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- 2 SAMENVATTING
Als gevolg van het langlopend onderzoek naar de populatie dynamica van de
koolmees zijn veel onderzoeksresultaten in de vorm van correlatieve en/of
causale relaties voorhanden. Bedoelde relaties staan echter vaak op zich
zelf; zonder simulatiemodel is het moeilijk om tot ee4

go~de

evaluatie en

verKlaring van de waargenomen aantalsf+uctuaties te komen. Met een dergelijk
model is de bepaling van de relatieve betekenis van de verschillende parameters
en relaties voor de populatie dynamiek wel mogelijk. Daarom is getracht een
verklarend simulatiemodel m.b.t. de broedbiologie te construeren.
Twee voorbeelden,van Pennycuick (1969) en Wiens &·+nnis (1973)

1

van,modelmatige

benaderingen in de populatie ,dynamica van vogels worden in deze studie besproken.
Het hier gepresenteerde model is samengesteld volgens de processimulatietechniek, die uitvoerig besproken is in par. 4. De quantitatieve relaties in
het model zijn ontleend aan gegevens, verzameld in Oosterhout (loofbos)

1

Hoge

Veluwe B (gemengd bos) en Hoge Veluwe A (naaldbos). De geschiktheid als broeden leefterrein voor de koolmees neemt in de hiergenoemde volgorde af. Voor de
start van het broedseruzoen is uitgegaan van een verdeling van de populatie in
categorieen me·t verschillende temperatuursgevoeligheid. ijierdoor is het mogelijk
geworden de frequentieverdeling van de eerste-ei-data redelijk goed te simuleren.
De fractie tweede

b~oedsels

is in het model afhankelijk gedacht van het initieel

aantal broedparen 1 de relatieve uitvliegdatum en de habitat. Laatst genoemde
factor bepaalt lbovepdien het tijdsinterval tussen het eerste en tweede broedsel.
Aangezien ieder vrouwtje op een ander tijdstip met de eileg begint, heeft elk
nest te maken met een eigen set van tijdsgebonden milieucomponenten. Daarom
is in dit model het nest als eenheid

gesimulee~d.

De eilegsnelheid en de ei-.:

sterfte (per habitat) zijn constant verondersteld, de duur van de eileg ·
(= legselgrootte)

eerste-eidatum van

in afhankelijk gedacht van de habitat, de dichtheid en de
h~t vrouwtje~en

gemeten van af het moment dat het
door de

broedpa~ze

de ontwikkelingsduur (uitkomen van de eieren
l~atste

ei gelegd is) wordt mede bepaald

die afhankelijk gedacpt is van de dag waarop het laatste ei

gelegd is. De ontwikkelingsduur van de nestjongen is in het model verondersteld
afhankelijk te, zijn van de habitat. 1De sterfte onder de nestjongen is daarentegen opgenomen als een functie van de hoeveelheid voedsel in de boomkruinen
(rupsen), het

~antal

uren regen per dag en het initieel aantal nestjongen.

B~j

constructie van het model waren vele aannamen noodzakelijk; deze zijn in par. 4
weergegeven.
De verificatie is

ver~icht

door de simulatieresultaten te vergelijken met

veldwaarnemingen in verschillende habitats en in verschillende j?ren. Hierbij
is gebruik gemaakt van zowel een subjective- als een statistische waardering.
Hoewel er statistisch significant verschil tussen wqargenomen en gesimuleerde
aantallen aangetoond kan worden, lijkt de structurele overeenkomst tussen

de

-
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observatie en simulatie in het algemene patroon van de aantalsfluctuaties zo
groat dat het gerechtvaardigd is het model aan een gevoeligheidsanalyse. j:;e
onderwerpen.
De gevoeligheidsanalyses wezen uit dater geen echteukey-facto~'voor het
systeem van de broedbiologie aan te wijzen is. Wel is het duidelijk geworden
dat enkele factoren erg belangrijk zijn, te weten: initieel aantal broedparen,
legselgrootte, spreiding van de frequentieverdeling van de eerste-ei-data,
sterftefractie onder de nestjongen en de kans op een tweede broedsel. De twee
laatste factoren zijn met name van belang in het arme habitat_type. Het model
is grotendeels beschrijvend van aard. In het laatste hoofdstuk is hieraan een
beschouwing gewijd. Verder worden suggesties gedaan om de op basis van de gevoeligheidsanalyse verkregen onderzoeks-prioriteitspunten nader te onderzoeken.
Dit nader onderzoek zou dan wel meer systeem_analytisch georienteerd dienen te
zijn opdat de constructie van een meer verklarend model mogelijk wordt.
1. ALGEMENE INLEIDING
Het onderzoek naar de populatie dynamica van de koolmees (Parus major)
strekt zich uit over een groat aantal jaren. Hierdoor zijn zeer veel gegevens
voorhanden. Veel van deze gegevens, in de vorm van correlatieve en/of causale
relaties, staan echter vaak op zich zelf. Zander een simulatie model is het
moeilijk in te zien wat het relatieve belang van deze relaties voor het totale
aantalsverloop is. Bovendien kan een simulatiemodel leiden tot een synthese
van de nu nog op zich zelf staande deelprocessen. Tot nu toe is het populatie
dynamisch onderzoek aan de koolmees voornamelijk beschrijvend onderzoek geweest.
Het met elkaar in verband brengen van de uit dit onderzoek afkomstige relaties
leidt tot een beschrijvend model. Om de processen in een populatie beter te begrijpen is het nodig een verklarend model te construeren. Hiermee wordt bedoeld,
dat de beschrijving van de aantalsfluctuaties verkregen wordt via simulatie
van de processen op het niveau van het individu. Het was de bedoeling met behulp
van literatuurstudie en gesprekken (met Van Balen, Cave, Drent, e.a.) zo'n
verklarend model op te bouwen. Spoedig bleek dat de benodigde kennis grotendeels
ontbrak. Daarom is het hier gepresenteerde model grotendeels beschrijvend van
aard. Bovendien bleek het noodzakelijk het model tot het broedseizoen te beperken.
Voor de constructie van een simulatiemodel is het noodzakelijk dat het te
bestuderen systeem stap voor stap geanalyseerd wordt. Bovendien is het nodig
alle erin voorkomende relaties te kwantificeren. Deze werkwijze helpt ons de
grootste lacunes in onze kennis te ontdekken, dwingt bovendien tot formulering
van precieze vragen en geeft daardoor advies voor verdere experimenten onder
gecontroleerde omstandigheden.

-------------

--~----~-

------------
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2. BROEDBIOLOGIE EN OECOLOGIE VAN DE KOOLMEES
2.1. GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK

Zoals gezegd strekt het onderzoek naar de populatie dynamiek van de koolmees
zich uit over een groot aantal jaren. G. Wolda startte in 1912 reeds
onderzoek hiernaar op het 1andgoed Oranje Nassau's Oord te Wageningen.
Dr. H.N. Kluyver heeft dit werk voortgezet en hiermee in feite de Nederlandse
school voor onderzoekers naar de populatie dynamica van vogels gesticht.
Paralelle ontwikkelingen in het onderzoek naar de populatie dynamica van
de koolmees vinden, weliswaar later (sinds 1950), in het puitenland plaats:
Dr. D. Lack startte een gelijksoortig onderzoek in het Edward Grey Institute of
Field Orn. in Oxford, ·Engeland, Prof. J. Huble in Belgie( terwijl ook in
Duitsland, Zweden en Frankrijk onderzoek aan koolmezen

b~gonnen

werd. De

gemeenschappelijke doelstelling van deze onderzoekingen is de waargenomen
aantalsfluctuaties te beschrijven en te verklaren.
2.2. BIOLOGIE
2.2.1. Algemene biologie

De koolmees (Parus major) behoort tot het geslacht van de Paridae (sub. fam.:
Parinae). Van dit geslacht is de koolmees de soort met de grootste afmetingen.
De koolmees heeft een verspreidingsgebied dat zich uitstrekt over het grootste
gedeelte van Europa en het Aziatische noordelijk haltrond (Perrins 1979). Een
groot

aa~tal

subspecies komt hierin voor; in Europa bestaat de soort uit twee

subspecies, te weten Parus m. major (± 18 gram) op het vasteland en Parus m.
newtoni (± 19 gram) op de Britse eilanden.
2.2.2. Broedbiologie
De koolmees is een typische holenbroeder. Als geschikte nestkasten worden
opgehangen worden deze graag door koblmezen gebruikt. Deze eigenschap heeft,
in combinatie met zijn talrijkheid, de soort tot een geschikt studie object
gemaakt. Het nest is voornamelijk gemaakt van mos en is van binnen bekleed
met haren.
De eieren van de koolmees worden geproduceerd in'pe periode van begin
april tot en met begin juli. Een koolmees is in staat twee legsels, bij uitzondering zelfs drie, per seizoen te

~roduceren.

Het al of niet overgaan tot

een tweede broedsel wordt o.a. bepaald door de dichtheid van het aantal broedparen, de hoeveelheid voedsel (= rupsen) in de

boom~ruinen

en de habitat. De

start van het eerste broedsel (de eerste-eidqtum) is in sterke mate afhankelijk
van de voorjaarstemperatuur. Het aantal eieren dat

~elegd

wordt, varieert sterk:

6-13 eieren (in extreme gevallen 1-18 eieren). Gedurende 13-14 dagen bebroedt

het vrouwtje de eieren .. Onder normale omstandigheden is het ui tkomen van de
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eieren goed gesynchroniseerd met het voorkomen van rupsen van diverse vlindersoorten. De nestjongen blijven gedurende

±

20 dagen, afhankelijk van

de vo~dings0

toestand,in het nest. Beide ouders voeren de nestjongen. Na het uitvliegen
blijven de jongen gedurende ± 2 weken in de buurt van hun ouders. Daarna gaan
ze min of meer onafhankelijk de zomerperiode in.
2.3. INVLOED VAN ABIOTISCHE EN BIOTISCHE FACTOREN
2.3.1. Weersfactoren
De start van het broedseizoen wordt in sterke mate bepaald door de
~~~~~~~!~~~

~~~~l~~~~

(Kluyver 1951). Een koud voorjaar heeft een laat broedseizoen tot

gevolg. Overigens dient opgemerkt te worden dat de daglengte ook een belangrijke
rol in de start van het broedseizoen speelt. De daglengte beinvloedt immers in
sterke mate de spermatogenesis (Suomalainen 1937). Het daglengte effect in combinatie met het temperatuur effect verklaart ook het feit dat koolmezen in
noordelijkere streken (Scandinavie) hun broedseizoen later beginnen. Slagsvold
(1975) constateerde in Noorwegen dat het broedseizoen met elke graad noorderbreedte in noordelijke richting 3 dagen vertraagd wordt.
~~~~~~~~'

vooral de duur van de regenval, beinvloedt het fourageren van de

oudermezen. Dit heeft tot gevolg dat lange tijd regen, zeker als de voedselsituatie niet erg goed is, de sterfte onder de nestjongen doet toenemen (zie
dit verslag). Een verhoogde sterfte ten gevolge van langdurige regen treedt
eveneens op onder de net uitgevlogen jongen die zelfstandig moeten gaan fourageren (P. Drent, mond. med.).
2.3.2. Voedselaanbod
In het vroege voorjaar is het vooral voor de vrouwtjes van belang veel
voedsel binnen te krijgen, met het oog op de productie van eieren (1 ei weegt
1.3-2.0 gram, een koolmees 9 weegt 16-19 gram). Wat betreft de samenstelling
en de hoeveelheid voedsel is van deze periode echter zeer weinig bekend
(Van Balen, (mond. rued.). De nestperiode van de jonge koolmezen is vaak gesynchroniseerd met een groat aanbod van rupsen. In het rijke loofbos (eikebos)
zijn dit voornamelijk rupsen van Tortrix viridana en Operophthera brumata.
Rupsen van Panolis flarnrnea vormen de hoofdmoot van het voedsel in arme dennebossen. Ook rupsen van andere vlindersoorten, spinnen en kevers kunnen van
belang zijn (Van Balen 1973).
2.3.3. Predatoren en parasieten
Predator en
Als predatoren van de koolmees in het broedseizoen kunnen optreden:
Bosuil (P. Drent, rnond. rned.), Ransuil (Southerrn 1954), Grote Bonte Specht
(Franz 1940), Vlaamse Gaai (Perrins i979), Sperwer (Perrins 1979), Wezel
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(Dunn 1977) en de Eekhoorn (Dunn 1977). Van deze predatoren zijn vooral de wezel
en de sperwer van enig belang voor de populatie dynamica van de koolmees
(Perrins 1979).
Terwijl de wezel een predator is van voornamelijk nestjongen en eieren, is
de sperwer veelmeer een predator van de pas uitgevlogen jongen. De timing van
het sperwerbroedseizoen is namelijk zodanig dat zijn eigep nestjongen goed
gesynchroniseerd zijn met de top van pas uitgevlogen mezen (Perrins 1979).
Het onderzoek naar

predati~

heeft voornamelijk in Engeland plaatsgevonden.

In Nederland komen deze vormen van predatie niet of nauwelijks voor.
Parasieten
Parasitering van de nestjongen door de larven van Protocalliphora-soorten
(Diptera) treedt soms op. Dit

ver~oogt

echter de sterfte onder de nestjongen

niet merkbaur (Perrins 1979).
2.3.4.

Interspecifieke concurrentie

Dhondt en Eykerman (1980) suggereerden dat er in het broedseizoen concurrentie om voedsel tussen Kool- en Pimpelmees optreedt. Hierbij zou de Pimpelmees
er het beste vanaf komen. In Nederland is hier nog geen onderzoek naar gedaan.
3. TWEE VOORBEELDEN VAN EEN MODELMATIGE BENADERING IN DE POPULATIE DYNAMICA
VAN VOGELS
In het verleden is reeds meermalen een modelmatige beriadering toegepast
om de populatie dynamica van een vogelsoort te kunnen beschrijven en/of

verklaren. In het hiernavolgende zullen 2 voorbeelden hiervan behandelp worden;
te weten: het simulatiemodel van Pennycuick (1969) waarbij gebruik

ge~aakt

is

van de zgn. Leslie-matrix en de simulatiemodellen van Wiens en Innis (1973, 1974).
3.1. PENNYCUICK

(1969)

Pennycuick (1969) maakt voor haar model gebruik van de resultaten van het
koolmeesonderzoek van Lack (196G) in Engeland. Zij stelde een computermodel
op (in de Algol programma-taal) dat de aantallen broedparen van jaar tot jaar
kan simuleren. Het n1atrixmodel van Leslie (1945) vormt het uitgangspunt voor
haar model, waarin dichtheidsafhankelijke vruchtbaarheid en mortaliteit zijn
geintroduceerd. De vruchtbaarheid in het model wordt bepaald door de legselgrootte. Mortaliteit treedt volgens haar model op onder de nestjongen, onder
de pasuitgevlogen jongen en in het

~interstadium

zowel onder de juveniele als

de adulte mezen. Met behulp van Lack's gegevens stelde zij functies op die de
fecunditeit en de mortaliteit door middel van correlatieve verbanden relateren
aan verschillende factoren.
Het aldus verkregen model werd

geverifis~erd

m.b.v. dezelfde gegevens

waaraan ook de kwantitatieve relaties voor het model ontleend zijn.

- 7 De resultaten van deze verificaties kunnen als volgt samengevat worden:
Het niveau waaromheen de populatie in werkelijkheid schommelt wordt red€H.'iJk
gesimuleerd. De gesimuleerde schommelingen wijken sterk af van de waargenomen
schommelingen.
Om het relatieve belang van de verschillende variabelen na te gaan is er
een gevoeligheidsanalyse toegepast. Dit gebeurde om verschillende hypotheses
die in de populatie dynamica in zwang zijn te toetsen, te weten:
- is een dichtheidsafhankelijk mechanisme ver..eist om het aantalsverloop binnen
de in. de natuur gevonden grenzen te laten verlopen;
- als dat zo is, wordt dit dan bereikt door verschillen in mortaliteit (als
gevolg van verhongering) of door verschillen in vruchtbaarheid (bv. als
gevolg van sociaal gedrag of groepsselectie).
De resultaten van deze gevoeligheidsanalysen wezen volgens Pennycuick's
model uit, dat dichtheidsonafhankelijke factoren zoals de beukenotenoogst
(maat voor de voedselsituatie in de winter) en de gemiddelde eerste-ei datum
(maat voor de start van het broedseizoen) de populatie niet over langere tijdsintervallen kunnen controleren. Het populatie niveau waaromheen de schommelingen plaats vinden bleek dan steeds te hoog uit te vallen. Verder bleek volgens
het model dat het effect van de berekende vruchtbaarheidsfuncties op het aantal broedparen klein is vergeleken met het effect van de functies die gerelateerd zijn aan de juveniele overleving.
Bezwaren tegen het model:
In het model zijn een aa11t:.al kwantitatieve, correlatieve verbanden opgenomen
die niet of nauwelijks biologische betekenis hebben. Dit hangt nauw samen met
de gehanteerde werkwijze waarbij relaties tussen variabelen, die een hoge
correlatiecoefficient hadden, werden gebruikt. Dit blijkt uit een citaat van
Pennycuick zelf: "These functions were not intended to have any biological
significance, but simple to describe empirically the situation".
Deze werkwijze, waarbij de kwantitatieve relaties door een statistische
analyse ontleend zijn aan het te verklaren systeem zelf, leidt onherroepelijk
tot de constructie van een zogenaamd beschrijvend model (De Wit 1978). Kenmerkend voor een beschrijvend model is dat het bestaan van de relaties tussen
elementen van een systeem wel wordt aangegeven, maar de fysiologische of
biologische achtergrond niet wordt verklaard.
Een andere zwakheid van het model vormt het feit dat het verificatie
experiment is toegepast op gegevens die ook dienden voor de samenstelling
van de functies (kwantitatieve relaties). Deze werkwijze leidt tot een cirkelredenering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het niveau waarom de aantalsschommelingen plaats vinden redelijk gesimuleerd wordt. Alleen een onafhankelijk
verificatie-experiment kan inzicht geven in de juistheid van de aannames en
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kwantitatieve relaties die aan het model ten grondslag liggen.
Dit model, waarvan de juistheid (gezien het hierboven gestelde) nog niet
vaststaat, te onderwerpen aan een gevoeligheidsanalyser is uiteraard geoorloofd.
Wel dient voorzichtigheid betracht te worden bij de interpretatie van de resultaten die een dergelijke gevoeligheidsanalyse oplevert. Deze voorzichtigheid
neemt Pennycuick echter niet in acht. Zij verbindt aan de resultaten van de
gevoeligheidsanalyse algemene conclusies, hetgeen voorparig is.
3.2. WIENS & INNIS (1973, 1974)
Wiens en Innis (1973, 1974) hebben getracht een algemeen toepasbaar verklarend model te construeren, dat de "energy flow" in een vogelpopulatie simuleert.
Opzet van dit model, dat zich beperkt tot het broedseizoen, is om m.b.v. gegevens over het initieel aantal broedparen, eilegsnelheden, sterftesnelheden etc.
de populatiedichtheden van de nestjongen, de uitgevlogen jongen en de adulten
te berekenen. Bekende gegevens over het gewicht van de adulte dieren, gewichtsverander1ngen van de nestjongen volgens een logistische groeicurve en de leeftijdsklasseverdeling zijn gebruikt om de geschatte veranderingen van de biomassa
in de tijd te berekenen. Bovendien is hieraan een temperatuurfunctie, een functie
voor de energiebehoefte voor existentie en een beschoqwing over de

energie~

behoefte m.b.t. voedselvertering, activiteit, rui, eiproductie en groei, gekoppeld.
Al deze relaties berusten op literatuurgegevens. Hierdoor is het mogelijk de
energiebehoefte van de betreffende populatie per oppervlakte-eenheid in het
broedseizoen te berekenen.
Het model is zodanig opgesteld dat het in principe voor iedere vogeisoort
gebruikt kan worden, mits de

benodigd~

parameters bekepd zijn. Bovendien kan

simulatie voor verschillende soorten 'van een levensgemeenschap parallel naast
elkaar plaats vinden: de "energy flow" van een levensgemeenschap met relatief
weinig biologische kennis (in het model ontbreken kwaptitatieve relaties; gegegevens omtrent start van het broedseizoen, legselgrpotte e.d., zijn als
constante grootheden ingevoerd) kan men zo een globaal idee krijgen van de
"energy flow'' in een broedvogelpopulatie.
In tegenstelling tot de beschrijvende benadering van Pennycuick heeft de
systeem-analytische aanpak van Wiens en Innis - d.w.z. ontrafeling vari de
onderliggende (fysiologische en ethologische) mechanismen - geleid tot een
model dat voor een deel een verklarend karakter heeft.
Bezwaren tegen het model:
Evenals bij Pennycuick zijn geen .echte verificatie experimenten (voor definitie
zie p. 25) verricht. Daardoor is het niet mogelijk nate gaan of de aan het
model ten grondslag gelegen aannames juist zijn.

- 9 Verder vormt het feit dat in het model zeer veel variabelen als constanten
zijn ingevoerd een zwak punt. Wat dit betreft heeft het model dan oak geeri
verklarend karakter. Een uitzondering hierop vormt het model van Innis et al.
(1980), waarin de sterfte via berekeningen aan de energiehuishouding gerelateerd is aan de voedselsituatie. Een groat deel van de overige variabelen
(start van het broedseizoen etc.) is echter nag steeds, wegens gebrek aan
meetgegevens, als constants grootheden ingevoerd.
4. PROCESSIMULATIE TECHNIEK, ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET MODEL EN RELATIEDIAGRAMMEN, INCLUSIEF BIOLOGISCHE GEGEVENS m.b.t. DE BROEDBIOLOGIE
4.1. PROCESSIMULATIE TECHNIEK
Het in deze studie gepresenteerde model is, evenals het model van Wiens en
Innis, opgezet volgens het principe van de processimulatie techiek (zie De Wit
en Goudriaan 1974; Rabbinge 1976). In het hierna volgende zal een uiteenzetting
over deze techniek gegeven worden.
Een systeem is een begrensd gedeelte van de werkelijkheid met een aantal
elementen die met elkaar een relatie hebben. Het geheel van verbanden wordt
de structuur van het systeem genoemd. Vqorbeelden van een systeem zijn een eel,
een plant, een bas. De grens tussen systeem en omgeving is bij voorkeur zodanig
gekozen dat het gedrag van het systeem zo weinig mogelijk afhangt van zijn
omgeving. Het systeem wordt dynamisch genoemd (i.t.t. statisch) indien het
verandert met de tijd.
Een vereenvoudigde voorstelling van een dynamisch systeem is een dynamisch
model. Een tamelijk ruime definitie van simulatie is het construeren van een
model en de bestudering van het gedrag ervan. Simulatie met behulp van een
computer is alleen dan nuttig als een systeem complex is en een wiskundig
analytische benadering te moeilijk wordt. De biologische processen, die aan een
systeem ten grondslag liggen kunnen weergegeven worden met een simulatiemodel
dat in een speciaal ontworpen computertaal geschreven is (bv. SSMP).
De simulaties in deze studie zijn uitgevoerd volgens een toestandsvariabele
benadering. Deze benadering is gebaseerd op het gebruik van digitale computers.
Een digitale computer, die alle berekeningen discreet en achtereenvolgens uitvoert, is een zeer ongeschikt instrument voor simulatie van oecologische systemen,
aangezien de veranderingen in dit soort systemen vaak parallel en continu verlopen. De belangrijkste taak van een simulatietaal is deze beperkingen te overbruggen. Zo'n taal is gebaseerd op het axioma dat snelheden in een systeem niet
wederzijds afhankelijk zijn, maar afzonderlijk van de toestand van het systeem
afgeleid kunnen worden; iedere snelheid hangt op een bepaald moment van de
waarde van de toestands- en stuurvariabelen af en kan daarom onafhankelijk van
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alle andere snelheden berekend worden. Alle snelheidsvariabelen tussen tijd t

t

en tijd (t + DELT) worden berekend uit de toestand op tijd

en zonodig uit

gegevens vanuit het verleden.
$lechts na de berekening van alle snelheden kunnen de ve+anderingen worden
uitgevoerd door een semi-parallelle integratie over een klein tijdstap.
Om practische redenen kan het tijdsinterval van integratte niet oneindig
klein zijn. Dit interval moet op zijn minst zo klein zijn dat de snelheden
gedurende deze tijdstap constant mogen worden veronderstelq. De simpelste
methode van integratie is de Eulerian of rectilineaire methode, waarbij de
nieuwe waarde van de integraal gelijk is aan de oude

wa~rde.

plus het product

van het tijdsinterval en de snelheid. Het tijdsinterval is 'bij deze methode
constant gedurende de simulatie.
In simulatie modellen worden vijf verschillende typen variabelen onderscheiden:
toestandsvariabelen, stuurvariabelen, hulpvariabelen, snelheidsvariabelen en
uitvoervariabelen. De toestandsvariabelen zijn variabelen qie de stand van het
hoeveelhed~n

systeem weergeven. Het zijn grootheden zoals de

aantal dieren van een bepaalde soort, het aantal eieren,

biomassa, het

enz~

Wiskundig worden

ze weergegeven door een integraal. Stuurvariabelen karakteriseren de invloed
van buiten en worden niet beinvloed door de processen die
a~spelen.

~ich

binnen het systeem

Het kunnen meteorologische variabelen zijn zoals regen, wind en tem-

peratuur of de hoeveelheid voedsel die aan het systeem wordt toegevoegd.
Snelheidsvariabelen geven de snelheid aan waarmee de toestandsvariabelen veranderen. Hun waarde wordt bepaald door de toestandsvariabelen en de $tuurvariabelen .
. Goedgekozenhulpvariabelen vergemakkelijken bij

ingewik~elde

processen het reken-

prooes. Uitvoervariabelen zijn de hoeveelheden die het model voor de gebruiker
p+oquceert. Dit kunnen toestands-, snelheids- of

hulpv~riabelen

zijn.

4.2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET MODEL
Om reeds genoemde redenen beperkt het simulatiemodel zich tot het broedseizoen,
d.w.z. dat het verloop van het aantal eieren, nestjongen en uitgevlogen jongen
in de tijd gesimuleerd zal worden.

Di~

komt in de praktijk neer op een simulatie

over een periode van ± 150 dagen (gerekend vanaf 1 maart). Bovendien geldt het
model alleen voor de in nestkasten

broedende koolmezen. Ook is aangenomen dat

interspecifieke concurrentie en predatie in de bedoelqe bossen geen rol van
betekenis spelen. Alle kwantitatieve relaties van het model zijn ontleend aan
gegevens verzameld op de Hoge Veluwe A (slechte habitat: 1), Hoge Veluwe B
(matig goede habitat: 2) en Oosterhout (goede habitat: 3). Stuurvariabelen in
het model zijn het initiele aantal broedparen, de qag+engte uitgedrukt in dagnummer gerekend vanaf 1 januari, de regenduur uitgedrukt in uren regen per dag, de
gemiddelde dagtemperatuur berekend uit 24 uurlijkse w~arnemingen in

°c, en de

2
voedselsituatie uitgedrukt in mg rupsenfaeces die per dag per 0.25 m uit de
boomkruinen vallen.

-
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Het nest wordt in het model als eenheid beschouwd 1 d.w.z. dat elk nest apart
gelabeld is en daardoor, gezien de spreiding ip .O.e tijd van de verschille,nde.
nesten 1 te maken krijgt met een eigen set van tijdsgebonden omgevingscomponenten,
zoals regen, voedsel en daglengte. De zoveel mogelijk onafhankelijke verificatie
experimenten zullen uitgevoerd worden voor de populaties uit het Liesbosch
(goede habitat) en de Imbosch (slechte habitat).
4.3. RELATIEDIAGRAMMEN EN BIOLOGISCHE GEGEVENS m.b.t. DE BROEDBIOLOGIE
4.3.1. Relatiediagrammen
Een relatiediagram is een vereenvoudigde schematische weergave van het model.
Het geeft een overzicht van de relaties tussen de variabelen binnen het systeem.
De volgende symbolen worden gebruikt:
I

voor toestandsvariabele

I

voor snelheidsvariabele

,

voor stuurvariabele

I

voor hulpvariabele

,

voor parameters

?

,

voor materiestroom

-----)

,

voor informatiestroom

In het hierna volgende zal de broedbiologie van de koolmees aan de hand van
gedetaillerde

relatiediagrammen aan de orde komen.

4.3.2. Start van het broedseizoen
De start van het broedseizoen wordt in sterke mate bepaald door de temperatuur
(Kluyver 1951; Van Balen 1973; Lack 1955; Dhondt 1970) en wel omdevolgenderedenen:
De temperatuur heeft invloed op het verschijnen van eiwitrijk voedsel (in de
vorm van allerlei insecten) , hetgeen voor de koolmees van belang is voor de productie van eieren. De temperatuur beinvloedtdirectde hoeveelheid voedsel die
de koolmees moet opnemen in verband met het op peil houden van zijn eigen stofwisseling.
Gezien het feit dat het voedsel in de periode voor de eileg uit vele, niet
bekende, soorten insecten bestaat is het momenteel niet mogelijk de start van
de eileg door middel van causale relaties (voedselaanbod) in te voeren.
Verder speelt de daglengte ook een belangrijke rol in de start van het broedseizoen, door beinvloeding van de spermatogenesis

(Suomalainen 1937).

Volgens A.J. van Noordwijk (mond. med.) heeft de start van de eileg tot op
zekere hoogte een genetische component. Verder speelt de leeftijd van het vrouwtje
nog een rol.
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Het invoeren van de twee laatstgenoemde factoren in
ogenblik echter te ver voeren. In de toekomst zouden

~et

model zou op het

dez~aspecten

wellicht

nader uitgewerkt kunnen worden.
Uit het voorafgaande moge duidelijk gebleken zijn dat slechts 2 factoren
overgebleven zijn die in het model de start van het broedseizoen bepalen, te
weten ~~~£~~~~~~~ en ~~2~~~2~~·
~~~£~~~~~~~

De invloed van de temperatuur op de start van de eileg is aangetoond d.m.v.
goede relaties tussen de gemiddelde-eerste-ei-datum (eerste-ei-datum

=

datum

waarop het eerste ei in een legsel geproduceerd wordt) en een aantal temperatuursommen die berekend zijn vanaf varierend 1 januari tot 1 maart (Van Balen 1973).
KWantitatieve relaties tussen het gemiddelde met de erbij behorende spreiding
(standaardafwijking) en andere (omgevings) factoren ztjn momenteel niet voorhanden.
Daarom is voor een 12-tal jaren tussen 1955 en 1974 (Boge Veluwe A en B) de gemiddelde cumulatieve frequentieverdeling van de eerste-ei-data van alle vrouwtjes
in de populatie uitgezEt tegen de temueratuursom over de laatste 4 dagen voor
pet bereiken van de eerste-ei-datum

(zie Fig. 1). Deze perekeningswijze is ge-

baseerd op de aanname dat de koolmees voor de aanmaak van eep ei 4 dagen nodig
heeft (Kluyver 1951; Dhondt 1970). In Fig.

1 is een gemiqdelpe lijn weergegeven.

Deze lijn is gedestilleerd uit 12 gelijkvormige lijnen, qie echter horizontaal
ten opzichte van elkaar zijn verschoven.
M.a.w. de benodigde temperatuursom om de broedpopulatie tot het beg·in van de
eileg te bewegen kan van jaar tot jaar verschillend zijn. Deze variatie in de
benodigde temperatuursom is, zoals zal blijken, voor een groot deel te wijten
aan het daglengte effect.

Om het daglengte effect op zijn waarde te kunnen beoorqelen is een maat voor
de benodigde temperatuursom uitgezet tegen een maat voor Qe vroegheid van het
'

1

~

seizoen in het algemeen, gemeten aan de warmtesom vanaf 1 maart (zie Fig. 2).
, I

De temperatuur, gerekend vanaf 1 maart, waarbij 5Q% van de vrouwtjes met een
vertraging van 4 dagen overgaat tot het leggen van

h~t

eerste ei (TS 50) is

als maat gekozen voor de benodigde temperatuursom in dat jaar. De dag, gerekend
vanaf 1 januari, waarop de temperatuursom gerekend

v~naf

1 maart, de waarde

195 °C heeft bereikt (DTS 195) staat voor de vroegheid van het seizoen in een
bepaald jaar. Als grens is 195

0

C genomen omdat Dhondt (1970) hiermee goede

resultaten heeft verkregen voor de hoofdlegdatum

(=

de dag waarop de leg

massaal begint en na de welke gedurende een aantal dagen·elke dag minstens een
eerste-ei-datum waargenomen wordt) . ,

-
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De in Fig. 2 weergegeven relatie heeft een
significant bij P

=

r

-waarde van 0.77. Deze is

0.005 (t-test).

In vroege voorjaren is de voor eileg benodigde temperatuursom dus aanzienlijk
grater dan in late voorjaren.

Uit de in Fig. 1 weergegeven relatie kunnen 10 zogenaamde trigger-waarden
(TR (1-10)), uitgedrukt in °c, gedestilleerd worden, zodanig dat een categorie,
d.w.z. 10% van de broedpopulatie, overgaat tot de productie van het eerste ei.
Aangezien we hier te maken hebben met het gemiddelde verband is het eerst noodzakelijk deze TR-waarden te corrigeren naar DTS 195. De gecorrigeerde TR-waarden
worden TRI genoemd en worden als volgt berekend:
TRI

= TR + TSC

De temperatuursom correctie (TSC) wordt verkregen via de relatie die weergegeven
is in Fig. 2.
TSC

= TS 50 - 285 °c

Vermindering met 285°C is hier noodzakelijk omdat het een correctie t.o.v. het
gemiddelde betreft. De temperatuursom gemiddeld over 12 jaar waarbij 50% van de
vrouwtjes het eerste ei legt bedraagt namelijk 285°C.
N.B. Het hier behandelde probleem kan mogelijk beter multipel benaderd worden.

Indien een van deze gecorrigeerde TR waarden gelijk wordt aan de TS (temperatuursom) zal 10% van de vrouwtjes (FEB), weliswaar met een vertraging van 4 dagen,
tot eileg overgaan. Verantwoordelijk hiervoor is de

Initialisation Rate of the

First Laying Class (ILDC 1). Laatstgenoemde snelheid wordt onder bovengenoemde
voorwaarde gelijk aan:
ILDC

= 0.1 x FEB/DELT

waardoor discontinu 0.1 deel van FEB wordt doorgeschoven naar FEL 1 (Females
Laying Class 1). Reeds meermalen is gewezen op het feit dat de FEB niet direct
maar met een vertraging van 4 dagen overgaat naar Female Laying 1
(1 slaat hier op 1e broedsel). Hiertoe zijn 4 zgn. Females Laying

geintroduceerd. De H.esidence

'l~ime

=

FELA 1

Classe~FEL

per Laying Class (RTLC) bedraagt 1 dag. Dit

heeft niet alleen tot gevolg dat de totale vertraging TRE (= Total Residence
4 maal 1

(1-4)J

~ime)

= 4 dagen bedraagt, maar ook dat er random deze 4 dagen een bepaalde

spreiding in de tijd optreedt. Deze methode om spreiding te simuleren , zgn.
boxcartrain

met gecorreleerde dispersie, wordt uitgebreid behandeld in De Wit

& Goudriaan (1974). Genoemde methode heeft het voordeel dat de relatieve dispersie
(S = standaard afwijking/TRE) niet constant hoeft te zijn. Aangezien over de
relatieve dispersie niets bekend is, is iteratief de meest gunstige waarde van
S bepaald, waarna deze vervolgens als een constante (S
dispersie, S/TRE

= 0.25) is ingevoerd.

=

1

1

dus relatieve

- 14 -

Paragraaf 4.3.2. kan in een relatiediagram vereenvoudigd

w~ergegeven

worden

(Fig. 3) .
4.3.3. Het nest als simulatie-eenheid
In het voorgaande is uiteengezet hoe de simulatie vqn de eerste-ei-data

ge~

schiedt. Bekend is dus nu de cumulatieve frequentieverdeling van de vrouwtjes
die hun eerste ei leggen. Deze werkwijze heeft dus een spreiding in de tijd
van de start van de verschillende nesten tot gevolg. Hierdoor krijgt ieder nest
dus te maken met een eigen set van tijdsgebonden

milie~

componenten. Dit is de

voornaamste reden om voor de verdere simulatie het nest als eenheid te beschouwen.
Simulatie technisch wordt dit als volgt verwezenlijkt.
In het model worden 200 nesten

(l,2, --

ger~serveerd,

ieder met een eigen nummer K
bestud~erde

200). Het getal 200 is gekozen omdat in de

bossen het aan-

tal broedsels (1e en 2e broedsel samen) nooit grater was qan 200. Indien Females
Laying FELA ( FELA 1 + FELA 2; 1 = eerste broedsel, 2 = tweede broedsel) een
waarde aanneemt van
indien FELA

~

~1,

dan betekent dit dat het eerste nest in gang gezet wordt,

2, dan start het 2e nest, indien FELA

~30

da,n start het 30e nest etc.

Als FELA bijvoorbeeld gedurende de totale simulatie maximaal 25 wordt, dan zullen
de overige nesten buiten gebruik blijven, dwz. de waarde 0 houdene
Deze werkwijze impliceert dat de eerste en tweede

b~oedsels

in het model in

principe aan elkaar gelijk zijn. Verschillen in resultaat tussen genoemde broedsels zijn dan ook in dit model uitsluftend een gevolg van verschillen ih timing,
met het daaraan gekoppelde verschil in
a~ntal

~ijdsgebonden

milieucomponenten. Het totale

eieren, nestjongen en uitgevlogen jongen van het eerste broedsel wordt

via sommatie van alle eerste broedsel-nesten verkregen. Bij de tweede broedsels
gaat dit op predies dezelfde marrier. Het totale aantal van genoemde toestandsvariabelen van de eerste en tweede broedsels is dan eenvoudig de som van de
aantallen van de eerste en tweede broedsels.
4.3.4. Fractie tweede broedsels en tijdsinterval tussen eerste en tweede broedsels
4.3.4.1. Tweede broedsels
Van de broedparen die het

~er~te

broedsel voltooid hebben begint een bepaalde

fractie een tweede broedsel. pe kans op een tweede broedsel voor nest (K) wordt
in sterke mate bepaald door de dichth~id (NBP 10 = Nu~er of Breeding Pairs per
10 ha), de Habitat (HAB) en de relatieve

uitvliegdat~

van het betreffende nest

(= RFD(K) = het verschil in dagen tussen de uitvliegd~tum van een broedsel K=K
en de uitvliegdatum van het eerst uitgevlogen broedsel K = 1 in het betreffende
broedseizoen).
Volgens Den Boer (1979) neemt de kans op een tweede, broedsel voor nest (K)
(PSB (K)

= Probability Second Brood)

af naarmate de RFD (K) grater is volgens een

exponentiele curve die per habitat verschillend is.

(Wellicht is hier sprake

van een toevalsproces, waarbij het gemiddelde per habitat kan verschillen).
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Het betreft hier relaties die tot stand gekomen zijn door middeling van gegevens
verzameld over een groot aantal jaren. Daarom mag aangenomen worden dat dez',~'

,;

relaties tussen PSB(K) en RFD(K) gelden voor de gemiddelde dichtheid in de betreffende habitat van deze reeks van jaren. Correctie van bedoelde relaties
op basis van de dichtheid NBP 10 in een bepaald jaar zal dan ook noodzakelijk
zijn. Deze correctie geschiedt m.b.v. de dichtheidsfactor tweede broedsels
(DFSB =Density Factor Second Brood). Deze DFSB wordt als volgt berekend:
DFSB

= (AVNBP - NBP 10)

~

RCSB

Hier is AVNBP (Averaged Number of Breeding Pairs) het gemiddeld aantal broedparen
in de betreffende habitat, berekend over een tiental jaren (zie Van Balen 1973).
~CSB

(= Regression Coefficient Second Brood) is de regressiecoefficient ontleend

aan de lineaire regressie vergelijking tussen de fractie tweede broedsels en de
dichtheid in een bepaalde habitat (mond. med. J. den Boer). Door bovengenoemde
werkwijze ligt per nest (K) de kans op een tweede broedsel PSB(K) vast, mits
NBP 10, HAB en RFD(K) bekend zijn. Elk nest (K) krijgt aan het begin van de
simulatie een getal tussen 0 en 1 aangewezen via een random generator. Dit getal
wordt vastgelegd in het Statement RAN(K). Indien nu PSB(K) - RAN(K) >0 zal het
betreffende nest, mits het tijdsinterval (TMINT = Time Interval) tussen het eerste
en tweede broedsel verstreken

i~beginnen.

Den Boer (1978) heeft een zestal andere factoren bekeken die invloed kunnen
hebben op de fractie tweede broedsels; deze factoren zijn echter in het model
buiten beschouwing gelaten.
Deze paragraaf heeft uitsluitend betrekking op de tweede broedsels en niet
op de zgn. vervolglegsels. Met vervolglegsel wordt hier een legsel bedoeld dat
volgt op een eerste of tweede broedsel dat geen uitgevlogen jongen heeft opgeleverd. Aangezien het percentage vervolglegsels vrij gering is en aangezien het
niet mogelijk is relaties met gemeten grootheden aan te geven, zijn deze vervolglegsels niet in het model opgenomen.
4.3.4.2. Tijdsinterval
Het tijdsinterval TIMINT tussen het eerste en tweede broedsel wordt in de
literatuur (Kluyver et al. 1977) gerekend vanaf het leggen van het laatste ei
van het eerste broedsel. Dit omdat de uitvliegdatum van de jongen vaak een
berekende datum is, die gebaseerd is op het leggen van het laatste ei.
Dit tijdsinterval is in sterke mate afhankelijk van het type habitat
(Kluyver et al. 1977): in rijk bos (HAB 1) gemiddeld 33 dagen, in arm bos (HAB 3)
gemiddeld 38 dagen. Binnen een habitat kan het gemiddelde tijdsinterval van
jaar tot jaar varieren in relatie tot het voedselaanbod tijdens de kritis9he
periode. In het model is het voedselaanbod als bepalende factor hiervoor niet
opgenomen; wel de HAB. Dit omdat de relatie m.b.t. het voedselaanbod alleen

-
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voor de Hoge Veluwe A uitgewerkt is. HAB staat hier in wezen dus ook weer voor
een gemiddeld verloop en voor het absolute niveau van het voedselaanbod.
De uiteenzettingen in de paragrafen 4.3.4.1 en 4.3.4.2 hebben geleid tot een
re+atiediagram (m.b.t. de tweede broedsels) dat is weergegeven in Fig. 4.
4.3.5. Legselgrootte, ontwikkeling, sterfte en uitkomen van de eieren
In Fig. 5 is in een relatiediagram de eileg 1 de ontwikkeling 1 de sterfte en
het uitkomen van de eieren per nest weergegeven. In de volgende subparagrafen
zullen genoemde factoren, die betrekking hebben op het &antql eieren 1 in detail
behandeld worden.
4.3.5.1. Duur van de ei1eg, eilegsnelheid en legselgrootte
Over legselgrootte in het algemeen is in het verleden

re~ds

veel gepubliceerd.

Voor een algemeen overztcht zij verwezen naar Klomp (1970). Koolmezen leggen in het
algemeen 1 ei per dag. Dit noemen we de Egg Laying Rate (EGLR). Wat betreft de
Duration of Egglaying (DUEL) kan gezegd worden dat deze bij een eilegsnelheid
van 1 ei per dag dus gelijk is aan de legselgrootte. Hier wordt verder alleen
DUEL

(= synoniem aan legselgrootte),

gebruikt.

Volgens Lack (1966), Perrins (1965)

1

Krebs (1970)

1

Dhon~t

(1970) en Van Balen

(1973) hebben de dichtheid 1 de leeftijd van het vrouwtje 1 qet voedselaanbod, de
dag waarop het eerste ei gelegd wordt en de nestkastgrootte (Lohrl 1973) invloed
op de legselgrootte.
Voor de Nederlandse onderzoeksterreinen blijkt de dichtheid NBP 10 1 de HAB
en de dag waarop net eerste ei gelegd wordt DSTL (Day Start Laying) erg belangrijk (Van Balen 1973). Daarom zijn deze drie variabelen ter bepaling van de
legselgrootte in net model opgenomen.
Als uitgangspunt hiervoor dienen de·relaties tussen legselgrootte (DUEL) en
DSTL zoals die per habitat zijn weergegeven in Fig. 8 in Van Balen (1973).
Ook hier betreft het relaties die tot
gegevens verzameld

ov~r

~stand

zijn gekomen door middeling !van

een groot aantal jaren. Opnieuw wordt verondersteld

dat bedoelde relaties gelden voor een gemiddelde dichtneid en dat daarom correctie op basis van actuele dichtheid NBP 10 in een jaar qoodzakelijk is. Deze
correctie geschiedt m.b.v. de dichtheidsfactor-legselgrootte (DFCS

= Density

Factor Clutch Size) die analoog aan de DFSB berekend wordt:
DFCS

=

(AVNBP - NBP 10) x RCCS

en waarin de RCCS (Regressiqn Coefficient Clutch Size) ontleend is aan de
lineaire

regressievergelijk~ng

tussen de legselgrootte en de dichtheid in een

bepaalde habitat (Van Balen,ongepubl. :gegevens).

-
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4.3.5.2. Eisterfte
De sterftefractie van de eieren wordt afhank~lij~ verondersteld van :h'~t
type habitat.
Analyse van ongepubliceerde gegevens verzameld in drie onderzoeksterreinen
gedurende de periode van 1958-1972 leverde de volgende resultaten op m.b.t. de
fractie eisterfte: HAB 1 (Oosterhout): 0.07, HAB 2 (Hoge Veluwe B): 0.13 en
HAB 3 (Hoge Veluwe A): 0.12. Nesten waar geen enkele jong

geboren werd,

mogelijk t.g.v. een vroegtijdig verlaten door de ouders, zijn bij bovenbedoelde
analyse niet meegerekend.
Simulatie van de eisterfte geschiedt gemakshalve continu, dwz.

d~t

de

Egg Mortality Rate op elk moment weergegeven kan worden met de formule:

= REGMR

EGMR

NEGG

~

waarbij REGMR de relatieve eisterfte en NEGG het totaal aantal eieren van het
voltallige legsel is. Met een differentiaal vergelijking kan deze vergelijking
als volgt geschreven worden:
dNEGG
dt

REGMR

~

NEGG

De geintegreerde vorm van deze vergelijking is
REGMR
e
NEGGt = NEGG x

*

T

0

waarbij NEGG

0

het aantal eieren is van het complete legsel, net nadat het

vrouwtje uitgelegd is en Ll T is het tijdsinterval, d. w. z. de tijd die eieren
nodig hebben om uit te komen:

DVPTE (= Development Time Egg).

De totale sterfte FME (= Fraction Total Egg Mortality) bedraagt binnen dit
tijdsinterval in de drie habitats resp. 7,13 en 12%. Verder geldt:
REGMR =

ln ( 1. -FME)
DVPTE

4.3.5.3. Snelheid van uitkomen van de eieren
Aangenomen wordt dat alle eieren van een nest tegelijk uitkomen. De snelheid
van uitkomen HARA (= Hatching Rate) van de eieren is bepaald door het ontwikkelingsstadium van de eieren DVSE (= Development Stage Eggs) die van 0 tot 1 loopt.
Indien deze toestandsvariabele de waarde van 1 bereikt, worden alle eieren
- t.g.v. HARA, die dan de waarde van NEGG/DELT aanneemt - doorgeschoven naar
de klasse van de nestjongen NESL (=Nestlings). DVSE is afhankelijk van de
ontwikkelingssnelheid van de eieren DVRE (= Development Rate of the Eggs) .
DVRE is gelijk aan de inverse van de ontwikkelingstijd van de eieren DVPTE
(= Development Time Eggs).

Deze DVPTE hangt af van de broedactiviteit van het

vrouwtje. Indien het vrouwtje de eieren bebroedt duurt het 13 dagen voordat de
jongen uit de eieren komen (DVPTE bedraagt dan 13 dagen). Het vrouwtje begint
normaliter pas te broeden als het laatste ei gelegd is. Bovendien treedt er bij
vroege broedsels vaak nog een zgn. positieve broedpauze BP (= Breeding Pause) op
(Zink 1959). Na het leggen van het laatste ei duurt het nog enkele dagen voordat

-
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het vrouwtje gaat broeden. Bij late broedsels daarentegen treedt een negatieve
broedpauze op: het broeden begint al enkele dagen voprdat

h~t

laatste ei gelegd is.

De hierdoor ontstane spreiding in uitkomen binnen een nest wordt in het model
eveneens genegeerd. De broedpauze is in het model

afhankeli~k

gemaakt, volgens

een relatie ontleend aan gegevens van de Hoge Veluwe A over een 4-tal jaren,
van de dag waarop het laatste ei gelegd wordt

D~FL

(= Day Finishing Laying) .

+n deze relatie, ontleend aan ongepubliceerde gegevens van Van Balen, is een
zeer grote

~preiding

te constateren. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit

dat niet de DAFL maar waarschijnlijk de temperatuur, die hiermee vaak gecorreleerd
is, verantwoordelijk is voor het optreden van een broedpauze. Dit is echter nooit
precies onderzocht.
4.3.6. Ontwikkeling, sterfte en uitvliegen van de jongep
Fig. 6 geeft een overzicht ~an de belangrijkste relaties die in deze paragraaf
behandeld worden.
4.3.6.1. Ontwikkeling en uitvliegen van de jongen
Evenals bij het uitkomen van de eieren wordt aangenomen dat alle nestjongen
(NESL) tegelijkertijd uitvliegen, d.w.z. dat het uitvliegen per nest discontinu
geschiedt. Simulatie hiervan gebeurt op analoge wijze als bij de ontwikkeling
van de eieren.
DVSE wordt echter vervangen door DVSN (= Development Stage of the Nestlings),
DVPr~
<~

door DVPTN (=Development Time of the Nestlings), DVRE door DVRN

Development Rate of the Nestlings) .

4.3.6.2. Sterftefractie onder de nestjongen
I

Van Balen (1973) heeft een aantal factoren besproken die afzonderlijk invloed
hebben op de sterfte onder de nestjongen. De belangrij~ste factor bleek het
voeqselaanbod te zijn, gemeten in de vorm van de hoeveelheid rupsenfaeces die
2
per dag per 0.25 m uit de boomkruinen vallen. Deze factor wordt in het model
CATBIO

(= Caterpillar Biomass) genoemd. Met behulp van aanvullende veldgegevens

van Van Balen (Oosterhout 1961, _'62,

'63,

'65 en Imbosch 1961, '62,

'65) is de

relatie tussen de sterfte per nest NEMRF (= Nestling Mortality Rate) en de gemiddelde hoeveelheid rupsenfaeces AVFO (= Average Food) gedurende de nestperiode
verder uitgewerkt en weergegeven in Fig. 7. Uit deze figuur blijkt duidelijk
dat een toename van de sterfte in een nest optreedt naarmate de gemiddelde
voedselsituatie tijdens de nestperiode slechter is.
Dit verband tussen NEMRF en AVFO lijkt op een hyperbool die in principe beschreven kan worden met een vergelijking van de vorm
a
NEMRF =
b R AV,FO + C
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Hierin zijn a, b en c constanten die met behulp van het "Non-Linear Optimisation
Package 3 Optpac 3"

(Kilsdonk 1977) kunnen 'worderi':berekend. Dit resultee:tit 1:irf:
1 01
2
NEMRF =
(r = 0.06)
·
22.3 x AVFO + 1.0
2
De door de regressie verklaarde variatie (r ) is echter bijzonder laag waardoor
deze vergelijking weinig geschikt is voor het simulatiemodel.
Een log-transformatie van AVFO, die gebruikt wordt als onafhankelijke variabele,
leverde de volgende regressievergelijking op:
NEMRF

=

0.085 x LAVFO + 0.22

(R

2

=

0.23)

Bij verder onderzoek zou onderzocht moeten worden of deze relatie beter beschreven kan worden door een "Functional-Response-Curve", van type 2. In dit
geval zou dan gelden:
NEMRF

a x AVFO

-------------- x AVFO

max.

1 + a x AVFO

2
Uit de lage r -waarden van de eerder aangehaalde vergelijkingen blijkt duide-

lijk dat een groat deel van de voorkomende variatie in de mortaliteit niet door
AVFO of LAVFO verklaard wordt.
Twee andere factoren die mogelijk invloed hebben op de NEMRF zijn de regenval
en het aantal nestjongen (= broedselgrootte).
Langdurige regenval belemmert de ouders namelijk in het fourageren, hetgeen tot
uiting kan komen in een verhoogde sterftefractie onder de nestjongen. Wat betreft
de broedselgrootte kan gezegd worden dat in grate broedsels het voedselaanbod
per jong beduidend lager is (Van Balen 1973). Als gevolg van een kleinere oppervlakte/volume-verhouding treedt in grate broedsels per gram biomassa echter
minder warmteverlies op (Mertens 1969), hetgeen het geringere voedselaanbod per
jong zou kunnen compenseren. Het netto-resultaat van twee tegen elkaar inwerkende
factoren zou kunnen zijn dat de broedselgrootte geen invloed heeft op de sterftefractie onder de nestjongen, zoals ook door

~an

Balen (1973) gevonden is.

Desondanks is broedselgrootte INESL (= Initial Number of Nestlings) samen
met LAVFO en AVRAI (= Average Rain

=

gemiddeld aantal uren regen per hele dag

over nestperiode) als onafhankelijke variabele lngevoerd in een multipel lineair
regressiemodel van de vorm:
NEMRF
Voor de berekening van de partiele regressiecoefficienten is het S.P.S.S.
programma Regression (Stepwise Forward) gebruikt. De regressie-berekening leverde
het volgende resultaat:
NEMRF

=

-0.085

* LAVFO

+ 0.23

x

AVRAI -0.017

x

INESL + 0.23 r

0.59 p

0.005
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De verwachting dat langdurige regenval de sterfte doet toenemen is dus uitgekomen. De gevonden negatieve correlatie tussen NEMRF en INESL is echter in
strijd met de bevindingen van Van Balen (1973) en

Perrin~

(1965).

Van Balen en Perrins volgden een andere werkwijze die mogelijkerwijs tot de
hier aangestipte discrepantie leidt. De analyses m.b.t. qe sterftefractie onder
de nestjongen zijn door hen namelijk steeds enkelvoudig uitgevoerd. Bijeenvoeging
van goede (hoge INESL en hoge AVFO) en slechte (lage

IN~SL

en lage AVFO) habitats

in een vergelijking kan er toe leiden dat nu een correlqtie gevonden wordt die
in de afzonderlijke habitats niet aanwezig is.
Er is getracht qe bovenstaande multipele regres$ie-ve+gelijking te verbeteren,
2

d.w.z. de r -waarde te verhogen. Hiertoe zijn de tot dan toe gebruikte regeni~

gegevens van De Bilt vervangen door gegevens verzameld

Deelen. Hiervoor zijn

twee redenen aan te voeren. De gegevens van Deelen zijn qemeten van 6.00 tot 18.00,
hetgeen beter overeenkomt met de fourageertijd van de

ouqe~s.

Verder is Deelen

dichter bij de onderzoeksterreinen (Imbosch, Oosterhout) gelegen. Deze verandering van regendqta leverde echter geen betere fit in de
vergelijking op, hoewel de enkelvoudige

~ultipele

correlatiecoeffi9i~nt

regressie

tussen NEMRF en

AVRAI (Deelen) iets hager uitvalt dan de correlatiecoeff.tcient met AVRAI
(De Bilt) . Hoewel niet duidelijk lijkt er tach een
fourageren van .de ouders door langdurige regenval

iqdic~tie
belemm~rd

te zijn dat het
wordt.

Aangezien bovenbedoelde wijziging geen betere "fit" o_pleverde wordt in het
model de al eerder genoemde meervoudige regressievergelijking gebruikt.
De berekenirigswijze van de sterftefractie volgens deze vergelijking vereist
dat de sterftefractie in het model pas kan optreden aan het einde van;de nestperiode. Hierdoor is een continue simulatie van de sterfte niet mogelijk. De
sterfte onder de nestjongen vindt dah ook met het uitvl:j-egen discontinu plaats/;
een fractie ter grootte van (1-NEMRF!) vliegt uit, terwij:L de fractie

NEMRF

sterft. Dit discontinu uitvliegen wo'rdt bewerkstelligt G.por een zgn. PUSH
functie die slechts op bepaalde momenten de waarde 1/DELT bereikt en daarmee
de hoeveelheid, die in de integraal aanwezig is, ineens overzet.
4.3.7. Samenvatting van de aannames die aan het

mode~

ten grondslag liggen

K

Er treedt gedurende het broedseizoen geen sterfte op onder de adulte vogels.

K

Predatie wordt verondersteld niet op te treden.

K

Er treedt geen intraspecifieke concurrentie op, bv. onder de nestjongen.

K

Het fenomeen van de vervolglegsels wordt verwaarloosd.

K

Er wordt geen onderscheid

K

Bij de simulatie van het broedseizoen is de populatie in 10 categorien met

gemaak~

tussen de zgn legale en illegale broeders.

verschillende temperatuursomgevoeligheid verdeeld.
K

De temperatuursomdrempel wordt gecorrigeerd naar de dag waarop de temperatuuro

som 195 C (gerekend vanaf 1 maart) bedraagt.
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x

Als de temperatuursom gelijk wordt aan de temperatuursomdrempel van een
van de categorien zal 10% van de vrouwelijke broedpopulaties met een ver.:..:'
traging van 4 dagen en een relatieve dispersie van 0.25 overgaan tot de
productie van het eerste ei.

x

Bij de simulatie van het aantal eieren, nestjongen en uitgevlogen jongen
is het nest als eenheid genomen.

x

De eilegsnelheid wordt constant (1 ei/dag) verondersteld.

x

De legselgrootte is afhankelijk gedacht van de habitat, de dichtheid en de
eerste-ei-datum.

x

De eisterftefractie varieert met het habitat-type en is volgens een exponentiele benadering gesimuleerd.

x

De grootte van de broedpauze is afhankelijk gedacht van de dag waarop het
laatste ei is gelegd.

x

Het uitvliegen en de sterfte onder de nestjongen geschieden discontinu.
De verblijfstijd van de jongen in het nest bedraagt 19 of 20 dagen, afhankelijk van de habitat.

x

Het tijdsinterval tussen het eerste en het tweede broedsel heeft per habitat
een constante waarde.

x

De fractie tweede broedsels is afhankelijk gedacht van de habitat, de
dichtheid en de relatieve uitvliegdatum.
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4.3.8. Overzicht van de kwantitatieve relaties met verwijzing naar de bran,
de jaren en de terreinen die voor de berekening ervan zijn gebruikt.
kwantitatieve relaties
1) TS50

=

f(DTS195)

bran

jaren

terreinen

Archief I.O.O.

12 jaren

Dit verslag

tussen 1955

H. Vel.A, H. Vel.B.

en 1974
2) DUEL

f(DSTL,HAB)

Van Balen ( 197 3)

1957 t/m 1968

H. Vel.A, H. Vel.B,
Oosterhout

3)

4)

f(HAB)

RCCS

f (HAB)

RCSB

Van Balen

1955 t/m 1972

H. Vel.A.

( ongepubl. )

1959 t/m 1972

H. Vel.B, Oosterhout

1959 t/m +972

H. Vel.A, H. Vel.B,

Den Boer (1979)

Oosterhout
5) AVNBP

f(HAB)

Van Balen (1973)

1957 t/m 1968

H. Vel.A, H. Vel.B,
Oosterhout

6) PSB

f(RFD,HAB)

Den Boer (1979)

1957 t/m 197~

H. Vel.A, H. Vel.B,
Oosterhout,

7) DVPTE

f(DAFL)

Van Balen

1961 t/m 1964

H. Vel.A, H. Vel.B.

( ongepubl.)
8) DVPTN

9) FME

10) NEM.RF

f(HAB)

f(HAB)

=

f(LAVFO,AVRAI,INESL)

Van Balen

H. Vel.A, H. Vel.B,

(mond. med.)

Oosterhout

Archief I.O.O.

1955 t/m 1972

H. Vel.A, H. Vel.B,

Dit verslag

1958 t/m 1972

Oosterhout

Archie£ I.O.O.

1961, '62, '65

Imbosch

Di t verslag'

1961, I 62 1 I 63

f

Oosterhout

'65
11) TMINT

Kluyver et al.

1955 -

1967

(1977)

Voor de gebruikte afkortingen zij verwezen naar Appendix B.

Oosterhout, H. Vel.A,
H. Vel. B ..
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5. PROGRAMMA BESCHRIJVING
Het programma, geschreven in de simulatietaal C.S.M.P. III,

(zie I.B.M.

manual sr-7001-2, 1975) is opgedeeld in een 4-tal secties, te weten: start
of the breeding season, number of eggs, nestlings, fledglings

(cum.),

quantitative relatiOilS and forcing variables (sturende variabelen).
Alhoewel de "listing" van het programma in Appendix A is weergegeven en
Appendix B een lijst van de gebruikte symbolen geeft, zullen toch nog enkele
aanvullende oprnerkingen t.a.v. het programma gemaakt worden.
Voor de simulatie moet in verband met de geintroduceerde discontinuiteiten
de rectilineaire integratie methode worden gebruikt. De integratiestap (DELT)
is 0.2 dag (= constante). Dit wordt bepaald door de kleinste tijdscoefficient
van het systeem. Veelvuldig proberen leverde bij dit grote systeem uiteindelijk
deze tijdstap op.
Allereerst wordt een onderscheid gemaakt tussen het zgn. INITIAL- en
DYNAMIC-gedeelte van het programma. In het INITIAL-gedeelte zijn alle parameters
en initiele waarden opgenomen. Het DYNAMIC-gedeelte bevat de eigenlijke simulatie.
5.1. INITIAL-GEDEELTE
1. In het I-gedeelte is het initiele aantal broedparen opgenomen. Ook zijn
in dit gedeelte de parameters die het terrein karakteriseren (HAB en AREA)
terug te. vinden. Verder zijn de waarden van de 10 triggers voor de temperatuursom TR(1-10), gegeven in de vorm van een TABLE.
2. Omdat TR(I)
I(I

=

1>2~

10 waarden aanneemt, nml. TR(1-10).>zal voor elke waarde van
-- 10) een geheugenruimte gereserveerd dienen te worden. Dit

geschiedt via het STORAGE-statement.
3. Aangezien voor de totale simulatie over het broedseizoen het nest als
eenheid is genomen en aangezien er maximaal 60 nesten nodig blijken te
zijn, betekent dit dat voor alle variabelen (uitgezonderd de array-integralen, zie 5.2) die betrekking hebben op de nestsituatie (ontwikkelingssnelheden, sterftesnelheden etcJ er 60 geheugen eenheden (arrays) gereserveerd dienen te worden. Ook hier geschiedt dit via het STORAGE-statement.
4. DELX is inhet INITIAL-gedeelte gedefinieerd als 1/DELT, omdat vermenigvuldigen met DELX goedkoper is dan delen door DELT.
5. Alle variabelen die dienst doen als "runner" in een Do-loop (I, J, K,
L, IST, ILT, F , F , en FELA) dienen integers (gehele getallen zonder
1
2
punt) te zijn. M.b.v. het C.S.M.P.-statement FIXED gaan de variabelen
over in integers en kunnen dus dienst doen als een "runner" in de Do-loop.
6. DTS195 wordt in het INITIAL-gedeelte berekend omdat berekening ervan
in het DYNAMIC-gedeelte

tot problemen kan leiden. Immers in late jaren

(d.w.z. koud voorjaar) zal de TSC (temperatuursom correctie van de triggerwaarden) t.g.v. een hoge DTS195-waarde negatief uitvallen. Dit zou
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kunnen bctekenen dat de eerste triggerwaarden

TR(1~2)

een waarde

beneden 195°C aannemen. Concreet zou dit betekenen qat deze triggers
worden overgeslagen, omdat het criterium is dat de temperatuursom
gelijk moet zijn aan de triggerwaarde. Een gevolg piervan is dat een
gedeelte van de broedpopulatie in het model niet tot broeden zou overgaan. Door DTS195 in het INITIAL-gedeelte, voordat de eigenlijke
simulatie begint, te berekenen wordt dit euvel verholpen.
7. De berekening van DTS195 is verricht in een zgn. N9SORT-sectie. Dit
omdat gebruik gemaakt is van een Do-loop, hetgeen alleen mogelijk is
indien de statements in deze sectie gepresenteerd zijn in de juiste
volgorde

waan~n

de berekeningen geschieden.

5.2. DYNAMIC-GEDEELTE
Dit gedeelte van het programma, waarin de eigenlijke simulatie plaats vindt,
is zoals reeds vermeld, opgedeeld in 4 secties.
Enkele aanvullende opmerkingen zijn:
1. Het gebruik van Do-loops in het DYNAMIC-deel (sectie l en 2) van het programma is steeds geschied in de vorm van PROCEDURES (PRQC). Een PROC kan
als eenheid beschouwd worden waar m.b.v. een aantal variabelen die aan

=

de rechterkant van het

teken staan, uitkomsten worden geproduceerd in

de vorm van variabelen die aan de linkerkant van pet
e~n

~

teken staan. In

PROC hoeft geen NOSORT gebruikt te worden. Het voordeel van een PROC

tegenover NOSORT is het

beho~d

C.S.M.P. kan namelijk over

~~n

van de sorteermogelijkheden van C.S.M.P.
PROC heen sorteren; het

gebruik van NOSORT

kan wat dit betreft moeilijkheden opleveren.
2. Array-integralen kunnen niet in de PROC opgenomeq worden, zie sectie 2.
Deze array-integralen blijven buiten de PROC, de snelheden waarmee de
inhoud van deze integralen bepaald wordt, worden echter wel in de PROC
opgenomen. Reservering

v~n

het aantal arrays van genoemde integralen

9eschiedt niet m.b.v. het STORAGE-statement. In plaats daarvan wordt achter
de snelheid in het integraal-statement het aantal te reserveren geheugeneenheden geplaatst.
3. Jn sectie 3 zijn de kwantitatieve relaties weergegeven. De bron van deze
gegevens is steeds vermeld evenals de periode waarover

en het gebied waar-

aan deze gegevens ontleend zijn.
4. In sectie 4 zijn de sturende variabelen (TEMP, RAIN en CATBIO) als functie
2

van de tijd gepresenteerd. De OATBIO gegevens (Frass Fall per Day per 0 ..25m )
zijn ontleend aan Van Balen (1973 en ongepubliceerde gegevens). De gegevens
betreffende de temperatuur en regenduur hebben betrekking op De Bilt.
Indien dit model gebruikt wordt voor gebieden ver verwijderd van De Bilt
(bv. Liesbosch bij Breda), is het mogelijk om op de temperatuur- en
regengegevens

correcties, gebaseerd op maandelijkse gemiddelden berekend

over 30 jaar (1931-1960) ) toe te passen (zie Schregardus 1968).
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,6. VERIFICATIES
6.1. INLEIDING
De juistheid van het model kan worden onderzocht door het resultaat van de
simulaties te vergelijken met onafhankelijk daarvan verrichte waarnemingen.
Dit is een verificatie op een hoog complexiteitsniveau (populatie). De aan het
model ten grondslag liggende aannames zouden geverifieerd moeten worden met
uitkomsten van experimenten op een lager complexiteitsniveau, onder gecontroleerde omstandigheden. Dit laatste is momenteel niet mogelijk, zie hierover
hoofdstuk 8.
De verificaties hebben plaatsgevonden voor twee habitat-typen, te weten:
de rijke habitat (Liesbosch: HAB 1) en de arme habitat (Imbosch: HAB 3). De
kwantitatieve relaties in het model zijn ontleend aan andere vergelijkbare
habitats. Voor het arme

habita~-type

is dat de Hoge Veluwe A en voor het rijke

bostype is dat Oosterhout. Deze werkwijze is gevolgd om te voorkomen dat in
de verificatie-experimenten een cirkel redenering zou insluipen. Immers ·analyse
en toetsing dienen op onafhankelijk van elkaar opererende systemen betrekking
te hebben, wil het resultaat van de toetsing tot verwerping van het model kunnen leiden.
Als invoer-gegeven in het model is het initiele aantal broedparen (IBP)
gebruikt. Verder wordt d.m.v. de parameters HAB en AREA de habitat qua
structuur en grootte gekarakteriseerd. Bij de verificatie van de Imboschpopulaties zijn
IBP en A·REA met een factor 10 vermenigvuldigd, omdat in de Imbosch in 1963
de dichtheid zo laag was (IBP

=

6) dat een afwijking in de fractie tweede

broedsels t.g.v. het toevalseffect aanzienlijk kan zijn (zie 4.3.4.1).
De output-gegevens worden uiteraard

met een factor 0.1 vermenigvuldigd.

Hiertoe is STOFAC (Stochastic Factor) in het model ingevoerd.
De gebruikte temperatuur-gegevens (gemiddelde temperatuur per dag

=

TEMP)

en regenduur-gegevens (RAIN) zijn ontleend aan in De Bilt verzamelde gegevens.
In 5.2 is reeds uiteengezet hoe een eventuele correctie op deze gegevens voor
gebieden, ver verwijderd van De Bilt, kan worden toegepast.
2
Verder is als invoer-gegeven de hoeveelheid rupsenfaeces per dag per 0.25 m
(CATBIO) gebruikt. Dit is een maat voor de hoeveelheid rupsen in de boomkruinen.
Deze CATBIO-data zijn verkregen via directe meting in de betreffende bossen
(Van Balen 1973 en ongepubliceerd).
6.2. BESPREKING VERIFICATIE MODEL-VELDWAARNEMINGEN
Voor elk van de habitat-typen 1 en 3 is een verificatie uitgevoerd, te
weten Liesbosch 1961 en Imbosch 1963. Allereerst zullen de waargenomen en
gesimuleerde aantallen visueel vergeleken worden. Deze werkwijze wordt in het
vervolg

subjectieve toetsing genoemd. Vervolgens zal getracht worden de waar-

genomen en gesimuleerde aantallen m.b.v. statistische methodieken objectief

i'

- 26 met elkaar te vergelijken. Laatstgenoemde werkwijze WO+dt pier statistische
toetsing genoemd.
6.2.1. Subjectieve toetsing
De figuren 8 en 9 geven de simulatiecurve en de veldwaqrnemingen weer. Uit
deze figuren blijkt dat de vorm van de curves van gesimuleerde en waargenomen
aantall~n

op het oog redelijk met elkaar overeenkomt. Op een aantal punten

blijkt het model echter, ten opzichte van de

veldwaar~emingen,

afwijkende

resultaten te genereren. In de Imbosch 1963 is de tiruming volgen$ de simulatie
te vroeg. Ook het niveau en de spreiding van de tweede broedsels is

ni~t

correct

weergegeven.
Wat betreft

Liesbo~ch

1961 kan gezegd worden dat de gesimuleerde aantallen

eieren iets te laag uitvallen vergeleken bij de veldwaarnemingen. Bij de nestpre~ies

jongen is dit echter

omgekeerd. Dit betekent dus dat de

waa~genomen

ei-

sterfte groter is dan de gesimuleerde eisterfte. Deze discrepantie leidt uiteindelijk tot een groter aantal gesimuleerde uitgevlogen jongen dan waargenomen is.
N.B. Het zou interessant zijn de simulaties ook uit te vqeren met een correcte
timing (Imbosch 1963) resp. met het correcte aantal eieren (Liesbosch 1961),
om te zien of het verdere verloop nog duidelijke afwijkingen

ver~oont.

6.2.2. Statistische toetsing
Analoog aan Teng et al.

(1979) zijn de waargenomen aantallen uitgezet tegen

de gesimuleerde aantallen. De aldus verkregen figuren (zie Fig. 10) zouden,
indien simulatie en observatie geheel aan elkaar gelijk zijn, een lineair
regressie model geven, van de vorm y

= a+ bx, waarin a= 0 en b = 1.

Y is de "model-output" en x staat voor de veldgegeve:qs.
Voor elke set van resultaten waarin de waargenomen en de gesimuleerde aantallen

voorkomen zijn de hypotheses op de parameters a en b getest. Voor de pa-

rameter a geldt de nulhypothese: a - 0, terwijl voor parameter b in de nul-

=

hypothese geldt b

1. Indien geen van beide nulhypotheses verworpen ~orden,

kan men stellen dat het model, statistisch gezien, een goede voorspeller is
van het werkelijke systeem. De Student t-test is gebruikt om te bepalen of
a significant van 0 en/of b significant van 1 afwijkt. Deze t-statistieken
'

zijn als volgt berekend:

SEa=

VENx
L:

x

.;L: (y

= \.

SEE

voor

a

en

I

b -

1

1

SEb

2

*

SEb

SEE

SEb

a - 0
SEq.

(Standard Error of a)
(Standard Error of b)

2
-

y) 2

n -

2

(Standard Error of Estimate)

voor

b
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Deze t-toetsen laten zien (zie Tabel 1) dat in twee gevallen b significant
verschilt van 1 en dat in een geval a significant,van 0 afwijkt. Dit betelyent
dat de voorspellingen in het model in 3 van de 6 gevallen, dat is

50%, niet

significant verschillen van de waargenomen aantallen op het 5% niveau.
Opvallend maar ook logisch is het verschijnsel (zie Tabel 1) dat de nulhypothesen b

=

1 en/of a

= 0

eerder verworpen worden naarmate de r-waarde hoger

uitvalt. Een hogere correlatiecoefficient (r) houdt impliciet in dat de SEE
en dus ook SEa en SEb relatief klein zijn. Daarom wordt een geringe afwijking
ten opzichte van b

=

= 0

1 en/of a

met behulp van een t-toets al gauw als

statistische significant aangemerkt. Precies het tegenovergestelde geldt wanneer
de correlatiecoefficient laag is. Verwerping van de nulhypothese zal dan minder
gemakkelijk geschieden.· In concreto betekent dit zelfs dat een model dat in
een random relatie tot het werkelijke systeem staat

(SEE~ ~.r

nadert tot 0)

nooit verworpen kan worden met de methode zoals die hier beschreven is. Dit
bezwaar is echter te ondervangen door als extra voorwaarde bf 0 te stellen.
Daarom is getracht het model op een andere manier, m.b.v. de x2 -toets, aan
een statistische validatie te onderwerpen.

x2

wordt als volgt berekend:
k

E
i=l

(0.
l

-E.)
l

E.
l

2

0. : observed

waargenomen aantallen

E.: expected

gesimuleerde aantallen

l

l

df: degrees of freedom:
vrijheidsgraden

=

n - m - 2

n: aantal waarnemingen
m: aantal geschatte parameters
model
2
De bedoeling van de X -toets is na te gaan of de waarden van 0 en E significant
verschillend zijn. De nulhypothese luidt dan ook als volgt: 0-E = 0 (= nul).
2
De x -waarden voor iedere set van resultaten waarin de waargenomen en de
gesimuleerde aantallen voorkomen zijn weergegeven in Tabel 1. Zelfs als
het geschatte aantal pdrameters van het simulatiemodel nul is, dan nog wordt
in alle 6 gevallen de nulhypothese op het 5% niveau verworpen, hetgeen betekent dat in alle verificaties de waargenomen aantallen significant verschillen van de gesimuleerde aantallen.
Het significante verschil tussen observatie en simulatie hoeft geenszins
te betekenen dat het model structureel fout zou zijn. Het verwerpen van de nulhypothese zowel in het Liesbosch als in de Imbosch is waarschijnlijk voor een
groot deel veroorzaakt door een verschil in timing, maar dit moet nader onderzocht worden door in het model met de timing te manipuleren. Dit mag echter
alleen geschieden indien betere veldgegevens aanleiding geven
waarop de timing is geprogrammeerd te wijzigen.

om

de wijze

- 28 -

Tabel 1. Statistische parameters
Statistische toetsing m.b.v.

Statistische toetsing
2
van het model(X -toets)

linea ire regressie vergelijking.

+

a

SEa

ta

TN EGG

2.64

2.37

1. 11

TNESL

5.44

2.54

2.06

TFLED

2.88

2.17

TNEGG

4.13

TNESL
TFLED

r

2
X

b

SEb

tb-1

0.89

0.13

0.84

0.72

337.1

0.83

0. 14

1. 21

0.66

306.6

1.32

1.29

0.08

3.62

0.9~

72.8

4.47

0.92

0.97

0.049

0.48

0.97

49.3

3.50

4.98

0.70

1.09

0.061

1.50

0.95

95.2

-3.50

3.93

0.90

1. 09

"0.032

3.09

*** 0.98

50.4

Imbosch 1963

*

***

***
***
***

Liesbosch 1961

*
**
***

significant voor P

< 0. 05

significant voor P ( 0. 01
significant voor P

< 0. 001

-------------- ------------.-----

***
***
***

-
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2

Dit verschil in timing cumuleert in de X -waarden en bewerkstelligt daardoor
voor een groot deel de verwerping van de nulhypQthepe .
. 6.3. CONCJ:.USIES
Reeds is gezegd dat de statistisch significante discrepantie tussen de
waargenomen en gesimuleerde aantallen niet betekent dat het model structureel
onjuist zou zijn. Aangezien de statistische methoden van waardering blijkbaar
onvoldoende zijn uitgewerkt, moeten wij ons voorlopig behelpen met een subjectieve toetsing van de verificatie experimenten. Uitdeze subjectieve interpretatie
(zie par. 6.2.1) blijkt dat enkele factoren (timing, eisterfte, fractie tweede
proedsels, sterfte onder de nestjongen) in het model gradueel afwijken t.o.v.
de veldwaarnemingen. De afwijkingen in bedoelde factoren waren te voorzien
op grond van de grote variantie in de relaties via welke deze factoren in het
~odel

worden uitgevoerd.

Het is m.i. de variantie in de gebruikte relaties en niet het structureel
onjuist zijn van het model, die maakt dat de model output significant verschilt
van de waargenomen aantallen. Het doorberekenen van bedoelde variantie in de
model-output zou dan ook een betere benadering kunnen zijn. Door een dergelijke
werkwijze wordt het mogelijk de simulatie resultaten te voorzien van een betrouwbaarheidsinterval, gebaseerd op deze variantie. Voor de waardering zou
dan het criterium kunnen gelden dat de waargenomen aantallen binnen het gesimuleerde betrouwbaarheidsinterval moeten liggen.
7. GEVOELIGHEIDSANALYSES

7.1. INLEIDING
Gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd om het relatieve belang van de verschillende parameters, snelheden en initiele hoeveelheden vast te stellen en om
pet gevolg van structurele veranderingen in het model na te gaan.
De resultaten van deze analyses kunnen het inzicht in het systeem van de
proedbiologie vergroten en een nieuwe onderzoeksrichting aangeven.
Een gevoeligheidsanalyse van een bepaalde snelheid kan worden uitgevoerd
door deze snelheid bv. met 1.2 of 0.8 te vermenigvuldigen, een verandering
van resp. + 20% en - 20%. Aan de parameters kan men verschillende waarden
toekennen om hun gevoeligheid na te gaan. In bijgevoegde Tabel 2 zijn de waarden van de gevoeligheidsfactoren SEN "0,11" (= Sensitivity Factors 0 t/m 11)
weergegeven. Deze waarden zijn gebaseerd op de in het veld voor een factor
waargenomen variatie (zie Tabel 2).
Indien het effect van een bepaalde factor relatief klein is, dan is verder
experimenteren in deze richting niet van belang, maar indien het effect groot is
dan zullen verdere studie en analyses op dit onderdeel van het model geconcentreerd dienen te worden. De gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd op de habitat-
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Tabel 2. Overzicht gevoeligheidsfactoren
Aspect

Gevoeligheids-

Gekozen variatie

factor

per factor

Sen 0

+
- 20%

2. Temperatuursom gevoeligheiq

Sen 1

20%
+
-

3. Legselgrootte (duur)

Sen 2

+
- 20%

Legselgrootte (snelheid)

Sen 3

+
- 20%

4. Ontwikkelingsduur eieren

Sen 4

10%
+
-

5. Eisterfte

Sen 5

+
- 50%

6. Ontwikkelingsduur nestj'ongen

Sen 6

+
- 10%

7. Sterftefractie nestjongen

Sen 7

+
- 50%

8. Kans op een tweede broeQ.sel

Sen 8

+
- 50%

9. Tijdsinterval tussen het eerste

Sen 9

+
- 10%

Sen 10

+ 100%

1. Spreiding cumulatieve frequentie

verdeling eerste-ei-data

en het tweede broedsel
2
10. Rupsenfaeces per 0.25 m per dag

-

11. Aantal uren regen per dag

Sen 11

50%

+ 100%

- 50%
12. Initialisatie
Imbosch
Liesbosch

IBP
(Als uitgangsdichtheid is de
gemiddelde
dichtheid van
een aantal jaren
genomen)

+
- 50%

- 31 typen 1 (Liesbosch 1961) en 3 (Imbosch 1963).
N.B. Achteraf is de keuze van deze jaren wellicht minder gelukkig

geweest~

Het zou mogelijk beter geweest zijn voor iedere habitat een "gemiddeld •l
jaar (wat betreft dichtheid, temperatuur, voedsel, e.d.) uit te kiezen.
7.2. INITIALISATIE
In hoeverre heeft de begindichtheid van het aantal, broedparen invloed op
het broedsucces (jongen productie) in een bepaalde habitat?

Uit Fig. 11 blijkt

dat toename van het aantal broedparen een afnemende toename van het aantal
uitgevlogen nestjongen te zien geeft, althans in de Imbosch. Dit is zowel het
gevolg van kleinere legsels als van een afnemend percentage tweede broedsels
bij toenemende dichtheid. Dit laatste effect manifesteert zich echter veel
duidelijker in het arme bostype dan in het rijke bostype.
7.3. STURENDE VARIABELEN
In het model worden als sturende variabelen gebruikt: de gemiddelde dagtemperatuur, het a.antal uren r..:=ge:n per dag en de hoeveelheid rupsenfaeces
die per dag uit de boomkruinen valt. In Fig. 12 is de invloed van de regenduur
op de jongenproductie weergegeven. In het rijke bostype (Liesbosch) blijkt
extra regen enige invloed te hebben op het totale aantal jongen dat uitvliegt.
In de Imbosch geeft een combinatie van lage rupsendichtheid met langdurige
regenval een aanzienlijke toename in sterfte onder de nestjongen te zien.
De temperatuur heeft in het model ongetwijfeld invloed op de start van
het broedseizoen. Een verhoogde temperatuur zal ongetwijfeld de start vervroegen
in het model. De temperatuur heeft echter ook invloed op het verloop van de
rupsendichtheid in het bos. Daar de hoeveelheid rupsen in het model eveneens
als sturende variabele wordt ingevoerd zou het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de temperatuur tot een onrealistische situatie leiden.
Verhoging van de temperatuur zou wel de start van het broedseizoen van de mees
peinvloeden maar niet de timing van het voedselaanbod, die (waarschijnlijk) uiteindelijk de timing van het broedseizoen bepaal·t. Daarom is de invloed van de
temperatuur niet aan een gevoeligheidsanalyse onderworpen.
In Fig. 13 is wel het gevolg van variaties in voedselaanbod weergegeven.
Hieruit blijkt de relatieve ongevoeligheid van het model voor deze variabelen,
althans bij waarnemingen binnen een bostype. Een erg nauwkeurige meting van
de hoeveelheid voedsel lijkt voor dit model dan ook niet noodzakelijk.

7.4.

LEGSELGROOTTE, STERFTESNELHEDEN, FRACTIE TWEEDE BROEDSELS

Uit Fig. 14 blijkt duidelijk de grote gevoeligheid van het model voor

d~

tegselgrootte (duur van de eileg: SEN 2). Een vergelijkbaar groot effect op
de totale jongenproductie heeft de eilegsnelheid (SEN 3). Gezien de vergelijkpaarheid (verhoging van de eilegsnelheid bij gelijke duur van de leg geeft

-
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automatisch grotere legsels) is dit resultaat echter niet grafisch weergegeven.
Fig. 15 toont aan dat de invloed van de sterftefractie

onde~

de eieren minder

groat is.
Wat betreft de sterftefractie van de nestjongen kan gezegd worden dat deze
in de goede habitats nauwelijks van belang lijkt te zijp, zie Fig. 16. In de
Imbosch daarentegen is deze factor wel degelijk van invloeq.
De gevoeligheid van het model voor de kans op een tweede broedsel lijkt
in de goede habitats niet erg groat. Fig. 17 geeft hier een beeld van. In de
arme habitats is deze factor wel degelijk van groat belang.
7.5. TIMING VAN HET BROEDSEfZOEN
In tegenstelling tot de temperatuur zelf is de

temperat~ursomgevoeligheid

wel gevarieerd en wel via twee methoden.
Methode 1.
SENF

=

(SEN 0) de kleinste drie triggerwaarden zijn met de factor
1 + SEN 0, de grootste 3 triggerwaarden met qe factor SENF

en de middelste triggerwaa~den met de factor SENF

= 1,

=

1 - SEN 0,

vermenigvuldigd.

Indien SEN 0 grater is dan 0 zal dJze werkwijze resulteren in een geringere
spreiding van de

frequenti~verdeling

van de eerste-ei-dqta. Indien SEN 0

echter kleiner dan 0 is, z11 de spreiding van deze frequentieverdeling
grater worden.
Methode 2.

(SEN 1) alle triggerwaarden worden met het ze+fde getal (SEN 1)

vermenigvuldi~d. Het moge duidelij~ zijn dat deze m~th~de alleen de ligging

van de frequehtieverdeling in de tijd beinvloed, ecpte~ niet de vorm ervan.
De resultaten van methode 1 zijn weergegeven in Fig. 1~. Duidelijk blijkt dat
bij een verklein-ing van de spreiding de cumulatieve jongepproductie in ,beide
habitats toeneemt, hetgeen te verklaren is uit een

vergrot~ng

van de

le~sel

grootte en (in de IIf!bosch) een toename van de fractie tweede broedsels •1 Bij
vergroting van de

s~reiding

is het

te~enovergestelde

effect waar te nemen.

Fig. 19 geeft de resultaten van methode 2 weer. Door veranderingen in de
factor SEN 1 wordt zowel in de goede

~ls

in de slechte habitat de timing in

sterke mate beinvloedt. Het totaal aantal uitgevlogen jongen wordt in beide
habitats relatief weinig beinvloe~.

Toch lijkt het erop dat simulatie 1 een

pager aantal jongen oplevert dqn de andere 2 simulaties. Indien dit bij verder onqerzoek. bevestigd zou worden, zou dit betekenen dat de mezen in het algemeen
qua timing goed.aangepast zijn aan de situatie in eikebos (zie Van Balen 1973).
De ontwikkelingssnelheden van zowel de eieren als de nestjongen hebben
nauwelijks invloed op het niveau van het aantal jongep dat uitvliegt, zie
Fig. 20 en Fig. 21.
Uit Fig. 22 moge duidelijk blijken dat variatie in het tijdsinterval tussen
het eerste en tweede broedsel de productie van nestjongen ook nauwelijks
beinvloedt.
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7.6. CONCLUSIES
Samerl.Vattend kan gezegd worden dat het

rri6d€;1

voor enkele factoren zee/

gevoelig is.
Allereerst is het initiele aantal broedparen van belang. Verder hebben
de variabelen die het aantal eieren bepalen, te weten de eilegsnelheid, de
duur van de eileg en in mindere mate de eisterfte, een grote invloed op het
uiteindelijke simulatie-resultaat.
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat factoren die de timing van het
broedseizoen beinvloeden geen grote invloed hebben op de jongenproductie.
Een uitzondering hierop vormen de factoren die de spreiding van de frequentieverdeling van de eerste-ei-data beinvloeden. De spreiding van deze frequentieverdeling beinvloedt immers de legselgrootte en de fractie tweede broedsels.
Ook de sterftesnelheid onder de nestjongen is in het arme habitat-type
een belangrijke factor. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat de regenduur ook een niet weg te cijferen rol speelt. In het rijke bostype speelt deze
factor echter een veel geringere rol.
Deze laatste conclusie geldt eveneens voor de kans op een tweede broedsel.
8. DISCUSSIE OVER DE STRUCTUUR VAN HET MODEL EN PRIORITEITEN VOOR VERDER ONDERZOEK
Er is getracht eenverklarend simulatiemodel te construeren, dat uitgaat
van de onderliggende biologische processen op het niveau van het individu,
zoals de ontwikkelingssnelheid, de eilegsnelheid etc. De samenstelling van
dit model heeft geleid tot een groot aantal aannames, zie par. 4.3.7. Ook zijn
verificatie experimenten verricht aan andere proefterreinen dan de terreinen
waaraan de kwantitatieve relaties ontleend zijn om een cirkelredenering te
voorkomen. Bedoelde verificatie experimenten zijn verricht op een hoog complexiteitsniveau.Het bleek onmogelijk om een aantal van de aan het model ten grondslag liggende aannames en kwantitatieve relaties te verifieren met uitkomsten op een lager
complexiteitsniveau onder gecontroleerde omstandigheden. De reden hiervoor is
dat een aantal van de kwantitatieve relaties ontleend zijn middels een (statistische) analyse van het te verklaren systeem zelf en niet op basis van een analyse op het onderliggende verklarende niveau (fysiologie, ethologie etc.).
Voorbeelden hiervan zijn ondermeer:
- de relatie tussen sterfte onder de nestjongen en de gemiddelde regensituatie,
voedselsituatie en het initiele aantal nestjopgen;
~

de kans.op een tweede broedsel in relatie tot de relatieve uitvliegdatum,
de habitat en de dichtheid;

- de legselgrootte in relatie tot de habitat, de eerste-ei-datum en de dichtheid.
Het is duidelijk dat het model daarom voor een groat deel beschrijvend is.
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Uit de gevoeligheidsanalyses sprongen enkele factoren naar voren als zijnde
factoren waarvoor het systeem van de broedbiologie zee+ gevoelig is.
Deze factoren zijn: het initiele aantal broedparen, de legselgrootte, de
spreiding van de frequentieverdeling van de eerste-ei-data, de sterfte onder
de nestjongen en de kans op een tweede broedsel. Uit verificatie experimenten
bleek ook duidelijk dat indien er een discrepantie tussen simulatie en observatie
ophad, dit ook vaak zijn oorzaak had in een van hierbovengenoemde factoren.
Hierop vormt het initiele aantal broedparen· een

uitzonder~ng.

Daarom zal verder

onderzoek zich mijnsinziens moeten concentreren op deze f&ctoren.
Gezien het streven naar een verklarend simulatiemoqel m.b.t. de broedbiologie
zal het voorgestelde nader onderzoek volgens de systeemanp.lytische werkwijze
dienen plaats te vinden.
Aan de hand van een van de genoemde factoren, sterfte onder de nestjongen,
zal getracht worden een en ander te verduidelijken. Een
van de sterfte, gebaseerd ap onderliggende biologische

~edetailleerde
w~tmatigheden

simulatie

op het

niveau van het individu, zou de volgende kennis vereisen;
- kennis van de totale hoeveelheid potentieel voedsel,

ev~.

simulatie hiervan

m.b.v. weergegevens;
- kennis omtrent de voedselzoeksnelheid, d.w.z. de

hoeve~lheid

voedsel die de

mees uit het totale voedselaanbod per tijdseenheid kan. verzamelen;
- kennis van de relatie

tuss~n

de voedselzoeksnelheid en de zgn. voedselzoek-

motivatie en de mogelijkheid tot fourageren (waarschijnlijk bepaald door het
weer, o.a. regenval);
l

- kennis van de voedselzoekmotivatie. (gedeeltelijk dqor simulatie), die waarschijnlijk te relateren

is aan pe~ bedelgedrag van de jongen en de conditie

van de ouders;
- kwantificering van het bedelgedrag; het bedelgedrag van de jongen is waarschijnlijk een functie van de hongertoestand, die via kennis van katabolismeen anabolisme-processen achterhaald kan worden;
- kwantificering van de conditie van de ouders; berekeningen van het existentiemetabolisrne in combinatie met kennis over voedselopname kunnen in dit opzicht
opheldering

bren~en;

kennis omtrent de

sterftesnelheid~van

de jongen; deze zal waarschijnlijk ge-

koppeld kunnen worden aan het gewicht en de leeftijd.
Het is duidelijk dat deze onderzoeksrichtlijnen nog verder dienen te worden
uitgewerkt. Onder meer zal een nadere definiering van o.a. bedelgedrag, voedselzoekmotivatie etc. tot de noodzakelijke voorwaarden voor een dergelijk onderzoek
behoren.

Een

vergelijkbarl~

de simulatie van o.ct.

~;y::;t.t't'llldrtalytische

cle

aanpak is verder ook mogelijk voor

c;ileysnelheid, het

voorJ<;o~~~n

van broedpauzes en

fractie tweede broedsels.
Vanzelfsprekend rijst de vraag of het hiervoor gestelde onderzoek, kennis
uit de literatuur is immers niet toereikend, practisch uitvoerbaar is. Nader
onderzoek (denkwerk en literatuur-studie) zal dit moeten uitwijzen.
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Fig. 16. Resultaten gevoeligheidsanalyse Sen. 7, sterftefractie nestjongen.
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Fig. 20. Resultaten gevoeligheidsanalyse Sen. 4, ontwikkelingsduur eieren.
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Fig. 21. Resultaten gevoeligheidsanalyse Sen. 6·, ontwikkelingsduur nestjongen.
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Fig. 22. Resultaten gevoeligheidsanalyse Sen- 9, interval tussen eerste en
tweede broedsel.

APPENDIX A

TITLE PARUS H.

MAJOR

IHITI,~L

HAB : 1 DE CI DU0 US f , 2 MI XED F , 3 PI NE F

:I:

PARAM HAB=1.

*

AREA IN HECTARES
PARAM AREA=9.
:(:
IBP INITIAL BREEDING

p,~IRS

IN THIS AREA

PARAM IBP=29.
STOCHASTIC FACTOR
PARAM STOFAC=1.

*

TABLE 1R(1)=208.,TR(2)=243.,TR(3)=262.,TR(4)=274.yuM•
TR(5)=285.,TR(6)=297.,TR<7>=311.,TR<8>=330.,T~<9>~357.,

•••

TR<10)=446.

STORAGE

TR(10>,TRI<10),TRG<10>,PUSH(10),STLAY<200)y~··

TLAY<200>,DUEL(200),...

\I

•••
PDAFL<200>,PDAF0<200>,DVPTE<200),STDVE(200l, •••
STDVN<200), EGMR<200>,RMRE(200>,NEMR<200)~···
CANEL(200),PCAT(200),NEMRF<200>,HARA(200) 1 AVRAI(200), •••
AVF0(200l,DSTL(200)yDAfL(200),TMP(150),Rf0(200), •••
PSB<200>,RAN<200>,SBF<200l,FLERD<200l,INESLC200l, •••
LAVF0(200>,NEMF<200)
SPLAY<200),5TLOC200>,EGLR<200),EGLRD(200),~TLAY2t200>,

NBPlO=IBP*lO./AREA

DELX=l ./DELl
FIXED I,J,.K,L 1 FELAvF1 ,F2,IST ,ILT ,V,T

*

CALCULATION DTS195

NOSOHT
IST=AINT<START>
ILT;=I50.

TMPS=O.
DO 10 L=IST,ILT
FI=L
TMP<L>=AFGEN<TEMPT,FI>
TNPS=TMPS+TiiP<L>
IF<TMPS.GT.195.) GO TO 20
10 CONTINUE
20 DTS195=FI

*

SET INITIAL VALUES TO ZERO
DO 30 t~=1 ~ 200
DAFL 00 =0 ..
STLAY<K>=O.
TLA Y<t~ ) =0 •
DSTL(~~):::Q.

F' D AFL <~~ ) =0 ~

----------~-

RFD ( ~0 =0 ..
RAN<K>=O.
SBF 0( )=0.
INESL<K>=O.

30 CONTINUE
FELA2=0.
DA~O=O.

SORT.

DYNAMIC

*

SECTION 1

******************************
*START OF THE BREEDING SEASOU*
******************************

**START

OF THE PROGRAM<l HAART>

;~

T=TIME
DAY=TIME+START
PARAM START=60.

**TRIGGERING

OF THE TEMPERATURE SENSITIVE CATAGORIES

:f:

PROCED

PUSH1,TSDE,FRTR=TEMPS(TS,TSC~TR<Il)

PUSHl=O.
no 1 I=1,10
Pll=I
F'Ai~i1M ~!UTR= 10.
1F(NUTR.E0.1.) GO TO 12
IF<NUTR.E0.10.) GO TO 11
11 IF<PG.LE.3.) SENF=SENO+l.
IF ( PG. GE. 8. > SENF=-SENO+l.
IF<PG.LT.B •• AND.PQ.GT.3.} SENF=l.
TRG<I>=TR<I>*SENF
12
13

GO TO 13
TRG<0=285.
GO TO 13

CONTINUE
PUSH< I>=O .
TRI(ll=<TRG<I>+TSC)*SEN1

I F < < TS- TRI ( I ) ) :H TS DE- TRI <I ) ). LT. 0 • ) PUSH( I> =1 •

PUSHl=PUSHl+PUSH(l)
CONTINUE

TSDE=TS
ENDPROC
TSC=AFGEN<TSCT,DT5195)
TS=INTGRL(O .. ,TEMP*STTS>
STTS=INSW<DAY-60.,0.,1~)

t

TEMP=AFGEN<TEMPT,DAY>+TEMCOR
*AFTER TRIGGERING 4 DAYS DELAY WITH A RELATIVE DISPERSION <SITRE>
:t:

OF 0. 25

FEB=INTGRL<IBP,O.)

IC~Cl=~:l*FEB*DELX*PUSHt

FEL=INTGRL(O.,RATE,4)
FELAl=INTGRL(O.,FEL(4)*DELX*P*f)
P=INSWCLS-1. ,0., 1.)
LS=INTGRL<O.,l./(RJLC*F>-P*DELX)
F=AMAX1 ( DEL TI RTLC, 1 • -4 • :t: ( ( SI TRE>** 2 > )
RTLC=TRE/4.
PARAM TRE=4.
F'ARAM 5= t.
PROCED RATE=DISPCF,P,FEL,ILDCt>
RATE<l)=ILDC1-FEL(1)*f*P*DELX
DO 2 J=2,4
RATE<J>=<FEL(J-1 >-FEL<J> >*P~F*DELX
2 CONTINUE
ENDPROC

*

SECTION 2
**********************************************
*NUMBER OF EGGS, NESTLINGS, FLEDGLINGS(CUMM.)*
**** ** ****** ****** :J;~f:********* *************:':***
NEST IS CHOSEN AS THE UNIT; 200; \NEST ARE RESERVED
*AS ARRAY INTEGRALS

=i=THE

:f:

:f.

FIRST AND SECOND BROOD

*
NEGG:::INTGF:L< 0.

,I~AE,200)

NESL=INTGRL<O.,RNESL,200)
FLEDJ=INTGRL(O.,FLER,200)
DVSE=INTGRL(O.,DVRE,200>

. DVSN=INTGRL(O.,DVRH~200)
ACFO=INTGRL<O.,CABIR,200>
ACRAI=INTGRL<O.,RAINR,200)

PROC NESLT1,HESLT2,FLEDT1,FLEDT2,NEGGT1,NEGGT2,DVPTN,STL2,FELA2, ••.
DFCS~CATBIO,RAIN,DAYO,DFSB=BREED<FELAl,RAICOR,DAY,RANDOH,T,NBPlO,IBP>

STL2=0.
NESLT1=0.
FLEDTl=O.
NEGGTl=O.
NESLT2=0.
FLEDT2=0.
NEGGT2=0.
Fl=IBP
F2=IBP

FELA=F1+F2
DO 3 K=l,FELA
ST=K
DURATION OF EGG LAYING,DAY START LAYING,DAY FINISHING LAYING
STLAY<K>=INSW( <FELA1+FELA2+0.01

)-ST ,0., 1.)

IF<DSTL(K).EO.O •• AHD. STLAYCK).GT.O.) DSTL(K)=DAY

AVNBP=AFGEN<AVNBPT,HAB>
RCCS=AFGEN<RCCST,HAB>
DFCS=<AVNBP-NBPlO)*RCCS
DUELCK>=<TUOVAR<DUELT,DSTLCK>,HAB>+DFCS)tSEN2
TLAY(K)=DUEL(K)+DSTL(K)
SPLAY<KJ=INSU( TLAYOU-DAY ,0., 1.)
EGLR<K>=l.*STLAY<K>*SPLAY<KltSEN3
IF<EGLR<K>-0.5.LT.O •• AND.EGLRD<K>-0.5.GT.O.) PDAFL<K>=l.
IF<DAFL<K>.ED.O •• AND.PDAFL<K>.GT.O.J DAFL<KI=DAY
EGLRD( ~( ) =EGLR( K)

*

DEVELOPMENT AND HATCHING OF THE EGGS

DVPTE<K>=AFGEN<DVPTET,DAFL<K>>
STDVE(K)=O.
IF<DAFL<K>.GT.O •• AND.NEGG<K>.GT.O.) STDVE<K>=t.
DVRE<KJ=(l./DVPTE<Kll*STDVE<K>tSEN4- •••
INSU < DVSE no -1., 0., 1. )*DELX
HARAO()=INSW<DVSE<K>-1. ,0., 1. ):l:N£06(1-():t:DELX
FME=AFGEN<FMET,HAB)
RMRE00 =- AL0G( 1 •- FME >*1 • I DVPTE<~{)
EGMROO=F~MREOO*NEGGaO*INSU<DAFLU0-1.

,0. r 1. >

RAECK)=EGLR<K>-HARA<Kl~EGMRCK)tSEN5

*

DEVELOPMENT ,MORTALITY AND FLEDGING OF THE

NESTLI~GS

DVPTN=AFGEN(DVPTNT,HAB)
STDVN<K>=INSW<NESLn0-0 .. 01 ,0. ,1 .. )
DVRN(K)=(l./DVPTN>*STDVN<K>*SEN6-INSW<DVSN(K)-1.,0.,1p)*DELX
CATBIO=AFGEN<CATBIT,DAY>*SEN10
CABI R<K> =STDVN( K) *CAT B I 0 :t: I ~ SW( NESL( ~( ) - 0 • 0 l , 0 • v 1 .. )
RAIN=(AFGEN<RAINT,DAY>+RAICOR>*SENll
RAM=ArlAX1 (0. 1 f\AIN>
RAINR<K>=STDVNCK)tiNSW<NESL<K>-O.Ol,O.,l.>*RAH
AVFO(K)=ACFO(K)/DVPTN
AVRAI<K>=ACRAI<K)/DVPTN
lf(HARA<K>.GT.O.} INESL(K)=NEGG(K)
LAVFO 0() =0.
IF<AVFO<Kl.GT.O.) LAVFO<K>=ALOGlO<AVFO<K>>
NEMF<K>=AMAXl<0.,-0.085*LAVFO<K>+O.l2*AVRAI(K)-0.017*1NESL<K> •••
+0.23J*SEN7
NE11 RF( K) =AM IN 1 ( 1• , NEMF (l{) )
NEMR<K>=INSW<DVSN<K>-1.,0.,1.)*NESL<K>~DELX*NEMRF<K>

FLER(K)= INSUCDVSN<K>-l.,0. 1 l.>*NESL<K)tDELX*(1.-HEMRF(K))
RNESL<K>=HARA(K)-FLER<K>-NEMR<K>

*
:1:

SECOND BROOD,DAY FIRST NEST FLEDGING,PROBlLITY OF A SECOND
BR0 0 D, TI ME I NT ERVAL

IF<FLER(1)-0.5.GT.O .• AND.FLERD<l)-0.5.LJ.O.) DAYO=DAY
RFDC=DAY-DAYO
IF<FLER<K>-0.5.LT.O.AND.FLERD(K)-0.5.GT.O.I RFD<K>=RFDC
FLERD ( ~~ J =FLER ( K)
RCSB=AFGEN<RCSBT,HAB>
DFSB=<AVNBP-NBPlO)*RCSB
PSB<K>=<TUOVAR<PSBT,RFD<K>,HAB)+DFSBl*SEN8
IF<ST.EO.T) RAN(K)=RANDOM
IF<RFD<K>.GT.O •. AND.PSB<K>-RAN<K>.GT.O.J SBF<K>=l.
fMINT=AFGEN(TMINTT,HABJ*SEN9_
STLAY2(K)=0.
~
I F ( ( D1i FL 0~ ) +HH NT ) •LT • II,; Y• ANIt • n,; FL 0( ) • GT • 0 • • AN D•ST•LE• I BF' ) • • •
STL. H- Y2 0( ) = 1 • :f. SBF ( K)

STL2=STL2+STLAY2(K)
3 CONT UWE

FELA2=STL1

TOTALS FIRST

:i:

Br~OOD

DO 4 r( =1 1 F1
NEGGT1=NEGGT1+NEGG<K>
FLEDT1=FLEDT1+FLEDJ<K>
NESLT1=NESLT1+NESL(K)
4 CONTlNUE
T0 TAL S SEC 0 ND BR0 0D

: i:

DO 5 I<=F1+1 1 FELA
NEGGT2=NEGGT2+NEGG(K)
FLEDT2=FLEDT2+FLEDJ<K>
HESLT2=NESLT2+NESL<K>
5 CONTINUE
ENDPROC
RANDOM=RNDGEN<V>
PARAM V=34?62.

*

FIRST AND SECOND BROOD

TOTALS

=•=

*

TNEGG=<NEGGTI+NEGGT2)*STOFAC
TNESTL=<NESLT1+NESLT2>*STOFAC
TFLED=<FLEDT1+FLEDT2)~STOFAC

*
:j:

SECTION 3

** *** **:1: *** :;::t;:i:
:j:

*:f::j: *;f::t;

:t:l:

*QUANTITATIVE RELATIONS*

*

:j::j; :j:

*
*

** :j::\:***

:1:!;:t:

*:1: l:*:t: *:i:;t:

**

TEMP. SUM CORRECTION AS A FUNCTION OF DTS195
<UNPUBL. HOGE VELUUE; 1961-1974>
FUNCTION TSCT=60.,30.,87.,25.,l00.,0.,113 ..

*

*
:t:

~-25.

NUM~ER Of EGGS<TIME OF LAYING> IN RELATION
TO THE HABITAT AND THE FIRST-EGG DATE
<VAN BALEN 1973; 1957-1968, HOGE VELUUEr OOSTERHOUT)

FUNCTION DUELT,l.=O.,lO.,l00.,10~ 1 110.,10.5,120.,10.,130., •••
9.,140.,8.,150.y7.,160.,6.5,170.16.5,180.16.,366.,0.
FUNCTION DUELT,2.=0.,11 .,100.,11.,110.,10.,120.,9.5,130., •••
9.,140.,8.3,150.,7.6,160.,7.2,170.l7.0,180.,7.0,366.,0A
fUN CTI 0 N DUEL T, 3 • =0. , 11 • , 10 0 • 1 t 1 • ~ 11 0. , 10. , 1 20. , 9 ~ 5 , 130 • ,
9.,140.,8.7,150.,8.4,160.,8.3,170.,8.2,180.,8.,366.,0.

*

*
*
*
*
*

DENSITY FACTORS IN RELATION TO THE HABITAT:
REGR COEFF.SEC. BRDOD<HVB,HVA,O'HOUT, 1959 TIM 1972;
DEN BOER,1980)
REGRESSION COEFF. CLUTCH SIZE<HVA,1955 T/M 1972,HVB,O/HOUT 1959
T/M 1972; VAN BALEN~UNPUBL. DATA>
AVERAGED DENSITY<VAN BALEN 1973)
FUNCTION RCCST=1.,0.07~,2.,0.209,3.,0.177
FUNCTION f\CSBT=l. ,0.0334 1 2. 1 0.116 1 3. 1 0.193
FUNCTION AVNBPT=1.,16.1,2.,5.8,3.,2.
F'I~OBILITY

DAY CALCUL ATED FR0 M THE F LED GI NG 0 F THE FI I~ ST NE ST

OF

i~

SEC. BROOD IN RELcHION TO THE

=I=

:1:

:1:

:t;

AN D THE HABI TAT
(DEN BOt!\ 1980,UNPUBL.; 19:i?-1'172,

HUGE VELLII~E A B,

OOSTERHOUr>

FUNCTION PSBT 1 1.=0.,0.50,2.,0.3,4.,0.15,6.,0.1 ,10.,0.05, .•.
14.,0.,100.,0.
FUNCTI 0 N F' SB f , 2 • =0 • , 0 • 8 , 2 • , 0 • 7 , 1 • , 0 • 6 5 r 8 • , 0 • 3 S , I 0 • , 0 • 2 5 , • • •
12. ,0.2, 14. ,0.15, 16. ,0.1 ,24. ,o., 100. ,o.
FUNCTION PSBT,3.=0.,0.90,2.,0.80,4.,0.70,8.,0.50,12.,0.40, .••
16.,0.30,30.,0.35,40.,0.,100.,0.

*
*

DEVELOPMENT TIME OF THE EGGS<INCLUSIVE BREEDING PAUSE) IN
RELATION TO THE FIRST-EGG-DATE<AVERAGED OVER 4 YEARS)

:r.

<VAN DALEN UNPUBL.,1961-t964, HOGE VELUWE>

FUNCTION DVPTET=O., 15., 105., 14., 125., r3. 02,150., 10. 5, 160., •••
10.5,170.,10.8,200.,10.8,366.,10.

*
*

DEVELOPMENT TIME OF THE NESTLINGS IH RFLATION TO THE HABITAT
(VAN DALEN PERS. COMM>
FUNCTION DVPTNT=1.,19.,2.,19.5,3.,20.

:f:

EGG MORTALITY FRACTION IN RELATION TO THE HABITAT
(1.0.0.: UNPUBL. DATA. o~HOUT,195B 1/M \972,
HVA , HVB, 1955 T/M .1972)

FUNCTION FMET=1.,0.07,2.,0.13,3.,0.12

*
*
:£.

TIME INTERVAL

BETWEEN

TO THE HABITAT
( lJAN BHLEN , F'ERS.

FIRST AND SECOND

Bt~OOD

IN

F:EL,~\TION

COi11'l.)

FUNCTION TMINTT:=1.,33.,3.,3a.

*
*

SECTION 4

***** :t:t::f: ***
FORCING W1RIABLES:}:
:~: *** :~ :t: ** +:~:j: ** ***
:!: ;t::j: :J:

*:j:;J: .~:t:

*:l::t: :j:

:1:

DAYS IN RELt-ITION TO THE MONTHS AS USED IH THE FOL.LOIJING

:1:

SEC TI 0NS: JAN ( 1T\ M3 1 > , FEB <3 2T\ M59 ) , MA1\ ( 6 0T\ M90 ) ,
APR< 91 T\ M12 0), MA I ( 121 T\M 151 ) , JUN ( 152 T\M 18 t >, JUL ( 182T\H212)

*

CATTERPILAR FAECES DATA (LIESBOSCH 1961, VAN BALEN, 1973)

:1:

FUN CTI 0 N CAT BIT= 0. , 0. , 12 0 • , 4 0 • , 12?. , 1 18 • , 13 8 • , B4. , •••
149.,40.,160.,15.,180.,2.,250.,0.

*

TEMPERATURE DATA (1961 DE BILT)
FUNCTION TEMF'T=60.,7.t;91.,7.1,92.,7.4,93_,5.5,94.,6.2, ....
95.,12.4,96.,14.3,97.,10.5,98.,7.4,99.,8.,100.,9.9,._.
101 .,9.8,102.,12.3,103.,13.4,104.,11.6,105.,11 .5,106., •.•
9 • 9 1 1 0 7 • ' ., 0 • 4 ' 10 8. , 1 0. 3 ' 10 9 • , ., 0 • 2 , 11 0 • , 1 2 • 1 , 1 1 ' • , 12 • 9, ..•
11 2 • , 13 • 1 ' 1 1 3 • , 1 0 • 3 ' ~ 14 • , 9 • 8 ' 1 1 5 • ' 1 1 • ~7 , 11 6 • , 12 • 3 , 1 17 .. , 1 1 • 2 , •••
I 1 8. , 1 0 . l , 1 I 9. , I I • 1 , 12 0. , 11 • 1 , 121 • , 9. 9' 1 22. , 12.2 I 12 3. , 11 • 4, •..

124.,14.5,125.,14.6,126.,12.8,127.,12.3,128.,11.7,129.,10.6, •.•

130.,9.5,131 .,9.8,132.,12.0,133.,12.4,134:,9.9,135.,9.8, ...
136.,12.3,137.,13.0,138.,11 .6,139.,10.2,140. ,9.8,250.,14.

*

RAINDATA <1961 DE BILT>
FUNCTION RAINT=0.,0.,115.,1.,116.,0.,11l.,2.4,118.,8.8, •••
119. , 0., 120., 0., 121 • '0. 1 , 122., 3. 9, 123., 1 . 1 , 124. '0'' ..•
125., 1 • 4, 126., 0. 4, 127. '2. 1 , 128., 0. 6, 12 9., 3. 6' 130., 0. 6, •••

131.,0.,138.,0.,139.,3.8,140.,3.,141.,0.,145.,0.,146.,0.8, •••
14 7. , 2. 2, 148. , 0. 7, 149. , 1 • 9, 1so. , 0. , 151 • , 2. 4, 15 2. , 0. , •••
153.,0.8, 154.,2.3,155.,0.,156.,0.6,157.,3.2,158.,3., •••
159. ,4.7, 160. ,o. '161. ,o., 162. ,6.5, 163. ,4.7, 164. ,5.5, •••
16 5. , 0. , 1 6 8. , 0. , 16 9. , 4. 1 , 17 0. , 0. , 17 6. , 0. , 1 77. , 3. 6, 1?8. , 5. 5, •••

179.,0.,181.,0.,360.,0.

TEMPERATURE AND RAIN CORRECTION PER MONTH.
COF:RECT I ON VALUES ARE BASED ON MEANS CALCULATED
OVER 30 YEARS. ( SCHREGARDUS, 1968 >

=~

:t:
:t:

PROC TEMCOR,RAICOR=COR(DAY)
TEMCOR=O.
RAICOR=O ..
IF<DAY .. GE.60 •• AtHI~DAY.LT.91.> GO TO 41
IF<DAY.GE.91 •• AND.DAY.LT.121.) GO TO 42
IF<DAY.GE.121 •• AND.DAY.LT.152.) GO TO 43
IF<DAY.GE.152 •• AND.DAY.LT.182.) GO TO 44
IF<DAY.GE.182 .• AND.DAY.LT.212.> GO TO 45
IF<DAY.GE.212 •• AND.DAY.LT.242.) GO TO 46
41 TEHCOR=TMA
GO TO 47
42 TEMCOR=TAP
RAICOR=RAP
GO TO 47
'lJ TEliCOR=TME
RAICOR=f\ME
GO TO 47
44 TEMCOR=TJN
RAICOR=RJN
GO TO 4?
45 lEMCOR=TJL
RAICOR=RJL
GO TO 47
46 TEMCOR=TAU
RAICOR=RAU
47 CONTINUE
ENBf'ROC

PARAH TMA=0.4,TAP=0.2,RAP=-0.14,TME=-0.1 ,RME=-O.Ot,TJN=O.,RJN=-0.03, •••
TJL=O.,RJL=O.,TAU=O.,RAU=O.

GROUP=3
LABEL LIESBOS A 1961
F' ARAtI SEN0 =0 • , SEN 1 =1 • , SE N2 = 1 • , SEN 3 = 1 • , SEN 4 =1 • , SEN 5 =1 • , • • •

SEN 6=1 • , SEN7 =1 • , 5EN 8=1 . , 5EN 9=1 • , SEN 10= 1 . , SEN 11 =1•
METHOD RECT
riMER FINTIM=130.,DELT=0.2,PRDEL=1.
PRINT DAY, FELA1 ,FELA2,TNEGG,TNESTL,TFLED
END

f't'1RAM IBF'=22.
END
i=' ,:, F: A11 I BF' =10 •

1:: ND

EH[I

PARAM SEN0=-0 . 2
END
PARAM SENO=O.,SEN1=0.8

END
PAF:AM
EHD
PARAN
EHD
PARMi
END
PARAM
END
F'ARAM
EHD
PARAM
END
PARAM
END
PARAM
END
PARAM
END
PARAM

SEN1=1.2
SENl=l .,SEN2=0.8

SEN2=1 .2
SEN2=1 .,SEN4=0.9
SEN4=1 .1
SEN4=1.,SEN5=0.S
SENS=1.5
SEN5=1.,SEN6=0.9
SEN6=1. 1
SEN6=1.~SEN7=0.5

END

PARAH
END
PARAM
END
PARAM
END
F'ARAM

SEN7=1 .5
SEN7=1.,SEN8=0.5
SENB=1.5
SEN8=1 .,SEN9=0.9

END

F' ARAM SI; N9=·1 • ·t

END
PARAM SEN9=1 .,SEN10=0.5
END
PAF:AM SEN1 0=2.
END
F'ARAM SEN10=1.,SEN11=0.5
END
PARMi SEN11=2 ..
END
STOP
END JOB
.~UF
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Appendix B. Lijst van gebruikte symbolen
Name

Description

Unit

ACFO

Accumulated food during the nest period

mg . f r ass fall
(nestperiod)-

-2

* 0 . 25 m

*

ACRAI

Accumulated rain during the nestperiod

hours of rain

AREA

Area of the habitat

ha

AVFO

Averaged daily food during the nestperiod

mg. frass fall* 0. 25 mday

(nestperiod)

-1

AVNBP

Averaged number of breeding pairs

number

AVRAI

Averaged daily rain fall, during the

hours of rain

* day

nestperiod
BP

Breeding pause

BREED

Breeding season; name of procedure

CABIR

Rate at which the food accumulates
over the nestperiod

days

mg. frass fall *
-2
-1
0.25 m *day
mg. frass fall *
-2
-1
o. 25 m *day

CATBIO

Caterpillar biomass

COR

Correction; name of a procedure

DAFL

Day finishing laying

days

DAY

Day, counted from 1 January

days

DAYO

Day at which the nestlings of the
first 'nest fledge

day

DELT

Time step of integration

0.2 day

DELX

1/DELT

5 day

DFCS

Density factor clutch size

DFSB

Density factor second brood

DISP

Dispersion; name of a procedure

DSTL

Day start laying

days

DTS195

Day on which a temperaturesum of 195°C

day

*

1

is reached (counted from 1 March)
DUEL

Duration egglaying

days

DVPTE

Development time of the eggs

days

DVPTN

Development time of the nestlings

·days

DVRE

Development rate of the eggs

day

DVRN

Development rate nestlings

day

DVSE

Development stage of the eggs

Development units

DVSN

Development stage of the nestlings

Development units

-1
-1

-1

2

*

-1

Name

Description

Units

EGLR

Egg laying rate

egg* day

EGLRD

Egg laying rate one DELT ago

egg* day

EGMR

Egg mortality rate

egg* day

F

Fraction of the contents of each class

-1

-1
-1

that is shifted at the fraction F of the
residence time in the boxcar
F

equals IBP; F has a function as a
1
1
runner in a Do-loop

F

equals IBP
2
Females of the breeding population

number

FEL"1-4"

Number of females in the laying class (1-4)

number

FELA

Females laying; FELA is the sum of F

and F
2
1
and has also a function as a runner in a
Do-loop

FELA 1

Number of females of the breeding

number

population that start laying the first
egg of this brood
FELA 2

Number of females of the breeding

number

population that start laying the first
egg of the second brood
FI

FI is a symbol that equals the runner (L)
of a Do-loop

FLA 2

Total number of the female breeding

number

population that shall start a second brood
FLEDJ

Fledglings per nest

number

FLEDT 1

Number of fledglings of the first brood

number

FLEDT 2

Number of fledglings of the second brood

number

FLER

Fledging rate

NESL *DAY

FME

Egg mortality fraction

HAB

Habitat; there are three types:deciduous
forest, mixed forest and pine forest

HARA

Hatching rate

I

Runner in a Do-loop

IBP

Initial breeding pairs

egg* DAY

number

-1

-1

Name

Description

ILT

Maximum number of the runner L

Units

in a Do-loop
ILDC 1

Initialisation rate of the first

FEB

* DAY- 1

laying class
INESL

Initial number of nestlings

IST

Start number of the runner L

number

in a Do-loop

J

Runner in a Do-lqop

K

Runner in a Do-loop

L

Runner in a Do-loop

LAVFO

Logarithm of AVFO

LS

Laying stage

development units

NBP 10

Number of breeding pairs per 10 ha

number

NEGG

Number of eggs per nest

number

NEGGT 1

Total number of eggs of the first brood

number

NEGGT 2

Total number of eggs of the second brood

number

NESL

Number of nestlings per nest

number

NESLT 1

Total number of nestlings of the first

number

* 10 ha - 1

brood
NESLT 2

Total number of nestlings of the

number

second brood
NEMR

Nestling mortality rate

NEMRF

Nestling mortality fraction

NUTR

Nunilier of triggers

PDAFL

Push day finishing laying

PSB

Probability of a second brood for each nest

PUSH

If TS equals TRI, then Push gets the

nestlings *day

-1

value of 1; otherwise Push is 0
PUSH 1

Push 1 accumulates Push

RAE

Rate that controls the number of eggs

egg* day

-1

per nest
RAIN

Daily hours of rain

hours of rain

* day -1

Name

Description

Units

RAICOR

Raincorrection value per month for the

hours of rain *day

-1

daily raindata
RAINR

Daily hours of rain during the ?estperiod;

hours of rain

* day -1

rate that accumulates the hours of rain
during the nestperiod
RAN

Random number between zero and. one that
each nest gets at the beginning of the
simulation

RANDOM

Random generator

RCCS

Regression coefficient clutch size

RCSB

Regression coefficient second brood

RFD

Relative fledging date

day

RMRE

Relative mortality of the eggs

day

RNESL

Rate that controls the number of eggs

egg* day

-1
-1

per nest
RTLC

Residence time per laying class

s

Standard deviation of TRE

SBF

Second brood fraction

days

SEN"0,11" Muliplication factors for the relations of
ageing rates, development rates and
mortality rates to test their relative
importance
SPLAY

Stop laying eggs

START

Day that the program starts (1 March)

STOVE

Start of the development of the eggs

STDVN

Start of the development of the nestlings

STL 2

STL 2 accumulates the number of nests
that have begun

~

day

second brood

STLAY

Start laying eggs

STLAY 2

STLAY 2 takes a value of zero or one; if
STLAY 2 equals one then the specific

n~st

will start a second brood if the other
conditions are fullfilled; if STLAY 2 equals
zero the nest will never start a second brood
STOFAC

Stochastic factor

STTS

Start accumulating of the temperature sum

----

-~----·-

Name

Description

T

T equals time

TEMCQ~

Temperature correction per month of the

Units

daily temperature data
TEMP

Temperature (averaged per day)

TEMPS

Temperaturesum; name of a procedure

TFLED

Total number of fledglings

number

(first and second brood accumulated)
TLAY

Sum of DSTL and DUEL

days

TMINT

Time interval between the first and

days

the second brood
TMP

Temperature; used calculate the DTS195
value in the initial part

TMPS

Temperaturesum is used'to calculate the
DTS195-value in the initial part

TN EGG

Total number of eggs (first and second

number

brood accumulated)
TNESL

Total number of nestlings (first and
second brood accumulated)

TR

Trigger value

TRE

Total residence time in the boxcar

TRG

Trigger value depending on the number
of triggers

TRI

Trigger value corrected to the day on
which DTS195 is reached

TS

Temperature sum

TSC

Temperature sum correction

TSDE

Temperaturesum value; TSDE equals TS
one DELT ago

v

Parameter for initialisation of the
random generator

number

