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Nederlandse samenvatting – Dutch summary

Sekseallocatie en felle kleuren bij vogels –
een onderzoek aan de pimpelmees



‘Is het inderdaad zo dat er meestal evenveel mannelijke als
vrouwelijke nakomelingen worden geboren? En wanneer is dit wel of juist niet het geval?’

‘Wat is de functie van de felle en opvallende kleuren die je ziet
bij sommige vogels en ook andere dieren?’

Deze vragen vormen de basis van mijn proefschrift. Interessante vragen, maar zo op
het eerste gezicht hebben ze niet veel met elkaar te maken. Of toch wel?  

Dilemma’s in de voortplanting

De meeste dieren (en ook planten en andere organismen) vermenigvuldigen zich
door middel van seksuele voortplanting. Dat betekent dat er twee verschillende
geslachten zijn, mannelijk en vrouwelijk, en dat een individu een partner van het
andere geslacht nodig heeft om zich te kunnen voortplanten. Het nageslacht ont-
vangt daarbij een combinatie van erfelijke eigenschappen van beide ouders. Dieren
die zich seksueel voortplanten staan bij hun voortplanting voor twee belangrijke
dilemma’s: 1) ze moeten een partner van het andere geslacht kiezen – en die vervol-
gens ook nog tot gezamenlijke voortplanting verleiden; en 2) ze moeten hun
beperkte tijd en energie verdelen tussen mannelijk en vrouwelijk nageslacht. Elke
investering in de ene sekse gaat ten koste van de andere sekse. Bijvoorbeeld, een
oudervogel die na lang zoeken een voedzame rups vindt, kan deze rups of aan een
zoon of aan een dochter voeren, maar niet aan allebei. Mijn onderzoek zoals
beschreven in dit proefschrift richt zich op de evolutionair-biologische gevolgen van
deze twee dilemma’s.

Het voortplantingssucces van een individu zal sterk afhangen van de beslissin-
gen1 die het in deze dilemma’s maakt. Potentiële partners kunnen bijvoorbeeld ver-
schillen in hun kwaliteit als ouder, of in hun genetische kwaliteit, waardoor betere
of juist minder goede genen aan het gezamenlijke nageslacht worden doorgegeven.
Ook het te verwachten voortplantingssucces van zonen en dochters kan sterk ver-
schillen, wat uiteindelijk het aantal kleinkinderen bepaalt. Bij een overschot aan
mannen in de populatie zal een dochter bijvoorbeeld meer kans maken op het vin-
den van een partner, en dus op voortplanting, dan een zoon. Individuen die tijdens
hun voortplanting de strategie volgen die de meeste nakomelingen oplevert (geme-
ten over heel veel generaties), zullen uiteindelijk de overhand in de populatie krij-
gen. Anders gezegd, ze worden geselecteerd ten koste van individuen met minder
succesvolle strategieën. Dit is ‘natuurlijke selectie’ in actie.
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Het zoeken van een partner – Seksuele selectie

Individuen met genen die tot meer succes leiden in het vinden of aantrekken van
voortplantingspartners zullen hun genen vaker doorgeven aan toekomstige genera-
ties. Darwin2 onderkende dit speciale selectieproces en noemde het ‘seksuele selec-
tie’, om het te onderscheiden van andere vormen van natuurlijke selectie. Het aantal
nakomelingen dat vrouwen kunnen krijgen is meestal beperkt, terwijl mannen
potentieel juist enorm veel nakomelingen kunnen voortbrengen, doordat ze de
eicellen van meerdere vrouwen kunnen bevruchten. Hierdoor leidt seksuele selectie
bij mannen vaak tot het ontstaan van kenmerken die hen succesvol maken in het
‘veroveren’ van zoveel mogelijk vrouwen. Klassieke voorbeelden van zulke kenmer-
ken zijn de opvallende staartveren van de pauw en het gewei van edelherten. Deze
kenmerken zijn aantrekkelijk voor vrouwen (de pauwenstaart), of ze worden
gebruikt in de concurrentiestrijd tussen mannen (het hertengewei). Bij vrouwen
leidt seksuele selectie vaak tot het ontstaan van een sterke voorkeur om alleen met
de beste en meest aantrekkelijke mannen te paren. 

Vogels met hun vaak opvallende zang en felle kleuren zijn in het onderzoek naar
seksuele selectie een veelgebruikt onderzoeksmodel. Onlangs is aangetoond dat
vogels ook een deel van het voor mensen onzichtbare ultraviolette (UV) spectrum
kunnen zien. Verder is door metingen met behulp van fotospectrometers ontdekt
dat veel vogelsoorten veren hebben die reflecteren in het UV. Mogelijk heeft seksue-
le selectie bij vogels geleid tot het ontstaan van signaalkleuren in het UV die een rol
spelen in de partnerkeuze of concurrentiestrijd. Zo ook bij de pimpelmees, de vogel-
soort in mijn onderzoek. De felblauwe kruinveren van pimpelmezen reflecteren
sterk in het UV en deze reflectie is hoger bij mannen dan bij vrouwen (Figuur 1).
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Figuur 1 Het gemiddelde reflectiespectrum van de blauwe kruinveren van mannelijke en
vrouwelijke pimpelmezen. Vooral in het ultraviolette deel van het spectrum is de reflectie van de
kruinveren hoger bij mannen dan bij vrouwen.



Dit wijst erop dat deze ultraviolette reflectie een belangrijk signaal is in de partner-
keuze of (mannelijke) concurrentiestrijd. In dit proefschrift wordt deze mogelijk-
heid verder onderzocht.

Het verdelen van de ouderlijke investering tussen zonen en
dochters – Sekseallocatie

Wanneer dieren eenmaal een voortplantingspartner hebben gevonden staan ze voor
een volgend dilemma. Hoe hun ouderlijke investering in de vorm van tijd en energie
te verdelen tussen mannelijk en vrouwelijk nageslacht? De verdeling van de ouder-
lijke investering kan zowel de kwaliteit (bijv. grootte, gezondheid) van zonen ten
opzichte van dochters als hun aantallen beïnvloeden. De verdeling van de ouderlijke
investering tussen zonen en dochters wordt sekseallocatie genoemd. Mijn onder-
zoek concentreerde zich op de invloed van de ouders op het aantal zonen en doch-
ters. De verhouding tussen het aantal zonen en dochters wordt ook wel de
geslachtsverhouding of sekseratio genoemd. De sekseratio lijkt gewoonlijk
gemiddeld 1:1 te zijn, met een even grote kans op de geboorte van een zoon of een
dochter. Maar schijn bedriegt, want bij veel soorten zijn vrouwen in staat om de
sekse van de door hen geproduceerde nakomelingen te beïnvloeden. Hierbij passen
ze de sekseratio op zo’n manier aan, dat ze hun genen zo succesvol mogelijk door-
geven aan volgende generaties. 

Seychellenzangers bijvoorbeeld, die leven op een eilandengroep in de Indische
Oceaan (de Seychellen), leggen vooral vrouwelijke eieren als ze in een voedselrijk
territorium (met veel insecten) broeden, terwijl ze vooral mannelijke eieren leggen
in slechte territoria3. De evolutionaire verklaring hiervoor is dat dochters, in tegen-
stelling tot zonen, vaak in het broedterritorium van de ouders blijven om mee te
helpen met het grootbrengen van volgende broedsels. De aanwezigheid van hulp
van dochters kan de moeder een voordeel opleveren bij het grootbrengen van vol-
gende broedsels, maar alleen in een voedselrijk territorium. In een slecht territori-
um betekent de aanwezigheid van helpende dochters dat er nog meer monden
gevoed moeten worden met het toch al schaarse voedsel. Vrouwen die dus de aan-
tallen door hen geproduceerde zonen en dochters af laten hangen van de voedsel-
omstandigheden zullen hun genen succesvoller doorgeven aan volgende generaties.
Het is overigens nog niet precies bekend hoe vogels het geslacht van hun eieren
kunnen beïnvloeden.  

Een idee dat sterk in de belangstelling staat, is dat vrouwen de verhouding tus-
sen zonen en dochters ook zouden moeten aanpassen aan de aantrekkelijkheid van
hun partner, om zo hun genen met meer succes te kunnen doorgeven aan volgende
generaties. Ook bij pimpelmezen zou je dit verwachten om de volgende redenen. Bij
pimpelmezen brengen mannen en vrouwen hun jongen gewoonlijk samen groot
(ongeveer 10 per nest). De man is echter niet altijd de vader van alle jongen in zijn
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nest. Pimpelmeesvrouwen (en mannen) gaan vreemd, en zo’n 10–15% van de jon-
gen is van een andere man. Daardoor is er meer verschil in voortplantingssucces
tussen de mannen in de populatie dan tussen de vrouwen. Pimpelmeesvrouwen
hebben immers altijd ongeveer 10 jongen, of die nu van hun eigen man afkomstig
zijn of niet. Pimpelmeesmannen daarentegen kunnen naast de jongen in hun eigen
nest nog extra jongen krijgen bij andere vrouwen, of ze kunnen juist jongen in hun
eigen nest kwijtraken, doordat hun vrouw is vreemdgegaan met een andere man.
Een aantrekkelijke man kan door vreemd te gaan met andere vrouwen potentieel
veel meer nakomelingen krijgen dan een onaantrekkelijke man, terwijl er bij vrou-
wen niet zo’n duidelijk verband is tussen het aantal nakomelingen en hun aantrek-
kelijkheid. Als aantrekkelijkheid (bijvoorbeeld de intensiteit van de UV-reflectie van
de blauwe kruinveren) deels erfelijk is, zouden we verwachten dat vrouwen die
gepaard zijn met een aantrekkelijke man meer zonen produceren. Vrouwen die
gepaard zijn met een onaantrekkelijke man zouden meer dochters moeten krijgen.
De zonen van aantrekkelijke mannen zullen namelijk zelf ook weer aantrekkelijk
zijn en hun moeder daardoor veel kleinkinderen geven, terwijl de zonen van onaan-
trekkelijke mannen juist minder kleinkinderen geven omdat ze waarschijnlijk vaker
bedrogen worden.

Het onderzoek: Seksuele selectie en sekseallocatie
bij pimpelmezen

Het onderzoek werd uitgevoerd aan een populatie van in nestkasten broedende
pimpelmezen (ca. 50–110 broedpaartjes per jaar) op het vlakbij de stad Groningen
gelegen landgoed ‘De Vosbergen’. Vanaf 2001 zijn alle in nestkasten broedende pim-
pelmezen op het landgoed en hun jongen elk jaar geringd, waardoor we de beschik-
king hebben over een uitgebreide ‘burgerlijke stand’ van deze populatie. Met deze
achtergrondinformatie als basis hebben we allerlei metingen en experimenten
gedaan, om de erfelijkheid van de ultraviolette reflectie van de kruinveren vast te
stellen, om de rol van de UV-reflectie in de partnerkeuze en de concurrentie tussen
individuen te onderzoeken, en om de invloed van de UV-reflectie op bijvoorbeeld de
sekseverhouding van het nageslacht te meten.  

Erfelijkheid van UV-reflectie
Het overerven van aantrekkelijkheid van vaders op zonen is een essentiële voor-
waarde voor het optreden van vrouwelijke aanpassing van de geslachtsverhouding
aan de aantrekkelijkheid van haar partner. Daarom onderzoeken we in Hoofdstuk 2
of de mate van de ultraviolette kleuring van de blauwe kruinveren erfelijk is. Dit
doen we door de UV-reflectie van de in onze studiepopulatie geboren jongen, waar-
van we de kruinreflectie op volwassen leeftijd hebben gemeten, te vergelijken met
de UV-reflectie van hun ouders. Hieruit blijkt dat de mate van UV-reflectie van
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jongen inderdaad lijkt op die van hun ouders (Figuur 2). Hiermee wordt voor het
eerst aangetoond dat de UV-reflectie van vogelveren deels erfelijk bepaald is. Dit
resultaat is zeer belangrijk, omdat een groot deel van het onderzoek in dit proef-
schrift gebaseerd is op de aanname dat de UV-reflectie van pimpelmeesouders over-
erft op hun nageslacht. Het is bovendien een opvallend resultaat, omdat het afwijkt
van de bevindingen in een parallel onderzoek aan een Engelse pimpelmeespopula-
tie4 – een verschil dat nog moet worden opgehelderd.

Mannelijke UV-reflectie en vrouwelijke voortplantingsbeslissingen
Vervolgens onderzoeken we of pimpelmeesvrouwen de geslachtsverhouding van
hun legsel inderdaad aan de UV-reflectie van de kruinveren van hun partner aanpas-
sen. Voor het vaststellen van een oorzakelijk verband tussen de door pimpelmees-
vrouwen geproduceerde geslachtsverhouding en de kruinreflectie van hun partner
moet de kruinreflectie van mannen experimenteel worden gemanipuleerd. In
Hoofdstuk 3 testen we de werking van een methode om de UV-reflectie van veren
tijdelijk te manipuleren. De kruinveren worden ingesmeerd met een mengsel van
UV-absorberende chemicaliën (die ook gebruikt worden in anti-zonnebrandcrème)
en veerwas5, om zo de UV-reflectie te verlagen. Als controlebehandeling wordt
alleen de veerwas aangebracht. Uit onze test blijkt dat deze behandeling de UV-
reflectie van de kruinveren inderdaad effectief verlaagt (Figuur 3). Wel trad binnen
enkele dagen al geleidelijk herstel van de natuurlijke UV-reflectie op, maar deze
bleef toch nog ongeveer 10 dagen verlaagd vergeleken met de UV-reflectie van de
controlegroep. Er was geen nadelig effect van de behandeling op de individuele
overleving naar het volgende broedseizoen.           

In Hoofdstuk 4 passen we de UV-verlagende behandeling toe om de invloed van
de aantrekkelijkheid van pimpelmeesmannen op de geslachtsverhouding van de
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Figuur 2 Erfelijkheid van de UV-waarde van de blauwe kruinveren van pimpelmezen. Elk data-
punt staat voor een nest. De UV-waarde van het nageslacht lijkt op die van hun ouders.



door hun vrouwen geproduceerde eieren te meten. We verlaagden de UV-reflectie
van één groep mannen om ze onaantrekkelijker te maken terwijl een andere groep
een controlebehandeling (alleen veerwas) kreeg. We deden dit experiment in 2002
en 2003. Uiteraard behandelden we de mannen voordat hun vrouwen begonnen
waren met het leggen van eieren (gemiddeld 5–10 dagen voor het eerste ei). Vóór
de behandeling hebben we bovendien hun natuurlijke UV-reflectie gemeten.
Vervolgens hebben we het effect van de behandeling op het geslacht van de gelegde
eieren gemeten. Om vast te kunnen stellen of de sekseverhouding van een broedsel
al voor de eileg door vrouwen wordt gemanipuleerd is het noodzakelijk zo snel
mogelijk na het uitkomen de sekse van de jongen te bepalen; namelijk voor er sterf-
te optreedt. Bij pimpelmezen zijn de beide geslachten op jonge leeftijd nog niet te
onderscheiden. We namen daarom een druppel bloed af om met een DNA-techniek
de sekse te bepalen. Dit deden we op de vierde dag na uitkomen, als er nog nauwe-
lijks sterfte was geweest. 

In 2002 vonden we geen significante invloed van het experiment of van de
natuurlijke UV-reflectie van mannen op de geslachtsverhoudingen. In 2003 daaren-
tegen vonden we zoals verwacht dat de mannen in de de controlegroep meer zonen
kregen naarmate ze een hogere natuurlijke UV-reflectie hadden. Verder kregen de
mannen met een hoge natuurlijke UV-reflectie na de UV-verlagende behandeling
minder zonen. Dit zou je verwachten als de UV-verlaging ze inderdaad onaantrekke-
lijker maakt. Opvallend genoeg kregen de mannen die voor de UV-verlaging van
nature al een lage UV-reflectie hadden na de behandeling juist meer zonen (Figuur
4). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de vrouwen die gepaard zijn met
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deze ‘extra-onaantrekkelijke’ mannen meer vreemd gaan, met andere, meer aantrek-
kelijke mannen uit de populatie. Misschien dat ze daarom het aantal zonen in hun
nest niet verlagen. Dit idee wordt echter niet ondersteund door een verschil in het
aantal buitenechtelijke jongen tussen de UV-verlaagde en de controlegroep. Onze
resultaten bevestigen de bevindingen van een eerdere studie in een Zweedse popu-
latie6 en tonen aan dat pimpelmezen in staat zijn om de sekse van hun eieren te
beïnvloeden. Om beter te begrijpen waarom we niet, zoals voorspeld, een lagere
proportie zonen in de nesten van alle UV-verlaagde mannen vonden, is nog verder
onderzoek nodig. Ook is nog niet duidelijk waarom de uitkomst van ons experiment
verschilt tussen de twee jaren.

Nog maar 10 jaar geleden is ontdekt dat vogels grote hoeveelheden geslachts-
hormonen aan hun eieren afgeven. Dit zijn vooral mannelijke geslachtshormonen,
zoals testosteron. Deze hormonen kunnen grote invloed hebben op de ontwikkeling
en overleving van de jongen nadat ze zijn uitgekomen. Verhoogde hormoonniveau’s
kunnen het bedelgedrag stimuleren en daarmee de groei van jongen versnellen en
hun kansen om uit te vliegen vergroten, maar er zijn ook negatieve effecten gevon-
den, bijvoorbeeld op het immuunsysteem. Onlangs is bij verschillende vogelsoorten
gevonden dat vrouwen de hoeveelheid hormonen ook variëren afhankelijk van de
aantrekkelijkheid van hun partner. In Hoofdstuk 5 onderzoeken we of dit bij pimpel-
mezen ook ook het geval is. We maken hiervoor nogmaals gebruik van de hierboven
beschreven UV-verlagende behandeling. Uit dit experiment blijkt dat pimpelmees-
vrouwen inderdaad de testosteronafgifte aan hun eieren binnen korte tijd kunnen
variëren in reactie op een verandering van de aantrekkelijkheid (manipulatie van de
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UV-reflectie van de kruinveren) van hun partner. Er zijn hiervoor verschillende ver-
klaringen mogelijk. Eén mogelijkheid is dat met aantrekkelijke mannen (hoge UV-
reflectie) gepaarde vrouwen de investering in hun jongen vergroten door meer hor-
monen in hun eieren af  te zetten. Volgens dit scenario investeren vrouwen meer in
hun huidige broedsel ten koste van hun eigen overleving en eventuele toekomstige
broedsels als hun huidige jongen van grotere waarde zijn doordat deze de aantrek-
kelijkheid (UV-reflectie) van hun aantrekkelijke vader erven. Een alternatieve ver-
klaring is dat mannen met veel UV de jongen meestal minder voeren en dat vrou-
wen daarvoor compenseren door het bedelgedrag van de jongen te stimuleren met
extra hormonen in de eieren. Er is nog verder onderzoek nodig om te bepalen welke
van deze verklaringen juist is.

UV-reflectie als signaalkleur in de strijd
Signaalkleuren die een belangrijke rol spelen tijdens de partnerkeuze zouden ook
belangrijk kunnen zijn als signaal tijdens conflicten tussen individuen. Er zijn nu
verschillende studies die laten zien dat de UV-reflectie van de kruinveren bij pim-
pelmezen en andere vogelsoorten belangrijk is in de partnerkeuze, maar het is nog
vrijwel onbekend of de UV-reflectie van veren ook belangrijk kan zijn als signaal tij-
dens conflicten. 

In Hoofdstuk 6 wordt onderzocht of de UV-reflectie van de kruinveren een rol
kan spelen tijdens conflicten tussen territoriumeigenaren en indringers. We presen-
teerden twee opgezette pimpelmezen in de territoria van pimpelmeesmannen tij-
dens de vruchtbare periode van hun vrouw. In die periode dringen vreemde pimpel-
meesmannen vaak het territorium binnen, mogelijk op zoek naar buitenechtelijke
paringen. De UV-reflectie van de kruinveren van één opgezette pimpelmees was
experimenteel verlaagd; de andere had nog een normale reflectie na slechts een con-
trole-behandeling te hebben gekregen. De territoriumeigenaren vielen de nep-
indringers vaak aan en hierbij benaderden ze beide modellen gemiddeld even agres-
sief. Ook hun eigen UV-reflectie had geen invloed op hun agressieve reactie. Deze
resultaten suggereren dat de UV-reflectie van de kruinveren geen rol van belang
speelt als signaalkleur tijdens conflicten tussen territoriumeigenaren en indringers.
Er is veel variatie in de UV-reflectie van de kruinveren tussen individuele pimpel-
mezen, ook binnen de twee seksen. Het is eerder bij andere vogelsoorten aange-
toond dat dit soort variatie in de kleur van het verenkleed de uitkomst van kleine
conflicten tussen individuen kan beïnvloeden, bijvoorbeeld om voedsel in de winter.
Individuen geven dan met hun veerkleur een signaal af over hoe dominant ze zijn.
Het zou kunnen dat de UV-reflectie van pimpelmezen tijdens de winter ook zo’n
functie heeft. In een Zweedse pimpelmeespopulatie is gevonden dat mannen met
een hogere UV-reflectie een grotere kans op overleving naar het volgende voorjaar
hadden6. Dit suggereert dat de UV-reflectie een rol kan spelen tijdens de concurren-
tie om schaarse voedselbronnen of veilige slaapplaatsen. In Hoofdstuk 7 toetsen we
die mogelijkheid. Het blijkt dat de uitkomst van conflicten om voedsel sterk afhangt
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van de afstand van individuen tot hun territorium. Hoe dichter bij hun eigen territo-
rium, hoe dominanter ze zijn. Verder zijn pimpelmeesmannen dominant over vrou-
wen en oude dieren over jonge. De UV-reflectie blijkt echter niet van belang voor de
uitkomst van conflicten om voedsel. Ook de overleving van de pimpelmezen naar
het volgende voorjaar was niet gerelateerd aan hun UV-reflectie. Een verklaring
voor deze opvallende verschillen met de uitkomsten van de Zweedse studie zou
kunnen zijn dat veel individuen uit onze studiepopulatie de hele winter in de buurt
van hun broedterritorium te blijven. Dit in tegenstelling tot pimpelmezen uit meer
noordelijke Scandinavische populaties die hun broedgebied ’s winters vaak verlaten
als de omstandigheden door koude en voedselgebrek te bar worden. De territoriale
structuur, die in onze studiepopulatie de uitkomst van conflicten sterk bepaalt, ver-
dwijnt dan en er zullen ook vaker conflicten zijn tussen voor elkaar onbekende indi-
viduen. Het is mogelijk dat kleursignalen alleen in zo’n situatie een rol spelen bij
het oplossen van conflicten.

Tot slot
De resultaten in dit proefschrift wijzen er op dat de UV-reflectie van de kruinveren
van de pimpelmees een belangrijk signaal is tijdens de voortplanting. Vrouwen heb-
ben waarschijnlijk een voorkeur voor mannen met een hogere UV-reflectie. De UV-
reflectie van de kruinveren blijkt deels erfelijk bepaald te zijn en pimpelmeesvrou-
wen laten bepaalde voortplantingsbeslissingen afhangen van de UV-reflectie van
hun partner. Zo is bijvoorbeeld het aantal zonen en dochters dat ze produceren
afhankelijk van de mate van UV-reflectie van hun man. We hebben in onze studie-
populatie geen aanwijzingen gevonden voor een rol van de UV-reflectie van de
kruinveren in de (mannelijke) concurrentiestrijd.

De signaalfunctie van de UV-reflectie van de kruinveren van de pimpelmees
wordt nu in een aantal populaties verspreid over Europa onderzocht. Een eerste ver-
gelijking van de resultaten van deze onderzoeken wijst erop dat het belang van de
UV-reflectie als signaal in de partnerkeuze en concurrentiestrijd verschilt tussen
deze populaties. Ook de mate van erfelijkheid van de UV-reflectie blijkt te verschil-
len tussen populaties. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het verkla-
ren van deze populatieverschillen.
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Voetnoten
1 Met de term ‘beslissing’ bedoel ik in deze context niet dat het om een ‘bewuste’ keuze hoeft te
gaan. Met beslissing bedoel ik hier dat een dier verschillende, elkaar uitsluitende, opties heeft
waarvan het er één kiest (of dit bewust of onbewust gebeurt doet niet ter zake).

2 Darwin, C. 1871. The descent of man, and selection in relation to sex. John Murray, London. 

3 Komdeur, J., Daan, S., Tinbergen, J.M. & Mateman, A.C. 1997. Extreme adaptive modification
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4 Hadfield, J.D., Burgess, M.D., Lord, A., Phillimore, A.B., Clegg, S.M. & Owens, I.P.F. 2006.
Direct versus indirect sexual selection: genetic basis of colour, size and recruitment in a wild bird.
Proceedings of the Royal Society of London B 273: 1347–1353.

5 Veerwas is de wasachtige substantie die vogels produceren in hun stuitklier. Deze zit vlak boven
de staart. Ze smeren hier hun verenkleed mee in om het waterafstotend en in goede conditie te
houden.

6 Sheldon, B.C., Andersson, S., Griffith, S.C., Örnborg, J. & Sendecka, J. 1999. Ultraviolet colour
variation influences blue tit sex ratios. Nature 402: 874–877. 






