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Samenvatting 

Deze bachelorscriptie gaat over de effecten van broedselmanipulatie op het 

jongengewicht bij koolmezen. Omdat het jongengewicht negatief gecorreleerd is 

met broedselgrootte, verwacht je dat in voedselrijke gebieden de effecten van 

broedselmanipulaties minder groot zijn dan in voedselarme gebieden. Om dit te 

bestuderen zijn van een aantal onderzoeken waarbij deze manipulaties zijn 

uitgevoerd de resultaten met elkaar vergeleken en is bekeken of de 

gebiedsbeschrijvingen overeen kwamen met de gevonden effecten. Koolmezen in 

volwassen eikenloofbossen ondervinden het minste effect van de 

broedselmanipulaties, dit was het geval in Wytham bij Oxford, Engeland. De rest van 

de gebieden in Noord-West Europa leverden ongeveer dezelfde resultaten op. Wat 

opvallend is, is dat in alle gebieden, behalve Wytham, de jaarlijkse variatie in 

broedselgrootte en gemiddeld jongengewicht groot is. Deze resultaten leiden tot de 

volgende vragen: (i) Wat veroorzaakt de variatie in jongengroei tussen jaren en (ii) 

Waarom is de gemiddelde groei tussen terreinen zo vergelijkbaar? Op beide vragen 

wordt kort ingegaan in de discussie. 
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INLEIDING 

In de natuur komen dezelfde vogels voor in 

verschillende habitats. Kleine zangvogels als 

de koolmees en de pimpelmees zijn zeer 

wijdverbreide soorten die in tal van habitats 

waargenomen kunnen worden(C.M.Perrins & 

T.R.Birkhead 1983). Deze habitats kunnen 

kwalitatief behoorlijk verschillen. Bijvoorbeeld 

in samenstelling van de bodem, die voor een 

groot deel bepaalt waar de vegetatie uit 

bestaat. Maar ook de historie van een 

leefgebied kan van grote invloed zijn op de 

huidige kwaliteit. Wat de kwaliteit van een 

gebied exact inhoudt is vaak niet te 

bepalen. Wel kan geanalyseerd worden in 

welke gebieden succeskansen groter zijn en 

dus de fitness voor bepaalde soorten hoger 

ligt.  

 Bij het uitzoeken van een nestplaats zou ieder individu moeten streven naar 

het beste plekje om te broeden. Een goed plekje is in dit geval eentje waar veel 

voedsel beschikbaar is om de jongen groot te brengen en wat bescherming biedt 

tegen predatie en weersomstandigheden. Met name dit eerste punt, de 

hoeveelheid beschikbaar voedsel, speelt een belangrijke rol bij de verdeling van de 

plekjes. Het is te verwachten dat de beste plekjes als eerst bezet worden. Dit leidt 

ertoe dat de dichtheid van vogels op deze plekken toeneemt en dus ook de 

competitie om voedsel groter wordt. Niet alleen intraspecifiek maar ook 

interspecifiek. Een, op het eerste gezicht aantrekkelijke plek, kan dan door de grote 

dichtheid van vogels een stuk minder aantrekkelijk blijken omdat de competitie om 

voedsel groter wordt dan in andere (qua voedsel inferieure) gebieden. Dit effect, 

wanneer een aantrekkelijke plek door een (te) grote dichtheid minder aantrekkelijk 

wordt, wordt ook wel buffereffect genoemd. Verschillende onderzoeken hebben 

aangetoond dat de broedselgrootte in een gebied negatief gecorreleerd is met 

dichtheid van nesten (C.Both, J.M.Tinbergen & M.E.Visser 2000; C.Pimentel & Jan-Ake 

Nilsson 2006; D.S Fretwell & H.L.Lucas 1970; H.N.Kluyver & L.Tinbergen 1953). Een 

interessante vraag is nu of de broedselgrootte kleiner is omdat de ouders ‘rekening’ 

houden met het feit dat er meerdere broedparen in de buurt zitten en er minder 

voedsel beschikbaar is of dat dit effect toe te wijzen is aan andere oorzaken. Om dit 

te onderzoeken zijn er op een groot aantal plaatsen broedselmanipulaties 

uitgevoerd. Hierbij worden jongen van dezelfde leeftijd kort na het uitkomen van de 

eieren tussen nesten uitgewisseld met als doel dat het uiteindelijke aantal jongen 

wat in een nest opgroeit meer of minder is dan het aantal gelegde eieren. Hierdoor 

wordt een grotere fenotypische variatie verkregen die geen genetische basis heeft. 

Figuur 1 Theoretisch fitnessverloop van jongen 

en ouders uitgezet tegen broedselgrootte. Met 

toenemende broedselgrootte neemt de fitness 

van de jongen toe en die van de ouders af. De 

optimale broedselgrootte ligt daar waar de 

fitness van de jongen en de ouders maximaal 

is (pijl). (naar: Charnov & Krebs1974) 
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Door de gemanipuleerde nesten te vergelijken met ongemanipuleerde kan 

geregistreerd worden wat het effect van de manipulatie is en kan bepaald worden 

of in een bepaald gebied de vogels genetisch zijn aangepast aan de 

omstandigheden en hun broedselgrootte tot maximale fitness leidt. 

 Een basisprincipe in de oecologie luidt namelijk dat dieren zich zo zouden 

moeten gedragen dat hun fitness gemaximaliseerd wordt(J.Maynard-Smith 1978). 

Omdat bepaalde gedragingen zowel kosten als baten met zich meebrengen 

moeten dieren hun gedrag optimaliseren om hun fitness te maximaliseren. Hierbij 

moet rekening gehouden worden met zogenaamde constraints, grenzen 

waarbinnen het gedrag kan plaatsvinden.  In Figuur 1 is in een assenstelsel 

weergegeven hoe de fitness van jongen en ouders afhangt van de broedselgrootte. 

Omdat er sprake is van tegengestelde effecten: de fitness van de jongen neemt 

afvlakkend toe naarmate het broedsel groter is terwijl de fitness van de ouders, 

dankzij een of meerdere kennelijke constraints, afneemt, spreekt men hier van een 

trade-off (C.M.Lessells 1986). Wanneer aan het voorgenoemde basisprincipe, 

namelijk een maximale fitness voor jongen en ouders, wordt voldaan, is de optimale 

broedselgrootte die waarbij het totaal van de fitness van de jongen en de ouders 

maximaal is. In Figuur 1 de broedselgrootte waarbij de pijl staat.  

David Lack vermoedde dat de broedselgrootte van iedere soort zodanig aangepast 

is door natuurlijke selectie aan het maximale aantal jongen wat de ouders 

gemiddeld gezien van genoeg voedsel kunnen voorzien. En dat wanneer 

broedselgrootte (deels) genetisch overdraagbaar is, de meest optimale 

broedselgrootte in een bepaald gebied ook de meest voorkomende is (D.Lack 

1954). Echter uit diverse onderzoeken is gebleken dat de meest voorkomende 

broedselgrootte lager ligt dan de broedselgrootte die de meeste nakomelingen 

oplevert(C.M.Perrins & D.Moss 1975; R.A.Pettifor, C.M.Perrins & R.H.McCleery 2001). Dit 

heeft mogelijk te maken met de ouderlijke kosten van de voortplanting. Een van de 

verklaringen die Perrins en Moss geven voor de verschillen in broedselgrootte zijn de 

verschillen in habitat. Legsels blijken namelijk aanzienlijk kleiner te zijn in gebieden 

met minder grote, oude bomen zoals tuinen en parken, en het hoogst te zijn in rijke, 

oude loofbossen (Perrins 1965).  

 Het is niet eenvoudig fitness in het veld te meten. Toch zijn er een aantal 

factoren die gebruikt kunnen worden om (relatieve) fitness aan af te meten. Ten 

eerste het gewicht van de jongen in het nest. Op basis van de effecten van de 

broedselmanipulatie valt te verwachten dat jongen die afkomstig zijn uit een 

vergroot nest lichter zijn. Omdat deze ouders meer jongen moeten groot brengen 

dan hun eigen 'beslissing' kunnen ze wellicht niet compenseren voor de extra 

hoeveelheid voedsel die hiervoor nodig is en zullen als resultaat de jongen per 

capita minder voedsel van de ouders krijgen en lichter blijven. De ouders van jongen 

die in verkleinde nesten zijn opgegroeid hoeven minder jongen dan verwacht te 

voeden en hebben hierdoor de gelegenheid om hun jongen per capita meer 

aandacht te geven. Dit kan zijn in de zin van voedselvoorziening in het nest, maar 

ook de bescherming die de ouders kunnen bieden na het uitvliegen van de jongen.  
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 Dit in beschouwing nemend kunnen we dus verwachten dat wanneer de 

voedselomstandigheden in een habitat beter zijn, de jongen zwaarder zullen 

worden. Echter, het gewicht van de jongen is aan grenzen gebonden. In rijke 

gebieden zal het maximale gewicht eerder bereikt worden dan in voedselarme 

gebieden. Dus verwacht ik dat het effect van de manipulatie op het gewicht van 

jongen in voedselrijke habitats minder is in vergrootte broedsels ten opzichte van 

controle broedsels dan in arme gebieden. Als immers voedselaanbod een deel van 

de constraint vormt die bepaalt hoeveel voedsel er naar het nest gebracht kan 

worden, dan ligt in een voedselarm gebied de grens voor de hoeveelheid en het 

gewicht van de jongen die ouders kunnen grootbrengen lager dan in een 

voedselrijk gebied.  Andersom geldt voor voedselarme gebieden dat het minimale 

gewicht dat de jongen kunnen hebben om te overleven ertoe leidt dat het verschil 

tussen vergrootte en controlebroedsels afneemt tengevolge van mortaliteit door 

een te laag gewicht. Dit idee is grafisch weergegeven in Figuur 2. Het gemiddelde 

gewicht is het hoogst in de rijkste gebieden en het laagst in de arme gebieden. 

Effecten van de manipulatie zijn het duidelijkst in gebieden van gemiddelde 

kwaliteit, omdat we aannemen dat de kans dat hier  het minimaal of maximaal 

mogelijke gewicht bereikt wordt kleiner is dan in de extreme gebieden.   

 Om de effecten van habitat op jongengroei inzichtelijk te maken heb ik van 

een aantal onderzoeken waarbij broedselmanipulaties bij koolmezen zijn uitgevoerd 

de resultaten, voor zover mogelijk, met elkaar vergeleken.  Aan de hand hiervan is 

met bovengenoemd theoretisch model een schatting gemaakt van de kwaliteit van 

 

Figuur 2 Theoretische voorspelling van de invloed van broedselgrootte (links verkleinde-, midden 

controle- en rechts vergrootte broedsels) op het gemiddelde jongengewicht. Hoe voedselrijker het 

gebied hoe hoger het gemiddelde gewicht en hoe minder effect van een verkleining. Hoe voedselarmer 

het gebied hoe lager het gemiddelde gewicht en groter het effect op de verkleinde broedsels. 
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het gebied. Vervolgens is gekeken of dit overeenstemt met de gegeven condities.  

In veel gevallen is de beschrijving van het broedgebied echter niet erg 

gedetailleerd, daarom probeer ik te kijken of gebieden waar manipulaties ongeveer 

dezelfde effecten hebben ook een vergelijkbare vegetatiesamenstelling hebben. 

 Bij het vergelijken van de gegevens moet rekening gehouden worden met 

het feit dat koolmezen in het Verenigd Koninkrijk groter zijn dan de koolmezen in de 

rest van Europa (Perrins 1965).  Omdat bij de gegevens van de broedselmanipulaties 

in het Verenigd Koninkrijk geen uiteindelijke broedselgroottes zijn gegeven, in 

tegenstelling tot de andere onderzoeken, zal ik deze als een aparte categorie 

beschouwen.  

Hoe is de groei van jongen afhankelijk van broedselgrootte? 

Wytham 

Het onderzoeksgebied in Wytham is eigendom van de universiteit van Oxford en 

bestaat uit een groot oud bos en een park. Het bos bestaat bijna volledig uit vele 

verschillende loofbomen. De meest voorkomende soorten zijn. eik, Quercus robur L. 

met een ondergroei die bestaat uit meidoorns, Crataegus monogyna Jacq., 

hazelaars Corylus avellana L. en vlieren Sambucus niger L. waarbij varens Pteridium 

aquilinum L.en bramen Rubus spp.bodembedekkers zijn. De andere dominante 

boomsoorten zijn de vijgenmoerbei Acer pseudoplatanus L. en es Fraxinus excelsior L. 

waarbij ondergroei iets minder talrijk is. Het bos in Wytham is omgeven door 

landbouwgronden en stedelijk gebied, hierdoor is het voor vogels moeilijker om van 

de ene plek naar de andere te migreren en kan de populatie als redelijk gesloten 

worden beschouwd (R.A.Pettifor et al. 2001). In dit gebied worden zowel koolmezen 

als pimpelmezen bestudeerd. Het effect van de broedselmanipulaties op het 

jongengewicht van koolmezen 

gevonden door Pettifor staan in 

Figuur 4 en per jaar in bijlage1.  In 

de periode 1959-1964 hadden de 

verkleinde nesten de zwaarste 

jongen en de vergrootte nesten 

de lichtste. In drie van de vijf jaren 

is het verschil tussen de controle 

broedsels en de verkleinde 

broedsels kleiner dan het verschil 

tussen de verkleinde en 

controlebroedsels. In de andere 

twee jaren, 1959 en 1964 was het 

gewichtsverloop over de 

manipulatieklassen vrijwel lineair.  

In de periode 1977-1980 waren de 

gewichtsverschillen tussen de 

manipulatieklassen minder groot 

 

Figuur 3 (Perrins and Moss 1975) Gestandaardiseerde 

terugvangsten per broedsel uitgezet tegen broedselgrootte. 

Gesloten driekhoeken geven de data weer. De open driehoeken 

geven de gefitte curve weer. 
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en vertoonden een wat onregelmatiger 

patroon. In 1977 waren de jongen uit 

controlebroedsels lichter dan de vergrootte 

en verkleinde broedsels. In 1979 waren de 

jongen in de controlebroedsels gemiddeld 

zwaarder dan de rest. In 1977 en 1978 

waren de effecten van de manipulaties het 

duidelijkst in de verkleinde broedsels in 

vergelijking tot de controles, de vergrootte 

broedsels verschilden nauwelijks van de 

controles.   

In beide onderzoeksperiodes zijn de 

verschillen tussen de manipulatieklassen 

klein te noemen, niet meer dan 1,5 gram 

tussen het hoogste gemiddelde gewicht en 

het laagste gemiddelde gewicht per jaar.  

Het lijkt er op dat op deze locatie de 

hoeveelheid voedsel geen grote 

limiterende factor is. Ten eerste omdat de 

gewichtsverschillen tussen de 

manipulatiecategorieën klein zijn. Ten tweede omdat het gewichtsverschil tussen de 

verkleinde broedsels en de controlebroedsels kleiner is dan het verschil tussen de 

vergrootte- en controlebroedsels (zie bijlage 1). Dit zou erop kunnen wijzen dat de 

jongen in de verkleinde en controlebroedsels de grens van het maximale dag 15 

gewicht benaderen. Volgens de theorie uit de inleiding zou dit kunnen betekenen 

dat het broedgebied rond Wytham tamelijk voedselrijk is. 

 Ondanks het feit dat vergrootte broedsels meer uitgevlogen jongen hadden 

dan controle broedsels, en controle broedsels meer dan verkleinde broedsels, was 

de rekrutering  per nest het grootst in nesten met een natuurlijke broedselgrootte 

(Pettifor et al.  2001).  Gemiddeld over 10 jaar genomen was de rekrutering het 

hoogst in nesten met een uiteindelijke manipulatie van 0.42 extra jongen, dit 

verschilde niet significant van 0. Perrins en Moss vonden een vergelijkbaar resultaat, 

waarbij het aantal jongen dat overleeft per broedsel eerst toeneemt naarmate het 

broedsel groter wordt en bij grote broedsels weer afneemt (zie Figuur 3). Verder vond 

Pettifor niet alleen dat broedselgrootte negatief gecorreleerd is met het 

jongengewicht op dag 15 maar ook  dat de legselgrootte een maat is voor de 

conditie van de ouders.  Door de manipulaties bleek dat individuen die van zichzelf 

grotere legsels produceren een hogere fitness hadden dan individuen die kleine 

legsels produceerden.   

Deze resultaten impliceren dat er in Wytham sprake is van een populatie koolmezen 

die zijn legselgrootte aan de lokale situatie heeft aangepast. 

 

Figuur 4 (Pettifor 2001) De relatie tussen 

manipulatie van het broedsel en gemiddelde 

jongengewicht op dag 15. (Wytham) 
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Tabel 1 (Smith 1989) Massa, vleugellengte en tarsuslengte van jongen (eerste 

broedsels) in relatie tot gemanipuleerde broedselgrootte. Getest met Ancova 

 

Figuur 5 (Smith1989) De proportie 

teruggevangen jongen (a) en 

gerekruteerde jongen (b) per 

manipulatie categorie. wit: verkleinde 

broedsels; gestreept: controle; 

gestippeld: vergroot. In 1986 was er geen 

controle categorie 

Revinge 

Revinge is een gebied zo’n 20 km ten oosten van Lund  (Zweden). Het gebied is 

militair oefenterrein en bestaat uit gemengde gefragmenteerde bosgebieden met 

struiken die omringd zijn met weilanden. De meest voorkomende boomsoorten zijn 

beuken Fagus sylvatica L, eiken Quercus robur L., berken Betula pendula, elzen Alnus 

glutinosa L. en de grove den Pinus sylvestris L. 

Jongengewicht, tarsuslengte en vleugellengte zijn allen negatief gecorreleerd met 

broedselgrootte, zoals weergegeven in Tabel 1. Broedselgrootte verklaarde voor 35% 

het verschil in massa, voor 6% het verschil in vleugellengte en voor 32% het verschil in 

tarsuslengte. In bijlage 1 staan de resultaten nog eens per jaar weergegeven. De 

effecten van de manipulaties waren vrij consistent over de jaren. 1987 Wijkt af van 

de rest, hier is het verschil tussen de verkleinde- en controlebroedsels zeer klein wat 

suggereert dat dit een extreem voedselrijk jaar zou zijn. Echter in de jaren hiervoor 

bereikten de jongen in de verkleinde broedsels gemiddeld een veel hoger gewicht. 

Omdat, in tegenstelling tot de controlebroedsels, de gemiddelde gewichten van de 

vergrootte en verkleinde broedsels over de verschillende jaren dicht bij elkaar liggen 

en de hoeveelheid toegevoegde of verwijderde jongen groot is zou dit een 

aanwijzing kunnen zijn dat in deze categorieën de grenzen van groei worden 

bereikt.  

Overleving van de jongen in het nest is negatief gecorreleerd met broedselgrootte. 

In vergrootte nesten is de mortaliteit het hoogst. Ook na uitvliegen is de overleving 

van de jongen het hoogst in de verkleinde broedsels en het laagst in de vergrootte 

broedsels. Deze patronen hangen samen met de groei van de jongen. De kans om 

een jong terug te vangen in het najaar of als broedvogel in het volgende jaar terug 

te vinden in hetzelfde gebied neemt toe naarmate de massa groter is (Smith, 

Kallander & Nilsson 1989). Omdat de controlebroedsels uit meer jongen bestonden 

dan de verkleinde broedsels, bleek dat de meeste 
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teruggevangen jongen afkomstig waren uit controlebroedsels.  Ook Smith vindt dus 

aanwijzingen dat de ongemanipuleerde broedselgrootte de meest productieve is 

en dus is aangepast aan de lokale omstandigheden.  

 

Tartu 

Het onderzoeksgebied in Tartu omvat een klein en een groot park ± 22 ha en 
verschillende lanen met een totale lengte van 9 kilometer. De meest voorkomende 
boomsoorten zijn winterlindes Tilia cordata, Noorse esdoorns Acer platanoides, 

berken Betula pendula, eiken Quercus robur en populieren Populus suaveolens 
In Figuur 6 is een deel van de resultaten van de broedselmanipulaties bij koolmezen 

weergegeven.  De broedselgrootte na manipulatie verschilde per manipulatieklasse, 

echter op dag 15 waren deze verschillen verdwenen vanwege een hogere 

mortaliteit in grotere broedsels. Er waren geen significante verschillen in 

jongengewicht en tarsuslengte tussen de verkleinde en controlebroedsels. Echter de 

vergrootte broedsels hadden zowel een lager gewicht als een kortere tarsus. De 

rekrutering van jongen was het hoogst in de ongemanipuleerde klasse maar 

verschilde niet tussen de vergrootte en verkleinde broedsels. In bijlage 1 staan de 

gegevens uit Figuur 7 nog eens weergegeven. Het gewichtsverschil tussen de 

vergrootte en controlebroedsels is ongeveer vier keer zo groot als het verschil tussen 

de verkleinde en controlebroedsels. Het lijkt er dus op dat ouders die geconfronteerd 

worden met extra jongen in het nest de grootste moeite hebben om deze adequaat 

te voeren. Omdat het verschil tussen de verkleinde en controlebroedsels niet heel 

groot is, lijkt het erop dat de jongen in de controlebroedsels niet veel zwaarder 

kunnen worden als ze van extra voedsel worden voorzien. Een andere verklaring kan 

zijn dat het voedselaanbod dusdanig beperkt is dat het voordeel van het hebben 

van minder jongen niet resulteert in 

een hoger gewicht.  

Figuur 6 (Horak 2003) Broedselgrootte (A), aantal 

uitgevlogen jongen (B), Jongengewicht (C) en 

tarsuslengte (D) voor de verschillende manipulatieklassen 

(-2, 0, +2). Verschillende letters in C en D zijn significante 

verschillen volgens Tukey-Kramer HSD 

(significantieniveau5% )  

 

Figuur 7 (Horak 2003) Recrutering per 

manipulatieklasse 
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Lauwersmeer 

Het Lauwersmeergebied is een nationaal park met verschillende jonge bossen rond 

het Lauwersmeer. Het bosgebied is sinds een aantal decennia drooggelegd en van 

de zee afgesloten, dientengevolge hebben de bossen een leeftijd van ongeveer 25 

tot 40 jaar en een zeer kalkrijke grond. De bosgebieden verschillen behoorlijk van 

elkaar qua vegetatie. De meest voorkomende boomsoorten zijn wilgen, Salix spp.; 

populieren, Populus spp.; berken, Betula spp.; elzen, Alnus spp.; iepen, Ulmus spp.; 

eiken, Quercus spp. en esdoorns, Acer spp.. Verder komen in bepaalde delen van 

het onderzoeksgebied ook naaldbomen voor als Pinus spp. 

Sanz en Tinbergen vonden geen negatieve correlatie tussen broedselgrootte en 

jongengewicht, zowel op dag 6 als dag 15. Nestling condition (gedefinieerd als de 

residuen van de regressie van het lichaamsgewicht op tarsuslengte) blijkt wel 

significant beïnvloed te worden door de broedselgrootte, met een hogere conditie 

in de verkleinde broedsels. Ook de overleving van jongen tussen dag 6 en het 

uitvliegen was lager in de vergrootte broedsels, terwijl in de verkleinde en 

controlebroedsels geen sterfte meer optrad. 

De rekrutering (per nest) per 

manipulatieklasse is weergegeven in Figuur 8 

en verschilde significant tussen de klassen. 

De rekrutering was het hoogst in de 

vergrootte broedsels en het laagst in de 

verkleinde broedsels. Hier lijkt dus sprake te 

zijn van selectie richting een grotere 

broedselgrootte. 

In bijlage 1 staan de gegevens over 

broedselgrootte en gemiddeld 

jongengewicht voor twee periodes, van 

1995 tot en met 1998 en van 2005 tot en met 

2007. Er zijn behoorlijke verschillen tussen de 

twee periodes. Het gemiddelde gewicht van 

de jongen is afgenomen in de loop der jaren 

en het effect van de manipulatie is groter in de tweede periode. In de tweede 

periode was ook de dichtheid van koolmezen hoger en werden gemiddeld 1,3 

eieren minder gelegd (M.Nicolaus 2009).  Het zou kunnen zijn dat de 

gewichtsafname een resultaat is van de hogere dichtheid. Ook zou het kunnen zijn 

dat de voedselomstandigheden in het Lauwersmeergebied in de loop der tijd 

verslechterd zijn.  

Hoge Veluwe 

De Hoge Veluwe, in het midden van Nederland, is een nationaal park. Het gebied 

wordt gekenmerkt door een droge, arme en zanderige grond. De bossen zijn 

gemengde loofbossen en een aantal naaldbossen (na 1870). De meest 

voorkomende boomsoort is de grove den, Pinus sylvestris.  

Figuur 8 (Sanz 1999) Het gemiddelde aantal recruten per 

manipulatieklassen. Vertikale lijnen zijn de standaardfout. 

Het aantal nesten (waar tenminste 1 jong is uitgevlogen) wat 

voor de analyse is gebruikt staan erboven.  
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In bijlage 1 staan de gegevens voor de periode 1983-1985 per jaar en de periode 

1983-1990 gemiddeld samengevat in een grafiek. Het verband tussen 

broedselgrootte en gemiddeld jongengewicht per manipulatiecategorie is over de 

jaren 1983-1990 vrijwel lineair. Echter de gegevens van de jaren 1983-1985 vertonen 

duidelijk variatie. In alle drie de onderzoeksjaren zijn de jongen in de vergrootte 

broedsels het lichtst en in de controlebroedsels het zwaarst. In de loop der jaren 

neemt het gemiddelde gewicht per manipulatiecategorie toe, behalve in 1984, 

toen waren de jongen in vergrootte broedsels gemiddeld lichter dan in 1983. In 1983 

was het effect van de manipulatie veel groter in de verkleinde dan in de vergrootte 

broedsels. In 1984 en 1985 waren de effecten op de vergrootte en verkleinde 

broedsels ongeveer gelijk (lineair verband).  In 1983 was het gewichtsverschil tussen 

de vergrootte en controlebroedsels echter veel kleiner dan in de andere jaren 

omdat in 1983 ook de controlebroedsels een heel laag gewicht hadden. Dit kan een 

oorzaak zijn van slecht weer gedurende de periode dat de meeste jongen een 

leeftijd hadden van ongeveer 7 dagen (Tinbergen 1987).  

Vlieland  

Vlieland is een van de Nederlandse Waddeneilanden en heeft een totaaloppervlak 

van zo’n 3250 ha, ongeveer 295 ha bestaat uit aangeplante bossen. De meeste 

bomen zijn naaldbomen Pinus sp. en  Picea sitchensis. In de lager gelegen gebieden 

staan ook een aantal loofbomen. Tot 1993 bestond ongeveer driekwart van de 

bossen uit naaldbomen. Vanwege wind en vermoedelijk ook vanwege 

onvruchtbare grond blijven de bomen relatief klein (S.Verhulst 1995).  

De manipulaties die op Vlieland zijn uitgevoerd verschillen van die in andere 

gebieden. Er zijn alleen verkleinde broedsels gemaakt, dit is gedaan door tijdens het 

broeden in sommige nesten de helft van het aantal gelegde eieren te vervangen 

door kunsteieren.  

In bijlage 1 staan de gegevens over het gemiddelde jongengewicht voor de 

verkleinde en controlebroedsels voor de jaren 1989 tot en met 1991. De jongen in de 

verkleinde broedsels waren gemiddelde 1,5 gram zwaarder dan de jongen in de 

controlebroedsels. (S.Verhulst 1995). De effecten van manipulatie waren het kleinst in 

1990. In 1991 waren de jongen gemiddeld het lichtst. 
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Discussie 

In Figuur 9 staan de gegevens van de broedselmanipulaties en het gemiddelde 

jongengewicht in vijf verschillende gebieden. De gegevens van de manipulaties van 

het Lauwersmeergebied in de periode 2005 tot 2007 zijn hierin niet verwerkt omdat 

niet bekend is welke broedselgroottes horen bij vergrootte, verkleinde en 

controlebroedsels. Wel is in bijlage 1 weergegeven hoe de broedselgroottes en 

jongengewichten veranderd zijn van periode 1 (1995-1998) tot periode 2 (2005-2007). 

Ook Wytham staat niet in dit overzicht omdat de onderzoekers er hier voor hebben 

gekozen de gewichten uit te zetten tegen de manipulatie (verschil met de originele 

broedselgrootte), en niet tegen absolute broedselgrootte na manipulatie. Echter uit 

de grafieken in bijlage 1 blijkt dat de jongen hier het hoogste gewicht bereiken.   

 

Manipulaties 

Zoals in de inleiding besproken is, is manipulatie van de natuurlijke broedselgrootte 

de enige manier om variatie in broedselgroottes te krijgen, die geen genetische 
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Figuur 9 Gemiddeld jongengewicht in relatie tot broedselgrootte voor verschillende locaties.  
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basis heeft. Omdat broedselgrootte waarschijnlijk deels door overerving bepaald 

wordt, zullen ouders die een gemanipuleerd nest hebben geconfronteerd worden 

met een andere situatie dan die waarvoor ze genetisch geprogrammeerd zijn. De 

flexibiliteit die de ouders en de jongen bezitten bepaalt voor een groot deel wat het 

effect van de manipulatie wordt. Echter in de verschillende onderzoeksgebieden zijn 

de manipulaties niet overal gelijk uitgevoerd en wellicht niet goed vergelijkbaar.  

In Tartu is er bijvoorbeeld voor gekozen om de natuurlijke broedselgrootte met 

maximaal 2 jongen te vergroten of verkleinen. Dit in tegenstelling tot de Hoge 

Veluwe en Wytham, waar de manipulatie soms wel  plus of min vijf jongen in één 

keer betrof. Bij een kleine manipulatie wordt de natuurlijke situatie meer benaderd 

en kunnen beter de effecten van natuurlijke variatie in broedselgrootte bestudeerd 

worden. Grotere manipulaties daarentegen kunnen, met name in rijke terreinen een 

veel beter beeld geven van de effecten omdat deze ook groter verwacht kunnen 

worden.  Maar kunnen ook vertekenend werken omdat in werkelijkheid zo een 

afwijking van de natuurlijke broedselgrootte niet echt plausibel lijkt en dus de 

effecten ook niet relevant zijn. Wel kunnen hiermee beter de extreme situaties 

bestudeerd worden waarin gewichtsverschillen tussen gemanipuleerde en 

controlebroedsels leiden tot gelijke effecten vanwege kennelijke grenzen aan 

gewicht. Met behulp van deze extremere manipulaties kunnen deze grenzen 

verkend worden.  

 Op Vlieland was de experimentele procedure, behalve het feit dat er alleen 

verkleinde en controlebroedsels waren, voor de manipulatie anders dan in de 

andere gebieden. Hier zijn ongeveer zes dagen na het leggen van het laatste ei uit 

de experimentele nesten de helft van de eieren weggehaald en vervangen door 

plastic dummyeieren.  Dit laatste werd gedaan om te voorkomen dat het vrouwtje 

het nest zou verlaten omdat de helft van de eieren weggenomen was (Verhulst 

1995). Terwijl de experimentele nesten 2 keer bezocht werden om de eieren in en uit 

het nest te halen, blijkt niet uit de gebruikte methoden dat de controlebroedsels 

dezelfde verstoringen hebben ondervonden. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat de 

controlebroedsels iets zwaarder zijn geworden dan wanneer ze ook verstoord 

werden,  hiermee is in de analyse geen rekening gehouden. In de andere 

manipulatie-experimenten, bijvoorbeeld die in het Lauwersmeergebied werden de 

controlebroedsels aan dezelfde verstoring blootgesteld als de gemanipuleerde 

broedsels. Op deze manier lijkt me de kans op een experimentele bias kleiner.  

Habitat en manipulatie-effecten 

De momenten waarop de jongen werden gewogen verschilden per 

onderzoeksgebied. Om de resultaten vergelijkbaar te houden zijn alleen de 

gewichten gemeten op of na dag 13 gebruikt.  Ook geeft het meten van de 

gewichten voor dag 13 geen goede indicatie van het gewicht bij het uitvliegen 

aangezien koolmezen ongeveer 16 tot 21 dagen oud zijn als ze uitvliegen. 

Tussen gebieden varieerden de broedselgroottes en jongengewichten soms sterk. 

Maar omdat we per gebied de effecten van manipulatie op het gewicht weten, 
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kunnen we deze interpreteren. Zoals in de inleiding al besproken is zijn hoge, vlakke 

lijnen een indicatie voor goede voedselomstandigheden. Echter vlakke lijnen 

kunnen ook, als de gewichten zeer laag liggen, juist wijzen op slechte 

voedselomstandigheden.  

 Niet alleen tussen, maar ook binnen gebieden varieerden de 

broedselgroottes en jongengewichten sterk. Dit betekent dat gemiddelde waarden 

over verschillende jaren een vertekend beeld kunnen geven van de manipulatie-

effecten. Zie bijvoorbeeld de Hoge Veluwe in bijlage 1. Ondanks het feit dat de 

verbanden in de afzonderlijke jaren 1983-1985 niet lineair zijn komt dit wel naar voren 

wanneer broedselgroottes en jongengewichten over de jaren gemiddeld worden 

(zie Figuur 9). Grafieken waarin gemiddelde waarden over verschillende jaren zijn 

gebruikt kunnen dus een vertekend beeld geven van het effect van 

broedselmanipulatie omdat de variatie tussen jaren de effecten binnen jaren 

nivelleert.  Echter er zijn ook gebieden waar weinig variatie in de effecten van 

broedselgrootte op jongengewicht te vinden zijn. Wytham en Revinge in mindere 

mate, zijn hier voorbeelden van. Voor het effect van de manipulatie op het 

jongengewicht (dag 13) geeft Smith de volgende vergelijking:  

Gemiddeld jongengewicht = 19.014-0.275* aantal jongen  

Voor het jongengewicht (dag 15) in Wytham is ook een vergelijking gegeven(zie 

Figuur 4):  

Gemiddeld jongengewicht = 18.725(±0.038)-0.0874(±0.0144)*manipulatie.  

Waarbij manipulatie het verschil tussen de originele broedselgrootte en de 

gemanipuleerde broedselgrootte is. Het effect van de manipulatie op het 

jongengewicht blijkt in Revinge veel groter te zijn, met een gewichtsafname van 

0.275 per toegevoegd jong, tegen een afname van 0.0874 per toegevoegd jong in 

Wytham.  

Variatie tussen jaren daargelaten lijkt Wytham een zeer rijk gebied te zijn, ondanks 

het feit dat koolmezen in dit gebied sowieso zwaarder zijn. Dit is consistent met het 

gegeven dat het bos in Wytham een volwassen eikenloofbos  is. De resultaten in 

Revinge zijn beter dan ik verwacht had op basis van de gebiedsbeschrijving 

aangezien het hier een sterk gefragmenteerd gemengd bos betreft. De lijnen voor 

de Hoge Veluwe suggereren dat er in de periode tussen 1985 en 1990 een 

verbetering in de omstandigheden is opgetreden aangezien de 

gewichtsgemiddelden over de periode 1983-1985 lager liggen dan de gemiddelden 

over de periode 1983-1990 (Both et al. 2000). Echter hier kan ook sprake zijn van 

vertekening aangezien de variatie groter is geworden omdat er gemiddeld is over 

meerdere jaren en jaareffecten significant waren (Both et al. 2000). Dit gebied heeft 

arme zandgronden met gemengde bossen, niet de ideale omstandigheden voor 

een koolmees.  

In het Lauwersmeergebied is van periode 1 (1995-1998) tot periode 2 (2005-2007) een 
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afname in broedselgrootte en jongengewicht gevonden. Dit kan erop wijzen dat het 

gebied, ook gezien relatief kort geleden bosgebied is geworden, nog in ontwikkeling 

is en de populatie koolmezen zich nog moet aanpassen aan de (veranderende) 

omstandigheden.  

Van Tartu hebben we alleen de gemiddelde gegevens voor de periode 1996-2000. 

In vergelijking tot de rest van de gebieden hebben de jongen hier een laag gewicht 

en zijn de broedselgroottes klein. Ook zijn de effecten van broedselvergroting hier 

het sterkst. Deze resultaten komen aardig overeen met de verwachting dat een park 

in een stad niet een optimale broedplaats voor een koolmees is.  

Ook voor Vlieland is de gebiedsbeschrijving een aardige voorspeller voor het 

gemiddelde jongengewicht en het effect van de manipulatie, de jongen zijn licht en 

het effect van de manipulatie is groot. De kwaliteit van het bos is waarschijnlijk niet 

echt goed aangezien het voor een groot deel uit naaldbomen op zandgrond 

bestaat en de loofbomen die er zijn laag blijven vanwege de ligging aan zee.  

Conclusies en vervolgonderzoek 

Samengevat betekent dit dat de gebiedsbeschrijvingen een aardige voorspeller zijn 

voor de effecten van broedselmanipulaties op het jongengewicht als je ze met 

elkaar vergelijkt. Echter de jaarlijkse variatie is vaak zo groot dat er geen eenduidige 

effecten en oorzaken van de effecten te benoemen zijn. De enige uitzondering is 

eigenlijk het gebied in Wytham, dat wel wat jaarlijkse variatie vertoonde, maar die is 

veel kleiner dan in andere gebieden.  

Deze resultaten leiden tot de volgende vragen: (i) Wat veroorzaakt de variatie in 

jongengroei tussen jaren en (ii) Waarom is de gemiddelde groei tussen terreinen 

vergelijkbaar? 

Om te beginnen de eerste vraag: een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

voedselbeschikbaarheid per jaar verschilt. In veel van de manipulatieexperimenten 

over meerdere jaren bleken er namelijk significante jaareffecten te zijn. Dit kan 

samenhangen met weersomstanigheden. Van de Hoge Veluwe is bekend dat in 

natte, koude jaren, de gemiddelde gewichten veel lager waren en de mortaliteit in 

het nest hoger lag dan in andere jaren (Tinbergen 1987). Dit kan zowel komen 

doordat het foerageergedrag van de ouders anders is onder slechte 

weersomstandigheden maar ook door directe weerseffecten het nest als kou en 

tocht.  Ook jaarlijkse variatie in parasitisme en predatie kunnen een deel van de 

variatie verklaren. Alhoewel de kans op predatie in nestkasten vrij klein is, zijn 

parasieten in nestkasten niet ongewoon en blijken een negatieve invloed op 

legselgrootte, broedselgrootte en succeskansen van een legsel of broedsel  te 

hebben (P.S. Fitze, B. Tschirren & H. Richner 2004). Een derde bron van variatie kan de 

dichtheid van de nesten zijn.  In het Lauwersmeergebied bijvoorbeeld is de dichtheid 

van broedende vogels toegenomen van periode 1 (1995-1998) naar periode 2 

(2005-2007), hierbij is het gemiddelde gewicht lager geworden.   
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Op de Hoge Veluwe zijn de fitness consequenties in ook in relatie tot dichtheid 

berekend(Tinbergen 1987, Tinbergen en Daan 1990) (C.Both et al. 2000). De 

overleving van jongen in het nest was het laagst in vergrootte broedsels. Het effect 

van de manipulatie werd sterker naarmate de dichtheid van de broedparen 

toenam. Jongen in vergrootte broedsels hadden gemiddeld een lager gewicht dan 

jongen uit controle en verkleinde broedsels.  De rekrutering van jongen bleek ook 

hier sterk afhankelijk van het jongengewicht. De rekrutering is hoger naarmate het 

gewicht toeneemt. Dit effect is sterker naarmate de dichtheid van de vogels 

toeneemt. In Figuur 11 is het verwachte aantal rekruten op basis van een wiskundig 

model uitgezet tegen de broedselgrootte voor eerste(a) en tweede legsels(b) en 

opgeteld voor eerste en tweede legsels(c).  Uit deze figuren blijkt dat naarmate de 

dichtheid toeneemt de optimale broedselgrootte afneemt. Dit effect is het sterkst bij 

de eerste broedsels, maar ook waar te nemen bij tweede broedsels als de dichtheid 

laag is. In de praktijk bleek dat het effect van dichtheid minder groot was dan 

voorspeld.  In Figuur 10 is de verwachte broedselgrootte uitgezet tegen de 

populatiedichtheid. Uit a blijkt dat het verwachte effect (lijn) veel groter is dan het 

waargenomen effect (stippellijn).  Voor het berekenen van de richting van selectie is 

gebruik gemaakt van de selection differential (het verschil tussen het gemiddelde 

van de populatie en het gemiddelde van de individuele jongen per 

manipulatiecategorie), heeft deze een negatieve waarde dan is er selectie richting 

kleinere broedsels, is de waarde positief dan vindt er selectie richting grotere 

broedsels plaats.  Omdat de trendlijn door de puntenwolk geen significante helling 

vertoont kan geconcludeerd worden dat een aanpassing van de broedselgrootte 

zoals weergeven in Figuur 10a niet een hogere rekrutering oplevert dan bij de 

gevonden omstandigheden.  

 

Figuur 10 (Both et al. 2000) (a)  De verwachte broedselgrootte 

uitgezet tegen populatiedichtheid (zwarte lijn) en de 

waargenomen broedselgroottes uitgezet tegen 

populatiedichtheid (stippellijn)  

(b) de geobserveerde “selection differential” als functie van 

de dichtheid. Er is geen correlatie tussen dichtheid en de 

selectie differential maar in de jaren met 

broedselmanipulaties was de selection differential hoger dan 

dan in de jaren zonder, dit verschil was significant. Open 

cirkels: jaren zonder broedselmanipulatie; gesloten cirkels: 

jaren met broedselmanipulatie.  

 

 

Figuur 11 (Both et al. 2000) Het verwachte aantal 

gerekruteerde jongen als functie van de broedselgrootte 

voor (a) het eerste broedsel, (b) het tweede broedsel en 

(c) zowel het eerste als het tweede broedsel. De lijnen 

stellen de verschillende dichtheden voor (0.3, 0.6, 0.9 van 

boven naar beneden) 
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De tweede vraag is lastiger te beantwoorden, hierbij moet waarschijnlijk ook 

gekeken worden naar de ouders. Omdat de ouders verantwoordelijk zijn voor de 

voedselvoorziening in het nest hangt de groei van de jongen van hun af. Omdat in 

verschillende terreinen de groei vergelijkbaar is zijn de ouders waarschijnlijk op een of 

andere manier aangepast aan hun omgeving. Dit kan onderzocht worden door de 

effecten van manipulatie op de ouders te meten. Als dit verschilt tussen gebieden 

kan dat een aanwijzing zijn dat ouders compenseren voor hun omgeving. Omdat de 

compensatie in voedselarme gebieden waarschijnlijk veel groter moet zijn dan in 

voedselrijke gebieden verwacht ik dat de ouders in voedselarme gebieden een 

groter effect ondervinden dan ouders in rijke gebieden. 

Theorie vs. Praktijk 

Het model voor de verwachtte effecten van broedselgrootte op het gemiddelde 

jongengewicht in de inleiding leek een aardig voorspeller voor de kwaliteit van een 

gebied. Echter de toepasbaarheid bleek alleen geschikt bij gegevens per jaar. 

Omdat, zoals eerder gezegd, de verschillen tussen jaren de effecten kunnen 

nivelleren. Het model is gebaseerd op het idee dat in extreem voedselrijke gebieden 

het gewicht het hoogst kan worden in alle manipulatiecategorieën omdat het 

voedselaanbod hier geen grote limiterende rol speelt voor het gewicht. Deze situatie 

werd eigenlijk alleen in Wytham aangetroffen. Hier waren de gewichtsverschillen 

tussen de manipulatiecategorieën in de meeste jaren zo minimaal dat, ook op basis 

van de gebiedsbeschrijving geconcludeerd kan worden dat dit een terrein is met 

hoge voedselkwaliteit. In de andere gebieden waren de resultaten lastiger met het 

model te verklaren.  In Revinge bijvoorbeeld waren in 1987 de jongen in de 

verkleinde en controlebroedsels ongeveer even zwaar. Volgens het model zou het 

hier dus om een voedselrijk jaar moeten gaan. Kijken we echter naar de data van 

de voorgaande jaren dan blijkt dat de jongen in verkleinde broedsels toen, een veel 

hoger gewicht bereikten. Op de Hoge Veluwe was 1983 volgens het model een 

voedselarm jaar gezien het kleine gewichtsverschil tussen controle en vergrootte 

broedsels.  Echter in het volgende jaar waren de verschillen tussen de controle- en 

verkleinde broedsels weer kleiner, wat duidt op een voedselrijk gebied.  Omdat de 

groeiverschillen zo fluctueren over de jaren en dit waarschijnlijk ook deels te maken 

heeft met jaarlijkse variatie in voedselbeschikbaarheid is het voorgestelde model 

alleen bruikbaar wanneer er gegevens over meerdere jaren zijn en deze per jaar 

gegeven zijn.   
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 Bijlage 1 ( Wytham: manipulatie 1: verkleinde broedsels; 2: controlebroedsels; 3: vergrootte 

broedsels) 
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