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LIJST VAN TABELLEN, FIGUREN, SCHEMA'S EN BIJLGEN.

Tabellen.

1. Absolute frequenties, gemiddelden en standaarddeviaties van
verschillende legselgroottes voor alle legsels sainen en
legsels met volgordenurniner 2, 3 en 4 apart; alleen legsels
waarvan de ouders bekend zijn.

2. Geiniddelde volume van 1e en eventueel 2e 3e en 4e eieren
in 1-, 2—, 3— en 4-legsels (tussen [ ] standaarddeviaties).
N geeft het aantal nesten voor iedere legselgrootte.

3. Geiniddelde eivoluine voor legselgrootte 1, 2, 3 en 4.
4a. Kans A (1 in legvolgorde) en B (2 in legvolgorde) eieren om

1e respectievelijk 2e in grootte-volgorde (volume) te zijn
1e is grootste, 2e is kleinste) (n = 33).

4b. 95 % betrouwbaarheidsintervallen voor de kansen uit Tabel 4a
(sainengesteld m.b.v. Tabel l.2.a uit Neave (1978) (n = 33).

5a. Kans A, B en C eieren om 1e, 2e of 3e in grootte—volgorde
(volume) te zijn (n = 64).

5b. 95 % betrouwbaarheidsintervallefl voor de kanseri in Tabel 5a
(samengesteld m.b.v. Tabel l.2.a uit Neave (1978) (n = 64).

6a. Kansen van A, B, C en D eieren om 1e, 2e, 3e of 4e in
grootte-volgorde (volume) te zijn (n = 23).

6b. 95 % betrouwbaarheidsintervallen voor de kansen in Tabel 6a
(samengesteld m.b.v. Tabel l.2.a uit Neave (1978) (n = 23).

7. Absolute frequenties van grootte-volgorde (letters geven
legvolgorde ei aan, A is eerste, D is laatstgelegde ei; van
links naar rechts afnemende grootte) voor 2-, 3- en
4-legsels. Bij 3-legsels ook de verwachte volgorde op grond
van 4-legsels, met de resultaten van de X2—toets (zie

tekst); evenzo voor 2—legsels ten opzichte van 3— en
4—legsels.

8. Statistieken van alle geineten eieren voor lengte, breedte en
volume.

9. Resultaten van een ONE-WAY-ANOVA van eigrootte.
10. Gemiddelde eigrootte per gebied met tussen () standaard-

deviatie, en aantal gemeten eieren per gebied.
11. Gemiddelde eigrootte voor wippers, slenkwippers en hokkers,

met tussen () standaarddeviaties, en steekproefgrootte.
12. Gemiddelde eigrootte voor wippers, slenkwippers en hokkers,

met tussen () standaarddeviaties, en steekproefgrootte,
gescheiden naar broedgebied.

13. Gemiddelde eigrootte voor niet uitgekomen, uitgekomen eieren
en eieren waarvan de jongen vliegvlug zijn geworden, met
tussen () standaarddeviatie, en steekproefgrootte; alle
eieren hebben lang genoeg in het nest gelegen om uit te
komen, zijn niet door de ouders verlaten en zijn niet
overspoeld geweest.

14. Gemiddelden en standaarddeviaties van ei-maten en ei-
componenten van de geanalyseerde eieren (n = 143).

15. Afwijking gevonden gewichten t.o.v. berekende gewichten voor
schaal, albumen en dooier (n = 143).

16. Correlaties tussen afwijkingen van gemeten t.o.v. berekend
gewicht van schaal, albumen en dooier.

17. Interval tussen twee legsels (in dagen) na verlies van een
1e of een 2e legsel.

18. Resultaten regressie van tijdsinterval tegen datum (dag-
numiner) waarop voorgaande nest verloren is gegaan.
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19. Correlaties tussen broedduur op verloren gegane legsel en
tijdsinterval tussen legsels.

20. Score van toe- of afname van gemiddelde eigrootte/legsel.
21. Gemiddelde legselintervallen voor wel en niet bijgevoerde

legsels in het P23 gebied.
22. Uitkomstkans van eieren die al dan niet overspoeld zijn

geweest.

Figuren.

1. Overzicht onderzoeksgebied (Oosterkwelder Schiermonnikoog).
2. Legselgrootte tegen broeddatuin voor alle legsels met bekende

broeddatum (broeddatuni in dagen, geteld vanaf 1 januari
1987)

3. Legselgrootte tegen broeddatuin voor alle 1e legsels met
bekende broeddatum (broeddatuni in dagen, geteld vanaf
1 januari 1987).

4. Uitkomstkans van eieren die bebroed zijn tot uitkomen of tot
na het moment waarop ze hadden moeten uitkomen, en niet
overspoeld zijn geweest gedurende de broedfase.

5. Eicomponenten schaal, albumen en dooier tegen totaal-
eigewicht.

6. Percentage van totaal eigewicht van componenten schaal,
albumen en dooier.

7. Histogrammen van afwykingen van schaal, albumen en dooier
van verwachting op grond van de regressielijnen in figuur 5
(zie tabel 15 en 16 voor statistieken).

8. Droog albumen gewicht tegen vers albumen gewicht.
9. Percentage droog albumen van vers albumen gewicht tegen vers

albumen gewicht.
10. Gewicht dooiercomponenten water, vet en vetvry—droge stof

tegen totaal vers dooiergewicht.
11. Percentage water, vet en vetvry—droge stof tegen totaal vers

dooiergewicht.
12. Gewicht van water, vet en vetvry—droge stof in dooier tegen

'afwyking van dooier'.
13. Percentage water, vet en vetvry-droge stof van totaal dooier

versgewicht tegen 'afwyking van dooier'.
14. Gewicht van droge schaal, droog albumen, vet en vetvry-droge

stof in dooier tegen totaal ei versgewicht.
15. Gewicht van droge schaal, droog albumen, vet en vetvry—droge

stof in dooier tegen dichtheid van het ei.
16. Percentage nieuwe nesten per tijdsinterval voor alle legsels

samen en gescheiden voor 1e, 2e, 3e en 4e legsels.

17. Alle 1e legsels met bekende begindatum tegen bekende
verliesdatum tijdens broedfase, waarbij aangegeven is, of er
wel (1) of niet (0) een vervolglegsel gemaakt is.

18. Alle 1e (a) en alle 2e (b) legsels met bekende broedduur
tegen datum waarop legsel verloren is gegaan, met aangegeven
of er wel (1) of geen (0) vervolglegsel gemaakt is.

19. Frequentieverdeling van duur (in dagen) van legselinter-
vallen.
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Schema ' s.

I. Hypothetisch schema voor de berekening van de energetische
kosten een 3—legsel te produceren, onder de in de diskussie
genoeinde aannamnes.

II. Hypothetisch schema voor de berekening van de energetische
kosten een 4—legsel te produceren, onder de in de diskussie
genoemde aannamnes.

Billage.

I. Overzicht van de aan eieren en nesten verzainelde gegevens.
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INLEIDING.

Legselgrootte, eigrootte en eicompositie zijn belangrijke
aspecten van de broedbiologie van vogels. Voor soorten of
populaties die te maken hebben met een grote kans op verlies van
een nest is het maken van vervolglegsels ook van groot belang.

Vergroting van de legselgrootte betekent ten eerste een
verhoging van de energie die geInvesteerd wordt op het moment van
eileg en ten tweede een verhoging van het aantal jongen dat
gevoerd moet worden na het uitkomen van de eieren. Eén of beide
van deze faktoren zal beperkend zijn voor de legselgrootte.
Waarschijnlijk zal er een optimale legselgrootte zijn, enerzijds
voor de soort als geheel (Lack 1947), anderzijds mogelijk 00k
voor individuen binnen een soort (Hägstedt 1980, Boyce & Perrins
1987)

Voor de Scholekster (Haematopus ostralegus) varieert de
legselgrootte van 1 tot 4 eieren (Glutz von Blotzheim,Bauer &

Bezzel 1975, Harris 1967, Keighley & Buxton 1948, Greenhaigh
1969, Heppleston 1972, Bennema 1978, Strykstra 1986). Heppleston
(1972) vond 1 legsel met 5 eieren (onder 195 onderzochte nesten).
Meer dan 4 eieren per nest zijn het resultaat van meer dan één
vrouwtje dat eieren legt in dit nest (Glutz von Blotzheim 1975).
Hoewel Cramp & Simmons (1983) veronderstellen dat één vrouwtje
een legsel van 5 eieren kan produceren, lijkt dit toch onwaar-
schijnhijk en moet 4 eieren per nest als maximale legselgrootte
genomen worden.

De grootte van een ei lijkt een belangrijke faktor te zijn
voor het uit dat ei komende kuiken. Voor veel soorten vogels komt
uit een groter ei een zwaarder kuiken (Batt & Prince 1979,
Birkhead & Nettleship 1982, Howe 1976, Lloyd 1979, Lundberg &

Väisänen 1979, Moss & Watson 1982, Moss, Watson, Rothery &

Glennie 1981, O'Connor 1979, Parsons 1970, Pinkowsky 1979, Quinn
& Morris 1986, Ricklefs 1984b, Hahn & Montevecchi 1978, Strykstra
1986, Alisauskas 1986, Schifferli 1973). Voor enkele soorten is
een positief verband aangetoond tussen eigewicht en uitkomst-
succes (Murton & Westwood 1977, Murton, Westwood & Isaacson 1974,
Thomas 1983), inaar deze relatie lijkt niet algemeen geldend te
zijn. Eigrootte bepaalt dus voor een belangrijk deel kuiken-
gewicht bij uitkomen, en kuikengewicht is weer positief gecor-
releerd met de overleving van de kuikens (Ankney 1980, Boersma
1982, Howe 1976, Lloyd 1979, Lundberg & Väisânen 1979, Nisbet
1973,1978, Parsons 1970,1972, Quinn & Morris 1986, Warham 1974).
Uit enkele studies blijkt uitkomstgewicht van de kuikens of
versgewicht van de eieren positief gecorreleerd te zijn met het
gewicht van de kuikens op latere leeftijd (Birkhead & Nettleship
1982, Crawford 1980, Scott & Birkhead 1983). Samenvattend kan
gezegd worden dat eigrootte invloed heeft op het broedsucces van
de oudervogels, in de vorin van meer en zwaardere uitgevlogen
j ongen.

Behalve eigrootte is ook de samenstelling van het ei van
belang. Met toenemende eigrootte neemt het absolute gehalte aan
eiwit (albumen) en dooier toe. De dooier bevat alle vetten,
terwijl zowel het eiwit (albumen) als de dooier protelne
bevatten. Het eiwit (albumen) levert het grootste deel van het
water. Mogelijk zijn niet alleen de absolute hoeveelheden hiervan
belangrijk, maar ook de verhouding tussen deze.

Waarschijnlijk begint ledere vogel op een voor zichzelf zo
gunstig mogelijk moment met broeden. Bij het verlies van een
legsel zal het daarom van belang zijn zo snel inogelijk een
vervolglegsel te maken. Mogelijk hangt het maken van een
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vervolglegsel af van het moment waarop het vorige legsel verloren
is gegaan, zowel absoluut (datum) als relatief (broedduur).

In dit versiag zullen de volgende aspecten van de broed-
biologie van de Scholekster (Haematopus ostralegus) behandeld
worden:
1. legselgrootte en grootte—volgorde van de eieren binnen

legsels.
2. eigrootte.
3. ei-coxnpositie.
4. kansen op vervolglegsels, en legselintervallen.
5. effect van bijvoeren op eigrootte, legselintervallen en

kansen op vervolglegsels.
6. effekt van overspoeling op uitkoinstsucces.

De centrale vraagstellingen voor deze 6 deelonderwerpen
z ij n:
ad 1. Leggen scholeksters altijd 4—legsels of kunnen ze kiezen om

3— en eventueel zelfs 2—legsels te maken?
ad 2. Zijn er voor wat betreft eigrootte verschillen tussen de

onderscheiden subgebieden en tussen status van oudervogels
(hokker, wipper of slenkwipper), en heeft eigrootte effekt
op broedsucces?

ad 3. Hoe verandert het aandeel van de eicomponenten schaal,
albumen en dooier, resp. water, protemne en vet bij veran—
derende eigrootte?

ad 4. Waar hangt de kans op het maken van een nieuw legsel bij
verlies van een aanwezig legsel vanaf, en hoe groot is het
tijdsinterval tussen twee legsels?

ad 5. Worden eieren in vervolglegsels door bijvoeren groter, en
tijdsintervallen tussen legsel en vervolglegsel kleiner?

ad 6. Wat is het effekt van overspoeling van het nest (bijv. bij
hoge vloeden waarbij de kwelder overstroomt) op de uit-
komstkans van de eieren?
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MATERIAAL EN }ETHODEN.

Onderzoeksgebied.

Dit onderzoek is in 1987 uitgevoerd als onderdeel van een
langlopend onderzoek naar de scholekster (Haenatopus ostralegus)
op de Oosterkwelder op Schierxionnikoog. De ligging van het onder-
zoeksgebied is aangegeven in figuur 1. Het hoofdgebied van het
onderzoek bestaat uit de OBKW en OBKO, terwiji in 1987 ook veel
tijd is besteed aan P23. De NBKH is in 1987 niet in het onderzoek
opgenomen.

Op de in figuur 1 aangegeven gebieden liggen de broedterri-
toria, terwiji de fourageerterritoria op het wad liggen,
zuidelijk aan de kwelder.

De OBKO en OBKW zijn de best onderzochte gebieden. Hier zijn
de ineeste broedvogels geringd, en worden ze ook het ineest
intensief gevolgd. In 1987 werd de OBKO begraasd door koeien
(pinken), sainen met de OBKH, DW, NBK en NBKH, vanaf 16 mnei. De
OBKW is in 1987 niet begraasd, terwiji de koeien ook westelijk
van de 2e slenk zijn gebleven en P23 dus ook niet begraasd werd.

Van de mneeste broedvogels van de OBKO en de OBKW is de
sociale status bekend, dat wil zeggen de onderverdeling in:
1. hokkers: broeden op de kwelderrand en hebben hun

(wad) fourageerterritorium direkt aansluitend
op hun (kwelder)broedterritoriura, zodat zij
lopend vanaf de kwelder op het wad kunnen
koinen (vooral van groot belang voor het
voeren van de jongen na het uitkoinen van de
eleren)

2. wippers: broeden hoger op de kwelder dan de hokkers en
inoeten dus vliegen om van hun broedterritorium
naar hun fourageerterritoriunt te koinen.

3. slenkwippers: als wippers, xnaar hebben in hun broedterri-
toriuin op de kwelder slenkjes waarin ook
gefourageerd kan worden.

In de overige gebieden zullen de vogels vooral tot de
kategorie wippers behoren, xnaar waarschijnlijk zullen enkele
vogels toch tot de slenkwippers zullen behoren, terwiji in het
P23-gebied het voorkonten van hokkers, op de zuidelijke kant van
de kwelder bij het wad, mogelijk tot de hokkers gerekend zouden
kunnen worden.

Veldmnethoden.

In het hoofdgebied (OBKW en OBKO) werd zoveel inogelijk
getracht alle nesten te vinden. In de gebieden OBKH, DW en NBK
gebeurde dit met name in het begin van het broedseizoen, maar
Ininder in het late broedseizoen. In gebied P23 werd ook het
gehele seizoen getracht alle nesten te vinden. In alle gebieden
werd getracht de broedvogels te identificeren. Als deze niet
geringd waren werd geprobeerd deze te vangen en te ringen.

In gebied P23 werden alle eieren geraapt en vervangen door
kunsteieren. Op deze kunsteieren werd gebroed. Later werden ook
deze kunsteieren geraapt, waarbij er naar gestreefd werd zoveel
inogelijk nesten in één keer te verwijderen. In de andere gebieden
werden de vogels zoveel mnogelijk met rust gelaten tijdens het
broeden. Bijiage I geeft een overzicht van de gegevens die
verzameld werden aan de eieren en nesten die gevonden werden.
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Individuele herkenbaarheid.

ledere broedvogel in het hoofdgebied werd, zo mogelijk,
geringd. Individuele herkenbaarheid werd verkregen door een
coxnbinatie van een kleurring en een kode-ring. De kode—ring is
een gekleurde ring met anders gekleurde horizontale dikke of
dunne streepjes die de kode vormnen. De kode—ring zit altijd onder
de valse knie. De kleurring kan zowel boven als onder de valse
knie aangebracht worden, maar nooit op dezelfde positie als de
kode-ring. Behalve kleurring en kode-ring kreeg ledere vogel een
aluminium ring met een numnmer (Vogeltrekstation Arnhemn). Deze
aluminium ring zit ineestal boven de valse knie, mnaar nooit op
dezelfde positie als de kleurring.

Volume-bepalincT.

Van 245 eieren, voornaxnelijk uit het P23-gebied, is het
buitenvolumne bepaald in een zogenaamde volumnemeter. Strykstra
(1986) geeft een beschrijving van deze volumnemeter. Voor ieder
ei worden twee ntetingen gedaan: één maal het waterrolume zonder
ei, en één xnaal met ei. Het verschil tussen beide metingen levert
een mnaat op voor het volume van het ei. De volumemneter is geijkt
door een bekend gewicht water toe te voegen aan het water dat al
in de volumemneter aanwezig is, en de toenamne van het volume te
meten. Hieruit kan een conversie—faktor berekend worden waarmnee
uit de volume—toename op de schaalverdeling de volume-toename in
cm3 kan worden berekend.

De relatie tussen lengte en breedte van het ei kan worden
beschreven met de formule: V = * L * B2, met V in cm3 en L
(lengte) en B (breedte) in cm (Hoyt 1979).

Voor de in deze studie gemneten eieren geldt: V = 0.500 LB2
(s.d. = 0.009, n = 245). Deze vergelijking levert een goede
voorspelling van het ei-volume (r2 = 0.93, n = 245, p < 0.0005).
De vergelijking uit een linsaire regressie met berekend Y-
intercept is: V = 0.485 LB2 + 1.254 (r2 = 0.93, n = 245,
p < 0.0005). Voor beide vergelijkingen is het absolute verschil
tussen gemeten en berekend volume klein en ongeveer gelijk,
respectievelijk 0.580 cm3 (s.d. = 0.775) en 0.577 cm3 (s.d. =
0.545)

In alle analyses in dit versiag zal voor het volume gebruik
gemnaakt worden van de relatie V = 0.500 LB2, uitgezonderd in de
ei—compositie analyses, waar gebruik zal worden geniaakt van het
gemeten volume.

Ky is in deze studie iets hoger dan in de studies van
Bennema (1978) en Strykstra (1986), die respectievelijk 0.491 en
0.489 vonden. Ook is het hoger dan gevonden door Nol, Baker &
Cadman (1984) in een studie aan de Amerikaanse scholekster (H.

palliatus), die voor Ky de waarcle van 0.477 vonden.

Analyse ei—componenten.

De eieren werden tot de analyse in een koelkast bewaard.
Voor de analyse werden de eieren 20 tot 25 mninuten hardgekookt en
vervolgens gescheiden in eischaal, albumen (eiwit) en dooier. De
term "albumen" voor het eiwit dient omn verwarring te voorkomnen
met het proteIne (is ook eiwit). Schaal,albumen en dooier werden
gewogen, maar voor de berekeningen zal voor het vers—albumen-
gewicht uitgegaan worden van een berekening voor deze:
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albumen = versgewicht gehele ei verminderd met eischaal- en
dooiergewicht.

Dit laatste dient oxn te compenseren voor eventueel waterver-
lies uit het albumen tijdens de opsiag en het koken. De afzonder-
lijke docunienten werden in een droogstoof gedroogd bij 55 °C, en
vervolgens weer gewogen. De gedroogde componenten werden daarna
afzonderlijk bewaard in een vriezer.

Vetgehalte van de dooier werd bepaald door vetextractie met
petroleum—ether in een Soxhlet—apparaat. Van 10 albumen—monsters
werd op deze zelfde wijze ook het vetgehalte bepaald.

Van 14 albumen- en 14 dooier-monsters werd het protemne-
gehalte bepaald door een N-totaalmeting volgens de Kjendall-Lauro
methode. Het percentage proteIne werd berekend als 6.25 maal het
percentage N.

Maat—eenheden en meet—nauwkeurigheid.

Lengten, gewichten, etc. zullen in de volgende eenheden
worden uitgedrukt:
lengte,breedte : mm
volume : cm3
gewicht : g
dichtheid : g/cm3

Lengtemnaten zijn alle gemeten met een schuifniaat met een
nauwkeurigheid van 0.1 mm. Gewichten van eieren en vogels zijn in
het veld gemeten met een veerunster (pesola); eieren zijn gemeten
tot op 0.1 g nauwkeurig, vogels zijn gemeten met een nauwkeurig-
heid van 1 g. Geanalyseerde eieren zijn, evenals alle componenten
daarvan, gemeten op een Mettler P12 00 balans met een nauwkeurig-
heid van 0.01 g. Volumebepaling in de volumemeter had een nauw-
keurigheid van 0.25 cm3. ProteIne-bepaling volgens de Kjendall-
Lauro methode was nauwkeurig tot op ongeveer 0.5% proteIne in het
monster waarvan het percentage protemne bepaald is.

BepalincT van lecivolgorde van eieren binnen legsels.

Via twee methoden is de legvolgorde van eieren binnen
legsels bepaald. De eerste, direkte methode is het merken van
eieren die in een nest gevonden worden, indien er maar één ei per
nestbezoek wordt gevonden. De tweede, indirekte methode is het
bepalen van de legvolgorde aari de hand van de hoeveelheid
urinezuur op de eieren en de scherpte van de randen van de
urinezuurafzettingen. Deze methode is gebruikt in het geval
ineerdere eieren per nestbezoek werden gevonden en dit urinezuur
nog duidelijk aanwezig was, en er nog verschillen tussen de
eieren op dit kenmerk aanwezig waren.

Lecisels vs. nesten.

Een nest is eer nestkuiltje met daarin eieren. Het is echter
mnogelijk dat de eieren in twee nestkuiltjes gelegd worden, zoals
bij predatie van een eerste ei, waarbij het volgende ei in een
ander nestkuiltje gelegd wordt. In dit geval is er één legsel met
meerdere nesten. Per geval is bekeken of nesten al dan niet tot
één legsel behoorden. Voor alle berekeningen is uitgegaan van
legsels, en dus niet van nesten.
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Bijvoeren.

In het P23—gebied zijn bij een aantal nesten, nadat de
eieren hieruit verwijderd waren, niossels neergelegd. Er werden
dan 50 inossels per dag per nest neergelegd. Van alle bijvoer-
nesten werd gecontroleerd of de iosse1s ook daadwerkelijk werden
opgegeten (controle achteraf, er werd niet gekeken wié de mossels
opat). Met bijvoeren bij een nest werd doorgegaan totdat er een
vervolglegsel gevonden was, of redelijkerwijs kon worden
aangenonien dat er geen vervolglegsel neer gevonden zou worden.

Statistische verwerking.

In het geval van histogrammen waarbij de verandering van de
waarde op de Y—as voor iedere kiasse t.o.v. de kiassen op de X-as
is getoetst, is een lineaire regressie van de waarden voor iedere
kiasse op de waarde van de kiasse zeif uitgevoerd, waarbij de
significantie van de correlatiecoëfficiënt de significantie is
van de bovengenoeinde verandering. Zowel de verklaarde variantie
als de significantie zullen worden gegeven voor de histogramxnen
waarvoor dit berekend is.

Voor het overige zijn alle bewerkingen volgens de gebruike-
lijke inethoden uitgevoerd.

WAD

Figuur 1. Overzicht onderzoeksgebied (Oosterkwelder Schier-
nionnikoog).
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RESULTATEN.

Legselgrootte.

Beschrijving van voorkomende legselgroottes en afhankelilkheid
van legselcirootte van volgordenuminer van het legsel.

Legselgrootte varieert van 1 tot 4 eieren per nest. 3-
legsels komen het xneest voor, gevolgd door respectievelijk 2—, 4-
en 1-legsels. Tabel 1 geeft de frequentie van verschillende
legselgroottes voor alle nesten bij elkaar en voor 1e, 2e, 3e en
4e legsels afzonderlijk. De steekproefgrootte voor 1-legsels in
deze tabel is kleiner dan die uit Tabel 2 en 3, oxndat voor de
legsels in Tabel 1 de ouders van de legsels bekend inoet zijn. Uit
Tabel 1 blijkt dat de gemiddelde legselgrootte afneemt van
legsels naar 4e legsels. Opvallend is verder het bijna niet ineer
voorkomen van legselgrootte 4 bij vervolglegsels (2e, 3e en
legsels). De hoogte van de gerniddelde legselgrootte van
legsels is mogelijk het gevoig van de kleine steekproefgrootte.

Tabel 1. Absolute frequenties, geiniddelden en standaarddeviaties
van verschillende legselgroottes voor alle legsels samen
en legsels met volgordenummer 2, 3 en 4 apart; alleen
legsels waarvan de ouders bekend zijn.

legsel: gemiddeld st.dev.

legselgrootte

n1 2 3 4

alle 2.70 0.918 31 51 109 42 233

1 2.80 0.966 22 26 71 38 157

2 2.56 0.711 6 19 26 4 55

3 2.39 0.778 3 5 10 0 18

4 2.67 0.577 0 1 2 0 3

Legselgrootte in de loop van het seizoen.

Legselgrootte neemt duidelijk af in de loop van het seizoen.
Figuur 2 geeft de afname van legselgrootte tegen de broeddatum
(de datum waarop het laatste ei van het legsel gelegd is) voor
alle nesten waarvan en broeddatum en legselgrootte bekend is.
Figuur 3 geeft deze relatie voor alleen 1e legsels. Het deel van
de door broeddatum verklaarde variantie is echter klein; voor
alle legsels geldt: r2 = 0.09 (N.S.), en voor 1e legsels:
r2 = 0.06 (N.S.).

Voor alle nesten waarvan de gewichten van het vrouwtje is
gemeten (tijdens de broedfase), en waarvan de legdatum van het
1e ei bekend is, is een multipele regressie uitgevoerd van
legselgrootte (ig) op legdatum (dat, in dagen vanaf 1 januari) en
gewicht van het vrouwtje (mv). Er geldt:
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ig = —0.013 dat — 0.003 xnv + 6.303, n = 7, r = 0.09.
De correlatie van legselgrootte met legdaturn en gewicht van

het vzpuwtje is niet signifikant: p > 0.5, wat ook niet mnocht
worden verwacht, want zwaardere vrouwtjes zouden dan kleinere
legsels maken.

LU
I-
I-
0
0

-J
LU
U)

LU
-j

BROEDDATUM (DAGEN VANAF 1 JAN)

Figuur 2. Legselgrootte tegen broeddatum voor alle legsels met
bekende broeddatum (broeddatumn in dagen, geteld vanaf
1 januari 1987)
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Figuur 3. Legselgrootte tegen broecidatum voor alle 1e legsels met
bekende broeddatum (broedclatum in dagen, geteld vanaf
1 januari 1987)

Grootte—volgorde van eieren binnen legsels.

Tabel 2 geeft de gemiddelde volumes voor 1e, 2e, 3e en
eieren in 1—, 2—, 3— en 4-legsels. Hoewel de standaarddeviaties
groot zijn, vallen toch enkele dingen op:
— de eieren in 1—legsels hebben dezelfde (gemiddelde) grootte als
de 2e eieren in 2-legsels.
— de eieren in 2—legsels hebben ongeveer dezelfde grootte als
respectievelijk de 2e en 3e eieren in 3—legsels.
— in 4-legsels zijn (gemiddeld) de 2e ejeren het grootst, in
2—legsels zijn de 1e eieren het grootst, en in 3—legsels zijn de

en 2e eieren even groot. In alle gevallen zijn de laatst
gelegde eieren het kleinst (geiniddeld).

Uit Tabel 3 blijkt dat er geen verschillen zijn in gemiddeld
eivolume per ei per legsels voor 1—, 2—, 3— en 4-legsels. Alleen
1—legsels hebben jets kleinere eieren, wat ook te verwachten was
op grond van Tabel 2.

De kansen van eieren oxn 1e, 2e, 3e of 4e te zijn in grootte—
volgorde (volume) binnen een legsel zijn verineld voor 2—, 3— en
4—legsels in respectievelijk Tabel 4a, 5a en 6a. De Tabellen 4b,
5b en 6b geven de 95 % intervallen voor de kansen in respec—
tievelijk Tabel 4a, 5a en Ga.
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Tabel 2. GeTniddelde volume van 1e, en eventueel 2e, 3e en 4e

eieren in 1-, 2—, 3— en 4—legsels (tussen [ ] standaard-
deviaties). N geeft het aantal nesten voor iedere
legselgrootte.

legnuininer ei

legsel-
grootte 1 2 3 4 n

1 43.4
[3.369]

43

2 44.2
[4.009]

43.4
[3.675]

33

3 44.4
[2.845]

44.4
[2.809]

43.3
[3.792]

61

4 44.4
[2.473]

45.0
[2.502)

43.8
[2.527]

42.3
[2.717)

23

Tabel 3. Gemniddelde eivolume voor legselgrootte 1, 2, 3 en 4.

legsel—
grootte

eivoluxne

geiniddeld
standaard-
deviatie n

1 43.4 3.369 43

2 43.8 3.841 33

3 44.1 3.205 64

4 43.9 2.699 23
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Tabel 4a. Kans A (1 in legvolgorde) en B (2 in legvolgorde)
eieren 1e respectievelijk 2e fl grootte—volgorde
(volume) te zijn (le is grootste, 2e is kleinste)
(n = 33)

Tabel 4b. 95 % betrouwbaarheidsintervallen voor de kansen uit
Tabel 4a (samnengesteld mn.b.v. Tabel 1.2.a uit Neave
(1978) (n = 33).

Tabel 5a. Kans A, B en C eieren omn 1e, 2e of 3e in grootte—
volgorde (volume) te zijn (n = 64).

A

ei

B C

grootte-
volgorde

1 0.42 0.51 0.08

2 0.32 0.35 0.32

3 0.26 0.14 0.60
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Tabel 5b. 95 % betrouwbaarheidsintervallen voor de kansen in
Tabel 5a (saniengesteld in.b.v. Tabel 1.2.a uit Neave
(1978) (n = 64).

A

ei

B C

Tabel 6a. Kansen van A, B, C en D eieren 1e, 2e, 3e of 4e in
grootte-volgorde (volume) te zijn (n = 23).

Tabel 6b. 95 % betrouwbaarheidsintervallen voor de kansen in
Tabel 6a (samnengesteld nr.b.v. Tabel 1.2.a uit Neave
(1978) (n = 23).

ei

grootte-
volgorde

1—
2

0.29—0.55 0.37—0.64 0.03—0.18

0.21—0.45 0.23—0.48 0.21—0.45

3 0.16—0.39 0.07—0.25 0.47—0.72

ei

A B C D

grootte—
volgorde

1 0.42 0.42 0.08 0.08

2

3

0.25 0.38 0.29 0.08

0.29 0.13 0.42 0.17

4 0.04 0.08 0.21 0.67

A B C D

grootte—
volgorde

1 0.22—0.64 0.22—0.64 0.01—0.27 0.01—0.27

2

3

0.09—0.47 0.19—0.60 0.12—0.51 0.01—0.27

0.12—0.51 0.03—0.34 0.22—0.64 0.05—0.38

4 0.00—0.21 0.01—0.27 0.08—0.43 0.44—0.85
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Ziin 3—legsels 4—legsels, en 2—legsels 3—legsels?

Oni de vraag te beantwoorden of 3—legsels 4—legsels zijn met
een verdwenen (lees: gepredeerd) 1e ei, en ditzelfde voor
2-legsels ten opzichte van 3-legsels, is op grond van de
frequenties van de grootte-volgorden van de laatste 3 eieren van
de 4—legsels de verwachte frequenties van de grootte—volgorden in

3—legsels berekend, en evenzo worden de verwachte grootte-
volgorden-frequenties voor 2—legsels berekend ten opzichte van
3-legsels en 4-legsels berekend. De verschillen tussen de
verwachte en de gevonden frecjuenties zijn getoetst met behulp van
een X2—toets.

Tabel 7 geeft de gevonden frequenties van grootte—volgorden,
en voor 3—legsels de verwachting op grond van de grootte—volgorde
van de laatste 3 eieren van 4—legsels, en ditzelfde voor
2—legsels ten opzichte van 3— en 4—legsels. Ook wordt in deze
Tabel de X2 waarden gegeven met de significantie van de ver-
schillen op grond van deze toetsen.

Het blijkt dat 2-legsels significant verschillen van
3—legsels (p < 0.05), en 3—legsels significant verschillen van
4-legsels (p < 0.0005). De grootte-volgorden van de eieren in
2-legsels verschilt echter niet significant van de grootte-
volgorden van de laatste 2 eieren (resp. C en D ei) van 4-
legsels.
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Absolute frequenties van grootte—volgorde (letters geven
legvolgorde ei aan, A is eerste, D is laatstgelegde ei;
van links naar rechts afnemende grootte) voor 2—, 3— en
4-legsels. Bij 3-legsels ook de verwachte volgorde op
grond van 4-legsels, met de resultaten van de X2—toets
(zie tekst); evenzo voor 2—legsels ten opzichte van 3—
en 4-legsels.

4—legsels

grootte-
volgorde frequentie

ABCD 4

ABDC 3

ACDB 1

ADBC 1

ADCB 1

BACD 5

BCAD 5

CBAD 2

DABC 1

DCBA 1

3—legsels

grootte-
volgorde frequentie

verwachting
op grond van
4—legsels

ABC 19 37.9

ACB 8 8.1

BAC 20 5.4

BCA 13 2.7

CAB 1 5.4

CBA 3 5.4

= 54.676
df = 5
p < 0.0005

Tabel 7.



Tabel 7. VERVOLG

x2 -toets
verschillen
verwachting
en gevonden

2—legsels

18

grootte—
volgorde frequentie

verwachting
op grond van
3—legsels

verwachting
op grond van
4—legsels

AB 21 26.4 23.4

BA 12 6.6 9.6

x2 5.523 0.827

df 1 1

p p< 0.05 0.3 <p< 0.4
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Eigrootte.

Tabel 8 geeft de gemiddelde lengte, breedte en volume van
alle gemeten eieren, met de kleinste waarden. Er blijkt een enorm
grote variatie in eigrootte te zijn: het ei met het grootste
volume is Ca. 1½ zo groot als het ei met het kleinste volume.

Deze variatie in eigrootte blijkt vooral het gevolg te zijn
van variatie in eigrootte tussen vrouwtjes. Tabel 9 toont de
resultaten van een variantie—analyse van lengte,breedte en volume
van afzonderlijke eieren en van gemiddelde lengte, breedte en
volume per nest, waarbij de variantie tussen vrouwtjes wordt
vergeleken met de variantie binnen vrouwtjes. Ook wordt in Tabel
9 de variantie gesplitst in een variantie die het gevoig is van
verschillen in legselgrootte en variantie binnen legselgrootte
voor gemiddelde lengte, breedte en volume van de eieren per nest.
De F-toets dient oxa te kijken of een significant deel van de
variantie verklaard wordt door respectievelijk individuele
vrouwtjes of door legselgrootte. Hoewel legselgrootte wel een
significant gecleelte van de variatie in lengte tussen nesten met
een verschillende legselgrootte verklaart, is dit voor breedte en
volume niet van belang en zal dit voor breedte en volume in de
variantie—analyse voor vrouwtjes geen invloed hebben, en voor
lengte slechts een geringe invloed (deel van de variantie die
verklaard wordt door legselgrootte is kleiner dan 5 %). Omdat de
variantie—analyse per nest op vrouwtjes een nogal vertekend beeld
zal geven door het geringe aantal nesten per vrouwtje (1 — 4),
zijn de resultaten van de variantie—analyse van alle eieren met
als onafhankelijke kiasse het vrouwtje zijn deze gegevens het
best bruikbaar. Het blijkt dat voor zowel lengte, breedte als
volume Ca. 70 % van de variantie tussen individuele vrouwtjes is,
en slechts 30 % binnen vrouwtjes. In alle gevallen is het ver-
schil tussen vrouwtjes significant (p < 0.001).

Tabel 10 laat zien dat de verschillen tussen de onderschei—
den subgebieden klein zijn. In P23 en de NBK zijn de eieren
gemiddeld ca. 1 cm3 kleiner dan in de OBKO, OBKW en OBKH. Voor de
gemiddelde eigroottes per sociale status (Tabel 11) geldt ook dat
de verschillen niet groot zijn, en altijd nog kleiner dan de
standaarddeviatie van de eigrootte per sociale status. Een
scheiding van wippers, slenkwippers en hokkers naar hun broed-
gebied, zoals in Tabel 12, laat zien dat ook per subgebied de
verschillen tussen de vogels met verschillende sociale status
klein zijn (de groep slenkwippers op de OBKO bestaat uit slechts
4 paar broedvogels in deze tabel). Terwijl op de OBKO de wippers
grotere eieren leggen dan de hokkers, leggen de wippers van de
OBKW juist kleinere eieren dan de hokkers, en er is geen algemeen
optredend verschil tussen hokkers en wippers voor wat betreft
eigrootte.
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Tabel 8. Statistieken van alle geineten eieren voor lengte,
breedte en volume.

lengte breedte volume

geimiddelde
st.deviatie
maximum
minimum
n

55.5
2.311
70.5
48.1
719

39.6
1.086
46.5
35.8
719

43.6
3.235
61.9
33.4
719

Tabel 9. Resultaten van een ONE-WAY-ANOVA van eigrootte.

Tabel 9a. Verklaring van de variantie in lengte, breedte en
volume van de eieren door het vrouwtje, met toetsing
(F-toets) of verschillen tussen vrouwtjes een signifi-
cant deel van de variantie verklaart.

totale
variantie

% variantie
tussen

vrouwtj es

% variantie
binnen

vrouwtj es

F160,471 p <

lengte 3392.7 68.4 31.6 6.3606 0.001
breedte 705.3 72.5 27.5 7.7620 0.001
volume 6471.6 70.7 29.3 7.0920 0.001

Tabel 9b. Als Tabel 9a, inaar in plaats van eigrootte van alle
eieren flu gemiddelde eigrootte per nest.

totale
variantie

% variantie
tussen

% variantie
binnen

F15470 p <

vrouwtj es vrouwtj es

lengte 1032.5 86.9 13.1 3.0077 0.001
breedte 219.9 87.0 13.0 3.0530 0.001
volume 1993.9 86.3 13.7 2.8635 0.001

Tabel 9c. Als Tabel 9a, maar nu verklaring van de variantie in
geiniddelde eigrootte per nest door legselgrootte in
plaats van door het vrouwtje, met toetsing of variantie
tussen legselgrootte een significant deel van de
variantie verklaart.

totale
variantie

% variantie
tussen leg-
selgrootte

% variantie
binnen leg-
selgrootte

F3 221
'

p <

lengte
breedte
volume

1032.5
219.9

1993.9

4.8
0.1
1.5

95.2
99.9
98.5

3.7440
0.0534
1.1166

0.025
N.S.
N.S.
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Tabel 10. Geiniddelde eigrootte per gebied met tussen () stand-
aarddeviatie, en aantal gemneten eieren per gebied.

lengte breedte volume aantal

OBKW
55.82

(2.4720)
39.65
(1.1214)

43.93
(3.4365) 220

OBKO
55.68

(2.5648)
39.78
(1.0212)

44.08
(3.2012) 128

OBKH
55.53

(1.9444)
39.80
(1.1063)

44.05
(3.3223) 62

NBK
55.13

(1.8605)
39.36
(1.2246)

42.74
(3.0895) 35

P23
55.17

(2.2040)
39.45
(1.0241)

42.96
(2.9582) 241

DW
56.00

(2.2162)
39.70
(1.2606)

42.46
(3.2220) 26

Tabel 11. Gemiddelde eigrootte voor wippers, slenkwippers en
hokkers, met tussen () standaarddeviaties, en steek-
proefgrootte.

lengte breedte volume aantal

wipper 55.3
(2.545)

39.6
(1.141)

43.5
(3.662) 126

slenkwipper 55.1
(2.697)

38.1
(1.204)

42.3
(3.554) 37

hokker 56.4
(2.320)

39.7
(0.883)

44.5
(2.698) 117
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Tabel 12. Gemiddelde eigrootte voor wippers, slenkwippers en
hokkers, met tussen () standaarddeviaties, en steek-
proefgrootte, gescheiden naar broedgebied.

lengte breedte volume aantal

wipper 56.2
(2.905)

40.1
(1.027)

45.3
(3.638)

49

OBKO
slenkwipper 55.8

(2.188)
38.3
(0.671)

40.9
(2.568)

11

hokker 55.4
(2.082)

39.8
(0.645)

44.0
(2.031)

46

wipper 54.8
(2.137)

39.4
(1.099)

42.5
(3.218)

74

OBKW
slenkwipper 54.8

(2.874)
39.5
(1.182)

42.9
(3.777)

26

hokker 57.0
(2.262)

39.7
(1.007)

44.9
(3.012)

71

Eigrootte bepalende faktoren.

Enkele mnogelijk van invloed zijnde faktoren op eigrootte
zijn:
— gewicht van het vrouwtje
- snavellengte van het vrouwtje (als structurele-grootte mnaat)
- legdatuni

Voor gewicht van het vrouwtje is het eerstgemeten gewicht
van het seizoen gebruikt. Deze variabele wordt gemneten tijdens de
broedfase, dus na het leggen van het laatste ei en voor het
uitkomen van de eieren. Verder geldt, dat het vangen, en dus ook
de gewichtsbepaling, van de vogels onafhankelijk van het moment
van het getij, dus op ieder moment tijdens hoog- of laagwater,
kan plaatsvinden. Hierdoor kan het ene dier viak na een foura-
geerperiode gevangen zijn, en een ander lang na een fourageer-
periode, wat een grote invloed op het gemeten gewicht zal hebben.
DaaronL is naast het gewicht van het vrouwtje ook de snavellengte
van veerbasis tot snaveltop gebruikt, als structurele—grootte
inaat. Voor legdatum is de datum genomen waarop het eerste ei
gelegd werd. Voor eigrootte is het gemiddelde eivolume van alle
eieren van het vrouwtje in het broedseizoen van 1987 genomen, om
de steekproef zo groot mogelijk te houden, en de variatie binnen
vrouwtjes veel kleiner is dan de variatie tussen vrouwtjes, en
het due niet van invloed is op de resultaten omn de eieren uit
eventuele vervolglegsels ook in de vergelijkingen te gebruiken.
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De volgende relaties zijn gevonden:
EV = 0.0012 M + 36.649 (n = 51, r = 0.18, N.S.)
EV = 0.008 SN + 37.247 (n = 51, r = 0.12, N..S.)
EV = 0.004 M + 0.002 D + 38.264 (n = 27, r = 0.01, N.S.)
D = 0.002 M + 134.556 (n = 27, r = 0.01, N.S.)

met: EV = eivolume
M = gewicht vrouwtje

SN = snavellengte
D-= legdatuxn 1e ei
Geen van deze relaties blijkt significant te zijn. Ook

legselgrootte (LG) is onafhankelijk van het gewicht van het
vrouwtj e:
LG = 0.002 M + 1.479 (n = 51, r = 0.10, N.S.)

Invloed van eigrootte op uitkoxnst— en uitvlieg—succes.

In figuur 4 worden de resultaten gepresenteerd van het
uitkomstsucces van eieren tegen hun gewicht, volume en dichtheid

= gewicht per voluine-eenheid). De correlaties hierbij zijn
berekend door wel uitgekomen eieren dé waarde 1 toe te kennen en
niet uitgekoiuen eieren de waarde 0. Gewicht en volume blijken
geen duidelijke invloed te hebben op het uitkomstsucces;
dichtheid heeft een positieve relatie met het uitkonistsucces, en
verklaart 77 % van de variantie (p < 0.001).

Tabel 13 geeft de gerniddelde lengte, breedte, volume en
dichtheid van alle eieren die uitgekomen zijn of niet uitgekomen
zijn, terwijl ze wel voldoende lang in de nesten hebben gelegen
oin uit te komen, niet overspoeld zijn geweest met water, en ook
niet door de ouders verlaten zijn. Verder geeft Tabel 13 ook nog
de gemiddelde grootte en dichtheid voor eieren waarvan de jongen
vliegvlug zijn geworden. Doordat de verschillen tussen niet uit-
gekoinen, wel uitgekomen eieren en eieren waarvan de jongen vlieg-
viug zijn geworden, klein zijn ten opzichte van de standaard-
deviaties, zijn deze verschillen niet significant. Uitgekoinen
eieren zijn geiniddeld niet groter dan niet uitgekomen eieren, en
uitgekomen eieren waarvan de jongen vliegvlug zijn geworden,
zijn gemiddeld kleiner dan uitgekomen eieren waarvan de jongen
niet vliegvlug zijn geworden. Bovendien hebben uitgekoxnen eieren
een hogere dichtheid dan niet uitgekomen eieren, en hebben eieren
waarvan de jongen vliegvlug zijn geworden een weer jets hogere
dichtheid.

Ook binnen nesten zijn grotere eieren niet in het voordeel
ten opzichte van kleinere eieren voor wat betreft uitkomstsucces.
Voor B nesten waarvan gewicht en volume van de eieren bekend zijn
en waarvan niet alle eieren in deze nesten zijn uitgekoinen, zijn
de uitgekomen eieren gemiddeld 0.95 cm3 kleiner (s.d. = 2.295)
0.59 g lichter (s.d. = 1.925) en is de dichtheid 0.0094 g/cm
groter (s.d. = 0.02064).

Voor het vliegvlug worden van de jongen kan ook binnen
nesten niet aangetoond worden dat volume, gewicht of dichtheid
van de eieren van belang is. Voor 9 nesten waarvan -f--I-n of ineer
jongen vliegvlug zijn geworden en ook -f-I-n of ineer jongen
gestorven zijn voor het vliegvlug worden, waren de eieren per
nest voor vliegvlugge jongen gemiddeld 0.33 cm3 (s.d. = 2.3457)
groter dan voor jongen die niet vliegvlug zijn geworden, en voor
8 nesten gemiddeld 0.15 g (s.d. = 2.6985) zwaarder, en was de
dichtheid gemiddeld 0.022 g/cni3 (s.d. = 0.07462) kleiner.
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Tabel 13. Geiniddelde eigrootte en dichtheid voor niet uitgekonLen,
uitgekomen eieren en eieren waarvan de jongen vliegvlug
zijn geworden, met tussen () standaarddeviatie, en
steekproefgrootte; alle eieren hebben lang genoeg in

het nest gelegen omn uit te komnen, zijn niet door de
ouders verlaten en zijn niet overspoeld geweest.

lengte breedte volume aantal

niet
uitgekomnen

55.8
(2.258)

39.3
(0.860)

43.1
(2.894) 13

uitgekomnen
54.9
(2.196)

39.7
(1.004)

43.2
(2.893) 80

vliegvlug
54.8
(1.744)

39.4
(0.921)

42.5
(2.549) 13

dichtheid aantal

niet
uitgekomnen

1.053
(0.015) 10

uitgekomnen
1. 060
(0.018) 63

vliegvlug
1.068
(0.014) 8



26

Ei-coinpositie.

Opbouw totale ei.

In dit deel van de resultaten zullen de uitkomsten worden
besproken van analyses van ei-compositie van eieren vooral uit
het P23-gebied. Tabel 14 geeft een overzicht van de geiniddelde
compositie van deze eieren. Van het totale versgewicht van 45.8 g
neemt de schaal gemiddeld 4.0 g in, het albumen 28.3 g en de
dooier 13.4 g. Het drooggewicht van de schaal is 3.2 g, en bevat
0.8 g water. Het albumen bestaat voor het grootste deel uit
water: 24.6 g tegen een drooggewicht van slechts 3.7 g. De dooier
bestaat voor de heift, 6.8 g, uit water, de andere heift bestaat
voor 4.2 g uit vet en voor 2.4 g uit vetvrije-droge-stof.

Het bovenstaande geeft slechts de gemiddelde inhoud van de
eieren. Door de grote variatie in eigrootte bij scholeksters is
het interessant om de variatie in eicomponenten te bekij ken in
relatie tot de grootte van de eieren. In figuur 5 zijn de
versgewichten van schaal, albumen en dooier uitgezet tegen het
versgewicht van het totale ei. In figuur 6 zijn de percentages
van het totaal—versgewicht voor schaal, albumen en dooier
uitgezet tegen het versgewicht van het totale el. Zowel het
gewicht van schaal, albumen als dat van de dooier nemen toe met
het versgewicht van het totale ei, maar albumen neemt relatief
toe in groter wordende eieren, terwiji dooier relatief afneemt.
Deze afname is echter slechts gering, terwiji er een grote
variatie is rond de in de figuren 5 en 6 getrokken lijnen.

In figuur 7 worden de afwijkingen van de gemeten gewichten
van verse schaal, albumen en dooier ten opzic1te van de regres-
sielijn in een histogram gepresenteerd. Tabel 15 geeft geiniddel-
den, standaarddeviaties, minimum en maximum van deze afwijkingen.
Tabel 16 laat de correlatiecoéfficiënten tussen de afwijkingen
van schaal, albumen en dooier zien.

Opbouw albumen.

Uit Tabel 14 kan worden opgemaakt, dat het albumen voor 87 %
uit water bestaat. Van 10 eieren is een vet—extractie van het
albumen gedaan. Het gemiddelde vet-gehalte is slechts 0,36 % van
het vers-albuxnen-gewicht.

Van 14 eieren is een totaal-N bepaling gedaan om het
protelne—gehalte van het droog—albuinen te bepalen. Met een
conversiefactor van 6,25 om het proteIne—gehalte hieruit te
berekenen bedraagt het % proteIne 74,3 (st.dev. 0,831), en
bestaat het droog-albumen voor Ca. 25 % uit koolhydraten.

In figuur 8 is het drooggewicht van het albumen uitgezet
tegen het versgewicht van het albumen. In figuur 9 is het % droge
stof in het albumen uitgezet tegen het versgewicht van het
albumen.

Het drooggewicht neemt natuurlijk toe met toeneinend vers-
gewicht van het albumen (r = 0.89); het % droge stof in het
albumen neemt echter af met toenemend versgewicht van het
albumen.
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Figuur 5. Gewicht van de ei—componenten schaal, albumen en dooier
tegen totaal-eigewicht.
a: schaal, Y = 0,089 X — 0,073 r2 = 0,37
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Tabel 14. Geiniddelden en standaarddeviaties van ei-inaten en ei—
componenten van de geanalyseerde eieren (n = 143).

lengtexnaten in mm
volume in ml
dichtheid (sg) in g/m1
gewichten in g

lengte 55.3 2.017
breedte 39.6 1.044
volume 43.3 3.003
dichtheid 1.057 0.011

versgewichten:

schaal 4.0 0.467
albumen 28.3 2.351
dooier 13.4 1.193
totaal 45.8 3.199

schaal:

water 0.8 0.281
droge stof 3.2 0.297

albumen:

water 24.6 2.054
droge stof 3.7 0.341

dooier:

water 6.8 0.773
vet 4.2 0.380
vetvrij

droge stof 2.4 0.210

Tabel 15. Afwijking gevonden gewichten t.o.v. berekende gewichten
voor schaal, albumen en dooier (n = 143).

gem. st.dev. mm. max.

schaal 2.9 * 1o6 0.37 —0.67 1.28
albumen 1.3 * l0 0.93 —2.95 1.94
dooier 44 * l0 0.92 —2.58 3.03
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Tabel 16. Correlaties tussen afwijkingen van gemeten t.o.v.
berekend gewicht van schaal, albumen en dooier.

afw.schaal afw.albumen afw.dooier

afw. schaal 1

afw. albumen —0.233 1

afw.dooier —0.165 —0.921 1

Opbouw dooier.

De dooier bestaat voor 50.9 % uit water en voor 31.4 % uit
vet (Tabel 14). Het resterende gedeelte, de vetvrij-droge stof,
bestaat volgens de N-bepaling (met conversie-factor 6.25) voor
74.2 % uit protelne en dus voor 25.8 % uit koolhydraten, en koint
daarinee sterk overeen met de droge stof van het albumen.

In figuur 9a is het gewicht aan vet, de vetvrij-droge stof
en het gewicht aan water in de dooier uitgezet tegen het
versgewicht van de dooier. Van zowel vet, vetvrij—droge—stof als
van water neemt het gewicht toe met toenexnend dooiergewicht.

Figuur 12a geeft het % vet, het % vetvrij-droog-gewicht en
het % water in de dooier tegen het versgewicht van de dooier.
Zowel het % vet als het % vetvrije-droge stof neemt af met
toeneinend dooier—versgewicht. Er is echter een grote spreiding
rond de regressielijn (de verklaarde variantie is resp. 5 % en
9 %). Het % water in de dooier neemt toe met toenemend dooier-
versgewicht.

In figuur iSa is het gewicht aan vet, vetvrij-droge-stof en
water uitgezet tegen de afwijking van het gemeten dooiergewicht
t.o.v. het uit de regressielijn in figuur 5 berekende gewicht.

Het % vet, het % vetvrij-droge-stof en het % water in de
dooier is uitgezet tegen deze afwijking in figuur 18a.

Samenvattend zijn de verschillende componenten van het ei
(droge schaal, droog albumen, vetvrij-droge dooier en vet)
uitgezet tegen het totaal versgewicht van het ei (f iguur 22).

In figuur 23 is het gewicht van deze componenten uitgezet
tegen de dichtheid (soortelijk gewicht) van het ei. Hieruit
blijkt, dat het gewicht van de droge schaai, en in mindere mate
het gewicht van het droge albumen, veranderen met een toenemende
dichtheid van het ei (p = 0,002), inaar de verkiaarde variantie is
uitermate gering (resp. 0,07 en 0,01).
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Vervolglegsels en tijdsintervallen tussen legsels.

Wel of cieen vervolqlegsel?

In figuur 24 is het % paren dat een nieuw legsel produceert
indien het bestaande legsel verloren gaat tijdens de broedperiode
uitgezet tegen de datum waarop het legsel verloren is gegaan (in
8-daagse perioden). In figuur 24a is dit gedaan voor alle
legsels, en in de figuren 24b t/rn 24e voor resp. le, 2e, 3e en 4e
legsels die verloren gaan. Er is een duidelijk afnanie van het %
paren dat een nieuw legsel xnaakt in het verloop van het seizoen,
waarbij, op één paar na, geen nieuwe legsels ineer geproduceerd
worden als het aanwezige legsel verloren gaat na 18 juni. Dit
seizoensverloop (tot 18 juni) is vooral terug te voeren op
verloren gegane eerste legsels. Van tweede en derde legsels is de
steekproefgrootte echter te klein om verantwoorde uitspraken over
te kunnen doen.

In figuur 25 is voor alle 1e legsels de legdatuxn van het
eerste ei uitgezet tegen de datum waarop het nest verloren is
gegaan, en alle punten (nesten) geplot met een 1 indien wel, en
een 0 indien geen nieuw legsel is geproduceerd na verlies van dit
1e legsel. Voor beide groepen is een regressielijn door de punten
berekend, en in de grafiek getekend. Duidelijke verschillen
tussen de twee groepen is hierin niet te vinden, behalve dat
geen—vervoig vaker optreedt later in het seizoen.

In figuur 26 is voor alle 1e respectievelijk 2e legsels
uitgezet of bij verlies wel of geen vervolg wordt geproduceerd
afhankelijk van broedduur op het verloren gegane legsel en datum
van verlies van dit legsel. Broedduur lijkt hierin geen effekt te
hebben op de kans een nieuw legsel te produceren.

Tildsintervallen tussen legsels.

Figuur 27 geeft een histogram van de tijdsintervallen tussen
verlies van een legsel en de datum waarop het vervolglegsel wordt
begonnen. Hieruit blijkt, dat de mneeste vervolglegsels 7 tot 11
dagen na verlies van de voorgaande legsels gestart worden. In één
geval treedt een interval van 4 dagen op, terwijl in 7 gevallen
langer dan 11 dagen over het produceren van een nieuw legsel
gedaan wordt (14 tot 43 dagen). In het geval van 43 dagen is het
natuurlijk inogelijk dat er een legsel tussen de twee bekende
legsels is geweest, mnaar dat deze nooit gevonden is.

Er is geen significant verschil in lengte van het interval
na verlies van een 1e of een 2e legsel (tabel 17). Na legsel 1 is
het interval gemiddeld 10,4 dagen, na legsel 2 9,1 dagen. Ook is
er geen significante relatie tussen de datum waarop een nest
verloren is gegaan en het tijdsinterval (tabel 18; interval van
43 dagen is niet in de regressie betrokken). Overigens is de
correlatie in geval van verlies van het 2e legsel hoger dan bij
het 1e legsel.

Er is ook geen significante relatie gevonden tussen
broedduur en lengte van het tijdsinterval (tabel 19), mnaar

opnieuw is opvallend dat ook voor deze factor de correlatie in
geval van het 2e legsel hoger is dan in geval van het 1e legsel.
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Figuur 19. Frequentieverdeling van duur (in dagen) van legsel-
intervallen.

Tabel 17. Interval tussen twee legsels (in dagen) na verlies van
een 1e of een 2e legsel.

1 2345678 91011121314151617181920 43

LEGSELJNTERVAL (DAGEN)

Interval (dagen) gem. st.dev. n
na verlies van:

legsel 1 10,4 1,915 25

legsel 2 9,1 0,961 10
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Tabel 18. Resultaten regressie van tijdsinterval tegen datum
(dagnununer) waarop voorgaande nest verloren is gegaan.

b (helling) a (constante) r n p

alle nesten —0,02008 13,0383 0,083 35 N.S

legsel 1 —0,00333 10,8870 0,011 25 N.S

legsel 2 +0,02788 4,6441 0,33 10 N.S

Tabel 19. Correlaties tussen broedduur op verloren gegane legsel
en tijdsinterval tussen legsels.

legselnuminer r n p

1 en 2 0,11 20 N.S.

1 0,09 12 N.S.

2 0,30 8 N.S.
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Effekten van bilvoeren op eicirootte en leqselintervallen.

Effekten van bilvoeren op eigrootte.

Voor alle nesten die niet bijgevoerd zijn, is toe- of afnaxne
van eigrootte per legsel gescoord van nest 1 naar nest 2, 2 naar
3, en 3 naar 4 (tabel 20a). Voor bijgevoerde nesten (in het P23-
gebied) is ditzelfde gedaan (tabel 2Db). Er zijn alleen gegevens
bruikbaar voor de overgang van nest 1 naar nest 2. Toe- en
afnaxne blijken bij bijgevoerde nesten even vaak voor te koinen (4

vs 4), terwiji bij de niet bijgevoerde nesten (uit het hele
onderzoeksgebied) toenaine vaker voorkoint dan afnaxne (23 vs 16).
Er kan dus niet geconcludeerd worden dat bijvoeren een positief
effekt heeft op eigrootte in vervolglegsels t.o.v. voorgaande
legsels.

Tabel 20. Score van toe— of afnaxne van gemiddelde eigrootte/leg-
sel:
a: niet bijgevoerd

Tabel 20a.

b: bijgevoerd

aantal inalen
toename

Effekten van bilvoeren op lecTselintervallen.

aantal inalen
afnaine

Voor nesten in het P23 gebied, waarvan de lengte van het
legeelinterval bekend is, zijn voor bijgevoerde en niet—bij-
gevoerde vervolglegsels de geiniddelden van deze legeelintervallen
berekend (tabel 21). Hieruit blijkt, dat de 4 bijgevoerde legsels
geen korter legselinterval hebben dan de niet-bijgevoerde legsels
(er is geen significant verschil tussen beide groepen).

Tabel 21. Geiniddelde legselintervallen voor wel en niet bijge-
voerde legsels in het P23 gebied.

bijgevoerd
niet bijgevoerd

12
9,6

6,32
2,45

4

17

1—2
2—3
3—4

23
7

1

16
10

Tabel 2Db.

aantal malen aantal malen
toenaxne afnaxne

1—2 4 4

gem. st . dev. n
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Effekt van overspoeling op uitkomstkans.

Voor alle nesten is bijgehouden of ze al dan niet overspoeld
zijn geweest (bijv. met zeewater tijdens hoge vloeden). Eieren
kunnen door overspoeling beschadigd worden, bijvoorbeeld door
kiutsen van het ei (dooier gaat kapot), en mogelijk ook door
verdrinking van het jong in het ei. Tabel 22 geeft een overzicht
van de uitkoinstkansen van eieren die wel of niet overspoeld zijn
geweest, en de uitkomstkans van alle eieren. Hieruit blijkt dat
overspoeling inderdaad de uitkomstkansen van de eieren verlaagt.
Terwiji voor niet overspoelde nesten de uitkomstkans van de
eieren 84 % is, is deze uitkoinstkans voor overspoelde eieren
slechts 65 %.

Tabel 22. Uitkomstkans van eieren die al dan niet overspoeld zijn
geweest.

uitkornstkans
(% uitgekomen) N

overspoeld 65 49

niet overspoeld 84 73

totaal 76 122
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SANENVATTING RESULTATEN.

Legselgrootte variëert van 1 tot 4 eieren per nest. 4-
legsels koinen vooral bij 1e legsels voor, terwijl vervolglegsels
vooral bestaan uit 2 of 3 eieren (tabel 1). Legselgrootte neemt
af in de loop van het seizoen (fig 2, 3). Gemiddelde eigrootte is
niet afhankelijk van legselgrootte (tabel 2, 3). In 2—legsels is
het A ei nieestal het grootst (tabel 4). In 3-legsels is het B ei
meestal het grootst, gevolgd door het A ei (tabel 5). In 4-
legsels is Of het A ei, Of het B ei meestal het grootst, terwiji
het D ei meestal het kleinst is (tabel 6). Op grond van de
groottevolgorde van eieren binnen nesten moet geconcludeerd
worden, dat niet iedere scholekster een 4—legsel inaakt, die door
verlies van eieren degradeert tot 2- of 3-legsel (tabel 7).

Voor de scholekster blijkt er een extreem hoge variatie te
zijn in eigrootte (kleinste en grootste ei hebben een volume van
resp. 33,4 en 61,9 cm3). Uit tabel 9 blijkt, dat eigrootte vooral
bepaald wordt door het individu dat het ei legt. Er kon echter
geen factor, bepalend voor het individu (zoals gewicht of snavel-
lengte), die goed correleert met eigrootte. Tussen verschillende
gebieden op de kwelder van Schierinonnikoog konden ook geen grote
verschillen gevonden worden voor wat betreft eigrootte. Ook de
sociale status van de ouders bleek geen eenduidige factor te zijn
in de verkiaring van de eigrootte.

Uitgekomen eieren zijn geiniddeld kleiner dan niet uitgekomen
eieren, en eieren waaruit vliegvlugge jongen zijn gekomen, zijn
gemiddeld weer kleiner (tabel 13; de gevonden verschillen zijn
echter niet significant). Er bleek geen significante correlatie
te zijn tussen gewicht of volume van het ei en de uitkomstkans
van dat ei (fig 4). Wel bleek er een relatie te zijn tussen
dichtheid van het ei en het uitkomstsucces. De correlatie is
echter laag (fig 4).

Bij een toenemend eigewicht neemt, zoals verwacht, het
gewicht van schaal, albumine en dooier (versgewichten) toe (fig
5). Het albumine neemt hierbij het grootste deel van het gewicht
in (tabel 14, fig 5, 6). Procentueel neemt het gewicht van het
albumen toe t.o.v. de dooier (figuur 6). De dooier blijkt de
meeste variatie rond de regressielijn van dooiergewicht op totaal
eigewicht te hebben (fig 7, tabel 15).

In het albumen neemt het drooggewicht toe met het vers-
albumen gewicht, en blijft het % droog van het versgewicht mm of
meer gelijk (rond de 13 %) (fig 9). Getuige de vetbepalingen
bevat het albumine slechts een verwaarloosbare hoeveelheid vet,
en kan voor het albumen volstaan worden met analyse van droge
stof.

De dooier bevat drie componenten: water, vet en vetvry—droge
stof. Het water neemt het grootste deel van het gewicht van de
dooier in, gevolgd door vet (tabel 14). Bij toeneinend dooier-
gewicht nemen al deze drie componenten toe in gewicht (fig 9a),
maar het water neemt relatief toe, terwiji vet en vetvry-droge
stof relatief afnemen (fig 12a). Bij toenemend dooiergewicht
t.o.v. het totaal-eigewicht (afwijking van dooiergewicht t.o.v.
de regressielijn in fig 5) zien we hetzelfd optreden als bij een
absoluut toenemend dooiergewicht: het gewicht van al de drie
componenten neemt toe (fig l5a), maar relatief neemt het gewicht
van vet en vetvry-droge stof af, terwijl het watergehalte van de
dooier relatief toeneemt (fig 18a).

Figuur 22 geeft voor alle onderscheiden droge componenten
van het ei (droge schaal, droog albumen, vet en vetvry—droge stof
in de dooier) de relatie met het totaal-eigewicht.
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Een conclusie die uit deze analyses getrokken kan worden, is
dat deze vier componenten toenen1en met toenemend eigewicht,
terwijl het % water in het ei dan toeneemt. Verder kan
geconcludeerd worden dat het voor een dooier niet uitmaakt of die
dooier groter wordt omdat het totale ei groter wordt of dat
alleen de dooier groter wordt (t.o.v. het totale ei). In beide
gevallen nemen alle componenten (water, vet, vetvry-droge stof)
in gewicht toe, en neexnt het % water in de dooier toe ten koste
van het % vet en het % vetvry—droge stof.

Tij dens de bespreking van het uitkomstsucces bleek er een
relatie te zijn tussen de uitkomstkans van een ei en de dichtheid
(soortelijk gewicht) van dat ei (fig 4). Dit roept de vraag op
wat de dichtheid van een ei bepaalt. Uit figuur 23 kan geconclu-
deerd worden dat het niet het vetgehalte van het ei is, maar dat
van de onderscheiden eicomponenten alleen de droge schaal en in
mindere mate het droge albumen een relatie vertonen met de
dichtheid van het ei.

Het wèl of niet inaken van een vervolglegsel in het geval een
legsel verloren gaat tijdens de broedfase blijkt vooral af te
hangen van de datum waarop het legsel verloren gaat (fig 24).
Broedduur (het aantal dagen dat het legeel komp1ee1 is voor het
verloren gaan van dat legsel) blijkt geen duidelijke invloed te
hebben op de kane dat een vervolglegsel gemaakt wordt (fig 25,
26)

Legselintervallen duren in de regel 7 tot 11 dagen (fig 27).
Eén meting valt hier onder (4 dagen), maar het is niet uit te
sluiten dat het voorgaande nest al verlaten was voor de datum die
gemeten is. Behalve enkele inetingen tussen 14 en 28 dagen komt
ook nog een interval van 43 dagen voor, waarvan echter niet uit
te sluiten is dat tussen de twee bekende legsels nôg een legsel
aanwezig is geweest. Er is geen verschil in legselintervallen
voor verlies van 1e of 2e legsels. Tevens kon geen (significant)
effekt van broedduur of datum van verlies van het legeel op het
legselinterval worden gevonden.

Er kon geen effekt van bijvoeren op eigrootte (tabel 20) of
op duur van het legselinterval (tabel 21) gevonden worden.

De uitkomstkans van eieren wordt sterk verkleind door over-
spoeling van het nest (tabel 22). Eieren uit overspoelde nesten
hebben een uitkoinstkans van 65 %, terwiji eieren uit niet over-
spoelde nesten een uitkomstkans van 84 % hebben.
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DISKUSSIE.

Legselgrootte.

Er zijn geen 5—legeels gevonden, zodat er geen uitspraken
gedaan kunnen worden over de stelling van Cramp, dat één vrouwtje
eventueel 5 eieren kan leggen. Wel kan de hypothese dat alle 2-
en 3—legsels uit 4—legsels ontstaan door het verloren gaan van
eieren (Strykstra 1986) verworpen worden op grond van de grootte-
volgorde van eieren binnen legsels. De waarneming dat één
vrouwtje over meerdere jaren vaak een vaste legselgrootte heeft
van 3 eieren (pers. med. B. Ens, M. Kersten) is in
overeenstemming met de veronderstelling dat er 3—legsels zijn die
niet het gevoig zijn van gedegradeerde 4—legsels. Om de energie-
uitgaven van het aanmaken en leggen van eieren individuele
vrouwtjes te kunnen berekenen is het echter nodig om de
legselgrootte van deze vrouwtjes te kennen. Het is daarom nood-
zakelijk oxn nog verdere berekeningen uit te voeren aan de legsel-
grootte om van een nest met enige zekerheid de grootte van het
legsel te kunnen bepalen.

Eigrootte.

De gemiddelde eigrootte in 1987 over alle subgebieden (1 * b
= 55,5 mm * 39,6 mm, volume = 43,6 cm3) komt sterk overeen met de
door Strykstra (1986) in 1984 gevonden eigrootte. Verschillen
tussen subgebieden zijn slechts xnarginaal, evenals verschillen
tussen wippers, hokkers en slenkwippers.

Eigrootte is afhankelijk van verschillen tussen individuele
vrouwtjes, volledig vergelijkbaar met de resultaten van Nol et
al. (1984) voor de Amerikaanse Scholekster (Haematopus
palliatus). Qok voor de Eendesoort Aix sponsa heeft het vrouwtje
een signifikant effekt op eigrootte (Hepp et al. 1987). Er konden
geen biometrie-gegevens van de vrouwtjes gevonden worden die
correleren met eigrootte, zoals gewicht bij Benneina (1978).

Eigrootte heeft geen effekt op het uitkomstsucces, in tegen-
stelling tot de veronderstelling van Strykstra (1986), en de
resultaten van Murton & Westwood (1977) en Murton, Westwood &

Isaacson (1974) voor de Houtduif (Coluniba palumbus) en Thomas
(1983) voor de Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla), die wel een
positief verband vonden tussen eigrootte en uitkomstkans.

Bijzonder is de correlatie tussen dichtheid van het ei en de
uitkomstkans, waarbij eieren met een hogere dichtheid een grotere
kans hebben om uit te komen.

Ei—compositie.

Een groter ei bevat een groter aandeel water. Dit is
enerzijds het gevolg van een groter aandeel van albumen in een
groter ei, anderzijds ook van een groter aandeel aan water in een
grotere dooier.

Hoewel slechts in enkele gevallen wordt gevonden dat het %
water in het ei toeneemt met toenemend eigewicht, zoals bijv.
voor de Spreeuw (Sturnus vulgaris) door Ricklefs (1984a) en de
Koningsvogel (Tyrannus tyrannus) door Murphy (1986), wordt een
relatieve toename van albumengewicht en een relatieve afname van
dooiergewicht bij toenernend eigewicht vaker gevonden, zoals bij
de Spreeuw (Ricklefs 1984a), en tussen 23 Stormvogeltjes-soorten
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en binnen 2 Stormvogeltje-soorten door Warham (1983). Echter,
Montevecchi et al. (1983) vonden geen relatie tussen gewichts-%
van albumen en dooier op versgewicht voor het Vaal Stormvogeltje
(Oceanodroina leucorhoa), evenals Rowher (1986) voor de
Blauwvleugeltaling (Anas discors). Hepp et al. (1987) vonden een
(niet significante) afnaxne van rel. alburnengewicht en een
toename van rel. dooiergewicht voor de Eendesoort Aix sponsa, en
Birkhead (1985) vond voor de Wilde eend (Anas platyrhynchos) een
toename van het % dooier.

Mogelijk heeft de verhouding dooier/albumen, of de verhou-
ding droog/nat, een effekt op de uitkomstkans. Hier werd geen
verband gevonden tussen eigrootte en uitkomstkans, terwiji
grotere eieren relatief meer albumen en meer water bevatten, en
dichtheid (soortelijk gewicht), dat een afspiegeling lijkt te
zijn van de verhouding tussen natte en droge componenten, Inoge-
lijk een positief effekt heeft op de uitkomstkans. Eigrootte
lijkt ook geen invloed te hebben op het uitvliegsucces, ondanks
het door Strykstra (1986) gevonden effekt van eigrootte op
kuikengewicht bij uitkomen. Waarschijnlijk zijn andere faktoren
van groter belang voor het uitvliegsucces, zoals de ouderzorg, en
het al dan niet overspoeld worden van het nest (tabel 22). Nader
onderzoek (relatie eigrootte en dichtheid versus uitkomstkans en
uitvliegsucces) is noodzakelijk om een definitieve oplossing voor
dit probleem te vinden.

De percentages protelne in albumen en vetvrye-dooier zijn
aan elkaar gelijk: gem. 74,29 % in albumen (st.dev. 0,831 en N
14), en in de vetvry dooier gem. 74,22 % (st.dev. 0,819 en N 14).
Opvallend is de lage standaarddeviatie, het laagste en het
hoogste gemeten % protelne (gemeten als Stikstof) zijn resp.
72,43 en 75,89. Birkhead (1985) bepaalde voor de Wilde Eend ook
protemne—gehaltes in droge—dooier en in albumen, en vond voor de
dooiers protelne-gehaltes van Ca. 80 % tot Ca. 95 %, en voor het
albumen 76,65 % tot 100,35 % protelne. Deze protelne—gehaltes
zijn dus hoger dan de in dit verslag gepresenteerde gehaltes,
inaar ook veel variabeler, waarbij zelfs een gehalte boven de
100 % voorkomt. Deze verschillen zijn op dit moment niet te ver-
klaren; enerzijds zouden ze natuurlijk kunnen worden toegeschre-
yen aan meetfouten, anderzijds is het natuurlijk ook mogelijk dat
er voor het % proteIne in de droge stof grote verschillen kunnen
bestaan tussen soorten. Nader onderzoek is nodig om hier antwoord
op te kunnen geven. Tevens zal daarbij de methode moeten worden
geverifiëerd: is de verhouding tussen % Stikstof en % protelne
inderdaad 6,25, en zijn voor deze conversiefactor verschillen
aanwezig tussen soorten en tussen individuen binnen soorten?

Tussen dooier en albumen werden in deze studie verschillen
gevonden voor wat betreft de verhouding tussen water en droge
stof. Terwiji deze verhouding in de dooier (droge stof : water)
0,35 bedraagt, is deze verhouding in het albumen 0,15. Dit
betekent dat in de dooier verhoudingsgewijs ineer droge stof aan-
wezig is t.o.v. de hoeveelheid water. Het is echter niet te
zeggen of dit 'teveel' aan droge stof in het water in de dooier
is opgelost, of in het vet. Over de functie van deze verschillen
is op dit moment slechts te speculeren. De dooier 'zweeft' in het
albumen. Dit betekent dat de dichtheid van de dooier ongeveer
gelijk moet zijn aan de dichtheid van het albumen. Omdat vet (dat
alleen in de dooier voorkomt) lichter is dan water, zou het
soortelijk gewicht van de dooier verhoogd kunnen worden door ineer
droge stof op te lossen in het water dat in de dooier zit.
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Uitgaancle van een dichtheid van vet van 0,7 kan de dichtheid van
de dooier berekend worden (voor het gemiddelde ei) als 1,05, en
de dichtheid van het albumen kan berekend worden als 1,15.
Hierbij wordt voor de dooier aangenomen dat het volume bepaald
wordt door de som van de volumes van vet en water op te tellen,
en dat het volume van het albumen gewoon het volume van het water
in het albumen is. Het blijkt nu dat de dooier zwaarder is dan
water, en maar weinig verschilt van het albumen in dichtheid.

Om de energetische kosten van eileg bij scholeksters te
bepalen zijn een aantal aannames noodzakelijk. De eerste aanname
is, dat voor de produktie van een eerste ei 7 dagen nodig zijn
(op basis van legselintervallen). De tweede aanname is dat met de
aanleg van het tweede ei begonnen wordt na de aanleg van de 1e,
en voor 3e en eventueel 4e ei weer later wordt begonnen. Een
derde aanname is dat de energetische kosten van het 'materiaal'
(eiwit en vet) ook pas worden uitgegeven op het moment dat het in
het ei komt. Een vierde aanname is dat de kosten voor het maken
van het ei 1,33 * de waarde van de kosten van het materiaal zijn.
De vijfde aanname is dat de periode voor de Rapid-Yolk-Develop-
ment 3 dagen is, dat 3 dagen nodig zijn voor het begin van de
dooiergroei, dat er in deze eerste dagen 30 % van de dooier is
aangemaakt, en dat het albumen in een halve dag wordt aangelegd,
direkt nadat de dooier voltooid is, waarna in de volgencle halve
dag de eischaal wordt aangelegd en het ei direkt gelegd wordt als
het klaar is (dus geen 'lag'periode zoals die door bijv.
Astheimer (1986) gevonden is). Een zesde, en laatste aanname is
dat de aanxnaak en aanleg van de eischaal geen energetische kosten
heeft (voor het gemak). Uitgaande van een gemiddeld ei kan dan
per dag de energetische kosten van eileg berekend worden. Voor de
energie—inhoud van proteIne/koolhydraten (droge stof in albumen
en dooier) en vet nemen we 22,06 (gewogen gem. voor protelne en
koolhydraten als 3 : 1) resp. 39,54 kJ/g (gebaseerd op Ricklefs
19. .)

Uit Schema I en Schema II kunnen we opmaken dat voor het
inaken van een 4-legsel, vergeleken met een 3—legsel, voor een
gedeelte van de periode waarin de eieren worden aangelegd, een
hogere energie-uitgave per dag optreedt, afgezien van het felt
dat de periode ook een dag langer is. Uitgaande van een Basal
Metabolic Rate (BMR) van 245 kJ/dag en een Daily Energy Expendi-
ture (DEE) van 500 kJ/dag (mond. med. M. Kersten) blijkt het
vrouwtje op de dag van de eerste eileg ongeveer de helft van het
dagelijkse energieverbruik nodig te hebben voor de produktie van
eieren.
De energetische kosten per dag voor de produktie van eieren zijn
natuurlijk afhankelijk van grootte en samenstelling van het ei,
en van de bovengenoemde aannames. Een verdubbeling van de ei-
grootte, bij gelijkblijvende samenstelling, betekent een ver-
dubbeling van de energetische kosten per dag. De vraag die dit
oproept, is waaroin het ene vrouwtje veel grotere eieren legt dan
het andere vrouwtje, terwijl dit geen invloed lijkt te hebben op
de uitkomstkans van de eieren en op het uitvliegsucces.

Behalve dat de relaties van eigrootte en dichtheid met
broedsucces onderzocht moet worden, is het ook noodzakelijk oin de
bovengenoemde aannaines te onderzoeken op hun effekt op de energe-
tische kosten per dag van de eileg, in de eerste plaats door te
onderzoeken welke aannaxnes het grootste effekt hebben op deze
kosten.
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Schema I. Hypothetisch schema voor de berekening van de energe-
tische kosten een 3-legsel te produceren, onder de in
de diskussie genoenide aannamnes.

dooier (langzaamn) = x = 0,30/6 * 219 * 1,33 kJ per halve dag
dooier (snel) = + = 0,70/6 * 219 * 1,33 kJ per halve dag
albumen = o = 1,00/1 * 82 * 1,33 kJ per halve dag

1/2 dagen
voor begin eileg ei 1 ei 2 ei 3 totaal (kJ)

13 x 14,56
12 x 14,56
11 x 14,56
10 x x 29,12
9 x x 29,12
8 x x 29,12
7 + X X 63,10
6 + x x 63,10
5 + X X 63,10
4 + + x 82,52
3 + + x 82,52
2 + + x 82,52

0 + + 177,02
0 + + 67,96

—1 + + 67,96
—2 0 + 143,04
—3 + 33,98
—4 + 33,98
—5 0 109,06

Kosten per dag voor een 3—legsel wordt dan:
dag uitgave voor eieren (kJ)
6 29,12
5 43,68
4 58,24
3 126,20
2 145,62
1 165,04
0 244.98 (dag eerste ei)

—1 211,00
—2 67,96
—3 109,06
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Schema II. Hypothetisch schema voor de berekening van de energe-
tische kosten een 4—legsel te produceren, onder de in
de diskussie genoeinde aannames.

dooier (langzaain) = x = 0,30/6 * 219 * 1,33 kJ per halve dag
dooier (snel) = + = 0,70/6 * 219 * 1,33 kJ per halve dag
albumen = o = 1,00/1 * 82 * 1,33 kJ per halve dag

1/2 dagen
voor begin eileg ei 1 ei 2 ei 3 ei 4 totaal (kJ)

13 x 14,56
12 x 14,56
11 x 14,56
10 x x 29,12
9 x x 29,12
8 x x 29,12
7 + X X 63,10
6 + x x 63,10

+ x x 63,10
4 + + x x 97,08
3 + + X X 97,08
2 + + x x 97,08
1 0 + + x 191,58
0 + + x 82,52

—1 + + x 82,52
—2 0 + + 177,02
—3 + + 67,96
—4 + + 67,96

0 + 143,04
—6 + 33,98
—7 + 33,98
—8 0 109,06

Kosten per dag voor een 4-legsel wordt dan:
dag uitgave voor eieren (kJ)
6 29,12
5 43,68
4 58,24
3 126,20
2 160,18
1 194,16
0 274,10 (dag eerste ei)

—l 259,54
—2 135,92
—3 177,02
—4 143,04
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BIJLAGE I.

Overzicht van de aan eieren en nesten verzamelde gegevens.

Data specifiek voor nest:

— Ringkode van het vrouwtje
— Ringkode van het mannetje
— Zekerheid dat de opgegeven ouders korrekt zijn (vangst,

aflezen, schatting op grond van tijd en plaats)
- Gebied binnen de Oosterkwelder
— Paarband (ongepaard, monogaant, bigaaxn, partnerwissel tijdens

het seizoen, onbekend)
- Status (wipper, hokker of slenkwipper) gedurende vestigings-

periode, brooedperiode en jongenperiode
— Volgnuinnter van het nest binnen het seizoen (1e, 2e, etc.,

legsel)
- Legselgrootte
— Legdatuin (met aangeven van nauwkeurigheidsgrenzen)
— Verdwijndaturn (datum waarop nest verdwenen of uitgekomen is,

met aangeven van nauwkeurigheidsgrenzen)
— Aantal uitgekomen eieren
— Resultaat van het nest (onbekend, uitgekoxnen, vertrapt door

vee, beschadigd (niet door vee), weggespoeld, gepredeerd, nest
blijven liggen tot na verwachte uitkomstdatum maar niet
uitgekomen)

— Nogelijkheid dat verloren gaan van het nest te wijten is aan
het verlaten van het nest door de ouders

- Aantal vliegvlugge jongen
— Aantal jongen dat is overgelopen naar een ander nest
— Aantal geadopteerde jongen (uit een ander nest)
- Risiko dat het nest liep vertrapt te warden (aanwezigheid vee,

nestbeschermer, inensen)
- Aantal vangstpogingen op het nest
— Op het nest uitgevoerde experimenten
— Op de jongen uitgevoerde experimenten
— Aantal keren dat de nestbodem onder water heeft gestaan (over-

spoeling of zware regenval)

Data specifiek voor eieren:

— Ringkode van het vrouwtje
- Plaats van het ei in de legvolgorde
— Methode van bepalen van de plaats van het ei in de legvolgorde

(opeenvolgende waarnemingen van eileg of urinezuur)
— Lengte van het ei
- Breedte van het ei
- Gewicht van het ei, met datum van gewichtsbepaling
- Legdatum van het ei
- Verdwijndatum van het ei (bijv. uitgekomen of gepredeerd; zie

resultaat van het ei)
- Vorm (normaal, opvallend rond, opvallend langwerpig)
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- Mogelijkheid dat het on een dump-ei gaat (door het vrouwtje
zoinaar ergens op de kwelder neergelegd, of in het nest van een
ander vrouwtje)

- Resultaat van het ei (zie voor ntogelijkheden: resultaat van het
nest)

- Grootte van het afgestorven eibryo indien het ei niet uit-
gekonen is op de verwachte datum

- Experimnenten die op het ei zijn uitgevoerd


