detox'envalkis het

mogelijk door het aanbieden van extra voedsel de legdatusn te vervroegen

(
Dijkstra et, al, 1982),
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In fig.2 zjn doze resultaten sanengeva-L.
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Ring datum fig.2: Do invloed van extra

voedsel, voor en in de leg-.

fig.1: Deel van het aantal periode, op de legselgrootto

geringde torenvalken,dat overleeft en de legd.atum bij de Toren—

tot I juni van het 2e kj. valk, Uit Dijkstra et al. 1981,

Voor de torenvalk geldt dus, evenals voor een aantal andere soorten, dat

de legdatum en daarmee de overlevingskans voor de jongen mede bepaald wordt

door de voedselomstandigheden waarin de ouders zich bevinden.

1.3 De legselgrootte

Do legselgrootte houdt bij eon aantal soorten nauw verband met de conditie

van do leggende . Ankney en l1ac Innes(1978) vonden bij cle sneeuwgans(Chen

oaerulescens) dat do zware eon groter legsel produceerden dan de lichte

Jones en Ward(1976) toonden aan dat O,uelea quolea met de grootste

eiwit voorraad in do vliegspier do grootste logsels produceerden. Hirons

(1976) vond voor do Bosuil(Strix aluco) eon positief verband tussen het

lichaamsgewicht en cLe ovariumgrootte van wildgevangen ç. De die tot

broeden kwamen.,waren zwaarder dan de die dit niet deden.
Bij de -borenvalk woi-t do legdatum belnvloed door do voedselsiluatie. Do

legselgrootte is sterk gecorreleerd met de legdatum (fig.2) Door bijvoe—

ron worden legdatum en legselgrootte beinvloed. Thjgevoerde .. leggen eer—

der en een groter legsel dan de contr6le De bijgevoerde zijn ook
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zwaarder dan de contrôle , op dat moment van het jaar. Daan et.al.(in

prep.) tonen aan dat er in het algemeen een verband bestaat tussen de con—

ditie van de broedende , gemeten als he lichaamsgewicht, en hun legsel—
gTootte (fig.3)

Cav(1968) vond. bij wildge— O.Flevoland 1961/64
Faico tinnunculus Lauwersmeer 1979vangen torenvalk dat van.

___________________________________

ai september een g-roei van

het ovarium ootreedt.(fig.4) 300

In een experiment,waarbj

hij in gevangenschap een 280

groep ()() overvloedig te e—

ten gal en een groop net 280 f
zoveel voerde dat ze in L J 129

ft 28
gewicht niet toenamen,

toonde hij aan dat deze o—
variumgroei afhankelijk is 0

van de voedingsomstandig—

heden.(fig.5) Er blijkt een

significant verband te be— -

staan tussen het lichaams—

gewicht van deze experi—

mentele en hun ovarium
220 I I

3 4 5 6volume . (fig. 6)
clutch sizeHet tot leggen komen van

een individuele torenvalk, I ig.3 Relatie tussen lichaamsgewicht
en legselgroot-te.en de dan geproduceerde

legselgrootte wordt dus mede bepaald door haar voedselsituatie, Met het

lichaamsgewjcht hebben we een goede maat voor haar voortplantingconditje.

1.4 Courtship feeding

Royama(1966) was eon van de eersten,die erop wees dat courtship feeding,

het voeren van de door do &5hin de voortplantingstijd, als functioneel

beschouwd moet worden in het tot voortplantingsconditie komen van het

Krebs(1970) toond.e aan dat een Q pimpolmees(?arus caeruleus) haar opname—
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fig04: Het volume van het linker
ovar±um van wildgevangen
torenvalk 99' in de loop
van het jaár,(naar Cav 1968)

fig.5: Het volume van het un—
ker ovarium van torenvalk

in gevangenechap, on-
aer versohillende voedings—
regimes, in de loop van
het jaar,(naar Cav 1968)

fig.6: Het verband tussen het gewicht
van torenvalk in gevangen—
sohap onder versohillende voe-.
clings regimes, en het volume
van hun linker ovariuin. (naar
Cav 1968)
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snelheid verhoogt door zich door het 'te laten voeren, Nisbet(1973 en 1977)

liet zien dat de van de visdief(Sterna hirundo) ttjdens het leggen qua

voedselvoorzjenjng volkomen afhankelijk zijn van de Be sneiheid waannee

het (5' het voedsel aanbrengt,is bepalend voor het gewicht van het en de
door haar geproduceerde legselgToo-t-be.
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Ook bij de torenvalk speelt courtship feeding een belangrijke rol, Ongeveer

een maand voordat het haar eleren leg±, houdt ze op zeif voedsel te ver—
zamelen. Ze wordt in dat opzicht dan afhankelijk van het (.

1.5 Vraagstelling
Terwiji er dus duidelijke aanwijzingen zijn dat de voedselsituatie waarin
toren1ken zich bevinden met hun broedgedrag gecorreleerd is, worcien in

dit onderzoek de vragen gesteld:

a) in hoeverre de verschillen in gemiddeld broedgedrag tussen de ver—

schillende jaren terug te voeren zijn op verschillen in de voedsel—

situatie in die jaren,

b) in hoeverre de verschillen tussen individuen in een populatie op ver—

schillen in de voedselsituatie in het voorjaar terug te voeren zijn, en

c) in hoeverre deze variaties in legselgrootte en legdatum slechts toeval—

lige strooiing rond het gemiddelde optimum zijn, zoals oorspronkelijk

impliciet in Lack's gedachtengang, of samenhangen met inclividuele ver—

schillen in het optimum.



2. Materjaal en methoden

6

2.1 Plaats van bet onderzoek

Alle waarnemlngen werden gedaan aan torenvalken in de Lauwersmeerpolcler. In

dit gebied staan sinds 1974 nestkasten,waarin de torenvalken broeclen. Op

kaart 1 is de positie van deze nestkasten in 1979 aangegeven,

kaart 1 : positie torenvalknestkasten 1979

WA DO ENZ Et
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2.2 Legdatum en legselgrootte

Vanaf 1977 zijn de nestkasten van april tot augustus geinspecteerd. Urn cle 7

14 dagen (in 1977 cm de 21 dgn.) werden de kasten gecontroleerd op aan—

wezigheid van eieren en jongen, en zijn aanwezige braakballen verzameld.

Aan de hand van aangetroffen nog niet volledige legsels en vers uitgekomen

jongen is onder de aanname dat er elke 2 dagen een ei gelegd wordt, en dat

de broedduur 29 dagen is, de legdatuin bepaald, Voor de kasten waar we bei—

de momenten gemist hebben, due een volledig legeel aantroffen of al ouclere

jongen, is de legdatum bepaald door het midden te nernen tussen het vroegst

mogelijke moment, direct na de laatste contr6le, en het laatst mogelijke mo—

ment, direct voor de eerste contr6le met een volledig legeel. De fout

die hierbij gemaakt wordt is theoretisch maximaal 6,5,4,3,2 dagen vobr
respectiévelijk 2,3,4,5 on 6 legeels. De legselgrootte is het hoogst

aantal aangetroffen eieren in eon kast ( zie ook de Haas 1981).

2.3 De braakbalanalyse

Vanaf rnei 1977 zijn er bij alle nestkasten gedurende het gehele jaar braak—

ballen verzaneld. Deze braakballen zijn geanalyseerd op aanwezige prooires—

ten. Zoogdier kaken werden gedeterinineerd. met behuip van Husson(1962).Het

aantal zoogdieren is bepaald door het aantal niet bijelkaar horende kaken

te tellen, Zo staan 2 rechter onderkaken voor 2 exemplaren, en 1 linker en

1 rechter voor 1 exemplaar. Naast het aantal zoogdieren werd het a.antal vo—

gels per bal bepaald. Aanwezige skeletdelen veren of donaveren staan voor

1 vogel. Due we scoorden 1 vogel tenzij aan de hand van skeletdelen, zoals

snaveldelen vast te stellen. was dat het om meer vogels ging. De vogels

werden niet gedetermineerd. I-let gaat ierbij om zangvogels en juve—

ni;ie

2,4 De gedragswaarnemingen

In tubel 1 zijn alle in dit versiag verwerkte torenvalkwaarnemingen aan—
gegeven, Bij al deze waarnemingen is er naar gestreefd het gedrag van het
te volgen individu, gedurende hele dagen, van zonsopgang tot zonsondergang,
zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Do waarnemingen zijn gedaan vanuit
een auto of schuiltent, met behulp van kijkers en telescopen.

Een belangrijk hulpmiddel bij het contact houden met de vogel is een zender,
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PERIODE
van tot 19..

UaEH ImEN G!JVA3C,F3] VASE OW. WAAflREThS
WAARN. ACEN 1331338

max-min

9—7 13—7 77 85,8 4,3 32 28
31—7 19—8 77 135,6 8,8 36 26

3—10 9—10 77 18,0 1,2 5 5
15—10 20—10 77 88,0 2,9 16 13

7—12 23—12 77 124,9 16,4 41 41

17—1 3—2
31—3 5—4
2—5 19—5
6—6 15—6

26—9 11—10
12—10 20—10

22—3 29—3
10—4 24—4
23—4 24—4

1—5 24—5

3-5 10-5
3—5 11—5
8—5 9—5
8—5

10—5 19—5
14—5 15—5
14—5 22—5
28—5 30—5
11—6 12—6
11—6 15—6
20—6 21—6
25—6 26—6
28—6 29—6

6—7 7—7
10—7 11—7
11—10 22—10

78 165,2 4,0 15 14
78 62,3 5,4 12 12
78 143,1 27,9 49 49
78 70,1 5,6 26 24
78 99,2 15,0 30 29
78 103,5 5,2 16 12

31 24
29 22

75 56

0,0 — —-

2,1 4 3
0,0 — —

0,0 - —

21,1 103 83
11,1 31 21
4,9 29 14
5,4 38 34
9,0 32 28
5,4 40 37
8,4 37 31
6,0 46 41
6,6 28 25
9,2 41 31
1,6 9 3
4,1 23 18
3,1 14 9

J AR/CD
N AR/CD
W AR/CD
W 1) AR/CD/LV
W AR/CD/LiT

AR/CD/LV
W CD/LiT
B ODes
J AR/CD/LiT/Tv
W PE/FH/Th.1 Cs
iT 1) PE/FH/DF1 Cs

P 1) FH/r11/CD/Lv
P
P FR/DR
P PH/DR
L CD/PH/lIE Cs
L CD/PH/DR e
P
P PH/lIE
P FH/1.1
L PH/DR
B CD/FH/113 ca
B 1) Ff3/lIE
B FR/DR
J CD/AR/LV
J Ff3/lIE
J PH/ThE
J PH/DR
J FH/rA1
J Ff3/DR
W HI/HiT CS
iT SE/JR
iT SE/JR
W sE/JR

79 73,3 13,2
79 59,8 9,6
79 25,4 0,0
79 131,0 0,0
79 92,4 14,8
79 107,6 0,0
79 31,2
79 15,8
79 47,4
79 33,7
79 122,8
79 53,5
79 34,5
79 67,2
79 36,4
79 36,0
79 36,6
79 36,4
79 36,2
79 64,9

29—10 2—11 79 14,3
29—10 9—11 79 17,1
13—11 15—11 79 8,1

9 0' 2Kj

5 9 >2
8 ci' >1
9 0'2
5 9 >3
9 ci'3
24 ci' >1

9 0'3
45 9 1

5 9 >3

83 ci' >2

79 9 >1
94 9 >1
83 0' >2
79 9 >1
120 9 >1
101 ci' >2
98 9 >1
120 9 >1
83 ? >2
101 Cl' >2
83 ci' >2
9 0'4
101 0' >2
83 G'>2
101 ci' >2
83 cI">2
101 ci' >2
183 9 1
111 0' 3
109 9 >1
183 9 1

111 ci' 4
109 9 >2

11 0" 4
109 0 >2
238 ci' >2
243 ci' 2

267 0' >2
243 a" 2

245 0' >2
246 9 >2
243 0' 2
253 0' >2
178 0" 2

95 9 3
266 0" >2
178 ci' 2

266 0' >2
260 ci' >2
9 0'5
111 0' 4

Jeep

Kiki
Pim
Joep

Kiki
Joep
K 17
Jeep
Blondie
Kiki

Pares

Ruba
Vera
Parus
Ruba
K 21
Pjotr
Zicka
K 21
Parus
Pjotr
Pares
Joep
Pjotr
Parus
Pjotr
Parus
Pjotr
Pascal
Paulus
PauLlien
Pascal

Paulus
Paulien
Sila
Paulus
Pauli
Bl • Band
Bar
de Paus
Bar
Bl.Spot
Bl.Light
Bar
Broekie
Bobo
Bessie
Billie
Bobo
Billie
Bie
Jeep
Paulus

17—1 24—1
17—1 24—1

1—2 7—2

4—

13—3 27—3
20—3 26—3
31—3 1—4

8—4 10—4
15—4 17—4
15—4 18—4
21—4 22—4
28—4
30—4 7—5
8—5 17—5
8—5 18—5

14—5 16—5
19—5 23—5
22—5 28—5
27—5 31—5
20—10 22—10

3—11 20—11
2—12 24—12

80 20,8
80 30,6
80 28,1
80 9,3
30 17,3
80 17,4
80 8,1
80 12,6
80 23,1
80 31,6
80 46,2
80 25,3
80 13,0
80 52,3
80 128,9
80 139,9
80 39,0
80 50,0
80 12,9
80 69 5
80 26',5
80 53,5
80 60,0

1,6 7 2
2,9 7 6
6,9 12 7
2,0 7 5
1,4 5
3,0 12 4
2,5 3 2
1,3 5 3
4,1 12 3
6,1 31 24
0,0 — —

5,5 20 13
2,3 6 4

10,8 48 23
0,0 — —

18,8 97 71
5,0 32 25
5,9 45 34
3,5 36 28
6,4 73 71
1,4 16 16
4,1 15 15
6,6 20 18

W

iT

iT

P
P
P
P
P
L
P
B

L
L

J
B

B/J 2)
J

iT

w

HK/riD/DM
HE/ND/DR
HE/HR/DR
iTS /:!i

IS/IB.i
ws/rS/D8

WS/NS/D8

TgS/NS/1X4

ws/Ms/IIE

/s/J1s/D11 es
WS/MS/SD/ThM Cs
Ws/rs/s B/BR Cs
35/85/88 Cs

Cs
ws/CD/SD/PH/I
CD/AR/LiT
HI/NW
HI/PM
HI/NW
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van tot 19..

2 2 W HL/HW
4 5 W Mw/IlL

5 5 5 MW/MI/TV
2 2 w i/MI/rv/Ms

11 7 W TV/MS
10 7 5 TV/MSi i p Tv/rIs
13 3 5 Tv/MS
18 1? L TV/MS
16 15 3 Tv/I's
13 9 L
29 22 L Tv/MS
14 11 B TV/MS
18 9 J Tv/Ms
12 11 3 TV/MS/HL
45 38 3 DS/RN/rTV/JV
20 16 J TV/l.IS/JZ

19 14 B Tv/MS
22 17 3 DL/R.N/DS
15 8 B TV/'NS/IU,/JV

6 6 J TV/MS/MF/BM
77 60 3 MS/TV/LS
24 22 J IH/IIV/JdV/MS

7 7 3 idem
26 21 J TV/MS/CD
13 12 3 IIs/Tv/HV/JS
11 5 J idem

8 8 8 Jv/TV/SD/J1 i/C 0/f
4 4 R RN/DL/FH/SD/CD
3 2 3 JV/rv/SrVCrN

6 8 R UL/TH/SD/CD/014
13 15 5 CD/r.1S/WS

8 7 w

Waarnerners: Adriaan Rijnsdorp,Cor dijkstva,Loux-ens lTuursteen,Theo Vulink,Peter

Esseiink,Fred de Haas,Dirkjan Masman,Henk van der Leest,Hans Water—

bolk,Sjef van Esch,Jan do Ruiter,Henk Konjer,Mioo Driessen,1i11y

Schulten,Marten Soheepstra,Serge Daan,Johan Vochteloo,Ruurd Noord—

huis,Date Lutterop,Johan Zijp,Leo Stokman,Barbara Iiilhlers,Iiarti8a

Funck,Inge Hoogenboom,Jan de Vries,Johan Scheepstra,Henk lTisser.

Oprserkingen:1) de waargenornen torenvalk draagt Sen zender

2) dit 0 was in 1980 bigaan en verzorgde tijdens de waarneemperiode

Sen broedend 0 n een 0 met jongen dat zeif niet meejoeg.

Fasen; 5; overwinteren
F; paarvoriming (couitship feeding)
L: leggen
B; broeden

3: jongen in het nest
H: rui

Tabs? 1; Overzicht van de waargenomen torenvalken,

IrOPIN 811MM GEVAN63N
WAMll. JACEN IIUIZEN

max—mm

TASE OPIl, WAARNEJ4?1S

111 5 Paulus 6—i 7—1
9—2 11—2

31

31

15,5
31,0

0,7
1,0

24-2 26—2 81 21,7 0,7
12—3 13—3 81 18,5 1,0
25—3 51—3 81 28,0 2,0

367
551 0"

111 0"

397 15'

86 li'

296 d"

351 f

296

>2
2

5

2

4
2

2

2

tje26 25—3 26—3

Kate 18—3 30—3

Paulus 24.4 29—4

Rafal 27—4 28—4

Faistro 7—4 8—4

tje32 14—4 15—4

Kate 16—4 22—4

6—5 7—5
tje32 25—5 29—5

81
81
81

81

81

81
81

31

81

8,5
25,0
28,5

26,4
25,1

23,1
58,9
24,8

13,2

1,0
2,8
4,8

10,0
1,5
3,8
8,2

4,3

5,3
358
86 0"

2

4

tje32 25—5 29—5

Naestrol8—5 19—5
81
81

11,4
25,1

3,2
4,9

92
245 0"
342 0'
111

>3
>3
>2

5

Qtje27 26—5 27—5

BlueSpolS—5 18—5
tje1l 4—5 6—5

Paulus 11—5 13—5

81
81
81
81

15,5
19,7
29,1
25,3

4,2
3,8
8,5
3,3

397
351 (5'
368 2
351

2

2
2

2

10—6 11—6
Rafel 2—6 24—6
Kate 30—6

Bush 30—6

Kate 15—6 16—6

81
61
81
81

81

19,4
53,5
8,7
5,0

50,2

2,8
9,8
2,5
1,6

5,8
368
351 0

2

2
Bush 1—7

Kate 1—7

14—8 17—3
27—8 28—8

81
81
81

81

9,4
4,4

24,0
27,5

3,1
1,8
1,8
1,8

759 >2 '1aie 1—° 17—3 31 19,d 1,4

2.4 O- 81 Z48 2,0
111 d 5 Paulua 19—1k) 21—13 31 53,1 5,3

359 >2 Ilarie 19—10 21—10 81 25,0 2,0



9

die de vogel draagt(ty-pe:AVN SN1; gewioht: Ca. 4 g'r.; bereik:waargenomen

tot 2 kin,).De zender wordt met behuip van nylondraad bevestigd aan de

basis van een van de m.iddelste staartpennen.

BiJ het protocolleren van het gedrag zijn onderseheiden: zitten, onder—

verdeeld naar de positie die de valk inneemt, vliegen, jagen en cirkelen.

(zie voor een uitvoerige beschrijving Rijnsdorp et. al., 1981 en

Dijkstra 1982)

Ret gedrag is in de hier boven beschreven eenheden op de seconde nauw—

keurig vastgelegd. Voor berekeningen is uit deze gegevens een steek—

proef gebruikt. De steekproef is vericregen door te scoren wat de activi—

teit is aan het begin van elke minuut, Op grond van deze gegevens is de

tijdsbesteding, het deel van de dag be-&eed aan de verschillende

handelingen, berekend.Ook is op basis vaii deze steekproef het rendement

berekend.])at is het aantal gevann muizen per uur jagen. In dit

rendement vinden we een onzekerheidsmarge als gevoig van een aantal on—

zekere gevangen muizen, Ret is in het veld niet al±ijd. mogelijk om het

resultaat van een stoot, een aanval op een nruis, vast te stellen,
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3, Samens-belling van de braakballen

3,1 Inleiding

Braakbalanalyse is een goede manier cm vast te stellen wat vogels eten.

De Bruyn(1979) toonde via braaklalanalyse aan dat de Kerkuil (Tyto alba)
een laag broedsucces heeft in jaren met een laag veldmuisaanbod9 hetgeen

weerspiegeld wordt in het veldmuizenaandeel in de braakballen. Een zelfde

verband vend Hagen(1969) voor de Ruigpootbuizerd(Buteo lagopus).

In dit hoofdstuk wordt de braakba1smenstelling vn de torenvalken in de

Lauwersmeerpolder beschreven. Daarnaast komt de relatie tussen het veld—

muisaandeel in de braakballen en het voortplantingsgedrag van de toren—

valken an de orde. Naar deze relatie is gekeken, omdat de veidmuis de

belangrijkste prooisoort voor de torenvalk is. Van de 2254 iiit braakballen

geidentificeerde prooien waren 1931 (86%) veldmuizen (Microtus arvalis).

3.2.1 De samenstelling in de loop van het jaar

In de jaren 1977 — 1980 werden in de loop van het jaar braakballen ver—

zameld. In 1977 gebeurde dit cm de drie weken, in de andere jaren cm

de 1 of 2 weken. Elk monster bestaat dus uit braakballen van maximaal

1 tot 3 weken oud. De verzameldatum is als criterium gebruikt om de

braakballen te dateren,

De samenstelling van de hraakballen verandert in de loop van he-b jaar

(appendix tabel 1). In fig. 7 is doze verandering weergegeven. Voor de

4 bestudeerde jaren volgt de verandering hetzelfde patroon, Het aandeel

van de alternatieve prooien veer de veldmuis neemt vanaf maart—april toe

tot in juli—augustus. De belangrijkste alternatieve prooien zijn de bosspits—

muis(Sorex araneus) en de vogels.Uit directe waarnemingen aan aangebrachte

prooien we-ben we dat deze laatste groep aanvankelijk vooral bestaat

ult jonge weidevogels, en later aangevuld word-b met jonge spreeuwen

(Sturnus vulgaris). Do groep muizen(rest) bestaat veer 42% ui-b Bosmuizen

(Apodemus sylvabicus), veer 37% ui-b Dwergmuizen(Micromys minutus), en

voor 21% uit Huismuizen (Mus musculus),



fig.7 : Braakbalsamenstelling in de loop van het jaar.

( n is het aantal geidentificeerde proolen)

3.2.2 Interpretatje
De samenstelling van de door ons gevonden braakballen is een resul—
tante van datgene wat de torenvalk eet en het gedrag van de valk. Dit
maakt de interpretatie van de gegevens moeilijk, Hieronder volgt eon
reconstruotie van het menu, met behuip van datgene wat we van het gedrag
weten,

De geana1iseere braakballen zijn verzanield bij cle nesticasten, fleze

ballen komen van een deel van de torenvaikpopulatje, dat varieer-t met
de tijd van het jaar. Verder zullen ze op een moment in het etmaal geproduceerd
zijn, dat eveneens seizoensvarjatje vertoont, Zo zullen winters de ballen
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afkoms±ig zijn van en /of c3'c die de nestkasten als slaapplaats

gebruiken, This 's winters verzamelden we vooral 's nachts geproduceerde

braalballen, afkomstig van de gehele torenvalkpopulatie. Under de aanname

dat 's nachts geproduceerde braakballen qua samenstelling gelijk zijn

aan die van overciag, hebben we met deze braakbalsamenstelllng een

beeld van de menusamenstelling van de torenvalken in de winter.

Zodra liet zich in het voorjaar laa± verzorgen door het ', besteedt zij

een groot deel van haar dag in en rond de nestkast, De door ons in die

tijd, bij de nestkasten waar een paar tot broeden komt, verzamelde

braakballen zijn dus vooral afkomstig van Bij de overige kasten

verzamelden we braakballen van en ongepaarde individuen,De meeste

kasten werden als broedplaats gehruikt, dus in de voortplantingstijd

verzamelden we hoofdzakelijk ballen van . De analyse van deze ballen

geeft een beeld van het menu van de

Naast het gegeven , dat de door ons verzamelde braakballen in de loop

van bet jaar van verschillend.e groepen van de torenvalkpopulatie

afkomstig zijn , is er een tweede gegeven dat interpretatie moeilijk

maakt. hit wanrnem!ngen aan individuele torenvalken en van gevonden

proolen in de nestkasten weten we, dat een deel van de door het d'aange—

brachte prooien koploos is. Ret eet dikwijls de kop van de gevangen

muis alvorens deze naar het te brengen.

1,5

////\ /\ //
// fig. 8: Het aantal muie—

10
kaken per braakbal, in de

\
// loop van het jaar. (gebaseerd

,/ op braakballen met alleen
\ muizeresten, verzameld in
\// 1977—1980)

0,5

J FMAMJ J ASOND
AANTAL 648 735 451 494 191 44 — — — 30 —
MW ZEBAL LEN
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In de braakbalmonsters zijn ballen te onderseheiden met alleen muize—
resten, met muize— en vogelresten, en met alleen vogeiresten. In fig,8
is het aan±al muizekaken per bal met alleen muizeresten in de loop van
het jaar aangegeveri(appendix tabel )'
Vanaf april neemt het aantal kaken per bal af. Na juni neemt dit aantal

weer toe. Waarschijnlijk ligt hleraan het eten van koploze muizen door
het ten gTondslag. Dit fenomeen veroorzaakt een onderschatting van het
aantal muizen in het menu in de maanden mei—ju-li. Het is niet aannemelijk
dat alle gevangen muizen dezelfde kans hebben koploos naar bet
gebracht te worden. Uit veldwaarnemingen bestaat de indruk dat kleine

muizen, spitsmuizen en juven.iele veidmuizen, direct geheel door het
opgegeten worden of geheel naar het gebracht worden,
Het zouden dan alleen de adulte veldinuizen zijn, waarvan dlkwijls de kop
gegeten wordt.Kwantitatieve gegevens zijn hierover niet bekend, Mn-
nemelijk is dat het aandeel van de veldmuis in bet totaal aantal giden—
tillceerde prooien in mel, juni en juli, zoals aangegeven in fig. 7, een on—

dersohatting is van het feltelijk aandeel in hot torenvalkmenu.

Vanwege bovenstaande interpretatie—problemen is een kwantitatieve analyse

van het menu in de loop van het jaar, op basis van deze braakbalgegevens

niet mogelijk,

3.2.3 Het voorkomen van de verechillende proolen in de loop van het jaar

Het grootste deel van de verzamelde braakballen bevat alleen muizeresten.

In tabel 2 is dit aandeel in d4 verschillende maanden aangegeven,

Naand Aantal verzamelde
ballen

% braakballen
met alleen
muizeres-ten

februari 699 98,3%
maart 788 99,0%
april 529 95,5%1e1 676 94,2%
juni 245 83,7%
juli 65 98,5%
november 30 100%

tabel 2: Deel van de verzameice braakballen, dat alleen
muizeresten bevat,
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J)e onderlinge verhouding tussen de verschillende muizesoorten in de

braakballen verandert n cle loop van het jaar(fig. 9)

1007.

-J

fig,9: Het aandeel van cle

50X. versohillende muize—

soorten in het totaalHNJ
aantal gevonden muize—

kaken,

J FMAMJ J ASOND
AANTAL — 874 889 741 692 117 61 — — 41

GEVONDEN

KAKEN

Ret aai-rtal muizekaken per muizehal neemt vanaf april tot juni met 65% af
(fig. 8). Wanneer we aannemen dat dit alleen veroorzaakt wordt door het afne—

men van het aantal velclmuizenkaken (hst 3,2.2),clan zou het aantal

veidmuizenkaken dat we in juni gevonden hebben 35% zijn van de hoeveelheid

die we gevonden zouden hebben, als er geen koploze muizen aangevoerd

zouden zijn. Verhogen we flu het aantal in juni gevonden velchnuizenkaken

met 65, dan neemt het aandeel van de spitemuizenkaken van het totaal

aantal kaken vanaf april tot jim! nog van 4,3 tot 14,1% toe.( zie appendix

tahel )We kunnen dus aniiemen dat het aandeel van de hosspitsmuis vanaf

april in bet menu toeneemt tot in juli. Over de periode augustus tot

october is niets hekend.. In de braakballen verzameld in november komen geen

bosspitsmuizen voor. Bat deze soort s winters vrijwel uit het menu

verdwijnt, zou verklaard kunnen worden uit het 's winters vooral onder—

gronds hivakkeren van de bosspitsmuis (Croin Nichielsen 1966).

Een klein deel van de verzamelde braakhallen bestaat geheel uit vogel—

resten, of voor een deel uit vogel— en voor een deel uit muizeresten.

In fig. 10 is bet % van de braakballen, dat vogeiresten bevat,uitgezet.

veidmuis
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Vanaf maart gaan de vogels een Toter deel van het menu van de torenvalken

uitmaken. DII neemt toe tot in juni, daarna neemt bet weer af. Met

deze toename loopt het aanbod van jonge weidevogels parallel (Dijlcstra 1932).

3.3 Vergelijking tussen de jaren

In fig.l1 is de braakbalsamenstelling in de periode mei—juni in de

jaren 1977—1980 weergegeven. Alleen voor dit deel van het jaar bestaan er

complete braakbalgegevens voor al deze jaren. We kunnen de jaren onder—

ling vergelijken, omdat het aannemelijk is, dat de effecten genoemd in

3.2.2 in alle jaren de gevomden hraakbalsamenstelling op ciezelfde manier

beinvloed hebben.In d.e jaren 1977 en 1980 is het aandeel van de alter—

natieve prooien voor de veidmuis ca. 20%. In de jaren 1978 en 1979 is

dat Ca. 30%.

1977 1978 1979 1980
11.28 11.161 fl.29T 11.66

S telling in de periode

rnei—juni, in de jaren

1977 tot 1980.

fig. 11:
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De gemiddelde legdaturn en legselgrootte van de torenvalkpopulatie per

jaar zijn beide positief gecorreleerd met het aandeel van de veldmujs

in cle braakbalsamenstelling in mei—juni.(fig, 12) In 1977 en 1980 legden de

torenvalken in de Lauwersmeerpolder gemiddeld vroeer en een groter leg—

sel dan in 1978 en in 1979( zie ook de Fiaas 1981).

130

1980

\1979

1978

n4
I O,98

6

r:O96 7
5

977

1979 1978477
I I

60% 70% 80% 90%
PERCENTAGE VELDMUIZEN IN DE BRAAK(3ALLENmej-juni).

fig.2 Het verband tussen het aandeel van cie veldinuiis in de in mei en
juni verzamelde braakballen, en de gemidde].de legdatum en 1e—
seigrootte in de jaren 1977/ t/nt 1980,

Do gevonden correlatie tussen braakbalsamenstelling en gemiddelcIe legdatum
en legselgrootte duidt er wellicht op, dat het aandeel van de veidmuis

in het menu bepalend is voor hot voorplantingsgedrag van de torenvalk,
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We hebben echter slechts de beschikking over de gegevens van 4 jaren en

dan nog alleen voor de periode mei—juni, als het broedproces al aan de

gang is. Gegevens van meer jaren, vooral in het voorjaar, zijn nodig om de

aanwezige causale verbanden op het spoor te komen,

De volgende stap is nu na te gaan in hoeverre or een verband bes-taa-t tusseri
de braakbalsamenstelling van individuen en hun legdatum en legselgrootte.

3.4 Vergelljking tussen individuen binnen n broedseizoen

In fig. 13 is de braakbalsamenstelling per nestkast ultgezet tegen de

legdatum en de legselgrootte, waartoe de in die kasten broedende toren—

valken kwamen, Het gaa± hier om braakballen uit de periode maart tot mel.

Deze periode is gekozen,omdat daarin de torenvalken in de Lauwersmeer

tot broeden komen ( de Haas 1981). Nestkasten waaruit in die periode

ballen verzameld zijn, en waaruit minimaal 10 prooien geidentificeerd

zijn, zijn opgenomen in fIg. 13 ( Appendix tabel ).

fig. 13: Het verhand tussen het

aandeel van de veidmuis in de

braakballen, verzameld in de

13O periode maart—mel, van de ver—

schillende nestkasten, en de
1egdattii en legselgrootte,

'11O
waartoe de in die nestkasten
broedend.e torenvalken kwamen.

Elk punt vertegenwoordigt een

nestkast In een bepaald jaar.

6
( 1ijnenzijn lineaire regressies)

4
1978_..A—..—..

1979—•

PFRCNTAGE VELDMUIZEN IN BRAAKBALLEN (maat-mei)

150
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In alle drie jaren bestaat de trend dat in nestkasten met braakballen,

waarin relatief veel veldmuizen voorkomen, er vroege en grote legsels

geproduceerd worden.

Verband tussen de legclatuni (y)en het percentage veidmuizen in do braakballen(x)

jaar regressielijn r n p

1978

1979

1980

1978—80

yz 158,0 — 0,09 x

y= 155,4 — 0,3 x

y= 176,9 — 0,7 x

y= 169,4 — 0,5 x

0,060

0,790

0,460

0,662

12

7

15

34

n.s.

<0,05

<0,05

(0,0005

Verband tussen de legselgrootte (y) en het percentage veidmuizen

in do braakballen (x).

jaar regressielijn r5 n p

1978

1979

1980

-_1978—8(

y= 3,5 + 0,01 x

y= 2,5 + 0,3 x

y=—5,6 + 0,1 x

y- 1,7 +0,04 x

0,053

0,839

0,312

0,622

12

7

15

34

fl.S.
(0,05
<0,05

<0,0005

Tahel 3: Verband tussen braakbalsamenstelling en legdatuni en legsel—

grootte in 1978— 1980 (r9= Spearman rank correlation coefficient).

Het gevonden verband tussen het percentage yeldmuizen in de braakiDallen

en de legdatuni is voor de jaren 1979 en 1980 zelfs significant. Voor deze

zelfde jaren is bet verband tussen het aandeel van cle veldmuis in de

braakballen en cle legselgrootte significant. This individuen, die relatief

veel veidmuizen eten, komen vroeg tot leggen en maken een groot legsel.

Het is aannemelijk dat torenvalken in het voorjaar voor hun voedsel
hoofdzakelijk aangewezen zijn op veldmuizen( zie hst.3.2), Individuen met

relatief weinig veidmuizen in hun braakballen zouden clan in slechtere

voedselornstandigheden verkeren dan die met veel muizen in hun braakhallen.
Do braakhalsamenstelling is do resultante van de beschikbaarheid van de

verschiilende prooien en de eventuele voorkeur voor een bepaalde prooi van

de torenvalk.Of torenvalken in bet algemeen door een geringe beschikbaarheid

van do veidmuis gedwongen worcien zich op anclere prooien te concentreren, of

dat or individuele en/of seizoensgebonden voorkeu.ren hestaan, verdient

nader onderzoek.
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4. Voedselaanbod in de loop van het jaar

4.1 De muizenpopulatie

In de Lauwersmeer zijn'in 1977 op de Zoutkamperplaat
( Daan en Slopsema

1978) en in 1979 op cle Marnewaard(5choekers en ioogenboom 1981), met
Longworthvallen, veidmuizen gevangen. Dit gebeurde gedurende een aantal
etmalen in de verschillende jaarg'etijden, met 196 vallen en 2x daagse
oontroles.( fig.14)

In beide gebieden werd de veldmuispopulatje vanaf mei groter tot een
maximum in october—november. Daarna nam het aantal gedurend.e de winter
en het vroee voorjaar af. Vanaf april verschenen er sexueel actieve
individuen in de populatie, die hun hoogste aantal in juli en augustus
bereikten.
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fig.14: Ret aantal gevangen veldmulzen per etmaal in do loop van het jaar0
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In beide gevallen komt het patroon in aantalsverloop sterk overeen,

Aannemelijk is dat dit globale patroon door het jaar kenmerkend is

voor de veldmuispopulatie n de Lauwersmeerpolder. Dit type valvangsten

zijn noodgedwongen tot deelgebieden van de Lauwersmeerpolder beperkt.

Ze geven bovendien geen goede indruk van de beschikbaarheid van de

ve1diuizen voor de torenvalk. Dit omdat de vang'baarheid door het jaar

heen kan varieren, o.a. door variaties in activiteitspatroonzoa1s meer

nachtactiviteit in de zomer, ( Schoenniakers en Hoogenboom 1981)

en door variaties in beschutting tegen predatie, omdat 's zomers de

vegetatie hoger is dan s winters.

4.2 Ret jaagrendement in de loop van het jaar

Naast directe metingen aan de veidmuispopulatie is het jaagrendement

(
het aantal gevangen muizen per uur jagen) van de torenvalk bruikbaar

als maat voor de heshikbaarheid van de muizen in cle loop van het jaar.

Deze maat is alleen te gebruiken onder de aarmame dat de valken tijdens

het jagen altijd hun opbrengst maximaliseren. Riervoor is geen bewijs

voorhanden, wel wijs± een groot aantal onderzoekingen aan andere soorten

er op dat cUt een in het algemeen geldende regel zou zijn ( Krebs en

Davies 1978).

In de loop van het jaar verandert het jaagrendement ( fig,15). Het

laagste rendement meten we in februari—maart. Daarna neemt het toe tot

een maximum in juli. In augustus neemt het plotseling sterk af, Dit

herstelt zich weer voor een deel in october— november om daarna sterk

te dalen in de winter.
i-Jet in figuur 14 gegeven anta1sver1oop in de veldmuispopulatie komt

globaal overeen met het gemiddelde jaagrendement van de torenvalken in

de loop van het jaar. Ret rendement lijkt in ieder geval voor een deel
bepaald te worden door het aanbod.
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— fig,15: Ret gemiddelde
I

I jaagTendement per
maand in de loop van

C
het jaar ( —0—).

Be vertical&lijnen
verbinden de maximum

6
en minimum sctting
van het jaaccrendement

van de waargenomen
3 individuen,z

uJ

(9

-,

Er zijn echter een aantal afwijkingen, Ten eers-te is er de daling van
het rendement ii augustus. De in deze periode waargenomen individuen
waren alien in de rui, Mogelijk hangt de daling van het rendement oamen
met het ontbreken van een aantal staart en /of viengelpennen. Ten tweede
neemt het jaagTendement al toe vanaf maart—aprjl, terwiji de veidmuispo—
pulatie dan nog niet toeneem-t, aithans niet waarneembaar in de valvangsten.
Ook wordt het hoogste rendement niet gescoord in de periode met de
hoogste veidmuizenvangeten. Deze twee enomenen zouden verklaard kunnen
worden uit de samensteiling van de velthnuispopulatje ( Dijkstra 1982).
Vanaf april verschijnen er sexueei actieve individuen in deze populatie.
Deze bereiken hun hoogste aantal in juli—augustus. Nader onderzoek naar
het gedrag van de veldmuis zal hier uitsiujtsel moeten geven,
Naast veranderingen in de veldinuispopulatie is het mogelijk dat de hoge
rendementen in het voorjaar ten dele ontstaari door het beschikhaar komen
van de dan bovengTonds actieve spitsmuizer (Groin Nichelsen 1966),
Spitsmuizen worden ook vooral in het voorjaar en de zorner in de braak
balien aangetroffen,
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Do veranderingen in het jaag'rendement van do torenvalk worden dus

waarschijnhijk veroorzaakt door veranderingen in het aantal aanwezige

veidmuizen, veranderingen in het gedrag van de veidmuizen, mogelijke

veranderingen in de beschikbaarheid van de spitsmuizen en de veranderingen

in de capaciteiten van de jagende valk. Een en ander resulteert in een

hoogste beschikbaarheid van de muizen voor de torenvalk in juli.

4.3 Vergelijking tussen de jaren

Het veldm-uisaanbod is niet in alle jaren gelijk (Daan en Slopsema 1978)

Ook het voortplantingssucces van de torenvalk versohilt per jaar, Er

bestaat ongeveer elke 3 jaar een piek in het aantal in Nederland geringde

torenvalken ten opzichte van het 5—jaar gemiddelde. In deze piekjaren

is de overlevingskans van de uitgevlogen jongen eveneens het hoogst,

Voor de jaren dat or gegevens beschikbaar zijn, komt een hoge veld—

muizenstand overeen met een relatief hoog aantal geringde jongen.

(
de Haas 1981, Daan et al. 1982W)

Een in principe bruikbare maat om de door de torenvalken in de Lauwers—

meerpolder ervaren beschikbaarheid van de muizen in de versehillende

jaren te vergelijken, is het gentLddelde jaagrendement van de in dezelfde

maand geobserveerde torenvalken.( fig, 16)

fig. 16: Gemiddeld jaag.-

rendemen-t per maand,
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De gevonden waarden voor het gemiddelde jaagrenciement voor dezelfcle

maand verschillen voor de jaren. Voor een deel is dit terug te voeren

op een verschil in steekproefgrootte ( tabel 2). Binrien een jaar vinden

we grote individuele verschillen in jaagrendement in clezelfcle maand

(Fig. 15 en appendix tabe1),

1977 1978 1979 1980 1981
gemiddeld
jaagrendement

mm,— max,.—. n mm,— max, fl mm,— max,
.

fl mm,— max, mm,— max, fl— .— —

—
——

0
0

3.3— 3.6
—

1
0

——

——

0

0

1.8 —3.1
1.0 — 1.7

2

T
2,9—2.9 2

3.5 — 3.9 1
— 0 — 0 1.8—2.3 1 1.7—3.0 4 4.3— 5,6
—
—

U
0

2,2 — 2.2
1.8—1.8 1

2,3 — 3.0
3,3—4,3 2

2.4 — 3.8
5.0—6.6

3
4

2.3 — 3.1 5
2.9— 4,0 8

— 0 4,3 — 4.6 1 4,3 — 5,3 3 — 0 5.2 — 6.2 4
6.5 — 7,4
2.9— 4.].

T
1

—
—

0
0

5.2 — 5.9
—

2

0
—
—

Q
0

3.5 — 4.9
3.1— 3,3 2--

4.4- 5.1
——

- --
2,4—2,7

—_

-o-
2

0

--
3.1-4.6
3.7— 5.1

--
2

2

--
11,3-11.3
3.4—3,4

T
T

I --
3.8-4.0 2

—
2,5—2,5 T —— 0 — 0 2,7—3.0 1 — 0

Tabel 2: Gemiddeld jaagrendement per maand voor de
jaren 1977—1981 (n= het aantal eobserveerde individuen)

Wanneer we een representatieve steekproef van de jaagrendementen in een

maand hebben, dan verwachten we dat het gemiddelde jaagrendement de

muizen beschikbaarheid in die maand van dat jaar weerspiegelt,

Alleen voor de maanden april en mei zijn er voor 1978—1981 rendementgege—

vens beschikbaar. Naast deze gegevens staat in tabel 3 heL gemiddeld
aantal uitgevlogen jongen per broedsel in de versehillende jaren aangegeveJ.

(Deze laatste gegevens zijn voor 1978—1980 gehaseerd op de ITaa 1981,
voor 1981 is het aantal uitgevlogen jongen per broedsel op dezeifde

manier berekend.)Dit om na te gaan in hoeverr de verschillen in ge—

middeld broedgedrag tussen de verschillende jaren terug te voeren zijn

op verschillen in de voedselsituatie in die jaren.



gemiddeld jaagrendement in april 2.2—2.3 2.3—3.0 2.4—3.8 2.3—3.1

gemicIdeld jaagrendement in mei 1.8—1,8 3,3—4.3 5,0—6,6 2,9—4,0

gemiddeld aantai uitgevlogen
jongen per broedsel

3.4 3.6 5.1 4.0

Tabel 3: Het gemiddeld jaagrendemen in april en mei
en bet gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per broedse].
in de jaren 1978—1981.

De gemiddelde jaagrendemenlen in april en mei 1978 zijn relatief laag,

die in 1979 en 1981 zijn intermediair en die in 1980 zijn relatief hoog,

Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per broedsel in deze jaren

correspondeert met deze volgorde. Vooral de gegevens voor 1980 en 1981,

die wat betreft de rendementsgetallen op een groot aantal vogels gebaseerd

zijn, geven aan dat een hoog muizenaanbocl in een jaar waarschijnlijk

het aantal geproduceerde uitgevlogen nakomelingen verhoogt,

Naast bet systematisch met klapvallen bemonsteren van de muizenpopu—

latie, zoals we claar in het voorjaar vah 1981 inee begonnen zijn, zal het

meten van de jaagrendementen van de torenvalken in het voorjaar een

goede maat zijn om de muizenbeschikbaarheid in een jaar te karakti—

riseren.

24
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5. Case study van 2 broedparen

5.1 Inleiding

In dit hoofdstulc zal aan de hand, van een case study van 2 broedparen

de in hst, 4 genoemde verbanden tussen muizenbeschilcbaarhejd, jaag-.

rendement en broedgedrag op individueel niveau geanalyseerd worden.

Beschreven wordt de broedplaatskeuze, het jaagTendement van bet en de

consequentjes daarvan voor het legmoment en de legselgTootte van bet

Van maart tot juli 1979 werden twee torenvalkparen hestudeercl. Deze

paren bewoonden de twee naburige nestkasten, kast 21 en kast 1 in Kollumer—

oord, in het zuid—westen van de Lauwersmeerpolder.

Van 22 maart tot 10 april bezette n paar beide nestkasten (registr,

nr. 83, hierna d'83, registr. nr, 79, hierna 79),
Na 10 april bewoonde dit paar definitief kast 1 en werd kast 21 bezet

door een ander paar ( dregistr. nr. 101, hierna d"ioi, registr, nr 120,
hierna 120). Bit laatste paar werd eind april voor het eerst in Icollumer—

oord gesignaleerd.

Op 9 maart konden we in het gehele gebied, dat later door de beide

als jaaggebied gebruikt zou an worden, een relatieve dichtheidsschattjng van
de op dat moment aanwezige veldjiiuizen maken, Viak voor die dag trad de

dooi in en verdween de sneeuwbedekking, die vanaf december 1978 bestaan

had. Be veldinuizen hadden in die periode looppaden en holletjes gemaakt

op de grens van vegetatie en sneeuwdek, We liepen in het gebied een aantal

raaien van 100 stappen ( ongeveer 100 m. ), Per stap van ongeveer 1 m.

scoorden we een + wanneer er een of meer muizonsporen zichtbaar wareri

op of binnen 1 m• aan beide kanten van de raai, zoniet dan scoorden we een —.
Als muizespoor werd alleen een muizeholletje of looppad gerekend. Op deze

manier beschreven we dus ongeveer 200 m2. per raai,

5.2.1 Broedplaatskeuze van 83

In do periode van 22 maart tot 10 april 'bejoeg 83 in een gebied rond
K2l en 1G. In fig. 17 stoat de vergelijking tussen zijn jagen boven het

gebied rond K21, het gebied dat hij na 10 april fbi meer bezocht, en boven

het gebied rond Ki, bet gebied dat gedurende de rest van d.e voort—

plantingstijd zijn enige jaaggebied was.
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In het gebieci ronci K? telden we op 9 maart rum 2 keer zoveel muize—

sporen per 100 in. als in het gebied rond K21. In dit eerste gebied liepen

we 19 raaien, waarop we gemiddeld 37,2 keer + scoorden per 100 stappen,

in het tweecle gebied liepen we 42 raaien, waarop we gemiddeld 17,6 keer +

scoorden per 100 stappen.

fig. 17: Vergelijking tussen het

jagen van 83 boven de twee

delen van zijn jaaggebied, in de

periode van 22 maart tot 10 april.

( a = getelde muizesporen op

9 maart; b = jaagTendement;

o = stootfrequentie; d =stoot—

succes)
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5.2.2 Discusie en conclusie

Het versehil in muiensporendichthejd tussen de twee gebieden gemeten

op 9 maart is significant ( )'1 11,8; p<0,01; appendix blz, , ).
Wanneer we aannemen dat de muizensporendjchthejd een maat is voor bet

muizenaanbod, en dit versohil tussen de twee gebieden daarin in de loop

van maart is blijven bestaan, clan koos (83 voor het gehieci met bet

hoogste muizenaanbod.

Het stootsucces van 83 was in beide gebieden exact geiijk( 1 % van
cle stoten met een bekend resultaat leverde een muis op). Under de aan—

name dat het muizenaanbod in de gebieden verschilde, kunnen we con—

cluderen dat het stootsucces niet beinvloed werd door het muizenaanbod,

of door eventuele terreinverschjllen,

De stootfrequentie in de twee gebieden verschilt niet significant ('o,39;

p=(o,7; appendix b1zI ). De trend in het verschil komt overeen met het

gemeten vers'chil in muizensporendichtheid.

Het jaagrendement in de twee gebieden versehilt niet, omdatnochhet

Stootsucces,noch de stootfrequentie significant verschillen.

Het is dus aanriemelijk dat 83 op 10 april koos voor het gebied met het

hoogste muizenaanbod. ]t hlj dit deed op basis van de hoeveelheid

voedsel , die hem. een uur jagen in de verschillende gebieden opleverde,

is in dit geval niet aantoonbaar,

5.3.1 Vergelijking van het jaagrendement

In fig. 18 staat het verloop van het jaagrendement van d83 en (1Ul
aangegeven. Elk punt is gebaseerd op minimaal 2 dagen waarnemen. Het

aantal minuten jagen waarop de waarde is gebaseerd, staat aangegeven.
De verticale lijnen verbinden de maximale en mininiale waarde, De ge—

stippelde lijn staat voor het jaaggebied rond K21, de getrokken lijn
voor he-t gebied rond Ki. De open syrnbolen geven aan dat er jongen
in bet nest te verzorgen zijn. De pijien geven de dagen aan waarbp
eieren gelegd werden,
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fig.I8: Het jaagrendement van f 83 en 101, in tie loop van het jaar.

Het verloop vertoont dezelfde trend, die we al zagen voor het gemid—.

delde jaagrendernent van de gehele waargenomen populatie (fig,14). Het

niveau van het rendement versohilde tussen beide &rgedurende de gehele

waargenomen periode. 83 ving bij elke opname 2 . 3 muizen meer per

uur jagen dan d'ioi.

5,3,2 Stootsucces en stootfrequentie

I-Jet jaagrendement wordt bepaald door het aantal keren,per uur jagen,
dat een valk stoot, en het succes dat hij daarhij heeft. Voor beidec'

was er een toename van het stootsucces in de loop van de tijd. Zij

vergehilden niet in stootsucces, (fig.19) De stootfrequentie nam voor

beide in de loop van het seizoen iets toe, In stootfrequentie versohilden

de g'wei, c83 stootte bij elke opname vaker per uur jagen dan d' lOl(fig,20).
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fig. 19: Stootsucces van d 83(s)
en d'ioi(s) in de loop van het
Jaar. (zie voor de verklaring van
de syibolen begin hst. 5.3.1)

fig.20: Stootfrequentje van (83 (.)en ('lOl () in de loop van het jaar

5.3.3 Cevangen bosspitsmuizen en juveniele veidmuizen in de loop van

het seizoen

In hst, 4 is al opgemerkt dat do toename van het jaagTendement in het

voorjaar missohien voor een deel veroorzaakt wordt door een toenarne van

het aantal bovengronclse bosspitsmujzen en een gedrasveranderjng van

de muizen, doordat ze gaan reproduceren. Om hier meer inzic't in to krijgen

is voor de hier beschreven in tabel 4 de samenstelling van de gevangen

muizen aangegeven.

Wanneer we april bui±en beschouwing laten, omdat er zo'n klein deel van

de muizen geidentificeerd is, dan zien we dat de bosspitsmuis in alle

maanden ongeveer eenzelfde deel uitmaakt van het totaal aan-tal deiden—

tificeerde muizen.

Konnelijk is in mei de reproduktie bij de veldmuizen begonnen, Er warden

dan voor het eerst juveniele veidmuizen gevangen. Na mci neemt bet aandeel

van de juveniele veldmuizen in het totaal aantal gevangen veidmuizen weer af,

I,
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maand valk totaal
aantal
gevangen
muizen

totaal
aantal
geidentifi-
ceerde
mul zen

veidmuis bosspitsmuis

adult juv.

maart

april
mei

juni

juli

83
83
83+L01

83+t101

83+10l

18

23

232

128

70

14(78%)

6(26%)

195(84%)

97(76%)

45(64)

10

2

110

64

31

-
—

46(29%)2

11(15%)

5(14%)

4(29%)

4(67%)

39(20%)

22(23%)

9(20%)

Tabel 4: De door 83 en 101 gevangen muizen, onderverdeeld naar

veidmuis (adult en juveniel) en spitemuis (zie voor basisgegevens en

interpretatie daarvan appendix tabe1[).

1= deel van totaal aantal gevangen muizen; 2= deel van totaal aantal

veldniuizen; 3 cleel van totaal aantal geidentificeerde muizen.

5.3,4 Inclividuele kwaliteitsverschillefl

Gezocht is naar een mogelijkheid om onderscheid te kunnen rnaken tuasen

de invloed van de aard van liet jaaggebied en en de invloed van de

kwaliteiten van cle individuele op het jaagTendement. Doorciat d.e

torenvalk sterk territoriaal is in de voortplantingstiid, was het niet

mogelijk om aan heide in dezelfde periode, boven hetzelfde gebied

waarnemingefl te doen. Om toch een indruk van de invloed van deze twee

groo±hedeh te krijgen, zijn in tahel 5 he jaagrendement, de stoot—

frequentie en het stootsucces boven hetzelfde gebied vergeleken ( het

lichte gebied, rond K21, in fig.17). De waarnemingen zijn uit versohil—

lende perioden. Jarom moet bij de interpretatie rekening gehouden

worden met de veranderingen in het seioen, zoals die in fig. 18 19, en 20

te zien zijn. De verschillen in jaagrendement en stootsucces zijn

verklaarbaar uit deze veranderingefl in het seizoen, en geven geen inzicht

in kwaliteitsverSchillefl tussen Hot niet verschillen van de stoot—

frequentie kan een verschil tussen de craangeven. Wanneer we aannemen dat
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het veldmuizenaanbod in me! hoger was dan in maart, dan stootte 83
b!j eenzelfde muizenaanbod vaker dan 101.

Individu 0'83 cioi
Periode 22—29 maart 28—30 mel

Uren jagen 3,6 5,0

Gevangen muizen: max0

mm.
7 15

5 10

Stoten zonder suoces 21 21

Jaagrendement: max.

mm,

1,9 3,0

1,4 2,0

Stootfrequentje 7,8 7,2

Stootsuoces max,

mm.

0,25 0,42

0,18 0,28

Tabel 5: Gegevena over het jagen van (5' 83 en ( 101 boven het—
zelfde gebied, waargenomen in versohillende periodes.

5,3,5 Discussie en conclusies

Voor belde het stootsucces en de stootfrequentie toe in

de loop van het seizoen. De toenemende stootfrequen-tie kan verklaard
worden uit het toenemende aantal veidmuizen, zoals dat algemeen in de

loop van het seizoen gevonden wordt, en het mogelijk beschikbaar komen

van bovengrondse spitsmuizen. (Croin Michielsen 1966) Naast het toe-.

nemen van de aanwezige aantallen.zou een gedragsverandering,bjjv, in

verband met de reproductie, de beschikbaarheid en de vanghaarheid van

d.e muizen kunnen verhogen. Naast de veranderingen in het gedrag van de

muizen zou het stootsucces beinvloed kunnen worden door een verandering

in de soort muizen1die gevangen worden. Wanneer we aannemen dat de

geidentificeerde muizen een representatieve steekproef vormen uit

de door de valk gevangen muizen, dan is het aandeel van de bosspi-ts-.

muis van he-t -totaal aantal gevangen muizen constant, Het aandeel van de
juveniele veidmuizen was het hoogst in mei en nam daarna af. This in dit
geval is hetniet aantoonbaar,dat de toename van het tootsuccesonitstond,
doordat er in de loop van de tijd relatief meer hoesp!tsmuizen en/of

juveniele veidmuizen gevangen werden,
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Tenslot+e moet onderzocht worden, of de gemeten jaagrendementsverschillen

ontstaan kunnen zijn door een versohil in heersende windsnelheid. tijd.ens het

waarnemen. (windgegevens van K.N.1i.I . station Lauwersoog)

Re heersende windsnelheid is van invloed op het jaagrendement(Waterbolk

en van der Leest 1979; Dijkstra 1982). Uit fig,21 blijkt dat dit ook

geldt voor de hier beschreven Ret jaagrendement neemt af bij

toenemende windsnelheid. Ret verschil in jaagrendement tussen de

werd bij alle windsnelheden gevonden,

7.

a)
p4

fig.21: Relatie tueaen heer—
sende windeneiheid en

3. laagTendement van
'83 (•) en d'].O1 (U).
(d.e verticale ]Jjnen ver—

1
binden het max, en mm,
jaagendement)

I I

2 5 8 11

WINDSNELHEID

In fig.22 is de frequentieverdeling over de verschillende windsnelheids—

klassen van het aantal waarneemuren gegeven. Deze verdeling is n.iet

gelijk voor de ed'! (X 12,92; p =<o,ool; zie appendix blzl9-)

3'83 is meer waargenomen bij sterke wind dan '101. Dat betekent dat

het jaagrendement van 101 steeds een oversohatting is ten opzichte

van dat van 83, Dit veroorzaakt dus een onderschattin van het verschil

in jaagrendement tussen de di. Het gemeten verschil werd dus niet ver—

oorzaakt door het waarnemen bij verschillende windsnelheden,

-r I - I I

14 17 20 23 26 29
tN 4M. PER SECONDE
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fig.2: Verdeling van de
waarneemuren over
de versohillende
windsnelheids—
kiassen.

5.4.1 Verge]Jjking van cie tijdsbesteding
Naast het jaagrendemen-b te de hoeveelheld tjd besteed aan jagen bepalend
voor het aantal muizen dat er per dag gevangen wordt.
In fig.2'3 staat aangegeven hoeveel uur per dag er in de loop van de tijd be—

steed werd aan jagen. Het gaat hier om gemiddelden van dagen waarvan 75% of
meer van de tijdsbesteding bekend is. De waarden zjn omgerekend naar bestede
tijd per aotieve dag. De lengte van de actieve dag is berekend op grond van de
bekende begin en eind—tijdstippen van de actievedag (in— en u.itvliegen van de
slaapplaats) voor die tijd van het jaar van de beide d'(f. Voor d'83 levert cUt
een vTij complete serie punten op. Voor cf 101 iaalleen de tijdsbesteding in

broed— en jongentijd goed bekend. Van hemhebben we 1 waarneemdag, 1 week
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fig.2: Tijd besteed aan jagen en vliegen, door c83() en d'ioi(.)
in de loop van het jaar.( = gegeven gebaseerd op 1 dag met slechts 55% van de tijd
geobserveerd)
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voor het leggen. Hiervan is 55% van zijn tijdsbesteding bekend. Oingerekend

naar de geheleactievedag jaag hij die dag 3,7 uur ( () fig.2).
Eind maart, begin aprilbesteedde 83 ruim 2 uur per dag aan jagen. Dit nam

viak voor het leggen sterk toe tot bijna 5 uur per dag, In de broed— en

jongentijd nam dat weer af tot rond de 3 uur per dag.

Zowel in de broed— ale in de jongentijdbesteedde(5' 101 bijna 2 uu per dag meer
aan jagen dan (83. Aan het eind van de jongentijd, toen de beid.e ç gingen

meejagen,werd dit versohil veel kleiner doordat (' 101 m.inder ging jagen. In
die periode handhaafde (5' 83 het niveau ctat h5j voordien had.,
In fig 22 is ook het aantal uur vilegen per dag aangegeven. Voor beide
geldt dat ze meer gingen vliegen in de jongentijd.
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5.4.2 Disoussje en conclusje

In fig. 23 is eind april een pisk te zien in hot aantal uren dat

83 per dag aan jagen besteedde. De waarneemperiodes van begin en

eind april zijn goed te vergelijken. De gemiddelde windsnelheden op de

waarneemdagen in deze periode versehilden niet (X 0,01; p=<0,95;
appendix blz. /5).Begin april regende het niet, eind april regende

het heel weinig. De waargenomen verhoging van het aantal uren jagen

per dag, viak voor het leggen, is dus niet ontstaan door de weers—

ometandigheden, maar zeer waarsehijnlijk door de motiva-tie tot jagen

van 83. De waarneemdagen in begin rnei, dus tijdens do leg, versehil—

den kwa weersomstandigheden wel van die in eind april. Van de 3 waar—
neemdagen in begin mei heerste er op 1 dag(3 mei) een vergelijkbare

niet verschillende windsnelheid, 0,33; P=<o,7; appendix blz. c)
Op deze dag besteedde 83 4,0 uur aan jagen, Ook dit is een duidelijke

verhoging ten opzichte van Ie begin april waargenomen waarde.

De twee andere waarneemdagen in de legfase (4 en 7 mel) werden ge—

kenmerkt door respectievelijk extreem lage en hoge windsnelheden,

Hlj besteecide die dagen respectievelijk 3,0 en 2,9 uur aan jagen.

De voorzich-tige conclusie is dat 83 onder gelijke weersomstanclig—

heden vlak voor en tijdens de leg meer tijd per dag aan jagen be—

steedde, dan begin april, Kennelijk was zijn motivatie om te jagen

vlak voor en in de legfase groter dan in het begin van het voort—

plantingsseizoen.

Er was een verschil in aantal uren jagen per dag in de broedtijd tussen

de 10l leverde voor het verzorgen van zijn ç. broedend op 4 eieren,
een grotere inspanning dan (p83 voor het rerzorgen van zijn , broedend
op 6 eieren. Voor de jongentijd is de situatie wat moeilijker ana—

lyseerbaar, De eieren van 79 kwamen niet uit, Om toch het gedrag
van 3' 83 te k'unnen blljven bestuderen, legden we 53 dagen na het leggen
van het eerste ei 3 jongen in het nest. Bij een normaal verloop

zouden er 39 dagen na het eerste ei 6 jongen te verzorgen zijn geweest,

Door deze ingreep werden beide op hetzelfde moment met even oude

jongen geconfronteerd. l01 leverde voor het verzorgen van zijn met



4 jongen een gTotere inspanning dan d'83 voor het verzorgen van zijn
met 3 jongen.' 101 joeg in die tijd 2 uur meer per dag dan cr83.

Beide v1ogen in 1e jongentijd meer dan daarvoor. Dit zou te maken

kunnen hebben met bet gTotere aantal nestbezoeken, om prooien te

brengen in die periode.Biialle waarnemingen vloog 10l meer dan (?83.

Dit kan verklaard. worden uit het grotere jaaggebied van crioi. Ret

jaaggebied van c'83 was in die periode 57 ha. groot, dat van 101

was 119 ha. groot. ( berekend door Schulte 1981)

5.5.1 Vergelijking van de prooiaanvoer

In fig.24 staat het gemiddeld aantal prooioverdrachten in de loop van de

tjd aangegeven.Het gaat hier om prooioverdrachten van het 'aan en/of

jongen.

Rind. maart, begin april begint (p83 zjn prooien te brengen. Viak voor het

leggen neemt d.it sterk toe. Tijd.ens broaden stabiliseert het a.antal wat, oni

op het moment dat er jongen te verzorgen zijn,weer toe te nemen. Voor zover

we hebben kunnen waarnemen vertoonde d.itzelfde patroon.
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In tabel 4 staan het aantal prooioverdrachten per dag nog een keer aane—
Ze zijn geordend naar voortplantings fase en opgedeeld in overgedragen mu!—
zen en vogels.Er is een sehatting gemaakt van de hoeveelhejd overgedragen
biomassa. Dit is gedaan op basis van de eettijden van het per gebrachte
prooi. & bestaat eenverband tussen de eet-tijd en het gewicht van de gege—
ten prool (Dijkstra 1981).Wanneerer

geen eettijd bekend was Is het gewlcht
gesohat op grond van de besohrijvlng van de prooiz ve1dinuj,
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Voortplantings
fas e

mdi— Pen ode
vidu

Deel
vd.
actie—
ye dag
in bid.

Overge-
dragen
muizen
of deel
daarv-an

dragen
vogels
of deel
daarvan

overdr.
per ac—
tieve
dag

Overge-
dragen
biomassa
per actie—
ye dag

,00URTSHIP—
FEEDING'

d'83

cioi

22—29maart
lO—ilapril
23—24april

8—9 mei

90%
85%
89%

96%

—

3
13

6

—

—

—

5

—

1,8
7,3

5,7

0,0 gr,
33,2 gr.

108,7 gr.

94,6
LEG: 6 eleren

4 eleren

83

101

3—4 mei
7—11 mel

14—l5xnej.

95%
95%

100%

—

16
37

10

—

—

3

8,4
7,8

6,5

gr.

140,0 gr.
105,7 gr.

130,1
BROEDEN:

6 eieren

4 eieren

c? 83

101

14—22mei
ll—l2ji.mi

28—30mei

96%

77%

94%

79
14

18

1

—

—

10,4
9,1

6,4

gr.

90,9 gr.
82,7 gr.

82,9 gr.

JONGEN:

3 jongen
4 jongen

(p83

crioi

25—26juni

20—21juni

99%

94%

33

22

—

—

16,7

11,7

?

?

JONGEN: 2 jng.
(o jaagt
mee) 4 jng,

83

101

6—7 juli
28—29juni
10—lljuli

99%

100%

93%

34

27
24

—

2

—

17,2

14,5
12,9

?

?

tabel 4: Prooiaanvoer in de verschillende voortplantinge fasen.
(de overgedragen biomassa is gesohat op basis van de
eettijden; Dijkstra 1982)
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kielne of stukje muis. De bj deze beschrijving behorende bekende eettijden

zijn daarvoor gemiddeld. ( Appendix blz, 6)

In de periode van courtship feeding en eileg brengt c5 83 zijn meer per dag

dan Cl0l, En week voordat het aerate ei gelegd wordt,versohilt dat 14 gram

per dag. In het begin van de leg is dat versohil 10 gram per dag, En week

nadat het broeden begonnen is krijgt het van C5' 83 8 gram meer per dag dan

het van C5' 101.

5.5.2 Discussie

Het verloop van het aantal prooioverdrachten en de gesohatte hoeveelheid

overgedragen biomassa in de loop van de tijd suggereertdat het d'probeerde

te voldoen aan de vraag van het en de jongen. Wanneer we het aantal prooi—

overdrachten, de tijdsbesteding en hat rendement van d' 83 in de loop van de
tijd bekijken, dan kunnen we het volgende opmerken. Kennelijk was hij door het

toenemende jaagrendement in staat om met minder dan een evenredige toename

van het aantal uren jagen per dag het aantal prooioverdraohten op te voeren.

Alleen voor de toename van het aantal prooioverdraohten in de loop van april
voerde hijpndanks zijn ti3delljk verhoogde jaagrendement, het aantal uren jagen
per dag9Toor de toename van het aantal prooioverdrachten bepin juni, wan—

neer er jongen in het nest zijn, verhoogde hij het atal uren jagen per dag
nie t.
Be in tabel 4 gegeven overgedragen hoeveelheid biomassa is een schatting.

Iarom kunnen kleine verschillen hierin geen basis zijn voor een conolusie.

Bet aantal prooioverdrachten per dag is weliswaar direkt waargenomen, maar
u.it de schatting voor de biomassa blijkt,dat kleine verachillen in het aantal

prooioverdrachten niet parallel lopen met de verschillen in de gesohatte hoe—

veelheid bioinassa.

Be voorzichtige conclusies zijn dan ook dat (3' 83 een week voor het leggen zijn

meer voedsel braeht dan c5'l0l.(vgl.23_24april en 8—9 mel). Tijdens de leg

brachtenbelde meer dan daarvoor, en tijdens broeden nam de hoeveelheid.

aangebracht voedsel weer af. Ondanks het groter aantal uren jagen per dag

s1aagdec 101 er in de jongen fase niet in evenveel voedsel per dag te brengh-

en als 83.

Dat ('83 meer voedsel aan zijn jongen bracht is opvallend omdat hij minder
jongen te verzorgen had dan (3' 101. Toch viogen al de 4 jongen van ( 101

iilt. In hoeverre dit met zijn 5 uren jagen per dag, aan de grens van zijn



mogelijkhed.en zat is niet duidelijk. Een indicatie zou kunnen zijn dat hij, zo—
dra zijn ging meejagen, het aantal uren jagen per dag verlaagde, Toen het
van Cr83 ging meejagen,b].eef dit (5 evenveel tijd aan jagen besteden als

daarvoor in de jongentijd. d' 83 braoht gedurende de hele jongentijd een over—
maat aan voedsel, Bij elke nestkastcontr8le vonden we muizen in de
netkast,

De vraag in hoeverre er een liniet zit aan het aantal uren jagen per dag dat
een d' kan opbrengen, waar deze ligt, en hoe dit zich uit in de aangebrachte
hoeveelhejd voedsel, is in het voorjaar van 1981 experimenteel benaderd door
T.Vulink en MeScheepstra(doctoraalverglag in voorbereiding)

5.6.1 De legdatuin en de legselgrootte

In tabel 5 staan de legdatum, de legselgrootte en het gewicht van het broe—
dende van de hier beschreven paren. De legdatuin en de legselgrootte zijn

exaot bekend omdat de kasten tijdens de leg elke 2 dagen gecontroleerd zijn.

Nest-

kast
(f' Legdatum

le ei
Legsel—
grootte

Gewioht broedende
daturrt

1_— 83 79 01.05,79 6 14.05.79

grammen

302 gr,
21 101 120 14,05,79 4 31.05.79 247 gr,

tabel 5: Leggegevens van de paartjes van Ki en K21.

5.6.2 Discussie

In 5,5 hebben we gezien dat 79 in de periode viak voor het leggen meer
voedsel ontving dan 120. Met deze situatie hebben we vergelijkbare omstan—

digheden met die in het bijvoerexperjment zoals dat beschreven is door Djk—
stra et al(1981) (zie fig 2), Ook bj de hier beschreven paren lijkt de hoe—
veelheid. voedsel,die de krijgen invloed op de legdatum en de legselgTootte
te hebberi. 79 legt 14 dagen eerder en 2 eieren meer dan 120,

Ook het gewioht van de als ze aan het broeden zijn verschilt, Ret vroegste
is het zwaarst. Dit komt ovreen met de populatie gegevens uit 0,Flevoland

en de Lauwersmeerpolcler.(fjg,3)

Waarsohiu1]jk is niet allen de hoeveelheid aangebracht voedsel in de tijd
rond het leggen bepalend voor het hier gevonden verschil in legda-tum en 1eg-.

seigrootte tussen de hier beschreven paren, Het paar dat in El tot broeden
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kwam was eerder in het gebied aanwezig en kon daardoor eerder met de

voortplanting beginnen. Uit een experiment, uitgevoerd in het voorjaar

van 1981, blijkt dat wanneer late paren, die dus nog niet gelegd hebben,

bijgevoerd worden, deze geen groter legsel leggen dan niet bijge—

voerde paren, die in andere jaren in dezelfcle tijd legden ( zie versiag

3e jaars cursus dieroecologie, voorjaar 1981 en hst. 6 van dit versiag),

Ook de bijgevoercle parei vertonen de trend van de kleiner wordende

legsels in de loop van het seizoen, zoals die te zien is in fig,2.

5.7 Samenvatting

De aan de beide paartjes verzamelde gegevens zijn nog eens samengevat in

fig,24.

Het vroegst aanwezige paartje, (83 en 79, kiest begin april voor nest—

kast 1. Rondom deze kast heeft het (5' in de voorgaand.e periode het hoogste

jaagrendement. R&j vestigt zioh in het gebied met het hoogste muizenaanbod,

Het tweecle paartje, 101 en 120, vestigt zich eind. april in nestkast 21.

In de loop van het seizoen neemt het jaagrendement van beid.e toe. Dat van

cf 83 is steeds hoger dan dat van (3' 101. Het verschil in jaagrendement wordt

veroorzaakt door een versohil in stootfrequentie. 1 101 stoot steeds mind.er

per uur jagen dan 83.

In de periode viak voor het leggen brengt (f 83 zijn Q. meer voedsel dan i3' 101,

Het vToeg aanwezig zijn, en de g.rotere hoeveelheid. voedsel viak voor de leg

veroorzaakt waarschi}n1ijk het vroegere en grotere legsel van ç. 79.
In alle fasen van de voortplantingsperiode, waarvan tijdsbestedings gegevens

bekend zijn, levert (5'101 een grotere inspanning, gemeten in uren jagen en

vliegen per dag, dan (3' 83.
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fig,25: Sainenvatting van de gegevens ult dit hoofc1ituk.

F.C. de Haas /D.Masnian

ranges of d 83 (.)
and 1O1 (A)

in March 1979

voletrack densities in %

time of year
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6. De rol van bet jaaendement van bet in het tot stand komen van de

legdaturn en legselgrootte

6.1 Inleiding

J)e case study, beschreven in hst5, beef t een aantal ideeen gesuggereeerd

over eventueei bestaancle verbanden tussen het jaagTendement van het

en cle legdatum en legselgrootte van zijn . In dit hst. worden deze

verbanden aan de hand van breder materiaal onderzocht. Riervoor zijn

alle in de jaren 1977—1981 geobserveerde torenvalken gebruikt, voorzover

de in dit hst. gebruikte variabelen daarvan bekend waren.(zie tabel 1)

6.2 Ret verband tussen bet jaagrendement van bet en de hoeveelbeid

voedsel die hij zijn hrengt

i-iet aantal prooien dat een aan zijn brengt, is gecorreleerd. met de

hoeveelbeid voedsel, die het ter beschikking staat.( tabel 4, hst 5)

Ret jaagTenclement van bet in cle legfase is positief gecorreleerd met

bet aantal prooien dat hij per uur brengt.( tabel 6; fig.26)

reg.nr.

—
jaagrendernent

in legfase(x)
max — mm

rang—
orde(x)

prooioverdraoht
per uur
waarnemen(y)

rangorde()

c83

101

c243

266

?45
6
351
397
296

5.1

1.9

3.6

5.2

5.1

10.3

3.5

1.8

3.4

3.8

1.4

2.4

3.8

3.9

8.4
2.7

1.2
3.2

4

8

6

2.5

2.5

1

5

9

7

0,49

0,40

0,42

0,63

0,53

0,56

0,51

0,45

0,48

5

9

8

1

3

2

4

7

6

n=9; £(di)2= 15,5; r= 0,871; p<O,Ol; y = 0,42 + 0,19x
*Speaman Rank Correlation Coefficient.

Tabel : toetsgegovens fig.2



fig.26: Ret verba.nd tussen

het jaagTenderne van het (3

in de legfase en het aan-tal

proolen die h±j per uur

breng-t.

Voor fig.26t/m31 geldt:

— met de legfase wordt de

periode bedoeld, beginnend

1 week voor het leggen van

het eerwte ei en eindigend

op de dag dat het laatste

el gelegd wordt.

syinbolen: Y1977; A 1978;

•1979; U1980; •1981.

De legselgrootte is positief gecorre1eer met het gewicht van het , en
met de datum waarop ht eerste el gelegd wordt. (hs-t.1) Ret draagt aan hot
gewioht van zijn bijvia de aangebrachte prooien. Hot aantal prooien dat
een brengt, blijkt afhankelijk van zijn jendemen, Dit wijst erop1
dat het jaagrendemen beperkend. zou kunnen zijn voor het p;ewicht van het

en dnarmee voor haar broedprestatjes.

6.3 Jaagrendement en legdatum

Om een verbarid te vinden tussen hot jaagrendement van bet 7en de datum
waarop zijn haar eerste ei legt, is er gezocht naar de correlatie
tussen deze datum en het jaagrendemen van bet in april. Hiervoor is
gekozen, omdat in 1977—1981 steeds in die maand hot eerste torenvalk ei
in do Lauwersmeerpolder gevonden werd,

Do van met eon hoog jagrendement in april leggen eerder , dan
die van &met een laag jaagrendemen, (fig.27)
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fig. 27: Verband tussen

het jaagrendement van bet

in april, en de datum

waar; op zijn dat jaar tot
100

leggen komt.

reg. nr. jaagrendement

in april ( x)
max — mm

rang-

orde(x)

legdatum

le ei (y)

rangorde(y)

9 2.2 2.2 9,5 7—5 78 11

3 3.0 2.3 7 1-5 78 9,5
267 3.8 2.3 4 30—4 80 9.5
e243 3,3 1.7 8 16—4 80 5

e245 5.1 3.9 2 24—4 80 8

l78 3.9 1.8 6 .8—4 80 2.5

e86 10.3 8.4 1 31—3 81 1

351 3.5 2.7 3 15-4 81 4

397 1.8 1.2 11 21—4 81 6.5

296 3.4 2.4 5 9—4 81 2.5

lll 2.7 1.7 9.5 21—4 81 6.5

n=ll;(di2=l32 ,5; r=o,5 37; p,05 ; y=1l9,54—2 ,97x

Tabel 7: toetsgegevens fig.27.
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243

351
+
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F,

n

F.)

p.
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JAAGRNDMENT VAN I1 APRIL

•86
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6.4 Jaagrendement en legselgrootte
In 6.2 is al gesuggereerd,dat hot jaagrendement van het via het aantal.

prooioverdrachten beperkend zou kuimen zijn voor de legselgrootte van

zijn . De legselgrootte is inderdaad gecorreleerd met de hoeveel}ieid

voedsel, die het van het 'ontvangt.(fig.28; tabel 8)

7

6

LU

0
0

_J5
LU
U,
(D
LU
-J

0,1 0,2 43 0,4 45 46 0,7 48
AANTAL PROOIOVERDRACHTEN PER UUR WAARN.

fig. 28: 1-let verband

tusen het aantal prooien

dat een ontvangb in de

legfase en haar

legselgrootte.

reg.nr. aantal prooioverdrachten
pe uur waarnemen

rang—
orde

legsel—
grootte(y)

rangorde(y)

in legfase(x)

94 0,14 10 4 9

0,20 9 4 9

2120 0,40 8 4 9

79 0,49 5 6 4

95 0,63 1 6 4
246 0,53 3 6 4
92 0,-6 2 7 1

368 0,51 4 6 4

2366 0,45 7 5 7

358 0,48 6 6 4
n=10;(di)218; r5=o,885; p<0,001; y=2,84 + 5,83x

Tabel8: toetsgegevens fig,28

92

355368 •
79/246 95

.
366

4
94 120
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Vanui-b hot verhancl tussen hot jaagrendement en het aantal aangebrachte

prooien (fig.26)., verwachten we nu een verhand tussen he jaagrendement

van het en de legselgrootte van zijn 2' Deze parameters zijn 00k

gecorreleerd. (fig,79; tabel 9)

fig.29: Het verband tussen

het jaagrendement van het'
in de legfase, en de door
zijn geproduceerde leg—

351
seigrootte.

6 • •266
397/7/v

101
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JAAGHDEAN'r VAN IN LEGFASE

reg.nr.

•

jaagrendement
in legfase (x)
max mm

rang—
orde(x)

legsel-
grootte (y)

'aug—

ordé(y)

'83
L01
266
86
35l
(397

296
3'245

5,1

1.9

5.2

10.3

3.5
1,8

3,4

5.1

3,8

1.4

3,8

8.4

2,7

1.2

2,4

5.9

4

7

2,5

1

5

8

6

2,5

6

4

6

7

6

5

6

6

4

8

4

1

4

7

4

4

n=8; (di)2=11.5; r5=o,851; p<O,Ol; y=4,58+0,29x

Tabel 9: toitsgegevens fig.29
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6.5 Invloed van de vordering van het voortplantingssejzoe op de legselgrootte
Uit een experiment, uitgevoerd in het voorjaar van 1981, is gebleken, dat
do legselgrootte niet alleen door de hoeveelhejd heschikbaar voedse]. Voor
hot bepaald wordt, Op het moment dat de helft van het aantal in de

Lauwersmeerpold,r aanwezige paren gelegd had, werd er gestar-b met riot

bijvoeren van de heift vai de nog niet tot leggen gekomen paren.

Alle bijgevoerde paren kwanien tot leggen, maar legden geen Toter legsel
dan de voor die periode gevonden gemiddelde legselgrootte van onbeinvloedde
paren in de jaren 1977—1981 (fig. 30).

fig.30: Do respons op extra

voedsel, wat betreft de

legselgrootte, op verohi1—

lende momen-ten in het

voortDlantingseizoen

Co

-c0
J

Van de paren die niet bijgevoerd wercien kwam er n tot leggen
Wanneer we dit gegeven conihineren met do resultaten van de bijvoerexperjmenpn

in het begin van hot broedseioen,(fig.2 en fig.30) clan ontstaat het beeld

dat do beschikbaarheid van voedsel op elk moment in het seizoen een heper-..

kende factor is om tot leggen te komen. De geproduceerde legselgrootte

wordt kennelijk,naast do beschikbare hoeveelheid voedsel,beinvloed door
de vordering van het voortlantingoeizoen.

time of year



48

6.6 Conclusies en discussie

Van de met een laag jaaendement in bet begin van het voortplantinga—

seizoen,
( in april), leggen de later dan die van de &met een

relatief hoog jaagrendement, Evenals de bijvoerexperimenten op verschillende
momenten van het broedseizoen, wijst dit op de rol van de beschikbaarheid
van bet voedsel in bet tot stand komen van de legdatum van het le ei,
Het beschikbare voedsel zou gedurende het gehele seizoen beperkend kunnen
zijn voor bet tot leggen komen viri een Het in hst. 6.5 beschreven
bijvoerexperiment aan bet eind. van heL broedseizoen kunnen we voorlopig

slechts als een aanwijzing in deze richting beschouwen.

Ilerhaling van dit experiment in komende jaren zal deze eerste resultaten

moeten bevestigen.

De positieve correlaties tussen het jaagrendement van het 6, het aantal

prooien dat Mj zijn hrengt, en de door haar geproduceerde legselgrootte,

geven aan dat de voor het beschikbare boeveelbeid voedsel beperkend

zou kunnen zijn voor haar legselgrootte. De resultaten van het experiment

heschreven in hst.6.5 geven aan dat bet effect van de beschikbare

hoeveelheid voedsel afhankelijk is van de vordering van het voortplan—

tingsseizoen, In hoeverre en in welke mate de legselgrootte wordt bepaald
door de beschikbaarheid van bet voedsel)en het moment in het jaar)waarop

bet legt, zal uit herhaling van dit experiment moeten blijken.
Hiernaast zouden ecperimenten gedaan kunnen worden, waarbij onder overigens

constante omstandigheden, de dagiengte varieert.Een mogelijke opzet zou

zijn 2 paar torenvalken Le selecteren, die een zo gelijk mogelijke uit—

gangspositie hebben kia leefLijd en conditie Het ene paar leéft in een

kooi bij een kunstmatige daglengLe, die overeen komt met die van 1 april,

bet anere paar left onder dezelfde omstandigheden bij een daglengte,

die overeenkomt met die van 1 juni. & diL dan bij overmaat aan voedsel.

Cm de invloed van individuele eigenscbappen van de experimentele paren

op de resultaten te kunnen onderkennen, zou het experiment een volgend

seizoen herhaald moeten worden met een wisseling van de daglengte,

waal'in cle Daren leven, Ook kan Tedacht worden aan bet wisselen van de

d'of de
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6.7 Is het jaagendement van bet ,tijden de leg,voorspe11en iroor zijn
jaarendement in de jongenfase?

In bet voorjaar van 1980 zijn er een aantal experimenten uitgevoed, waarbij
de vraag naar voeclsel in bet nest gemanipuleerd werd. Bij overmaat aan voedsol
Fcroeiden de 6 aanwezige jongen niet sneller clan onder normals omstandigheden.
Wanneer er gezorgd werd voor een tekort aan voedsel, door list aantal jonen in
bet nest constant op 6 te houden, maar steeds sen verzadigd jong door eon
hongerig jong te vervangen, clan groeiden de jongen minder snel clan onder
normale omstandigheden,Ret bracht op deze bongerdagen evenwel niet meer voedsel dan
op controledagen.( Daan en Masrnan 1982) Bit zou kunnen betekenei dat

, wcinneer
cit paar tot een legsel van 7 cieren gekomen was, de dan aanwezige jongen een
groter risico gelopen hadden op sterf-te in bet nest, en / of een sleohte
conditie bij het uitvliegen. Wanneer bet paar slechts 5 eleren zou hebben
gehad, zouden deze jongen waarschijnlijk even snel in ewicht toegenomen
zijn als de jongen in bet experiment op controls— en bijvoerdagen. In dat
geval zou bet misschien sen deel van zijn capaciteiten om voedsel aan te
brengen onbenut hebben gela-ten.

Ret zou kunnen zijn dat de geproduceerde iegselgrootte zolanig is, dat bet
aantal hierdoor bepaalde jongen een zo gering mogelijk risico loopt op te
weinig voedsel, en het een optimaal deel van zijn capaciteiten om voedsel
te verzamelen benut.( optimum: zoveel mogelijk jongen maximaal laten droeien
en zo mm mogelijk sterfterisjco voor bet ze1f.) Wanneer cit zo is,

dan moet informatie over de voedselsituatie in de jongenfase reeds in bet
begin van bet broedseizoen beschikbaar zijn, want dan komt de lese1rootte
tot stand.

Het gem.lddelde jaagTendement van de torenvalken neemt vanaf april tot in juli
toe. Van het (5, ult d.e case study(hst.5), met het met het grootste legsel, was
het rendement in elke waarneemperjode hoger dan dat van bet met het met het
kleine legsel. Het zou dus kunnen dat het jaagrendement van het

(51, of de daarmee
positief gecorreleerde hoeveelheid aangebraoht voedsel, in de legfase als infor—
matiebron dient voor de voodselsituatie in de jongenfase. In dat geval verwach—
ten we een positieve correlatie tussen hot jaagrondement van het in de legfase
en zijn rendement in de jongenfase. Bit verband is uitgezet in fig.l(tabe1 10)
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De hoogl;e van het jaagrenclement in de legfase is positief gecorreleerd mel; de

hoogl;e van het jaagrendement in de jongenfase van hetzelfde individu,

Ret hierboven beschreven experiment geeft aan dat het bestudeerde paar juist
die hoeveelheid jongen verzorgde, waarbij de jongen maximaal groeiden, en sug—

gereert dat het een maximale inspanning leverde, Wellicht bestaat deze situatie

in elk torenvalknest waar alle gelegde eieren jongen opleverde. Fig.31 geeft
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aan dat er in de legfase informatie besohikbaar is over de voedselsituatje in
de jongenfase. Het is dus mog'elijk dat torenvalken van doze informatie gebruik
niaken om in die situatie te geraken.
In het voorjaar van 1981 zijn opnieuw experixnenten gedaan waarbij de vraag naar
voedsel in het nest gemanipuleerd is. Daarbij zijn naast gegevens over de groei

van de jongen en het aangebrachte voedsel gegevens verzameld over het gedrag

van de ouders ('Tulink en Scheepstra, doctoraal versiag in voorbereiding), Ana—

lyse van deze gegevens zal moeten uitwijzen in hoeverre de hoeveelheid door eon

paar verzorgde jong'en, bepaald door de legselgrootte, optimaal is in termen van

groei van de jongen en inspaiming van de ouders.
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7. Discussie

Achtereenvolgens worden de in hst. 1.5 gestelde onderzoeksvragen behandeld:

a) In hoeverre zijn de verschillen in gemiddeld broedgedrag terug te voeren op

verschillen in de voedselsituatie in de verschillende jaren?

In dit verslag is het gemiddeld broedgedrag van de torenvalken in de Lauwersmeer—

polder uitgedrukt in gemiddelde legdatuni(d), gemiddelde legselgrootte(I) en het

g'emiddeld aantal uitgevlogen jongen per broedsel(u). In de jaren 1977,1980 en

1981 legden de torenvalken gemiddeld vroeg een groot legsel en viogen er gemid—

deld. veel jongen per broedsel uit,(1977: d=114,2 1=5,4 u=4,0
; 1980: =l14,6

1=5,4 =5,1
;
1981: a=109,8 1=5,4 i=4,0) dit in tegenstelling met 1978 en 1979

(1978: =127,8 1=4,6 .=3,4 ; 1979: =130,3 1=4,5 =3,6)
De voedselsituatie in de verschillende jaren is op twee manieren gekarakteriseerd.

In hst, is daartoe de braakbalsamenstelling gebruikt, De veldmuis(Nicrotus

arvalis) is cle be1anijkste prooisoort. Het aandeel van de veidmuis in de uit de

braakballen geidentificeerde prooien is als maat genomen voor de voedselsituatie.

De aarmame hierbij is dat het voorkomen van andere prooien dan de veidmuis een

teken is van een slechte voedselsituatie, Op basis van dit kriterium zijn de

jaren 1977 en 1980 als goede en de jaren 1978 en 1979 als minder goede jaren kwa

voedselsituatie gekarakteriseerd, IDe in 1981 verzamelde braakballen zijn nog niet

geanalyseerd.

Als tweede maat voor do voedselsituatie in een jaar is het gemiddeld jaagrendement

van de in n maand geobserveerde torenvalken genomen(hst,4), Voor de jaren 1978—

1981 zijn hiervoor gegevens beschikbaar uit de maanden april en mei. Omdat er

grote individuele verschillen in jaagrendement bestaan is deze maat alleen brulk—

baar wanneer het maandgemi.ddelde gebaseerd is op een grote steekproef, Deze be—

staat voor de jaren 1980 en 1981. In 1980 was het gemiddelde jaagrendement in

april en mel hoger dan in 1981. Dit korrespondeert met het aantal uitgevlogen

jongen per broedsel, dat ook in 1980 hoger was dan in 1981. Het gemiddeld jaagren—

clement ner maand zou this een bru.ikbare maat kunnen zijn om de voedselsituatie in

eon jaar te karakteriseren.

De conclusie is dat in jaren met een goede voedselsituatie, gemeten ale het veld—

muisaandeel in de braakballen van mel en juni, de torenvalken in de Lauwersmeer—

polder eerder en een groter legsel legden dan in jaren met een minder goede voeci--
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selsitua-tie, Bit komt overeen met wat Cav(1968) en Village(1980) respectievelijic

in O,Fleyoland en in Z,Schotland voor de torenvalk vonden.

Naast de hier gebruikte parameters als indicatie VOOT do voedselsituatie is or

zeker behoefto aan meer en andere gegevens, In de eerste plaats zal de braakbal—

samenstelling in de loop van hot jaar, en niet alleen die van mei en juni, een be—

ter inzicht in het versohi]. in voedselsituatle tiisen de jaren geven. Bij het ver—

zamelen en analyseren van de braakballen zullen ballen van gepaarde en en van

ongepaarde individuen afzonlerlljk behandeld moeten worden, In de tweede plaats is

een direkte meting aan de muizenpopulatie nodig, Be in 1981 gestar-te 2—maandelijk.-

se muizencensus op 10 plaatsen in de Lauwersmeerpolder zal hopelijk in deze be—

hoefte voorzien. Op doze manier zullen aanbod en dieet afzonderlijk beschouwd kun—

nen worden, en beide een mogelijkheid bieden om de voedselsituatie te karakteri—

seren,

b) In hoeverre zijn verschillen tussen individuen in een populatie op versehillen

in de voedselsituatie in hot voorjaar terug te voeren?

Er is gezocht naar en verband tussen de voedselsi-tuatie van individuele torenvalk—

paren, do datum waarop het eerste ei gelegd werd en de legselgrootte.

Urn de voedselsituatje te karakteriseren is gekeken naar de samenstelling' van do

braakballen in de periode dat de torenvalken in de Lauwersmeerpolder tot broeden

komen(maarl tot mel), Biimen de broedpopulatie van alle onderzochte jaren(1978—

1980) word dezelfde relatie gevonden tussen het aandeel van de veldmuis in de

braakballen en het broedgedrag van individuele paren. Paren met veel v1dmuizen in

hun braakballen kwainen vroeg tot een groot legsel. In de jaren 1979 en 1980 was

dit verband significant

Vanaf ongeveer een maand voor het leggen is het voor wat haar voedsel betreft

vrijwel geheel afharikelijk van do prooien die het (3 haar brengt, .Larom is gezocht

naar eon maat in het gedrag van het d' die de voedselsituatie waarin hot paar zich

bevindt aangeeft. J{iervoor is het jaagrendement vanì het ( genomen omdat bet jaag—

rendement in do legfase positief gecorreleerd is met do hoeveelheid prooien die

hij per uur naar zijn brengt.

Hot jaagrendement van het in april is positief gecorreleerd met de datum waar—
op zijn haar eerste ei legt, Hoge jaagrendementen gaan sarnen met vroeg leggen,

Dit geeft aan dat de hoeveelbeid beschikbaar voedsel beperkend kan zijn blj bet
tot leggen komen van een Bit is in overeensternming met dè bijvoerexperimen-ten
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zoals die beschreven zijn door Dijkstra et al.(1981) en in hst,6 van dit versiag.

liet gewicht van een broedend is positief gecorreleerd met haar legselgrootte

(fig.3; Dan et al. 1982). Bit betekent waarschijnlijk dat er een bepaald minimum

gewicht nodig is om tot een bepaalde legselgrootte to komen. Be voedselsituatie

speelt ongetwijfeld een belangTijke rol in de mogelijkheden dit gewich-t op to

bouwen. Deze voedselsituatie uit zich in do hoeveelheid prooien die een in de

periode van ,courtship feeding, van haar ontvang±. Be hoeveelheid voedsel die

een in cle legfase van haar ontvangt is positief gecorreleerd met de legsel—

grootte die zij produceert. Waimeer we aaimemen dat dehoeveelheidaangebracht voed—

sel in de legfase representatief is voor d.e hoeveelheid gedurencle de gehele pen—
ode van courtship feeding , dan zijn hot de die het meeste te eten hebben, en

daaninee het hoogste gewicht kunnen opbouwen, die de grootote legsels produceren.

Bit zou voor een deel te maken kuirnen hebben met do ontwikkeling van de gonaden,

die afhankelijk is van de voedselsituatie(fig.4,5en6; Cav 1968)

Naast de voedselsituatie lijkt de vordering van het broedseizoen invloed te heb—

ben op de legselgrootte. die laat in het seizoen bijgevoerd werden legden on—

danks deze overmaat aan voedsel een kleiner legoel dan de vroeg in het jaar bij—

gevoerde çc (fig.30). Overigens waren het alleen de bijgevoerd.e paren van de late

groep die tot leggen kwamen.

Be verschillen in broedgedrag tussen individuen zijn duz ten dele terug te voeren

op verschillen in de voedselsituatie, Het beschikbare voedsel is gedurende het go—

hele seizoen beperkend voor het tot leggen komen. Be legselgrootte wordt naast de

hoeveelheid beschikbaar voedsel waarschijnlijk bepaald door het moment van leggen.

c) In iloeverre is de variatie in legselg'rootte en legdatum slechts een toev11ige

strooiing rond. het gemiddelde optimum of hangen ze samen met individuele yen—

schillen in het optimum?

In a) en b) is de proximate regeling van legdatum en legselgrootte aan de orde go—

weest, In dit deel wordt het ultimate aspect bekeken, In hoever:re is de door een

paar vertoonde legdatum en legselg'rootte optimaal voor dat paar? Optimaal in die

zin dat en uiteindelijk zoveel mogelijk nakomelingen geproduceerd worden, Be to—

tale productie aan nakomelingen over alle benutte voortplantingsseizoenen van een

individ.u is niet vast te stellen, en daa:rmee de invloed van hot vertoonde gedrag

in n seizoen op dit aantal ook niet, Wel is te bepalen wat de gemiddeld.e waarde

is van een gelegd torenvalk ei in termen van het aantal nakomelingen dat het
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volgende seizoen aan de reproductie kan deelnemen. Deze waarde blijkt afhankelijk

van het moment van leggen van het ei (fig.1). Een vroeg uitgevlogen jong heeft een

grotere overlevingskans dan een laat uitgevlogen jong.

Brent en Ian (1980) presenteren een model waarbij ze aannemen dat voor het leggen

van een legsel van x+1 eleren een hoger gewicht nodig is dan voor het leggen van
een legeel van x eieren,(zie fig.3) Het opbouwen van dat gewicht kost tijd. I'fet

deze tijd, die afhankelijk is van de sneiheid waarrnee het gewicht toeneemt, neemt

do waarde van de geproduceerde eieren, uitgedrukt in het aantal overlevende nako—

melingen die aan een volgend broedseizoen kunnen deelnemen, af. Wanneer deze tijd

zolai-ig is dat de totale waarde van het legsel van x+1 eieren kleiner is dan de

waarde van het eerder ge1e1e legeel van x eieren is de optimale legselgrootte x
(fig.32)

fig. 2 tiltiJji;Ift value of lie IL) enlire the ehiith
oiie eii' Iuptiiiiil clutch l,e: solid diih). The eiintrihuliuii

of the e\tr.i e' 0 11)1.11 reerultI clii dcci eac nih l;l iii
il.iie. Ii Lsjiiiii line (iii re;ichi ci,iditiiii uIlicieiii or clutch
+ I) Is Ci)IIsI;lfli early pirciii h1)Uld nail and lay x s I, ale
parenh should I,i

0

laying date

Be waarde van een op een bepaald moment gelegd torenvalk ei is door Baan&Dijkstra(1982

berekend, Dit is gedaan op basis van de eisterfte, jongensterfte en de kans van een

uitgevlogen jong om het volgende jaar aan de reproductie deel te nemen. Daarnaast

is op basis van het verschil in gemiddeld gewicht van broedend op x eieren en

broedend op x+1 eieren, en de gemiddeld. vertoonde toename van het lichaamsge—

wicht vlak voor het leggen, de wachttijd , nodig om tot een leg'sel van x-i-1 eieren

te komen, berekend, Op deze manier is de optimale legselgroo-tte in de loop van

hot seizoen bepaald, Be door de torenvalken in de Lauwersmeerpolder geproduceerde

legselgroottes in de loop van het seizoen komen hier sterk mee overeen,

We kunnen aannemen dat alle individuen ernaar streven om in een seizoen zo vroeg

mogelijk zoveel mogelijk eieren te procluceren, Bat levert immers de moeste nako—

melingen op. Voordat een tot leggen komt moet er echter aan een aantal voor—

waarden voldaan zijn. Zij moet een partner hebben, een gesohik-be nestplaats en ze

clutch x+i

clutch x
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moet haar gewicht waarschijnlijk tot op een bepaald minimum opgevoerd hebben. Hoe

later een tot leggen lcomt, bepaald door cleze externe omstand.igheden, hoe klei—

ner haar legsel is. Deze legselgrootte blijkt echter wel optimaal voor haar in die

oms tancligheden.

Daarom moet de birmen een populatie waargenomen variatie in legselgrootte en leg.-.

datum dan ook niet gezin worden als een toevallige strooiing rond een gemiddeld

optimum, zoals oorspronkelijk impliciet in Lack's gedachtengang (Lack 1968), maar

veel eerder als een uiting van individuele verschillen in het optimum.
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