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De opzet van het onderzoek was de erfelijkheidsgraad van snavel

afmetingen bij de koolmees te bepalen, in de reeds lang door het 1.0.0. 

testudeerde populatie op Vlieland. Van-wege het verband tussen snavel

afmetingen en lichaamsgrootte is ook de erfelijkheidsgraad van de ta.rsus

lengte (als maat voor de lichaamsgrootte) bepaald. 

Snavelafmetingen zijn bepaald via foto• s. 

De erfelijkheidsgraden voor de verschillende snavelmaten bleken 0. 35 à 

0.60 te zijn, niet duidelijk verschillend voor snavellengte, -breedte en 

-hoogte. ~r was geen positieve erfelijkheidsgraad voor tarsuslengte 

aantoonbaar, mogelijk doordat een groot gedeelte van de populatie in 

een ongunstige periode geboren is. 

Tevens bleken snavels in de loop der tijd te veranderen (sosms erg sterk), 

en is er sexueel dimorfisme aangetoond met betrekking tot snavelafmetingen 

en tarsuslengte. 

Assortatieve paring, verschillen tussen deelgebieden, verschillen tussen 

jaarklassen, verschillen tussen immigrant- en autochtone koolmezen en 

inteelt, bleken geen duidelijk aanwezil'!e (dan wel telangrijke) bronnen 

te zijn van over- of onderschatting van de erfelijkheidsgraden. Wel is 

rekening gehouden met de overschatting van de erfelijkheidsgraden bij 

bepaling ervan via broer/zus relaties (ten gevolge van de aanwezigheid 

van een gemeenschappelijk milieu). 
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1. Inleiding. 
============= 

Uit zowel evolutionaire-, genetische- als oecologische stand

punten is het belangrijk te weten in welke mate intraspecifieke variatie 

in kwantitatieve kenmerken erfelijk bepaald is. 

Als evolutionaire veranderingen steeds langzaam en geleidelijk plaats

gevonden hebben, dan kan dit bij aanwezigheid van een zeer geringen hoe

veelheid genetische variatie in natuurlijke populaties. Zijn evolutionaire 

veranderingen echter ootstaan door een canbinatie van periodes waarin een 

serie snelle veranderingen optrad met periodes waarin er weinig of geen 

veranderingen hebben plaatsgevooden (Elredge en Gould, 1972), dan is de 

aanwezigheid van veel meer genetische variatie in natuurlijke populaties 

vereist (zie Van Noordwijk, 1980). 

Het motief van dit onderzoek ligt echter meer in de oecologisch/genetische 

hoek. D3 blijvende invloed die natuurlijke selectie op een bepaald kenmerk 

in een natuurlijke populatie kan hebben, is (naast de selectiedruk) afhan

kelijk van de mate waarin de in de populatie aanwezige variatie van dat 

kenmerk erfelijk bepaald is. Bij het bestuderen van milieu-invloeden in 

natuurlijke populaties is het verder erg nuttig te weten welk deel van de 

totale variatie genetisch is (en dus niet door het milieu bepaald word). 

Als onderdeel van een samenwerkingsproject beoogt dit onderzoek een bij

drage te leveren aan het lange-termijn onderzoek aan de populatie-oecologie 

van de koolmees van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek (1.0.0.) te 

Arnhem en tevens aan het onderzoek van de afdeling Populatie-oecologie 

van de Vakgroep Populatie- en Evolutiebiologie naar de betekenis van erfe

lijke variatie in populaties. 

Er zijn twee theorieën over de organisatie van genetische varia

biliteit in populaties. Volgens de klassieke theorie (zie Muller, 1950) zijn 

individuen in natuurlijke populaties hanozygoot op bijna alle loci (voor de 

z.g. wild-type genen) en heterozygoot op enkele loci (voor nadelige reces

sieve genen). Deze nadelige genen zouden alleen begunstigd worden door selec

tie na een verandering van het milieu. I)3ze theorie zou inhouden dat er in 

natuurlijke populaties slechts een geringe hoeveelheid genetische variatie 

aanwezig is. 

Volgens de evenwiehts-theorie van Wright (1960) is de genetische structuur 

van een populatie in 11 veranderend evenwicht". Individuen in natuurlijke 

populaties zouden heterozygoot zijn op het merendeel van hun loci en er 

zouden voor elk locus vele z.g. iso-allelen mogelijk zijn. D3ze tweede 

theorie zou dus een veel grotere hoeveelheid genetische variatie in natuur

lijke populaties inhouden. 
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Met electraforese-technieken is erg veel enzym-variatie aangetornd in natuur

lijke populaties, zodat Wright's theorie inderdaad opgang lijkt te doen. Voor 

bijna alle en zynJ-variaties is echter oo bekend of ze in selectie-opzicht 

betekenis hebben. Daarmee blijft de vraag, hoe algemeen in natuurlijke popu

laties genetische variatie van oecologisch belangrijke kenmerken is, open. 

Van oecologisch belangrijke kenmerken wordt gedacht dat door langdurige 

natuurlijke selectie de gemiddelde waarden hiervan constant zijn en waarden 

zijn die een maximale 11 fitness 11 tot gevolg hebben, zodat de mate waarin de 

in de populatie aanwezige variatie erfelijk bepaald is (hetgeen wordt weer

gegeven door de erfelijkheidsgraad) voor deze kenmerken dus laag zou zijn 

(Falconer, 1960). 

Dit anderzoek is opgezet om te bepalen in welke mate intra

specifieke variatie in snavelafmetingen bij de koolmees erfelijk bepaald 

is. De snavelgrootte en -vorm zijn oecologisch belangrijk omdat ze bepa

lend zijn voor (mogelijk bepaald zijn door) de voedingsgewoontes. Er is 

in het vogelrijk dan ook een grote verscheidenheid aan snavels. Zelfs 

nauw verwante soorten verschillen vaak in snavelgrootte, vooral als deze 

in hetzelfde gebied voorkomen (Lack, 1944). 

Vanwege de samenhang van snave~grootte met lichaamsgrootte, is ook de tar

suslengte (als maat voor de lichaamsgrootte) in het onderzoek betrokken. 

Er zijn in het verleden maar enkele studies geweest naar de 

erfelijkheidsgraad van kwantitatieve kenmerken in natuurlijke populaties. 

E:r is wel veel onderzoek gedaan in de landbouw en veeteelt. Dit laatste 

om economische redenen (verbeteringen via selectie), maar ook omdat hier 

erg vaak stambomen ter beschikking staan. Voor de bepaling van erfelijk

heictsgraden is het namelijk nodig om de familie-relaties tussen de indi

viduen te kennen. 

Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van he~ lange-tennijn 

ooderzoek aan koolmeespopulaties van het I. O.O. Doordat gedurende een groot 

aantal jaren nestjongen (evenals eventueel engeringde volwassen vogels) 

geringd, en de ouders geidentificeerd zijn, kan gewerkt worden roet een 

groot aantal familie-relaties. 

Vanwege de problemen die zich voordoen bij het meten van snavels in het 

veld (o.a. bewegen van de snavel) en om beschadigingen te voorkomen, zijn 

de snavels gemeten via foto's. Deze methode is ontwikkeld door Aria van 

Noordwijk en Jurgen Mook (Mook, 1980). 

De snavelfoto 1 s zijn genomen op Vlieland, tijdens het broedseizoen en 

bij avondcontroles in 1979. Tijdens dezelfde perioden werden tarsus

metinp;en verricht, als onderdeel van de normale werkzaamheden van het 
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I.O. 0. 31avelfoto 1 s zijn hoofdzakelijk genomen van adulte vogels, tarsi 

zijn eveneens gemeten !Jij juveniele koolmezen (nest jongen, ongeveer 15 

dagen oud). 

f~en tamelijk v.eisoleerde populatie, zoals op dit waddeneiland, is erg 

geschikt voor een dergelijk onderzoek; door de lage immigratie zijn erg 

veel familie-relaties bekend. 

Op Vlieland is bos aangeplant sinds 1891. f~r zijn 5 aanplantingen, van 

elkaar gescheiden door niet-beboste stukken (zie figuur A). De bossen 

zijn deels naald-, deels gemengde bossen. 

lkm 
L-----.J 

h/?!] bos 

Figuur A. Vlieland, met ligging van de bossen. 

Omdat nog niet geheel duidelijk was, wélke snavelmaten bij de 

toegepaste methode het betrouwbaarste zijn, zijn er verschillende lengte-, 

breedte- en hoogte-maten genomen. Dit zijn die maten die uit het ender

zoek van Mook ( 1980) als de gtmstigste naar voren kwamen, aangevuld met 

enkele andere (voornamelijk maten waarbij een neusgat als referentie 

genomen is). 

Ter bepaling van de onderlinge samenhang van de snavelmaten zijn de 

correlaties tussen de verschillende snavelmaten berekend. Kennis van de 

ooderlinge samenhang van de verschillende snavelmaten is mede belangrijk 

om een idee te krijgen of bijv. een bepaalde lengtemaat ook goed bruik

baar is als lengtemaat (i.c. te zien aan de correlaties met de andere 

lengtematen). Ook zi.in correlaties tussen de snave.lmaten en de tarsus

lengte bepaald, om na te gaan in hoeverre verschillen in snavelafmetingen 

een gevolg kunnen zijn van een verschil in lichaamsgrootte (daar een ver

band tussen snavelafmetingen en lichaamsgrootte voor de hand ligt). 
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De sn avelfoto' s zijn gemaakt in twee ver.schillende periodes ( broedsei

zoen en avondcontroles in de winter). Ook de metingen aan beide groepen 

foto's zijn gedurende verschillende periodes verricht. Daarom is 

nagegaan of er verschillen bestaan tussen de snavelmetingen van beide 

periodes. 

Voor het tapalen van de erfelijkheidsgraad is het belangrijk om te weten 

of er, met betrekking tot de snavelmaten en de tarsuslengte: 

- sprake is van assortatieve paring, 

- sexueel àimo rf isme best a at , 

- verschillen bestaan tussen de verschillende bosgebieden, 

- verschillen bestaan tussen de verschillende jaarklassen, 

- verschillen bestaan tussen immigrant- en autochtone koolmezen. 

Deze mogelijkheden zijn in dit ooderzoek ooderzocht. 

Qn een beter idee te krijgen van de betekenis van de uit dit onderzoek 

volgende erfelijkheidsgraden, zijn de herhaalbaarheden voor de snavel

maten en de tarsuslengte bepaald. 

Daarna zijn de erfelijkheidegraden bepaald, waarbij gebruik is gemaakt 

' van 7 verschillende familie-relaties. 

----··---
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JL ~léiLeriaal en methoden~ 
=-=~===========~=======~-

Voor höt maken van de snav~:~l-

foto• s is gebruik gemaakt van neven

staande opstelling {figuur l::l). Op het 

frame ziJn een fototol!stel (Olympus-Pen 

EE3 met twee voorzetlenzen (B+W, 4).5 ~~. 

2 en 3)) en een flitsapparaat (BraW1 AG, 

type 200 H) gemooteerd. I:e afstand A be

droeg! ~J cm. Voor de foto•s is zwart

wit film gebruikt (voornamelijk: Ilford 

PANF, A~A 50, DIN 18, ook: llford, FP4, 

AöA 125, DIN 24). Het fototoestel is 

ingesteld op f%11. 

Naast de snavel, die bij B 

op een p.laatselijke verlaging in de 

bodemplaat gelegd is, zijn per foto ook 

de volgnummers van de vogel en de foto, 

een da~nunmer en een referentie-maat (C) 

gefotografeerd. La verlaging in de bO

demplaat zorgde ervoor dat het midden 

van de snavel in één vlak lag met de 

referentie-strepen). Met de referentie 

koo later de vergrotingaf actor, en daar

mee dus de exacte grootte van elke sna

velmaat, bepaald worden. De afstand 

tussen de twee streepjes (gemeten aan de 

kant van de snavel, tussen de middens 

van elk streepje) bedroeg 2.016 cm. 

Zie voor het overzicht de nevenstaande 

schets (figuur C). 

V66r het nemen van elke foto 

zijn de borstelveertjes rond snavelba

sis en neusgaten teruggestreken ten

einde snavelbasis en neusgaten duide

lijk op de foto te krijgen. 

' 

A 

- ... 

Figuur l:J. Schema van de opstelling 

waannee de snavelfoto• s 

gemaakt zijn. 

I \ 

- --~-~-- -~-

ö -

figuur C, SchetB snavelfoto (zijaanzicht). 



lli negatieven van de foto• s zijn geprojecteerd or een muur, 

ongeveer 5 maal (4.91 tot 5.12) de ware grootte. 

Aan deze negatieven zijn per vo~el 9 verschillende snavelmaten gemeten, 

Alle metingen (inclusief referentie-maat) zijn in drievoud uitgevoerd 

per foto, m het algemeen van 4 foto• s '(duplo' s van zowel boven- als 

zijaan zicht). ~ metingen zijn uitgevoerd met een. schuifmaat (Mitutoyo, 

n auwkeuri ghe id 0. 1 mm) • 

~ volpende snavelmaten zijn bepaald (zie ook de figuren D en E): 

Fi~uur D. Boven- en zijaanzicht van een koolmees-snavel. 

1. "Lengte tot raaklijn 11 aan de borstelveertjes, gemeten aan het boven

aanzicht van de snavel. ~ raaklijn is haaks op de lengte-as van de 

snavel getrokken. Indien de raaklijn voor de linker- en rechterzijde 

van de snavel niet samenviel, is een lijn er midden t'ussenin genomen. 

2. "Lengte tot neusgat (b) 11 , gemeten aan het bovenaanzicht. Hiervoor 

is een hulpli.in getrokken langs de voorkant van de randen om de neus

gaten, haaks op de lengte-as van de snavel. Indien deze lijn voor linker

en rechter neusgat niet samenviel, is een lijn er midden tussenin ~no-

men. 

J, 11 Lengte tot neusgat (z) 11 , gemeten aan het zijaanzicht. Hiervoor is 

een hulplijn getrokken langs de voorkant van de rand om het neusgat, 

haaks op de lijn die het zijaanzicht van de snavel in twee gelijke 

helften verdeelt . In die p,evallen waarbij de rand om hem neusgat aan 

de voorzijde onduidelijk begrensd was (hetgeen herhaaldelijk voorkwam), 

is de rand zoals deze aan de zijkanten van het neus,zat te zien was, 

naar de voorkant gecontinueerd: 
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4. 11 1engte tot snavelbasis 11 , gemeten aan het bovenaanzicht van de snavel. 

flls snavelbas'i1s' 1Ïs de verst naar achteren lip;gende vrije rand van de 

snavel genomen. 

,5. 11 Breedte op 0.6 cm 11 , gemeten aan het bovenaanzicht. Hiervoor is een 

lijn getrokken, haaks op de lenpte-as van de snavel, op 0.6 cm afstand 

van de snavelpwlt ( 0.6 cm bepaald aan de hand van de referentie-maat). 

6. 11 Breedte bij neusgat 11 , gemeten aan het bovenaanZicht. Hiervoor is de 

ooder 2 genoemde lijn getrokken (lan~s de voorkant van de rand om de 

neusgaten). 

7'. ·'11 Hoogte op 0.6 cm 11 , gemeten aan het zijaanzicht. Hiervoor is een lijn 

getrokken haaks op.de lijn die het zijaanzicht in twee gelijke helften 

verdeelt, op 0.6 cm afstand van de snavelpunt. 

8. 11 Hoogte maximaal 11 , ~meten a~ het zijaanzicht. Hiervoor is een lijn 

getrokken haaks op de lijn die het zijaanzicht in twee gelijke helften 

verdeelt, op dè plaats waar de hoo,z;te maximaal is én nog niet overgaat 

in het erg hoge gedeelte aan de basis van de snavel. 

(Bij sommige enavels, evenals bij enderstaande schets, verloopt de hoogte

toename geleidalijk en is er geen duidelijk punt met een "maximale hoogte). 
9. 11 Hoogte bij neusgat", gemeten aa'l het &ijalil'lzicht. HierYoor is da <11à!tr 

) genoemde lijn getrokken (langs de voorkalt van de rlnd .. c:. bet neusgat). 

I 
I 

/J. ' 
I 
I 

I --- _..._ ~Jfr. 

/ 

figuur ~~. Schetsen ter illustratie van de snavelmaten. 

Bij het bovenaanzicht zijn de lengtematen {o!;emeten langs de lengte-as 

van de snavel, bij het zijaanzicht langs de lijn die het zijaanzicht 

10 -



in twee gelijke helften verdeeld. 

Indien (bij het zijaan zicht) de boven- en ondersnavel niet even ver 

naar voren uitstaken, is de punt van de bovensnavel aangehouden als 

snavelpunt. 

D3 tarsuslengte (bepa~d volgens Svensson, 1970) is gemeten 

met een schuifmaat (Mitutoyo, nauwkeurigheid 0.1 mm). 

Voor een schatting van de verschillende variantie-componenten 

bij de snavelmetingen, is gebruik gemaakt van een 11 three-level nested 

anova, model Il 11 (Sokal en Rohlf, 1969). Schema variantie-analyse: 

individu 1 etc.--+ N individuen 

vangsten (2 per individu) 

foto•s (2 per vangst) 

metïngen (3 per foto). 

Voor het nagaan van verschillen tussen de snavelmetingen van . 
de twee vangstperiodes, is een 11 two way analysis of varianee, paired 

comparisoos, model II" gebruikt (Sokal en Rohlf, 1969). Schema variantie..;. 

analyse: individu 1 vangst 1 vangst 2 . ., 

individu 2 

individu 3 

vangst 1 

vangst 1 

etc.---+ N individuen 

vangst 2 

vangst 2 

.(2 groepen, N individuen) 

Herhaalbaarheden zijn berekend als: (totale variantie-· 

variantie binnen individuen) / totale variantie (Falconer, 1960). 

Deze variantie-canponenten zijn bepaald via een 11 sin~le classification 

analysis of variance, model II" (Sokal en Rohlf, 1969). Schema: 

vangst 1 

vangst 2 

individu 1 

individu 1 

individu 2 

individu 2 

(2 replica's, N groepen). 

individu 3 etc .-t N individuen 

individu 3 idem 

De laatstgenoemde statistische me}hode is eveneens gebruikt 

bij het bepalen van de verschillen tussen: ~annelijke- en vrouwelijke 

koolmezen, koolmezen van de verschillende deelgebiedje_;;>, koolmezen van 

verschillende jaarklassen en immigrant- en autochtone koolmezen. 

Schema variantie-analyse: 

groep 1 individu 1 individu 2 individu J e te.---. N 1 individuen 

groep 2 individu 1 individu 2 individu J etc. ---.N2 individuen 

(2 groepen, respect. N
1 

en N2 individuen per groep). 

-----------· -----
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Indien de varianties tussen de twee groepen simificant verschilden,· 

is getoetst via een benadering van de t-toets (Sokal en Rohlf, 1969). 

Voor het bepalen van assortatieve paring en de correlaties 

tussen d~ Vb~s~hillende lichaamsmaten, zijn product-moment correlatie

coëfficiënten berekend. 

Erfelijkheidsgraden zijn gedefinieerd als: additief genetische 

variantie I fenatypische variantie (Falconer, 1960). Ze zijn berekend 

via·regressies, product-moment correlaties of groepscorrelaties tussen .. 
verschillende familieleden. Via de t-toets is bepaald of regressies en 

p.m.-correlaties significant zijn. 

Groepscorrelaties zijn, bepaald als: variantie tussen groepen / (variantie 

tussen groepen + variantie binnen g~oepen), hetgeen overeenkomt met: 

covariantie I totale variantie (Sokal en Rohlf, 1969). 

Bij de correlaties zijn 95~ betrouwbaarheids-.intervallen berekend via 

z-transformatie. Bij de groepscorrelaties is echter een correctie voor 

z ingevoerd: z'=z+(ll(2a-4.)), a is het aantal paren (Snedecor, 1956), en 

is getoetst op significantie van de correlatie-coëfficiënt via bereke

ning van F (via variantie-analyse). 

Gewogen gemiddeldes zijn ~paald volgens Sokal en Rohlf ( 1969). 

-------~ -- -------
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Tijdens het broedseizoen ZlJn er ook enkele snavelfoto's ge

maakt van nestjongen (:t 15 dagen oud). Uit onderstaande schetsen (figuur 

Ji')blijkt dat de snavels in dit stadiwn nog er.g·veel verschillen van die 

van adulte koolmezen. Het is niet bekend wanneer de koolmees-snavels 

volgroeid zijn. Volgens 9nith en Zach (1979) treedt er bij de jonge 

"Song Sparrows" (Melospiza melodia) groei op in de snavels tot on-

geveer de se week. 

A I~ 

Figuur F. Snavels van een volwassen koolmees (links) en een nestjong. 

De tarsus daarentegen is wel vqlgroeid op de 15e dag (zie ook de tabal-
e 

len 5 en 17). Volgens Garnett (1976) is de tarsus reeds op de 11 dag 

volgroeid, volgens Van Noordwijk (1977) kan dit (onder zeer slechte 

voedselcondities) tot de 1Je dag duren. 

Daarom zijn de snavelfoto's van nestjongen verder niet verwerkt, terwijl 

de tarsusmetingen verricht aan nestjongen wel gebruikt zijn. Omdat er 

echter een duidelijk verschil tussen de sexen bestaat (zie later), zijn 

alleen de metingen van de jongen gebruikt waarvan de sexe zeker was 

(door terugvangst), ten zij anders vermeld. 

Van een aantal vogels kon niet elke snavelmaat aan twee foto's 

gemeten worden. Of ook metingen aan slechts één foto gebruikt konden 

worden, is nagegaan aan de hand van een variantie-analyse. Hiervoor 

zijn alleen die metingen gebruikt waarvan de vogels in beide perioden 
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·gevangen zijn. De via de variantie-analyse verkregen schatting van de 

variantie-componenten staat weergegeven in tabel 1. Hieruit blijkt dat 

de variantie tussen de foto's slechts een klein gedeelte van de som 

van de varianties uitmaakt (gemiddeld 8~). Daarom is besloten om verder 

ook die metingen te gebruiken die aan één foto verricht zijn. 

).1. Seizoensvariatie. 

Er is tevens een variantie-analyse uitgevoerd om na te gaan 

of er.duidelijke verschillen zijn tussen de snavelmetingen van de beide 

v'àrl'gstperiodes. Hiervoor zijn alleen de metingen gebruikt van de .voge~s 

die in beide periodes gevangen zijn, De resultaten staan vermeld in 

tabel 2 .A. Hieruit bli.1kt dat de verschillen tussen de twee vangstperi-. 
odes nogal groo:t zijn (bij 6 van de 9 snavelmaten zijn de ze significant) 

en dat de metingen van de beide vangstperiodes dus niet zonder meer 

samengevoegd kunnen worden. 

Vanwege de erg hoge herhaalbaarheid voor de tarsuslengte (zie later) 

is niet nagegaan of er verschillen bestaan tussen de tarsusmetingen 

v.an de twee vangstperiodes. 
/' 

De indruk bestond dat de verschillen in snavelmaten tusserr de twee pe-
.. 

riodes althans gedeeltelijk veroorzaakt zijn door snavels ·met eèn · Sfwij-· 

king. Daarom zijn deze snavels verder. buiten beschouwing gelaten. Het 

betrof in totaal 15 (van de 2)6) vangsten. Enkele van deze afwijken~ 

snavels staan afgebeeld in onderstu.nde figuur G. 

Uit tabel 2. B blijkt echter dat na het weglaten van de afwijkende snà
vels de verschillen tussen de twee vangstperiodes nog vrij .groot zijri 

(ofschoon mogelijk wat kleiner). Bij 5 snavelmaten zijn de verschillen 
I 

ook nu nog significant. 

De oorzaak van de verschillen tussen de metingen van de twee vangstpe~ 
! 

riodes zou zowel seizoensvariatie in de snav,ls zelf, als een verschil-
' lende interpretatie van de snavels bij de twee meetperiodes kunnen zijn. 

. . . \ 

Qn ~en indruk te krijgen van het aandeel van beide · oorzake~., zijn van 

elke snavelmaat de metingen van de drie vogeTs waarbij het grootste 

verschil tussen de twee periodes opgetreden f.as, opn~euw ver.richt. 

Uit tabel J blijkt dat de verschillen voor het grootste/gedeelte (ge

middeld 67~) veroorzaakt lijken te worden door echte verschillen van 

de snavels. Van .enkele vogels waarbij de snavels in de loop der tijd 

duidelijk veranderd zijn, staan foto's afgebeeld in onderstaande figuur 

H. 
Ook tijdens het broedseizoen 1980 zijn snavelfoto's genomen. Ofschoon 

·'· 
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A. A. 

----------------1---------------

Figuur G. fukele afwijkende koolmeessnavels (bij fl bovenaanzicht). 

Koolmezen: fl: nr. BJ47758, d", geb. 174 (foto juni I 79) 

B: nr. B442777' l! ' geb 1 78 (foto juni 1 79) 

C: nr. B44Jo61, ~' geb. '77 (foto juni '79) 

D: nr. 8)8)001, d', geb. '-76 (foto juni '79) 

!!:: nr. BJ8J099, d', p:eb. '76 (foto dec. I 79) 

F: nr. 8)47894, ~' geb. '75 (foto juni '79) 

deze snavels niet gemeten zijn, bleek bij het vergelijken van de foto's 

met die van de andere vangstperiodes dat veranderinp:en in ffiavelafmetin

gen binnen individuen hier erg duidelijk naar voren kwamen. De snavels 

van enkele individuen staan daarom afgebeeld in onderstaande figuur I. 

).2. Herhaalbaarheden van de metingen. 

De herhaalbaarheden voor de verschillende snavelmaten staan weergegeven 

in tabel 4, die voor de tarsuslengte in tabel 5 (zowel m~t als zonder 

metingen verricht aan nestjongen. 
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B. 

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

D. --"'~ • \~ 

-~~ 

broedtmizoen 19?9 (juni) 

-~ 

- ~ 

'(~~ 
~~ ~ 

( --~ 
.. 

avooucontroles 1t;?9 (december) 

Figuur H. Enkele snavels die tussen de twee vangstperiodes duidelijk 

veranderd zijn. Bij mezen 11 en B bovenaanzicht van de snavel. 

Koolmezen: A: nr. BJ47998, d', !!eb. '76 

8: nr. 8347758, 0, geb. '74 

C: nr. BJ8J001, d", geb. I 76 

D: nr. 838 3099' d"' geb. '76 

VanwAge de duidelijke verschillen tussen de twee sexen (zie later) staan 

de herhaalbaarheden voor de mannetjes en vrouwtjes apart en gecombineerd 

weergegeven. Een duiqelijk verschil tussen de twee sexen heeft namelijk 

bij samenvoegen van de twee sexen, een hogere herhaalbaarheid tot gevolg. 

Dit blijkt bij vergroting van het sexueel dimorfisme (zie tabel 5); 

verhoging van de tarsuslengte bij de mannetjes met 10 mm verhoogt de 

herhaalbaarheid van 0.93 tot 1.00. 
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B. 

I 

I 
-r----------

I 

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

------~----------+--------------------~----------------

c.~!~ 
----------------~ 

D.·~:~ 
i-----------------
1 

/ 

/ 

broedtJeizoen 1979 1 avoodcootroln '79 I broedgei2'.nf>n t?eC 
I 

Figuur I. I•:Okele snavPls die in de loop der tijd duidelijk veranderd 

~met inbee:rip van de vangsten van het broedseizoen 1 tl0. 

(afwijkende vergrotinl!sfactor bi.i (1.1) 

Koolmezen: J\ : nr. B4-42777 I 9 I ~eb. '78 

8: nr. B415850 1 ~ I geb. '77 

C: nr. B'+336J7 t d' I geb. '78 

D: nr. 8443028, ~. geb. '78 

t;:r is in het algemeen een grote spreiding tussen de verschillende schat

tingen van de herhaalbaarheden voor de snavelmaten . .1)3 herhaal baarneden 

liggen meestal in de orde van e:rootte van 0.2 à O.J, waarbij de nernaal

baarheid voor "hoogte op·0.6 cm" duidelijk hoger, en die voor''lengte 

tot raaklijn" duidelijk lager ligt (gemiddeld re speet. 0. 6) en -0 .42), 

lli l1erl1aal baarhe id voor de tarsuslengte blijkt ongeveer 0.90 te zijn. 

Vanwege de duideli,ike verschillen bij de snéwelmat.en tussen 

dP twee vangstperiode 1 s, en de lage herhaalbaarheden, zijn de verdere 

bewerkinp;en uitgevoerd aan de metingen van beide periode' s apart en 
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~ecombineerd. In enkele gevallen waarbij de aantallen erg laag waren, 

is alleen de gecombineerde dataset gebruikt. Bij het combineren van de 

metingen zijn gemiddéldes berekend en zijn geen correcties toegepast. 

Vanwege de hoge herhaalbaarheden bij de tarsuslengte, is hier verder 

alleen gewerkt met de metingen van de beide vangstperiodes gecombineerd, 

waarbij dus ook de metingen verricht aan nestjongen. 

~.J. Correlaties tussen de maten. 

De cqrre~aties tussen de verschillende snavelmaten onderling 

staan in de deeltabellen 6,· die tussen de snavelmaten en de tarsuslengte 

staan in tabel 7 weergegeven. 

Uit de deeltabellen 6 blijkt het onderstaande: 

a. re correlaties tussen de lengtematen onderling ( 11 lengte tot raaklijn 11 

in mindere mate) e!l tussen de verschillende hoogtematen onderling, 

zijn vrij hoog: de correlaties tussen de lengtematen zijn gemiddeld 

0.58 (bij uitsluiting van "lengte tot raaklijn 11 0.78, de correlaties 

tussen 11 lengte tot raaklijn en de andere lengtemateç. zijn gemid,deld 

0.37), de correlaties tussen re hoogtematen zijn gemiddel.d 0.65. 

re correlaties tussen de twee breedtematen zijn wat lager (gemiddeld 

0.35), maar wel significant. 

b. re correlaties tussen de verschUlende lengtematen enerzijds en 
11 breedte op 0.6 cm 11 en "hoogte op 0.6 cm" anderzijds, zijn over het 

geheel genomen negatief (gemiddeld respect. -0.)6 en -0.15). 

c. re correlaties tussen de verschillende snavelmaten liggen bij de 

metingen van het broedseizoen in het algemeen wat ),ager dan bij de 

metingen van de avondcontroles (gemiddeld respect. 0.12 en 0.29). 

Dit is het duidelijkst bij de correlaties met de hoogtematen (hier 

gemiddeld respect. 0.03 en 0.31): 

d. De correlaties tussen de verschillende snavelmaten zijn (met uitzon

dering van de onder b genoemde) in het algemeen positief (in 76 van 

de 84 gevallen). 

Uit tabel 7 blijkt dat de tarsuslengte in het algemeen sterker gecorre

leerd is met de breedte-· eh hoogtematen dan met de lengtematen (corr. 

gemiddeld respect. ·0.18, 0.25 en 0.05). re correlaties met de snavel

ma.ten zijn wel vaak significant,· doch niet erg hoog (gemiddelde corre

latie 0.15, in 16 van de 27 gevallen zijn de' correlaties significant). 

18 -



).4. Assortatieve paring. 

Er is nagegaan of er een correlatie bestaat, met betrekking 

tot snavelmaten en tarsuslengte, tussen mannetjes en vrouwtjes van het

zelfde nest. Dit is alleen gedaan voor de metingen die in het broedsei

zoen verricht zijn. 

~ resultaten staan in tabel 8. 

Hieruit blijkt dat er voor géén van de maten een duidelijke correlatie 

bestaat tussen mannetje en vrouwtje van een paar (correlaties bij de 

?fl,Çt.velmaten gemiddeld 0.05, bij de tarsuslengte 0.02, geen van de corre

laties is signific!illt). 

).5. Sexueel dimorfisme. 

Voor de bepaling van de aanwezigheid van sexueel dimorfisme 

is nagegaan of er verschillen bestaan tussen mannetjes en vrouwtjes. 

De resultaten staan in de tabellen 9 en 10. 

/\lle gemiddelde snavelbreedtes en -hoogtes zijn zowel, voor de vangsten 

van broedseizoen en avondcontroles apart als gecombineerd, bij de vrouw

tjes significant kleiner dan bij de mannetjes. 

De gemiddelde 11 lengte tot raaklijn 11 is voor de vangsten van het broed

seizoen bij de vrouwtjes significant groter dan bij de mannetjes, voor 

de vangsten van de avondcontroles is dit juist omgekeerd en voor de vang

sten van broedseizoen en avondcontroles gecombineerd zijn de verschillen 

niet significant. 

De gemiddeldes van de overige lengtematen zijn voor de vangsten van de 

avondcontroles en voor de vangsten van broedseizoen en avondcontroles 

gecombineerd in alle gevallen bij de vrouwtjes significant kleiner dan 

bij de mannetjes. Dit laatste blijkt niet he·t geval te zijn· voor de 

vangsten van het broedseizoen apart. 

Gesteld kan dus worden dat de snavelmaten van vrouwtjes klëiner zijn 

dan die van mannetjes, mogelijk met uitzondeTing van de 11 lengte tot 

raaklijn". 

Uit tabel 10 blijkt dat bok de tirsuslengte bij vrouwtJes duidelijk 

minder is (de gemiddelde tarsuslengtes zijn voor vrouwtjes en mannetjes 

respect. 19.11+ en 19.70 mm, de verschillen zijn significant). 
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).6. Locale verschillen. 

l~r Zl.Jn op· Vlieland 5 duidelijk afgegrensde bosgebieden (zie 

figuur A, blz. 6); 4 kleine gebieden aan de westelijke kant van het ei

land en ~en groter gebied rond het dorp .. Vanwege de lage aantallen kool

me.zen in de kleine (westelijke) gebiedjes, zijn voor dit deelonderzoekje 

deze gebieden samengevoegd. 

Mogelijk zijn niet alle vogels die zowel tijdens het broedseizoen als 

bij de avondcontroles gevangen zijn, ook beide keren in hetzelfde gebied 

gevangen. Daarom zijn hier de metingen van beide vangstperiodes niet 

gecombineerd. 

De resultaten staan in de tabellen 11, 12 en 1) en zijn als volgt. 

Bij de snavellengte-ma~en zijn de verschillen tussen de gebieden in 

enkele gevallen (4 van de 26) significant. Maar de verschillen (zelfs 

de significante-) zijn niet consistent, zodat niet tot een verschil in 

snavellengte tussen de gebieden besloten kan worden. 

Bij de snavelbreedte-maten zijn er geen significante verschillen tussen 

de ge bieden . 

De snavelhoogte echter lijkt bij de vogels die rond het dorp gevangen 
I 

zijn, groter te zijn. Voor zowel de vangsten van het broedseizoen als 

voor die van de avondcontroles zijn de gemiddeldes voor alle hoogtematen 

bij de vogels die rond het dorp gevangen zijn hoger dan bij de vogels 

die in de overige gebieden gevangen .zijn, en de verschillen zijn in 

8 van de 18 gevallen significant. 

Met betrekking tot de gemiddelde tarsuslengtes bestaan er geen duidelijke 

verschillen tussen de gebieden (géén van de verschillen is significant). 

).7. Verschillen tussen jaarklassen. 

Voor de vangsten van het broedseizoen Zl.Jn de voge~s onder

verdeeld in: "geboren 1978" en "geboren vóór 1978'. Vanwege ·de vrij lage 

aantallen in de groep 11 geboren vóór 1978 11 , i~ deze niet verder onder

verdeeld. 

Voor de vangsten van de avondcontroles en voor de vangsten van broedsei

zoen en avondcontroles gecombineerd, zijn de individuen onderverdeeld in: 

"geboren 1979", "geboren 1978" en "geboren vóór 1978". 

Bij de tarsuslengte is tevens nagegaan of er· ti,idens het broedseizoen 

een verschil bestond tusssen de, adulte vogels en de nestjongen (:t 15 

dagen oud). Hiervoor zijn ook de metingen gebruikt van jonge vogels 

waarvan de sexe onzeker is. 

20 -



. 
De resultaten met betrekking tot de verschillende snavelmaten staan 

weergegeven in de tabellen 14, 15 en 16, die met betrekking tot de tar

suslengte in de tabellen 17 en 18. 

Uit de tabellen 14 en 15 is te concluderen dat er geen verschillen be

staan in de gemiddeldes van de snavelmaten tussen de vogels die in 1978 

geboren zijn en degenen die vóór 1978 geboren zijn (in slechts 3 van de 

.54 ~evallen zijn de verschillen significant). Er blijken volgens tabel 

1.5 wel verschillen te bestaan in de gemiddeldes van de snavelafmetingen 

tussen de vogels die in 1979 geboren zijn en de andere twee groepen 

l<~olmezen, echter alleen bij de mannetje~ (bi.i de vrouwtjes zijn de 

verschillen tussen de jaarklassen niet consistent en in geen van de 

gevallen significant). Bij de mannetjes zijn de gemiddeldes van alle 

snavellengte-maten, 11 b,reedte bij neusgat" en .de snavelhoogte-maten (met 

uitzondering van 11 ho<;>gte op 0.6 cm") voor de in 1979 geboren vogels 

lager dan die voor de andere groepen, en in 8 van de 14 gevallen zijn 

de verschillen significant. De gemiddeldes van de snavelmaten "breedte 

op 0, 6 cm 11 en "hoogtè op 0.6 cm" zijn wel hoger, maar dit komt waarschijn

lijk door het korter zijn van de snavels (negatieve correlaties tussen 

deze snavelmaten enerzijds en de lengtematen anderzijds, zie eerder). 
- I . 

De in 1979 geboren mannetjes hebben dus een kortere , smallere en minder 

hoge snavel dan de overige mannetjes. 

De verschillen in tabel 16 zijn waarschijnlijk voor een groot deel geen 

reMle verschillen, omdat de jaarklassen zeer onevenredig over de twee 

vangstperiodes verdeeld zi.)n. Van de in 1979 geboren vogels zijn .name

lijk alleen snB:velfoto 1 s bij de avondcontroles genomen en er bleken 

duidelijke verschillen tussen de twee vangstperiodes te bestaan (zie 

tabel 2). Zo zouden de belangrijkste cmclusies n.a.v .• tabel 16 zijn 

dat van de in 1979 geboren dieren de "lengte tot raaklijn" kleiner, de 
11 breedte op 0.6· cm" groter en de "hoogte maximaal" kleiner is dan van 

de andere twee groepen koolmezen (hier zijn _in 17 van de 18 gevallen 

de verschillen significant). Deze snavelmaten blijken echter ook signi

ficant (en in dezelfde richting) te verschillen tussen de. twee vangst

periodes (tabel 2). Er kunnen dus geen conclusies getrokken worden uit 

tabel 16. 

Uit de tabellen 17 en 18 is te· concluderen dat er geen 'duidelijke ver

schillen zijn in tarsuslengte tussen de verschillende jaarklassen (de 

verschillen zijn niet consistent en nergens significant). 

Tevens blijkt uit de tabellen 17 en 18 dat de tarsi van de juvenile 

dieren op de 15e dag reeds volgroeid waren; bij de tijdens het broed

seizoen gemeten vogels was de tarsuslengrebij de _volwassen vogels ge

middeld 19.32 mm en bij de nestjongen 19.43 mm (het verschil is niet 
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significant), bij de tijdens de avondcontroles gemeten vogels was de 

tarsuslengte bij de in 1979 geboren vogels gemiddeld 19.49 mm. 

3.8. Verschillen tussen immigrant- en autochtone koolmezen. 

De scneid~g immigrant - autochtoon is niet absoluut. Kool

mezen die niet in een (gecontroleerde) nestkast op Vlieland geboren 

zijn, zijn ook als immigrant beschouwd. Het aandeel van deze 11 anechte 

,i(nmigranten 11 lijkt echter gering te zijn. 

De aantallen immigrant koolmezen op Vlieland blijken gering te zijn: 
' ' 

22% van de bij broedseizoen en avondcontroles gevangen adulte dieren 

waren immigranten. 

De gemiddeldes van de verschillende snavelmaten voor immigrant- en au

tochtone koolmezen staan in de tabellen 19, 20 en 21.·De tarsuslengtes 

voor beide groepen staan in tabel 22. 

Zowel met betrekking tot de tarsuslengte als de verschillende snavel

maten, bli.ikt er geen duidelijk verschil tussen de immigrant- en autoch

tone koolmezen: te bestaan (de verschillen zijn niet c~sistent en slechts 

in 3 van de 84 gevallen significant). 

).9. Erfelijkheidsgraden voor de snavelmaten en de tarsuslengte. 

Erfelijkheidsgraden zijn bepaald via de volgende regressies 

of correlaties: gemiddelde ouder-- (gemidd.) kind, één ouder-- kind, 

broer of zus -- broer of zus (hierna aangeduid als broer/zus), halfbroer 

of halfzus-- halfbroer of halfzus (hierna: halfbroer/halfzus), tante 

of oom-- nicht of neef, nicht of neef nicht of neef (hierna: nicht/ 

neef) en grootouder -- kleinkind. 

In verband met het kleine gedeelte identieke· genen (en daarmee hoge om

rekeningsfactor van regressie- of correlatie-coëfficiënt.naar erfelijk

heidsgraad) zijn verdere verwanten (bijv. t.ante of oom -- halfnicht of 

halfneef) niet gebruikt voor berekening van erfelijkheidsgraden. 

~:~~~~:~~-~~~::_::_~~~: In verband met de lage aantallen 
gemiddelde ouder --kind paren bij de metingen van broedseizoen en avond-

controles apart (0 tot 2), zijn de regressies alleen berekend voor de 

combinatie van beide vangstperiodes. 

De resultaten staan in de tabellen 23 en 24 (respect. snavelmaten en 

tarsuslengte). Voor tabel 24.B zijn ook de metingen gebruikt van nest-
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jongen die later niet terug!!evangen zijn (sexe is dus onzeker). 

Voor de snavelmaten variëren de erfelijkheidsgraden hier van -0.0~ tot 

0.49 (en zijn gemiddeld 0.20). Voor de tarsuslengte variëren de erfelijk

heictsgraden van -0.19 tot 0.12 (gemiddeld -0.0)). 

~~~-~~~~:_::_~~9.: llierbij z.ijn de erfelijkheidsgraden berekend 

via moeder -- dochter, moeder -- zaan, vader -- zoon en vader -- dochter 

regressies. De resultaten staan in de tabellen 25, Z6, 27 en 28 (tarsus

lengte). 

De verschillende schattingen van de erfelijkheidsgraden van de snavel

maten variëren voor de vangsten van het broedseizoen van -6.23 tot 3.94 

(en zijn p:emiddeld 0.08), voor de vangsten van de avoodcontroles van 

-1.84 tot 1.96 (gemiddeld 0.69) en voor de v8ngsten van broedseizoen en 

avondcontroles gecombineerd van -0. J6 tot 1.82 (gemiddeld 0.46). 

De verschillende schattingen van de erfelijkheidsgraad van de tarsus

lengte variëren van -0.70 tot 0.33 (ge~iddeld -0,04). 

~~~:1~~~! Hierbij zijn erfelijkheidsgraden berekend via broer 

broer, zus -- zus en broer -- zus correlaties. De resultaten staan in 

de tabellen 29 ( tarsuslengte), JO, 31 en 32. 

De verschillende schattmgen van de erfelijkheidsgraden van de snavel

maten variaren hier voor de vangsten van het broedseizoen van -0.62 tot 

1.59 (gemiddeld 0.51), voor de vangsten van de avondcontroles van -0.69 

tot 1.43 (gemiddeld 0,68) en voor de vangsten van broedseizoen en avond

cootroles gecombineerd van -0.17 tot 1.38 (gemiddeld 0. 72). 

De verschillende schattin gen van de erfelijkheidsp:raad van de tarsus

lengte variëren hier van 0.63 tot 1.16 (gemiddeld 0.84). 

(De waarden van de erfelijkheidsgraden zijn hier erg hoog vanwege de aan

wezigheid van een gemeenschappelijk milieu, .zïe 11 Discussie 11 .) 

~~~~:~~:!~~~~~:~ Erfelijkheidsgraden zijn bepaald via half~ 
broer -- halfbroer-, halfzus -- halfzus- en halfbroer -- halfzus corre-

laties. In verband met de lage aantallen paren (2 tot 7 voor broedseizoen 

en avondcontroles apart), zijn de berekenmgen alleen uitgevoerd voor 

broedseizoen en avondcontroles gecombineerd. 

De resultaten staan in ·de tabellen 33 en 34 ( tarsuslengte). 

De verschillende schattin~en van de erfelijkheidsgraden van de snavel

maten variëren hier van -2.38 tot 2.JJ (en zijn gemiddeld 0.68). r:e 
schattingen van de erfelijkheidsgraad van de tarsuslengte varil!ren van 

-0.87 tot -0.48 (gemiddeld -0.61). 

!~~~-~~-~~~-==-~~:~~-~~-~~~~~ Hierbij zijn de erfelijkheicts

graden bepaald via tfffite -- nicht; tante -- neef-, oom -- nicht- en 
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oom -- neef correlaties. In verband met de lage aantallen en hoge om

rekeningsfactor (van correlatie-col:!fficiënt naar erfelijkheidsgraad), 

zijn de berekeningen alleen uitgevoerd voor broedseizoen en avondcon

troles gecombineerd. 

De resultaten staan in de tabellen 35 (tarsuslengte) en 36. De verschil

lende schattingen van de erfeli.ikheidsgraden van de snavelmaten vari

aren hier van -4.14 tot 2. J6 en zijn gemiddeld -0,'51 • De schattingen 

van de erfeli,ikheidsgraad van de tarsuslengte variëren van -1.20 tot 

0.96 en zijn gemiddeld -0.24. 

: ,I 

~~~~~L~:;~: Hierbij zijn de erfelijkheidsgraden bepaald via 

nicht nicht-, nicht -- neef- en neef -- neef correlaties. In verband 

met de lage aantallen ~n hoge omrekeningsfactor, zijn ook hier de bere

keningen alleen uitgevoerd voor broedseizoen en avondcontroles gecom

bineerd. 

De resultaten staan in de tabellen 37 en 38 ( tarsuslengte). De verschil

lende schattingen van de erfelijkheidsgraden van de snavelmaten varië

ren hier van -4.78 tot 2.89 en zijn gemiddeld 0, 21. De schattingen van 

de erfelijkheidsgraad van de tarsuslengte variëren van -0.8~ tot 0.70 

en zijn gemiddeld -0. 08 . 

Grootouder -- kleinkind. Hierbij zijn de erfelijkheidsgraden 
------------------------

berekend via grootvader -- kleinzoon-, grootvader -- kleindochter-, . 

grootmoeder -- kleindochter- en grootmoeder -- kleinzoon regressies. 

In verband met de lage aantallen zijn de berekeningen alleen uitgevOerd 

voor broedseizoen en avondcontroles gecombineerd, 

De resultaten staan in de tabellen 39 (tarsuslengte) pn 40. De verschil

lende schattingen van de erfelijkheidsgraden van de snavelmaten varil:!

ren hier van -2.78 tot 8.76 en zijn gemiddeld 1.00. De verschillende 

schattingen van de erfelijkheidsisraad van d~ tarsuslengte variëren van 
I 

-6,48 tot 1.46 en zijn gemiddeld -2.05. 

Het is moeilijk om uit de afzandellijke tabellen conclusies 

te trekken met betrekking tot de erfelijkhe:\,dsgraden, door de vaak erg 

grote spreidingen. Daarom· zijn gewogen gemiddeldes berekend per type 

familie-relatie en voor de verschillende types familie-relaties samen 

(weging heeft plaatsgevonden voor de aantallen en de omrekeningafactor 

van correlatie- of regressie-coëfficiënt naar erfelijkheidsgraad). 

Vanwege een overschatting van de erfelijkheidsgraad bij de broer/zus 

relaties (zie later), zijn de eindgemiddeldes berekend met en zonder 

de via de b'""oer/ zus relaties verkregen schattingen. 

------.. ------~~~~~~~~~~--~-
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De resultaten staan in de tabellen 41 en 42. Uit tabel 41 zou een erfe

lijkheidsgraad volgen van 0.6 à 0.7 als gemiddelde voor de snavelmaten, 

volgens tabel 42 zou dit 0.3 à 0.4 zijn. Er is volgens tabel 42 geen 
. . 

aantoonbare positieve erfelijkheidsgraad voor tarsuslengte (deze is hier 

gemiddeld'-0.2 à 0.0), 

~ . ' I 

j . 
I 

/ 

.. 

. ' ~ 
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4,1. Ver~chillen tussen de vang1;3tperiodes. 

Er bleken verschillen te bestaan tussen de snavelafmetingen 

uit qe .beide vangstperiodes. Deze verschillen leken voor het grootste 

gedeelte te berusten op seizoensvariatie in de snavels zelf. Een gedeel

te. van de verschillen leek overigens veroorzaakt te worden door een ve·r

schil in interpretatie van de snavelmaten tussen de twee meetperiodes. 

Het zou daarom beter zijn geweest om alle metingen nogmaals uit te voe

ren, tijdens één periode. Dit kon echter wegens tijdgebrek niet meer 

gedaan worden . 

Er is in de literatuur weinig bekend over seizoensvariatie in snavels. 

Smith en Zach (1979) opperen de mogelijkheid tot seizoensvariatie (door 

slijtage en groei) bij de "Song Sparrow11 • 

De hoornachtige snavel is een harde, gekeratiniseerde structuur die de 

rostrale gedeeltes van onder- en bovenkaak .l:)edekt .. Cndanks zijn hard

heid gaat er toch keratine verloren, die continu vervangen wordt (.King 

en M'tLelland, 1975; ,Arnall en Keymer, 1975). Door deze contin~e .groei 

zouden er seizoensvari.aties kunnen optreden door een verandering in 

slijtage. 1 sZomers is de koolmees hoofdzakelijk een insecteneter, ter

wijl I SwinterS naast insecten OOk zaden en noten (zelfs hazelnoten) : 

gegeten worden. Een verandering in slijtage-patroon lijkt daarmee· n~et 

onwaarschijnlijk. 

Er lijken ook veranderingen in snavels op te treden door het afbreken 

van stukjes ~navel of door het erg .sterk uitgroeien van _een onder- of 

bovensnavel (mogelijk juist door het afbreken van een snavelpunt). 

Het feit dat er in de populatie vogels met een afwijkende snavel 

voorkomen (hetgeen nog eens overduidelijk bleek tijdens het broedsei-

zoen 1980), zou er op kunnen wijzen dat er niet zo'n strenge ·selectie op • 

snavels zo1.1 bef?ta.an. als algemeen wordt ·a:~r{genomen. (Er is e·chter niet naar 

gekeken of zo'n afwijkende snavel invloed heèft op 1 t aantal ~akomelingen.) 
Er lijkt slijtage van de borstelharen rond de snavelbasis op te treden, 

t ' ' :·.' / 

hetgeen hoogstwaarschijnlijk de seizoensvariatie voor de "lengte tot 

raaklijn" zo erg groot maakt. 

4.2. Herhaalbaarheden van de metingen. 

be herhaalbaarheden van de snavelmaten zijn in het àlgemeen 

vrij laag. Dit zal grotendeels veroorzaakt zijn door de verschillen 

~- ·------------ - -· -- -- -·--- .. -- --
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tussen de twee vangstperiodes. Vooral omdat alle meermalen gevangen vo

gels éénmaal tijdens het broedseizoen en éénmaal bij de avondcontroles 

gevangen zijn. 

De herhaalbaarheid zet normaal een bovengrens aan de erfelijkheidsgraad, 
' doordat de herhaalbaarheid dát gedeelte van de milieu-variantie afsplitst 

dat niet permanent is (Falconer, 1960). (Als alle milieu-variantie niet 

permanent is, is de erfelijkheidsgraad even groot als de herhaalbaarheid). 

De (niet-permanente) milieu-variantie veroorzaakt door de seizoensvari

atie is echter in mindere mate aanwezig bij de verwante paren (waarvan 

bij de bepaling van de erfelijkheidsgraden wordt uitgegaan) dan bij de 

paren die voor de berekening van de herhaalbaarheid zijn gebruikt. Dit 

doordat niet van alle verwante paren beiden in een verschillende periode 

gevangen zijn. 

Bovenstaande is er waarschijnlijk de oorzaak van dat de herhaalbaarheden 

voor de snavelmaten in het algemeen beneden de erfelijkheidsgraden lig

gen. Dit wordt ondersteund door het feit dat de erfelijkheidsgraden 

berekend over paren die in dezelfde periode gevangen zijn, duidelijk 

hoger zijn dan de erfelijkheidsgraden berekend over paren die voor het 

merendeel in een verschillende periode gevangen zijn. 
I 

Benalve seizoensvariatie heeft ook de nauwkeurigheid van de 

meetmethode 2~" invloed op de herhaalbaarheid. De methode waarmee de 

snavels gemeten zijn en de gebruikte snavelmaLen lijken, op grond van 

de hieronder volgende opmerkingen, niet-helemaal perfect: 

Voàr het vrijmaken van de snavelbasis en de neusgaten, zijn de veer

tjes rond de snavel teruggestreken, hetgeen de ''lengte tot raaklijn 11 

beînvloedt. 

Neusgaten en snavelrand zijn niet al tijd duidelijk te zien op de foto's, 

vanwege overstekende veertjes. 

- Bij de neusgaten wordt de snavel (gaande in de richting van de sna

velbasis) erg snel breder, Dit maakt de bepaling van de "breedte bij 

neusgat" minder nauwkeurig. 

Niet alle snavels hebben een duidelijk pun;t. waar de snavelhoogte maxi

maal is (en nog niet overgaat in het erg hoge gedeelte bij de snavel-

basis). / 

4.). Correlaties tussen de maten. 

Het minder bruikbaar zijn van de 11 lengte tot raaklijn" blijkt 

behalve uit de herhaalbaarheid ook uit de correlaties van deze lengte-

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

27 -



maat met de andere lengtematen. 

Ce negatieve correlaties tussen de ~engtematen enerzijds en 11 breedte- 11
• 

en 11 hoogte op 0.6 cm" anderzijds, wijzen erop dat de laatstgenoemde 

maten niet alleen een maat zijn voor de sn aval breedte en de sn avalhoogte, 

maar dat dez.e maten ook beïnvloed worden door de snavellengte (kortere 

snavels vaak stomper). 

De (lage) correlaties tussen de snavelmaten en de tarsuslengte tonen aan 

dat niet alle verschillen "c.:·: snavelgrootte te herleiden zijn tot ver

schillen in lichaamsgrootte. Ofschoon uit het vaak significant gecor. 

releerd zijn wel blijkt dat lichaamagrootte en snavelgrootte niet geheel 

los van elkaar staan. 

4.4. Sexueel dimorfisme. 

ltet is bekend dat koolmees-vrouwtjes in het algemeen kleinér 

zijn dan mannetjes (Perrins,1979, Garnett, 1976 en Kl~yver, 1952). In 
I . 

dit onderzoek is gebleken dat dit ook het geval is voor de snavelmaten 

en de tarsuslengte. 

Voor de ''leng;;..l::l tot raaklijn'' is geen duidelijk sexueel dimorfisme aan

getoond. L'e tierhaalbaarheid van deze. lengtemaat en de correlaties met 

de andere lengtematen zijn echter laag. 

Garne·tt (1976) geeft als tarsuslengtes voor koolmees-vrouwtjes en man

netjes respect. 19.68 en 20,26 mm . .Leze blijken hoger te liggen dan de 

de in dit onderzoek gevonden waarden (respect. 19.14 e
1
n 19.70 mm). Het 

is echter bekend dat het in Gr. Brittani~ voorkomende ras, Parus major 

newtoni, groter is dan de continentale P.m. major (Perrins, 1979). Ook 

lijken er in de praktijk verschillen te best~an tussen tarsus-metingen 

van verschillende personen. De verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes 

bli.iken bi.i beide rassen evengroot te zijn. 

Voor zover bekend zi;jn er geen onderzoeken g~..."eest naar sexueel dimor

fisme in snavelafmetingen bij de koolmees. ~ith en Zach (1979) en Brooke 

( 1978) toonden bij respect. de "Song Sparrow11 en de, noordse pijl

stormvogel aan, dat mannetjes grotere snavels hebben dan vrouwtjes. In 

net onderzoek van Geys (1968) aan de pimpelmees bleek geen duidelijk 

sexueel dimorfisme met betrekking tot snavelafmetingen. 

Ie betekenis van sexueel dimorfisme zou een vermindering van de inter- . 

sexuele competitie kunnen zijn, door een iets verschillende voedselnicne 

(Garnett, 1976 en Brool<e, 1977). 
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4.5. Beïnvloeding van de erfelijkheidsgraden. 

~~r z1,1n verschillende factoren aan te wijzen die een effect 

op de (schattingen van de) erfelijkheidsgraad kunnen hebben. Allereerst 
• kan er overschatting van de erfelijkheidsgraden optreden doordat verwante 

individuen een gemeenschappelijk milieu hebben. Dit effect is o.a. af

hankelijk van de familie-relatie en van de aanwezigheid van locale ver

schillen, verschillen tussen jaarklassen en verschillen tussen immigrant

en autochtone koolmezen. 

Verder hebben assortatieve paring en inteelt een effect op de erfelijk-
: . 
heidsgraad. 

4.5.1. Overschatting ten gevolge van een gemeenschappelijk milieu. 
---------------------~-------------~------------------------------

Deze overs~hatting doet zich vaak voor bij bepaling van erfe

lijkheidsgraden, en is vrij algemeen bij bepaling van erfelijkheidsgra

den via broer/zus relaties. Omdat broer/zus paren veelal uit hetzelfde 

nest afkomstig zijn, zal de covariantie veroorzaakt door een gemeenscap

pelijk milieu aanzienlijk zijn. Schattingen van erfelijkheidsgraden be-
l . . 

paald via broer/zus relaties zijn daarom minder bruikbaar en geven in 

het algemeen alleen een idee van de bovengrens v/trl de erfelijkheicts

graad (Falconer, 1960). 

Overschatting ten gevolge van een gemeenschappelijk milieu zou zich.ook 

voor kunnen doen bij bepaling van de erfelijkheidsgraden via halfbroer/ 

halfzus relaties. Als een koolmees van partner wisselt (vaak door sterfte 

van de ander) lijkt deze vaak in hetzeJ..fde- of in een nabijgelegen ter

ritoriurn te blijven, waardoor halfbroer/halfzus paren! een gemeenschappe

lijk milieu kunnen hebben. 

Ook ouder en kind kunnen een gemeenschappelijk milieu hebben. Bijvoor

beeld doordat grotere ouders hun jongen beter kunnen voeren, waardoor· 
' 

ze groter worden. Uit het onderzoek van Smith en Dhondt (in druk) is 

door uitwisseling van jongen bij de 11 Song Sparrow11 gebleken dat ge-

lijkenis van ouder en kind via een gemeensc~appelijk milieu daar niet 

waarschijnlijk is. 

Naast de aard van de familie-relatie is ook het al of niet 

aanwezig zijn van locale verschillen belangrijk met betrekking tot de 

mogelijke aanwezigheid van een gemeenschappelijk milieu. Vanwege de 

geringe dispersie bij koolmezen (volgens Kluyver (1951) bestaat er voor

keur tot vestiging binnen 200 tot 800 m van de geboorteplaats) zullen 

bij de aanwezigheid van locale verschillen, nauw-verwanten meer op elkaar 
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lijken dan niet-verwanten. 

Het mogelijke verschil in snavelhoogte tussen de deelgebieden, kan daar

om een overschatting van de erfelijkheidsgraad inhouden. 

Een gemeenschappelijk milieu kan ook veroorzaakt worden door verschil

len tuss~n jaarklassen. Broer/zus paren zijn bij de koolmees in de meeste 

gevallen in hetzelfde jaar geboren, hetgeen bij de aanwezigheid van 

verschillen tussen jaar·klassen een extra bron van ·geli.ikenis is. 

Er bleken verschillen te bestaan in snavelafmetingen tussen de jaarklasse 

1979 en de andere jaarklassen, bij de mannetjes, hetgeen dus mogelijk 

een overschatting van de erfelijkheidsgraad tot gevolg heeft. 
: . 
Het is niet duidelijk waarom de verschillen tussen de jaarklassen nie.t 

bij de vrouwtjes zouden bestaan. Mogelijk komen ze daar niet tot uiting 

vanwege het lage aant~ vrouwtjes bij de avondcontroles die v6ór 1979 
geboren zijn (21 vrouwtjes tegenover 44 mannetjes). 

Verschillen tussen immigrant en autochtone koolmezen kunnen eveneens 

de oorzaak zijn van een gemeenschappelijk milieu. O.a. door het veroor

zaken van locale verschillen; immigrant koolmezen lijken op Vlieland 

grotendeels in de westelijke gebieden voor te komen. 

Er bleken echter geen aantoonbare verschillen tussen immigrant- en au-
I 

tochtene koolmezen te bestaan. Volgens Van Balen (1967) bestaat er ook 

geen verschil in vleugellengte tussen de autochtone koolmezen van Vlie

land en immigranten. 

4.5.2. De invloed van assortatieve paring. 
-------------------~----------------------

Indien er sprake zou zijn van assortatieve paring, zou dit 

invloed hebben op de erfelijkheidsgraad. Met name bij berekening van de 

erfelijkheidsgraad via gemiddelde ouder -- kind regressies en via broer/ 

zus correlaties (Falconer, 1960). 

Assortatieve paring zou veroorzaakt kunnen worden door een echte voor

keur met betrekking tot een bepaald kenmerk of o.a. door verschillen 

tussen deelgebieden of jaarklassen. Verschillen tussen deelgebieden 

kunnen er toe leiden dat partners meer op elkaar lijken dan op het po

pulatie-gemiddelde. Een vereiste is dan wel dat er een 'Onvolledige uit

wisseling bestaat tussen deelgebieden, hetgeen voor Vlieland het geval 

lijkt te zijn. Evenzo is gebleken dat partners vaker dan toevallig van 

dezelfde leeftijdsklasse zijn. De aanwezigheïd van een verschil tussen 

jaarklassen kan daardoor een oorzaak van gelijkenis zijn bij partners. 

Assortatieve paring met betrekking tot snavelmaten en tarsuslengte is 

aangetoond doorBoagen Orant (1978) bij Darwin-vinken en werd geasso-

.. 
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cieerd met een toename van het reproductie-succes. 

Aangezien er in dit onderzoek geen assortatieve paring aangetoond is 

met betrekking tot de snavelmaten of de tarsuslengte, hoeft geen rekening 

gehouden te worden met de invloed op de erfelijkheidsgraad. 

4.5.3. De invloed van inteelt. 

Er is op Vlieland een vrij hoge mate van inteelt aangetoond 

(V~ Noordwijk en Setlarloc, in druk). Dit kan twee effecten op de erfe

lijksgraad hebben. ,Ten eerste zal bij de bepaling van de erfelijkheicts

graad deze overschat worden. Zo zullen bijv. halfbroer /halfzus paren 

méèr dan 1/4 van hun genen gemeenschappelijk hebben (nl. J/4 x F meer" 

F is de inteeltcoëfficiënt). Volgens Van Noordwijk en Scharloo is de 

gemiddelde inteeltcoëff. op Vlieland ongeveer 0.02. Dit zou voor de 

halfbroer /halfzus relaties betekenen dat de erfelijkheidsgraad met 6'% 
overschat wordt. Bij de andere familie-relaties variëert dit van 0'% 

(bij gemiddelde ouder -- kind) tot 11+~ (o.a. bij neef /nicht). Deze 

overschatting is gemiddeld 6%, maar is bij de gemiddel~e erfelijkheicts

graad per lichaamsmaat nog lager door de toegepaste weging; laagste 

wegingsfactoren bij de familie-relatie waar de overschatting ten ge

volge van inteelt het grootst is. 

Ten tweede heeft (volgens Falconer, 1960) inteelt in een kleine popu.;. 

latie een verlaging van de erfelijkheidsgraad tot gevolg, door verander

ing van de variantie-componenten. Bij aanwezigheid van natuurlijke se

lectie en bij langzame inteelt, zou deze toch al vrij geringe invloed 

nog minder zijn. 

Het uiteindelijke effect van de inteelt op Vlieland op de bepaling van 

de erfelijkheidsgraden is dus niet helemaal duidelijk, maar de invloed 

zal hoogstwaarschijnlijk gering zijn. 

Daar bij de gevangen koolmezen vrij weinig sterk ingeteelde 

individuen aanwezig waren, kon niet nagegaan:worden of er hier sprake 

is van inteeltdepressie met betrekking tot snavelafmetingen of tarsus-

lengte. / 

4.5.4. Algemeen. 

Hiervoor zijn mogelijke bronnen van beïnvloeding van de schattingen 

van de erfelijkheidsgraden (of; zoals bij inteelt) van de erfelijkheids-
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graden zelf), nader bekeken. 

Overschatting van de erfelijkheidsgraden bij bepaling via broer/ zus 

relaties is zeer waarschijnlijk. Uit de tabellen ·41 en 42 bli-jkt ook 

dat in dit onderzoek de erfelijkheidsgraden oopaald via broer/ zus re

laties iO het algemeen hoger liggen dan de overige erfelijkheidsgraden. 

De overschatting blijkt vooral voor de tarsuslengte erg groot te zijn. 

Daarom zijn de uiteindelijke erfelijkheidsgraden bepaald zowel met als 

zonder de schattingen berekend via broer I zus relaties. 

Bij de overige familie-relaties lijkt een gemeenschappeli.ik milieu niet 

in belangrijke mate aanwezig te zijn, omdat er geen erg grote verschil

len bestaan in snavelmaten en tarsuslengte tussen de koolmezen V8l'l de 

deelgebieden, tussen de jaarklassen of tussen· iÏmnigrant- en autochtone 

koolmezen. Dit wordt ondersteund door het feit dat de erfelijkheidsgra

den berekend via ouder -- kind regressies niet duidelijk hoger zijn dan 

die berekend via de overige familie-relaties, terwijl bij ouder -- kind 

combinaties de aanwezigheid van een gemeenschappelijk milieu te verwach

ten is. 

Mogelijk moet echter met betrekking tot het bovenstaande een uitzonder

ing gemaakt worden voor de erfelijkheidsgraden bepaald via halfbroer/ 
I 

halfzus relaties en voor de erfelijkheidsgraden van de snavelhoogtes. 

Het vrij hoog zijn van de erfelijkheidsgraden berekend via halfbroer/ 

halfzus relaties, zou veroorzaakt kun,nen zijn door het hebben van een 

gemeenschappelijk milieu (zie eerder.). Ook het feit dat de erfelijkheicis

graden voor de snavelhoogte-maten in het algemeen wat hoger 21ijn dan 

die van de andere snavelmaten, kan veroorzaakt zijn door het hebben 'van 

een gemeenschappelijk milieu (nl. verschillen in snavelhoogte tussen 

de deelgebieden). Deze hogere erfelijkheidsgraden kun~en echter ook de 

hogere herhaalbaarheden (vooral bij "hoogte op 0.6 cm') als oorzaak heb

ben (minder niet-permanente milieuvariantie, waardoor de proportie van 

de genetische variantie toeneemt). 

De geringe invloed die inteelt op de erfelijkheidsgraden zou kunnen 

hebben, is niet terug te vinden in de resultaten (mogelijk· door de grote 

spreiding in de verschillende schattingen v~ de erfelijkheidsgraden). 

Het is niet duidelijk waarom de erfelijkheidpgraden voor de snavelmaten 

berekend via tante of oom -- neef of nicht relaties vrij laag, en die 

berekend via grootouder -- kleinkind relaties vrij hoog ZlJn. Mogelijk 

zijn deze schattingen van de erfelijkheidsgraden erg onnauwkeurig door 

de hoge omrekeningsfactoren (van regressie- of correlatie-coëfficiënt 

naar erfelijkheidsgraad). 

De verschillende mogelijkheden waarop de bepalingen van de 
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erfelijkheidsgraden ooinvloed ~urmen worden overziend, lijken de gevonden 

erfelijkheidsv,raden (met uitzondering van de erfelijkheidsgraden bepaald 

via broer/zus relaties) reëel te zijn. 

4.6. Algemene discussie. 

Met betrekking tot het trekken van algemene conclusies dient 

opgemerkt te worden dat de onderliggende gegevens afkomstig zijn van 

slechts twee moment-opnamen en dat niet te overzien is of deze repre

sentatief zijn voor een langere termijn. 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de erfelijkheicts

graad voor de verschillende snavelmaten 0. 35 à 0.60 bedraagt, en dat deze 

niet duidelijk verschilt voor snavellengte, -ureedte of -hoogte. Tevens 

dat er in dit onderzoek gé~n positieve erfelijkheidsgraad voor tarsus

lengte aangetoond is. 

De erfelijkheidsgraden voor de verschillende, snavelmaten zijn 

in het algemeen wat lager, maar liggen wel in dezelfde orde van grootte, 

dan die welke in (de weinige) andere onderzoeken gevonden zijn bij na

tuurlijke vogelpopulaties. Volgens Boag en Grant ( 1978), ~i th en Zach 

(1979), Brooke (1977) en Smith en Dhondt (in druk) bedroegen deze res

pectievelijk 0.5- 1.0 (bij Geospiza fortis), 0.~- 0.6 (bij Melospiza 

melodis), 0.76 (bij Puffinus puffinus) en 0.3- 1.0 (bij Melospiza 

melodia). (Voor zover bekend werden ~n deze ooderzoeken de snavelmaten 

in het veld, rechtstreeks met een schuifmaat, bepaald) 

Mogelijk liggen de in dit onderzoek bepaalde erfelijkheidsgraden wat 

lager, door de vrij lage herhaalbaarheden. Echter dient bij het verge

lijken van erfelijkheidsgraden wel opgemerkt te worden dat een bepaalde 

erfelijkheidsgraad niet los gezien mag worden van de populatie en de 

omstandighe-ien t·1a.aronder deze bepaald is (Falconer, 1960). 

Dat er geen positieve erfelijkheidsgraad voor de tarsuslengte 

gevonden is, komt minder goed overeen met hetgeen hierover in de li tera

tuur bekend is. Uit de hierboven aangehaalde en derzoeken bleek een erfe

lijkheidsgraad voor tarsuslengte van 0.35 tot 0.92. Terwijl Garnett 

(1976) voor de koolmees een erfelijkheidsgraad vond van 0.75. De erfe

lijkheidsgraad van 0.6 voor lichaamsgewicht bij de koolmees. gevonden 

door Van Noordwijk et al. (1980), wijst ook op een groot aandeel van 

genetische factoren in de fenatypische variatie in lichaamsgrootte. 
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~venzo de directionele verandering in lichaamsgrootte (met vleugellengte 

als maat) die Dhondt et al. (1979) bij de koolmees aantoooden. 

Op grond van tarsusmetingen aan jonge koolmezen (.! 15 dagen oud) tijdens 

perioden waarin de voedselsituatie ongunstig leek, ontstond de indruk 

dat de tarsuslengte in zo'n periode sterk beïnvloed wordt door het on

gunstige milieu. Door later uitgevoerde metingen aan dezelfde jongen, 

bleek dat de kleine tarsi niet verder uitgroeiden. 

Gecombineerd met het bovenstaande zou dit kunnen betekenen dat het wel 

grotendeels 17R:r\etisch bepaald is hoe ver een tarsus kan uitgroeien, maar 

dat dit in negatieve zin betnvloed kan worden door een ongunstig milieu. 

Bij bepaling van de erfelijkheidsgraad aan een populatie waarin ook een 

of meer ongunstige jaarklassen voorkomen, zou dit kunnen leiden tot het 

niet aantoonbaar zijn yan een erfelijkheidsgraad (uitgezonderd bij de 

broer/zus relaties). Dit wordt ondersteund door het feit dat Van Noord

wijk (1977) geen duidelijke regressie vond tussen gemiddelde ouder en 

gemiddelde nakomeling voor tarsuslengte bij de koolmees, voor een periode 

in 1977 waarin er vrij veel sterfte onder de jongen was opgetreden in de 

Liesbos-populatie. 

Het is niet duidelijk waarom zo'n verschil tussen jaarklassen niet in dit 

onderzoek geuleken is. Mogelijk zijn de aantallen te gering geweest of 

is een ongunstige periode gedurende een of meer broedseizoenen afgewis

seld door een gunstige periode (bijv. een verandering tussen eerste- en 

tweede broedsels), 

Er zijn in dit onderzoek erfelijkheidsgraden voor de snavel

afmetingen bij de koolmees aangetoond van 0. :J5 à 0.60. engeveer de helft 

van de totale variatie in snavelafmetingen is dus erfelijk bepaald. In 

combinatie met de aanwezigheid van niet-permanen te milieu-variatie bete

kent dat, dat slechts een klein deel van de totale variatie permanente 

milieu-variatie is. 

I.B erfelijkheidegraden van 0.35 à 0.60 betekenen ook dat door natuur

lijke selectie op snavelafmetingen er vrij snel blijvende veranderingen 

hierin kunnen optreden. 

DB erfelijkheidsgraden zijn veel hoger dan verwacht op grand van het 

oecologisch belangrijk zijn van snavelafmetingen. Daarmee rijst het 

probleem hoe zo'n grote genetische variatie in stand gehouden zou kunnen 

'Norden. Natuurlijke selectie ten gunste van heterozygotie zou volgens 

Faleener (1960) de meest waarschijnlijke oorzaak zijn. Variabele selectie 

(door een van richting veranderende selectiedruk) is echter ook een 

mogelijke oorzaak (zie Van Noordwijk, 1980). Zo'n variabele selectie 

is door Van Noordwijk aangetoond bij de koolmees, op legbegin. 

- 34-



Of er in de bestudeerde populatie selectie (en eventueel een wisselende 

selectie) op snavelafmetingen werkzaam is, zal nader onderzocht moeten 

worden. Evenzo zal nog bekeken moeten worden of verschillen in snavel

afmetingen een oorzaak zijn van (of eventueel veroorzaakt zijn door) 

verschillen in voedsel enfof voedselzoekgedrag. 

Tevens lijkt het interessant om de veranderingen in snavelafmetingen 

binnen individuen verder te onderzoeken (oorzaken, gevolgen), daar dit 

een niet algemeen bekend verschijnsel is bij een oecologisch belangrijk 

kenmerk. 

OQk het verband tussen de tarsuslengte en de voedselsituatie tijdens de 

nestperiode verdient nadere aandacht. 

Met het oog op verder onderzoek zijn ook tijdens het broedseizoen 1980 

en bij de avondcootroles in december 1980 snaveJ.foto' s gemaakt van de 

Vlieland-populatie. 

- 35 -



Arnall, L. en L.F. Keyme1·, Bird diseases. 

Baillière Tindall, Londen ( 1975) . 

Balen, J.H. van. The si~ificance of variatien s in body waight and 

wing lenght. in the great tit, Parus major. 

Ardea, 22. 1-59 (1967). 

Boag, P.T. en P.R. Orant. Heritability of external morfology in 

Darwill's finches. 

Nature, 274, 793-794 (1978). 

Brooke, M. de L. The breeding biology of the Manx shearwater, Puffinus 

puffinus. 

J. Zool., 186, 359-374 (1978). 

Dhondt, A.A., R. ~ckerman en J. Hublé. 

tits ? 

Will great tits become little 

Biol. J. Linn. Soc., 1J., 289-294 ( 1979). 

Elredge, N. en S.J. Gould. 

phyletic p,radualism. 

Ptmctuated equilibria: an alternative to 

In: Modelsin paleobiology, T.J.M. Schopf (ad.). 

l<'reeman, San Francisco, 82-115 (1972). 

Falconer, D.S. Introduetion to quantitative genetics. 

Longman Group, Londen (1960). 

Garnett, M.C. Some aspects of body size in the great tit. 

Ph. D. thesis, Oxford (1976). 

Geys, J .F. Baak measurements in the blue tit. 

Biol. Jaarb., ·,;&, 150-158 (1968). 

King, A.S. en J. MacLelland. Outlines of a.vian ana.tomy. 

Baillière Tindall, Londen ( 1975). 

- )6 -



Kluyver, H.N. The population ecolo,zy of the great tit, Parus m. major L. 

Ardea, 22_, 1-134 (1951). 

Kluyver, _II.N. Notes on body weight and time of breeding in the graat 

tit, Parus m. major L. 

Ardea, 40, 123-141 ( 1952). 

Lack, D. P.cological aspects of species-formation in passeriJle birds,· 

Ibis, 86, 260-286 (1944). 

Mook, J. Doctora~ verslag, Utrecht (1980). 

Muller, H.J. Our load of mutatians. 

Am. J. Hum. Gen.,~' 111-176 (1950). 

Noordwijk, A.J. van. i\nalyse van de rol van genetische factoren in de 

variatie van enkele oecologisch belangrijke eigenschappen in koolmees

populaties, 

Jaarverslag Instituut voor Oecologisch Chderzoek, Arnhem (1977). 
. ' 

Noordwijk, i\,J. van, J.H. van Balen en W. Scharloo. Heritability of 

ecologically important traits in the great tit, Parus major. 

Ardea, 68, 193-203 (1980). 

Noordwijk, A.J. van On the genetical acology of the great tit (Parus 

. major, L.). 

Thesis, Utrecht (1980). 

Noordwijk, A.J. van, en W. Scharloo. 

of the great tit, Partis major. 

In druk. 

Perrins, C.M. British tits. 

Collins, Londen (1979). 

Inbreeding in an island populatioo 

Smith, J.N.M. en A.A. Dhandt. Experimental canfirmation of heritable 

morphological variatien in a natural populat~an of song sparrows. 

Evol u ti oo. , in druk. 

- 37 -



Smith, J.N.M. en R. Zach. Heri tabili ty of some morphological characters 

in a soog sparrow populatioo. 

Evolutioo., 2], 460-467 ( 1979). 

~edecor, G.W. Statistica! methods. 

Iowas State College Press, Iowa (1956). 

Sokal, R.R. en F.J. Rohlf. Biometry. 

~'reeman and Company, San Francisco ( 1969). 

Svenssoo, L. I?entification guide to europaan passerines. 

Nat. Hist. Mus., Stockholm (1970). 

Wright, S. Genetics and twentieth ce~tury Darwinism. A review and 

discus s1on • 

Am. J. r:l'5. Gen., 12, :365-372 (1960). 

- J8 -



- 39 -

Tabel 1. Schatting van de variantie-canponenten (uitgedrukt als percentage 

van de som) voor de verschillende snavelmaten, bij 2 vangst

periodes, 2 foto's per periode en J metingen per foto (three

level nested anova, model II). 

aantal variantie. 

ind. tussen 

N individuen 
---·------- -----------

lengte tot raaklijn 35 -49.2 
----·---- -~-- -- ----

' 
lengte tot neusp:at (b) 21 J0.4 
-------- --------- -· ---- - - ------+-- ---------

lengte tot neusgat ( z) J4 31.2 

lengte tot snavelbasis 33 20.1 
--

breedte op 0.6 cm 3.5 J9.2 
----- ----- -------

breedte bij neusgat 16 47.3 

hoogte op 0.6 cm J5 71.2 

hoogte maximaal 35 2_5.4 
----

hoogte bij neusgat Y+ JO.? 

var. tus sen var. tussen 

periodes 

(binnen 

's foto 

ind. (bin nen per.) 
t---- -------· -----

140.4 8. 2 
---------- ---------

6_5.4 3. 2 
----------- --·-

6).4 4. 7 

74.0 5 
----

56.6 2. J 
--------

38.4 12. 7 

20.9 _5. 8 
-------

59.9 12. 0 

46.7 20. 0 
----------- - - ------------ --- ~-------- ---------

variantie 

binnen. 

foto's 

0.6 
------------------

1.0 

0.8 

0.4 
1------

1.8 

1.6 

2,0 

2.7 

2.7 
L--------



Tabel 2. Gemiddeldes (± S.D.) voor de twee vangstperiodes voor de verschil

lende snavelmaten (in mm), en resultaten variantie-analyse ( Two 

way ana.lysis, paired compa risoos, model II). 

A. 

'Alleen metingen van vogels die in beide periodes gevangen zijn. 

(A: met afwijkende snavels, B: zonder afwijkende snavels) 

broedseizoen javoo de on trole s verschil verschil 

gem. + S. D. gem. + S.D. tussen tussen - -
periodes individuen 

---- ---- --- - ------------ ------- ------------- f------------------------ r---

lengte tot raakl,ijn 8.03 + - 0.44 6.92.:!: 0.55 ~~~ -
--

lengte tot neusgat (b) 8.45 + 0.4:ê 8.55 .:!: 0. 31 - -
----- ------ ---- --- ------ --- - --- ------------- -- - -- - -----------

- 40 -

N 

36 

28 
--- ---~ ------------ -----

lengte tot neusgat ( z) 8.63 + 0.40 8.82 + 0.32 ~~ ~ 35 - -------------r-- ---

lengte tot snavel basis 11.05 + 0.55 11.44 + u.41 u~ ~~ 34 - -
breedte op u.6 cm 3.02'.:!: 0.19 3.13.:!: 0.19 ~u ~ 36 

breedte bij neusgat 4.61 + 0.24 4.72 + 0.28 - ~~ 24 

hoogte op 0.6 cm 4.16 + 0.19 4.10 + 0.19 K ~il( 36 - - ' 
---------

hoogte maximaal 4.56 + 0.15 - 4. 38 .:!: 0.19 ~~~ ~ 36 
---- ---------------------- f-

___ . __ 

hoogte bij neusgat 4.78 + 0.20 4.73.:!: 0.21 - il( 35 -
I -

B. 
' --.----

lengte tot raaklijn 8.07 :!: u.45 6.89 !. 0.53 il(il(~ - 29 
-------------------~ r---
lengte tot neusgat (b) 8. 53 .:!: o. 26 8.51 + 0.26 - - 23 
-----------------------

lengte tot neusgat ( z) 8.65,:t0.)6 8.80 .± 0.30 ~ ~ 28 
.....--- - ---------------- ----- ---- --------

lengte tot snavel basis 11.11 + 0.46 11.43 .± 0.41 u - 28 

breedte op 0.6 cm ).01 :!: 0.15 3.14,:t0.18 ~il(il( ii(,Xil( 29 

breedte bij neusgat 4.63 :!: 0.2) 4.70:!: O.l5 - iiKXK 20 

hoogte op 0.6 cm 4.14:!:0.19 4.10 + 0.18 - il(;l(il( 29 -
hoogte maximaal 4.56 + 0.14 4.37:!:0.18 iiCiiCX iiKXK 29 

hoogte bij neusgat 4.78 + 0.20 4.75 + 0.20 - x 28 .... ------------

- : p ) 0. 05 il( 0. 0 1 < p< 0. 0 5 il(~ 0. 00 1 < p< 0. 01 ~~ p < 0. 00 1 



Tabel ). Percentage van het verschil tussen de twee vangstperiodes dat 

overblijft na het opnieuw meten van enkele foto's van beide 

pe~·iodt~s, voor de verschillende' snavelmaten. 

~ 
--

lengte tot raaklijn 67 
-----------------

lengte tot neusgat (b) 73 

lengte tot neusgat ( z) 69 
--~-- -

lengte tot snavel basis 42 

breedte op O,Q cm 85 

breedte bij neusgat 58 

hoogte op 0. 6 cm 70 

hoogte maximaal 96 

hoogte bij neusgat 44 
---- ----- ·---. 

Tabel 4. Herhaalbaarheden voor de verschillende snavelmaten, voor beide 

sexen samen en voor vrouwtjes en mannetjes apart. Tevens toetsing 

of de verschillen tussen individuen significant zijn (single 

classificaticn analysis of variance, model II). 

beide sexen !!!~~125'-~~~ !!!~~.?.:i'~~ -----------herh. sign. N herh. sign, N herh. sign. N 

len gte tot raaklijn -0.48 - :G9 -0.74 - 15 -0.06 - 14 
-----------~----- --

len gte tot neusgat (b) 0.29 - 23 0.39 iK 15 0.17 - 8 
-- 1--- --

len gte tot neusgat ( z) 0.28 - 28 o. 39 ~ 15 0.22 - 13 
-------------------·-

len gte tot snavelbasiE 0.13 - 28 0.10 - 14 0.08 - 14 
·---

bre edte op 0.6 cm 0.33 x 29 0.32 - 15 -0.03 - 14 

bre edte bij neusgat 0.62 XXX 20 0.69 iil(iil( 12 0.26 - 8 
--- --

hoo gte op 0,6 cm 0.76 'iiKXX 29 0.52 iK 15 0,62 XX 14 
--------------- ---

hoo gte maxim aal 0.20 - 29 -0.12 - 15 0.02 - 14 
-------------

hoo gte bij neusgat 0.43 iiKl( 28 0.46 iK 15 0.02 - 13 
--- -~~'----1--- --

gemiddeld 0.28 O,:G2 0.14 
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Tabel 5. Herhaalbaarheden voor tarsuslengte, voor de beiden sexen 

samen en apart. Zowel mét- als z6nder metingen verricht 

aan nestjongen. Tevens toetsing of de verschillen tussen 

individuen significant zijn (single classificatioo analysis 

of variance, model II). 

beide sexen samen al leen '?'f' 1 s alleen 

herh. sign. N he rh. sign. N harh. 
------ ---·--- - -------

mét nestjongen 9~ 0 .90 iiO(il( 4? 0.89 

- 42 -

d" I 6 

sign,. N 

iK iK iK 45 
-+--~-------~--- --- ---- --r-~ 

alléén adul ten 41 0 .94 il(iiO( 22 0.86 U iK 
-- ----- ----------- ------- ---~ --

iK 
idem, tarsusl. + 10 mm 1.00 iKKK 41 ____________ ..__. ___ __,__--,--_ _,_ __ __,_ ___ ~--

iK : ter illustratie invloed sexuele verschillen op herhaalbaarheid, 

bij samenvoegen van de sexen. 

Tabel 6 . Product-moment correlatie-matrix voor de verschillen de sn avalmaten. 

(A: vangsten broedseizoen, B: vangsten avoo.dcootroles, C: vangsten 

broedseizoen en avondcontroles gecombineerd). 

A. 

lengte tot 
raaklijn 
-- -- -·---+-----

lengte tot 
neusgat ( b) 

lengte tot 
neusgat (z) 

lengte tot 
snavelbasis 

breedte op 
0,6 cm 

breedte bij 
neusgat 

hoogte op 
0.6 cm 

hoogte 
maximaal 

hoogte bij 
neusgat 

.)6 
J(il(il( 

.)1 .84 
x x ;x_ il(il(il( 

.4) .81 
.XiKiK ;KXiK 

------

.)1 -.47 
iK iK il(il(il( --

.0~ .)6 
- u ------ ---'-

.47 -.44 
--- iiO( iK 1-- iKiKiK . 

.14 -.24 
- iK 

------

. 15 .15 
- -

1 engte lengte 
tot tot 

r aak!. n • g. (b) 

64 ~ N ~ 84 (84 vogels) 

.66 
il(il(il( 

-

-.53 -. 26 
iK iK iK iK 

.24 .51 .)1 
- ;x_ XX ?(iK 

-.46 -.~4 .51 • 17 
~ iK iKiKiK -

-.24 -.11 .~j .04 .60 
iK - iK - ~ 

.zo .18 -.01 .15 .41 
- - - - ~ 

lengte lengte breedte breedte hoogte 
tot tot 

o.gpcm 
bij 

0~ cm neusg. (~ snavelb. neusg. 

19 

.54 
.KB._ 

hoogte 
maxim. 



B. 

ren.-ite--fot 
raaklijn 

lengte tot 
neusgat ~b) 

- 4J-

.51 

lengte tot 
neusgat ( z) .49 .87 116 t:: N ~ 137 ( 137 vogels) 

*** *** ----+---
lengte tot 
snavel basis .29 .75 .7/ 

--
breedte op 
0.6 cm -.2J -.42 -. J6 

iKiKX 

breedte bij 
neusll,at .18 .)5 

hoogte op 
0.6 cm .2) .u1 .03 .02 
---~-- __ XX___ _ ___ _ 

hoogte 
maximaal 

c. 

lengte tot 
raaklijn 

.40 . 22 .26 • 15 

.26 .)) .24 
XX X_l{X,=J--

engte lengte lengte lengt 
tot tot tot tot 
aakl. n . g • b n • g. z sn ave 

lengte tot 
( ) 

. 32 
neusgat b 

------------t---*** ---

--

iK X iK 

-
-

-

XX 

e 

lb. 

~--

.'"$> 
XKX 

-----

.)6 

*** 1---

.17 

* 
.20 

iK 

breedte 
op 

0,6 cm 

----~ 

.27 
XX 

.35 
K*X 

.46 
XXX 

breedte 
bij 

n.g. 

lengte tot . 25 _85l 
neusgat ( z) I 

163 ~ N ~ 190 

XXX XXX ------------- --- -~ 

lengte tot -.OO •76 . 74H = snavelbasis 
- XXX XXX_ 

bre~-dte o~- -
4
-;- ~?. 

37 
-

15 6 - . ..) -.JU -. -. 
o. cm xxx *** ** 
-------- -----t----- -----+-----+---

breedte bij_. 02 •45 . 33 .43 .)8 
neusgat _ xxx 
--------- -----+----""=! ~~-~~x~~~X=**~----~ 

2~§~~;- :~- ~-~~~- -. 14 - . 16 J -. 06 

hoogte .)1 .09 .09 ~-
.43 

XXX 
.22 

.08 .23 
** ~~~~~-- ____ !0'-* ------ -~-+-- _-:_ 

hoo~te bij .11 .22 .27 .18 .13 .36 
nell_sgat __ ----=- _ ---~1-------- x_---~-

engte lengte lengte lengte breedte 
tot tot tot tot OD 

lraakl. n.g. b n.g. z snavelb. O.o cm 

.83 
X KiK 

.66 .77 
xu XXX 

hoogte hoogte hoogte 
op maxim. 

bij 
0,6 cm n.g. 

( 192 vogels) 

• 71 

*** 
hoogte hoogte hoogte 

o_g maxim. bij 
O.b cm n.g. 



Tabel ?. Product-moment correlatie-coëfficiänten tussen de verschillende 

snavelmaten en de tarsuslengte, voor beide vangstperiodes apart 

en ge com bin eerd.. 

broedseizoen avoodcontroles broeds.+ avondc. 

65 ~ N ~ 82 116 4N ~ 133 163 ~ N ~ 188 
--

lengte tot raakl ijn -.1) .13 -.09 
- - -

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

lengte tot neusg at (b) -.02 .22 .15 
- iiU( iK 

-------

lengte tot neusg at ( z) -.17 .21 .08 
- iK -

lengte tot snavel basis -.07 .17 .14 
- x -

breedte op 0.6 cm .21 .16 .22 
iK - u 

~------

breedte bij neusg at .10 .19 .22 
- ilf ;KiK 

-~---------

hoogte op 0. 6 cm .2) .)2 .26 
iK ;K;K;K ilfJ(jK 

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

hoogte maximaal • JO .)2 .24 
ii(X KU ii(X;K 

hoogte bij neusga t .04 .)1 .19 
- u x ;KX 
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'l'éil>fJ} H. )JroJuct-mornent çorrelatie-coëfficienten tussen 

wannetjes en vrouwtjes van één paar, voor de 

ver~chillende snavelmaten en de tarsuslengte. 

N corr. 
~-·- ------------- --------------- ---~-----

lengte tot raaklijn J5 .22 -
----------------

lengte tot neusgat ( b) 24 -.OJ -
--- - ---- ----- ----------- f------ -----------~~--

lengte tot neusgat (z) J4 .19 -
-- ------ -- - ---- ----- ·- - --- ------~ ------------

lengte tot snavelbasis JO .01 -
----·----- ---- --- ---- . -----~--

breedte op 0.6 cm 35 -.06 -

breedte b;i j neusgat 20 -.31 -
-------------------------

hoogte op 0.6 cm 35 .07 -
hoogte maximaal 35 .17 -

------

hoogte bij neusgat 33 .17 -

tan:;uslena,te J5 .02 -

niet sirnificant (p > O.OS) 
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Tabel 9. Gemiddeldes voor de verschillende snavelmaten (in mm) voor mannelijke- en vrouwelijke koolmezen. 

Tevens resultaten van de toetsing of de verschillen sigrtificant zijn (single classification analysis 

of varianee (model II), of benadering t-toets (bij significant verschillende varianties)). 

1\ Vangsten broedseizoen \Vangsten avoo.dcootroles 1 Broeds. + avoode. gecorr!bineerd 

l
t I 
1 vrouwtjes jmannetjes lverschil\\vrouwtjes !mannetjes lvLrschillvrouwtjes 1mannetjes /Verschil 

NI IN IN IN ! iN\ INI 
lengte tot raaklijn ' -8.16 46 7.83 138 ~ !I 6.86 l 57 I 7.11 \80 u 1 i 7:43 

1 

88 7.33 (1041 - 1\ 

lengte tot neusgat (b) 8.51 44. 8.43 \28 - 11 8.42 [.55 8.65 74 xn: _1 I 8.45 i 84: 8.59\94 \ iO{ 
1 i! 

I " /.-- I OM : Cl 0" I."'- I - • 11 
lengte tot neusgat ( z) 11 8. 72 I 45 \8.56 1371 - 11 8.67 [57[ 8.91 \80 I 7<~ 11 ö.o~ 1 0( ' o.ou I!U'+ I ft • li 

~ i 11.14 ~ 1_:.~100 l xn: 11 lengte tot snavelbasis 1\11.02\ 44 ~1.08 134 11.24 I 56 111.50 lSo 

breedte op 0.6 cm 11 2.94 I 46 I 3.09 138 
' f - I 

m 3.11 I 57 I 3.20 :so I n: 1[ 3.04 \ ss i 1.16 11o4 I .xn: li 

breedte bij neusgat 4.51 1 42 \4.67 J25 DO 14.58 50 I 4. 78 [70 I m 1 
. 4.54·! 80! 4. 74 87 m 1 I 

7<0UL 1 4.03 .s514.21 l_so 1 i'Gt~ • 1 4.03 s5 i 4.21 ,1o4 
1 

xsoc ir hoogte op 0.6 cm 

hoogte maximaal 4.46 I 45 14.58 I ;38[ ~ if 4.29 I 55 i 4.50 ! 80 I Xi(X 11 4.37 ; 85 4.5211041 ~ 11 

I i 

hoogte bij neusgat 4. 73 I 44 14.81 i 36 i ;x: i i 4.63 i 57 i 4.86 i 80 i ~ il 4.67 ; 86 4.841103\ ~ I 

aantallen vogels 46 38 ~71 80 881 104 

1 : toetsing met benadering t-toets 

g_ 



Tabel 10. Gemiddelde tarsuslengte (mm) voor mannelijke en vrouwelijke 

koolmezen. Tevens resultaten van de toetsing of de verschillen 

significant zijn (sin~le classification analysis of variance, 

·model II). 

vrouwtjes mannetjes verschil 

N 

J
N 

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

19.?0 108 19. 14 92 

Tabel 11. Gemiddelde tarsuslengte (rnm) van koolmezen gevangen rond het 

dorp en van koolmezen gevangen in andere gebieden. 
,, 

Gemiddeldes voor beide sexen gecombineerd en apart. 

(A: vangsten van het broedseizoen, B: vangsten avondcontroles) 

A. dorp rest verschil 
N N 

beide se x en samen 19.32 64 19.31 20 -
vrouwtje 8 19.18 36 18.84 10 -

---

mannetje 8 19.50 28 19.?? 10 -

B. ---

beide sexe n samen 19.52 110 19.52 25 -
-------

vrouwtjes 19.15 42 19.20 14 -
- ------------- ---

mannetjes 19.?4 68 19.92 11 -
~-------

1 
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Tabel 12. Gemiddeldes van snavelmaten (:mm) van koolmezen gevangen rond het dorp en van koolmezen gevangen in 

andere gebieden. Vangsten broedseizoen. 

Tevens resultaten van de toetsing of de verschill.en significant zijn (single classification an~ysis 

of varianee (moael II), of benadering t-toets (bij significant verschillende varianties)). 

lengte tot raaklijn 

beide sexen samen 

rcnd dorp !rest 
N N 

7.98 I 64 I 8.12 I zo 
lengte tot neusgat (b)ll 8.47 I 5418.50 \18 

lengte tot neusgat (z) 11 8.65 I 63 I 8.63 I 19 

lengte tot snavelbasis\111.06 I 61 111.01 117 

breedte op 0.6 cm 2.99 64 I 3.05 120 

breedte bij neusgat 4.57 51 I 4.58 116 

alleen vrouwtjes 

verschi~\ rand dorp ~st 
N N 

8.09 I ;6 I 8.43 10 

8.47 34 I 8.66 I 10 

8.68 35 I 8.86 I 10 

10.98 35111.171 9 

- I 2.94 J6 I 2.93 I 10 

4.51 33 I 4.52 I 9 

hoogte op u. 6 cm 4.12 63 I 4. 09 ! 20 ~ 4.03 35 I 3. 95 I 10 

hoogte maximaal 4.53 63 I 4.47 120 ;{ 4.48 35 I 4.41 I 10 

hoogte bij neusgat 4. ?8 I 61 I 4. 71 I 19 4. 74 I 34 I 4.67 I 10 

aantallen vogels 64 I 120 )6 I I 10 

toetsing met benadering t-toets 

alleen mannetjes 

versch~ rand dorp rest 

~ 

. 11 I N i I N 
I 

7.85 I ;.::8 I 7.81 ! 10 
j 

8.49 

8.62 

11.15 

).05 

4.68 

4.24 

4.60 

, I 

20 i 8.)0 i 8 

I 28 I 8.37 I 9 

26 (10.82 ! 8 

I 
28 3.18110 

I 
18 4.65 i 7 

. J 
28 I 4.23 I 10 

28 i 4.53 I 10 

4.83 I 27 I 4.76 I 9 

28 I I 10 

verschil 

~ 

+
(X) 



Tabel 13o Gemiadeldes van snavelmaten (mm) van koolmezen gevangen rood het dorp en van koolmezen gevangen in 

andere gebieden o Vangsten avondcontroleso 

Tevens resultaten van de toetsing of de verschill.en significant zijn (single classificatioo anéllysis 

0f Irarianee (model II), of benadering t-toets {bij significant verschillende varianties)) 0 

ll 
beide sexen samen I[ alleen vrouwtjes 4 alle~ mannetjes 

rond dorpil rest -_, yerschil~~~1 -r.G1'ld dorp·\ rest· \versch .. rood dorp rest 1\ ve·rsehil 
N I NI I N I N I • i N I I N 

lengte tot raaklijn 7o11\111 6056\26\ ~ • \16o95 42 6o60 15 u 1 \7.21169 ,6.50 11 I iU:;{ 
1 

lengte tot neusgat (1: 8.58\104 80511251 - 18.42 41 8.4J 14 - 8.65 1

1 

63 \8.62 i 11 

i 8.66 42 I 8.69 15 - I 8.94 111 I -
I 

lengte tot snavelb. 1. 38 1110 I I I 1.21 41 11..34 15 - t.48 1 69 11.66 : 11 

breedte op 0.6 cm 3.16 1111 ).15126 3.10 I 42 
I I 

J .11 I 15 I - I 11 J .19 i 69 I 3. 21 11 I 

breedte bij neusgat 4.69 I 95 4.69125 4.57 I 36 4. 59 114 I - 11 4. 77 59 14.82 11 I 
I ' 

~ 

I 

! 
hoogte op 0.6 cm 4.171109 4oool26i 14.09 : 11 ~ 4.07 I 40 I 3.94 115 4.23 i 69 out 

hoogte maximaa:J. 4.46 1109 ~ 
I 

4.2zi261 ~ 4.35 I 40 14.)4 i 11 
I 

[4.53 1 69 4.14 115 ~ 

hoogte bij neusgat 4. 79 1111 4o67 126 il{ 4.66 i 42 4.56 15 4.87 I 69 l 4o81 i 11 - I 

aantallen vogels 111 26 42 15 69 \u 

toetsing met benadering t-toets 

+ 
\,C) 



-i 

Tabel 14. Gemiddeldes van snavelmaten voor kool:mezen van verschillende jaarklassen. Vangsten van het broed.seizoen. 

Tevens resultaten Véll de toetsing of de verschillen signi.fican t zijn (single classificatiCil analysis 

of Tarizce (model II), of benadering t-toets (bij significant verschillende varianties)). 

bei de sexen samen alleen vrouwtjes alleen mannetjes 
ge ooren <'78 ~ooren '78 ~er schil geboren(?B jgeboren · 78 ~rschil geboren<?B jgeboren '78 !verschil 

N N N N N N 

lengte tot r~ijn 7-97 35 8.05 49 8.10 18 8.20 28 - 7.8) 17 7.84 21 - - -
lengte tot neusgat (b) 8.55 2:1 8.44 45 - 8.59 16 8.47 28 - 8.50 11 8.)9 17 -
lengte tot neusgat (z) 8.70 )5 8.60 47 - ' 8.76 18 8.69 27 - 8.64 17 8.48 20. - ' .. 
lengte tot snavèlbasis 11.03 )2 u.o7 46 - 11.u4 1? 11.01 27 - 11.11 15 11.06 19 -
bre~dte op 0.6 cm 2.96 35 3.04 49 ~ 2.88 18 2.98 281 jll[ ).05 17 3.11 21 -
breed~ bij neusg~t -·-· 4.58 23 4.57 44 - 4.,54 14 4.50 28 - 4.64 9 4.69 16 -- -

hoogte op 0.6 cm 4.11 35 4.12 48 - ).99 18 4.03 27 - 4.24 17 4.G4 21 -
hoogte maximaal 4.52 35 4.51 48 - 4.44 18 4.48 27 - 4.61 17 4.55 21 -

. ---

hoogte bij neusgat 4.78 33 4.75 47 - 4.7)- 17 4.72 2? - 4.83 16 4.80 20 -
aantallen vogels 35 

.. 49 18 28 1? 21 

toetsing met benadering t-toets 

I 

IJ\ 
0 



Tabel 15. Gemiddeldes van snavelmaten (mm) voor koolmezen van verschil

lende jaarklassen. Vangaten van de avoodcontroles. 

Tevens resultaten van de toetsing of de verschillen significant 

zijn (single classification analysis of varianee (model II), of 

benadering t-toets (bij significant verschi~lende varianties)). 

(A: beide sexen samen, B: alleen vrouwtjes, C: alleen mannetjes) 

geb. 

(3) 
A.------------------~L---~~~--~~~--~~~~~--~~~~ 

11 

lengte tot raaklijn 

lengte tot neusgat' (b) 

lengte tot neusgat ( z) 

lengte tot snavelbasis 

breedte op 0.6 cm 

breedte bij neusgat 

hoogte op 0.6 cm 

hoogte maximaal 

hoogte bij neusgat 

aantallen vogels 

B. 
lengte tot raaklijn 

lengte tot neusgat (b) 

lengte tot neusgat ( z) 

lengte tot ~ avel baai s 

breedte op 0.6 cm 

breedte bij neusgat 

hoogte op 0.6 cm 

hoogte maximaal 

hoogte bij neusgat 

aantallen vogels 

c. 
lengte tot raaklijn 

lengte tot neusgat (b) 

lengte tot neusgat (z) 

lengte tot snavelbasis 

breedte op 0.6 cm 

breedte bij neusgat 

hoogte op 0.6 cm 

hoogte maximaal 

hoogte bij neusgat 
aantallen vog~ls 

,, 

,, 
,, 
I i 

,, 
11 

7.15 31 7.15 
8.62 29 8.65 
8.85 31 8.98 

11.)8 31 11.56 
3.17 31 3.11 
4. 76 27 4.78 
4.18 31 4.12 
4.50 J1 -Jv;4z-

4.81 J1 4.83 
31 

I, 

6.79 9 6.98 
8.42 9 8.43 
8.63 9 8.75 

11.U2 9 11.)4 
).12 9 ).U? 

4.61 8 4.56 
).99 9 4.03 
4. :H 9 4.29 
4.65 9 4.69 

9 

?.JO 22 7.24 
8.71 20 8.79 
8.94 22 9.10 

11.52. 22 11.68 
:;.1.19 22 J.l) 
4.83 19 4.90 
4.26 22 4.17 
4.57 22 4.49 
4.87 22 4.90 

22 

J4 6.88 71 - ilOl i1[ 

32 8.47 67 - i1[ iX 

J4 8.71 71 - i1[ ~ 

J4 11.33 70 - - i1[il( 

J4 ).18 71 - - i1[ 

28 4.63 65 - .XX i1[ 

)4 4.1) 69 - - -
J4 4.)8 69 - u -
34 4.72 71 - iX i1[ 

J4 ' 71 

12 6.84 )6 - - -
12 8.42 '$J - - -
12 8.65 J6 - - -
12 11.27 35 - - -

·12 J .. 11 J6 - - -
1U 4.57 32 - - -
12 4.05 34 - - -
12 4.29 J4 - - -
12 4.61 J6 - - -
12 ~ 

22 6.92 35 _, 
~ jl[ 

20 8.5) JJ - - il[ 

22 8. 77 35 - jl[ ~ 

'22 11.:;.18 35 - - il(il(jl[ 

22 ).25 35 - - i1[ 

18 4.68 33 - -· iXiK 

22 4.20 35 jl[ - -
22 4.48 35 - i1[ -
22 4.84 35 - - -
22 35 
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Tabel 16. Gemiddeldes van snavelmaten (mm) ·voor koolmezen vsn verschil

lende jaarklassen. Vangeten broedseizoen en avondc. gecombineerd. 

Tevens resultaten van de toetsing of de verschillen siRJ,ificant 

zijn (single clasaification analysis of varianee (model 11), of 

benadering t-toets (bij significant verschillende varianties)). 

(A:beide sexen samen, B:alleen vrouwtje5, C:alleen mannetjes) 

11 geb. < 
1
78,geb. 

( 1) I N (2) 

A. 
11 I I 

lengte tot raaklijn 7.61 .54 7.73 66 6.88 71 - ux iiU[~ 

lengte tot neusgat (b) 18.60 47 8 • .53 63 8.47 67 - - -
lengte tot neusgat (z) 8.79 .54 8.76 6.5 8.71 71 - I - -· 
lengte tot snavelbasis 11.22 .51 11.24 64 11.33 70 - - -
breedte op 0.6 cm 3.0.5 .54 3.07 66 3.18 71 _, u• &U 

breedte bij neusgat 4.69 42 4.64 60 4.63 6.5 - _, _, 

hoogte op 0.6 cm 4.1.5 .54 4.12 6.5 4.13 69 - - -
hoogte maximaal 4 • .52 .54 4.47 6.5 4.')8 69 - D& ilti(l 

hoogte bij neusgat 4.80 .52 4.79 6.5 4.72 71 - - -
aan tallen vogel a .54 66 7~ -- -

B. 
----- ---

lengte tot raaklijn 7.74 20 7.90 32 6.84 ')6 - DX iiU[il( 

lengte tot neusgat (b) 8.52 18 . 8.46 32 8.42 J4 - - -
lengte tot neusgat ( z) 8.70 20 8.73 31 8.65 ')6 - - -
lengte tot snavelbasis 10.98 19 11.11 32 11.27 3.5 - ~;I( -
breedte op 0.6 pm 2.94 20 3.01 32 3.11 ')6 - I ~ ;I(~ 

breedte bij neusgat 4 • .57 16 4.51 32 4.57 32 - - -----
hoogte op 0.6 cm 4.00 20 4.03 31 4.0.5 J4 - - -
hoogte maximaal 4.41 20 4.43 31 4.29 J4 - XX .iKX 
hoogte bij neusgat 4.72 19 4.72 31 4.61 J6 - - jl( 

aantallen vogels 20 32 ')6 

c. 
I I 

lengte tot raaklijn 7 • .54 J4 7 • .57 J4 6.92 35 - ~ iKXX 

lengte tot neusgat (b) 8.6.5 29 8.61 )1 8 • .53 33 - - -
lengte tot neusgat (z) 8.84 J4 8.80 J4 8. 77 3.5 -· - _, 

lengte tot snavel basi's 11.37 32 11.37 32 11.')8 3.5 - - -
breedte op 0.6 cm 3.12 J4 3.11 J4 ').2.5 3.5 - jl(jl( iK~iK 

breedte bij neusgat 4.77 26 4.79 28 4.68 33 - -I -
hoogte op o.6 cm 4.24 J4 4.20 34 4.20 35 - - -
hoogte maximaal 4.58 34 4 • .52 34 4.48 35 jl( iKIIt -
hoogte bij neusgat 4.85 33 4.8.5 J4 4.84 3.5 - - -

aan tallen vogels J4 J4 35 

toetsing met benadering t-toets 



Tabel 17. Gemiddelde tarsuslengte (mm) voor volwassen koolmezen en 

nestjongen, gemeten tijdens het broedseizoen. 

volwassen nestjongen verschil 
iK 

; 
N tot. N ~~ NaJ' N tot. N"~<.j? " N'ó"j' 

19.)2 100 58 42 19.43 375 161 172 -

- 5J-

11 11 Jl __71 71 u 

x:~~ ,oo :waarschijnlijke vrouwtjes, respect. waarsch. mannet,jes 

Tabel 18. Gemiddelde tarsuslengte (mm) voor verschillende jaarklassen 

koolmezen, vangsten vsri avoodcontrole en broedseizoen gecom

bineerd. 

geboren v66r •78 geboren 1 78 geboren 1 79 verschil 

( 1) N (2) N (J) N 1-2 1-J 2-3 

beide sexen samen 19.49 54 19.35 65 19.,49 70 - - -
alleen vrouwtjes 19.23 20 19.0) 32 19.21 J5 - - -
alleen mannetjes 19.65 J4 19.67 JJ 19.77 35 - - -



Tarel 19. Gemiddeldes van snavelmaten (mm) voor immigranten en autochtone koolmezen, vangsten broedseizoen. 

Tevens resultaten van de toetsing of de verschillen significant zijn (single classification analysis 

of varianee (model II), of benadering t-toets (bij significant verschillende varianties)). 

beide sexen samen alleen vrouwtjes alleen mannetjes 
-immigrant autochtocn verschil immigrant autochtooo verschi immigrant autochtoon verschil 

N N N N N N 

lengte tot ra.a.k;lijn 8.12 20 7.98 64 - 8.J5 12 8.1U 34 x 7.78 8 7.85 30 -
lengte tot neusgat (b) 8.60 17 8.44 55 

~ 8.65 12 8.46 J2 8.49 5 8.42 2J I - -
lengte tot neusgat ( z) 8.75 18 8.62 64 - 8.86 11 8.67 J4 - 8 • .56 7 8._56 JO -
lengte tot snavelbasis 11.08 16 11.04 62 - 11.11 10 11.00 J4 - 11.04 6 11.09 28 -
breedte op 0.6 cm 2.98 20 J.01 64 - 2.89 12 2.96 34 - I ).12 8 J.08 )0 - I 

breedte bij neusgat 4.54 17 4.58 50 - 4.48 12 4.5J )0 - 4.69 5 4.67 20 -
hoogte op 0.6 cm 4.07 19 4.1J 64 - J.98 11 4.02 34 - 4.19 i 8 4.25 30 -
hoogte maximaal 4.46 19 4.5J 64 it 4.42 11 4.48 34 - 11 4.52 8 4.59 JO -
hoogte bij neusgat 4.72 18 4.78 62 - 4.72 11 4.7J )) - 4.70 7 4.84 29 ilt 

aan tallen vogels 20 64 12 34 8 .30 
-

toetsing met benadering t-toets 

':G-



Tabel 20. Gemiddeldes van snavelmaten (mm) voor immigranten en autochtme koolmezen, vangsten avondcontroles. 

Tevens resultaten van de toetsing of de verschillen significant zijn (single classificatim analysis 

of varianee (model II), of benadering t-toets (bij significant verschillende varianties)). 

beide sexen samen alleen vrouwtjes alleen mannetjes 

immigrant autochtoon verschil immigrant autochtoon verschil immigrant autochtoon verschil 
N N N N N N 

-
lengte tot raaklijn 6.93 24 7.0) 113 - 6.87 12 6.86 45 - I 6.98 12 7.14 68 -
lengte tot neusgat (b) 8.53 23 8.56 1o6 - 8.J8 12 8.44 43 - 8.?0 11 8.64 63 -
lengte tot neusgat ( z) 8.83 24 8.81 113 - 8.69 12 8.66 45 - 8.96 12 8.90 68 -
lengte tot snavelbasis 11.42 24 11.39 112 - 11.)1 12 11.2J 44 - 11.54 12 11 • .50 68 -
breedte op 0.6 cm 3-17 24 ).16 114 - J.1J 12 J.10 45 - J.21 12 ).19 68 -
breedte bij neusgat 4. 74 21 4.68 99 - 4.57 11 4.58 39 - I .4.92 10 4.75 60 -
hoogte op 0. 6 cm 4.16 24 4.13 111 - i 4.09 12 4.02 4J - 4.2J 12 4.21 68 -
hoogte maximaal 4.40 24 4.42 111 - 4.32 12 4.28 43 - 4.48 12 4.,51 68 -
hoogte bij neusgat 4.77 24 4.77 11J - 4.67 12 4.62 4.5 - 4.86 12 4.86 68 -

aantallen vogels 24 113 12 45 12 68 
-- -

toetsing met benadering t-toets 

ti 

\.1\ 
\.1\ 



Tabel 21. Gemiddeldes va1 snavelmaten (mm) voor i.mmigra1ten en autochtCI'l.e koolmezen, VEI'l~sten VEil avondcontroles en 

broedseizoen gecombineerd. Tevens resultaten van de toetsing of de verschillen significant zijn (single 

classificatiCI'l. analysis of varianee (model II), of benadering t-toets (bij significant verschillende 

varianties)). 

beide sexen samen a.lleen vrouwtjes alleen mannetjes -
verschil immigrant autochtoon Jverschil immigrant autochtocn 

N . N · 1 N N 
immigrant autochtoanlverschil 

I N N ' 

lengte tot raaklijn 7.48 34 7 .)6 158 - l 7 • .59 19 7.38 69 - 7.33 I 1.s 7-33 89 -
' 

I 

lengte tot neusgat (b) 8.56 31 8 • .52 147 i 8 • .51 19 8.44 6.5 8.6.5\ 12 8.58 82 - I - : -----+ f-· . 
\I 

I lengte tot neusgat (z) 8.79 1 33 8.74 1.58 I 8.78 18 8.67 69\ i\ 8.81 1.5 8.8o 1 89 - I - -
I 

I 

! 111. 39 I 13 11. 37 I 87 I lengte tot snavelbasis 11.29 31 11.26 1.5.5 - I i 11.21 18 11.13 68 - - I 
i 

breedte op 0.6 cm 3.10 34 3.11 1.58 3.03 I 19 3.04 69 1 3.18 1.5 3.16 1 89
1 

I - - - ! 
I 

breedte bij neusgat 4.64 JO 4.6.5 1)7 1 4._52 19 4 • .5.5 61 - I 4.841 11 4.73 1 761 
i - - I 

I 

4.22 i 89l 
I 

hoogte op 0.6 cm 4.12 33 4.1) 1.56 I 4.o.s 18 4.02 67 4.21 1.5 i: - - - ' 

I. 

hoogte maximaal 4.43 33 4.46 1.56 - . 4.Y? 18 4.37 i 67 \ 4 • .50 1.5 4 • .53 I 89~ :,: - - !! 
I 11 I I 

hoogte bij neusgat 4.7.5 33 4.77 1.56 - 4.70 18 4.66 68 - 4.81 1.5 4.8.5 88 - l 
aantallen vogels 34 1.58 19 69 1.5 89 

-· - ·--- .. -

toetsing met ~adering t-toets 

~ 



Tabel 22. Gemiddelde tarsuslengte (mm) voor immigranten en autochtone 

koolmezen, vangsten van broedseizoen en avondcontroles gecom

bineerd. Tevens resultaten van de toetsing of de verschillen 

si@1}ifioant zijn (single classificaticn analysis of varianee 

(model II), of benadering t-toets (bij significant verschil

lende varianties)). 

immigrant autochtoon verschil 

N N 
---

beide sexen samen 19.40 J4 19.45 156 -
alleen vrouwtjes 18.96 19 19.20 68 -
alleen mél'llletjes 19.95 15 19.65 88 -

- 57-



Tabel 23. Erfelijkheidsgraden (± S.E.) voor verschillel'lde snavelmaten via 

gem. ouder-- kind regressies (h2 ! S.E. = regr. coijff. ! S.E.) 

met resultaten t-toets op significantie van de regressie. 

Vangsten van broedseizoen en avondcontroles gecombineerd. 

gem. ouder -- dochter gem. ouder -- zoon 
2 h + S.E. t N 2 h + s.E. t N -

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

l~gte tot raaklijn -o.oo ! o.48 - 27 -0.08 .± 0.)6 - 29 

lengte tot neusgat (b) 0.40! 0.25 - 17 o.65 ! o.4o - 20 
---- ,-----

lengte tot neusgat (z) 0.49 + 0.22 ;I( 27 o. 37 .± 0.26 - 29 . 
lengte tot Slavelbasis 0.28 .! 0.32 - 22 o.o6 .! o.34 - 24 

breedte op 0.6· cm 0.72 .! 0.25 iK iK 27 o.65 + o.27 iK 29 -
breedte bij neusgat 0.10 .! o.36 - 12 o.o6 .! 0.24 - 19 

-~- 1---

hoogte op 0.6 cm 0.46 + 0.23 - 25 0.93 + 0.20 iKiK;I( 29 

hoogte maximaal 1.14 .! 0. 32 iK ;I( 25 0.70 _:!:·0.24 u 29 

hoogte bij neusgat 0.08 .:t 0.33 - 27 0.02 ± 0.20 - 27 

Tabel 24. Erfelijkheidsgraden (± S.E.) voor tarsuslengte via gem. ouder 

-- kind regressies (h2 _! S.E: = regr. coëff • .:t S.E.) met 

re~ultaten t-toets op sigpificantie van de regressie. 

A. Vangsten van broedseizoen en avoodcootroles gecombineerd. 

AlleE!n metingen gebruikt van nestjongen waarvan de sexe 

bekend is (door terugvangst). 

gem. ouder -- dochter gem. ouder -- zoon 

h2 + S.E. t N h2 .:!: S.E. t N 

o.22 + 0.26 - - 29 -0.32.:!: 0.22 - 34 

B. Vangsten van broedseizoen. Ook metingen van nestjoogen gebruikt 

waarvan de sexe niet met zekerheid.bekend is (met uitzondering 

van nestdot). 
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Tabel 25. Erfelijkbeisgraden (+ S.E.) voor verschillende snavelmaten via de verschillende ouder-- kind regressies, 

(h~ ± S.E. = 2(regr. c~ff. ~ S.E.}), met resultaten t-toets op significantie van de regressie. 

Vangsten van het broedseizoen. 

moeder -- dochter moeder -- zoen vader -- d)(:hter vader -- zoon 
2 h-:!: S.E. tIN 

2 . 
h :!: S.E. t N h2 ~ S.E. t N 2 h + S.E. I t N 

lengte tot raaklijn o. 74 :!: 0.53 - 12 - 1. 36 :!: 1. 36 - 6 - - 2 - I -
2 

-I 4 
- I 

lengte tot neusgat (b) 0.80:!: 0.73 9 -6.23 ~ 3.25 1 I 0 - - - - I -
I ' 

lengte tot neusgat (z) 0.93:!: 0.66 - 12 -0.98 :!: 3.05 - 6 - - 2 - - 2 

lengte tot snavelbasis 0.94:!: 0.31 ;K: 11 -0.75 :!: o. 91 - 6 - - 2 - - 1 

breedte op 0.6 cm 0.52 .:!: 0.53 12 o • .56 .:!: 1. 22 6 2 I 2 - - - - - I -
I 

breedte bij neusgat 1. 91 :!: 1. 36 - 8 3.94 :!: 1.67 - 4 - .L 1 - i - I 0 

hoogte op 0.6 an. 0.21:!: 0.74 - 12 -1.48 ~ 1.95 - 6 - - 2 - - 2 
I 

hoogte maximaal -0.57 :!: 0.53 - 12 . 0.70 + 0.86 - 6 - - 2 - - 2 

hoogte bij neusgat 0.41 ~ 0.55 - 12 1.11 .:!: 0.23 ;x: 5 - - 2 - - 2 
-

'-" '-0 



Tabel 26. Erfelijkheidsgraden ( + S.E.) voor de verschillende snavelmaten via de verschillende 

ouder--kind regressies (h2 =·S.E. = 2(regr. coëff. ~ S.E.)), met resultaten t-toets 

op significantie van de regressie. Vangsten van de avondcontroles. 

moeder--dochter moeder-- zoon vader--dochter vade-r--zoon 
2 h . + S.E. t N 2 h + .S.E. t N 2 h + S.E. t N 2 h + S.E. ti N 

lengte tot raakliJn 0,60 ~ o. 39 0.69 + 0,80 0.52 ~ 0.47 1.04 + 0.38 
I 

- 17 - 11 - 13 •1 16 - - I 

lengte tot neusgat (b) 0.24 ~ 0,61 - 15 0.40 ~ 0. 77 - 11 1. 0 1 :t 0. 321 .. 13 1.11:t0.36 .. 16 

lengte tot neusgat ( z) 0.17 ~ 0,81 - 17 1.04 + 0.86 - 11 1.56 .:!: 0.47 .. 13 1.19 ~ 0.48 • 16 

lengte to~ snavelbasis -0.08 ~ o. 71 - 16 0.51 .:!: 0.24 - 11 1.91 :t 0.60 .. 13 1. 30 ~ o.63 - 16 
I 

breedte op 0.6 cm O.OJ ~ 0,61 - 17 -O.o6 ~ 1.35 - 11 1. 39 .:!: o. 56 •13 0.59 .:!: 0.42 - 16 

breedte bij neusgat 1.02 ~ 0.63 - 12 -1.84 + 0,82 - 9 0,48 ~ 0.21 - 12 -0.05 .:!: 0.40 - 15 

hoogte op 0. 6 cm 0.36 ~ 0.83 - 15 1.96 .:!: 0.69 • 11 0.63 ~ 0.55 - 13 0.98 ~ 0.45 • 16 

hoogte maximaal 1.47 .:!: 0.41 .. 15 o. 98 .:!: 0.65 - 11 1.27 .:!: o. 57 • 13 0.48 :t 0.67 - 16 
-

hoogte bij neusgat Q.61 -~ 0 • .52 - 17 -0.10 :t 0.94 - 11 0.84 ~ 0.47 - 13 0.44 + 0.81 - 16 
·-· 

0\ 
0 



Tabel 27. Erfelijkheidsgraden (±s.E.) voor ve.rschillende snavelmaten, via de verschillende ouder -- kind regressies, 

(h2 ~ S.E. = 2(regr. coëff. ~ S.E.)), met resultaten t-toets op significantie van de regressie. 

Vangsten van broedseizoen en avondcontroles gecombineerd. 

moeder.~- dochter moeder -- zoon vader -- dochter vader -- zoon 
-·· 2 - 2 t N t N 2 2 h + S.E. h + S.E. h ~ s.E. t N h + S.E. t N 

i 

lengte tot raaklijn 0.69 ~ 0~.53 - 40 -0.36 ~ 0.48 - 4{) -0.18 ~ 0 • .5P - 33 -0.29 ~ 0 • .5.5 - 361 

lengte tot neusgat (b) 0.41 ~ 0.33 - 34 -0.14.:!: 0 • .54 - 35 o. 76 .:!: 0.26 iD[ 26 0.73.:!: 0.29 ... 28 i 
I 

lengte tot neusgat ( z) 0.49 ~ 0.37 - 40 -0.04 .:!: 0.4{) - 39 0 • .57 .:!: 0.2.5 ... 33 0.78.:!: 0.24 iU{ 36 1 

lengte tot snavelbasis 0.48 + 0.28 - 38 -0.34 ~ 0.32 - 40 0.20 ~ 0.39 - 29 0.61 + 0.28 ... 30 ! 

I 
I 

breedte op 0.6 cm 0.40 + 0.41 - 40 1.14.;!:0;35 ~ 40 1. o6 ~ 0 .JO ~ 33 0.23 !. 0.42 - 361 
! 

' I 

breedte bij neusgat 0.19 .:!: 0.30 - 31 -0.20 !. 0 • .50 - 33 0.32 ~ 0.17 - 20 0.29 .:!: 0.23 - 26 : 
I 
I 

hoogte op .o .6 cm · 0.61 ~ 0.34 - 38 0.92 .:!: 0.33 - 39 0.92 ~ 0.37 ~ 31 1. 24 !. o. 30 ;(~ J6! 
I 

hoogte maximaal 0.91 .±. 0.39 ~ 38 0 • .56 .±. 0.32 - 39 1.82 .:!: 0.51 ~ 31 1.31 .! 0.37 i(K 36: 

hoogte bij neusgat 0.18 .±. 0.)4 -- 40 0.03 .±. 0.29 - 38 0.20 ~ 0.)4 - 33 o.o6 + 0.26 - 34 -
- -- - --

0'
....... 
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Tabel 28. Erfelijkheidegraden ( + S.E. ) voor tarsuslengte via verschillende 

ouder -- kind regressies (h2 .! S.E. · = 2(regr. coäff. :!:. S.E.)), 

met resultaten t-toets op sig'Jlificantie van de regressie. 

Vatgaten van broedseizoen en avoodcoo.troles gecanbineerd. 

2 h .! S.E. t N 

moeder1-- dochter 0.33.! 0.26 - 42 

moeder -- zoen 0.21 .! 0.23 - 45 

vader -- dochter 0.02 .! 0.37 - )6 

vader -- zoon -0.?0.! 0.37 - 42 

Tabel 29. Erfelijkheidegraden voor tarsuslengte via de verschillende 

broer/zus correlaties (h2 = 2x corr. coäff., p.m.-corr. bij 

paren. van o~gelijke sexe, groepscorr. bij paren van gelijke 

sexe). Tevens correlaties, resultaten t-toets (of variantie-
l 

analyse; bij groepscorrelaties) op significantie van de corre-

latie-coäff., en 95~betrouwbaarheidsintervallen voor de cor

relatie-coëff. 

h 2 r(i) t/F 95"-betr. int. N 

zus -- broer 1.16 0.58 u o. 33 - o. 76 42 

zus -- zus 0.63 0.32 - -0.19 - 0.69 19 

broer -- broer 0.73 0.)6 * -0.06 - 0.68 24 



Tabel JO. Erfelijkheidsgraden voor verschillende snavelmaten, via de verschillende broer/zus correlaties, 

(h2=2xcorr. c~ff., product-moment correlaties (r) bij paren van oogelijke sexe, groepscorrelaties (ri) 

bij paren van gelijke sexe). Tevens correlatie-coëff., resultaten t-toets (of variantie-analyse; bij 

groepscorrelaties)! op si_~Jfiç_ant~e van de c_orr. c~.f.f., ~.n 9.5~trouwbaarheidsintervallen voor de 

corr. coëff. Vangsten van het broedseizoen. 

. 
ZUS -- ZUS broer -- broer zus -- broer I 

h2 r t 9.5%-betr.int. N1 h2 ri F 9.5~betr.int. N h2 ri F 9.5~betr.int. N 

lengte tot raaklijn 0.43 0.22 - -0 • .52 - 0.7? 10 1.44 0.72 ~ - .6 - - - - 1 

lengte tot neusg.(b 0.28 0.14 - - 8 0.61 0.30 - - 6 - - - - 1 

lengte tot neusg.(z) 0.09 0.04 - -0.64 - 0.69 10 0.42 0.21 - - 6 - - I - I - 1 
I 

lengte tot snavelb. 0.20 o·.1o - -0.61 - 0.72 10 0.63 0.32 - - 6 - - - - 1 

breedte op 0.6 cm 0.63 0.32 - -0.44 - 0.81 10 0.03 0.02 - - 6 - - - - 1 
I 

I 
breedte bij neusg. -0.62 -0.31 - - 17 -0.62,-0.31 - - .5 - - - I - 0 

hoogte op 0.6 qm 0.26 0.13 - -0-• .59 - 0.73 10 1.49 o-. 74 ~ - 6 - - - - 1 

hoogte maxim aal 1.59 0.80 :KK 0.28 - 0.96 10 1.Q4 0 • .52 - - 6 - - - - 1 

hoogte bij neusg. 1.22 0.61 - - 9 0.12 0.06 - - .5 - - - - 1 
- -- --- -

0"
\...) 



Tabel )1. Erfelijkheidsgraden voor verschillende snavelmaten, via de verschillende broer/zus correlaties, 

(h
2 = 2x corr. c~ff., product-mctnent correlaties (r) bij paren van c:ngelijke sexe, groeps

correlaties (ri) bij paren van gelijke sexe). Tevens correlatie-coëff., resultaten t-toets (of 

variantie-analyse; bij groepscorrelaties), op significantie van de corr. co~ff ., en 9.5~betrouw

baarheidsintervallen voor de corr. coëff. Yàngsti:m ·van de avoodeon trol es. 

zus -- broer ZUS -- ZUS - broer -- broer 
h2 r t 9.5~betr.int N h2 ri F 9.5%-betr.int. N h2 ri F 

lengte tot raaklijn 0.80 0.40 - -0.0) - 0.71 2) -0 • .50 -0.2.5 - -0.79 - 0 . .50 10 0.70 0.35 -
lengte tot neusg. (b) 1.29 0.64 u. 0.28 - o. 8'.5 21 0.02 0.01 - - 9 0.97 0.49 ~ 

lengte tot neusg.(z) 1.4) 0.72 ~ 0.42 - 0.88 2) 0.16 0.08 - -0.62 - o. 71 10 1.).5 0.68 iDt 

lengte tot snavelb. 1.29 0.6.5 ~ 0.30 - 0.84 2) -0.69 -0. 3.5 - - 9 0.98 0.49 ~ 

breedte op 0.6 cm 1.19 0.60 iO( 0.23 - 0.82 23 0.94 0.47 - -0.29 - 0.87 10 1.22 0.61 ;JO{ 

breedte bij neusg. 0.04 0.02 - -0.46 - 0.49 19 1.00 0 • .50 - - 6 -0.)7 -0.19 -
hoogte op 0.6 cm 0.74 0.37 - -O.o6 - 0.69 23 0.59 0.)0 - - 9 1.21 0.61 u. 

hoogte maximaal 0.98 0.49 ill: 0.09 - o. 76 23 0.61 0.31 - - 9 1.07 0.54 ~ 

hoogte bij neusg. -0.01 -0.01 - -0.43 - 0.42 2) 0 • .50 0.25 - -0 • .50 - 0.79 10 0.96 0.48 iK 
- --

9.5%-betr.int. N 

-0.26 - 0.76 

-0. 13 - 0.83 

0.19- 0.90 

-0.09 - 0.82 

0.08 - 0.87 

-0.69 - 0.44 

0.07 - .0.87 

-0.03 - 0.84 

-0.11 - 0.82 

14 

13 

14 

14 

14 

1) 

14 

14 

14 

I 

"' ~ 



Tabel )2. · Erfeli.jkheidsgraden voor verschillende snavelmaten, via de verschillende broer:/ zus correlaties, 

(h2 = 2x corr. co~ff., product-moment correlaties (r) bij paren Val ongelijke sexe, groepscorrelaties (ri) 

bij paren van gelijke sexe). Tevens correlatie-coëff., resultaten t-toets (of variantie-analyse_; bij 

groepscorrelaties), op significaJ.tie van de corr. coëff., en 9.5~betrouwbaarheidsintervallen voor de 

corr. coëff. Vangsten van het broedseizoen en de avondcontroles ~combineerd. 

zus -- broer ZUS -- ZUS broer -- broer 
I h2 r t 9.5~betr.i N h2 ri F 95%- b.i. N h2 

ri I F 9.5't- b.i. N 

lengte tot raaklijn 1.02 0.51 ~ 0.2)-0. 71 40 1.13 0.57 ~ 0.1.5-0.81 20 0.91 0.461 ~ -0.00-0.76 20 

lengte tot neusg.(b) 1.01 0.50 ~ 0.20-0.72 3.5 0.28 0.14 - -0.;6-0 • .57 19 1.02 0.51 ~ 0.01-0.81 17 I 

lengte tot neusg. ( z) 0.9.5 0.48 ~ ·0.19-0.69 40 0.13 0.07 - -0.41-0 • .51 20 1.18 0 • .59 D. 0.18-0.83 20 

lengte tot snavelb. 0.97 0.49 ~ 0.19-0.70 39 -0.12 -0.06 - -0.52-0.43 19 1.22 0.61 in:l 0.20-0.84 19 
I 

breedte op 0. 6 cm 1.00 0 • .50 ~ o. 22-0.71 40 0.61 0.31 - -0.18.;.0.67 20 1.0.5 0 • .52 D. 0.09-0.79 20 ! 

breedte bij neusgat -0.17 -0.08 - -0.4)-0.29 31 0.26 0.13 - -0.44-0.62 15 -0.08 -0.04 - -0.,54-0.49 16 

hoogte op 0.6 cm o. 71 0.)6 ~ 0.04-0.61 40 0.89 0.44 ~ -0.0)-0.76 19 1.38 0.69 ~ o. 34-0.87 20 1 

hoogte maximaBl: 1.13 0 • .56 ~ -o. J0-0. 75 40 0 • .53 0.26 - -0.24-0.65 19 0.94 0.47 ~ o. 02-0.76 20 1 

hoogte bij neusgat 0.46 0.23 - -0.10-0.52 39 0.52 0.26 - -0.24-0.65 19 0 • .56 0.28 - -0.22-0.67 19 1 

- -- - ---

Q'\ 

"' 



Tabel 33. :Srfel ij kheidsgraden voor verschillende snavelmaten, via de verschillende halfbroer/- zus eerrel at ie s, 

(h2 = 4x corr. coëff., product-moment correlaties (r) bij paren van ongelijke sexe, groepscorr~laties 
(ri) bij paren van gelijke sexe). Tevens corr. coöff., resultaten t-toets (of variantie-analyse; bij 

groepscorr.), op significantie van de corr. _coë_ff. ___ en _9.5_t-betrouwbaarheidsinterval.len van de corr. 

coëff. Vangsten van broedseizoen en avondcentrales gecanbineerd. 

halfzus -- halfbroer halfzus -- halfzus halfbroer -- halfbroer 
I h2 r t 9.51-b.i. N h2 ri F 9.5"- b.i. N h2 ri F 9.5"- b.i. N ! 

lengte tot raakl.i.Jl -1.91 -0.~ llGC: -0.71--0.1_5 33 -2.38 -0.60 - -0.88-0.02 12 -1: 2_5 -0.31 - -0.70-0.22 17 

lengte tot neusg. (b) 1.10 0.27 - -0.12- 0._59 28 -0.48 -0.12 - - 9 0.94 0.24 - -0.)4-0.68 1_5 

lengte tot neusg. (z) 1.64 0.41 x 0.07- 0.67 33 0.93 0.23 - -0.4)-0. 74 12 1.17 0.29 - -0.24-0.69 17 

lengte tot snavel b. 0.90 0.23 - -0.14- 0._54 32 1.96 0.49 ;( -0.16-0.85 12 0.96 0.24 - -0.30-0.66 17 

breedte op 0.6 cm 1.12 0.28 - -0.08- 0._57 33 1._58 0.39 - -0.28-0.81 12 1.86 0.46 ;( .:0.0_5-0.78 17 

breedte bij neusgat 1.13 0.28 - -0.12- 0.61 27 2.33 0._58 - - 8 0.16 0.04 - -0._51-0._56 1_5 

hoogte op 0.6 ~m 1.07 0.27 - -0.11- 0._58 31 0.18 O.Q_5 - -0._58-0.63 12 1.39 0.)_5 - -0.19-0.72 17 

hoogte maximaal 0,70 0.18 - -0.20- 0._51 31 1.00 0.2_5 - -0.42-0.74 12 0._53 0.1) - -0.39-0._59 17 

hoogte bij neusgat 1.93 0.48 ;g( 0.1_5- 0.72 )2 -0.77 -0.19 - -0.72-0.47 12 0.4_5 0.11 - -0.41-0._58 17 
--- ------ -- --

o-. o-. 



Tabel )4. Erfelijkheidegraden voor tarsuslengte via de verschillende 

halfbroeri-zus correlaties, (h2= 4x corr. coëff., product

moment correlaties (r) bij paren van ongelijke sexe, groepa

correlaties (ri) bij paren van gelijke sexe). Tevens corr. 

coëff., resultaten t-toets (of variantie-analyse; bij groeps

corr.), op significantie van de corr. coëff. en 95~betrouw

baarheidsintervallen van de correlatie-coëff. 

h2 r(i) t/F 95~betr. int. N 

halfzus -- halfbroer -0.48 -0.12 - -0.43 - 0.22 )8 

halfzus -- nalfzus -0.48 -0.12 - -0.68 - 0.52 12 

halfbroer -:- .halfbroex -0.8? -0.22 - -0.6) - o. 28 19 

Tabel )5. Erfelijkheidsgraden voor tarsuslengte via de verschillende 

tante. of oom-- neef of nicht correlaties, (h2= 8x corr. coëff., 

product-moment correlaties). Tevens corr. coëff., resultaten 
i 

t-toets op significantie van de corr. coëff. en 95~betrouw-

baarheidsin.tervallen van de corr. coëff. 

h2 r· t 95~ betr. int. N 

tRJlte -- nicht 0.)9 0.05 . - -0. J6 - 0.44 26 

ta'1 tf' -- neef -1.20 -0.15 - -0.58 - 0.)5 19 

oom -- nicht 0.96 0.12 - -0.18-.0.40 47 

oom -- neef -1.10 -0.14 - -0.42- 0.17 44 
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Tabel )6. Erf~lijkheidsgraden voor verschillende snavelmaten, via de verschillende tante of-Öom --neef of nicht correlaties, 

(h2= 8x corr. coäff., product-moment correlaties). Tevens corr. coäff., resultaten t-toets op significantie van de 

corr. coäff. en 95~betrouwbaarheidsintervallen van de corr. coäff. 

Vangsten van broedseizoen en avondcontroles gecombineerd. 

tante -- nicht tante -- neef. 
h2 r t 95~b.i. N h2 r t 95~b.i. 

1. tot raaklijn -0.25 -O.OJ - -0.45- 0.40 2J -1.78 -0.22 - -0.64- 0.29 

1. tot n .g. (b) 1.00 0.13 - -0.33- 0.53 22 -4.05 -0.51 ;[ -0.80--0.03 

1. tot n • g. ( z) -1.58 -0.20 - -0.57- 0.25 2J -).10 -0.39 - -O.?J- 0.12 

1. tot snavelb. 0.38 0.05 - -0. 38- 0. 46· 2J -1.00 -0.1J - -0.58- 0.38 

b. op 0.6 cm 1.45 0.18 - -0.26- 0.56 2J -1.42 -0.18 - -0.61- 0.)4 

b. bij neusgat -2.06 -0.26 - -0.67- 0.28 17 -0.58 -0.07 - -0.54- 0.43 

h. op 0.6 cm -4.14 -0.52 x. -0.77--0.12 23 -0.38 -0.05 - -0.52- 0.45 

b.. marlmaal 0.8J . 0.10 ... -0.34- 0.51 23 ·..;;o~'15. -0~02 - ~0. 50~· 0.47 

h. bij neusgat 1.87 0.2J - -0.22- 0.61 22 1.58 0.20 - -0.36- 0.65 

oom -- nicht 

N h2 r t 9%-b.i. 

18 -1.70 -0.21 - -0.48-0.09 

18 -2.11 -0.26 - -0.55-0.0? 

18 -1.42 -0.18 - -0.45-0.12 

18 -1.20 -0.15 - -0.43-0.16 

18 2.)6 O.JO x. 0.00-0.54 

18 1.66 0.21 - -0.20-0.55 

18 -0.08 -0.01 - -0.)1-0.29 

18 :..:o~·12 
·.-

~-o ~ 32-6.29 -0~02 

16 1.)4 0.17 - -0.15-0.46 

oàll -- neef 

N h2 r 

46 -0.6J -0.08 

Yl -2.19 -0.2? 

46 -2.)0 -0.29 

44 -2.14 -0.27 

46 1.40 0.18 

27 0.98 0.12 

44 O.J5 0.04 

44 b.48 b.06 

41 0.18 _o.o.? 

t 

-

-
-
-
-
-
-
-
-

95~b.L 

-0. J7- o. 2J 

-0.5?-0.09 

-0.54-0.02 

-0.55-0.06 

-O.lJ-0.45 

-0.28-0.49 

-0.26-0.)4 

-ó. is-o. J6 

.:-.0.49-0. 3J 

0\ 
co 

N 

4LJ 

Jl 
4LJ 

J8 

44 

27 

4Lr 

4/j 

42 



Tabel )1. Erfelijkheidsgraden voor verschillende snavelmaten, via de verschillende nicht / neef correlaties , 

(h2= 8x corr. coëff., product-mament correlaties (r) bij paren van ongelijke sexe, groepscorrelaties 

Cri) bij paren van gelijke sexe). Tevens corr. coëff., resultaten t-toets (of variantie-analyse; 

bij groepscorrelaties) op significantie .:VBI!_.de __ cor_!.. co!ff_. en 95%-betrouwbaarheidsintervallen 

van de corr. coëff. Vangsten van broedseizoen en avondcontroles gecombineerd. 

nicht -- nicht nicht -- neef 
. 

neef -- neef 
h2 ri F 95~ b. i. N h2 r t 95%- b. i. N h2 ri F 95<{,_ b. i. N 

lengte tot raaklijn 2.89 0.)6 ;)( -0.05-0.67 25 -0.28 -0.04 - -0.31- 0.24 51 2.17 0.27 - -0.44-0.77 11 

lengte tot neusgat (b) 0.01 0.00 - -0.41-0.41 25 0.10 0.01 - -0.27- 0.30 49 0 • .54 0.07 - -0.59-0.67 11 

lengte tot neusgat (z) 0.22 0.03 - -0.38-0.43 25 0.62 0.08 - -0.20- 0.35 51 0.30 0.04 - -0.61-0.66 11 

lengte tot snavelbasis -0.30 -0.04 - -0.44-0.)8 25 1.95 0.24 - -0.04- 0.49 50 2.56 0.32 - -0.40-0.79 11 

breedte op 0.6 cm 1.68 0.21 - -0.22-0.57 25 -2.88 -0.)6 ill: -0.58--0.09 51 -4.78 -0.60 - -0.89-0. o6 11 

breedte bij neusgat -0.16 -0.021- -0.49-0.46 19 0.16 0.02 - -0.29- 0.33 42 0.13 0.02 - -0.6.3-0.64 11 

hoogte op 0. 6 C?m -0.25 -0.03 - --0.4.3-0.38 25 0.93 0 •. 12 - -0.17- 0.38 51 2.)6 0.30 - -0.42-0.78 11 

hoogte maximaal . 0 • .54 0.07 - -0.35-0.46 25 -0.85 -0.11 - -0.37- 0. 18 51 -3.40 -0.43 - -0.84-0.29 11 

hoogte bi.i neusgat 1.77 0.22 - -0.20-0 • .58 25 0.90 0.11 - -0.18- o. J8 50 -1.31 -0.16 - - 9 
-

(]-" 
'C! 
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Tabel )8. Erfelijkheidsgraden voor tarsuslengte via de verschillende nicht/ 
2 neef correlatiesL (h = 8x corr. coäff., product-moment correlaties 

(r) bij paren van ongelijke sexe, groepscorrelaties (ri) bij paren 

van· gelijke sexe). Tevens corr. coëff., resultaten t-toets (of 

variantie-analyse; bij groepscorrelaties) op significantie van de 

corr. co~ff. en 95~betrouwbaarheidsintervallen van de corr. coäff. 

h2 r/ri t/F 95<L betr. int. N 

nicht -- nicht 0.70 0.09 - -0.))- 0.48 25 

nicht -- neef -0.12 -0.02 - -0.29 - 0.26 51 

neef -- neef -0.82 -0.10 - -0.69- 0.57 11 

Tabel )9. Erfelijkheidsgraden {± s. E.) voor tarsuslengte, via de verschil-
2 lende grootouder -- kleinkind regressies, (h ! S.E. = 4(regr. 

coiUf. + S.E.)), met resultaten t-toets op .. significantie van de - ' 

regressie. 

2 h .± S.E. t N 

grootmoeder -- kleindochter -1.46 .± 1.05 - 16. 
---· 

grootmoeder -- kleinzooo -1. 02 .± 1. 00 - 16 

grootvader -- kleindochter -6.48 .± 7.05 - 11 

grootvader -- kleinzoon o. 77 .± 1. 73 - 11 



Tabel 40. Erfelijkheidsgraden (± S.E.) voor verschillende snavelmaten, via de verschillende grootouder -- kleinkind 

regressies (h2 ± S.E. = 4(regr. coëff. ± S.E.)), met resultaten t-toets op significmtie van de_ regressie. 

Vangsten van broedseizoen en avondcootroles gecanbineerd. 

g.moeder-k.dochter g.moeder - k. zoon g.vader-k.dochter g. vader - k. zoon 
2 

h :!: S.E. t N 
2 h :!: S.E. t N 2 h + S.E. t N 

2· h + S.E. t N 

lèngte tot raaklijn -2.18 :!: 1. 35 - 13 -0.94 :!: 1.42 - 13 -1.71! J.4'3 - i 5.00 :!: 3.98 - 9 

lengte tot neusgat (b) -0.17:!: 0.84 - 12 2.50 :!: 1. 77 - 13 5. 05 :!: 2. 55 - 6 -1.03 = 2.98 - 8 

lengte tot neusgat (z) -0. JO :!: 1.46 - 13 2.01 + 2.0B - 13 8. 76 .± 4.06 - 7 -0.10:!: 1.19 - 9 

lengte tot snavelbasis 2.17 .± 1.09 - 13 0.97 :!: 1.04 - 13 5.81 :!: 3.23 - 7 -1.85 :!: 2.28 - 9 

breedte op 0.6 cm -1.22 .:!: 0.89 - 13 1.63 :!: 1.66 - 13 0.14 .± 0.83 - 7 0.86 :!: 1.46 - 9 

breedte bij neusgat -2.36 :!: 2.64 - 10 1. 30 :!: 3.48 - 10 - - 2 -2.78:!: 1.90 - 7 

hoogte op 0.6 cm 0.21 :!: 1.41 - 13 -0.73 .± 1.36 - 13 3.42 :!: 1.23 :lt 7 2.06 :!: 3.28 - 9 

hoogte maximaal 1. 58 :!: 2.49 - 13 o.o6 :!: o.87 - 13 2. 02 :!: 1. 39 - 7 o. 70 :!: 1. 08 - 9 
--

hoogte bij neusgat 0.37 .± 2.03 - 13 0.35 ± 0.72 -1 13 3.04 .± 1.23 0.39.! 0.65 - 7 - 9 
----

-...J 
~ 



Tabel 41. Erfelijkheidsgraden voor de verschillende snavelmaten; gewogen 

j:!emiddeldes v~r de ouder -- kind- en de broer /zus relaties 

(apart en samen), voor de paren waarvan beiden in dezelfde 

periode gevangen zijn. Gemiddeldes gewogen voor de aantallen 

paren (N). 

ouder -- kind broer/ zus gemiddeld 

h2 N h2 N 
(gewogen) 

lengte tot raaklijn 0.56 75 o. 57 63 0.56 
~~-------------------------~·---- ----~--- -·-- 1--- ------ --

lengte tot neusgat (b) 0.31 68 0.80 57 0.53 

lengte tot neusgat ( z) 0.79 75 0.90 63 0.84 
. 

lengte tot snavelbasis 0.76 73 0.69 62 0.73 

breedte op 0,6 cm 0.49 75 0.96 63 0.70 

breedte bij neusgat 0.53 60 -0.11 50 0.24 
~--~---· 

hoogte op 0. 6 cm 0.61 73 0.82 62 0.71 

hoogte maximaal 0.74 73 1.05 62 0.88 
; 

-~--

hoogte bij neusgat 0.51 74 0.49 61 0.50 

gemiddeld 0.59 0.69 0.63 
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Tabel 42. Overzichtstabel erfelijkheidsgraden van _de verschillende snavelmaten en tarsuslengte ; 

gewogen gemiddeldes voor de verschillende types familie-relaties, voor vangsten van broedseizoen en avond

controles gecombineerd. Tevens gewogen gemiddeldes voor de verschillende familie-relaties samen (me~ en 

zonder de via broer I zus relaties verkregen schattingen). 

___ remiddeldes per: _i'amilie,..rel..atie ge_:wogen. voor N., eindgemiddeldes .,gewogen voor N en voor de omrekeningsfact.or 

(f) regressie- /correlatie-co~ff. ----+ h2 
,(weging N /f). 

gem.ouder ouder -- broer / halfbroer gr. ouder nicht/ tante, oom- 11 gemiddeld gemiddeld 

-- kind kind zus /-zus --k.kind néef -nicht,neef (met ( zooder 
11 

(f=1 N (f=2' N (f=2 N (f=4 N (f=4 N (f=8 N (f=8) N I broer/zus) broer/zus) 

lengte tot raaklijn -0.04 56 -0.02 149 1.02 80 -1.82 62 -0.18 42 0.94 87 -1.10 131 -o.oo -0.23 

0 • .54 I 
' lengtP. tot neusgat (b) 37 0.40 123 0.82 71 0.78 52 1.35 39 0.13 85 -1.83 109 o.41 i 0.30 

I 

lengte tot neusgat (z) 0.43 56 0.44 148 0.80 80 1. 37 62 1.97 42 
,, 

I 0.46 87 -1.97 131 :I 0.46 0.39 11 :: I ,, 

lengte tot snavelbasis 0.16 46 0.21 137 0.78 77 1.13 61 1.54 42 1.37 86 -1.17 123 i[ 0.40 I 0.31 i ! I 

I I 
breedte op 0.6 cm 0.68 56 0.70 149 0.92 80 1.41 62 0.33 42 -1.81 87 1.)6 131 0.69 l o.64 1 

i I 
breedte bij neusgat 0~08 31 0.12 110 -0.04 62 1.03 50 -1.11 27 0.07 72 0.29 89 I 0.11 0.15 i I 

I ' I 

hoogte op o.6 cm o. 71 54 0.92 144 0.92 79 0.98 60 0.85 42 0.77 87 -0.70 129 0.74 i o. ?o 1 

hoogte maximaal 0.90 54 1.11 144 0.94 79 0.71 60 0.99 42 -0.77 87 0.25 129 I 0.84 ! 0.81 

hoogte bij neusgat -- 0.05 54 0.·12 145 0.50 77 0.99-~1 - 0.81 42 0.92 84 1.07 121 0-;37- O.J4 I 

gemiddeld 0.39 0.44 0.74 0.73 0.73 0.23 -0.42 .I 0.44 0.38 
-

tarsuslengte -0.07 63 -0.03 165 0.92 85 69 54 ~7 136 I 
I 

-0.59 -1.90 0.03 -0.12 -0.02 -o.22 I 
--.J 
\....) 
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