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Bird species have specific energetic requirements which likely cause some 

variations in reproductive performance. The most important requirements are 

related to environmental and individual characteristics. Environmental quality 

affects reproductive performance through its effects on food availability, 

particularly in insectivorous birds. In addition to environmental quality, between-

individual differences in quality lead to differences in reproductive performance. 

In this thesis, I investigated the effects of environmental quality (habitat quality 

and ambient temperature) and individual quality (age and/or lifespan) on nest-site 

occupancy and features of reproductive performance including laying date, clutch 

size and incubation patterns (female incubation and male incubation feeding) in 

blue tits (Cyanistes caeruleus). I used the findings to explain how these patterns 

associate with other life-history traits (e.g. incubation onset and clutch size) to 

influence outcomes of reproductive performance. 

I showed that the proportion of deciduous trees surrounding the nest-sites, and 

especially the density of English oak trees (Quercus robur), seemed to be key 

environmental factors that determine reproductive performance in blue tits. 

Conversely, coniferous trees were indicators of poor-quality, non-preferred 

habitat. Nest-site occupancy rate is a reliable measure of habitat quality; I found a 

higher occupancy and reproductive performance in habitats with higher density of 

mature English oaks than coniferous trees.  

Using experimental manipulation of individual trees, I demonstrated that 

logging of coniferous trees has negative effects on blue tit reproductive 

performance. Specifically, I showed that logging of young (small) coniferous trees 

in the proximity of nest sites significantly reduces the number of eggs laid.  

The quality of the environment had a significant effect on incubation patterns. 

Controlling for the ambient temperature, females took shorter incubation recesses 

when the proportion of deciduous trees surrounding the nest-boxes increased. The 

frequency of male incubation feeding of the female in the nest-box was lower 

among pairs breeding in high-quality habitats. 

Based on individual quality, female reproductive performance in our study 

population improved (earlier laying and larger clutch) with female age. Longer-

lived females had an earlier age-specific laying date than shorter-lived females 

throughout their lives. Effects of female age and quality are evolutionarily 

important for female reproductive performance. However, I did not find a 

relationship between the female’s age-specific reproductive performance and the 

age or lifespan (a measure of quality) of the partner. I conclude that traits like 

laying date and clutch size are predominantly female-determined traits. 
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Older females maintained higher incubation temperatures than younger 

females. Males increased the frequency of incubation feeding when their partners 

were younger, ambient temperature was lower and when females laid later 

clutches. The results of the study support the female nutrition hypothesis, 

suggesting that male incubation feeding enabled the female to spend more time 

incubating. There was no correlation between incubation patterns and incubation 

period and hatching success, but higher female nest attentiveness resulted in 

higher average nestling body mass. 

To conclude, environmental and individual quality usually interact with each 

other and separating their effects can prove extremely difficult. More longitudinal 

and experimental studies are necessary to separate the effects of environmental 

quality and individual quality to determine causal pathways between them and 

avian reproductive performance. 
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De effecten van omgevings- en individuele kwaliteit op reproductief 

vermogen in pimpelmezen 

Vogels hebben specifieke energetische behoeften die variatie in reproductief 

vermogen – zoals life history kenmerken en incubatiegedrag – kunnen 

veroorzaken. De belangrijkste van deze behoeften zijn gerelateerd aan omgevings– 

en individuele eigenschappen. De kwaliteit van de omgeving beïnvloedt deze 

reproductieve kenmerken door effecten op voedselbeschikbaarheid, vooral in 

insectivore vogels. Aanvullend op de kwaliteit van de omgeving, zorgen ook 

verschillen in kwaliteit tussen individuen voor onderscheid in reproductief 

vermogen. In mijn proefschrift heb ik de effecten onderzocht van de omgeving 

(kwaliteit van het habitat en omgevingstemperatuur) en individuele kwaliteit 

(leeftijd en levensduur) op de bezettingsgraad van nestlocaties en aspecten van 

reproductief vermogen – waaronder legdatum, legselgrootte en incubatie patronen 

(incubatie door vrouwen en voer gedrag van de man tijdens de incubatie) – in 

pimpelmezen (Cyanistes caeruleus). Mijn bevindingen heb ik gebruikt om te 

verklaren hoe deze patronen samenvallen met eigenschappen van de levensloop 

(“life history kenmerken”; bijv. aanvang van incubatie and legselgrootte) en zo 

reproductief vermogen beinvloeden.  

In mijn proefschrift laat ik zien dat het aandeel loofbomen in de omgeving 

van het nest, en in het specifiek de dichtheid van Zomereiken (Quercus robur), een 

van de belangrijkste omgevingsfactoren is die reproductief vermogen bepaald in 

pimpelmezen. Naaldbomen daarentegen waren indicatoren van habitat van slechte 

kwaliteit, dat door de vogels werd vermeden. De bezettingsgraad van nestkasten is 

een betrouwbare maat voor de kwaliteit van het habitat: nestkasten met een hogere 

bezettingsgraad zijn geassocieerd met gunstigere reproductieve kenmerken en 

hangen in gebieden met een relatief hogere dichtheid van volwassen Zomereiken.  

Door middel van experimentele manipulatie laat ik zien dat het kappen van 

naald- en loofbomen negatieve effecten heeft op reproductief vermogen in 

pimpelmezen. In het bijzonder laat ik zien dat het kappen van jonge (kleine) 

naaldbomen in de omgeving van het nest de legselgrootte negatief beinvloed.  

De kwaliteit van de omgeving had een significant effect op incubatiepatronen. 

Onafhankelijk van de omgevingstemperatuur namen vrouwen kortere pauzes 

tijdens de incubatieperiode als de proportie loofbomen rond de nestkast toenam. 

Mannen voerden hun vrouwen minder vaak tijdens de incubatie in hogere kwaliteit 

habitat.  

Oudere vrouwen hadden een hoger reproductief vermogen (vervroegde eileg 

en grotere legselgrootte). Ook hadden vrouwen met een langere levensduur een 



Samenvatting 

 
 

157 

vervroegde leeftijdsspecifieke legdatum over hun gehele leven in vergelijking met 

vrouwen met een kortere levensduur. De effecten van leeftijd en individuele 

kwaliteit zijn evolutionair belangrijk voor het reproductief vermogen van 

vrouwen. We hebben echter geen relatie gevonden tussen het leeftijdsspecifieke 

reproductief succes van de vrouw en de leeftijd of levensduur (een maat voor 

kwaliteit) van haar partner. Hieruit concludeer ik dat eigenschappen als legdatum 

en legselgrootte voornamelijk door vrouwen worden bepaald.  

Oudere vrouwen hadden een hogere incubatietemperatuur dan jongere 

vrouwen. Verder verhoogden mannen de voerfrequentie tijdens de incubatie 

wanneer zij een jongere partner hadden, de omgevinstemperatuur lager was, en 

wanneer hun vrouw latere legsels had. De resultaten van deze studie ondersteunen 

de “female nutrition” hypothese, die erop wijst dat het voergedrag van de man de 

vrouw in staat stelt om langer te incuberen. Er was geen verband tussen 

incubatiepatronen, de duur van incubatie en broedsucces, maar meer nestbezoek 

door de vrouw leidde tot een hoger gemiddeld gewicht van de kuikens. 

In conclusie, omgevings- en individuele kwaliteit spelen vaak een rol in 

wisselwerking, en het ontrafelen van deze effecten is daardoor ingewikkeld. Er 

zijn meer longitudinale en experimentele studies nodig om onderscheid te maken 

tussen de effecten van omgevings- en individuele kwaliteit en zo het oorzakelijke 

verband tussen deze effecten en reproductief succes bij vogels te bepalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 




