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In dit rapport, dat voor u ligt, is aandacht besteedt aan een methode, die

de lRgdata bepaalt van weidevoge1eieren edurende de periode, dat de vogels
0

broeden worden do eieren liohter. Door de temperatuur van omstreeks 38 C'

verctarnpt er water door de eischaal naar buiten; bovendien komen stofwisse—

lingsprodukten vrij, 1)eze ontwikkeling heeft tot gevoig dat de massa irikrimpt,

waardoor aan bet stompe deel van bet ei een luchtkamer ontstaat. 1-jet lichter

worden van de eieren heeft meestal tot gevoig dat de eieren in de aanvangs—

fase eon soorte1ij1 gewicht hebben, dat groter is dan 1. Na verloop van tijd

word t het soorteli,Lk gewicht echter kieiner dan 1 • 1)eze beide ditigeri veroor—

zaken dat eon ci geclurende zijn ontwikkeling een karakteristi-ek gedrag ver—

toont, wanneer men bet ei in bet water plaatst.

Aan ei.eren van Vanellus vanellus (
kievit ), Limosa limosa (

grutto ), 1-iaema-

topus ostralegus (
scholekster )

zijn daarom dagelijks metingen verricht

door ze in een speciaal bakje van perspex met water te leggen. Aan de hand

van doze metingen zijn schalen opgesteld. Be nauwkeurigheid van de schat-

tingen op grond van de schalen is echter vrij gering. Bij kievitseieren is

gebleken dat een schatting maximaal 9 dagen van de werkelijkheid afweek; bij

grutto=eiorefl was dit maximaal 5 ctagen. Gemidcield weken de schattingen 1 a

2 dagen af van de werkelijkheid.

Voor bet vergelijken van populaties in verschillende ebieden is de methode

ecbter goed to gebruiken, indien tenminste voldoende nesten worden bemonsterd.

Be invloed van bet rapen van kievitseieren op bet broedverloop kon met de

watertestmethode wordenaangetoofld. Up de Bird, waar tot 13 april werd ge-

raapt kwamen do kieviten ongeveer 7 dagen later tot broeden dan in verge1ijI-

bare gebieden. In ()verschild, waar tot 6 april werd geraapt, is de invloed

echtor niet of nauwelijks merkhaar. Ook op de blauw— en schraalgraslanden

kwarnen de kieviten laat tot broeden. lien mogelijke oorzaak voor hot laat

tot hrooden komen in doze terreinen is, dat de biologische aktiviteit in de
hodeni teat 01) gang komt, omdat de blauw- en schraalgraslanden Laat droogval-

Len. Hi e rdoor I -; er vroeg in hot sci zoen weni voedi;el bereiKbasr . (>nder—

zoek liit opgcleverd, dat kievi ten nnelier tot broudext kouien weniwer ir
acer voedsel verkrijgbaar is.

Be invloect van bet rapen op het broeciverloop van grutto's kon niet worden

caugetoond.
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1 Inleiding

(oor bepaalde ornitholoische problemen is het van belang om Van neeten,
sie men in het veld aantrel't, te kunnen zeggen hoe lang de eieren bebroed

iJn. In dat geval is uit te rekenen op welke datum de vogels zijn begonnen

ret broeden, wannder de eieren gelegd zijn en wanneer ze sullen uitkomen.

(oor het vergelijKen van het broedverloop in verschiiienae gebieden zou een

sergeiijke methode uitkomst bieden, omdat het aireKt in liet veld bepalen

len legdata moeilijk en zeer arbeidsintensief is.

3ij een rnethode, waarbij de eieren getaxeerd kunnen worden op bebroedings—

stadium, ken een steekproef van een aantai iegsels genornen worden, waaruit

tt broedverloop voor ccii bepaald gebied is at' te leicien. Met een clergelijke

rethode ken de invloeO van het rapen van Kievitseieren op een direkte wijze

orden angetoond. Tot nu toe zijn eileen voorspellingen gedean over cie

iiivloed. van rapen op een populatie Kieviten can ae hanci van wacrnemiigen

van een aental paartjes. Zo heel't Ziomp in 1951 aangetoond, dat het tijdver—
ii oh VCIJ ecu paart j e oiev it en , a; aryan lost wij i',j e nog acol dc 1e iL o1o-O vssr

twuali' dagen badruagt. i)e invloed van raperL 01) CCII jwpulatie Xieviteu is

ecliter a±'hankelijk van de intensiteit van het rapen. Dit is een noei1ijk te
bej2alen faKtor.
Bovendien is net de vraag of' door het rapers van kievitseieren ook andere
vo,elsoorten, die vaak iii de buurt van kieviten tot broedten komen, vsrstoord
ordeii. in dit verbend is gekeken near de grutto.

Boel van het ondersoek:

1 Ontwikkeling van een metliode, waarbij eieren op bebroedingsstadium
kunnen worden gescliat.

2 Vergelijking van broeciverloop van verschillende gebieden met toe-

passing won cte geionden rnetkode:
a wat is dc irivioed van bet rapen van Kievitseieren op bet

broedvorioop bij Kieviten en grutto's.
b wat is de invloed van de waterhuishouding en beheer van

de gebieden.

In hoof'dstuk 5 wordt tenslotte algemene informatie gegeven over

nesten en eieren.



2 Mat eriaal methode

Nest en in de buurt van Overschild (
gemeente Slochteren ) hebben gediend

om de rnetkiode nader uit te werkon voor kievits-, grutto— en scholekster—

eieren, Vanaf begin april 1980 zijn neston gezocht De lengte en breedte

van de eierefl werd emeten met hehuip van een schuifmaat in 0,1 mm nauw—

keurig. Op grond van de lengte en breedte van een ei kan het volume worden

geschat Als aigemene formule hiervoor geldt: a x 1 x b2 ( a = konstante,

= lengte, b = breedte ). Voor de konstante worcten door tie verschillende

or1der7oPerS verschillonde getallen gebruikt Barth ( 1953 ) geeft hiervan

een goad overzicht. Barth komt echter tot de konklusie dat geen enkele for-

mule 1/COT L e vornien van cieron korrekt is. eervormige eieren worden door

de formule overgewardeerd terwiji voor bijna ronde eieren vaak een te klein

volume gevonden wordt. Met behuip van het soortelijk gewicht Kan het beste

het volume worden berekend. Tocti geven de formules een redelijke schatting.

In dit versiag is gebruik gemaakt van de formule van Bergtold ( 1929 ) en

esterkoV ( 1950 ) : V
= 21,5

1 b2.

Voor het ontwikkelen van de watertest-methode

werd door het kIN een speciaal waterbalcje

ontworpen

De eieren werden elke dag in een speciaal bakcje gebracht. Het bakje (
7,0 x

4,4 x 7,0 ) bestond uit plexiglas en hierop was vertikaal een meetschaal

van 1 mm aangebracht. Hond het bakje zat een schuif, die vertikaal beweeg-

baar WaS
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Met het bakje werden de volgende metingen aan de eieren verricht:

AbS D EIEkEN ZINK1N

1 de hoec (L1 ) in hele gracten met behuip van een geodriehoek

Bij het meten van de hoeK moet men er op

in het bakje wordt geplaatst, dat het ei

het viak dat wordt gemeten.

letten lat het ei zodanig

enkel een rioek maaKt in

2 de hoogte ( h ) in 0,5 mm met behuip van de schuif

h
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3 Alle eieren zijn én keer in het bakje ebracht, terwiji hierin

water aanwezig was. Hierbij werd met behuip van de schuif de

madma1e hoogte emeten ( h' ) in 0,5 mm

h'

Om de meting h onafhankelijk te maken van de lengte van het ei, werd het

hoogteverSchil tussen het liggende en het staand.e ei (
'stijgtrajeKt' =

lengte 1 — h' ) op 100% gesteld. 1en willekeurige meting h wordt clan als

volgt herberekerid: h1 = h - h' x ioo
1(engte) — h'

AbS SE SIEREN DkdJVEN

1 de hoek ) in hele graderi met behuip van een geodriehoek

Eij het meten van de hoek moet men er op letten dat het ei zodanig

in het bakje wordt geplaatst, dat bet ei enkcel een hoek maakt in

bet viak dat wordt gemeten.
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2 diameter van het kapje ( d' ) in mm met behuip van een liniaal

Boven—

aanzicht

1)e diameter van het kapje ( d' ) is a±hankelijk van de breedte (b)

van het ei. Daarom is de diameter uitgedrukt in percentage van de

breedte: d
=

-i-- X 100%.

3 de hoogte van het kapje boven waterspiegel C h2 ) in 0,5 mm met

behuip van een liniaal ( let op de meniscus I )

h2

J3ij do metingen werd bij voorkeur lauw leidingwater gebruikt, dat meegenomen

werd in een plastic watertankje. De tijd dat de eieren in het water waren,

werd zo kort mogelijk gehouden. Elke dag werd dezelfde route genomen, zodat

de eieren steeds op ongeveer dezelfde tijd van cie dag werden gemeten.

Voor het vergelijken van verschillende gebieden werden vier gebieclen in Frie

land uitgekozen; drie broedvogeireservaten van de Bond. van Friese \Togelbe-

schermingswachten ( BFVW ) bij Steggerda, Joure en Makkinga en het eiland

De Bird bij Grouw, waar tot 13 april kievitseieren geraapt zijn. De ligging

van de gebieden is to vincien in Bijiage 1.

iii do periode ViOl clod april tot begin mei zijn er per gebied twee maal nest
doorgemeten, met eon interval van ongeveer eeri week.
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Dc nsten die bij de tweede rond,e gemeten werden, waren meestal nesten die

bli de eerste meting nog niet waren gevonderi. De nesten waren een aantal

dagen voordien gezocht door derden en gemerkt met wilgetwijgen.

Overzicht

eb ied Gezocht
r

Doorgemeten

steggerda
15, 16 & 22 april

14, 15, 21 & 22 april

21 & 28 april
.

24 april & 1 mei

16,17,23&24april 22,29 april

26 2

& 1

mci

mei

april_&

Wanneer de nesten op Be Bird ezocht zijn is niet bekend. Het zoeken van de

nesten gebeurde hier door de plaatselijke vogelwachters. In Steggerda werd

frekwent gezocht en van veel nesten werd ctirekt waargenomen wanneer de vogels

met broeden begonnen.

B±j liet peilen van de eieren in de proefgebieclefl wercien in tegenstelling tot

de peilneSten rond Overschild eerst alle eieren van een nest in het bakje

geplaatSt. Up het oog werd hieruit het ci gekozen dat bet best de gemiddelde

schatting voor bet hele nest zou benaderen. 1)e acht dagen dat in Friesland

de proefgebiedefl werden bezocht, zijn in Overschiid alleen cie belangrijkste

nesten doorgemeten. Bit gebeurde vroeg in cie ochtend.

Op 13 en 16 mei zijn in de Lauwersmeer nog een aantal nesten gepeild. 1-let

betrof hier de gebieden Bantswal en Marnewaard ( zie Bijiage 1 ).

Van vijf nesten, die eind juni uitkwainen is nagegaan wanneer de jongen

precies uitkwanien. Bit geachiedde door om de 1 a 2 uur de nesten te kontro—

leren.
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3 De watertest

3.1. ii1eg en broedduur.

1orid Oversctiild ( emeente Sloe1tren ), waar to 6 april kievitseiereii
eraapt niochten worden, werden 45 kievits—, 11 rutto— en 2 schole1'ster—
nest en gevondeii. Van de 45 kinvitsnesten werden er slechts 5 gevonden,
Naarvan hot legnel nog met vffl1'jet wes. Bij do ,rutto 's was dit hot jevnl
net eveneens 5 nesteri, terwiji geeli onbebroede scholeksternestexi werden
aangetroffen.

j.l.1. Kievit
( Vanellus vanellus (li.) ).

5eviten leggen in do rebel dagelijks, maar vooral in per±oen van Kou ot
rieerslag en bij vervollegsels met n dag tussenpauze ( 1ietharnrner l342,
ieim 1974 ). In Nederland neemt eezm legsei met vier eieren gemiddeld vijt

agen in beslag
( lUomp 1951 ). 1-jet t±jdstip van. leggen is niet gebonden aan

en hepaalde tijd van de dag; soms leggen Kieviten ooK 'S nachts
( Laven 194J

a het leggen van het laatste el wordt met broeden begonxien. Vooral bij aoud

en nat weer, maar ook bij intennieve straling van do zon, wordt hot leghel
center ooa wol eerder hedekt. lie broedtemperatuur wordt center noolt of

1echts voor hele korte tijd bereit. foch aan dit reeds leiden tot eon

cncierscheidbare ontwikkeling van het embryo ( Stiefel 1961, j3o1otniow e.a.),

)e gemiddelde broedduurX van de vijf gevonden nesten bectroeg aemiddeld 25,0

clagen. In het 'Handbuch der Vel 1iitte1europas' van U.N. Glutz, h.lvi. Bauer

en i. Bezzel ( 1975 ) z±jn eon aantal resultaten van andere onderzoekers

verzameld over een groot aantal soorten vogels. Over de broedduur van kievi-

ten geeft het de volgende gelievens op:

Aantal nesten Gemiddelde broedauur Onderzoeker Jaar

15 27,4 Thomas 1938 / 1939

6 27,1 Alomp 1951
11 27,5 Spencer 1953

22 26,8 Heim 1974

X Onder do totale broedduur of inkubatieperiode worat verstaan: do tijd

tussen kiet leggeri van het laatste ei tot het uitkomen van het laatste ei.
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vonden 25,8 dagen in vergeiij king met deze onderzoekers laag is,

j jt nader uitgewerkt. Aan de hand van 17 eieren van de vijf' bekende nes—

ten is een schaal opgesteld op dezelfde manier als later voor alle eieren

is ednar1. Op grond hiervan kon 00k van 17 aridere nesten een totale broed-

ctuur worden geschat. Het gemiddeide van alle 22 broedsels bedroeg 26,9 dagerl.

Voor c[e inaubateperi0de van kievitseieren zal uitgegaan worden van 27,0

ciagen.

3.l.2 Grutto ( Limosa limosa ).

Bij de grutto's vond bind ( 1961 ) voor het interval tussen het leggen van

de €iereX1 emidde1d 34,2 uur. R. en Y. Stallkneeht ( 1967a )
komen voor twee

legselS op een gemiddelde interval van 33 uur. Het leggen van vier ejeren

duurt dus vier a vijf clagen. Tot het leggen van het derde ei wordt het legsel

soms door het mannetje bectekt. 1)it gebeurt alleen overdag. lie normale broed-

temperatuur wordt op z'n vroegst bereikt na het leggen van het tweede ei.

I-(ond OverschJ1d werden vijf nesten aangetroffen, die nog onbebroed waren.

Hiervafl haciden maar twee gruttoparenbr0edSuCes. lie inkubatieperioclen van

beide parerl waren 23,0 en 24,0 dagen; gemiddeld dus 23,5 dagen.

In het 'Handbuch der Vdgel MitteleuropaS' vinden we:

Aanta1PeSte Gemiddelde broedctuur Onderzoeker Jaar

Wolda 1932

(23) 24 — 26 (27) Segers 1948

iuthke 1951

16 22 — 24 Lind 1961

2 23 — 24,5 Brada 1963

Op grorid van deze gegeVenS nemen we voor de broedduur van de grutto 24,0

dagen

3.1.3. 3cho1ekster ( Haematopus ostralegus ).

I-jet interval tussen het leggen van ae eieren is bij de scholekster in

Midden en Westeuropa tenminste 24 uur. Normaal bedraagt deze periode tussen

de 36 en 48 uur. Zowel tussen het tweede en derde als tussen het derde en

vierde ei liggen vaak twee of meer dagen ( ]Jiroksen 1932, Stahibaum 1964 ).
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In de regel wordt met broeden hegonnen na het 1eger1 van net laatste ei;

elden nri het voorlaatste.

Aan cle hand van eigen waarnemingen Icon geen inkubatieperiode worden algeleic

Voor cdt gegeven werd het 'Handbuch der Vdgel 1Vitte1europas' weer geraad-

pie egct:

Aantal nesten Gemiddelde broedduur Onderzoelcer Jaar

? 26,5 Heinroth 1927 / 192
49 26,9 1)ircksen 1932

26,5 Keighley & Buxton 1948

26,9 Bianki 1967

aar aanleiding hiervan is uitgegaan van een totale broedduur van 27,0 dagen

3.2. De ontwikkeling van een ei en het gedrag in water.

ndien men het bebroedingsstadium van een el wil bekijken bestaat de niogelij

ieid om noar de ontwikkeling van liet embryo te kijken. Maar hiervoor mout hei opeugemnakt worden. Het is de bedoeling een methocie te vineri, waarbij ci

ieren onbeschadigd blijven. Voordat we ingaan op andere methoden zullen we
erst eens gaan kijken wat er tijdens de ontwikkeling van het embryo in het

el gebeurt.
iatten ( 1921 ): tijdens het broeden stijgt de temperatuur van het ei tot ee
paar graden beneden lichaamstemperatuur van de broeaende vogel. Hierbij ver-

ctampt er water uit het eiwit door de eischaal. Daarnaast verdwijnen er ancler

gassen, doordat er sto±'wisselingsprocessen plaatsvinden
( Westerkov 1950 ).

Hierdoor neemt het ci tijdens de broedtijd in gewicht at.

Westerkov
( 1950 ) en Barth ( 1953 ) vonden dat de afname in gewicht onder

geiijke onistandignenen konstant was. Stewart & Atwood ( 1909 ), Fiurray ( in
Pringle 1925 ) en Pringle & Barott ( 1937 ) vonden, dat de verdamping toe-

neemt naarmate de eieren langer bebroed. zijn. lie afname in gewicht per dag

is voor elke vogelsoort verechillend
( Barth 1953 ).

Bovendien is de gwichtsainame athankelijk van temperatuur en luchtvochtig-

heidsgraad ( Horton 1932, Pringle & Barott 1937, Westerkov 1950 ). lie ver-

damping neemt toe bij hogere temperatuur en bij lagere luchtvochtigheids—

gehalte. Pringle & Barott ( 1937 ) vonden eveneens dat Icleinere eiereri rela—

tief meer in gewicht afnemen dan grotere eieren, omdat Icleinere eieren in

verniouding meer oppervialcte nebben in vergelijking tot hun massa.
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en aarttal dagen voorciat dc ejeren uitkomen, neemt de verdamping zeer sterk

toe, Dit Komt owdat het kcuiken dan gaat ademen. Behalve het vrijkomen van

uitadelrlgasSen straalt het kuiken bovendien warmte uit ( Murray in Pringle

1925, Barth 1953, Veaterkov 1950 ).

aciaiel ) geu twec ernbran€w . J)ti Iwi cle nwm nien L Leyw

eflcaar hehLve ;wfl (IC brede kant van het ci. 111cr aekiuiden da umbranea

zich en vormen een luchtkamer. De lucntkalner is echter niet aanwezig in hele-

maal verse eierefl, maar ontstaat na enige tijd, ook al worden ze iiiet bebroed.

1)e ruimte wordt steeds groter, omdat het volume van het eiwit door verdamping

vin water kleiner wordt (
Foster & Balfour 18B3, Fatten 1921 ). De inkriliiping

wordt bovendien veroorzaakt doordat de bouwstoffen voor het kuiken kleiner

cian otun wa1t e nti;aan ( westerkov 1550 )

Alle rnethoden, die bedacht zijn om eieren te taxeren op bebroed.ingsStadiUm

maken gebruik van de gewichtsafflame van het ei of van het groter worden van

de luchtkaflier. Westerkov heeft in dit opzicht veel werk verricht. hiJ heeft

in totaal vier methoden omschreven, namelijk door:

1 gewichtsverli-eS

2 'candling'
3 soortelijk gewicht

4 watertest

ad 1. Aan de hand van lengte en breedte van een ei kan het volume worcien

geschat. Omdat het soortelijk gewicht van onbebroecte eieren bekend is,

ward berekend hoe zwaar het ei zou zijn, ala het niet bebroeci was.

Ult weging van het ei blijkt hoeveel het ei in gewicht is afgenomen.
Dit is een maat voor het bebroec1ingsstadiUm.

ad 2. Bij doorlichtiflg van het ei. wordt de diameter van de luchtkamer

geme ten.

ad 3. Met behuip van een speciale appniraat wordt het soortelijk gewicht

bepeald.

ad 4. Bij deze methoue wordt het ei in water geplaatst en wordt er gekeken

naar de positie van het ei.

De methoden 1, 2 en 4 zijn ook beschreven door Dunn e.a. ( 1979 ).

Omdat cle metingen in het veld moeten plaatsviniden valt methode 3 af. Ook

methode 2 is onbruikbaar bij eieren met een dikice of donkere schaal. Voor

methode 1 moet men eieren op 0,1 gram kunnen wegen, terwil dat in het veld

niet nauwkeuriger an dan ± 0,5 grain. Bet best in het velci bruilcbaar is

inethode 4. Ook Barth ( 1953 ) heeft van deze methode gebruik gemaakt bij

het berekenen van het volume van eieren.
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Zelfa Fatten haalde in 1921 reeds aan dat eieren getest konden worden op

'versheid' door ze in het water te leggen. Under eierzoekers is het alge—

rneen bekend, dat men eieren ( meestal van kievit of eend ) op versheid kan

testen, door ze even in de sloot te houden.

Dnbebroede eieren liggen vrijwel horizontaal op de bodem. Na enige dagen

broeden komt de stompe kant los van cle bodem; de scherpe kant rust op de

bodem. Na verloop van tijd wordt de hoek steeds groter, waarna het ei oijna

vertikaal op de bodem staat. Na n of meerdere dagen hierna gaat hat ei

drijven, waarbij de bovenkant van het ei, dat nog steeds vertikaal in het

water stoat, niet boven de waterspiegel uitkomt. Vanaf dit moment steaKt hat

ei steeds verder boven het water uit; de diameter van het kapje wordt steeds

roter. Deze ontwikkeling goat zo verder tot circa drie clagen voor het uit-

komen. Dan gaat het ei namelijk weer kantelen ( Westerkov 1950, Barth 1953

\Ioor dit verloop zijn twee eigenschappen van het ei verantwoordelijk. Hat

soortelijk gewicht van onbebroede eleren is groter dan n ( + 1,06 ). In de

loop van het broeden wordt het soortelijk gewicht kleiner dan gn: eesterKov

1950 ) vond voor fazariteleren viak voor uitkomen een soortelijk gewicht

van ± 0,89. Wanneer de eieren een soortelijk gewicht hebben , die kieiner is

clan n dan drijven ze in water. Dat de stompe kant steeds omhoog is gericht

is het gevoig van de luchtkarner, die hier aanwezig is. Waarom de eieren een

eantal dagen voor uitkomen steeds schuiner gaan drijven wordt nergens vermel

Uet verloop in de tijd is voor elke vogelsoort verschillend. Voor verschil—

Lende eieren gelden immers verschillende inkubatietijcien.

3.3. Onderscheid tussen grote en kleine eieren.

In hoofdstuk 2 is besproken dat met berxulp van een formula op basis van de
11tengte en de breedte van can ei liet volume geschat kan worden: V = 1 x

Bij vijf uit liet void. meegenomen grutto—eieren is de Westerkov—formule

gekontroleerd. door d.c wterverpiaatsing in het meetbakje te meten. Bet metc

van hat volume op grond van de waterverplaatsing is niet erg nauwkeurig,

omdat een fout van 0,1 mm bij het aflezen op de vertikale 1 mm—schaal een

fout vcn 3,08 cm3 voor de inhoud van het ci betekent. Daarom kunnen aerge-

lijke inetingen in bet veld zeker niet plaatsvinden.

We vinden dat het volume, berekend via de formule ( V. ) '(7 huger is dan

die, berekend door wateiverplaatsing. Vf geeft dus een redelijke schatting.



ebe1 1: Vergelijking van het volume, berekend op basis van de formule
V lb2

( V ) met het vo1ume berekend op basis van de vaterver-
plaatsing in het waterbakje \f

3.3.1. Kievjt

Om te kijken of het volume invloed heeft op de broedduur van een ei en de

perioden dat de eieren zinken en drijven zijn de variabelen uitezet in een
grafiek.

Kleine kiavitseieren drijven eerder dan grote. Dit is in overeenstemming met
wat Pringle & Barott

( 1937 ) vonden. Dit gedrag is te verkiaren doordat
kielne eieren een relatief grotere oppervlakte hebben dan grotere eieren.

Hierdour wordt ook relatief meer water verdampt. De periode dat kjejne eieren
drijven is echter groter dan bij grote eieren, zodat de totale broedduur van
grote en kielne eleren ongeveer gelijk is.

t ijd
2B

dagen —OD—D—4J__L 0

20

I — I I I • j

22 23

Volume in
l)e invloed van het volume op de zinkperiode

( o ), de

de totale hroedperiode
( D ) bij kievitseiei'en.
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1.

2.

3.

4.

5.

33,57 cm3

35,73 cm3

38,19 cm3

36,96 cm3

37,28

39,29

39,78

39,58
39.36

cm3

cm3

cm3

cm3

cm3

3,71 cm3
3,56 cm3

1,59 cm3

2,62 cm3

11,1

10,0

4,?

7,1

181,41 cm3 195,29 cm3 cm3

TIII:I:xx12

4

Fig. 1:

( x
) en

24 25 26 27 28
crrr
drij fperiode
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Van 61 kievitseieren was de cirijfperiode bekend. Voor kcleine eieren
( V <

24,5 cm3 ) bedroeg deze periode gemiddeld 16,4 dagen ( n=21 ). Urote eidren

( V > 24,5 cm ) dreven gemiddeld 14,7 dagen ( n=40 ) dat wil zeggen dat
van de kleine eieren de drijfperiode bijna twee dagen langer was.

Wordt uitgegaan van een inkubatieperiode van 27,0 dagen dan vinden we
( af-

gerond ):

zinkperiode drij fperiode inkubatieperiode

kleine eieren 11 16 27

rote ejeren 12 15 27

Tabel 2: Lengte in dagen van verschillende perioden voor kleine
( V<24,5 cm

en grote ( V > 24,5 cm3 ) kievitseieren.

'e moeten wel bedenken dat het hier gemiddelde waarden betreft. Jie Kleine

eleren dreven tussen 14 en 20 dagen; de grote eleren tussen 12 en 19 ciagen,

Ook hij de 22 ( gedeeltelijk eschatte ) inkubatieperioden ( 3.2.1. ) was ee

variatie aanwezig van vijf dagen xiamelijk van 24,0 tot 29,0 dagen. Zu1ke var

aties zijn niet geheel te verkiaren, omdat er ook bij eieren, die in broed—

macl-iines onder identieke omstandigheden uitgebroed worcien, verschillen optre

den van enkele dagen
( Fatten 1921, Barth 1950 ). In het veld heb ,je bovendi

te maken met versckiillen in temperatuur en luchtvochtigheid en nesten cue
wel of niet veel verstoord worden, zodat regelmatig afkoeling plaatsvindt.

3.3.2. Grutto

TI -0-
)(

a-

x
> 0
-o p -0•-

0

"33 3' 35 36 37 38 39
volume in cm3

U® invloed van het volume op de zinkperiode ( o ), de drijfperiode
de totale broodperode ( D ) bij grutto—eieron.

tij d
in 20
dagen

12

14•

'-

Fig. 2:

( x ) wi



— 15 —

;izeten van de bxoedtijden, perioden dat de ieren zinken en
dri ni te.en het voiwne (

figuur 2 ) is niet te ontdekken, dat kleine grutto—
eieren eerd.er gaan drijven dan grote. iVisschien is dit te wijten aan te wei—

fig geeVeflS.
Op grcd vn de gegevens orntrent de zinkperiode en de d.rijfperiode blijat
dat ruttoeieren ongeveer even tang drijven als zinken, he gerniddelde zink—

periode hedroeg 114 dagen ( n 12 ) en de drijfperiode telde gemiddeld

12,0 dagen ( n 5 ). ]Jaar voor de totale broeaauur in 3.1.2. 24 dagen was
gevonden, ial voor alle grutto—eieren zowel voor de zinkperiode als de drijf—
periode uitgegaan warden van 12 dagon.

3.3.3. Scholekster.

Urn de irivioed na te kunnen gaan van tiet volume op de zink- en drijfperiode
waren te weinig gegevens voorhanden.

in 3.1.3. was voor de broedduur van scholeksters uitgegaan van 27,0 dagen.

Aangeziefl van twee eieren de drijfperiode 14,0 dagen bedroeg blijft voor de
periode dat de eleren zinken 13,0 dagen over.

3.4, he kategorien van waarnerningen.

rijdens de ontwikkeling van een ei, zichtbaar gemaakt door het gedrag in

waters zijn drie markante tidstippen aanwezig. hat zijn achtereenvolgens

liet tijdstip waarop de vogels gaan broeden ( to ) het tijustip waarop de

eieren gaan drijven ( t1 ) en het tijdstip waarop cie eieren uitkornen ( t2 ).

Zijn cte beide eerste tijdstippen bekend dan is oak de zinkperiode bekend.

In het geval dat we de beide laatste gegevens beschikbaar hebben dan is ook

cle drijfperiode te berekenen. Kennen we alie drie de tijcistippen dan kennen

we de indubatieperiode van de cieren. he inkubatieperiode wordt eohter meest—

ci per nest bekeken. In dat geval verstaat men onder inkubatieperiode de tijd

tussen het leggen van het laatste ei tot het uitkomen van het laatste ei.

Bij het opstellen van de schalen in 3.5. t/m 3.7. willen we graag gerniddelden

berekenen van /j h1, d, h2 en L2 ( voor uitieg zie hootdstuk 2 ). 1)e moei—

lijkheid is dat de eieren een verechullend zink— en drijfperiode liebben. be

gerniddelde periocien van zinken en clrijven, voor de kievitseieren afhankelijk

van de grootte van de eieren, zijn echter reeds beKend. lie gerniddelde waar-

den voorL1 en h1 kunnen nu zowel ten opzichte van to ale t1 berekend warden.

Voor de kievit was iiet gunstiger am en ten opziclite van t1 te berekeneri

orndet in dat geval veel seer gegevens gebruikt konden worden. Bij de sckiol—
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(kstereieren was het noodzakelijk om en h1 ten opzichte van t1 te bereKe—

jen, oindat van niet n el to bekend wae. l3ij de grutto—eieren zijn en

vel ten opzichte van to berekend, daar bij de grutto veel onbebroee riesten

erden aangetrot1'en. De gemiddelden van d en h2 kunnen berelcend worderi ttn

(pzichte van t1 en t2. JJe gemiddelden van L2 zijn allemaal ten opzichte van

bep;ntld.

kievit grutto scho1'kstur

t klein 6 19
groot 13

17 0

ti
klein 23

75 L, h1
groot 52 1

16 d,h2 s L1,h1,d, h,

t2 klein 22 ( 69 d,h2,L2
groot 47

9 2

zinkperiode
klein 6

17
groot 11

12 0

rifperiode klein 21
61

groot 40
5 2

klein 6
zink— en drijf— , 16 5 0

groot 10
periode

______________________________ _______________

Tabel 3: Aantal eieren, waarvan bepaalde gegeveris bekerict zijn. Actiter cie

aantallen is aangegeven welke eieren voor het berekenen van dc schalen

zijn gebruilct ( t= tijclstip waarop begonnen is met broeden, t1= tijctstip,

waarop eieren drijven, t2= tijdstip wacrop cieren uitkomen ).

3.5. hievitschaal.

in 3.31, is gevonden dat kleine eieren gemiddeld na 11 dagexi gaan drijven.

Vanaf djt moment tot het uitkomen van de eieren duurt 16 dagen. Grote eieren

hlijven 12 dagen zinken en drijven 15 dagen.

13.5.1. he zinkperiode.

Os tot het gemiddelde verloop van de eieren te komeri kunnen we voor het
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zinkgedeelte de gemiddelden van en h1 nemen op dag 0, dag 1 t/m dag 10.

Op dag ii zal het el net drijven. In cut geval kunnen gegevens van 19 eieren

worden gebruikt (
tabel 3 ). Indien we ten opzictzte van net tijdstip van

drijvefl (
t1 ) gaan rekenen kunnen de gegevenS van 75 eieren worden gebruiKt.

Dan moe ten we de gemiddelden nemen van L] en op laatste dag dat eieren

zinken ( t-.1 ), t1—2 t/m t1—11. Voor grote eieren most het interval t1—12

tot t1—i worden geitozeli. In dat geval wordt het volgende verloop gevonden:

go £ in

80

70

60

50 00 h1 in %

40 80

30

20

10

dagen
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 bebroed

Fig. 3: 1-let verloop van tij dens de zinkperiode bij kleine ( x

en grote ( o ) kievitseieren.

Het b1iJkt dat zowel als h1 eerst langzaam oplopen, waarna een periode

volgt van snelle toename en tot slot volgt weer een langzaxne toename.

De gemiddelden die de basis zijn van de gralieken in 3.5., 3.6. en 3.7. zijn

samen met de standaarddeViaties verzameld in Bijiage 2.

Van do gevonden gemiddelde wearuen van en h1 kunnen schalen geniaakt wor-

den door de grenswaarcten tussen de dagen te bepalen. De grenswaarde kan

berekend worden door tussen de gevonden warden van twee opeerivolgende dagert

te interpoleren. Aarigeziefl voor de S—krommes geen mathematische funkties te

vinden zi-jn is de grenswaarde bepaald door het gemiddelde van cie evonden

waardefl te nemen. bit Bijiage 2—1 volgt cian de volgende schaal c de waarden

van zijn weergegeven in gehele graden, omdat nauwkeuriger meten toch niet

mogelijk is ):

oL1
x

x 0

x

0
x

0

0
x0

x

x
0

x

0
x

h1

0

9

60

2

5

en h1



Grote eieren

( V > 24,5 cm3 )

Kleine eieren

V < 24,5 cm3

in raden

27
28 - 30

31 - 34

35 — 39

40 — 49

50 — 64

65 — 75

76 — 81

82 / 83

84

�85

in %

12,7
12,8—14,5

14,6—16,3

16,4—21,0

21,1—42,2

42,3—68,1

68,2—86,9

87,0—96,0

96,1—97,4

97,5—97,9

?98,0
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aantal
daen

oebroed

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

in raden

32
33 / 34
35 / 36

37 — 39

40 - 44

45 — 55

— 67

68 — 76

77 — 82

83 — 85

86

�87

in %

11,3
11,4—14 , 6

14 ,7—16, 5

16,6—22,3

22,4—32,5

32,6—53,4

53,5—76,8

76,9—89,2

89,3—95,8

95,9—98,3

98,4—98,8

d in %
d

Tabel 4: chaa1 voor cievitseieren in de zinkperiode.

3.5.2. lie drijfperiode.

lie gemiadelde waarden van 4, d en h2 zijn bepaald ten opzichte van kiet

tijdstip waarop de eieren uitkomen ( t2 ). Voor kleine eieren loopt het

interval van t2—i6 tot t2—1; voor grote eieren van t2—15 tot t2—1.

eQ

70

50

50

1+0

30

20

10

9

6
6 0 6

x

0

h2

in
mn

6

x
x

4

h2

iel

1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
Fig. 4: Het verloop van d en h2 tidens de drijfperiode bij kleine

( x
en grote ( o ) kjevitseieren ( Bijiage 2—2 ).



- 19 —

I'iguur 4 1at zien dat h2 lineair toeneemt. Na enkele dagen is de stijging

van d ook lineair, maar in het begin is de stijging sterker.

L29Oi.

80
70

60

909 9 Q 0 9
9

0

5 C) daqen bebroed

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Fig. 5: Het verloop van 4 tijdens de drifperiOde bij kleine ( x ) en

grote ( o )
kievitseieren.

Kleine eieren3
v< 24,5cm )

L2InC din%
�37,1

37,2—45,5

45,6-51,0

51,1—55,1

55,2—57,9

58,0—60,3

60,4—61,7

61,8—63,7

63 ,8—65 ,4

65,5—66,1

66,2—67,5

67,6—68,4

68,5—70,6

'(0,7—73,1

73,2—'(6,3

� 76,4
lilT

Tabe], 5 Schaai voor

0 / 0,5 11

12

1/1,5 13

2 14

2,5 15

16

3 17

3,5 18

19

4 20

21

4,5 22

5 23

5,5 24

6 25

�6,5 26

27

kievitseierefl in

din% h2inmm

�41,7

41,8—50,8

50,9—55,0

55,1—57,6

57,7—60,3

60,4—61,3

61,4—63,3

63,4—64,6

64,7—65,7

65,8—66,8

66,9—68,0

68,1—70,0

'(0,1—72,3

�75,7
U IT

Voor het uitkomen gaan de eieren weer kantelen. ien dag voor het uitkomen

neemt de hoek gemiddeld af tot + 60°.

Uit de gemiddelden (
Bijiage 2—2 ) is op identieke wijze als in 3.5.1. is

geschiedt een schaal berekend:

h2 in mm

aant al

dagen
0

bebroed IL2 in

Grote eieen
( v> 24,5cm )

0 / 0,5

1

1,5

2

2,5

3

:3,5

4

4,5

5

5,5

>6
66—73

�65

'(4—7'!

65—73

S 64

cle drijfperiOde.



- 20 -

)e h2-schaal is gegeven in 0,5 mm. Binnen de berekende h2—intervallen ligt

iiiak maar 1 meethaar getal; in sommige gevallen echter 0 of 2.

4 is alleen cie laatste drie dagen een veranderiiig te zien. Aileeri dit

edecite kan dus als schaal dienen. Be intervallen zijn in gehele getailen

angegeven en zijn zo gekozen dat ze binnen de berekende intervallen liggen.

3.5.3. Be periode viak voor uitkomst.

let laatste deel dat de eieren drijven an nog eens oxider de loep genomen

orden. Van vijf kievitsnesten, die later in het seizoen werden gevoriclen, is

agegaan wanneer de jongen exact uitkwamen door de nesten om de 1 a 2 uur te

otroleren. Bij drie nesten was bij de eerste kontrole het eerste jong reeds

it; hij n nest reeds twee. Be Jongen, die dan werderi aangetroffen, waren

ieestal nog nat. Nadat de jongen zijn uitgekomen duurt het 1 a i uur voor—

at de jongen droog zijn. Werd een nat jong aangetroffen bij de eerste kon-

trole dan is aangenomen dat het si circa 40 minuten voor de kontroletijd is

uitgekomen.

an 18 eieren is op deze manier cie tijd van uitkomst ( t2 ) komen vast to

staan. Aan de hand van dit gegeven kunnen we nu voor de metingen van d, h2 e

nagaan hoeveel uur dit voor t2 is gebeurd. Be drie verschillende metingen

Kunnen flu in een grafiek uitgezet worden tegen het aantal uren voor uitkomst

iiierbij is weer oncierscheid gemaakt tussen kleine en grote eiereri.

d ifl %

100

x 90

aanta( uren voor uitkomen
160140 120 100 90 8b 70 Sb 50 40 3b o ib 0

iig. 6: 1)0 relatie tussen d en hot aantal uren voor uitkomst bij kloiILe

( x
) on grote

( o ) kivIteoiurun.
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0 0 x
0 0 x0 ox

c

0xoxoo8
0 00 x 0 0

0

0 0

00

160 0 120 100 80 70 60 504b 30 2b ib 0

Fig. 7: De relatie tussen h2 en het aantal uren voor uitkomst bij

kleirie ( x ) en grote ( o ) kievitseieren.

ccintaI uren voor uitkomen
160 140 120 100

Fig. 8: Be relatie tussen 4 en het aantal uren voor uitkomst bij

kleine (
X ) en grote ( o ) kievitseieren0

Van d en h2 .( figuren 6 en 7 ) zijn regressielijnen bereKend. Be formules

en cie correlatie—coefficienten daarvan zijn opgenomen in Bijiage 4. Aan-
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0
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gezien 4 ook weinig verschillen laat zien voor kleine en grote eieren

is n lijn berekend door steeds de gemiddelden te nemen van de punten,

die in intervallen van 5 uur liggen. Uit de fi,uren blijkt dat er geen of

weinig onderscheid te maken valt tussen kleine en grote kievitseieren.

Zowel de toename van d en h2 als de afname van 4 is de laatste 160 uur

voor uitkomst bij beide groepen ongeveer even groot.

M.b.v. de regressielijnefl is uit te rekenen wat de gemiddelde d of h2 be-

draagt op 24, 48, 72 etc. uur voor uitkomst. Deze waarden zijn in tabel 5

vergelijken met de gemiddelde waarden, die voor de schalen zijn bepaald. I

4 zijn de waarden afgelezen uit grafiek 8. I-iierbij is dus geen

gemaakt in eieren met een verschillend volume.

Kleine eieren

168 144 120 96 72 48 24
uur voor
uitkomst

d 1 62,5 64,8 67,1 69,4 71,7 74,0 76,3

2 64,7 67,4 61,5 69.3 71,8 74,3 78,2

h2 1 3,74 4,24 4,75 5,25 5,75 6,26 6,76

2 3,82 4,54 4,30 4,95 5,82 6,18 6,75

'-2
1 87,0 86,4 84,0 81,1 77,5 72,1 62,0

2 86,0 85,6 83,3 79,9 76,9 70,0 60,2

d 1 61,7 63,6 65,5 67,4 69,3 71,3 73,2

2 65,0 66,4 67,2 68,7 70,8 73,7 77,4

h2 1 3,42 3,93 4,44 4,94 5,45 5,96 6,46

2 3,60 4,29 4,44 4,73 5,18 5,60 5,99

L2 1 87,0 86,4 84,0 81,1 77,5 72,1 62,0

2 86,6 85,9 84,0 80,4 75,7 70,8 57,4

Grote eieren

Tabel 5a: Vergelijking van de gemiddelde waarden van d, h2 & 4 op

grond van de (regressie)lijnen van fig. 6 t/m 8 ( 1 ) en van de

gemiddelde waarden uit Bijiage 2-2 ( 2 ).

Uit tabel 5a blijkt, dat de gemiddelden, die als uitgangspunt voor cie sch

hebben gediend, goed overeenstemmen met de waarden van de eieren, waarvan

de uitkomst precies bekend is.
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1)aar relatief veel nesten onbebroed werden gevonden is de zinkperiode

bereken.d ten opzichte van 0 dagen bebroed ( to ) In :3.3.2. is gevonden

dat grutto-eierefl gemicideld 12 ciagen zinken. lie resultaten van de gemid-

delde waarden zijn verza1Te1d in Bijiage 2-3a terwiji ze in fig. 9 grafisch

zijn voorgesteld.

0

12345
Fig. 9: Het verloop van

grutto—eierefl.

Met verloop van en h1 verechilt in principe weinig met het verloop bij

de kievitseierefl. Met enige verschil is gelegen in het feit dat grutto—

eieren minder vertikaal in het water gaan staan. lie laatste dag dat grutto—

eieren zinken is de hoek gemiddeld. 800 terwi3l bij kievitseierefl een ge-

middelde van ± 860 werd gemeten.

Uitgaande van Bijiage 2-3a kan ook voor de zinkperiode van grutto-eierefl

een schaal worden opgesteld. Zowel voor de L1- als de h1-schaal zijn cle

grenswiardefl tussen opeenvolgende dagen berekend door beide gevonden

waarden te middelen.

3,6 Uruttoschaal.

3.6.1. De zinkperiode.

8 0 0
0

0

0

0

0
00

0
h1 in %
00

0 0

0

0

80

'60

0

0

0 0

40

6789
en h1 tijdens de

dagen
10 11 bebroed

zinkperiod-e van
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aant al
dagen

in graden bebroed h1 in %

28 0 10,9
29 / 30 1 11,0 — 12,8
31 / 32 2 12,9 — 15,9
33 — 35 3 16,0 — 22,4
36 — 42 4 22,5 — 33,1
43 — 54 5 33,2 — 53,8
55 — 65 6 53,9 — 73,9
66 — 70 7 74,0 - 82,8
71 — 75 8 82,9 88,6

76 / 77 9 88,7 — 91,7
78 10 91,8 — 93,2

?79 11 �93,3

Tabel 6: Schaal voor grutto—eieren in de zinkperiode.

3.6.2. De drijfperiode.

De geniiddelde waarden van d en h2 zijn bepaald ten opziohte van het tijd-
stip, waarop cie eieren gaan drijven

( t1 ). Aangezien een doorsnee grutto-
el 12 dagen drijft loopt het interval van t1 tot t1+11:

din%
inmm

23

tijdens de

h2

6

5

4

0
0 0

8
0

0
0

0
D

0

7

6

5

4

I

da9en bebrc
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Figuur 10: 1-let verloop van d ( 0 ) en h2 C 0 )

drijfperiode van grutto—ejeren
( Bijiage 2—3b ).
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d cr1 h2 zijn de eerste da dat de eieren ctrijven niet 0, omdat de eieren

niet; precies op het moment dat ze net drijven worden gemeten. Omdat de

eleren slechts 4n keer per dag worden gemeten, kan het ei in het meest

ongurlsti.ge geval al bijna 24 uur drijvefl, voordat het wordt gemeten.

lie emidd1de waarden van 4 zijn ten opzichte van het tijdstip van uit—

komst herekend:

in

90

80 0 0 0 0 0 0
0 0

70

60

50 0

40

1213 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 dagen bebroed

Figuur 11: Het verloop van 4 tijdens de drijfperiode van grutto-

eieren ( Bij1dge 2—4a ).

Uit de Bijiagen 2—3b en 2—4a volgt weer onderstaande schaal:

aantal
dagen

d in % bebroeci h2 in mm 4 in

� 29,6 12 0 / 0,5

29,7 — 46,4 13 1 I 1,5

46,5 — 52,2 14 2

52,3 — 57,3 15 2,5

57,4 — 61,1 16 3

61,2 — 62,9 17 3,5

63,0 — 65,1 18 4

65,2 — 67,1 19 4,5

67,2 — 69,4 20 5

69,5 — 72,6 21 5,5 69 / 70

72,7 — 75,4 22 6 57 — 68

� 75,5 23 56

UIT 24 UIT UIT

1iabe1 7: Schaal voor grutto-eierefl in de drijfperiocte.
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3.'?. $cho1eksterschaa1.

1r werden slechts twee scholeksternesten gevonden. In totaal konden van

slechts vijf eieren de gegevens worden ebruikt. Het is dus logisch dat

dit materiaal alleen maar geschikt is oxn als richtlijn te worden gebruikt.

3.7.1. De zinkperiode.

}31j de scholekster werd.en in het veld geen onbebroede legsels aangetroffen.

fle gemiddelde waarden zijn dan ook berekend ten opzichte van het tijdstip

van drijven ( t1 ). Voor de zinkperiode is in 3.3.3. berekend dat deze

13 dagen bedroeg. 1-let verloop van en h1 stemt ongeveer overeen met die

van kievitsejeren:

LI m

90
0 0

80

70

60 0 h1in%

50
0

o o o 0 0 100

0
0

80
0 0

30' 60
0

20 40
0 0

10 200
dagen bebroed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Figuur 12: Het verloop van L1 ( 0 ) en h1 ( 0 ) tijdens de

zinkperiode van scholekstereieren ( Bijiage 2—4b ).



Tabel 8 chaa1 voor scholekstereieren in de zinkperiode.

3.7.2 IDe drijfperiOde.

De gemiddelden

is van slechts

van d en h2 zijn bepaald ten opzichte van t1. De drijfperiode

2 eieren bekend en bedroeg voor beide eieren 14 dagen:

h2 inmm

gevonden:

h1 in %

Uit Bij1ae 2-4b wordt de

in graden

�31
32 — 36

37 / 38
39 — 43

44 - 50

51 58

59 - 69

70 - 78

79 / 80

81 / 82

83

84 / 85

�86

— 27 —

volgende schaal

aantal
dagen
bebroed

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9,9
11,9
19,3

32,1

40,0

57,5

81 , 5

93,4
93,6

96,3
98,6

9,8

- 11,8

— 19,2

— 32,0

— 39,9

— 57,4

- 81,4

— 93,3

— 93,5
— 96,2

— 98,5

— 99,0

� 99,1

d

70

5

B

0

0 0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

6

5

0

4

3

2

1

dagen

____

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26

1iguur 13: Het verloop van d ( 0 ) en h2 ( 0 ) tijdens de drijf-

periode van scholekstereierefl (
Bijiage 2—4b ).

bebroed

23
21/+ 25
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De genidde1deri van 4 viJn bepa:J.d ten opichte van liet tijd;tip van
uitkornst (

0

90

80

70

60

50

0 0 o 0 0 0 0
0

0

0

Figuur 14: 1-let verloop van 4
eieren ( Bijiage 2—5b ).

40

13 1 15

dcigen bebroed

d in %

� 32,9

h inmm

13

4 i_n

0 / 0,5

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

tijdens de drijfperiode van scholekster-

Uit de gemidcielden in ij1agen 2—4a & b volgt de sckiaal:

aantal
dagen
bebroed

Tabel 9: Schaal voor sctiolekstereieren in de drijfperiode.

33,0

42,7

49,5

53,8
56,3
56,9

5t3 , 0

61,8

1

1,5
2

2,5

— 42,6

— 49,4

— 53,7
— 56,2

568
— 57,9
—

— 6j,6

63,7

— 66,9

— 69,4

71,9
72,0

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

3

13,5 / 4

4,5
S

63,8
67,0
69,5

>

UIT

5,5 / 6

6,5

UI'!

76 — 78

65 — 75

�64
UIT



Tabel 8 : Schaal voor scholekstereieren in de zinkperiode.

3.72 De drifperiode.

1)e gemiddelden van d en h2 zijn bepaald ten opzichte van t1. De drijfperiode

is van siechts 2 eieren bekend en bedroeg voor beide eieren 14 dagen:

d in% h2inmm

3

— 27 —

Ult .Bijlage 2—4b wordt de volgende sc1iaa1 gevonden:
aant al

dagen

L1 in graden bebroed h1 in %

<31 0 �9,8
32 — 36 1 9,9 — 11,8

37 / 38 2 11,9 — 19,2
39 — 43 3 19,3 — 32,0
44 — 50 4 32,1 — 39,9
51 - 58 5 40,0 — 57,4
59 — 69 6 57,5 — 81,4

70 — 78 7 81,5 — 93,3
79 / 80 8 93,4 — 93,5

81 / 82

83

9

10

93,6
96,3

—

—

96,2
98,5

84 I 85 11 98,6 - 99,0
�86 12 �99,1

80

70

60

5'

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

3(

6

2'

5

0

4

2

1

dugen bebroed

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Figuur 13: 1-let verloop van d ( 0 ) en 2 0 ) tijdens de drijf—

periode van scholekstereieren ( Bijlage 2—4b ).
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De e:nidde1den van zijn hepa:LLd ten opzichte var! kiet tijd;tip van
ultkoiflst (

90

80

70

60

0

50

40

13 14 1 1 17 18 1

Figuur 14: 1-let verloop van

eleren ( Bijiage 2—5b ).

dcigen bebroed
20 21 22 23 24 25 26

tijdens de clrijfperiode van scholekster-

Uit de gemiddelden in l3ijlagen 2-4a & b volgt de schaal:

< 32,9
— 42,6

- 49,4

— 53,7
— 56,2

56B

— 57,9

— 61,1
— 63,6

63,7
— 66,9

— 69,4

— 719
� 72,0

UIT

Tabel 9: Schaal

aantal
dagen
bebroed in mm

13 0/0,5

14 1

15 1,5

16 2

17 2,5

18

19

20

21

22

23

24 5,5 / 6

25 6,5

26 27
27 TilT

voor scholekstereierefl in

76 - 78

65 75

�64
UIT

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0

0

d in % in

33,0

42,7

49,5

53,8

56 , .3

56,9
50,0

61,0

63,8

67,0

69,5

3

3,5 / 4

4,5

5

de drijfperiode.
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3.. Abnormale Rievitseieren.

Naast de normale kievitseierell werden ook zes oitbevrechte, acht beschadigde

en een aantal verlaten eieren aangetroffen. UI' er verschtlleiì tussen deze

en de normale eieren aanwezig zijn zullen we in dit onderdeel beKijKen.

3.8.1, Unbevrucite en beschadigde eieren.

Bij het AfwateriflgSkanaal (
Uverschild ) was op een perceel zomertarwe

een icievitsnest aanwezig met drie eieren. Twee eieren daarvan waren echter

onbtvrucht, Viak voor het uitkomen verdween het bevruchte ei. JJit had tot

gevolg dat cle kieviten nog een hele ti,jd dooringen met broeden. In totaal

hebben de kieviten minstens 54 daen op cie eieren gebroed. Er werd met

broeden gestopt omdat er n van de beide eieren verdween. Maar het kan

ook zijn dat het broedpaar de eieren verlaten had en dat het onbeschermde

nest pas daarna werd gepredeerd.

I)at 54 dagen broeden op onbevruchte eieren geen uitzondering is, bli3kt

uit de resultaten in het " Handbuch der Vogel Mitteleuropas ". Hier wordt

vermeld dat de broedduur op onhevruchte eieren op kan lopen tot 88 ciagen.

Er werden zes onbevruchte eieren gevonclen, maar aan én ei werden geen

metingen verricht. Van n van de eieren was het volume kleiner dan 24,5

cm3; b±j de rest was het volume groter.

he vier grote kievitseieren hadden een gemiddelde zinkperiode van 13,0

dagen; een dag langer dan bevruchte eleren met een vergelijkbaar volume.

Verge1ijkn we het gedrag van de onbevruchte eieren in water tijdens de

zinKperiode dan blijkt het verloop van en h1 vergelijkbaar te zijn met

het verloop van bevruchte eieren ( fig. 15 en 16 ).

h1 in %

100 o
6

® o °

80

60 0

0
x

0xx
dagen bebroed

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fig. 15: Het verloop van h1 bij normale (x ; n=52), onbevruchte (0 ; n=4)

en beschadigde (D ; n=8) kievitseieren ( met een groter volume dan 24,5 cm3 ).



dagen bebroed
9 10 11 12

n=52), onbevruchte (0; n=4)

een groter volume dan 24,5 cm3)

Wordt de ontwikkeling van bevruchte eieren ti.jdens de drijfperiode vergelek

met die van onbevruchte eieren treffen we wel degelijk verschillen aan:

L1 in °
- 30 -

8

7

0
0

x60
Q 0

x

0 x
0 0

6
0
0
xg

0
x

1234567
Fig. 16: Het verloop van L1 bij normale (

en beschadigde ( ; n=8) kievitseieren (met

h2 in mm

10 0

6
0

Do

4

a

2

0

1

0 0

t in dogen na drijven
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Fig. 17: Het verloop van h2 bij normale (x
; n=52), onbevruchte (o ; n=4

en beschadigde (0; n=8) kievitseieren (met een volume groter dan 24,5 cm )
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90 d in % DOD
80 ooo DO

0 00Do
70 xX 0 0

x x X X 0
0 X L) 0 0

OU " 0Dxx 0 0

50 0
X 0

30

20

i0
t in dcigen na drijven

I ' I I I I I I I 1 I I

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Pig. 18: Het verloop van ci bij normale (x ;
n=52), onbevruchte (0

n=4) en beschadigde (0 ; n=8) kievitseierefl (
met een roter volume

dan 24,5 cm3 ).

Fig, 17 en 18 laten zien dat U en h2 duidelijk achterblijVefl bij normale

eieren. Blijkbaar nemen onbevruchte eieren minder in gewicht af. Omdat de

verdampi-ng van water in beide soorten eieren ongeveer gelijk zal zijn moet aan-

genomen worden dat in bevruchte eieren stofwisselingsPrOduktefl worden afge-

scheiden.

Ook de 4 geeft een versehil te zien. Bij bevruchte eieren neemt 4 af tot

benecten 600. BiJ onbevruchte eieren neemt 4 ook af ('.) maar deze komt toch

niet beneden
750

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bevrucht 85,9 84,0 80,4 75,7 70,8 57,4 UIT

Onbevrucht 81,5 80,0 82,7 81,0 81,5 83,7 76,0 78,3 81,3 79,7 77,5

Beschadigd 86,3 85,0 83,6 84,3 85,0 85,0 83,0 85,5 84,5 84,0 82,5

Tabel 10: Vergelijking van 4 van bevruchte ( n=52 ), onbevruchte ( n=3 )

en beschadigde ( n=4 )
kievitseieren met een groter volume dan 24,5 cm3 in

de periode dat de bevruchte eieren uitKomen.
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Eieren, die direkt in het begin van de broedfase zijn beschadigd, driven

zeer snel. Van vier grote eieren
C V >24,5 cm3 ) bedroeg de zinkperiode

respektieveli3k vijf, zes en zeven 2x dagen. De zinkperiode bedraagt dus

maar ruim zes dagen. Door een scheur of een deukje in de eischaal verdwijnt

er blijkbaar veel water. Het ei neemt daardoor veel in gewicht af. Dit heef

tot gevoig dat en h1 zeer snel toenemen ( fig. 15 en 16 ).

De periode dat de eieren drijven totdat de andere eieren in het nest uit-

koriien duurt gemiddeld 21 dagen. Gedurende deze periode verliezen de eieren

ook meer vocht dan iiormaal: bij beschadigde eieren neruen ci en h? sneller

toe dan bij normale eieren. Ook is te konstateren dat de toenawe van h2

lineair blijft verlopen
( fig, 17 en 18 ).

Door het grote vochtverlies sterft het embryo vaak. Van de acht beschadigde

cieren kwam slechts n uit. De eieren, die niet uitkomen, blijven bijria

vertikaal drijven ( Tabel 10 ). Als liet ei wel uitkornt dan volgt het ui d

procedure, die we bij normale eieren ook aantreffen.

Kieviten kunnen ook op beschadigde eieren tot een abnormale broedtijd komen

Een broedpaar met twee beschadigde eieren in het nest broedden 56 dagen. he

laatste 21 dagen hiervan werd slechts n ei bebroed; het anctere el was doo

bewerking vaxi het land kapot gegaun en werd bij ue nestkontrole verw.ijderd.

3.8.2. Verlaten ejeren.

Hr zijn betrekkelijk weinig metingen verricht aan verlaten eleren. hat deze

eieren weinig gewicht verliezen is te zien aari het volgende voorbeeld:

dt
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

/ (°) 26 23 23 25 34 33 35 31

h1 (%) 9,6 9,6 12,8 19,2 25,6 19,2 19,2 19,2

22 23 24 25 26 27

4 (°) — 32 — — — 31

h1 (%) — 19,2 — — — 16,0

Tahel 11: Voorbeeld van het verloop van 4 en h1 bij een verlaten ei.
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Na 15 daen aan de buitenterflPel'RtUur te zijn blootgesteld is nog maar

weinig aan het el veranderd. 1)e metingen zijn april verricht. 1)e tempera—

tuur was toen laag en waarschijnhijk zullen de eieren later in het seizoen

meer vocht verliezen.

3.9. 1)e invloed van de metingen op de broedduur.

We zullen flu nagaan in hoeverre afkoeling door onderdompeling tijdens het

meten de broedduur beinvloeci kari hebben.

Fatten ( 1921 )
heeft broedende kippen bestucieerd. Hij vond dat afkoeling

van het ci niet direkt de dood van het embryo tot gevoig heeft. De ontwik-

keling kan zelfs weer op gang komen bij eieren die al vele dagen aan de buiten-

temperatuur blootgesteld zijn. De temperatuur die tijdens het broeden be-

reikt wordt, ligt lets onder de lichaamstefliperatUUr van de hen: l00 101°F

(

3? - 380 C ). Bij normale broedtemperatUUr duurt het 21 dagen voordat

de ongen bij kcippen uitkomen. De ontwikkeling gaat ook bij lagere tempe-

ratuur wel door, maar de ontwikkeling wordt relatief veel vertraagd in ver-

gelijking met de normale broedtemperatUUr. Under de 21°C stopt de ontwikke-

ling helemaal, Bebroede eieren, die afgekoeld zijn, moeten eerst drie tot

vier uur bebroed worden voordat de eieren zo ver opgewarmd zijn dat de ont-

wikkeiing weer verderguat.

Om to kijken of de metingen, die dage1ijs op de eiereu werden uitgevoerd,

invloed hebben op de broedduur van de eleren, zijn van een aantal nesten

de vier eieren verschillend behandeld. 1)oorciat cie eieren elke dag in het

water worden gelegd is het voor te stellen dat de eieren elke keer een

beetje afRoelen zodat de broedduur langer wordt. Bij twee nesten werd n
ei elke dag gemeten. 1)e andexe drie eieren wercien respektieveli.Jk om de drie,

zes en negen dagen gemeten. Bij een ander nest werden twee eieren elke dag

gemeton; het clerde ci werd om de vijf dagen en het laatste ci werd om de

tien dRgen gemeten. Bij n nest kwamen de jongen ongeveer gelijk uit alle

vier jorigen waren bij do kontrole in het nest aanwezig. J3ij de andere beide

nesten kwam het ei dat het minste was gemeten het laatst uit. 1en onbekende

faktor in dit geheel is natuurlijk in welke volgorde de eieren gelegd zijn,

omdat dit van invloea. is op de tijd van uitkomen. lilt de resultaten kunnen

we desa1niettemin afleiden dat de invloed van het dompelen van eieren in

water erg weinig of geen gevolgen heeft.

Bovendien vindt bij de metingen verstori-ng plaats in die zin dat de vogels

van het nest worden gejaagd. Dat deze verstoring en de genoemde afKoeling

bij het dompelen van geringe betekenis is blijkt uit de lage gemiddelde

broectduur van 26,9 dagen bij 22 legsels.
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3.10. Nauwkeurigheid van do schalen.

Om de nauwkeurigheid van do gevonden schalen te bepalen was niet direkt

een statistische methode voorhanden.

Voor de kievits— en grtttto-eieren is daarom van alle metingen nagegaan wat

het verschil bedroeg tussen de schatting op grond van de neting volgens de

betreffende schaal en de werkelijkheid.

Hierbij bestaat het gevaar dat niet de werkelijke nauwkeurigheid wordt ge-

vonden. Be metingen die hier worden getest hebben namelijk zell als uit-

gangspunt gediend voor de schalen. Doordat redelijk veel eieren ziJn gevo1

is naar alle waarschijnlijkheid echter een redelijke steekproef genomen.

Dit geldt zeker voor de kievit.

3.10.1. Kievit.

B±j c[e kievit zijn de verschillen bij de schalen L1 h1, d en h2 berekend

ten opzichte van het tijdstip van drijven (t1). L2 is echter bepaald ten

opzichte van hot tijdstip van uitkomen (t2). Bij de verschillen geeft een

minteken nan dat het el langer bebroed is dan do schatting aangeeft ( do

schaal wardeert onder ). Bij een plusteken is het ei minder bebroed dan de

schatting nangeeft ( de schaal wardeert over ). Nadat alle metingen op dez

wijze zijn bewerkt is uitgerekend welk percentage van de metingen een be—

panid aantal dagen ( zowel positief als negatief )
naast de werkelijkheid

zat. Vervolgens is per schaal nagegaan wat de gemiddelde afwijking bedroeg

a. Deze waarde geeft aan of een schani onder- dan wel overwardeert. Boveri-

dien is bepaald hoever de metingen gemiddeld van nul afwijken lal . Deze

wRarde geeft de beste indikatie omtrent do nauwkeurigheid van een schaal.

Hoe dichter de Iat-waarde bij nul ligt des te nauwkeuriger is de schaal.

Tenslotte is nog een maat bedacht die aangeeft hoe var de metingen maxi-

maal af kunnen wijken. Hierbij geeft do 95%-waarde aan dat 95% van de me-

tingen minstens tot op de bepaalde dag nauwkeurigkan schatten.

Om de betekenis van a, Ia en 95% te verduidelijken is in Bijiage 3 als
voorheeld de L1—schaal bij kleine kievitseieren uitgewerkt.
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kievitseieren ( Vole < 24,5 cm3

Verschil tussen schaal
en werkelijkheid L1 h1 4 d

0 25,6 25,3 55,6 22,7 26,3

1 43,3 39,5 40,'! 33,5 32,1

2 23,8 20,4 1,9 20,7 21,7

3 5,5 11,7 1,9 12,0 9,2

4 1,8 1,9 5,0 6,3

5 1,2 2,5 2,9

6 2,1 0,4

7 1,7 0,8

8 0,4

IãI 1,15 1,29 0,50 1,68 1,54

0,15 0,18 0,17 -0,06 —0,15

95% 3 3 1 5 4

n 164 162 54 242 240

Grote kievitsejeren (
Volume > 24,5 cm3 )

Verschii- tussen schaal
en werkelijkheid h1 4 d h2

0 28,4 26,7 53,5 20,0 27,5

1 40,3 37,2 37,8 28,3 32,9

2 21,6 23,3 8,7 21,4 18,8

3 6,8 8,1 13,6 11,5

4 1,6 3,0 8,3 5,6

5 1,4 1,4 4,7 2,0

6 2,4 1,2

7 0,2 1,0 0,3

8 0,3

9
0,2

Jal 1,17 1,29 0,55 1,92 1,49

a -0,02 0,04 0,11 0,26 0,08

95% 3 3 2 5 4

n 444 430 127 590 590

iabe1 11: Overzicht van de nauwkeurigheid van cie verschi11ende schalen.

AangeeVefl zijn cle percentages van cle metingen die eeri bepaald aantal uagen

positiel en negatiel )
naast cie werke1iJKheid zitteri. n = aantal metingen.

a ,Jajen 95% zie Bijiage 3.
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Het blijkt dat een van de schalen veel onder- of overschat: a ligt steeds

dicht bij nul.

Voor kievitseieren blijKt dat de 4—schaal nauwkeuriger is dan de h1-schaa

Als de eieren drijven is de L2-schaal liet meest nauwkeurig, maar dee scha

kan slechts gebruikt worden als de eieren binnen enkele daen uitkomen.

Van de beide andere scktalen blijkt de h2—schaal heL meest riauwkeurig. 'lever

kan gekorikiudeerd worden, da de schalen van de tieren die drijvuri ( d en 1

niinder nauwkeurig zijn dan van de eieren die zinKen
( 4 en h1 ). Dit is cc

te zien aan de 95%-grens, dat een rnaat is voor de maximale aiwijking.

Nu weten we hoe nauwkeurig de afzonderlijke schalen zijn. Urn te Kunnen zeg

gen hoe nauwkeurig de totale scflaal is, is eeri steekproef genomen van 140

metingen. Orndat van de meeste eieren het tijdstip van uitkornst bekend is ei

kiet tljdstip waarop begonnen is met broedeii niet, zal op grozid van de me—

tingeri fiet tijdstip van uitkomen worden gencliat en die vervolgens verge1iji

met het tijdst±p waarop cie eieren werkelijk uitkwarnen. Als de eieren zinker

worden 4, h en het gemiddelde (Gi) gebruikt; als de eieren drijven 2' d,
h2 en het gemiddelde van d en h2 (02).

kielne kievitseieren ( Volume � 24,5 cm3 )

4 h 01 d h2

lal 1,29 1,53 1,35 0 2,00 1,54 1,56
0,71 0,59 0,65 0 0,50 0,29 0,44

95% 4 3 3 0 4 4 4

n 17 17 17 2 24 24 24

Grote kievitseieren ( Volume > 24,5 cm3 )

4 h 01 4 d h2

lal 1,50 1,60 1,53 0,55 2,51 1,76 1,98

a -0,60 —0,55 —0,58 —0,11 —0,14 —0,27 —0,20

95% 3 3 3 1 6 5 5 Tabel 12: Overzi
n 40 40 40 9 59 59 59 nauwkeurigkieid va

schalen aan de ha
van een steekproe

Totaal van 140 metingen.
n=aantal metinigen
\Ioor $l, a en 5

4 h 01 L2 ci h2 02 zie Bijiage 3.

al 1,44 1,58 1,48 0,45 2,36 1,70 1,86
a -0,21 -0,21 -0,21 -0,09 0,05 -0,11 -0,01
n 57 57 57 11 83 83 83
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Het gerniddelde a is steeds Kleiner dan n dag. Kleine eieren worden door

alle schalen overschat, grote eieren worden steeds onderschat.

In d e steekcproef van 140 metingen blijkt dat de schattingen in de zinkpe-

node weer het beste zijn. Ook blijkt hier dat en h2 het meest nauwkeurig

zijn. in alle gevallen zijn h1 en minder nauwkeunig dan ci en zijn

minder nauwkeurig dan h2.

3.102. Grutto.

Bij cie grutto zijn ook weer de verschillefl bekeken tussen de schalen en de

werkelijkheid. De schalen en h1 zijn berekend ten opaichte van begin

broecten; h2 en d ten opzichte van het tijdstip van clnijven en tenslotte 4

ten opzichte van het tijdstip van uitkomst.

Verschil tussen schaal
en werkelijkheid h1 4 d h

0 34,4 35,6 (1,4 29,1 29,9

1 40,6 35,0 19,0 37,8 30,7

2 17,5 21,9 9,6 20,5 21,3

3 5,0 4,4 7,1 12,6

4 0,6 1,9 3,9 4,7

5 1,9 1,3 1,6 0,8

jal 1,03 1,06 0,38 1,24 1,34

a 0,13 0,18 0,19 0,21 —0,28

95% 3 3 2 4 4

a 160 160 21 127 127

Tabel 13: OverziCht van de nauwkeurigheid van de verschillende schalen.

Aangegevefl zijn de percentages van de metingen die een bepaald aantal dagen

positief en negatief )
naast de wer}celijkheid zitten. n = aantal metingen.

Voor lal , en 95% zie Bijiage 3.

Het blijkt dat de schalen en h1 weer nauwkeuriger schatten dan d en h2.

r is weinig verschil tussen en h1 waarneembaar evenals bij d en h2.

Urn de nauwkeunigheid van de totale schaal te toetsen is een steekproef ge—

nomen van 64 inetingen. Met behuip van de betreffende schaal is op grond van

de meting het begintijdstip van broeden geschat. Steeds werd gekeken hoe-
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veel dagen deze schatting naast het werkelijke tijdstip zat,

Een minteken stelt voor dat het ei langer bebroed is dan op grond van de

schaal verwacht werd ( de schaal wardeert onder ). Een plusteken geeft

het tegenovergestelde aan. Toevallig was bij geen van de eieren uit de

steekproef een 4 kleiner dan
7Q0,

h1 d h2 G2

0,97 1,09 1,03 1,41 1,38 1,30

0,03 0,09 0,06 0,59 0,63 0,61

95% 2 3 2,5 4 4 4

n 3? 32 32 3? 32 32

Tabel 14: Overzicht van de nauwkeurigheid van de grutto-schalen aan cle han

van een steekproef van 64 metingen ( n = aantai metiiigen; gemiddelde

van en hi; U2 = gemiddelcie van d en h2; voor lal , a en 95% zie Bijiage 3

Bij aile schalen is a positief dat wil zeggen dat de schattingen gerniddeld

lets te hoog uitvallen. Bij 4, h1 en zijn deze verschillen echter zeer

klein.

oa1s steeds het geval is zijn 4 en h1 weer nauwkeuriger dan d en h2. Voor

de periode dat de eieren zinken kan hot beste worcien gebruikt; zowel aj

als cie 95%—grens is nauwketriger. 1)e 95%—waarde is bij ci, h2 en U2 gelijk.

is hier de beste schatter doordat het de laagste Ia heeft.

3.11. Konklusies.

In alle gevallen is 4 nauwkeuriger dan h1 en G1, zowel bij kievits- als

grutto-eieren. In de meeste gevallen zijn de schattingen van h2 ook beter

dan die van d en (z2. Bij kievitseieren is h2 steeds nauwkceuriger dan d en (

Bij grutto—eieren is h2 niet de beste maar veel verschilt dit echter niet.

1)oor dit felt kunnen we de metingen h1 en d ( en daarmee ook U1 en U2 ) in
het vervoig beter achterwege laten. Be metingen in het velci kunnen dan

snelier J)lsRtsvinden, wat tot gevoig heel't dat de eieren minder lang in he

water behoeven te blijverx en ook de vogels mirider lang verstoord worden.

Een ander positiel' effekt van het weglaten van h1 en a is, dat de methode

makkelijker hanteerbaar wordt. Er behoeven dan namelijk geen berekeningen

meer op de metingen te worden uitgevoerd: de hoeken en de hoogte boven

water (h2) kunnen direkt in de tabellen worden opgezocht.
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Daar rilet meer gebruikt dient te worden Acan oolc het meten van k-i'

( zie Materiaal & Methoden ) achterwege blijven.

Bovendien zit er nog een bezwaar aan hot gebruik van do d—schaal. Hoewel

het nog niet eerder is vermeld, heel't de manier waarop het ei in het water

wordt gepiaatst, invloed op de metingen, tenminite als de eieren zullen

gaan drijven. Er zijn twee manieren om hot ei te laten drijven. Je kunt

het ei namelijk helemaal onder water duwen waarna het weer naar de opper-

vlakte komt. Je kunt het ei echter ook zoclanig op het water zetten dat het

kapje droog blijft. Het voordeel van de laatste methone is dat de diameter

van hot kapje (d) eenvoudiger kan worden gemeten: de grens ei—water is dan

goed te zien. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van deze methode.

Bij 24 kievitseieren werden beide methoden na elkaar uitgevoerd. Eerst werd

d gemeten, terwijl het ei op het water was gezet; ctaarna werd d nogmaals

gemeten, maar flu was het ei eerst helemaal onder water geduwd. 1-let bli,jkt

dat d bij de tweecte meting kleiner is dan bij do eerste meting, waarschijn-

lijk omdat de oppervlaktespanning van het water doorbroken wordt. Bet ver-

schil is het grootst
( ± 5 mm ) als de eieren nog maar net drijven. Ala de

eieren langer drijven, wordt het verschil steeds minder
( ± 1 mm ). h wordt

ook jets kleiner, maar het versehil is steeds konstant en is nauwelijks

meetbaar ( ± + mm ).

Om de overzichtelijkheid van de resultaten te bevorderen zullen we nu de

defi.nit:ieve schalen nog eens geven. Hierbi zijn ook de regressielijnen van

h2 opgenomen. Deze regressielijnen bieden een alternatief om eieren, die in

de drijfperiode verkeren, op bebroedingsstadium te schatten. Be bebroedings-

duur vinden we door voor yde gemeten h2 in te vullen. Ala echter ook 4
gebruikt kan worden, dient,op dezelfde wijze ala met de schaalhet gemiddel—

de van de beide gevonden waarden te worden genomen.

Overigens staan alle formules van de regressielijnen in Bijiage
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Kleine eieren Grote eieren

V < 24,5 cm3 ) ( V > 24,5 cm3
aant al
dagen

in h2 in mm bebroed in h2 in mm

.27 0 32
28-30 1 33/34
31—34 2 35/36

35—39 3 37—39
40-49 4 40-44
50-64 5 45—55
65—75 6 56—67
76—81 7 68—76
82/83 8 77—82

84 9 83-85
�85 10 86

0 / 0,5 11 �87
12 0 / 0,5

1 / 1,5 13 1

2 14 1,5

2,5 15 2

16 2,5

3 17

3,5 18 3

19 3,5

4 20

21 4

o 4,5 22 o 4,5in L2in
5 23

74 77 5,5 24 74 — 77 5

66 — 73 6 25 65 — 73 5,5
�6,5 26 64

UI'!' Ui'!' 27 UIT UI'!'

REGRESSIi1IJN1N VAN h2:

x = 2,5l9y + 9,725 x = 2,732y + 9,732
11<x<27 corr. coeff 0,9889 12 < x < 27 corr. coeff. 0,9943

x = bebroedingsduur ; y = h2-waarde

1abe1 15: Definitieve schaal voor kleine en grote kievitseieren.
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aant al
daen

4 in bebroed h2 in mm in

�28 0

29/30 1

31/32 2

33—35 3

36—42 4

43—54 5

55—65 6

66—70 7

71—75 8

76/77 9

78 10

�79 11

12 0/0,5

13 1 / 1,5
14 2

15 2,5

16 3

17 3,5

18 4

19 4,5

20 5

21 5,5 69/70
22 6 57—68

23 �6,5 56
24 UIT UIT

}UGRJSSIiLIJN VAN h2:

x = 1,9O5y + 10,836 correlatie—coe±'ficient 0,9950

12 < x < 24

x = bebroedingsduur
;

y = h2-waarde

Tabel 16: Definitieve schaal voor rutto-eieren.
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aantal
dagen

4 in bebroed h2 in mm
4?

in

�31 0

32—36 1

37/38 2

39—43 3

44-50 4

51—58 5

59—69 6

70-78 7

79/80 8

81/82 9

83 10

84/85 11

�86 12

13 0/0,5
14 1

15 1,5
16 2

17 2,5

18

19 3

20 3,5/4
21 4,5

22 5

23

24 5,5 / 6 76 — 78

25 6,5 65 — 75

26 �7 S.64

27 UIT UIT

REGHES11LIJN1N VAN

x = 2,Ol2y + 12,111 corre1atie—coefficint 0,9867

13 < x < 27

x = bebroedingsduur
;

y = h2-waarde

Tabel 17: 1)efinitjeve schaal voor scholekstereieren.
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L

4.1. Inleiding.

Met de in hoofdstuk 3 gevonderi bchalen kan van onbekende nesten nagegaan

worden, wanneer de vogels begonnen zijn met broeden. Met deze wetenschap

is vervolgenS meer informatie te verzamelen. Als we geinteresseerd zijn hoe

vroeg een populatie kieviten of grutto's ( scholeksterS ) in een bepaald

gebied tot broeden komt, kan van de populatie broedvogels een aantal nesteri

gepeild worden op bebroedingsstadiUm. Door een goede meetperiode te kiezen

en van de broedvogelpOpUlatie een zodanige hoeveelheid nesten te peilen dat

een redelijke steekproef wordt genomen, is een goede inzicht te krijgen in

het broedverloop in het terrein.

In dit hoofd8tuk zal getracht word.en om via dit gegeven uit te vinden wat

de invloed is van het rapen van kievitseiererl op het broectverloop van de

kieviten en de grutto's. Tevens zal cie invloecl van de waterbeheersing en het

beheer van de terreinen onderzocht worden.

4.2. De proefgebieden.

Voor cle ligging van de proefgebieden zie Bijiage 1. In het gebied rond Over-

schild, waar de ijkmetingen werden verricht, werden tot 6 april kievitseieren

geraapt. Het weidegebied ten zuiden van de Afwateringskanaal ( A )
ligt op

kleigrond. Be meerderheid van de kieviten en de grutto's broedden hier dicht

opeen. Het centrum bestond uit een perceel, die in het voorjaar van 1980

braak lag. In de zomer werd hier gras ingezaaid. Op dit perceel kwamen veel

kieviten tot broeden. Grutto's kwamen tot broeden in het ernaast gelegen per—

ceeL, dat in vroegere jaren een meertje was geweest. Tussen het Afwaterings—

kanaal en het emskanaa1 kwamen de kieviten op twee akkerbouwpercelefl tot

broeden. Op het perceel langs de Meenteweg werd in 1980 mais verbouwd, terwiji

het andere perceel pas begin juli met bonen werd ingezaaid. Beide percelen

liggen op kleigrond. Overigens zochten ook de scholeksters deze terreinen

ujt om te broeden. In de Hoeksmeer, aan de noordzijde van het iemskanaal,

werden ook nog twee terreinen uitgekozen. Zoa1s de naam al aangeeft is dit

gebied een ingepolderd. meer. Door de aanwezigheid van drassige weilanden op

veengrond werden hier relatief veel grutto's verwacht. Alle genoemde terrei-

nen vormen samen het proefgebied Overschild.
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Het tweede proefterrein is het eiland de Bird bij Grouw en is een kleigebie

1-her werden tot 13 april kievitseieren geraapt omdat cie raaptijd in Fries-

land een week langer is.

Brie andere proefgebieden in Friesland betroffen wachtgebieden van de Bond

van Friese Vogelbeschermingswachten
( BFVW ). Het gebied in de Lindevallei

bij Steggercia bestaat uit zandgrond met veen; het gebied in de Pjongervalle

bij Makkinga uit veen. Bovend.ien ligt er riog een proefgebied bij Joure en

bestaat uit twee delen: de Kop van de Bloksloot en de Akmarijpster Blauwra,

landen ( schraalgrasland ). Deze laaggelegen weilanden staan 's winters ten

dele onder water en er is in de zomer weinig produktie doordat er weinig

organische en anorganische stoffen in de bodem voorkomen.

lenslotte zijn riog twee gebieden in de Jauwersmeer bemonsterd namelijk cie

J3antswal en een gecteelte van de lWarnewaard. Be Bantswal dat na de inpolde-

ring van het Lauwersmeer in 1969 is ontstaan, heeft een natuurlijke afwate-

ring. Doordat het erg laag ligt viel het pas rond 9 april droog. Sinds de

drooglegging is het in het algerneen weinig ontzilt: zoute vegetaties bepale

het aspekt.

1)e Marnewaard kunnen we opsplitsen in twee gedeelten:

1 1-(ond de diepe slenk. Be uitlopers van de slenk liggen naar

beide kanten tegen de dijk. Hier verzameld zich de kwel, die onder de dijk

doorgaat. Pas eind april — begin niei is de verdamping zo groot, dat het

waterpeil daalt. 1)e vegetatie in de lage delen bestaat overwegend uit zee—

kraal, zoutgras, etc.

2 Het hoger gelegen deel. Bit is veel zandiger en het heeft een

natuurlijke afwatering. Be afwatering vertoont overeenkomsten met die van

de Bantswal. Be bodem is echter zandiger dan de Bantswal en zal dus lets

eerder opdrogen,

4,3, I)e broedperioden.

Bij Overschild en in de bindevallei zijn vanaf eind maart kievits- en grutt

nesten gezocht. In de Tjongervallei en in de beide gebieden bij Joure werde

de eerste nesten op 14 t/m 16 april gezocht. Wanneer op de Bird de nesten

precies zijn gezocht is niet bekend. Van de twee eerstgenoemde gebieden zij

bijna alle gegevens bekend. Nesten die in de eerste heift van april verstoo

zijn, kunnen in deze gebieden toch meetellen, omdat de datum waarop de voge

gingen broedden bekenci is ( door direkte waarnemlng of door schatting ). in
de andere gebieden is dit niet het geval.
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Om tot een vergelijking tussen de ebieden te Komen is steeds een vergelijk—

bare periode bekeken; nesten waarvan de vogels na 25 april begonnen te

broeden zijn weggelaten.

4.3.1. Kievit.

Het eerste kievitenbroedpaar is op 28 maart in de Lindevallei begonnen met

broeden. Twee broedparen in de Tjongervallei begonnen eveneens eind maart

te broeden namelijk op 29 en 31 maart. in Overschild, bij Joure en op de

Bird was dit respektievelijk op 2,3 en 8 april. Het verdere verloop tot

25 april is afgebeeld in fig. 19.

% nesten

20 22 24 26
apr I

Fig. 19: Broedverloop van de kieviten in de proefgebieden. Lindeva.tlei

(0; n=23), Overschild ( •; n=19), Tjongervallei ( x ; n=29), Joure ( ; n=12),

De Bird (0; n=14).

100

60

50

—T

10

29 31
mcia rt

4 6 10 12 14 16 18

datum
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Als bij Overschild en in de Lindevallel in dezelfde periode zou zijn ge

zoclit als in de overige gebieden dan zouden respektievelijk twee en zeven

nesten niet zijn ontdekt, omdat deze al voor die tijU waren verstoord. Jie

oorzaak van de verstoring was meestal predatie. Vooral in de Lindevallei

werden veel weidevogelnesten door kraaiachtigen gepredeerd.

Tabel 18 geeft de gemiddei.de waarden van to ( t) voor de viji' geb:iedon.

t' geeft de emidde1den van to wanrieer de twee verstoorde nesten van uver•
schild en de zeven nesteri van de Linctevallei niet zouden meetellen.

n n
0 0

Lindevallei. 23 9 april 12 april 16

Overschild 19 11 april 11 april 17

l'jongervallei 29 14 april

Joure 12 16 april

De Bird 14 17 april

Tabel 18: De gemicidelden van to in de verschillende proefgebieden
( to

tijdstip waarop de vogels beginnen met broeden ).

Zou in de Lindevallei in dezelfde periode zijn gezocht als in de andere ge

bieden dan zouden we vinden dat de kieviten gemiddeld drie dagen later tot

broeden koinen. Hieruit blijkt dat naast het bepalen van het broedverloop O(

een aantal faktoren bekeken moet worden, die invloecl op het broedverloop ki.

nen hebben. Hierbij valt te denken aan predatie, bewerkingen op het land

bljv. het slechten van molshopen, waarbij geen enkele nest gespaard blij:

en vee.

In de Tjongervallei, op de Bird en in de Bloksloot was weinig predatie in

tegenstelling tot de Akmarijpster Blauwgraslanden waar wel veel kraaien en

enkele hermelijnen werden gesignaleerd. Bij bewerkingen van het land
( kun:

en stalmest strooien etc.
) werden in alle drie gebieden de nesten gemeden

De methode van het slechten van moishopen werd niet toegepast. Op de b1auw

en schraalgraslanden b±j Joure was geen vee aanwezig. ln de Tjongervallei

liepen in april op een paar percelen schapen terwiji op de Bird in die per:

ode op sommige stukken land reeds koeien graasden. A1'gezien van de predati

op de Akmarijpster Blauwgraslanden bij Joure valt weinig invloed van de

overige verschillen te verwachten

lie kieviten kwamen het vroegst tot broeden in de Lindevallei en rond Over-

schild. Opvallend is het v'roege broeden rond Overschild, omdat hier tot 6



- 47 -

april is geraapt. De ligt vijf dagen na de sluiting van de raaptijd.

Twee iiesten werden hier aangetroflefl, die voor het einde van de raaptijd

werden bebroed. lie kievitefl in de Tjongervallei nemen een niiddenpositie

n,

Up de Iird en bi.j Joure kwamen de kieviten laat tot broeden. oalu verwucht

mocht word.en kwamen de vogels op de Bird het laatst tot broeden, omdat in

dit gebied tot 13 april geraapt is. Op de Bird is n nest gevonden, dat

voor de beindigiflg van de raaptijd bebroed werd. lie to ligt hier vier dagen

na sluiting van de raaptijd. De kieviten liggen gemiddeld n tot maximaal

acht dagen achter ten opzichte van de andere gebieden.

Het late broeden op de blauw- en schraalgraSlandefl is waarschijnlijk ten

dele wijten aan predatie en ten dele aan het laat droogvallen van de lande-

rijen en/of de korte vegetatie.

In de Lauwersmeer zijn de nesten veel later gepeild ( 13 en 16 mel ). Op de

'nstuurlijke' terreinen de Bantswal en de Marnewaard was weinig of geen pre-

datie. Dat in de Marnewaard en op de Bantswal nog goede steekproevefl genomen

konden worden, bleek uit het felt dat er op een uitzondering na nog geen kie-

viten alarmeerden.

1

10 12

mei

Fig. 20: BroedverloOp van de kieviten in de l1auwersmeer. Bantswal ( •; n=l7),

Marnewaard totaal (U; n=16), Marnewaard hoog (0; n=7), Fiarnewaard laag

(0; n=9).

% nesteri 0

D----J

5'

4'

3'

aprit

datum
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Bit duidt er dus op dat er nog bijna geen jongen waren. In beide gebieden

werd n alarmerenci kievitenpaar aangetroffen. In beide gevallen zijn de

jongen gevonden: deze werden geschat op ouderdom. Zodoende werd van deze

vogels ook nog een broeddatum geschat.

n
0

Bantswal 17 20 april

Marnewaard 16 28 april

- hoog 7 21 april

-laag 9 4mei

Tabel 19: Be gemicidelden van to in de verschillende gebieden in do Lauwers

meer ( n = aantal nesten; to = eerste broeddag ).

Uit figuur 20 en tabel 19 zien we dat de kieviten op de Bantswal eerder brc

den dan in de Marnewaard. Op de hoge delen in de Jvlarnewaard is het verloop

echter overeenkometig aan de Bantswal. Zo'n 14 dagen later vestigen veel Id

viten zich in de lage delen van de Marnewaard, wanneer deze drooggevallen i

Waarschijnhijk betreft het hier veel vervolglegsels. Wat or precies zo'n gi

aantrekkingskracht op deze laat broedende vogels heeft is niet duidelijk.

isschien moeten we het antwoord zoeken in de voorkeur voor vochtige broed

plaatsen en/of de lage vegetatie of een grote bereikbaarheid van voeclsel.

4.3.2. Grutto

In de Hoeksmeer ( Overschild ) werden in het uitgekozen terrein merkwaardil

giioeg oen gruttoneten gevonden. Op eon aangrenzend perceel riesLelden we.
drie rutto'. heze en do vijf grutto's van do Afwoteringskanaal ZZ vormert

s-trnen de resultaten voor Overschi]d.
Het verloop bij de grutto's is in de versohillende gebieden bijna allemaal
gelijk ( zie figuur 21 en tabel 20 ). Alleen het vroege broeden in de b1au
en schraalgroslanden lijkt opvallend. Het is echter niet juist oi uit doze
vier gevallen to konstateren dat grutto's in deze gebieden vroeg broeden.

ivlogelijk is zelfs het tegendeel het geval. Boor hot late broeden zouden da

allee.n vier extreem vroege legsels zijn gevonden ( het aantal grutto's dat
in doze gebieden broedt is veel groter ). In feite is hier dus de meet—

periode verkeerd gekozen.
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Fig,. 21:
(0; n=6)

De Bird

Broedverloop van de grutto'B in de proefgebieden. Lindevallel

Oversehild ( • ; n=8), Joure (a; n=4), Tjongervallei ( x ; n=15),

0; n=18).

n t
0

Overschild 8 19 april

Joure 4 15 april

1)e Bird 18 21 april

Tjorigervallei 15 20 april

Lindevallei 6 21 april

label 20: l)e gemidcielden van to voor cie rutto's in de verschillende

proefgebiecten ( n = aantal nesten; to = eerste broeddag ).

Het eerste broedpaar werd gevonden bij Akmarijp. Lilt paar begon op 9 april

met broeden. In de Tjongervallei, rond Overschild, op de Bird en in de Lin—

devallei was dit respektieveliik 13, 14, 17 en 18 april. Br is dus bij de

grutto's geen duidelijk verschil in broeddata aantoonbaar in gebieden waar

wel en geen kievitseieren worden geraapt.
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4.4. Be broedperioden in vergelijking met andere Jaren.

4.4.1. Kievit.

In de periode van 1897 - 19E8 werd het eerste ei al naar gelang de weers—

omstaridigheden tussen 4 en 29 maart gevonden ( n = 72; gemidaeld 19 maart

In 1980 werd het eerste kievitsei op 10 maart gevonden bij Balfsen. Waarsch

tijk Ligt het begin van het bioeuseizoen in 1980 niet vroeg , rnaar ook ni ot

er iaat. Be weersomstanctigheden in het voorjaar van 1980 waien iiiet abnior—

maal. In tebruari lag de ternperatuur aan de hoge kant ( + 2°C boven riormaal

terwiji de neersiag weinig verschilde van normaal. In maart was cle temperat

normaal, maar de neersiag was jets hoger dan normaal. In maart werden tien

vorstdaben geteld. Ook in april waren zowel ternperatuur als neersiag normaa

De laatste decennia is er echter een verschuiving van het broedseizoeri te

konstateren. Be kieviten gaan namelijk steeds vroeger broeden ( Beintema 19,

Bit geldt voor de gemidctelde legperiode, maar dit komt niet tot uiting in h

eerste ei. Waarschijnhijk moet hier dus een onderscheid gemaakt worden tuss

de timing van het eerste ei en cte timing van de hoofdmoot. Be timing van hel

eerste ei wordt sterk beinvloed door het weer, terwiji (le landbouwaundige

veranderingen hun weerslag vinden in ae timing van de hooldmoot. Be inivloed

van cle landbouwkundige veranderingen kan aldus worden voorgesteld. Door bet

ontwatering, het gebruik van kunstmest en andere grassoorten (
Engels rani-

rau ) in de veeteelt komt het biologieche leven in de bodern eerder op garn

Hierdoor ontstaat vroeger in het voorjaar een grote bereikbaarheid aan voed

HØgstedt ( 1974 ) toonde aan dat de periode tussen de aankomst van het wiji

en het leggen van het eerste ei signi±ikant negatief gekorreleerd is met he

aanbod von regeniwormen. Hoe meer voodsel or aanwezig is, hoe eerder hot wij

dun tot otLen koint

4.4.2, Grutto.

In Friesland zijn in de periode 1921 — 1969 de eerste grutto—eieren gevond€

al nniar gelang het weer, tussen 17 maart en 16 april. Gemictdeld werdeni tusk

1921 en 1930 het cerste ei gevonden op 9 april, in do periode l9l — 1940

8 april, van 1941 — 1950 op 5 april, van 1951 — 1960 op 3 april en van 196]
1969 op 27 maart.
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Hoe eerder de vogels terugkeren, i-ioe eerder de eerste legsels te vinden

zijn, tenzij het over een behoorlijke periocle erg koud is ( G. Bosch in

HaverSChmidt 1963, Mulcier 1972a, H.J. Swart in Van der Ploeg e.a. 1977 ).

In Nederland begint de grote massa in normale jaren in de eerste week van

april te broeden dat wil zeggen waarschijnlijk als gevoig van een betere

bereikbaarheid van het voedsel in het vroege voorjaar ongeveer twee weken

eerder als voor 40 a 50 jaar terug ( Mulder 1972a, k{eichling 1922, Stich-

mann 1967 ). Uit fig. 21 ( 4.3.2. ) blijkt dat in de meeste gebieden de

grutto's tussen 17 en 25 april beginnen met broeden. Het broedseizoen voor

de grutto begint in 1980 dus laat.
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5 Overige waarnemingen.

5.1. Inleiding.

I3ij het verzamelen van de gegevens in het gebied rond Overschild voor het

ontwikkelen van de watertest, werden een aantal waarnemingen gedaan, die hE

vermelden zeker waard zijn. L)e5e gegevens zullen in dit hoofdstuk worden o
gesomd.

5.2. Tijdstip uitkomen van kievitseieren.

Van vijf nesten, die eind ,juni uitkwamen, is nagegaan wanneer de eieren uit

kwamen door de nesten frekwent
( om de 1 a 2 uur ) te kontroleren, Bij driE

nesten was bij de eerste kontrole het eerste jong reeds uit; bij n nest

reeds twee. De jongen, die dan werden aangetroffen, waren meestal nog nat.

Nadat de jongen zijn uitgekomen duurt het 1 1 uur voordat de jongen droc

zijn. Werd een nat jong aangetrolfen bij de eerste kontrole dan is aangenon

dat het ei circa 40 minuten voor de kontroletijd is uitgekomen.

Hij de overige eieren is de tijd van uitkomst als volgt vasteste1d: werd

een ci om 10.00 uur intakt aangetroffen terwiji bij de volgende kontrole cc

11.00 uur het jong reeds uit was, dan is aangenomen dat het ei om 10.3() uur

is uitgekomen. Daar de kontrole-intervallen varieerden van 55 tot 140 rninut

kan de maximale fout van de uitkomsttijden varieren van 22 tot 70 minuten.

eieren in volgorde van leggen

nest datum uitkomst 1 2 3 4

a 25 juni 7.30 8.40 13.30 15.45

b 26 juni 14.50 17.30
27 juni 9.10

c 27 juni 8.00 12.45 14.30 21.10

d 26 juni 7.00 9.00 14.45

e 27 Jurli voor 5.30 6.30 19.10

volgorde van leggen onbekend

Tabel 21; Tijdstip waarop kievitseieren uitkomen.
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Van de nesten a, b en c is de volgorde van leggen bekend. 1)e tijd, die tus—

sen het uitKomen van het eerste en bet laatste ei ligt, is respektievelijk

8.15, meer dan 18.20 , en 13.10 uur. Bij nest b komen de eerste twee eiereii

in do middag iiit; bet dercie kornt pas de volgende iitorgen uit. Tussen bet eer—

s& en hot derde ci ligt reeds moor als 1h uur. 81 nuwiner 4, dat door prods—

tie verdwenen is, zou waarschijnliJk flog later uitgekomefl zijn.

Van do nesten d en e is de volgordie van leggen onbekend. Beide nesteri hebben

oorspronkeliJk vier eieren bevat, rnaar in beide nesten is n ei verciwenen.

5.3. Het eanpikken van kievitseierefl.

Rij do e;tieri eiereri, waarvarl hot tijdstip van uitkomnn hekend is ( 5.2. ),

is nagegaan wanneer die eerste pikken in de eischaal zichtbaar werden. Bij de

metingen is een maximale fout van 24 uur mogelijk. Urn deze fout te kompense-

ren zijn bij alle metinen 12 uur opgeteld om die nicest aannernelijke tijdstip

te krijgen:

n gerniddelde minimaal rnaximaal

Kleine eieren
V 24,5 cm3 ) 7 70,0 40 111

Grote eierefl

V 24,5 cm3 ) 9 73,3 42 90

Totaal 16 72,1 40 111

Underzoeker

Helm 1974 ? 69,6 48 144

BolotnikOV e.a. 15 49,9 21,3 '(4,5

Brown 69,6 18 144

Tabel 22: Tijdstip waarop kievitseierefl voor bet eerst aangepikt worden

in uur voor uitkomst ). lieresultaten van die andere onderzoeKers komen

uit bet Handbuch cier Ve1 lvlitteleuropas.
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Tussen grote en kielne kievitseieren zien we bijna geen verschillen. In

vergelijklng met de nesultateii van de andene onderzoekers komeri de geniid-

delde tljden goed overeen. Alleen de resultaten van l3olotnikov zijn afwij
kenci.

5.4. Verstoringen.

Tijdens het broeden van de weidevogels kunnen een aantal verstoringen op-

treden. Behalve dat de koeien, schapen etc. in bet voorjaar de wei ingaan,

zijn er ook verstoxtingen door bewerkingen van het land. Het zogenaamde sle

pen, dat vaaK vroeg in het voorjaar plaatsvindt, wordt door sommige boeren

uitgevoerd om cle moishopen te slectiten. ordt hierbij geen rekening gehouci

met de nesten dan blijft bij deze methode geen enkel nest gespaarcl. Een an

re verstoring, die vroeg in net voorjaar plaatsvindt is bet kunstmeststroc

Hierbij blijven de meeste nesten intakt doordat de strooimachine over een

breedte van circa tien meter kan strooien. lie kans om geraakt te worden dc

de ± 30 cm brede banden is vrij klein. Bovendien vinden later in bet seizc

verstoringen plaats door het maaien van gras voor inkullen, bijvoeren of

hoolen.

Om te kijken wanneer de verstoringen in het broedseizoen van de weidevogeil

vallen, zijn deze verstoringen gevolgd in het gebied ten zuiden van de Af-

wateringskanaal ( + 74 ha ) en in de Hoeksmeer C ± 17 ha ). Het eerste ge-

bled is in het bezit van drie boeren. Hoer I heeft een redelijk kleine ve

bedrijf ( 19,8 ha ). lie rest ( II ) is eigendom van veel grotere, goed ge-

mechaniseerde bedrijven. lie bezitters van de grond hebben hun bedrijf op

± 6 km in het naburige Schildwolcle. lie weilanden, die grotendeels zijn in-

gezaaid met Engels raaigras, worden bijna allen gebruikt om gras in te

kuilen of voor bet voeren van de koeien, die bijria altijd op stal staan.

L)eze weilanden nebbeii een totale oppervlakte van 44,6 ha. Bovendien ligt i

het genoemde gebied n perceel akkerland ( 2,7 ha ). Ben ander perceel yE

6,8 ha lag eerst eon tijd braak en werd later met gras ingezaaid. lilt per-

ceel was het centrum van de kievitsnesten; 10 van de 21 nesten in dit gebi

lagen op bet genoenide perceel. Ook Brac-tksma ( 1967 ) vond, dat bouwlandper

celon, die grenzen Hdfl bewuid grisland, zeer in trek ziju. Waarscliijnhijk

I rekkert (IC kiev it en ale do j ongun zijri ul tge komen naar doze wul london

Het weiland in cle Hoeksmeer was in net bezit van een lanidbouwer/veehouder

III ). Het bedrijf is vergelijkbaar met I. Alleen met dit verschil dat I

in het voorjaar de wellanden sleept.



Fig. 22: Verloop van de

lende bedrijven. Voor de

11 ,15
jUN

drie verechil—

pagina.

— 55 —

III

100 opp. in %

go

80

70

60

I II
x

J

:1(1
—

8
oprU

2 6 10 11+ 18 22 26 30
mei

datum

3

eerste verstoring van de weilanden op

verkiaring van 1,11 en III zie vorige

Maai en

In fig. 22 zien we de grote

vind bij III ongeveer n maand eerd.er plaats als bij cte rest ( I en II ).

Wat betreft I en II zien we qua vertoring in de tijd weinig verschil.

Koeien Inkuilen Voeren Slepen

I 48,9R 51,02

II :5,59 B9,69 6,72

ILl IL,3() 13,I() 75,6()

Tabel 23: Versehillen in de oorzaak van de eerste verstoring op drie

soorten bedrijven ( in percentage van het totale oppervlaKte ).

Tabel ?i laat echter ien dat bij Ii cie verstoring hooidzakelijk worcit ver—

oorzaakt door het maaieii ten behoeve van het inkuilen. Bij I wordt oo een

root deel emaaid om in te kuilen. 1)aarnaast vindt er in bijna even grote
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mate verstoring op door beweiding. Op de bedrijven I en II hebben de ver

storingen over het algemeen betrekking op vervolglegsels
( en op jongen )

terwiji cle bewerkingen en de beweiding op bedrijf III plaatsvinden tijden

het broeden op de eerste legsels. Het slepen geschiedde in de periode van

9 tot 23 april. Bij III werden de koelen tussen 13 april en 17 mel van st
gehaald; bij I en II gingen de koeien tussen 7 en 13 mei naar buiten.

Het maaien voor inkuilen ( eerste snede ) vindt plaats in de tweede heift

van mei ( namelijk van 17 mel tot 3 Juni ). Vanaf 18 juni wordt ook de tw€

de snede gebruikt voor inkuilen.

Maaien

Koelen Inkuilen Voeren Hooien

I 80,58 19,42

II 14,62 25,10 60,28

III 60,26 39,74

Tabel 24: Verschlllen in de oorzaak van de tweeds verstoring op 3

soorten bedrljven
( in percentage van het totale oppervlakte ).

Wat betreft de tweeds keer dat de weilanden verstoorci worden valt te kon-

stateren dat II sterk verschilt van I en III. 1)e oorzaak ligt in de versc}

lende bedrijfsvoering. Omdat de meeste koelen steeds op stal stasn moeten

beesten gevoerd worden met vers gras. Bij I en III vindt de tweede versto-

ring hoofdzakelijk plaats door beweiding. 1)aarnaast wordt een gedeelte var

het voer opgeslagen. I doet dit door hoolen; III door inkuilen.

Een frappant voorbeeld van de invloed van de bewerkingen op de broedperioc

van kieviten vinden we op een perceel ten zuiden van het iemskanaa1. Op di

perceel was in cie herfst van 1979 mais geoogst. Pas in juli 1980 werd het

perceel ingezaaid met bonen. Tussen het bedoelde perceel en de Meenteweg

lag een perceel weiland. Vroeg in het voorjaar werden dicht bij de grens n

het welland twee kievitsnesten gevonden. lie paartjes begonnen op 6 en 8

april te broeden. I-let eerste nest werd op 15 april verstoord; hrt andere

nest kwam op 5 mei uit. Op 5 en 6 mel werd het perceel geschoffeld, waarn

het op + 12 mel werd gegd. Op 19 en 21 mel werd nog sen keer geschoffe1d

Op 27, 28 en 29 mel werden vijf kievltsnesten gevonden. line hiervan warer

nog aan de leg. Van de andere twee nesten werd berekend dat ze op 22 en

25 mel zijn gaan broeden. Waarschijnlljk zijn deze broedpaartjes op 12 mei
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verstoord bij het eggen. Van do andere drie paartjes begonnen twee op 31

mei te broeden en het andere op 30 mei. Deze drie paartjes zijn waarschijn—

lijk op 19 en 20 mei verstoord bij hot schoffelen. Steeds wordt dus tussen

de 10 en 13 dagen na de verstoring weer begonnen met broeden. Voor de periode

van eileg, dat 4 . 5 dagen in beslag neemt, heeft het wijfje dus eerst een

herstelperiode nodig. Kiomp ( 1951 )
vond voor hot interval van verstoring

tot aan het broeden op eon volgend legsel -i- 12 dagen.

Ret risiko dat jongen door koeien worden gedood is vrij klein. Bovendien

worctt het jong door de ouders beschermd. Bij 4n waarneming bleek dat toen

een koe erg dicht bij een kievitjong in de buurt kwam, een ouder met open—

gevouwen vleugels van het jong afliep, daarbij do aandacht trekkend van de

koe, die een eind achter do ouder aanliep.

Door een droge eerste heift van mei kwain een deel van de sloten aan de

zuidzijde van het Afwateringskaflaal droog te staan. Dit had een grote aan-

trekkingskraCht voor de jonge kieviten en grutto's. Waarschijnhijk waren de

bodems van de sloten een goede plaats om te foerageren.

5.5. BroecisucCessen.

1)e broedsuCCesSen bij de kieviten en de grutto's zijn nagegaan in de gebie—

den ten zuiden van de Afwateriflgskanaal en in de Hoeksmeer. Alle nesten wer-

den gemerkt met twijgen. Bij het bewerken van hot land werd over het algemeen

op do geplaatste markeringen gelet. In een enkele geval werden de twijgen

echter over het hoofd gezien. 1'aast de waargenomefl broedsuccessen werden ook

de broedsucceSSen berekend- wanneer er geen markeringen waren geplaatst. Dit

zou de situatie zijn zonder invloed van de onderzoeker.

5,51. Kievit.

Uit tabel 25 op de viogende bladzijde zion we een lage broedsucces voor de

kievit in de beide gebieden indien or geen markeringen waren geplaatst. In

de Hoeksmeer is dit to wijten aan hot slepen en het maaien van de weilanden

en aan de koeien, die hier vroeg in het voorjaar de wei ingingen. Ook de

Afwateriflgskaflaal ZZ laat een hoge percentage verstoring zien. Dit komt door

de hewerkingen van het land en met name van het perceel dat werd ingezaaid

met gras. 1)it percoel, waarop bijna de heift van alle kievitsnesten lagen,

werct regelmatig gerold en gegd.

In cte nesten met broedsucces waren 103 eieren aanwezig ten tijde van uit—
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komet. 93 eieren ( 90,3% ) kwamen inderdaad uit; 6 eieren
( 5,8% ) bleken

onbevrucht en 4 eieren ( 3,9% ) kwamen niet uit, maar bevatten wel een

kuikentje. Horton ( 1932 ) vonci voor het percentage onbevruchte eieren bi

eenden 5,9% ( ri 405 ).

Afwateringskanaal ZZ Hoeksrnier

zonder zonder
markeringen mariceringE

Broedsucces 61,90 42,86 50,00 33,33

Niet uitgekomen 9,52 4,76

Geraapt 9,52 9,52

Bewerkingen 9,52 42,86 16,67 33,33

Prectatie 4,76

Verlaten 4,76

Koeien 33,33 33,33

Tabel 25: Broedsucces van cie kieviten. Afwateringskanaal: 21 nesten;

Hoeksmeer; 6 nesten.

5.5.2. Grutto.

Afwateringskanaal ZZ 1-{oeksmeer

zonder zonder
markeringen markeringe

Broedsucces 66,67 50,00

Koeien 33,33 33,33 100,0 100,0

Bewerkingen 17,67

Tabel 26: Broectsucces van de grutto'8. Afwateringskanaal: 6 nesten

Hoeksmeer: 3 nesten.

De grutto's in de Hoeksmeer nestelden niet op de oorspronkelijk uitgekozen

terreinen. De aangrenzende percelen, waarop de grutto's wel tot broeden

kwamen werden niet gesleept. De koeien kwanien hier vanaf 9 april naar bui-

ten.

De twijgen, waarmee de nesten worden gemarkeerd, trekkeri de aandacht van

de koeien. Hierdoor wordt de kans op verstoring van ae nesten vergroot.
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Hoewel alle twijgen werden verwijderd werden toch alle gruttonesteri in de
lioeksineer verstoord.

Uok twee gruttonesten ten zuiden van de Afwateringskariaj. werden door

koeien verstoord. Dit was merkwaardig doordat hier nestbeschermers wareri

aangebracht, Het betrof hier echter hokkelingen en de indruk is ontstaan

dat hokkelingen nieuwsgieriger zijn dan oudere koeien. Bovendien kunnen

jongere beesten gemakkelijker met de kop onder de nestbeschermers door.

Naast d twee genoemde nesten werden ook op drie aridere nesten een bescher—
rner aangebracht: twee op kievitsnesten en op een gruttonest. Gedureride

de broedtijd kwanien hier echter geen koelen in de desbetreffende percelen.

B±j alle geplaatste beschermers had dit, tenminste na de gewenningsfase,

geen nadelige gevolgen voor het broeden.
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6 iliskussie.

De meeste gegevens zijn verzameld van de kievit. Het probleem bij de ver—

werking was ecbter dat maar een klein aantal nesten werd gevonden, dat no

niet bebroed werd. Dat probleem is ondervangen door de gemiddelden over d

zinkperiode te berekenen ten opzichte van het tijdstip waarop de eieren

gaan drijven.

Bij de grutto's zijn minder eieren evo1gd. Het grootste deel van de eier

word echter gevonden voordat ze bebroed werd.en.

De scholeksterscliaal is slechts te gebruiken als richtlijn, daar de gegeve

gebaseerd zijn op vijf eieren.

De nauwkeurigheid van do kievit- en gruttoschaal is vrij gering. De oorzaE

hiervaxi ligt naast do onnauwkeurigheid in de veldrnetingen vooral in de vex

schillen in de ontwikkeling van de eieren zell'. Ook in broedmachines waart

de eieren bij identieke omstandigheden worden uitgebroed kunnen verschille

van enkele dagen optreden. }3ovendien spelen faktoren als temperatuur, luct

vochtigheid en mate van verstoring een rol. In 3.10. is komen vast te stan

dat de schattingen op grond van do gevonden schalen bij kieviten tot 9 en

bij grutto's tot 5 dagen van de werkelijkheid kunrien verschillen. De gemid

delde afwijking ligt echter meestal tussen 1 en 2 dagen. Of dergelijke me—

tingen verbeterd kunnen worden door bijvoorbeeld hot soortelijk gewicht vs

de eieren in hot veld te bepalen, zou onderzocht kunnen worden.

Bij vergelijking van verschillende gebieden kan met do watertetrnethode en

een grote steekproef toch eon goed inzlcht worcien verkregen in bet broedve

loop in bet terrein. Voorwaarde is echtor wel dat de meetperiode zorgvuldi

moet worcten gekozen. Bovendien moet rekening worden gehouden met faktoren

die invloed op het geheel kunnen hebben, zoals bewerkingen van de percelen

en predatie door kraaiachtigen, hermelijnen etc. De beschreven methode bie

verschejclene mogelijkheden voor nader onderzoek. le denken valt o.a. aan

onderzoek naar de in',loed van de moderne lanctbouw, do invloed van vegetati

en hereikbaarheid van voedsel op de broedperiode. Bovenctien Kan ook voor

andere vogelsoorten een dergelijice schaal opgestelct worden. In hoeverre he

verloop van kievit—, grutto— en scholekstereieren te vergelijken is met

eieren van andere vogelsoorten is onbekend. Wel is een dergelijke verloop

anne t rotJ'en bij fit znnt pat nj s en wild e eend en to verwacht an a dart oak
dat cti.L blj do rneeste vogelsoorten zo is.

//
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4 Tjongervallei. bij Makkinga ( RIN—gebied 12c )

5 De Bird ( eiland bij Grouw )

6 Lauwersmeer



IUiTIfl

J U E H (4

J1TEi
2Ul2JO :)

TE

GA1LS L7

1SCH IL 0

-

t1EE4

.CWIL 0 t.JOLOE

— 1—2 — ovthi S IL

I Ii

LEH11AI (L )

0



- 1—3

GGE

£TEEW.JJK

WOOQO-
WOLOG

LIN1L

\/OLVG1

G&ER OI



— 1—4 —

JOU1 E

flKè1f IJ PfTEt
g().JGASL AA)3I'i

AJ<1-ii!iP'

KOP J/1)
LiC) KSLOY

jEG
sP/EEL<

ouo/



41ooRA)rTJ2-
2J(G- TJOAJGEQKAIiF9,L

IKIJ G

I TJO1E( tI1LLEJ

GROU'J

[r )RJ]

— 1—5 —



L
PU

..J
E

t2
i'O

O
&

1c
9n

, £

U

cn



Po
E

V
-

6M
N

T
J.

J
L

(_
c 

H
E

E
IZ

LJ
 U

W
 Q

i' 
oO

G
-

P
cE

G
1I

e 
o 3
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Kieine eleren ( V< 24,5 cm3 )

t1—12 ti—li t1—iO t1—9 t1—8 t1—7 t1—6 t1—5 t1—4 t1—3 t1-2 t1—i

n 3 5 7 9 13 19 19 20 22 23 23

1 26,0 29,0 32,3 36,9 41,0 56,9 71,4 79,4 83,0 84,3 85,1

s.d. 6,2 4,3 6,8 3,5 5,8 17,1 12,5 6,8 5,6 ,0 3,7

hi (%) 14,2 11,2 17,7 14,8 27,1 57,2 78,9 94,9 97,0 97,7 98,1

s.d. 1,8 3,8 5,3 6,3 11,1 28,8 19,5 6,3 4,1 2,6 2,3

n 10 17 23 30 35 37 40 46 47 47 49 52

L1 (°) 31,8 33,4 35,6 36,6 41,1 48,4 62,7 73,0 80,2 84,0 86,3 86,6

s.d. 4,2 3,7 6,9 6,1 10,1 13,0 14,1 10,9 7,7 3,8 3,0 2,5

h1 (%) 8,6 13,9 15,3 17,6 26,9 38,1 68,7 84,8 93,6 98,0 98,5 99,0

s.d. 6,9 7,7 9,9 8,9 17,7 24,2 27,5 19,3 10,1 2,6 1,9 1,7

Grote eieren ( V > 24,5 cm3 )

Bijiage 2-1: Gemiddeiden van en h1 bij kleine en grote kievitseieren

tijdens de zinkperiode ( n = aantal eieren; s.d.= 0n-1 = standaardcieviatie
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t t +1 t +2 t +3 t +4 t ÷5 t +6 t +7 t +8 t +9 t +10 t
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n 17 17 17 15 13 13 13 13 13 12 9 7

(°) 21,6 30,? 31,4 33,6 3'(,8 46,3 63,1 67,8 74,() 77,7 77,9 79

s.d. 13,1 13,1 2,4 2,13 6,4 11,6 15,6 9,b 9,1 4,13 4,0 5,

h1 () 9,5 12,2 13,3 18,5 26,2 39,9 67,6 80,2 85,3 91,9 91,5 94

s.d. 4,5 5,1 5,1 3,5 8,7 22,2 22,7 14,1 11,8 7,1 5,8 13,

Bijiage 2-3a: Gemiddelden van en h1 van grutto-eieren ( to = tijdstip
waarop begonnen wordt met broeden; n = aantal eieren; s.d.= 0'ril = stan—

daarddeviatie

t1 t1+1 t+2 t1÷3 t1+4 t1÷5 t1+6 t1+7 t1+8 t1+9 t1+10 t1

n 16 15 14 14 13 13 12 8 '1 5 5 2

d (%) 16,6 42,5 50,3 54,1 60,5 61,7 64,1 66,0 68,1 70,7 74,5 76

s.d, 21,2 12,1 9,5 9,8 5,0 5,4 6,1 6,7 1,7 2,6 4,3 2,

h2 (mm) 0,22 1,23 1,89 2,11 2,92 3,35 3,83 4,25 4,64 5,40 5,60 6,
s.d. 0,26 0,59 1,00 0,92 1,24 1,20 1,23 1,31 1,14 0,65 0,65 1,

Bijiage 2-3b: Gemiddelde waarden van d en h2 voor grutto-eieren tijdens de

drijfperiode ( t1 = tijdstip waarop eieren gaan drijven; n = aantal eieren;
s.d.

= 0n-1 = standaarcjdeviatje )



— 2—4 —

t2-12 t2-11 t2-10 t2-9 t28 t2-7 t2-6 t2-5 t2-4 t2-3 t2—2 t2-1

n 2 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 9

4 (°) 77,5 81,079,279,278,(784'(89 '15,4 73,9 68,7 61,6 45,2
s.d. 07 1,4 3,8 5,0 4,3 3,2 4,0 3,3 3,6 1,7 3,5 12,8

Bijiage 2-4a: Gemiddelde waarden van 4 voor grutto-ejeren
( t2 = tijdstip van

uitkornst; n = aantal eieren; s.d= = standaardcjevjatje
)

t1-13 t1-12 t1-il t1-10 t-9 t1-8 t1-7 t1-6 t1-5 t1-4 t1-3 t1-? t1-1

n 1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

L1 (°) 26,0 37,5 35,3 42,0 44,8 56,0 60,6 78,8 79,2 82,2 83,2 84,4 86,8
s.d. - 2,1 2,5 10,1 8,2 7,5 10,4 3,9 7,4 6,0 6,2 3,8 1,6

h1 (%) 4,0 15,6 7,9 30,4 33,5 46,3 68,4 94,4 92,5 94,0 98,3 98,6 99,3

s.d. - 0,6 3,6 8,2 17,2 19,1 14,1 6,6 8,6 7,4 1,8 1,9 1,7

Bijiage 2—4b; Gemiddelden van en h1 van scholeksterejeren
( t1 = tijdstip

waarop eieren gaan drijven; n = aantal eieren; s.ci.= = standaarddevjatie
)
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t1 t1+1 t1+2 t14-3 t1-i-4 t1+5 t1+6 t1+7 t1+8 t1+9 t1+10 t1+11 t1÷12 t.

n 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2

d (%) 28,3 37,5 47,7 51,1 56,2 56,2 57,3 58,5 64,9 62,4 64,9 68,8 70,0 T

s.d. 16,8 8,3 6,8 8,0 8,2 2,3 1,9 2,7 0,8 0,9 2,7 4,6 2,8 1

h2 (mm) 0,50 ).,00 1,40 2,10 2,63 2,75 2,83 3,75 5,25 4,75 5,25 5,50 6,50 7

s.d. 0,35 0,35 0,42 0,42 0,48 0,96 1,44 1,06 0,35 0,35 0,35 0,00 0,71 1,

Bijiage 2-5a: Gemiddelde waarden van d en h2 voor scholekstereieren tijdens

drijfperiode ( t1 = tijdstip waarop eieren gaan drijven; n = aantal eieren;

s.d.
= °n—1 = standaarddeviatje )

t2—14 t2—13 t2—12 t2—11 t2—10 t2—9 t2—8 t2—7 t2—6 t2—5 t2—4 t2—3 t2—2

n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L2 (°) 84,0 85,5 85,0 84,0 85,0 85,0 87,0 87,0 86,0 86,0 82,5 81,0 71,0

s.d. 2,8 2,1 2,8 4,2 2,8 2,8 0,0 1,4 1,4 2,8 6,4 1,1 21,2

Bijiage 2—Sb: Gemiddelde waarden van voor scholek6tereieren ( t2 tijdsti
van uitkomst; n = aantal eieren; s.d.

= n-1 = standaarddeviatie ).
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Bij de L1-schaal voor kleine kievitseieren werden van 164 metinen de

schntting op grond van de schaal vergeleKen met de werkelijkheid. Een mini—

tHk-in jeit iiitxi dat de ue!iaai. ouderwardetrt ; ceri piuuLkeii Utt Wt11

de schaai overwardeert.

1)ageni verschil Aantal metingen Proclukt

—4 0 0

3 -82
—2 18 -36

/

-1 37 —37

0 42 0

1 34 34

2 21 42 106
3 6 18

4 3 12
164

= de gemiddelde afwijking
= 6

82
= 0,146.

Deze L1—schaal wardeert dus een klein beetje over.

= de gemiddelde afwijking van nul =
106 1-821

= 1,146.

lie gemiddelde afwijking van de metingen ligt jets boven n dag en geeft

aan dat de L1-schaal redelijk nauwkeurig schat.

95%:

liagen verschil Aantal metingen Percentage

0 42 25,6

1 71 43,3 '92,7%
2 39 23,8 J

98,2%

3 9 5,5

4 —a

164 100,0

Uit bovenstaande verdeling blijkt dat de schaal in 95% van de metingen tot

op drie dagen nauwkeurig schat.
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Regressielijnen.

corr.x y reressie1ijn
coefi'

Fig.l kievit volume zinkperiode o y = O,419x + 0,842 -0,4725

dri.jfperiode x y = -0,538x +27,725 -0,6828

tot. broed—
periode 0 y = -0,119x +28,567 -0,3069

Fig.2 grutto volume zinkperiode o y = 0,036x ÷10,050 0,0521

drijfperiode x y 0,019x +11,315 0,0300

tot. broed—
periode 0 y = —0,069x +25,707 -0,3510

Fig.4 kievit t (dagen) h2 klein x y 0,392x — 3,861 0,9885

h2 groot o y = 0,366x — 3,562 0,9943

Fig.6 kievit t (uur) d klein x y = -0,096x +78,634 -0,7302

d groot o y = —0,080x +75,081 -0,5138

Fig.7 kievit t (uur) h2 klein x y = —0,021x + 7,266 —0,7720

h2 groot o y = —0,021x + 6,969 —0,6561

Fig.10 grutto t (dagen) h2 o y = 0,525x — 5,689 0,9950

Fig.13 schol— t (dagen) h2 o y = 0,497x — 6,019 0,9867
ekst er

Fig.17 kievit t (dagen) h2 normaal x y = 0,366x + O,ft3O 0,9943

h2 onbevr. o y = 0,229x + 0,830 0,8890

h2 besch. 0 y = 0,487x + 1,674 0,9888
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Omdat van alle eieren het volume bepaald moest worden, zijn steeds de

lengte en de breedte gemeten. Rond Overschild zijn alle eieren gemeten; in

de overige gebieden n ei per nest. Hieronder volgen overzichten van de

lengtes en de breedtes van kievits-, grutto— en scholekstereierefl.

l(gem) extremen

45,8
40,2x33,0
50,8x33 ,4

44,7x33,0
46,0x33,4

30,8x46 ,0
33,1

35,2x46,6

32,5x44,8
33,2 33,7x45,2

68
21,68

25, 30,04

24,21
25,52 26,26

Tj ongervallei

( n=37 )

Joure
( n=12 )

De Bird

( n=17 )

Bant swal
C n=13

Marnewaard
n=l4

46,4
42,7x30,1
50,7x33,0

46,7
45,3x34,7
49,7x32,6

46,1
43,3x33,8
49,6x33,2

30,1x42,7
32,9 34,6x45,0

31,7x46,8
33,3 34,7x45,3

32,0x48,3
33,5 34,8x44,2

19,79
25,73 28,69

24,06
26,50 29,28

25,02
26,52

27,97

Totaal
n=240

46,0
40,2x33,0
53,1x29,0

29 ,0x53 ,1
33,1 35,2x46,6

86
19,79

25, 30,22

Tabel Overzicht van de gemiddelde lengte, breedte en volume
11 2 3

( inki. extremen ) van kievitseieren. V
= 24

lb cm

Hancibuch der Vge1 Mitt eleuropas ( 1975 ):

n land/plaats

215

540

492

1097

581

210

gem grootte

46,4 x

46,9 x

46,6 x

46,2 x

46,1 x

46,6 x

33,0

33,3

33,2
33,3

33,2
33,3

onderzoeker(s)

Kievit.

Overschild
( n=l42 )

Lindevallei
n=5 )

b(gem) extremen V(gem) extremen

46,4
42,2x33,2
53,1x29,0

33,2 29,0x53,1
35,2x45,2

26,09 30,22

46,2
43,1x33,6
49,2x32,2

33,2
32,2x49,2
34,7x46,4

26,09
24,16
28,58

Belgie

0mg. Amsterdam

Nordrhein—Westf.

Zwit serland

Leipzig

Rusland

\terhagen, 1967

J. Walters
H.J.Beser, H.Klein & P.A.Pavlovic

J. Heim

K. UrEssler

J. Havlin in Fauna

— Ftci II, Moskr.
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Onderzoeker band Minima Maxima

J. Walters Nederland 42,6 x 31,9 54,1 x 32,4

30,5 x 45,0 35,8 x 48,3

J. Heim Zwitserland 40,0 x 32,5 51,6 x 33,5

30,2 x 41,6 36,2 x 48,0

Witherby Groot - 42,3 x 33,5 58,0 x 32,5

Brittani 31,2 x 44,7 37,2 x 47,4

Do gemiddelden komen goed overeen met die van de andere onderzoekers. Uok

de extremen liggen binnen de eerder gevonden intervallen, behalve de mini-

male breedte van 29,0 mm.

Grut to

1(gem) extremen b(gem) extremen V(gem) extremen

Overschild 50,6x39,2
373 36,1x52,9

38,76
35,2754,4

( n=35 ) 59,2x37,0 39,2x50,6 42,84

1indeva11ei 53,2x37,9
377 37,0x56,9

40,08 39,1056,3
n=4 ) 56,9x37,0 38,6x55,2 42,08

Tjongervallei
545 51,3x36,8 34,2x54,2 32,43

39,73( n=15 ) 58,2x39,7 39,7x58,2 46,93

Joure 49,9x35,9
36,9

35,9x49,9
37,04

32,9053,1n=6 ) 55,0x37,5 37,7x53,0 39,57

Do Bird 51,4x36,0
38,2

36,0x51,4
41,06

34,0855 , 0n=23 ) 580x38,6 40,7x54,3 46,02

Totaal 49,9x35,9
37,6

34,2x54,2
39,51

32,4354,6n=83 ) 59,2x37,0 40,7x54,3 46,93

Tabel : Overzicht van de gemiddelde lengte, breedte en volume
11 2 3inki. extremen

) van rutto—eieren. V
= 24,5 lb cm
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Het Handbuch der Vge1 MitteleuropaS ( 1975 ) hierover:

n land gem grootte onderzoeker(s)

]0O Nederland 55,3 x 37,4 De Vries in Eykman, 1943

112 Nederland 54,8 x 37,6 Makatsch, 1974

119 Nederland 55,1 x 37,7 J. Walters ( brief )

De minima en maxima, die bovengenoemde oncierzoekers vonden:

maxima: lengte 63,9 x 39,0 breedte 41,6 x 61,6

mininia iengte 45,3 x 40,1 breedte 32,1 x 48,1

Ook in de afmetingen van de grutto-eierefl vinden we grote overeenkomst met

de bovenstaande resultaten van de andere onderzoeken in Nederland.

Schoiekster

1(gem) extremen b(gem) extremen V(gem) extremen

Overschild
6 0

52,3x39,7
6

38,9x53,0
6

41,03

n7 ) ' 61,2x39,6 40,1x60,5 49,77

Hancibuch der Vogel I1itteleuropas:

n land/plaats gem grootte onderzoeker(s)

132 Duitsiand 56,6 x 39,7 Dircksen, 1932; W. Hailer (brief)

100 Nederland 56,3 x 39,7 Hellebrekers, 1950

332 Engeland 56,7 x 40,9 Jourdain in Witherby 4, 1943; Nedder—

man, Skokholm.

375 Witte Zee 56,0 x 40,1 Bianki, 1967

296 Duitse 56,0 x 39,6 Grosskopf, 1968; Hausmann, 1972;

eilanden H. von der Decken & W. Haller.

75 Noorwegen 56,1 x 39,3 Haftorn, 1971
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1)e minima en de maxima van scholekstereieren is alleen gegeven van eieren

uit 1nge1and en van cie 1)uitse ei1anden

Minima Maxima

Engeland 51,1 x 41,2 70,1 x 37,4 lengte
35,() x 62,6 49,9 x 56,1 breedte

Duitse eilanden 50,6 x 39,2 63,9 x 40,5 lengte

36,5 x 52,0 42,4 x 60,1 breedte


