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Lijst van veel voorkomende symbolen en afkortingen 

Vph - phenotypische (totale) variantie 
Va - additief genetische variantie 
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Ve - milieu variantie 
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T - tarsuslengte in millimeter (mm) 
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1. Inleiding. 

Phenotypische variatie, dat wil zeggen variatie in de uiterlijke 

verschijningsvorm van een eigenschap of kenmerk, is in verschillende 

mate in alle populaties aanwezig. Bij sommige van deze eigenschappen 

komt de variatie tot uiting in verschillende discontinue klassen. De 

meeste eigenschappen vertonen echter een fijne gradatie, dat wil zeggen 

dat er geen duidelijk onderscheid in klassen is, de eigenschap vertoont 

een continue variatie (Falconer 1981). Deze eigenschappen worden kwan

titatieve eigenschappen genoemd. 

Voor dieren oecologisch belangrijke eigenschappen, zoals lichaams-, 

legsel- en snavelgrootte, behoren voornamelijk tot. deze groep van kwan

titatieve eigenschappen. Deze eigenschappen variëren binnen en tussen 

populaties en soorten (van Noordwijk 1980, Grant 1971, Stearns 1976). 

Onderzoek naar deze eigenschappen wordt veelvuldig gebruikt voor het 

ontwikkelen en toetsen van oecologische theorieën (zie o.a. Hespenheide 

1973). Een belangrijke aanname bij deze theorieën is dat de pheno

typische variatie een weerspiegeling is van de onderliggende genetische 

variatie. Op grond ~an deze aanname stelt van Valen (1965a) dan ook dat 

de intraspecifieke variatie van deze eigenschappen voor het grootste 

gedeelte erfelijk is. 

Zowel vanuit evolutionair als genetisch-oecologisch oogpunt is het 

belangrijk om te weten in welke mate de waargenomen phenotypische varia-

. tie erfelijk is en hoe groot de genetische variatie is. Vanuit evolutio

nair oogpunt, omdat dan kan worden nagegaan hoe snel evolutie eventueel 

kan plaatsvinden, en vanuit genetisch-oecologisch oogpunt, omdat 

selectie alleen in snelle adaptatie resulteert wanneer de phenotypische 

variatie voor het grootste gedeelte erfelijk is. Aangezien tot voor kort 

in natuurlijke populaties hierover geen gegevens bekend waren, is het 

voor de noodzakelijke ondersteuning van deze theorieën nodig, dat er ge

gevens hieromtrent komen en dat wordt nagegaan welk deel van de totale 

variatie nu werkelijk door milieuinvloeden wordt veroorzaakt. 

Over de organisatie van de genetische variatie in natuurlijke 

populaties zijn in de jaren '50 een tweetal theorieën ontwikkeld. De 

zogenaamde "klassieke theorie" (Muller 1950) veronderstelt dat er 

slechts een geringe genetische variatie aanwezig is, omdat de individuen 
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voor de meeste genloci homozygoot zijn. De "evenwichts theorie" (Wright 

1960) daarentegen veronderstelt een grote genetische variatie. De indi

viduen zouden heterozygoot zijn voor minstens 50% van de genloci en de 

genetische architectuur van de populatie zou een veranderend evenwicht 

zijn ("shifting state of balance"). Onderzoek, met behulp van electrafo

rese technieken (Lewontin 1974, Nevo 1976) en kunstmatige selectie 

(Falconer 1981), heeft inmiddels laten zien dat er in natuurlijke 

populaties een grote genetische variatie aanwezig is, zodat Wright's 

theorie mogelijk juist is. Ook veldstudies van de afgelopen jaren tonen 

aan dat er een grote genetische variatie in oecologisch belangrijke 

eigenschappen aanwezig kan zijn (Boag & Grant 1978,1981, Findlay & Cooke 

1983, Garnett 1981, Klerks 1980, van Noordwijk 1980). Bovenstaande 

gegevens zijn dan ook een ondersteuning voor de v'eronderstelling dat de 

intraspecifieke variatie in hoge mate erfelijk is (van Valen 1965a, 

Grant et al •. 1976). Een interessant punt is echter dat deze gegevens in 

tegenspraak zijn met wat men theoretisch had verwacht (vergelijk Rose 

1983). Voor oecologisch belangrijke eigenschappen wordt gedacht dat door 

langdurige selectie de gemiddelde waarden constant zijn en waarden zijn 

die een "maximale fitness" tot gevolg hebben, zodat de mate waarin de in 

de populatie aanwezige variatie erfelijk bepaald is (wat wordt weergege

ven door de erfelijkheidsgraad) voor deze eigenschappen dus laag zou 

zijn (Falconer 1981, Ewens 1976). 

De opzet van dit onderzoek is om te bepalen in welke mate de 

intraspecifieke variatie in lichaamsgrootte van de koolmees (Parus major 

~) erfelijk bepaald is en hoe milieufactoren deze variatie eventueel 

kunnen heinvloeden (zie fig. 4). Aangezien lichaamsgrootte algemeen 

beschouwd wordt als een eigenschap nauw verbonden met "major fitness 

componenten", zoals fecunditeit en levensvatbaarheid (Blueweiss et al. 

1978, Stearns 1976) en gebruikt wordt in vele oecologische theorieën 

( Hespenheide 

problematiek. 

1973) sluit dit onderzoek nauw aan bij de reeds besproken 

Op grond van vorig onderzoek (Klerks 1980, van Noordwijk 1982) 

ontstond het idee dat de voedselsituatie, als een belangrijke milieu

factor, van grote invloed zou kunnen zijn op de erfelijkheidsgraad. 

Daarom is, aangezien nog onduidelijk is in welke mate milieufactoren de 

erfelijkheidsgraad kunnen beïnvloeden, in dit onderzoek tevens gekeken 
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naar de invloed van de voedselsituatie en klimatologische factoren op de 

lichaamsgrootte van de nestjongen, dit zowel experimenteel als beschrij

vend. Voor een verslag van het experimenteel onderzoek wordt verwezen 

naar Scheemaker (1984). De opzet van het hier beschreven onderzoek (zie 

2.2) maakt het tevens mogelijk dat er enige opmerkingen over de onto

genie van de koolmees kunnen worden gemaakt. 

Dit verslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de 

resultaten uit het broedseizoen 1982 centraal, af en toe zullen echter 

ook gegevens uit 1980 en 1981 als aanvulling in de 9nalysen betrokken 

worden. Aan de relatie voedselbeschikbaarheid en lichaamsgrootte wordt 

een apart hoofdstuk gewijd. In het tweede deel zullen de resultaten van 

de terugvangsten over 1980-1982 aan de orde komen. Het geheel wordt 

afgesloten met een algehele discussie, waarin de resultaten uit beide 

delen gezamen-lijk zullen worden geïnterpreteerd. 
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2. Materiaal en methoden. 

2.1. Methoden van de kwantitatieve genetica. 

Om kwantitatieve eigenschappen op hun erfelijke basis te analyseren 

kunnen de standaardmethoden van de Mendelse genetica niet gebruikt 

worden. Deze eigenschappen worden onderzocht met behulp van de methoden 

van de kwantitatieve genetica, welke overigens wel de Mendelse genetica 

als basis hebben. Falconer (1981) omschrijft het onderzoeksveld van de 

kwantitatieve genetica als volgt: "Quantitative genetics is concerned 

with the inheritance of those differences between individuals that are 

of degree rather than of kind, quantitative rather than qualitative". Er 

zijn twee belangrijke aannamen die aan de kwantitatieve genetica ten 

grondslag liggen; 

1 de o~ererving van kwantitatieve verschillen is door middel 

van vele genen, ieder met een klein effect ten opzichte van de 

totale variatie. Ook voor deze genen zijn de wetten van de 

Mendelse genetica normaal toepasbaar. 

2 de expressie van het genotype in het phenotype is te heinvloeden 

door niet-genetische factoren (bijv. milieuverschillen). 

Het centrale probleem binnen de kwantitatieve genetica is dat er een 

genetisch model wordt opgesteld om de continue variatie te verklaren, 

maar dat de waarnemingen alleen aan het phenotype kunnen worden gedaan. 

Een belangrijk punt is daarom, hoe de waargenomen grootheden als totale 

variantie etc. te herleiden tot de theoretische grootheden van het 

genetisch model. Met name in een "niet gecontroleerd milieu", zoals in 

het veld, moeten hieromtrent een aantal aannamen gedaan worden (Falconer 

1981, Lande 1982, Roughgarden 1979). 

Naar het genetisch model van de kwantitatieve genetica wordt de 

phenotypische waarde van een individu, bijv. lichaamsgewicht in gram, 

opgedeeld in een genotypische waarde en een afwijking door het milieu, 

dus P=G+E. Aangezien in een populatie wordt gewerkt zijn de waar te 

nemen grootheden variantiecomponenten, dus Vp=Vg+Ve. De genotypische 

waarde van een individu kan verder nog worden opgedeeld in een fokwaar

de, een afwijking als gevolg van dominantie en een afwijking als gevolg 

van interactie tussen genen, dus G=A+D+I of voor een populatie 

Vg=Va+Vd+Vi. De variantie van de fokwaarden (Va, additief genetische 

variantie) is een belangrijke eigenschap van een populatie. Een para-
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meter die aangeeft welk deel van de totale variantie (Vp) genetisch 

bepaald is, is de erfelijkheidsgraad (h 2
) : 

h 2 = Vg/Vp (vergelijking 1) 

De erfelijkheidsgraad in " engere zin " is dat deel van de totale 

variantie wat additief genetisch is: 

Va/(Vg+Ve) (vergelijking 2) 

waarbij Va de additief genetische variantie is, Vg de genetische varian

tie (Va+Vd+Vi) en Ve de door milieuverschillen ~eroorzaakte variantie 

tussen individuen met het zelfde genotype. Een aantal expliciete aan

namen die aan dit model en vergelijking 2 ten grondslag liggen zijn: 

- de milieuvariantie (Ve) is voor alle genotypen hetzelfde. 

- er is geen sprake van een genotype-milieu interactie, dat wil zeggen 

dat als een genotype A in milieu X superieur is over genotype B, dan 

moet dit in milieu Y ook zo zijn. Zo niet, dan is er sprake van een 

interactie en is Vp~Vg+Ve. 

- er is geen sprake van assortatieve paring, dat wil 

mannetjes en vrouwtjes "random" paren en geen voorkeur 

een partner met dezelfde waarde voor de eigenschap die 

zeggen dat 

hebben voor 

bestudeerd 

wordt. Assortatieve paring verhoogt de additief genetische variantie, 

maar dit heeft meestal geen grote invloed op de erfelijkheidsgraad

schatting (Reeve 1961). 

- de genotypen zijn random over het milieu verdeeld. Dit impliceert dat 

een groot mannetje niet altijd een goed territorium heeft en een 

klein mannetje niet altijd een slecht territorium. Is dit wel zo, dan 

hoeft overeenkomst in grootte tussen het mannetje en zijn nakomelin

gen niet voor het grootste gedeelte erfelijk te zijn, het milieu kan 

nu een grotere rol spelen. Dit probleem speelt vooral in natuurlijke 

populaties (Feldman en Lewontin, 1975). 

De totale (phenotypische) variantie kan daarom als volgt worden uit

geschreven: 

Vp Vg+Ve+(2COVge+Vge) (vergelijking 3) 

waarbij COVge een gevolg is van de genotype-milieu correlatie en Vge een 
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gevolg van de genotype-milieu interactie. De Vge is het grootste pro

bleem bij schattingen van de erfelijkheidsgraad in natuurlijke popu

laties. Het is namelijk de enige variantie component die in natuurlijke 

omstandigheden niet apart te schatten is, en waarvan het effect op de 

erfelijkheidsgraad schattingen daarom moeilijk is na te gaan. De 

genotype-milieu interactie is een eigenschap van het genotype, uit de 

(veld)gegevens is dit echter vaak moeilijk te onderkennen. De genotype

milieu interactie wordt daarom meestal tot de Ve gerekend. Bij de 

huidige technieken van de erfelijkheidsgraad schattingen is dit ook het 

geval, de COVge wordt meestal in de Vg component gestopt, de Vge in de 

Ve component. Wanneer er dan verondersteld wordt, zoals boven, dat zowel 

Covge als Vge nul is, dan geldt dat Vp=Vg+Ve en dit is terug te vinden 

in vergelijking 2. 

In verband met de genotype-milieu correlatie kan het begrip "her

haalbaarheid" van belang zijn. De herhaalbaarheid is de constantheid van 

een eigenschap binnen een individu. De milieuvariantie (Ve) wordt daar

toe opgedeeld in een "specifieke milieuvariantie" (Ves) en een "per

manente milieuvariantie" (Veg). De Ves wordt bepaald door de verschillen 

in metingen aan het ·zelfde individu, bijv. gewicht over een periode van 

3 jaar. De Veg heeft betrekking op verschillen tussen individuen veroor

zaakt door het milieu die blijvend zijn, zoals een verschil in voedsel 

gedurende de groei. De herhaalbaarheid is gedefinieerd als: 

r = (Vg+Veg)/(Vg+Ve) (vergelijking 4) 

De betekenis van de herhaalbaarheid is tweeledig. De herhaalbaarheid zet 

een bovengrens aan de erfelijkheidsgraad en geeft een indicatie voor de 

milieugevoeligheid van de eigenschap. Daarnaast kan vergelijking van h 2 

en r een indruk geven van de grootte van de permanente milieuvariantie 

en als zodanig eventuele vermoedens over een genotype-milieu correlatie 

bevestigen. 

De grootheden waarmee wordt gewerkt in het phenotypisch model zijn 

voornamelijk de verschillen in variantie tussen groepen en de covarian

tie. Deze grootheden kunnen geschat worden via simpele statistische 

technieken, zoa 1 s variantieana 1 yse en regressie. Het kan worden aan

getoond (Falconer 1981, Roughgarden 1979) dat als de variantie van 
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mannetjes en vrouwtjes gelijk is, de covariantie tussen de midouder

waarde en de nakomelingenwaarde gelijk is aan de additief genetische 

variantie en dat de regressiecoëfficiënt van middenouder- op nakome

lingenwaarde dan gelijk is aan de "erfelijkheidsgraad in engere zin", 

(vergelijking 5) 

Ook aan deze vergelijking liggen een aantal aannamen ten grondslag: 

- de covariantie van midouder- op nakomelingenwaarde is gelijk aan de 

additief genetische variantie op voorwaarde dat de sexen niet ver

schillen in phenotypische variantie. Is dit wel het geval dan moeten 

afzonderlijke ouder/nakomeling regressies worden gedaan. 
n 

- er vindt geen selectie plaats, de populatie wordt geacht in Hardy-

Weinberg evenwicht» te zijn. 

de "milieu covariantie" is nul bij de (mid)ouder /nakomeling regressie. 

Dit impliceert dat verwanten, in dit geval ouders en hun jongen, niet 

in het zelfde milieu opgroeien. Als dit opgaat dan is Covm n Va 
' anders geldt Covm,n = Va+Cov(e). Fullsib analysen, gebaseerd op de 

overeenkomst tussen jongen (nestgenoten), voldoen dus niet aan deze 

voorwaarde. 

de totale variantie is gelijk aan de oudervariantie, dit impliceert 

dat de metingen in eenzelfde ontogenetisch stadium aan ouders en 

jongen moeten worden verricht. Vooral bij groeianalysen is deze 

voorwaarde van belang. In dat geval worden de waarnemingen aan nest

jongen en adulte ouders verricht. De ouders hebben al minimaal een 

jaar selectie achter de rug, de jongen nog niet. Het verschil in 

variantie dat er dan vaak is vindt zijn oorzaak in verschillende 

milieuvarianties. Dus Vg+Ve=V(ouders) , zoniet dan is b ~ h 2
• m,n 

Het blijkt dus dat de theoretische grootheden als Va en h 2
, onder be-

paalde voorwaarden, vrij gemakkelijk uit de phenotypische data te 

destilleren zijn. 

De erfelijkheidsgraden zijn op verschillende manieren berekend: 

afzonderlijke regressies van nakomelingen op mannetje en vrouwtje, wat 

een schatting geeft van een !h 2
• Regressie van nakomelingen op de mid

ouderwaarde, wat een directe schatting geeft van de h 2 (vergelijking 5). 

Fullsib intraclass correlaties, bepaald via een variantieanalyse (anova) 
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(Sokal en Rohlf, 1969), geven een schatting van een !h 2 en omvatten 

·naast een additief genetische component ook variantiecomponenten als 

gevolg van dominantie en gemeenschappelijk milieu. Herhaalbaarheden zijn 

bepaald door middel van anova's. 

Phenotypische correlaties bestaan uit een genetische- en een 

milieucomponent. De genetische correlatie tussen twee eigenschappen 

geeft aan in welke mate de kenmerken worden beinvloed door dezelfde 

genen en wordt vaak gebruikt bij groeianalysen (Leamy 1977, Atchley en 

Ruthledge 1980) en de studie naar gelijktijdige selectie voor meerdere 

eigenschappen (Lande 1979). De genetische correlatie is berekend volgens 

Searle (1961), 

Rg = (Covx,yl + Covy,x1) / (21Covx,x1Covy,yl) 

(vergelijking 6) 

waarbij Cov x,yl de covariantie is tussen eigenschap X in de ouders en 

eigenschap Y in de jongen. De standaardfout van de genetische correlatie 

is berekend volgens Reeve (1955). 

2.2 Plaats van onderzoek en algemene methodiek. 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op het waddeneiland Vlieland 

in de periode mei- juli 1982. Al vanaf 1955 wordt hier door het I.O.O. 

onderzoek gedaan aan de populatieoecologie van de koolmees (Parus major 

b). Op het eiland zijn 5 bossen aanwezig, van elkaar gescheiden door 

niet beboste stukken duingebied (fig.1). 

fig.1 
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Per broedpaar zijn de volgende gegevens verzameld: 

- datum waarop het eerste ei is gelegd (legdatum). 

- aantal eieren (legselgrootte). 

- lengte en breed te van de eieren tot op .1 mm nauwkeurig met behu 1 p 

van een schuifmaat. 

de geboortedatum van de jongen. Hierbij wordt de dag aangehouden 

waarop het eerste jong is uitgekomen. 

- naast gewicht als maat voor de lichaamsgrootte, zijn tevens 

(rechter)tarsuslengte en (linker)vleugellengte bepaald. Tarsuslengte 

kan uitstekend als maat voor de lichaamsgrootte dienen (Snow, 

1954) en wordt door sommige auteurs geprefereerd als maat, in ieder 

geval voor adulten, omdat het niet gevoelig.is voor specifieke 

milieucondities op het moment van meten, dit in tegenstelling tot 

het gewicht (Grant 1971). Van de adulte vogels is het gewicht tot op 

.1 gram nauwkeurig bepaald m.b.v. een Pesola 50-grams veerbalans. De 

tarsuslengte (naar Svensson 1970) is bepaald als het gemiddelde van 

een meting in triplo tot op .1 mm nauwkeurig m.b.v. een schuifmaat 

en de vleugellengte is bepaald door de vleugelboeg tegen de top van 

een lineaal te leggen en dan plat te drukken, dit tot op .5 mm 

nauwkeurig. 

van de nestjongen zijn dezelfde gegevens bepaald op de Se, 10e en 15e 

dag. Tevens is op de 15e dag aan de hand van het veren kleed het 

geslacht bepaald (Svensson 1970). 

Via het K.N.M.I. zijn (makro)klimatologische gegevens verkregen van 

het weersstation Oost-Terschelling en wel de gemiddelde dag-, minimum

en maximumtemperatuur, hoeveelheid neerslag en aantal uren zonneschijn. 

Hoewel dit station niet op Vlieland zelf is gelegen, zullen in dit 

verslag de gegevens wel als representatief voor Vlieland gebruikt 

worden. Van de laatste twee parameters zijn ook gegevens van Vlieland 

zelf bekend, en we 1 van twee verschillende plaatsen, te weten: Oast

V lieland en de V liehors. 
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Deel I 

3. Verschillen in voedselbeschikbaarheid in 1982. 

3.1. Inleiding. 

Dat de hoeveelheid beschikbaar voedsel in een territorium van 

invloed is op de grootte van de jongen, lijdt geen twijfel (vergelijk 

van Balen 1973, den Boer-Hazewinkel 1981). Hoe dit echter doorwerkt op 

een schatting van de erfelijkheidsgraad, bij afwezigheid van een ouder 

(genotype)-milieu correlatie, is vooralsnog onduidelijk. Volgens van 

Noordwijk (1982) zal, wanneer de voedselsituatie voor alle broedparen 

slecht is, de erfelijkheidsgraad lager zijn dan onder go~de voedselom

standigheden. De Vg zou gelijkblijven terwijl de Ve en daarmee de Vp 

zou toenemen. In natuurlijke populaties echter zal de voedselsituatie 

nooit voor alle broedparen even goed of slecht zijn, zodat beschrijvend 

onderzoek, gedurende maar één jaar, geen direct antwoord op deze vraag 

kan geven. Daa·rom is door Schoemaker (1984) een uitwisselingsexperiment 

gedaan, waarbij in een vrij uniform gebied broedsels zijn vergroot en 

verkleind, ervan uitgaande dat reductie van het aantal nestjongen een 

verbetering van de voedselsituatie per jong oplevert (vergelijk Askenmo 

1973). Om tevens nad.er inzicht te verkrijgen in de relatie grootte/voer 

is daarnaast op Vlieland in een tiental territoria de totale hoeveelheid 

beschikbaar voer bepaald en is onderzocht of dit te correleren was met 

de grootte van de jongen en ouders. 

3.2. Materiaal en methoden. 

Onderzoek naar het voedsel dat door koolmezen genuttigd wordt heeft 

laten zien dat, in ieder geval voor 1e broedsels, rupsen 80-90% van het 

dieet uitmaken (van Balen 1973, Perrins 1965, Tinbergen 1960). Daarbij 

is tevens gebleken dat de totale hoeveelheid beschikbare rupsen in 

eiken bossen ve 1 e malen groter is dan in naaldhout bossen (van Bal en 

1973). Op grond van deze resultaten zijn metingen aan de rupsenhoeveel

heid gedaan in 4 territoria gelegen in naaldhout, 2 territoria in eiken

bossages, 2 territoria gedomineerd door berk en els en in 2 territoria 

met 50% naaldhout en 50% loofhout (zie tabel 1). Om de vergelijkbaarheid 

tussen territoria te vereenvoudigen, is een eventueel tijdseffect gro

tendeels uitgesloten door de territoria tevens te selecteren op een 
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ongeveer gelijke geboortedatum. De totale rupsenhoeveelheid is op twee 

verschillende rnanieren geschat. Allereerst is daar de "lijrnpapier 

methode", ontwikkeld door het 1.0.0. Het principe is dat rupsenfaeces 

worden opgevangen op tafeltjes waarop een met rupsenlijm bestreken 

papier gespannen is. Via de diameter van de faeces kan dan een indruk 

van de rupsenbiomassa worden verkregen. Deze tafeltjes (5 per territo

rium) zijn binnen een straal van 25 meter rond de nestkast geplaatst. De 

andere methode was om een voor het territorium representatief monster 

van 10 takken van ±50 cm te knippen, dezen in een plastic zak te doen, 

en vervolgens· de takken na te zoeken op rupsen. Van deze rupsen is na 

afloop van het veldwerk het drooggewicht bepaald. De verschillende 

voedselmetingen zijn op 3 tijdstippen herhaald, nl~ in de perioden 0-5, 

5-10 en 10-15 dagen na uitkomst van het eerste ei. 

3.3. Resultaten. 

3.1. Voedselrnetingen. 

De resultaten van de lijmpapieren zijn weergegeven in fig. 2 en 

tabel 1. Ze laten zien dat er een groot verschil is in rupsenbiomassa 

tussen de diverse territoria en de verschillende tijdstippen. Ook blijkt 

uit fig. 2 dat de eikenbossage verreweg het rijkst aan rupsen moet zijn 

geweest. De takkenmonsters laten vrijwel het zelfde beeld zien, waarbij 

moet worden aangetekend dat er in het naaldhout vrijwel geen rups is 

gevonden (tabel 2). Omdat de correlatie tussen de gegevens van beide 

methoden hoog is ( r=.78, n=19, P<.001, fig. 3), moet worden aangenomen 

dat de geconstateerde verschillen in rupsenbiomassa in ruimte en tijd 

ook reëele verschillen zijn geweest en dus als een maat voor het ver

schil tussen territoria mogen worden gebruikt. Een variantie analyse 

laat tevens zien dat de verschillen tussen territoria ±50% van de totale 

variantie verklaren (tabel 3). 

Wanneer de gegevens uit de periode waarin de meeste feaces vielen vergeleken 

worden met die van Van Balen (1973) en den Boer-Hazewinkel (1980) dan 

is Vlieland 1982 met 200 rng faeces/.25 rn 2 /dag arm te noemen. Deze 200 

rng/.25rn 2 /dag geldt op Vlieland dan ook alleen nog voor de eikenbossages, 

zodat op grond van deze gegevens daarom te verwachten is dat, als rupsen 

inderdaad het hoofdbestanddeel van het koolmeesvoedsel op Vlieland 
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vormen, er een duidelijke invloed op de lichaamsgrootte van de nest

jongen zal zijn. 

3.3.2. Invloed van milieufactoren op de groei van nestjongen. 

In fig. 4 is een globaal schema weergegeven van factoren die moge

lijk van invloed zijn op het uiteindelijke uitvlieggewicht van nest

jongen. Het laat tevens zien hoe van Noordwijk (1982) tot de hypothese 

kwam dat onder slechte voedselomstandigheden de erfelijkheidsgraad laag 

zou zijn. Als voer beperkend is dan zou dit tot gevolg kunnen hebben dat 

het genoom van een jong niet volledig tot uiting zo.u kunnen komen en dat 

er een sterkere sibcompetitie binnen een nest zou kunnen plaatsvinden 

(Bryant 1978, O'Connor 1975). Beide effecten kunnen een vergroting van 

de totale variantie tot gevolg hebben, waardoor de erfelijkheidsgraad 

lager zou zijn. Het schema uit fig. 4 is gebaseerd op diverse 

literatuur-gegevens (o.a. Askenmo 1977, Kä llander 1971, van Noordwijk 

1980, Ojanen et al. 1979, Robertsen 1957, Royama 1966, Schifferli 1973) 

en nog verre van volledig, bovendien zijn een aantal relaties nog ondui

delijk. Zo heeft onderzoek naar ouder-milieu correlaties verschillende 

resultaten opgeleverd (Ricklefs en Peters 1981, Dhondt 1982, Smith en 

Dhond t 1980). 

Van de 10 territoria waar de voedselmetingen zijn verricht, ZlJn er 

8 in de uiteindelijke analyse betrokken. Bij 2 territoria is namelijk 

van dag 10-15 een negatieve- en nulgroei geconstateerd m.b.t. het 

gewicht. Samen met het feit dat het gemiddelde 15e dagsgewicht van de 

jongen uit deze territoria meer dan 2 standaarddeviaties van het popu

latiegemiddelde verwijderd was (fig. 5) en dat in beide territoria 

sterfte van nestjongen is opgetreden, doet dit vermoeden dat er iets aan 

de hand was. Gegeven het feit dat koolmezen gevoelig zijn voor ver

storing en dat bekend is dat omstreeks die tijd een verwilderde kat in 

de buurt van deze territoria is waargenomen, dan zou dit een mogelijke 

oorzaak kunnen zijn van de geconstateerde gewichtsafname. 

In tabel 4 zijn de onderlinge correlaties van de verschillende 

lichaamsgrootte maten voor de gehele populatie weergegeven. Aangezien 
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deze hoog zijn, mag verwacht worden dat de invloed van de diverse 

mi 1 ieufactoren op deze ma ten on ge veer ge 1 ijk is. Om de invloed en het 

belang van diverse milieufactoren op de groei van de jongen na te gaan 

is een stapsgewijze mul ti pe 1 e regressie uitgevoerd (Soka 1 en Rohlf, 

1981) met als parameters: 

1 - factoren geassociëerd met het externe milieu, te weten de voedsel

beschikbaarheid en de gemiddelde dagtemperatuur. 

2- factoren geassociëerd met het nestmilieu, te weten de broedsel-

grootte op het moment van meting, en het eigewicht. 

De resultaten van de regressie zijn weergegeven in tabel 5. Omdat het 

aantal waarnemingen beperkt is (n=8), zijn er geen significante resul

taten gevonden. De analyse laat echter wel het onderlinge belang van de 

diverse milieufactoren zien en hieruit blijkt dat broedselgrootte en 

voedselbeschikbaarheid de twee belangrijkste milieufactoren zijn (ver

gelijk Bryant 1975, Bryant en Gardiner 1979). Om het effect van 

broedsel-grootte op de correlatie tussen voer en lichaamsgrootte te 

elimineren is een partiële correlatie berekend (tabel6). Uit deze 

tabel blijkt dat er.een correlatie is tussen Se dags lichaamsgrootte van 

nestjongen en de hoeveelheid voedsel in de directe omgeving van de 

nestkast en dat deze correlatie ook op dag 10 en 15 nog aanwezig is. De 

invloed van broedselgrootte op het lichaamsgewicht blijkt van dag 5 tot 

15 duidelijk af te nemen (tabel 7). 

Wanneer de 2 "vreemde" territoria (zie 3.2) in de analyse worden 

betrokken dan heeft dit geen effect op de resultaten tot en met dag 10. 

De resultaten van dag 15 echter zijn duidelijk anders (rg, 15 = .08, 

rt,1S = .20, r 1 v 1 , 15 = .24), wat dus tot een geheel andere eindconclusie 

aanleiding zou kunnen geven. 

Door het geringe aantal waarnemingen (n=8) kwam het voor dat niet 

alle factoren normaal verdeeld waren. Omdat in zo'n geval een extreme 

waarneming extra doorwerkt is ter controle tevens de Spearman rang

correlatie coëfficiënt bepaald tussen lichaamsgrootte en hoeveelheid 

voedsel per jong. De gegevens van deze analyse bevestigen de resultaten 

van de eerdere berekeningen. Hoewel de grootte van de correlatie coëf

ficiënten verschilt is het totaalbeeld over dag 5, 10 en 15 hetzelfde 

als dat van de normale produkt-moment- en partiele correlaties. 
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Een probleem bij de interpretatie van tabel 6 is echter dat er 

sprake is van een seriële correlatie , zie tabel 4 en 8. Om dit 

probleem te ondervangen is daarom de correlatie berekend tussen de 

toename in grootte van dag (n tot n+5) en de hoeveelheid voedsel dat van 

dag (n tot n+5) beschikbaar was (tabel 9). Hieruit blijkt dat er een 

duidelijke afname van de invloed van voedsel op de grootte van de 

nestjongen is te constateren. Uit tabel 9 kan worden afgeleid dat de 

oorzaak hiervan is dat nestjongen die klein zijn op dag 5 hun achter

stand beginnen in te lopen, wat zelfs resulte~rt in een negatieve corre

latie op dag 15. Het inhalen van deze achterstand kan, gezien de ver

schillen in voedselbeschikbaarheid tussen de diverse territoria, moge

lijk komen door een verhoogde fourageercapaciteit van de ouders. Dat de 

correlaties op dag 15 zelfs negatief zijn komt waarschijnlijk doordat de 

jongen die groot zijn op dag 10 niet veel verder meer doorgroeien, dit 

in tegenstelling tot kleine jongen (van Noordwijk 1977, O'Connor 1975, 

Ricklefs 1968, Schifferli 1973). Deze jongen gebruiken het voedsel 

mogelijk alleen nog maar om hun lichaamsgrootte te handhaven, zij inves

teren dus niet meer in groei. Ondanks de verminderde invloed van het 

voedsel op de groei van de jongen in de loop van de tijd, blijft het 

eenmaal ontstane verschil op dag 5 vrijwel volledig gehandhaafd. Ken

dall's concordantie coëfficiënt (Kendall 1975), die een maat is voor de 

overeenkomst van verschillende rangorden, in dit geval dus 3 rangorden 

voor de lichaamsgrootte op dag 5, 10 en 15, is voor gewicht .94, tarsus

lengte .79 en vleugellengte .96. 

Voor een andere analyse van de voedselgegevens wordt verwezen naar 

Teuben (1984). 

3.4. Conclusie en discussie. 

Uit de resultaten blijkt dat er duidelijke verschillen in voedselbe

schikbaarheid per territorium waren (fig. 2, tabel 1). Deze verschillen 

in voedsel vinden hun weerslag in de lichaamsgrootte van koolmeesnest

jongen uit deze territoria. Het verschil in lichaamsgrootte is op dag 5 

reeds aanwezig en blijft grotendeels gehandhaafd tot en met het uit-
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vliegen (hoge concordantie co~ffici~nt). Ook de intr~-class correlatie 

coëfficiënt blijft vrijwel constant (tabel 10, uitgezonderd de tars op 

dag 5), dit alles ondanks het feit dat kleine jongen hun achterstand 

geleidelijk inhalen (tabel 9). Experimenteel is dit resultaat reeds vele 

malen bevestigd, uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt dit patroon 

ook in de veldsituatie voor te komen. Echter, uit het feit dat de twee 

"vreemde" territoria uit de analyse zijn weggelaten, blijkt dat een 

patroon, wat theoretisch verwacht wordt en experimenteel reeds bevestigd 

is, volledig kan verdwijnen. In hoeverre de gevonden verschillen in 

voedselbeschikbaarheid tussen territoria dan ook werkelijk doorwerken in 

een totale populatie is in zo'n geval moeilijk te beoordelen. 

Op de vraag in hoeverre de gevonden verschill~n in voedselbeschik

baarheid doorwerken in een erfelijkheidsgraad schatting, kan met behulp 

van deze gegevens geen antwoord worden gegeven (zie ook Teuben 1984). 

De gegevens kunnen echter wel aanwijzingen geven ter ondersteuning van 

het in fig. 4 gepresenteerde schema. De lichaamsgrootte van nestjongen 

komt uiteindelijk tot stand via een samenspel van genetische- en milieu

factoren. Gegeven het feit datanova's geen verschil in de gemiddelde 

lichaamsgrootte van de ouders tussen de territoria konden aantonen (two

way anova met sexe en territoria als parameters) en dat er geen corre

latie tussen oudergrootte en hoeveelheid voer per territorium was en dat 

het adulte phenotype een weerspiegeling is van het adulte genotype, dan 

geven de resultaten aan hoe het milieu de uiteindelijke phenotypische 

grootte van nestjongen en totale populatievariatie kan beinvloeden. Als 

dan ook nog blijkt dat op Vlieland alleen de eikenterritoria een rede

lijke rupsenproduktie kunnen waarborgen, dan zullen slechte voedselom

standigheden in de eikenterritoria zeker . samengaan met slechte voedsel

omstandigheden in overig loof en dennen, wat theoretisch inderdaad een 

grotere Vp zou kunnen geven (zie ook 3.3.2). Voorwaarde voor deze grotere 

totale variantie is dat voor alle territoria de omstandigheden slecht tot 

zeer slecht zijn; want bij slecht tot goed is er mogelijke sprake van een 

genotype-milieu interactie, wat weer zijn invloed heeft op de additief 

genetische variantie. 

Om de relatie tussen erfelijkheidsgraad en voedselomstandigheden 

nader te onderzoeken, staan mijns inziens de volgende mogelijkheden 

open: 
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1 Experimentele studies, waarbij jongen uitgewisse 1 d worden 

(Ricklefs en Peters 1981, Schoemaker 1984). 

2 - Op Vlieland ieder jaar in een aantal eikenterritoria de hoeveel

heid voedsel bepalen en vervolgens proberen door de jaren heen 

een correlatie te vinden tussen erfelijkheidsgraad en voedsel

hoeveelheid. 

Ondanks de praktische problemen die zich kunnen voordoen, is methode 1 

het meest geschikt om op een zo kort mogelijke termijn uitsluitsel te 

verkrijgen over de relatie tussen erfelijkheidsgraad en voedsel. Experi

menten, zoals die van Schoemaker (1984), dienen daarom in gewijzigde 

opzet te worden voortgezet de komende jaren. 
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4. Resultaten uit de broedseizoenen 1980-1982. ----
4.1. Phenotypen en milieufactoren in 1982. 

4.1.1. Legsel-, broedselgrootte en geboortedatum. 

Uit vorig onderzoek (Gibb 1955, Perrins 1965) is bekend dat broed

selgrootte en geboortedatum invloed kunnen hebben op de uiteindelijke 

lichaamsgrootte van koolmeesnestjongen. Om het effect van deze factoren 

op de lichaamsgrootte te onderzoeken zijn correlatiecoëfficiënten be

paald en anova's uitgevoerd. De anova's waren gebaseerd op een 3 groep

sindeling : geboortedatum (vroeg, midden en laat), legselgrootte (<8, 

8/9 en >9) en broedselgrootte (<7, 7/8 en >8). De volgende signifi

cante correlaties zijn gevonden (allen geb~seerd op 100-110 

waarnemingen) : 
-geboortedatum: met gewicht dag 10 (r=.19, P<.05), en gewicht dag 15 

(r=.27, P<.01). 

met vleugel dag 10 (r=.20, P<.05), en vleugel dag 15 

(r=.30, P<.01). 

met tarsus dag 15 (r=.18, P<.05). 

- legselgrootte: mef tarsus dag 5 (r=.26, P<.01). 

- broedselgrootte: met vleugel dag 15 (r=.24, P<.05). 

De anova's gaven, zoals te verwachten was, dezelfde resultaten en zullen 

nog in 5.2 ter sprake komen. 

De geboortedatum blijkt dus positief te correleren met de lichaams

grootte, de oorzaak hiervan is waarschijnlijk tweeledig. Enerzijds neemt 

in de loop van de tijd de voedselhoeveelheid toe (van Balen 1973, Per

rins 1965), anderzijds is er een toename van de gemiddelde dagtempera

tuur, wat een gunstige uitwerking kan hebben op de metabolische aktivi-

" teit van koolmeesnestjongen (van Balen en Cave, 1969) en op het tijds-

budget en de mogelijkheden voor voedselzoeken door de ouders. Beide 

factoren tesamen zouden dan een mogelijke verklaring voor de gevonden 

correlaties kunnen geven. 

4.1.2. Klimatologische factoren. 

Via het K.N.M.I. zijn klimatologische gegevens verkregen. Hieruit 

zijn in eerste instantie de parameters gemiddelde dag- en minimum dag-
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temperatuur, hoeveelheid neerslag en aantal uren zonneschijn geselec

teerd. Omdat gemiddelde- en minimum dagtemperatuur sterk correleren 

(tabel 11) worden deze parameters hier als één kenmerk behandeld. De 

hoeveelheid neerslag is uit de analyse weggelaten, omdat er vrijwel geen 

neerslag is geweest gedurende de periode mei-juni 1982, waardoor het 

niet mogelijk was betrouwbare correlaties te verkrijgen. 

Uit tabel 12a blijkt dat met name op dag 15 significante correla

ties voorkwamen tussen gemiddelde lichaamsgrootte en gemiddelde dagtem

peratuur en aantal uren zonneschijn. Echter, de significante correlaties 

tussen de gemiddelde lichaamsgrootte op de 3 tijdstippen enerzijds 

(tabel 13) en de eveneens significante correlaties voor de weersfactoren 

op de 3 tijdstippen en bovendien de negatieve ~orrelatie tussen de 

toename van dag (n tot n+5) en de gemiddelde lichaamsgrootte op dag (n) 

(tabel 15a), doen ernstig afbreuk aan de aanname van onafhankelijke 

waarnemingen ·in de tijd (seriële correlatie) en zo aan de gevonden 

correlaties uit tabel 12a. Dit probleem kan grotendeels worden vermeden 

door of een partiële correlatie uit te voeren of door een correlatie 

te bepalen tussen de toename in (gemiddelde) lichaamsgrootte van dag (n 

tot n+5) en het gemiddelde van de verschillende weersfactoren uit deze 

periode. In tabel 12b zijn de resultaten van deze analyse weergegeven. 

Hieruit blijkt dat voor dag 10 de gevonden positieve correlaties dubieus 

zijn, maar dat voor dag 15 ongeveer dezelfde correlaties gevonden 

worden. Op grond van deze gegevens kan all een voor dag 15 een rel a tie 

tussen gemiddelde dagtemperatuur en aantal uren zonneschijn en ge

middelde lichaamsgrootte worden aangetoond. In hoeverre voor gewicht 

deze relatie ook na de 15e dag nog opgaat, is door het voorkomen van 

"weight recession" moei lijk te beoordelen (Bryant 1977, O'Connor 1975, 

Rick1efs 1968b). 

Omdat het aantal legsels dat op een dag uitkomt variabel is, is 

tevens gekeken of een correctie voor de geboortedatum van invloed zou 

kunnen zijn op de gevonden correlaties. Over alle legsels die op een dag 

uitkomen wordt dan een gemiddelde bepaald. Voordeel van deze methode is 

dat de variatie binnen een geboortedatum wordt uitgesloten, nadeel is 

echter dat er een aanzienlijke reductie van het aantal waarnemingen 

plaatsvindt en dat dagen waarop maar één legsel uitkomt (meestal extreem 

vroege- of late broedsels) nu evenveel gewicht in de schaal leggen als 
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dagen waarop bv.lO legsels zijn uitgekomen. De resultaten zijn weerge

geven in tabel 14a en b en laten geen wezenlijk ander beeld zien. Alleen 

komen de verschillende significante correlaties nu wat beter tot uiting 

omdat de correlatiecoëfficiënt in het algemeen wat hoger is. 

4.2. Groei van nestjongen in 1982. 

Uit onderzoek naar de groei van nestjongen is gebleken dat de 

uiteindelijke lichaamsgrootte bereikt wordt via een sigmoide groeicurve, 

en dat verschillen in groeisnelheid hier niets aan veranderen (O'Connor 

1975, Ricklefs 1968a). Het verschil in groeisnelheid uit zich dus niet 

in de vorm van de groeicurve, alleen in het tijdstip waarop de maximale 

grootte wordt bereikt (Ricklefs en Peters, 1981). Voor larsus

lengte ligt dit tijdstip tussen de 10e en de 15e dag (Garnett 1981, van 

Noordwijk 1977), voor gewicht tussen de 12e en de 18e dag (van Balen 

1973, O'Connor 1975) en voor vleugellengte vermoedelijk een paar maanden 

na het uitvliegen. Dit soort gegevens vindt zijn weerslag in de 

correlaties tussen de toename van dag (n tot n+5) en de lichaamsgrootte 

op dag (n) of (n+5). Het impliceert dat de op dag 15 gebruikte waarden 

voor gewicht verschillende ontwikkelingsstadia kunnen omvatten, nog 

afgezien van het feit dat "weight recession" (O'Connor, 1975) kan voor

komen. 

In een voorgaande paragraaf (4.1.2) is al gekeken naar de relatie 

tussen weersfactoren en groei, in deze paragraaf komt de relatie tussen 

lichaamsgrootte en groei aan de orde. De verschillende maten voor 

lichaamsgrootte zijn zowel onderling als in de tijd gecorreleerd (tabel 

13). In hoeverre deze phenotypische correlatie ook genetisch bepaald is 

komt in 4.6 ter sprake. Uit tabel 15 blijkt dat er negatieve correlaties 

zijn tussen lichaamsgrootte op dag n en toename van dag (n tot n+5), wat 

er op wijst dat kleine jongen in de loop van de tijd hun achterstand 

inhalen (zie ook Orell 1984). Als gevolg hiervan is de correlatie 

tussen de lichaamsgrootte op dag 5 en 15 dan ook laag t.o.v. de overige 

correlaties (tabel 13). Dit inlopen van de lichaamsgrootte zou mogelijk 

een gevolg kunnen zijn van het feit dat ouders hun fourageercapaciteit 

aanpassen aan de toestand van de nestjongen (vergelijk van Balen 1973, 

den Boer-Hazewinkel 1981). Dat de groeipatronen voor gewicht en tarsus-
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lengte ongeveer gelijk zijn blijkt uit tabel 16. Ook blijkt dat er geen 

sterke correlatie is tussen de toenamen in lichaamsgrootte uit de twee 

perioden, zowel absoluut als relatief (gewicht r=.09, tarsus r=.21, 

n=98). 

4.3. Sexuele dimorfie en lichaamsgrootte van nestjongen. 

Het voorkomen van sexuele dimorfie kan schattingen van de erfelijk

heidsgraad bemoei 1 ijken door een extra variantie te in traduceren bij 

nestkastgemiddelden (Falconer 1981). Het is zo'n geval raadzaam om dan 

regressies van vader en moeder apart op dochters e~ zonen uit te voeren. 

Voor de bepaling van de aanwezigheid van sexuele dimorfie is daarom 

nagegaan of er verschillen bestaan tussen mannetjes en vrouwtjes, zonen 

en dochters. "De resultaten staan in tabel 17a,b. Uit de resultaten 

blijkt dat alle drie de lichaamsgrootte kenmerken sexuele dimorfie ver

tonen, waarbij de mannetjes en zonen steeds het grootst zijn (vergelijk 

o.a. van Balen 1967). Ook blijkt dat er op dag S reeds een significant 

verschil is in gewicht tussen mannetjes en vrouwtjes 

koolmezen. Dus ook bij nestjongen is er al vroeg sprake van sexuele 

dimorfie. 

Vergelijking over 1980-1982 laat zien dat de !Se dagsgewichten en 

vleugellengten niet significant verschillen, maar dat de tarsuslengte 

uit 1980 significant kleiner was t.o.v. 1981 en 1982. Er blijkt dus een 

vrij grote constantheid in !Se dags lichaamsgrootte maten te zijn. 

4.4. Verschillen tussen jaarklassen. 

Naast sexuele dimorfie kunnen ook verschillen tussen jaarklassen en 

een instabiele jaarklasse(leeftijds)verdeling (Boag 1983) een extra 

variantie introduceren. Dit laatste speelt vooral wanneer de erfelijk

heidsgraad over een aantal jaren tegelijk wordt berekend (zie Teuben 

1984). Over 1980-1982 kon geen verschil in jaarklasse verdeling worden 

aangetoond (Chi 2 =8.87, df=4). Om een verschil tussen jaarklassen na te 

gaan is een sp 1 i tsing gemaakt tussen vogels van 2kj oud (eerste jaars 

broedvogels) en vogels ouder dan 2kj. In slechts twee van de 12 gevallen 
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leverde dit een significant verschil op ( gewicht en tarsus bij 

vrouwtjes uit het broedseizoen 1981) en voor de overige waarnemingen was 

er geen consistent patroon. Grote verschillen tussen jaarklassen blijken 

dus niet voor te komen. 

De jongen van vogels die ouder zijn dan 2kj daarentegen bleken voor 

gewicht en tarsuslengte steeds groter te zijn dan de jongen van 2kj 

ouders. Dit verschil was echter slechts in één geval significant (lSe 

dags gewicht tussen jongen van 2kj vrouwtjes en vrouwtjes die ouder zijn 

in 1981). 

4.5. Erfelijkheidsgraadschattingen voor gewicht; tarsus- en vleugel

lengte. 

Om een schatting te verkrijgen van de grootte van de genetische 

variantie staan verschillende methoden ter beschikking. Herhaalbaarheden 

en fullsib analysen kunnen een overschatting van de genetische variantie 

geven en zetten zo een bovengrens aan de erfelijkheidsgraad. De herhaal

baarheid splitst dat gedeelte van milieuvariantie af wat niet permannent 

is, bijv. seizoensvariatie (Falconer 1981, 2.1). De herhaalbaarheden 

zijn bepaald aan vol wassen koolmezen dieop verschillende tijdstippen 

zijn gemeten (tabel 18). Fullsib analysen daarentegen zijn verricht aan 

nestjongen en hebben als voordeel dat de waarnemingen op één tijdstip 

worden verricht en dat de ouders niet bekend hoeven te zijn. Echter, ook 

deze methode geeft een overschatting van de genetische variantie en wel 

als gevolg van een gemeenschappelijk milieu (Falconer 1981). De intra

class correlatie coëfficient (I) geeft namelijk een schatting van 

I=!Va+tVd+Vec. Ouder-nakomeling regressies kennen dit probleem niet, 

mits er random dispersie is. Bij deze analysen is het probleem dat de 

waarnemingen aan ouders en jongen op verschillende tijdstippen, en dus 

verchiliende ontogenetische stadia, verricht worden. 

Volgens Turner en Young (1969) zijn er 3 geschikte manieren om 

ouder-nakomeling regressies te bepalen 

1 - door de waarnemingen aan de jongen binnen een nest te middelen tot 

één eindwaarde. Fecunditeitsverschillen tussen vrouwtjes worden 

hierdoor uitgesloten. Deze methode geeft de grootste varianties 
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bij regressies. 

2 - Door iedere meting aan een nestjong als een waarneming te beschou

wen. Fecunditeitsverschillen komen hier maximaal tot uiting. Deze 

methode geeft geringere varianties bij regressie dan methode 1. 

3 - Een tussenweg door een wegingsfactor voor het aantal jongen 

te introduceren (vergelijk Falconer 1981, blz. 167). 

Bahren et al. (1961) hebben de 3 verschillende methoden onderling ver

geleken en prefereren een schatting van de erfelijkheidsgraad via 

methode 2. Methode 1 en 2 mogen overigens geen grote verschillen in 

resultaat oplev·eren (Falconer 1981, blz. 139). In tabel 20 staan de 

resultaten van analysen via methode 2 weergegeven. Teuben (1984) be

spreekt en bediscussieert deze resultaten aan de hand van methode 1, en 

geeft tevens erfelijkheidsgraad schattingen voor dag 5 en dag 10, van

daar dat hier ?lleen kort een paar opvallende resultaten vermeld zullen 

worden. Vergelijking van tabel 20 met Teuben (1984) laat inderdaad geen 

grote verschillen in erfelijkheidsgraad schattingen zien. 

De fullsib analysen (tabel 15) blijken als indicator voor de 

grootte van de genetische variantie slecht bruikbaar. De schattingen 

zijn hoog tot zeer hoog en geven alleen aan dat er mogelijk genetische 

variatie is en meer ook niet. De herhaalbaarheden (tabel 18) laten zien 

dat een eigenschap als tarsuslengte constant is over de jaren, dit 

i.t.t. gewicht. De erfelijkheidsgraden vertonen nogal eens verschillen 

tussen de jaren, met name bij tarsus- en vleugellengte. Zo zijn de 

erfelijkheidsgraden voor vleugellengte in 1982 vrijwel allemaal nega

tief, iets wat theoretisch onmogelijk is. Voor tarsuslengte en gewicht 

blijken 1980 en 1981 over het geheel genomen schattingen in dezelfde 

orde van grootte te geven, 1982 daareentegen geeft duidelijk lagere 

schattingen. Verder blijkt dat er verschillen in moeder-nakomeling en 

vader-nakomeling regressies kunnen voorkomen. Met name de vader-zoon 

regressies geven lage schattingen van de erfelijkheidsgraad. In hoeverre 

maternale effecten hier een rol spelen is moeilijk te beoordelen, omdat 

er geen consistent patroon in de verschillen is. 

Voor 1982 geven de verschillende regressies van (mid)ouder-nakome

lingen voor de vleugellengte allen een negatieve erfelijkheidsgraad. 

Theoretisch gezien (genetisch model, 2.1) is dit onmogelijk, de erfe-
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lijkheidsgraad kan alleen maar variëren van 0 (absoluut geen overerving) 

tot 1 (volledige overerving van het kenmerk). Het voorkomen van een 

negatieve erfelijkheidsgraad is een gevolg van het feit dat deze schat

ting verkregen wordt via het phenotypische model (2.1). De twee modellen 

stemmen in dit geval dus niet overeen. De discrepantie tussen beide 

modellen is een gevolg van het feit dat bij de theoretische concepties 

geen aandacht is besteed aan de modificerende werking van milieufactoren 

(reactienormen). Alleen wanneer gewerkt wordt met het optimale phenotype 

(dit is het genetisch maximaal mogelijke), stemmen beide modellen goed 

overeen. Het voorkomen van deze negatieve erfelijkheidsgraden heeft tot 
"'' 

gevolg dat een aantal berekeningen in de komende paragrafen niet kunnen 

worden uitgevoerd. Deze berekeningen zijn gebaseerd op het genetisch 

model, waar een negatieve erfelijkheidsgraad niet bestaat. Daarom zal in 

de komende paragrafen geen aandacht meer worden besteed aan de vleugel-

1 engte in 1982. 

Het idee dat de voedselomstandigheden een grote invloed zouden 

kunnen hebben op de erfelijkheidsgraad ontstond nadat van Noordwijk 

(pers. med.) een nauwkeurige analyse had verricht op een dataset waarvan 

de erfelijkheidsgraad nul was. Splitsing van deze dataset in vroege- en 

late broedsels liet zien dat voor vroege broedsels de erfelijkheidsgraad 

nul bleef, terwij 1 de la te broedse 1 s nu een hoge erfe 1 ijkheidsgraad 

lieten zien, tesamen was de erfelijkheidsgraad weer nul. Klerks (1980) 

kon ook geen significante erfelijkheidsgraad voor tersuslengte vinden en 

opperde het zelfde idee. 

Om deze reden is gekeken of er verschillen in erfelijkheidsgraad 

waren tussen vroege- en late-, grote- en kleine broedsels (alleen voor 

1982). De resultaten staan summier in tabel 21 en 22. In tabel 23 zijn 

de erfelijkheidsgraden weergegeven voor eerstejaars (2kj) en ouderejaars 

broedvogels (>2kj), om een mogelijk leeftijdseffect te onderzoeken. Uit 

de tabellen 21 en 22 blijkt dat er verschillen in erfelijkheidsgraad 

tussen de verschillende perioden en broedseltypen zijn, maar door de 

hoge standaardfouten is het moeilijk een gefundeerde conclusie te 

trekken. Uit tabel 23 blijkt dat er geen verschil in erfelijkheidsgraad 

is tussen jonge- (2kj) en oude vrouwtjes (>2kj), Bij de mannetjes is dit 

wel het geval. Door dit verschil blijkt de regressie van alle mannetjes 

tesamen, zowel in 1981 als in 1982, laag te zijn. Omdat bij de vrouwtjes 
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geen verschil aantoonbaar was, leidt dit tegengestelde patroon, in ieder 

geval voor 1981 en 1982, tot 2 totaal verschillende schattingen voor de 

totale populatie. 

4.6. Phenotypische-, genetische- en milieucorrelaties. 

De phenotypische correlatie tussen 2 kenmerken of eigenschappen 

heeft, evenals de phenotypische variantie van een kenmerk, zowel een 

genetische als een mi 1 ie u camponen t. De genetische component van de 

correlatie kan veroorzaakt worden door een koppeling van de genen die 

deze 2 kenmerken beinvloeden, of door pleiotropie. Omdat de koppeling 

van genen iedere generatie weer door cross-overs etc. verbroken kan 

worden levert pleiotropie, wat een eigenschap van één gen is, de meest 

belangrijke bijdrage aan de genetische correlatie. De genetische corre

latie tussen twee kenmerken drukt uit in wat voor mate de twee (pheno

typische) kenmerken weergeven wat genetisch hetzelfde kenmerk is. De 

(theoretische)milieu component van de correlatie is, strikt gesproken, 

het resultaat van een gemeenschappelijk milieu dat door de twee ken

merken gedeeld wordt, bijv. dieren opgevoed onder voedselarme omstandig

heden zijn voor de meeste lichaamsgrootte kenmerken kleiner dan dieren 

opgegroeid onder goede voedselomstandigheden. De geschatte milieu compo

nent echter omvat zowel effecten als gevolg van een gemeenschappelijk 

milieu als effecten van niet-additief genetische oorsprong. 

De relatie tussen de phenotypische- en genetische correlatie is 

niet rechtstreeks. De phenotypische covariantie is de som van de gene

tische- en milieu covarianties, mits de genetische- en milieu effecten 

onafhankelijk zijn, zodat hun covariantie nul is. Op deze basale voor

waarde zijn alle formules m.b.t. genetische correlaties gebaseerd (ook 

vergelijking 6). Dus : 

Covp1,p2 = Cova1,a2 + Cove1,e2 

Hieruit kan worden afgeleid : 
r p = r ah 1 h2 + r el(l-hl)(l-h2) 

(vergelijking 7) 

(vergelijking 8) 

hieruit blijkt dat een hoge phenotypische correlatie nog niets zegt over 

de grootte van de genetische correlatie. Uit de formule blijkt zelfs, 
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dat wanneer één van beide kenmerken een lage erfelijkheidsgraad heeft, 

de phenotypische correlatie tussen beide kenmerken bijna geheel aan de 

milieu correlatie is toe te schrijven. Het belang van het voorkomen van 

een genetische correlatie is vooral daarin gelegen dat selectie voor één 

kenmerk tegelijkertijd een genetische verandering in andere kenmerken 

teweeg zal brengen. Dit gegeven is vooral van belang voor het analyseren 

van natuurlijke selectie (Lande 1979, 1981, Lande en Arnold 1983, 

Stearns 1980). 

In tabel 24a zijn de resultaten van de correlaties tussen 15e dags 

maten van gewicht en tarsus. Een bijzonder belangrijk resultaat is dat, 

hoewel de phenotypische correlatie tussen gewicht en tarsus niet veran

derd van 1980-1982, er een groot verschil is tussen de bijdrage van de 

genetische- en de milieu component per jaar. Dit verschil in bijdrage 

lijkt terug te voeren op het verschil in erfelijkheidsgraad voor de twee 

kenmerken van 1980-1982. Voor 1980, waar geen verschil in erfelijkheids

graad kon worden geconstateerd, is de genetische correlatie hoog terwijl 

voor 1982 precies het omgekeerde het geval is. Dit resultaat is met name 

van belang voor hei analyseren van selectie op lichaamsgrootte over de 

jaren, omdat de 15e dags waarnemingen toch de uiteindelijke populatie 

vormen waar selectie op kan ingrijpen. De selectie intensiteit op bijv. 

lichaamsgewicht (phenotypisch) hoeft over de jaren niet te verschillen, 

de phenotypische correlatie met de tarsus blijft hetzelfde en toch 

kunnen er aanzienlijke verschillen op genetisch niveau tussen de jaren 

optrden, afhankelijk van de grootte van de genetische correlatie. Dit 

resultaat is tevens een waarschuwing tegen het samenvoegen van meerdere 

jaren tot een geheel, omdat dan de nu geconstateerde variatie onder 

tafel wordt gewerkt. 

Uit de ontwikkelingsbiologie is bekend dat vele genen gedurende de 

morfogenese "aan- en uitstaan", genen zijn dus niet de gehele morfo

genese aktief. In de kwantitatieve genetica kunnen echter geen afzonder

lijke loci worden ganalyseerd. Om dan toch te kijken naar verschillen in 

genakti vi te i t kan daarom naar het ver 1 oop van de additief genetische 

variantie (als som van de effecten van loci) gekeken worden. De fluctua

ties in de erfeljkheidsgraad kunnen in dit geval een reflectie geven van 

verschillen in genaktiviteit over alle loci tesamen (tabel 24a, alleen 

- 25 -



de data m.b.t. 1982). Met hetzelfde recht kunnen de fluctuaties echter 

een gevolg zijn van veranderingen in de milieuvariantie, waarschijnlijk 

spelen beide factoren een rol. De tegengestelde patronen voor tarsus en 

gewicht (tabel 24a) doen echter vermoeden dat de verschillen in 

genaktiviteit het grootste gedeelte van het verschil in de tijd.bepalen. 

Ook de grote fluctuatie in de genetische correlatie tussen gewicht en 

tarsuslengte bevestigt dit vermoeden. 

De variantie veroorzaakt door een gemeenschappelijk milieu vertoont 

zowel voor tarsuslengte als voor gewicht een toename in de tijd (tabel 

24b). De Vee is bepaald door van de intraclass correlatie coëfficiënt 

(I) de Va (additief genetische variantie, bepaa 1 d via midouder

nakomeling regressie) af te trekken, wat overblijft is dan een schatting 

van Vec+!Vd. Stel dat Vd (dominantie variantie) klein is, dan is de 

"residual" ongeveer een schatting van Vee (vergelijk Leamy 1976). 

Hoewel volgens deze schatting de Vee zou toenemen, neemt een maternaal 

effect via eigrootte af in de tijd (zie Teuben 1984, vergelijk Ankney 

1978, Schifferli 1973). Dus hoewel het aandeel in de totale variantie 

als gevolg van een gemeenschappelijk milieu toeneemt, kan een bepaald 

onderdeel hiervan (maternaal effect via eigrootte) afnemen. 

Bovenstaande gegevens zijn slechts gebaseerd op drie waarnemingen 

in de tijd, andere groeistudies (Atchley en Ruthledge 1980, Leamy 1976) 

gebaseerd op langere tijdsperioden laten echter een zelfde beeld zien ; 

variantie componenten zijn zeer dynamisch gedurende de morfogenese en 

zijn gevoelig voor milieu invloeden. Dit gegeven en de resultaten van 

dit onderzoek uit tabel 24a en b laten zien dat er grote variatie in de 

tijd kan zijn in de bijdrage van de verschillende variantie componenten. 

Zulk soort verschillen zal ongetwijfeld zijn weerslag vinden in de 

uiteindelijke (15e dags) schatting van de erfelijkheidsgraad (vergelijk 

fig. 4 ). 
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5. Discussie resultaten uit de broedseizoenen 1980-1982. ----

In deze discussie zal de nadruk komen te liggen op de betrouwbaar

heid van de erfelijkheidsgraad schattingen. In 2.1 is aangegeven dat er 

met een genetisch- en een phenotypisch model wordt gewerkt ert dat aan 

beide modellen een aantal aannamen zijn verbonden. In dit hoofdstuk zal 

een poging worden gedaan een aantal van deze aannamen te analyseren en 

hun mogelijk effect op de erfelijkheidsgraad in te schatten. 

5.1. Random verdeling van genotypen over het milieu. 

Een genotype-milieu correlatie wordt door vele auteurs aangehaald 

als een factor die in natuurlijke populaties een grote overschatting van 

de erfelijkheidsgraad teweeg kan brengen (zie o.a. Feldman en Lewontin, 

1975). De resultaten van verschillende onderzoeken daarentegen geven 

geen éénduidig beeld en laten eerder een af- dan een aanwezigheid van 

een genotype-milieu correlatie zien (Dhondt 1982, van Noordwijk 1980, 

Ricklefs en Peters 1981, Smith en Dhondt 1980). Om na te gaan of op 

Vlieland aanwijzingen zijn voor een genotype-milieu correlatie m.b.t. 

lichaamsgrootte, zijn over 1980-1982 herhaalbaarheden over die nestkas

ten bepaald, die ieder jaar door een ander paartje, vrouwtje of mannetje 

bewoond werden. Aanname hierbij was dat het phenotype, waar de waarne

ming aan gedaan wordt, het genotype weerspiegelt. Omdat er tussen de 

drie jaren geen verschil in lichaamsgrootte was, hoefde er geen correc

tie voor een jaargemiddelde te worden gemaakt (tabel 17). Uit tabel 25 

(regel 6) blijkt dat er alleen voor het gewicht van het vrouwtje een 

significante herhaalbaarheid aantoonbaar is. Op grond hiervan kan dus 

gesteld worden dat het voorkomen van een phenotype-milieu correlatie en 

dus mogelijk ook van een genotype-milieu correlatie niet erg waarschijn

lijk is en als zodanig geen rol van betekenis zal spelen bij erfelijk

heicisgraad schattingen. 

Om te kijken naar het effect van de nestomgeving op de lichaams

grootte van nestjongen (ruimtelijk heterogeniteit) zijn herhaalbaarheden 

bepaald. Verder is per nestkast gekeken of de (gemiddelde) lichaams

grootte van de jongen boven of onder het gemiddelde van de populatie 
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lag. Wanneer er geen systematische verschillen tussen de nestkasten zijn 

dan is de verwachting ruwweg een binomiale verdeling met p=.S. Bovendien 

is op grond van deze verdeling gekeken of er meer waarnemingen in de 

staarten van de verdeling voorkwamen. Daarbij is gebruik gemaakt van 

tabel 3 uit van Noordwijk (1980, blz. 68). De belangrijkste conclusies 

uit tabel 25a en b zijn : 

- er is geen verschil in bijdrage te constateren door mannetjes en 

vrouwtjes aan de uiteindelijk lichaamsgrootte van koolmeesnestjongen 

(regel 2 en 3). Dit pleit tegen het voorkomen van maternale effecten 

(zie ook 5.2.1). 

- voor tarsuslengte is geen kasteffect aantoonbaar, voor gewicht wel 

wanneer alleen de gepaarde waarnemingen (d.w.z. mannetje gelijk 

versus mannetje/kast gelijk etc.) worden vergelèken (regel 1 - 3). 

- er is over alle nestkasten tesamen geen effect op de lichaamsgrootte 

aan toonbaar (regel 4 ). De re sultaten uit tabe 1 25b bevestigen dit 

laatste resultaat. 

In 4.1.1 zijn de resultaten van een aantal anova's voor de 

lichaams-grootte v~n de jongen besproken. Dezelfde analyse is ook 

verricht voor de lichaamsgrootte kenmerken van de ouders. Dit leverde 

geen enkel significant resultaat op. Dit gegeven (in combinatie met 

4.1.1) is een indirecte ondersteuning voor het feit dat een genotype

milieu correlatie geen rol van betekenis speelt. 

Over het effect van een genotype-milieu interactie kan in deze 

studie niets gezegd worden. De genotype-milieu interacties zijn het 

grootste probleem bij schattingen van de erfelijkheidsgraad in natuur

lijke populaties. Ze vormen de enige factor waar geen reëele schat

tingen van gemaakt kunnen worden op korte termijn. Schattingen over de 

invloed van deze interacties kunnen alleen verkregen worden door nog 

jarenlang 15e dags lichaamsgrootte kenmerken te meten en dan de diverse 

variantie/ co variantie ma trices te verge 1 ijken (ver ge 1 ijk Find lay & 

Cooke, 1983). 

Een overschatting van de erfelijkheidsgraad door een genotype

milieu correlatie lijkt op grond van de resultaten uit deze paragraaf 

onwaarschijnlijk. 
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5.2. Overschatting van de erfelijkheidsgraad als gevolg van een gemeen

schappelijk milieu. 

5.2.1. Maternale effecten of schalingsfouten? 

Een probleem bij vogels met een lange broedzorg, zoals de kool- en 

pimpelmees, is het mogelijk voorkomen van maternale effecten. Deze 

kunnen er de oorzaak van zijn dat nestjongen meer op hun moeder dan op 

hun vader lijken en dit effect is eventueel terug te vinden in schat

tingen van de erfelijkheidsgraad. De resultaten uit tabel 20 laten 

inderdaad verschillen zien tussen de erfelijkheidsgraad schattingen van 

vader-nakomeling en moeder-nakomeling regressies •. Maar zijn deze ver

schillen reëel? Uit de herhaalbaarheids schattingen (5.1) kon immers 

geen verschil tussen mannetjes en vrouwtjes ontdekt worden. In 2.1 is 

aangegeven dat de phenotypische varianties van de sexen niet mogen 

verschillen, maar wat is "niet mogen verschillen"? Een variantie analyse 

(F-max test) kon geen verschillen tussen de varianties aantonen, en dus 

is er geen verschil. Voor Falconer (1981, 1983) houdt geen verschil 

echter in dat de varianties van beide sexen exact aan elkaar gelijk 

moeten zijn, zoniet dan moeten bij de regressies correctiefactoren 

worden toegepast. Deze blijken inderdaad vermeende maternale effecten 

gedeeltelijk te kunnen ontzenuwen. Uit tabel 18 blijkt echter dat de 

varianties van de mannetjes voor gewicht en tarsus kleiner zijn dan die 

van de vrouwtjes. Correctiefactoren zouden het verschil in erfelijk

heids-graad dan alleen maar vergroten. Op grond van de gegevens uit deze 

paragraaf kan daarom niet aan de indruk worden ontkomen dat er inderdaad 

maternale effecten aanwezig kunnen zijn (tarsuslengte 1980 uitgezon

derd). 

5.2.2. Andere oorzaken van een gemeenschappelijk milieu. 

In de literatuur van de kwantitatieve genetica wordt vaak aan

genomen dat alleen bij fullsib analysen een overschatting van de erfe

lijkheidsgraad als gevolg van een gemeenschappelijk milieu een rol van 

betekenis speelt. Voor (mid)ouder-nakomeling regressies wordt aange

houden dat de Vee nul is (zie 2.1). Uit diverse onderzoeken is echter 
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bekend dat koolmezen een geringe dispersie vertonen (Green wood 1979, 

Kluyver 1951) en dat eerstejaars broedvogels vaak broeden in de omgeving 

van de nestkast waar zij geboren zijn. Dit verhoogt de kans dat ouders 

en jongen in eenzelfde milieu opgroeien en het is dus niet zo van zelf

sprekend dat bij oudernakomeling regressies de Vee nul is. De in deze 

studie gevonden erfelijkheidsgraden zullen dan ook een overschatting 

kunnen geven en als zodanig een bovengrens aan de erfelijkheidsgraad 

zetten. 

Aan de effecten van inteelt op de lichaamsgrootte is in deze studie 

geen aandacht be~teed, maar volgens Klerks (1980) zal het uiteindelijk 

effect van inteelt gering zijn. 

5.2.3. Grootouder-kleinkind regressies. 

Uit tabel 20 bleek dat er verschillen waren tussen moeder

nakomeling en vader-nakomeling regressies. In 5.3.1 is gezegd dat dit 

mogelijk een gevolg zou kunnen zijn van maternale effecten. Een van de 

manieren om dit na te gaan is om grootouder-kleinkind regressies uit te 

voeren. Gelijkenis tussen grootouders en kleinkinderen vindt zijn oor

zaak hoofdzakelijk in overeenkomst in chromosomale genen, die via de 

ouders zijn doorgegeven. Een verschil tussen grootvader-kleinkind en 

vader-kleinkind regressie kan daarom duiden op het voorkomen van mater

nale effecten. Gezien de kleine aantallen (20-35 waarnemingen met als 

gevolg hoge standaardfouten) zijn de regressies van paternale- en mater

nale grootouders apart niet weergegeven. De belangrijkste "over-all" 

resultaten van deze regressies waren dat er geen verschil in de bijdrage 

aan lichaamsgrootte van nestjongen tussen paternale- en maternale groot

ouders kon worden geconstateerd en dat eveneens geen grote verschillen 

tussen grootvader-kleinkind en grootmoeder-kleinkind regressies aan

wezig waren. Ook de re sultaten uit ta be 1 26 la ten dit zien. Wanneer de 

grote standaardfouten buiten beschouwing blijven, dan blijken er geen 

extreem grote verschillen tussen grootmoeder-kleinkind en moeder-kind 

regressies te zijn. Deze verschillen waren er wel tussen grootvader

kleinkind en vader-kind regressies (minimaal een factor 3). Dit verschil 

kan tweeledig worden uitgelegd. Of er is iets bijzonders met de manne

tjes uit 1982 aan de hand (bijv. niet de genetische grootte bereikt als 
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gevolg van een slecht nestmilieu) of dit verschil kan er op duiden dat 

maternale effecten inderdaad een rol hebben gespeeld bij de erfelijk

heidsgraad schattingen in het broedseizoen 1982. 

5.3. Assortatieve paring. 

Indien er sprake is van assortatieve paring, dan zou dit invloed 

kunnen hebben op de erfelijkheidsgraad (Falconer 1981). Assortatieve 

paring kan veroorzaakt worden door een echte voorkeur voor een bepaald 

kenmerk, het kan echter ook het gevolg zijn van voorkeur voor een ge

correleerd kenmerk. Ook kunnen, gegeven het feit .dat er meer paringen 

tussen jaargenoten plaatsvinden dan verwacht (1981: Chi 2 =11. 74 P<.05, 

1982: Chi 2 =6.46 P±.25), verschillen tussen jaarklassen een assortatieve 

paring veroorzaken. Uit tabel 27 blijkt dat alleen voor de vleugellengte 

in 1982 een lichte assortatieve paring kan worden waargenomen. Over het 

geheel genomen kan daarom geconcludeerd worden dat assortatieve paring 

in deze studie geen rol van betekenis speelt. 

5.4. Is de populatie in evenwicht ? 

Een voorwaarde bij schatting van erfelijkheidsgraden in natuurlijke 

populaties is dat de populatie in Hardy-Weinberg evenwicht is (Rough

garden 1979). Deze voorwaarde is voor een natuurlijke populatie niet te 

toetsen omdat niet eens bekend is hoeveel genen er bij betrokken zijn. 

Wanneer echter kan worden aangetoond dat er maar zwakke selectie op de 

oudergenotypen (in dit geval dus phenotypen) plaatsvindt, dan kan deze 

voorwaarde grotendeels vervuld worden (zie ook 7.2). Een ander probleem 

in dit opzicht is echter dat de koolmeespopulatie op Vlieland de af

gelopen jaren sterk in aantal is toegenomen (van Eek 1982) en zelfs zo 

dat voor 1981 voor Vlieland een overschot aan mannetjes kon worden 

aangetoond (Koelewijn, niet gepubliceerd) van ±15%. Dit gegeven maakt 

het onwaarschijnlijk dat de huidige populatie in evenwicht is. Dit geldt 

met name voor de vier afgelegen bosjes (fig. 1) omdat hier de grootste 

toename heeft plaatsgevonden (van Eek 1983). Het effect op de erfelijk

heictsgraad is echter niet te bepalen. 
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5.5. Verschillen tussen jaarklassen. 

Verschillen in lichaamsgrootte tussen ouders van verschillende 

leeftijdsklassen konden niet worden aangetoond (4.4). Hetzelfde geldt 

voor de 15e dags jongen van deze ouders. Toch blijkt dat er een groot 

verschil is tussen de erfelijkheidsgraad schattingen van de verschil

lende jaarklassen (4.5.2). Dit verschil manifesteert zich echter alleen 

in de mannetjes. Voor 1981 en 1982 zijn geen verschil! ende erfelijk

heidsgraad schattingen tussen eerste jaars (2kj) en oudere jaars vrouw

tjes aantoonbaar. Bij de mannetjes blijkt echter in drie van de vier 

gevallen dat eerste jaars mannetjes (2kj) een negatieve erfelijkheicts

graad schatting geven (tabel 23). De schatting via oudere mannetjes 

verschilt in drie van de vier gevallen niet erg van de moeder-nakomeling 

regressies. Het gevolg van deze verschillen tussen 2kj en >2kj mannetjes 

is dat de erfelijkheidsgraad voor de totale populatie via vader-nakome

ling regressies laag is en dat er een groot verschil is met moeder

nakomeling regressi~s. Een verklaring voor dit vreemde gedrag van de 2kj 

mannetjes is niet bekend. Het resultaat kan echter m.b.t. de vraag van 

de maternale effecten tweeledig worden uitgelegd : 

- of deze gegevens zijn een ondersteuning voor het voorkomen van 

maternale effecten want ook binnen jaarklassen blijkt dit effect voor 

te komen, 

- of de (vermeende) maternale effecten in de totale populatie bestaan 

bij de gratie van tegenstrijdige resultaten tussen jaarklassen. Zijn 

ze daarom niet een artefact van de gegevens ? (vergelijk conclusie 

uit 5.2.3). 

Anova's konden geen verschil aantonen voor lichaamsgrootte tussen 

jaren en jaarklassen (4.4). Wanneer echter naar de onderlinge corre

laties van lichaamsgrootte kenmerken bij de ouders wordt gekeken (tabel 

28), dan blijkt dit voor de vrouwtjes over de jaren niet te verschillen. 

Voor de mannetjes is er echter geen eenduidig patroon, met name in 1981 

is de correlatie tussen gewicht en tarsus zeer laag. Ook het opsplitsen 

in jaarklassen laat deze tendens zien. Hieruit valt af te leiden dat 

mannetjes blijkbaar gevoeliger zijn voor milieuinvloeden. Mogelijk 

speelt dit gegeven ook door in de erfelijkheidsgraad schattingen, waar-
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door een veel variabeler patroon bij vader-nakomeling regressies kan 

ontstaan, immers de moeder-nakomeling regressies verschillen over het 

geheel genomen veel minder. Dit pleit dus voor mogelijkheid twee (zie 

boven). 

5.6. Versebillen in varianties. 

Een belangrijke aanname bij vergelijking 5 (blz. 7) is dat de 

totale variantie gelijk moet zijn aan de oudervarianties, dus 

Vp=Vman=Vvrouw. Bij de tot nu toe gepresenteerde erfelijkheidsgraden is 

hier stilzwijgend vanuit gegaan. Uit tabel 29 blijkt echter (met gewicht 

als voorbeeld) dat er grote verschillen zijn tussen de phenotypische 

variantie (gebaseerd op de nestjongen) en de oudervarianties. De oorzaak 

van deze verschillen is grotendeels gelegen in het feit dat de ouders en 

de jongen in een verschillend ontogenetisch stadium zijn gemeten. Een 

groot deel van he.t verschil in variantie blijkt terug te voeren op een 

verschil in milieuvariantie Ve (van Noordwijk 1982, zie ook 7.3.1) en 

dan met name in de Vge (variantie als gevolg van genotype-milieu inter

acties) die in de Ve is opgenomen (zie 2.1) en niet afzonderlijk geschat 

kan worden. Correcties van de erfelijkheidsgraden voor de totale 

variantie laten zien (tabel 29) dat de grootte van de erfelijkheids

graden verandert, maar dat het patroon hetzelfde blijft. Bovendien 

blijft de additief genetische variantie gelijk, zodat er geen andere 

interpretatie van de resultaten nodig is. 

5.7. Algemene discussie broedseizoen 1980-1982. 

Gemiddelde dagtemperatuur, geboortedatum en de voedselbeschikbaar

heid zijn drie van de milieufactoren die een significante correlatie 

vertoonden met de 15e dags lichaamsgrootte van koolmeesnestjongen. Ze 

verklaren alle drie een gedeelte van de totale variatie in lichaams

grootte en zijn een onderdeel van de milieuvariantie (fig. 4). Voor de 

voedselbeschikbaarheid zijn echter geen eenduidige resultaten gevonden. 

Hoofdstuk 3 laat een positieve relatie zien voor een gedeelte van de 

populatie, Teuben (1984) daareentegen kon voor de populatie als geheel 
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dit resultaat niet bevestigen en ook een kastherhaalbaarheid (5.1) kon 

dit niet. De gevonden relatie met de geboortedatum is waarschijnlijk 

grotendeels het gevolg van een correlatie tussen geboortedatum en gemid

delde dagtemperatuur (tabel 11). 

Naast het kunnen vaststellen van de invloed van milieufactoren, is 

het belangrijkste resultaat van deze studie toch wel dat er kon worden 

aangetoond dat er een grote genetische variatie voor lichaamsgrootte 

kenmerken in de koolmeespopulatie van Vlieland aanwezig is. De grootte 

van deze genetische variatie variëert over de jaren (tabel 29). Ondanks 

de problemen die verbonden zijn aan de schattingen van 

erfelijkheidsgraden in natuurlijke populaties (5.1-5.6), kan gesteld 

worden dat voor 15e dags lichaamsgewicht 40-60% van de totale variatie 

erfelijk is, voor tarsuslengte is dit 20-40% en voor vleugellengte 0-70% 

(5.3 en 5.4, tabel 20). Ook de genetische correlatie tussen lichaams

grootte kenmerken (15e dag) variëert over de jaren ( van .40 tot .80, 

tabel 24a). Dit soort resultaten bevestigt, dat de aanname in de diverse 

oecologische theoriën, dat het phenotype een redelijke weerspiegeling 

is van het genotype, gerechtvaardigd is (Grant et al. 1976, van Valen 

1965a). De resultaten laten zien dat er ruimte is voor natuurlijke 

selectie om veranderingen in populaties te weeg te brengen, ook op het 

genetisch niveau. Immers, evolutie impliceert een genetische verandering 

(Darwin 1859) en de mogelijkheden daartoe kunnen alleen geanalyseerd 

worden als een antwoord kan worden verkregen op de volgende vragen : 

1 - hoeveel nakomelingen zijn er ? 

2 - hoeveel van deze nakomelingen kunnen er overleven ? 

3- welk deel van de totale variatie in kenmerken die de overleving 

beinvloeden is erfelijk ? 

4-- is er een voordeel van sommige phenotypen over anderen, en zo ja 

hoe werkt dat ? 

Voor lichaamsgrootte kenmerken van de koolmees is het bekend dat er een 

relatie met de overleving is (Dhondt 1979, Garnett 1981, Perrins en Moss 

1975). In dit verslag heeft tot nu toe de nadruk op vraag 3 gelegen, 

deze kon positief beantwoord worden wat impliceert dat er mogelijkheden 

voor een genetische verandering zijn, vandaar dat in deel II nu een 

aantal aspecten van vraag 1, 2 en 4 aan de orde zullen komen. 
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Deel II 

6. Natuurlijke selectie. 

Het kenmerk waar natuurlijke selectie voor selecteert is •fitness: 

De~fitness
1

van een individu kan worden omschreven als de bijdrage van de 

genen van dit individu aan de volgende generatie; selectie impliceert 

dan een verandering van genfrequenties. Deze benadering van selectie is 

typisch voor de (mathematische) populatiegenetica. In de kwantitatieve 

genetica (waar het aantal genen dat bij de eigenschap betrokken is niet 

eens bekend is) en de oecologie is niet met genfrequenties te werken, 

fitness wordt daar omschreven als het aantal nakomelingen van een indi

vidu in de volgende generatie en selectie is dan verschil tussen indivi

duen wat betreft het aantal nakomelingen in de volgende generatie. De 

fitness van een individu is het uiteindelijk resultaat van alle ontwik

kelings- en fysiologische processen die een individu gedurende zijn 

leven onderga~t (Falconer 1981). Verschillen in deze processen uitten 

zich als variatie in de kwantitatieve kenmerken. De variatie in kwanti-

tatieve kenmerken kan dus eventueel in meer of mindere mate een weer

spiegeling zijn van de variatie in fitness. Variatie in fitness kan dus, 

theoretisch gesproken, worden opgedeeld in variatie van kwantitatieve 

kenmerken. Het is ondoenlijk om van ieder kwantitatief kenmerk de di

recte relatie met fitness (zo die er is) te achterhalen, vandaar dat de 

fitness in de literatuur wordt opgedeeld in twee hoofdcomponenten, die 

wel direct met kwantitatieve kenmerken in verband kunnen worden gebracht 

het aantal nakomelingen (fertiliteit of fecunditeit) en de kwaliteit 

van deze nakomelingen (viability) (vergelijk vraag 1 en 2, blz. 34). 

Diverse auteurs hebben voor lichaamsgrootte van koolmeesnestjongen een 

relatie met de overleving gevonden (Perrins 1965, Garnett 1981), 

lichaamsgrootte zou daarom beschouwd kunnen worden als een kwantitatief 

kenmerk dat een vrij directe relatie met de fitness zou kunnen hebben 

(vergelijk Blueweiss et al. 1978, Stearns 1976). 

In de (mathematische) populatiegenetica wordt met betrekking tot de 

selectie voor een kenmerk gewerkt met begrippen als selectiecoëfficiënt 

en intensiteit van selectie, deze begrippen zijn echter gebaseerd op één 

locus modellen. Diverse auteurs (o.a. van Valen l965b) hebben gepro

beerd om natuurlijke selectie voor een kwantitatief kenmerk (op pheno

typen dus) om te rekenen naar de eenheden van deze één locus modellen. 
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Dit ging echter moeilijk omdat aan deze één locus modellen specifieke 

aannamen ten grondslag liggen, die in een laboratorium wel maar in een 

natuurlijke situatie niet gerealiseerd kunnen worden. Natuurlijke selec

tie werkt namelijk niet via de dood van individuen met waarden voor een 

kenmerk of eigenschap die groter of kleiner zijn dan een gestelde grens 

(truncatie selectie, zie van Valen 196Sb). Bij natuurlijke selectie 

hebben alle individuen een kans om te over.leven, alleen degenen die 

dichter bij het optimum zitten hebben een hogere kans om te overleven. 

O'Donald (1968, 1970a, b) onderkende een aanta 1 van deze problemen en 

stelde een e~nvoudig model op voor diverse selectietypen (directe- en 

stabiliserende selectie). Zijn analyse is uitsluitend gebaseerd op phe

notypische waarnemingen. O'Donald laat zien dat een redelijke schatting 

van de grootte van natuurlijke selectie kan worden verkregen door te 

kijken naar hoe groot de toename in fitness is als gevolg van natuur

lijke selectie op het kenmerk onder studie. Daartoe dient de grootheid 

~w/w bepaald te worden, dus de toename in fitness gedeeld door de gemid

delde fitness van de populatie. Milkman (1978) komt vanuit een theore

tisch genetische analyse tot precies hetzelfde resultaat. Bovendien laat 

deze (fig. 6 in Milkman 1978) de relatie zien tussen de diverse pheno

typische- en genetische grootheden en toont aan dat de selectiecoëffi

ciënt uit het één locus model benaderd kan worden door de toename in 

relatieve fitness (vergelijk Falconer 1981.9blz. 197 , Crow en Kimura 

1970), 

s = ~w/w (vergelijking 9) 

waarbij s de selectiecoëfficiënt is, w de gemiddelde fitness van de 

populatie en ~w de verandering in de gemiddelde fitness als gevolg van 

selectie. Via vergelijking 9 kan daarom een indruk worden verkregen over 

de grootte en de betekenis van natuurlijke selectie t.o.v. de resultaten 

verkregen met laboratorium populaties. 

In dit verslagdeel wordt gekeken naar de relatie tussen lichaams

grootte en overleving voor de jaren 1980-1982. Voor reëele berekeningen 

is minstens één generatie verschil nodig, voor 1982 is dit nog niet het 

geval. De berekeningen zijn daar gebaseerd op de periode mei 1982-

januari 1983, vandaar dat de analyse van 1982 niet volledig is en niet 

overal ter sprake zal komen. 
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7. Resultaten terugvangsten 1980-1982. 

7.1. Overleving van juveniele koolmezen in relatie tot hun lichaams

grootte. 

De resultaten zijn gebaseerd op terugvangsten; ondanks d~ diverse 

bezwaren die aan het werken met terugvangsten kleven kan volgens van 

Noordwijk (1980) toch een rëeel beeld worden verkregen. Uit tabel 30 

blijkt dat vogels die overleven voor alle drie de lichaamsgrootte ken

merken op de 15e dag groter waren dan de vogels die het niet overleefd 

hebben. Voor gewicht zijn deze verschillen alle drie de jaren signifi

cant, voor tarsuslengte kon alleen voor 1982 een significant verschil 

worden vastgesteld. Wanneer de mannetjes en vrouwtjes apart worden 

bekeken , dan blijken de mannetjes onderling de grootste verschillen te 

vertonen, bij de vrouwtjes is er maar één significant verschil (vleugel

lengte 1981). Deze resultaten wijzen er dus op dat vogels die op de 15e 

dag groot zijn een betere overlevingskans hebben. Tevens blijkt dat er 

in alle gevallen een reductie van de varianties is (vergelijk van Noord

wijk 1982) en dat gewicht en vleugellengte nog toenemen in de loop van 

de tijd. 

Om na te gaan of er sprake was van random survival zijn de frequen

tieverdelingen van 15e dags lichaamsgrootte van alle jongen en van de 

teruggevangen jongen met elkaar vergeleken via een Chi 2 -toets. De resul

taten staan in tabel 31. Significante verschillen zijn slechts drie keer 

geconstateerd, maar ook uit deze tabel blijkt dat er een verschil tussen 

mannetjes en vrouwtjes is. Mannetjes hebben voor gewicht en tarsuslengte 

vrijwel steeds een lagere waarschijnlijkheid (dit is een hogere Chi 2 ) 

dan vrouwtjes, voor vleugellengte geldt het omgekeerde. De gecombineerde 

schatting over de drie jaren laat zien dat m.b.t. gewicht de conclusie 

moet zijn dat er in sommige jaren selectie voor lichaamsgewicht kan 

zijn, voor tarsus- en vleugellengte kan op grond van deze gegevens die 

conclusie niet getrokken worden. De Chi 2 -toets laat alleen zien dat er 

verschillen in overleving kunnen zijn maar zegt niets over de aard van 

de verschillen. Om dit na te gaan is gekeken naar het percentage terug

gevangen nestjongen in relatie tot hun lichaamsgrootte. De resultaten 

staan in tabel 32 en fig. 6. Met behulp van de gegevens uit tabel 30 kan 

tevens een indruk worden verkregen over de grootte van de natuurlijke 

selectie op lichaamsgrootte kenmerken van juveniele koolmezen. 

- 37 -



Perrins (1965) en Garnett (1981) vonden een positieve relatie 

tussen overleving en lichaamsgrootte voor alle jongen tesamen (geen 

onderscheid in mannetjes en vrouwtjes). Wanneer dit onderscheid wel 

gemaakt wordt dan blijkt er geen eenduidige relatie tussen overleving en 

lichaamsgrootte meer te zijn. Vergelijking van fig. 6 met de tab~llen 30 

en 32 laat zien dat er diverse selectietypen te onderscheiden zijn: 

- stabiliserende selectie, gekenmerkt door geen verschil in ge

middelde, een afname van de variantie en een bolle 

curve (vrouwtjes gewicht •82, tarsus '81 en'82). 

· - disruptieve selectie, eveneens geen verschil in gemiddelde, een 

toenemen of gelijkblijven van de variantie en een 

holle curve (vrouwtjes gewicht 1980). 

- gerichte selectie, een duidelijke toename in lichaamsgrootte, een 

afname van de variantie, een positieve regressie

co·· efficient en een behoor 1 i jke toename in fitness 

(~w/w) (gewicht vrouwtjes'81, mannetjes~80 en)81, 

combi ,81 en '82, tarsuslengte mannet jes '80...!82, combi 

'80 en '82 en alle vleugel waarnemingen). 

Daarnaast zijn nog vele tussenvormen mogelijk. Er blijkt dus ook nu weer 

dat er duidelijke verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes zijn (con

form de Chi 2 resultaten). Deze verschillen manifesteren zich vooral in 

gewicht en tarsuslengte. Bij mannetjes is voor elk kenmerk een gerichte 

selectie waar te nemen, bij vrouwtjes daarentegen komen ook andere 

selectietypen voor en is er variatie tussen de jaren. Wanneer mannetjes 

en vrouwtjes als één groep behandeld worden dan is het resultaat meestal 

een gerichte selectie, conform de verwachtingen uit de literatuur. Ver

gelijking van de toename in fitness a.g.v. selectie voor lichaamsgrootte 

(tabel 30) laat hetzelfde beeld zien. Duidelijke verschillen voor ge

wicht en tarsuslengte tussen mannetjes en vrouwtjes. Voor tarsuslengte 

is er voor de vrouwtjes zelfs geen duidelijke selectie waar te nemen en 

voor gewicht slechts in één geval. De toename in fitness is, met name 

bij de mannetjes, soms hoog (vergelijk O'Donald 1973). 

Waneer gekeken wordt naar de Se en 10e dags lichaamsgrootte van 

jongen die het overleefd hebben dan blijkt 

- voor 1981, significante verschillen voor 10e dags gewicht van 

mannetjes, vrouwtjes en tesamen. 
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- voor 1982, significante verschillen voor lOe dags tarsuslengte 

van mannetjes en tesamen. 

Alle verschillen waren positief voor de overlevenden, ook de niet signi

ficante verschillen. 

Tot slot moet nog opgemerkt worden dat lichaamsgrootte slechts één 

aspect is dat invloed kan hebben op de overleving. Van Noordwijk (1980) 

kon ook voor legselgrootte en legdatum een relatie met overleving aan

tonen. Deze resultaten konden voor 1981 en 1982 bevestigd worden. Zowel 

voor 1981 als 1982 was er sprake van stabiliserende selectie voor 

legsel-grootte. Deze kwam tot stand, doordat de overleving per legsel en 

de overleving per uitgevlogen jong tegengesteld gerichte resultaten 

gaven (fig. 1 , tabel 33, Lack 1966). Ook voor de geboortedatum bleek er 

in 1981 en 1982 sprake te zijn van stabiliserende selectie (fig. 8, 

tabel 34) (vergelijk Cooke & Findlay, 1982). 

7.2. Selectie voor lichaamsgrootte van de ouders (adulte koolmezen). 

Selectie impliceert verschillen in de bijdrage aan de volgende 

generatie door verschillende phenotypen. Vergelijking van de frequentie

verdeling van ouders waarvan de jongen overleven, en de frequentieverde

ling van de gehele populatie kan een indruk geven van deze selectie. Het 

verschil in gemiddelde van deze twee frequentieverdelingen heet het 

selectieverschil en is een maat voor de selectiesterkte. Omdat lichaams

grootte een eigenschap is waar beide ouders aan bijdragen, kan voor 

beide ouders een selectieverschil worden bepaald (tabel 35). Hoewel er 

verschillen in absolute aantallen teruggevangen juveniele mannetjes en 

vrouwtjes zijn, blijkt er procentueel geen verschil t.o.v. 15e dags 

aantallen mannetjes en vrouwtjes aantoonbaar voor 1981 en 1982 (Sokal en 

Rohlf 1969, Box 16.10). Juveniele mannetjes en vrouwtjes zullen daarom 

als één groep worden beschouwd bij bepaling van het selectieverschil. De 

twee hoofdcomponenten van de fitness, levensvatbaarheid (viability, of 

de waarschijnlijkheid om te overleven tot de volgende generatie) en 

vruchtbaarheid (fecunditeit, of het gemiddeld aantal jongen per over

levende), kunnen afzonderlijk bepaald worden (Hartl 1980). Het produkt 

van deze twee kenmerken is dan de fitness, dus W=V*F. Om dit na te gaan 
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zijn de ouders in grootteklassen ingedeeld en is per grootteklasse de 

levensvatbaarheid en vruchtbaarheid bepaald (tabel 36). 

Uit tabel 36 blijkt dat er een grote variatie in de relatie van 

lichaamsgrootte met viability en fecunditeit is tussen mannetjes en 

vrouwtjes, maar ook tussen jaren. Deze verschillen vinden hun weerslag 

in het produkt, de fitness (fig. 9). Door het kleine aantal punten (4-6) 

is slechts zelden een significant resultaat te verwachten, de resultaten 

kunnen echter wel een trend aangeven. Voor tarsuslengte en gewicht kan 

een verschillend gerichte selectie voor lichaamsgrootte tussen jaren 

voorkomen, maar ook binnen een jaar kan dit het geval zijn. Er blijkt 

een tegengesteld gerichte selectie voor lichaamsgewicht bij mannetjes en 

vrouwtjes te kunnen voorkomen (zowel voor 1980 als 1981), voor tarsus

lengte is dit echter niet het geval. Ook de selectiesterkte voor 

lichaamsgewiéht tussen mannetjes en vrouwtjes is verschillend, dit 

i.t.t. de tarsuslengte. Opvallend is verder dat er voor de vrouwtjes uit 

1980 geen uniforme respons voor gewicht en tarsuslengte is (tabel 35). 

Bestudering van fig. 9 laat zien dat er geen mooie patronen zichtbaar 

zijn (waardoor er geen sterke variantie afnamen zijn, tabel 36) maar dat 

globaal genomen kan worden gesteld dat er of een positief- of een 

negatief gerichte selectie voor lichaamsgrootte bij adulte koolmezen is. 

7.3. Erfelijkheidsgraad schattingen voor gewicht, tarsus- en vleugel

lengte. 

7.3.1. Terugvangsten 1980-1982. 

In 2.1 en 5.6 is ter sprake gebracht dat een voorwaarde bij ouder

nakomeling regressies is, dat de variantie van de ouders gelijk is aan 

de totale variantie ( dit is de variantie van de jongen). Voor de 15e 

dag was dit echter niet het geval (5.6) en er werd geopperd dat de 

oorzaak zou kunnen liggen in een verschil in milieuvariantie (Ve) (zie 

ook 3.3.2). Uit tabel 30 blijkt dat de phenotypische variantie in de 

loop van de tijd aanzienlijk afneemt en uiteindelijk, na minimaal één 

jaar selectie, gelijk is aan de variantie van de ouders. Voor gewicht en 

tarsuslengte is afname van de variantie het meest uitgesproken. De 

m.b.v. gevonden erfelijkheidsgraad schattingen zijn dan ook de meest 
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reëele schattingen, die een vergelijking met literatuurresultaten moge

lijk maken. 

Uit tabel 37 blijkt dat er wederom (zie 4.5.1) een (groot) verschil 

is in de erfelijkheidsgraad schattingen via vader-nakomeling en moeder

nakomeling regressies voor gewicht en vleugellengte; voor tars'uslengte 

is dit niet meer het geval. Bovendien blijken ook nu af en toe negatieve 

erfelijkheidsgraden voor te komen. Vergelijking van tabel 37 met tabel 

20 laat zien dat er over het geheel genomen dezelfde trend is voor 

gewicht: moeder-nakomeling regressies geven in het algemeen hoge erfe

lijkheidsgraad schattingen, vader-nakomeling regressies daarentegen 

lage. De midouder-nakomeling regressies zitten hier tussenin. Voor 

vleugellengte geldt precies het omgekeerde en voor·tarsuslengte zijn er 

geen duidelijke verschillen. Voor gewicht lijkt het er dus op dat er 

mogelijk maternale effecten aanwezig zijn ( zie ook 5.2). 

Vergelijking van midouder-nakomeling regressies op de lichaams

grootte van alle 15e dags jongen (tabel 20) en adulten (terugvangsten, 

tabel 37) laat zien dat deze niet veel verschillen voor gewicht en 

tarsuslengte. Covariantie analysen (ancova's) bevestigden dit resultaat. 

Deze lieten daarnaast voor 1980 en 1981 voor gewicht een significant 

verschil in Y-intercept zien (P<.05), voor tarsuslengte was dit niet het 

geval. Dit is in overeenstemming met de resultaten uit 7.1 : gewicht 

neemt in de loop van de tijd nog toe terwijl tarsuslengte op de 15e dag 

reeds volgroeid is (van Noordwijk 1977). Voor de vleugellengte is een 

duidelijke afname van de erfelijkheidsgraad tussen de 15e dag en het 

tijdstip van terugvangen geconstateerd. Op grond van bovenstaande resul

taten kan dus gesteld worden dat ondanks diverse problemen (aannamen) 

bij ouder /lSe dags jongen regressies, deze regressies, in ieder geval 

voor gewicht en tarsuslengte, toch een redelijke schatting van de erfe

lijkheidsgraad kunnen geven. Dit resultaat is des te opmerkelijker omdat 

van Noordwijk (1982) vooor gewicht in drie van de vier jaren een toename 

van de erfelijkheidsgraad vond op grond van terugvangsten (zie ook 

7.3.2). 

Om verschillen tussen 1980 en 1981 te onderzoeken (milieu effecten) 

zijn covariantie analysen uitgevoerd voor de midouder-nakomeling regres

sies (m.b.v. adult waarnemingen). Deze konden voor tarsuslengte en 

gewicht geen verschil in regressiecoëfficiënten tussen de jaren aan-
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tonen. De Y-intercept daarentegen was zowel voor gewicht (P<.05) als 

voor tarsuslengte (P<.05) significant verschillend. De teruggevangen 

jongen uit 1981 bleken zowel voor gewicht als voor tarsuslengte groter 

te zijn dan hun soortgenoten uit 1980. Op grond hiervan is het daarom 

raadzaam om voor een schatting over beide jaren gesamenlijk, de 

"gepoolde" regressiecoëfficiënt te gebruiken in plaats van beide jaren 

tot een groep samen te voegen. Een ancova op de 15e dagsgewichten en 

tarsuslengten van de teruggevangen vogels uit 1980 en 1981 liet zien dat 

er geen verschil tussen de jaren was in regressie-coëfficiënt voor 

gewicht en tarsuslengte, voor gewicht was er ook geen verschil in Y

intercept, voor tarsuslengte echter wel (P<.05). Het verschil in adult 

gewicht van teruggevangen vogels uit 1980 en 1981 moet dus zijn ontstaan 

na het uitvliegen. Naast milieu effecten gedurende de groei blijken dus 

ook milieu effecten na het uitvliegen voor verschillen tussen vogels te 

kunnen zorgen (vergelijk fig. 4). Verschillen tussen jaarklassen kunnen 

dus ook pas na het uitvliegen ontstaan. Dit gegeven impliceert ook dat 

bijv. een slecht voorjaar blijvende invloed heeft op de tarsuslengte (op 

de 15e dag reeds volgroeid), maar dat het gewicht via een goed najaar 

alsnog kan doorgroeien en dus flexibeler is ten aanzien van milieuver

anderingen (Clarke 1979, tabel 38, zie ook 5.5). 

Over 1980 en 1981 gezamenlijk is een fullsib analyse uitgevoerd, 

gecorrigeerd voor jaarverschillen. De schattingen van de erfelijkheicts

graad liggen niet veel hoger dan die van de gepoolde regressies, wat de 

kans op het voorkomen van gemeenschappelijke milieu effecten aanzienlijk 

vermindert (tabel 39). Uit de resultaten van de gepoolde regressie 

analyse blijkt dat voor lichaamsgewicht ±50% en voor tarsuslengte ±40% 

van de totale variatie erfelijk is. 

7.3.2. Genotypische selectie ? 

Van Noordwijk (1982) constateerde over de periode 1975-1978 voor 

drie van de vier jaren een aanzienlijke toename van de erfelijkheicts

graad berekend via terugvangsten t.o.v. een schatting o.g.v. de 15e dags 

maten. Dit werd toegeschreven aan een afname van de milieuvariantie (Ve) 

omdat de genetische variantie (Vg) ongeveer gelijkbleef. Vanuit het 

genetisch model (2.1) redenerend was dit als volgt : 
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h 2 (nestjongen) < h 2 (adult terugvangsten) 

als Vg(nestjongen) Vg(terugvangsten) 

dan Ve( ' ' ) > Ve( '' ) 

Volgens Price (niet gepubliceerd) was dit, redenerend vanuit het pheno

typisch model, niet mogelijk omdat de erfelijkheidsgraad schatting zowel 

voor nestjongen als voor terugvangsten gebaseerd is op de oudervarian

ties, wat dan zou moeten veranderen was de covariantie component en dus 

de additief genetische variantie, 

h
2 = Covm,n/Varm 

omdat Varm (nestjongen) = Varm (terugvangsten) 

moet ' ' ' ' ) 

Er zou dus een toename van de additief genetische variantie moeten zijn 

in de gegevens van van Noordwijk (1982). Omdat echter maar ±10% van de 

jongen gerecruteerd wordt is dit onwaarschijnlijk, vandaar dat de toe

name in de genetische variantie zou moeten worden toegeschreven aan een 

interactie component. Nu er ook over 1980-1982 gegevens bekend zijn voor 

gewicht en daarnaast ook voor tarsuslengte kan deze problematiek nader 

bekeken worden. 

Uit tabel 40 blijkt dat, dit in tegenstelling tot van Noordwijk 

(1982), er geen toename van de erfelijkheidsgraad is wanneer de terug

vangsten worden gebruikt. Wel is er een afname van de totale variantie 

(Vph), en zijn de midoudervarianties van de drie jaren ongeveer gelijk. 

De schattingen van de genetische variantie (Vg) zijn bepaald via de 

midoudervarianties, dit in tegenstelling tot van Noordwijk (1982). Tabel 

40 laat zien dat er zowel voor tarsuslengte als voor gewicht in twee van 

de drie gevallen vrijwel geen verandering van de genetische variantie is 

bij gebruik van de terugvangsten. Een analyse van de gegevens van van 

Noordwijk via de midouder-varianties laat zien (tabel 41) dat er in zijn 

waarnemingen soms een aanzienlijke vergroting van de genetische varian

tie is, zijn conclusie dat de genetische variantie ongeveer gelijk 

blijft, blijkt dus zeker niet éénduidig uit deze gegevens. Ook voor de 
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vleugellengte is er een verandering van de genetische variantie, door 

het voorkomen van negatieve erfelijkheidsgraden zullen deze resultaten 

echter buiten beschouwing blijven. 

De resultaten geven dus zowel van Noordwijk als Price gelijk. In 

sommige jaren is er geen verandering van de genetische variantie (ge

wicht 1976, 1981-1982, tarsuslengte 1980-1981), soms is er een afname 

van de genetische variantie (gewicht 1980) of een toename (gewicht 1975, 

)77~78, tarsus 1982). Hoe het komt dat er soms wel een toe- of afname van 

de genetische variantie is, is niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat 

er toch nog ergens een interactie component een rol speelt, maar hoe en 

waar blijft vooralsnog onduidelijk. 

Een interessant punt in dit opzicht is, dat de gegevens van van 

Noordwijk (per-s. med.) gebaseerd zijn op de Hoge Veluwe populatie, een 

populatie waarvan bekend ~s dat tot 50% van de broedvogels elders 

geboren is. Vlieland is daarentegen een meer geisoleerde populatie met 

slechts 10% migratie. Het verschil in gedrag van de Vg tussen beide 

populaties (Vlieland ongeveer constant, Hoge Veluwe meestal een toename) 

zou mogelijk zijn oorzaak kunnen vinden in dit grote migratieverschil. 

Door een grotere migratie zou een interactie component op de Hoge Veluwe 

een veel belangrijker rol kunnen spelen, bijv. doordat de vogels uit de 

rand van het broedgebied makkelijker vertrekken of verdreven kunnen 

worden. Bovendien is de rand van een broedgebied niet de gunstigste plek 

om jongen groot te brengen (vergelijk Boag & Grant 1978, Coulson 1968). 

Wanneer de migratieveranderingen voornamelijk in de rand plaatsvinden 

dan zijn de terugvangsten alleen gebaseerd op vogels uit het centrum van 

het broedgebied, met als gevolg ruime mogelijkheden voor een genotype

milieu correlatie of een genotype-milieu interactie doordat consequent 

een bepaald deel van de populatie niet wordt teruggevangen. Van Noord

wijk zijn resultaten zouden dan afhangen van de mate van migratie, omdat 

zijn resultaten in een geisoleerde populatie niet bevestigd kunnen 

worden. 

Het gegeven dat er voor 1980-1982 in vrijwel alle gevallen geen 

verandering van de genetische variantie is, geeft aan dat er geen geno

typische selectie heeft plaatsgevonden, dit ondanks het feit dat er 

zowel voor tarsuslengte als voor gewicht een positieve relatie met de 
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overleving was (tabel 30). Dit gegeven sluit dus wel weer aan bij de 

conclusie van van Noordwijk (1982) dat de verschillen tussen de terug

gevangen en niet teruggevangen vogels vrijwel volledig aan het milieu 

zouden kunnen worden toegeschreven. Selectie voor een phenotype (bijv. 

nestgewicht) hoeft dus geen selectie voor het onderliggende genotype te 

betekenen en dus ook geen evolutionaire verandering. 

7.4. Erfelijkheidsgraad van fitness. 

Het kenmerk waar natuurlijke selectie voor selecteert is fitness 

(Falconer 1981). In de voorgaande paragrafen is de theorie van O'Donald 

(1969, 1970a,b, 1973) toegepast. Deze stelt in feite: ga er vanuit dat 

de eigenschap die bestudeerd wordt de fitness zelf is. De verandering in 

fitness die kan worden waargenomen is dan een maat voor de selectie

sterkte van de desbetreffende eigenschap. Deze hele theorie steunt in 

principe op het bekende "{undamental theorem of natural selection" 

(Fisher 1958), dat stelt dat bij een populatie die niet in evenwicht is 

de toename van de fitness in één generatie gelijk is aan de toename van 

de additief genetische variantie van de fitness. Waneer er dus geen 

toename van de additief genetische variantie van de fitness is, dan is 

de populatie in evenwicht. Als de populatie in "genetisch" evenwicht is 

dan moet de erfelijkheidsgraad van fitness of van belangrijke fitness

kenmerken ongeveer nul zijn (Ewens 1976, !stock 1978, Rose 1983). Dit 

zou dan impliceren (Rose 1983) dat een kenmerk waarvoor een hoge erfe

lijkheidsgraad wordt gevonden niets met fitness te maken heeft, omdat 

Falconer (1981, blz. 304) zegt dat de meeste populaties zich dicht 

genoeg bij het evenwicht bevinden om als zodanig behandeld te worden 

(zie ook blz. 31). Dus ondanks het feit dat lichaamsgrootte invloed kan 

hebben op diverse fitness kenmerken zoals vruchtbaarheid en levensvat

baarheid (Blau 1979), zou lichaamsgrootte niets met fitness te maken 

hebben omdat, bijv. uit deze studie, blijkt dat er een erfelijkheids

graad is van ±50% (zie 7.3.1). 

Uit de koolmeesgegevens over 1980-1982 kan voor verschillende 

vogels de absolute fitness, dat wil zeggen het aantal nakomelingen dat 

tevens broedvogel is in de volgende generatie, bepaald worden. Via 
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ouder-nakomeling regressie kan dan de erfelijkheidsgraad van absolute 

fitness geschat worden. Tevens kan het selectieverschil ( zie 7.2) voor 

fitness bepaald worden, want dit is gelijk aan de phenotypische varian

tie van de absolute fitness (Falconer 19811 blz. 313). 

De absolute fitness is een discrete eigenschap, en kan dus in vaste 

klassen onderscheiden worden, in dit geval variëerend van 0-4 nakome

lingen per broedpaar in de volgende generatie. De absolute fitness 

blijkt een Poisson-verdeelde variabele te zijn (Koelewijn, niet gepubli

ceerd), wat impliceert dat de resultaten met enig voorbehoud moeten 

worden geinterpreteerd omdat de gebruikte statistische technieken via 

normaal verdeelde variabelen werken. Vandaar dat ~lleen aan resultaten 

met een P<.Ol enige waarde kan worden toegekend, het toepassen van 

randomisatie tests of "bootstrapping" (Sokal en Rohlf, 1969) was uiter

aard beter geweest. 

Aan het bepalen van de erfelijkheidsgraad van fitness door middel 

van het vergelijken van het reproductief succes (absolute fitness) van 

ouders en nakomelingen zijn diverse problemen verbonden. Zo zou de 

conclusie op grond van tabel 42, waar het reproductief succes van ouders 

en nakomelingen direct met elkaar vergeleken wordt, kunnen zijn dat er 

een groot selectieverschil voor fitness is, dat de gemiddelde fitness 

van de populatie niet verandert in de tijd en dat de erfelijkheidsgraad 

van absolute fitness niet significant van nul verschilt, waardoor dus 

ook de additief genetische variantie voor fitness ongeveer nul is (ver

gelijk Smith 1980). Er blijkt dus geen overerving van absolute fitness 

te zijn, het geconstateerde selectieverschil zal daarom geheel aan 

milieuinvloeden (inclusief de niet-additief genetische variantie) moeten 

worden toegeschreven (vergelijk Falconer 1981, blz. 304). Waar bij deze 

berekening echter aan voorbij wordt gegaan is het feit dat de absolute 

fitness van ouders en nakomelingen bepaald is in verschillende jaren, 

dus mogelijk onder totaal verschillende omstandigheden. Een ander pro

bleem is dat er wel nakomelingen maar geen ouders met nul jongen zijn, 

dit impliceert dus dat er voor één en hetzelfde kenmerk met twee ver

schillende verdelingen wordt gewerkt. Een manier om dit probleem te 

ondervangen is door alleen gebruik te maken van die waarnemingen waarbij 

ook de nakomelingen van een ouder weer nakomelingen hebben. Dit geeft 

echter een aanzienlijk verlies aan informatie (veel minder waarnemingen) 
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en bovendien wordt nu gewerkt met kunstmatig afgekapte verdelingen. 

Toepassing van deze methode (tabel 43) levert geen ander resultaat op. 

De meest el~i~ht€~oplossing van het proble~m van ~ngelijke en afgekapte 

verdelingen, en daardoor de meest betrouwbare methode, is door te kijken 

naar de combinatie ouders/dochter voor de geproduceerde mannetjes en 

naar ouders/zonen voor de geproduceerde vrouwtjes. Deze methode levert 

dus twee schattingen van de erfelijkheidsgraad van fitness, een probleem 

bij deze methode is echter dat er verschillen in aantallen geproduceerde 

vrouwtjes en mannetjes zijn, wat kan doorwerken in een erfelijkheids

graadschatting en ook het reeds genoemde milieuprobleem blijft nog 

bestaan. Uit tabel 44 blijkt dat er via deze methode voor 1981 geen 

ander resultaat is, voor 1980 echter wel. Dit is yerder uitgewerkt in 

tabel 45, waaruit blijkt dat er geen verschil in schatting ~i~ zonen en 

dochters is, er is wel een verschil in Y-intercept (P<.05), wat in dit 

ge~al beteken~ dat er meer vrouwtjes dan mannetjes overleven. Dit ge

geven blijkt ook uit de leeftijds frequentieverdelingen over 80-82: in 

de klasse 2kj (eerstejaars broedvogels) zijn vrouwtjes al tijd in de 

meerderheid t.o.v de mannetjes (dit i.t.t. de vogels >2kj). Op grond van 

deze gegevens moet geconcludeerd worden dat het dus soms mogelijk is om 

een erfelijkheidsgraad van fitness aan te tonen. Het blijft echter een 

open .vraag waarom dit voor 1980 wel en voor 1981 niet mogelijk is. 

Behalve via het vergelijken van de absolute fitness kan ook als volgt 

naar de relatie tussen ouders en nakomelingen worden gekeken : "een 

ouderpaar heeft drie nakomelingen in de volgende generatie, hoeveel van 

die nakomelingen produceren nu zelf ook weer nakomelingen, waarbij het 

absolute aantal er niet toe doet ?". Wanneer we het aantal nakomelingen 

per ouder correleren met de aantallen succesvolle nakomelingen (d.w.z. 

degenen die zelf ook weer nakomelingen hebben), dan blijken voor 1980 en 

1981 de produkt-moment correlaties .56 en .59 te zijn (P<~Ol). Wanneer 

alleen die waarnemingen worden gebruikt waarbij zowel ouders als hun 

zonen of dochters nakomelingen hebben dan zijn de correlaties .64 en .71 

(P<.Ol). In dit opzicht is er dus geen verschil tussen beide jaren. 

Interpretatie van bovenstaande gegevens in het kader van de vraag waarom 

soms wel en soms niet een erfelijkheidsgraad van fitness aantoonbaar is 

kan leiden tot verschillende verklaringen. De "milieu variatie" 'hy-pothese 

steunt op het feit dat productieve ouders ook productieve nakomelingen 

hebben (hoge correlatie) en dat deze relatie voor de verschillende jaren 

- 47 -



ongeveer gelijk is. Op dit basispatroon is dan variatie mogelijk als 

gevolg van verschillen in milieu tussen de diverse jaren, iets wat bij 

de erfelijkheidsgraad schattingen verwaarloosd wordt. Het absolute aan

tal geproduceerde jongen zal dan afhankelijk zijn van deze milieu

variatie. Door deze variatie zal een mogelijke erfelijkheidsgraad vol

ledig verdoezeld kunnen worden. Echter, gegeven het feit dat er bij 

koolmezen een geringe "dispersal" is, dat juvenielen terugkeren naar de 

omgeving waar ze geboren zijn , dat er systematische verschillen in 

fitness tussen plaatsen (nestkasten) bestaan (tabel 45), dan zal dit ook 

een mogelijke oorzaak van de _gevonden ouder-nakomeling correlaties met 

betrekking tot het al dan niet overleven kunnen zijn, wat de "milieu

variatie" hypothese op losse schroeven zet. Een andere interpretatie van 

de gegevens zal daarom kunnen zijn : voor 1980 is er geen sterke pheno

typische selectie voor lichaamsgrootte bij (nest)jongen geconstateerd 

(tabel 30 en fig. 6, kolom alle jongen tesamen). Dit betekent dat dus 

ook de kleine jongen een behoorlijke overlevingskans hadden. Uit tabel 

40 blijkt dat er voor 1980 een afname van de genetische variantie voor 

lichaamsgrootte heeft plaatsgevonden, het aantal verschillende genotypen 

wat in de volgende· generatie vertegenwoordigd is zal dus kleiner zijn. 

Voor 1981 en 1982 is dit patroon precies omgekeerd; een matige- tot 

sterke phenotypische selectie en geen genotypische selectie (Vg blijft 

gelijk). Mogelijk ligt hier een verklaring voor het kunnen aantonen van 

een erfe 1 ijkheidsgraad van fitness. Als er geen sterke phenotypische 

selectie is dan speelt het genotype een belangrijker rol bij de over

leving, en er kan dan selectie op genotypische verschillen plaatsvinden. 

Deze selectie op genotypische verschillen zal zich dan mogelijk kunnen 

weerspiegelen in een erfelijkheidsgraad van fitness. De essentie van dit 

idee is dus dat phenotypische selectie in de meeste gevallen het resul

taat van genotypische selectie overstemt, waardoor het netto resultaat 

geen verandering is (vergelijk van Noordwijk 1982). Wanneer de pheno

typische selectie, om wat voor reden dan ook, wegvalt is er wel een 

verandering mogelijk door middel van genotypische selectie. Omdat deze 

resultaten maar op een periode van twee jaar zijn gebaseerd is nader 

onderzoek geboden om de hier opgeworpen vragen m.b.t. de erfelijkheids

graad van fitness en de interactie van genotypische- en phenotypische 

selectie te kunnen beantwoorden en om te bekijken of de resultaten uit 

deze paragraaf niet louter een gevolg zijn van een te korte waarnemings-
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periode. 

Om na te gaan in hoeverre een aantal van bovengenoemde relaties 

door milieufactoren kunnen worden veroorzaakt, zijn diverse herhaal

baarheden bepaald (tabel 45). Daaruit blijkt dat er geen grote ver

schillen tussen mannetjes, vrouwtjes en paartjes zijn en dat bij de 

gepaarde waarnemingen (dwz. paartjes gelijk versus paartjes en kast 

gelijk etc.) er iets hogere waarnemingen zijn voor de kast-gelijk 

waarnemingen. Er is echter wel een nestkast cq. territorium effect op de 

absolute fitness aantoonbaar. Dit impliceert dat de overleving van 

nestjongen afhankelijk zou zijn van het territorium waarin ze zijn 

grootgebracht. Dit gegeven blijkt ook uit tabel 46,.waar per nestkast is 

gescoord of er jongen zijn teruggevangen. Van alle nestkasten die bezet 

zijn per broedseizoen levert ±50% (gemiddelde over 1980-1982) een of 

meer nakomelingen. De gevonden verdeling is daarom vergeleken met een 

binomiale verdeling met p=.5. Er blijken dan duidelijk meer waarnemingen 

dan verwacht in de staarten van de verdeling voor te komen. 

Resumerend kan op grond van de resultaten uit deze paragraaf ge

steld worden dat er soms een erfelijkheidsgraad en in ieder geval een 

nestplaats effect voor absolute fitness aantoonbaar is. 
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8. Conclusie en discussie. 

Op grond van de erfelijkheidsgraad schattingen via terugvangsten 

(tabel 37 en 39) kan geconcludeerd worden dat ±50% van de totale 

variatie in lichaamsgewicht, ±40% van de variatie in tarsuslengte en 

0-40% van de variatie in vleugellengte erfelijk bepaald is. Voor 

vleugel-lengte is slechts in één jaar een positieve erfelijkheidsgraad 

geconstateerd, voor 1982 was de erfelijkheidsgraad nul. Gewicht en 

tarsuslengte vertoonden een consistenter patroon in de tijd, hoewel de 

schattingen voor 1982 lager zijn dan die voor 1980 en 1981. Vergelijking 

met de resultaten van andere studies laat zien dat de gevonden erfelijk

heidsgraden aan de lage kant zijn, Klerks (1980) vormt hierop een uit

zondering (tabel 47). Vergelijking van de erfelijkheidsgraden uit ver

schillende studies is echter moeilijk omdat de erfelijkheidsgraad refe

reert aan één· specifieke populatie op één specifiek moment (milieu

omstandigheden). Het is daarom niet zo interessant om de absolute 

grootte van de erfelijkheidsgraden van verschillende populaties te ver

gelijken als wel om te constateren dat alle studies er op wijzen dat er 

een grote genetische· variatie is voor een oecologisch belangrijke eigen

schap als lichaamsgrootte. Een eigenschap als lichaamsgewicht heeft een 

belangrijke rol gespeeld in oecologische theorievorming (Wilson 1975). 

Grant et al. (1976) stelden zelfs: "we explicitly assume that a diffe

rence in the amount of phenotypic variation reflects a difference in the 

same direction in the underlying genetic variation". Deze studie en de 

andere studies uit tabel 47 rechtvaardigen deze aanname. Ze laten zien 

dat er ruimte is voor natuurlijke selctie om genetische veranderingen 

aan te brengen. Of dat inderdaad gebeurt is een andere vraag. 

Voor een discussie van de problemen die aan erfelijkheidsgraad 

schattingen in natuurlijk populaties zijn verbonden wordt verwezen naar 

hoofdstuk 5. 

Maternale effecten : realiteit of fictie ? In voorgaande paragrafen 

zijn hier al her en der opmerkingen over gemaakt , als eindconclusie zou 

ik willen stellen: een fictie ! De redenen hiervoor zijn dat er geen 

uniforme respons is voor de drie verschillende lichaamsgrootte maten in 

dit opzicht (4.5.1), dat er grote verschillen tussen jaarklassen kunnen 
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zijn (5.5), dat herhaalbaarheden geen verschil in de bijdrage aan de 

lichaamsgrootte van nestjongen tussen mannetjes en vrouwtjes kunnen 

aantonen (5.1) en dat de grootouder/kleinkind regressies wel redelijk 

hoge erfelijkheidsgraad schattingen geven (5.2.3). Wanneer dan blijkt 

dat bij de mannetjes correlaties tussen de verschillende lichaamsgrootte 

maten sterk kunnen verschillen tussen jaren en jaarklassen (5.5) dan zou 

deze extra variatie binnen de mannetjes mogelijk een oorzaak kunnen zijn 

van de variabele erfelijkheidsgraad schattingen (vergelijk van Noordwijk 

en Klerks, 1983). 

In dit verslag is-verschillende keren melding gemaakt van het 

voorkomen van negatieve erfelijkheidsgraden (4.5.1 en 7.3.1). Theore

tisch is dit niet mogelijk, vandaar dat dan ook getracht wordt zo'n 

resultaat op allerlei mogelijke manieren te verklaren (zie o.a. 4.5.1). 

Er blijkt ec~ter, wanneer er een frequentie verdeling van de erfe

lijkheidsgraden van gewicht en tarsuslengte uit tabel 37 wordt gemaakt, 

dat dit op zich helemaal niet zo'n bijzonder resultaat is. Wanneer van 

een gemiddelde erfelijkheidsgraad van .40-.50 en een standaard fout van 

verdeling) dat 5 tot 16% van de erfelijkheidgraden negatief zal zijn. 

Voor de gegevens uit tabel 37 is dit 3 van de 24 dus 12.5%. Uit figuur 

10 blijkt dat er maar één echte uitschieter is, te weten de vader/zoon 

regressie voor 1981. Een interessant punt hierbij is dat precies voor 

dit jaar een cohort mannetjes niet geheel aan het broedproces heeft deelgenomen 

(zie blz. 31). 

Hoewel de grootte van de genetische variatie kan varieeren tussen 

de jaren (tabel 40), is deze over het geheel genomen toch aanzienlijk. 

Dit werpt de vraag op hoe deze genetische variatie in stand kan worden 

gehouden, mede gezien het feit dat vele auteurs (o.a. Garnett 1981, 

Perrins 1965, deze studie) een positieve relatie tussen overleving en 

15e dags lichaamsgrootte hebben gevonden bij juveniele koolmezen en de 

koolmees toch niet groter is geworden in de loop van de jaren (van 

Balen, pers. med.). Volgens Dhondt et al. (1979) zou de koolmees zelfs 

kleiner moeten worden. 

De grootte van de genetische variatie in een populatie is meren

deels het resultaat van mutatie en recombinatie, genetic drift, migratie 

en selectie (Bulmer 1980, Falconer 1981). Over de effecten van mutatie 
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en re combi na tie kan in deze studie geen uitspraak worden gedaan, maar 

volgens Lande (1976) kunnen mutatie en recombinatie een aanzienlijke 

(poly)genetische variatie in stand houden. Volgens van Noordwijk (1980) 

is de effectieve populatiegrootte (Ne) op Vlieland ongeveer 100. Omdat 

de populatie sinds 1978 echter aanzienlijk gegroeid is (van Eçk 1982) 

is deze schatting momenteel waarschijnlijk te laag. De effectieve popu

latiegrootte over 1980-1982 is ongeveer 200 ( Falconer 1981, blz. 65), 

waarbij van een sex-ratio van één wordt uitgegaan. De meest re""eele 

schatting van de effectieve populatiegrootte zal daarom tussen deze twee 

schattingen inliggen. "Random genetic drift" kan pas effectief zijn als 

het produkt Ne*s kleiner is dan .25 (Falconer 1981, blz. 74), waarbij Ne 

de effectieve populatiegrootte is en s de selectiecoëfficiënt. Om dit 

te bereiken moet s dus kleiner zijn dan .013 of .025. Wanneer de schat

tingen van de selectiecoëfficiënt uit tabel 35 en 36 (methode O'Dona1d

Milkman) als reëel worden beschouwd dan blijkt dat de gevoneden waarden 

voor de s in sommige gevallen onde~ in andere gevallen boven deze twee 

grenswaarden liggen. Dit betekent dat "random genetic drift" niet zonder 

meer als een onbelangrijke factor buiten beschouwing kan worden gelaten, 

dit zeker gezien het feit dat de Vlieland populatie in deze berekeningen 

als een geheel wordt beschouwd, terwijl er in feite een grote populatie 

en vier kleine subpopulaties zijn (fig. 1, van Eek 1982). Het percentage 

migranten ligt rond de 10% (van Eek, pers. med.) en het merendeel wordt 

in de bossages buiten het dorp aangetroffen (fig. 1). Gezien de kleine 

populatiegroottes in deze bosjes zijn maar weinig immigranten nodig om 

de aanwezige genetische variatie te handhaven (Falconer 1981, blz. 72). 

Selectie als middel om de genetische variatie te handhaven is afhanke

lijk van het type selectie. Stabiliserende selectie geeft een verklei

ning van de genetische variantie (Bulmer 1976), disruptieve selectie 

een verhoging en de resultaten van onderzoek naar het effect van ge

richte selectie op de genetische variantie zijn niet eenduidig (Grant en 

Price, 1981). Gerichte selectie, variërend in ruimte en tijd, is echter 

in staat om een aanzienlijke genetische variatie te handhaven (Mackay 

1980), hoewel dit niet altijd het effect van éénduidig gerichte selectie 

hoeft te overtreffen (Zirkle en Riddle, 1983). Ook sexuele selectie, in 

feite een speciale vorm van variatie in de ruimte, kan genetische 

variatie in stand houden (Lande 1980). 

Ruimtelijke heterogeniteit is al tijd wel aanwezig in studies aan 
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natuurlijke populaties (zie 3.3.1). Uit de resultaten blijkt dat dit ook 

van invloed kan zijn op de overleving (tabel 46). Bovendien blijkt uit 

tabel 35 dat er voor gewicht en tarsuslengte een variërende selectie 

in de tijd is en dat er voor gewicht bovendien nog sprake is van sexuele 

selectie. Deze drie factoren tesamen kunnen al vodoende zijn om de 

genetische variatie te handhaven, daarbovenop kan dan voor Vlieland nog 

het effect van drift en migratie komen. Over mutatie en recombinatie 

wordt dan al geen eens meer gesproken. 

Bovenstaande analyse was gebaseerd op gegevens van adulte kool

mezen. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat het hier pheno

typische waarnemingen betreft. Dit speelt vooral als naar de overleving 

van juveniele koolmezen wordt gekeken. Uit deel I bleek dat milieu

factoren, ondanks de aanwezige genetische invloed, een significante 

invloed op de lSe dags lichaamsgrootte kunnen hebben. Uit 7.3.2. bleek, 

dat voor de jaren waarop deze studie betrekking heeft, er voor gewicht 

en tarsuslengte in vier van de zes gevallen geen verandering van de 

genetische variantie waarneembaar was, kortom dat de selectie voor

namelijk op het phenotype heeft plaatgevonden (vergelijk fig. 11). Dit 

zou dan een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat de kool

meespopulaties niet in lichaamsgrootte zijn toegenomen de afgelopen 

jaren (vergelijk van Noordwijk 1982, Fleischer & Johnston 1982). Dit 

geeft echter nog geen verklaring voor het gegeven dat er selectie ver

schillen tussen juveniele mannetjes en vrouwtjes zijn (tabel 30). 

Garnett (1981) laat zien dat lichaamsgrootte positief gecorreleerd is 

met dominantie en agressief gedrag. Drent (1983) vond dat de lichaams

grootte van koolmeesmannetjes bepalend kon zijn voor de snelheid waarmee 

in de herfst een territorium bezet kon worden. Een combinatie van deze 

twee resultaten zou dan een verklaring kunnen zijn voor de gevonden hoge 

selectie voor lichaamsgrootte bij juveniele koolmeesmannetjes : grote 

mannetjes overleven beter omdat ze door hun gedrag beter in staat zijn 

om een territorium te verkrijgen, dit geldt met name voor de juveniele 

mannetjes omdat dezen zich nog moeten vestigen. Uit tabel 36 (kolom 

viability) blijkt dat voor oudere mannetjes er soms zelfs een negatieve 

relatie tussen lichaamsgrootte en overleving is. Waarom dit niet opgaat 

voor vrouwtjes is niet duidelijk maar dit kan misschien komen doordat 

mannetjes of één vrouwtje kiezen (waarbij de grootte er niet toe doet, 
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geen assortatieve paring aantoonbaar, zie 5.3) of meerdere vrouwjes in 

hun territorium toelaten waardoor in beide gevallen het groot zijn geen 

voordeel hoeft op te leveren. 

Het in 6 en 7.3.2 en hierboven genoemde probleem omtrent'het aan 

elkaar relateren van de phenotypische waarnemingen (veldgegevens) en de 

(mathematische) modellen uit de populatiegenetica is momenteel tevens 

inzet van een discussie over de bruikbaarheid van de populatie gene

tische theorie (Kempthorne 1983, Milkman 1983). Volgens Milkman (1983) 

heeft men tot nu toe de nadruk teveel gelegd op het mathematisch model 

en te weinig op de realiteit. Er is momenteel nog te weinig verband 

tussen theorie en data, er moet een link gelegd worden tussen het geno

type (theorie) en het phenotype (praktijk). Wil men gebruik kunnen maken 

van de resultaten uit de theorie dan moeten deze vertaald (cq. toe

gepast) kunnen worden naar de veldgegevens. In dit verslag is daartoe 

een poging ondernomen om op een eenvoudige manier een indruk te ver

krijgen over omvang en grootte van natuurlijke selectie (7.1 en 7.2). Er 

worden schattingen gepresenteerd van de selectiecoëfficiënt zoals die 

in de mathematische modellen voorkomt en daaruit blijkt dat deze in 

sommige gevallen t.o.v. de schattingen uit het laboratorium onderzoek 

aan de hoge kant kunnen zijn. In hoeverre deze gegevens reëel zijn 

t.o.v. literatuur gegevens blijft echter een open vraag, aangezien er 

nog vele haken en ogen aan de gebruikte methodiek verbonden zijn (verge

lijk ook de recente ontwikkelingen op dit gebied in bijv. de theoriën 

van Lande en toepassingen daarvan zoals bijv. Price 1984). De gegevens 

zijn echter wel bruikbaar als alleen de resultaten van deze studie 

worden beschouwd. Hier wordt nl. consequent dezelfde methode toegepast 

en de resultaten hiervan zijn dan ook reëel in ''relatief" opzicht dwz. 

ze duiden in ieder geval aan dat er een verschil is binnen de populatie 

in omvang en grootte van natuurlijke selectie (de absolute grootte van 

de selectie coëfficiënt staat als gevolg van de gebruikte methode ter 

discussie). Ook uit dit onderzoek blijkt dus dat voor een juiste inter

pretatie van gegevens omtrent het voorkomen van selectie in natuurlijke 

populaties het nodig is dat men zowel een genetische- als een oeco

logische achtergrond (basiskennis) heeft om tot een zinvolle benadering 

van de gevonden resultaten te kunnen komen (vergl. Milkman 1983). 
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Een doel van deze studie was om te kijken of verschillen in terri

toria wat betreft voedselbeschikbaarheid etc. ook resulteerden in ver

schillen in lichaamsgrootte en overleving. Uit de herhaalbaarheid per 

kast (tabel 25a) bleek dat er geen sprake was van een territorium eefect 

op de lichaamsgrootte de afgelopen drie jaren. Uit tabel 45 daa~eentegen 

bleek dat dit wel het geval was voor overleving. Er is dus wel een 

territorium cq. nestplaatseffect op de overleving maar dit werkt echter 

niet direct via de lSe dags lichaamsgrootte. 

In de literatuur komt men dikwijls de uitspraak tegen dat eigen

schap-pen met de laagste erfelijkheidsgraden in nauw verband staan met 

de fitness, en dat de eigenschappen met hoge erfelijkheidsgraden minder 

van belang zijn voor de fitnees van een individu, ·dit is de zogenaamde 

"unitary hypothesis" (Falconer 1981, blz. 150/151, Rose 1983, Stearns 

1980). Een hoge erfelijkheidsgraad voor een kenmerk als legselgrootte 

(Findlay & Cooke 1983, van Noordwijk 1980, Perrins en Jones 1974) is 

hiermee in tegenspraak en volgens Rose (1983) impliceert dit dat de 

"unitary hypothesis" onjuist is. Het idee van de hypothese steunt in 

principe op Fisher's "fundamental theorem of natural selection" (zie 

7.4). Fisher's theorema is theoretisch juist maar is bij praktische 

toepassing gebonden aan een aantal voorwaarden (Price 1972). Wordt aan 

deze voorwaarden niet voldaan dan is een hoge erfelijkheidsgraad, ook 

voor fitness of fitnesscomponenten als levensvatbaarheid en vruchtbaar

heid, niet onmogelijk. In theorie is de erfelijkheidsgraad dus nul, in 

de praktijk echter niet. Een aantal van de voorwaarden bij de toepassing 

van Fisher's theorema zijn : 

het milieu moet constant zijn. In een laboratorium is dit nog 

wel te realiseren, maar in de vrije natuur zeker niet. Het impliceert 

dan ook dat er geen vast referentiepunt is om de toename van de 

additief genetische variantie te bepalen en dat dat referentiepunt 

minsten één generatie terugligt (Price 1972) (zie ook 7 .4). 

- de fitness is een constante, dus onafhankelijk van de genfrequenties. 

Dit kan alleen als er geen selectie is. In het veld doe je je 

waarnemingen echter midden in een selectieproces. 

- de erfelijkheidsgraad moet berekend worden in de zygoten en niet in 

de adulten. Er wordt bij de berekening van de erfelijkheidsgraad 

gebruik gemaakt van de p 2
, 2pq, q 2 verhoudingen, dit is de zygoten 
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verhouding, dus de verhouding voor selectie. 

de fitness is één geheel, dus één kenmerk. Er zijn geen afzonder

lijke componenten waaruit de fitness is samengesteld. 

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan geldt inderdaad dat de 

erfelijkheidsgraad nul is, daarnaast is er dan nog het geg~ven dat 

Fisher's theorema maar geldt voor eenéén locus model terwijl er in de 

meeste gevallen met polygenetische kenmerken gewerkt wordt (vergelijk 

6.). Een erfelijkheidsgraad van ±50% voor lichaams- en legselgrootte is 

daarom best mogelijk. Hoewel Rose (1983) op diverse punten gelijk heeft 

bij zijn kritiek op de "unitary hypothesis", is zijn conclusie dat de 

hypothese onjuist is toch te voorbarig omdat hij alleen de voorwaarde 

van een constant milieu nader analyseert. 

Ondanks het feit dat er in de Vlieland populatie een grote gene

tische variatie is voor oecologisch belangrijke eigenschappen als 

snavel-grootte (Klerks 1980), legselgrootte, legdatum en gewicht 

(van Noordwijk 1980) en gewicht, tarsus- en vleugellengte (deze studie) 

is de erfelijkheidsgraad van absolute fitness (dus fitness als één 

geheel) in 1981 ongeveer nul. Naast methodologische problemen (zie 7.4) 

zal dit voorkomen van een lage erfelijkheidsgraad mogelijk veroorzaakt 

kunnen worden doordat selectie een afname van de additief genetische 

variantie (Va) voor absolute fitness kan bewerkstelligen, wanneer er 

tegelijkertijd verschillend gerichte selectie voor afzonderlijke 

fitness-componenten kan voorkomen (Istock 1982, deze studie tabel 36) 

of wanneer er tussen verschi 11 ende fitnesscomponenten een neg a tie ve 

genetische correlatie kan zijn (Boag. 1983). 

In deze studie is natuurlijke selectie benaderd als een proces dat 

werkt op één eigenschap of kenmerk, dit in navolging van de artificiële 

selectie. Dit is echter een grove simplificatie omdat natuurlijke selec

tie niet werkt op één kenmerk, maar op meerdere kenmerken tegelijk 

(Darwin 1859, Lande 1982, Lande en Arnold 1983). En ook al wordt er naar 

het effect van natuurlijke selectie op één kenmerk gekeken, dan nog 

zullen andere kenmerken door het voorkomen van phenotypische- en gene

tische correlaties indirect ook reageren op de selectie. Zo zal er voor 

lichaamsgrootte niet uitsluitend op gewicht, maar voor de combinatie van 

gewicht, tarsus- en vleugellengte geselecteerd worden, kenmerken die 

bovendien onderling gecorreleerd zijn (tabel 4). Het is daarom raadzaam 

om op de resultaten van deze studie alsnog een multivariate analyse uit 
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te voeren en dan te kijken naar de selectiesterkte voor "overall" 

lichaamsgrootte (vergelijk Boag en Grant, 1979). Tevens zou dan gekeken 

kunnen worden naar de erf el ijkheidsgraad van "overa 11" lichaamsgrootte 

via een principale componenten analyse. 

Bij het toepassen van de diverse statistische technieken zijn geen 

transformaties gebruikt, hoewel de frequentie verdelingen voor lichaams

grootte enigzins "skewed to the right" waren. Van Noordwijk (1980) en 

Boag (1983) hebben het effect van transformaties op verschillende gene

tische berekeningen geanalyseerd en kwamen tot d~ conclusie dat er geen 

grote veranderingen of verschillen waren. Het effect van transformaties 

op de resultaten uit deze studie zal daarom waarsc~ijnlijk gering zijn. 

Bij het berekenen van de erfelijkheidsgraden zijn voor mannetjes en 

vrouwtjes gewichten uit het broedseizoen gebruikt. Deze zijn altijd 

lager dan in de winter, bovendien is voor vrouwtjes van de bonte 

vliegenvanger (Ficedula hypoleuca 1J een afname van het gewicht gecon

stateerd afhankelijk van het aantal nestjongen (Askenmo 1973). Als dit 

bij de koolmezen ook geldt dan kunnen verschillen tussen de vrouwtjes 

hierdoor genivelleerd worden, wat weer kan doorspelen in de erfelijk

heidsgraad schatting. Van Noordwijk (1980) baseerde zijn erfelijkheids

graad schattingen dan ook op de waarnemingen buiten het broedseizoen, 

zijn erfelijkheidsgraad is dan ook iets hoger dan die uit deze studie. 
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Samenvatting. 

In deze studie wordt een analyse gegeven van de omvang van 

genetische- en niet-genetische componenten in lichaamsgrootte kenmerken 

(gewicht, tarsus- en vleugellengte) van koolmees nestjongen. Bovendien 

wordt nagegaan in hoeverre lichaamsgrootte van invloed is op de over

leving, dit zowel voor juveniele- als adulte koolmezen. De belangrijkste 

conclusies uit het onderzoek zijn 

1 - Voor lichaamsgewicht is ±50% van de totale phenotypische variatie 

erfelijk, voo~ tarsus- en vleugellengte is dit ±40%. Overschatting 

van de erfelijkheidsgraden als gevolg van milieu correlaties lijkt 

onwaarschijnlijk. 

2 - Gemiddelde dagtemperatuur gedurende de nestperiode, geboortedatum en 

voedselbeschikbarheid in de directe omgeving van de nestkast hebben, 

in ieder geval voor 1982, invloed op de 15e dags lichaamsgrootte. 

3 - Er is in de meeste gevallen geen verschil aantoonbaar tussen erfe

lijkheidsgraad schattingen bepaald via 15e dags nestjongen en adult 

terugvangsten. 

4 - Voor juveniele koolmezen blijkt meestal een positief gerichte selec

tie voor lichaamsgrootte voor te komen. Er blijken tevens verschil

len in selectiesterkte tussen vrouwtjes en mannetjes te kunnen 

voorkomen. 

5 - Op grond van punt 3 en 4 lijkt het waarschijnlijk dat selectie 

grotendeels plaatsvindt op het phenotypisch niveau (fig. 11). 

6 - Voor adult lichaamsgrootte werd meestal een positief- of negatief 

gerichte selectie gevonden. Ook hier blijken verschillen tussen 

vrouwtjes en mannetjes voor te komen met betrekking tot selectie

sterkte. 

7 - Er blijkt een territorium/nestplaats effect te zijn op de overleving 

van juveniele koolmezen. Daarnaast werd voor 1980 een erfelijkheids

graad van fitness van ±40% gevonden. 

8 - Het kan beargumenteerd worden dat er in de Vlieland populatie ver

schillende mechanismen werkzaam kunnen zijn om de aanwezige gene

tische variatie te handhaven. 
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Summary. 

This study is concerned with the estimation of the magnitude of the 

genetic- and non-genetic components in body size traits (weight, tarsus

and winglength) of Great Tit nestlings. Moreover an analysis is 'given of 

the influence of body size on survival of juvenile and adult Great Tits. 

The most important conclusions of this study are : 

1 - About 50% of the total phenotypic variation in body weight is 

genetic variation, for tarsus- and winglength this is about 40%. 

Overestimation of the heritabilities due to common environmental 

influences or environment correlations seems to be neglegible. 

2 - Mean daily temperature during the nestling period, date of birth and 

amount of food in the neighbourhood of the nestbox show, at least 

for 1982, considerable influence on 15th day body size of nestlings. 

3 - There is in most cases no difference between heritability estimates 

based upon 15th day body size and adult (recapture) body size. 

4 - With respect to juvenile Great Tits there is in most cases a posi

tive directional selection for body size. There also exist differen

ces in selection intensities between female and male juvenile Great 

Tits. 

5 - Because of point 3 and 4 it is reasonable to suppose that selection 

is mainly acting on the phenotypic level (see fig. 11). 

6 - For adult body size there is in most cases either a positive- or 

a negative directional selection. Moreover differences between 

female and male Great Tits exist with respect to selection 

intensity. 

7 - It appears that there is a territory/nestbox 

survival. Moreover, for 1980 a value for the 

ness of ±40% was found. 

effect on juvenile 

heritability of fit-

8 - It could be argued that there are different mechanisms acting that 

presere the amount of genetic variation in the Vlieland population. 
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fig. 2 Verloop van de rupsenbiomassa in de tijd voor de ver
schillende (proef)territoria. 
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Scatterdiagram van de lijmpapierresultaten versus de tak-
monsters. 
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fig. 6 
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De overleving van koolmees (nest)jongen in relatie tot 
15e dags lichaamsgrootte voor Vlieland 1980-1982 (iie 
tabel 32). 
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fig 7 

1981 

1982 

fig. 8 
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De relatie tussen legselgrootte en overleving per uitgevlogen 
vogel (R/F), aantal uitgevlogen vogels per legsel (F/C) en 
overleving per legsel (R/C) voor Vlieland 1981 en 1982 (zie 
ook tabel 33· ) • 

1.oLR/c .. .. 
• 7 .. 

.4 .. 

6 8 10 12 

• 7 + + 
I.OLR/C ++ + 

.. 
• 4 

6 8 10 12 

CS 

, 2L__R/F 

• 1 .. .. .. 

.. 
6 8 10 12 

. 2(/F+ + + .. 

.I~ 

6 B 10 12 

CS 

9
LF/C 

7 + + .. 
·s + 

6 B 10 12 

9
LF/C .. 

7 .. .. 
+ .. 

5 .. 

6 B 10 12 

CS 

De relatie tussen geboortedatum en overleving per uitgevlogen 
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geboortedatum (F/G) en overleving per geboortedatum (R/G) 
voor Vlieland in 1981 en 1982 (zie ook tabel 34 ). 
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fig. 9 
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De fitness van adulte koolmezen in relatie tot hun 
lichaamsgrootte tijdens het broedseizoen voor Vlieland 
1980-1980. Fitness is bepaald als het produkt van levens
vatbaarheid (V) en vruchtbaarheid (F) (W=V*F) (zie ook 
tabel ·35 en ·36·). 
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Fig. 10 Frequentieverdeling van de erfelijkheidsgraad 
van ouder/nakomeling regressie voor gewicht 
lengte uit tabel 37 
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fig ll Schematische weergave van selectie op phenotypische verschillen. 
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Tabel 1 Hoeveelheid opgevangen rupsenfaeces in de diverse territoria 
voor de drie verschillende perioden. 
(mg rupsen faeces/m 2 /uur ± s.e., n=5) 

Nestkastnr. 0-5 5-10 10-15 . habitat 

32a 
109 
304a 
440 
523 
598 
650 
656 
657 

Tabel 2 

Tabel 3 

3.78 ± .95 6.19 ± 1.86 12.23 ± 3.75 eik/den 
5.96 ± .40 6.57 ± 1.42 11.21 ± 3.32 berk/els 
4.59 ± .75 5.38 ± .47 7.16 ± .79 berk/els 
1.69 ± .35 1.77 ± .19 1.66 ± .10 den 

22.40 ± 5.30 32.00 ± 2.44 30.02 ± 1.30 eik 
1.88 ± .25 1.89 ± .17 5.64 ± .86 den 
3.84. ± 1.33 3. 77 ± 1.40 3.49 ± 1.27 den/eik 
1.90 ± .24 2.06 ± .11 4.81 ± .24 den 
3.00 ± .27 3.03 ± .31 3. 77 ± .39 den 

Aantal gevonden rupsen in dennen, eiken en "overig loof" 
voor de drie verschillende perioden. 

periode 

0- 5 
5-10 

10-15. 

eik 

17 
35 
33 

den 

2 
1 

overig loof 

4 
6 
5 

Two-way anova (Sokal en Rohlf, 1969) van de rupsenfaeces ge
gevens (zie ook tabel 1). 

percentage van 
Variatiebron df ms fs totale variatie 

Tussen groepen 20 45.82 73.90 94 P<.001 
tussen tydstippen 2 103.62 6.27 23 P< .os 
tussen territoria 6 85.38 5.18 42 P< .01 
tyd x territoria 12 16.48 26.58 29 P<.001 

Error 84 .62 6 

Tabel 4 Correlatie tussen de verschillende lichaamsmaten onderling 
en in de tijd (n=100-110), gebaseerd op de nestkast-
gemiddelden van 1982. 

dag gewicht tarsus vleugel dag G/T G/V T/V 

5,10 .44 3 .52 3 5 .93 3 

5,15 .15 .25° 10 .85 3 .89 3 .68 3 

10,15 .63 3 .61 3 .68 3 15 .47 3 .91 3 .67 3 
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Tabel S 

Tabel 6 

Tabel 7 

Multipele regressie van de lichaamsgrootte van koolmezen 
gedurende de nestperiode in relatie tot milieufactoren. 
Lichaamsgrootte,gemeten op de Se, 10e en 1Se dag is ge
analyseerd in relatie tot voedsel, aantal jongen,ge
middelde dagtemperatuur van dag 0-S, 0-10 en 0-1S an de 
eigrootte. De variabelen in de tabel ZlJn gerangschikt 
naar afnemende belangrijkheid. "Coefficients of deter
mination" worden gegeven voor 1) variantie verklaard door 
alle vier de variabelen en 2) variantie verklaard door de 
hoeveelheid voedsel en het aantal jongen. De waarnemingen 
zijn gebaseerd op nestkastgemiddelden (n=8). 
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aantal 
voer 
eigrootte 
temperatuur 
• 73 ' • S9 

voer 
temperatuur 
ei grootte 
aantal 
• 66 ' . 48 

tarsus 

eigrootte 
temperatuur 
voer 
aantal 
. 80 ' • 37 

voer 
aantal 
ei grootte 
temperatuur 
• 77 ' • 6S 

voer 
aantal 
ei grootte 
temperatuur 
.62 ' .so 

vleugel 

voer 
aantal 
eigrootte 
temperatuur 
• 82 ' . 76 

voer 
eigrootte 
aantal 
temperatuur 
• 78 ' .44 

Produkt-moment(pm)- en partiële(pa) correlatiecoëfficiënten 
(aantal is constant) tussen voedsel en lichaamsgrootte voor de 
perioden 0-S, 0-10 en 0-1S dagen na geboorte.(n=8) 

tijd gewicht tarsus vleugel 
pm pa pm pa pm pa 

0- s .66 .70 .4S .4S 
0-10 .ss .73 .S3 .76 • 73°.82 
0-1S .64 .69 .4S .64 .S4 .6S 

Produkt-moment correlatie tussen lichaamsgrootte en aantal 
nestjongen.(n=8) 

tijd gewicht tarsus vleugel 

s -.S2 -.47 
10 -.3S -.42 -.10 
1S -.06 -.38 -.21 

- 77 -



Tabel 8 Correlatie in de tijd van de lichaamsmaten en de hoeveelheid 
voedsel (n=8). 

dag gewicht tarsus vleugel voedsel 

S,10 .87 2 .S2 
S,1S .92 2 .47 

10, 1S .89 2 .94 2 

Tabel 9 Produkt-moment correlaties van toename in lichaamsgrootte 

tijd (n) 

0 
s 

10 

van.dag (n tot n+S) versus de hoeveelheid voedsel wat in 
die periode is gevallen(voer), het aantal nestjongen 
(aant.) en de lichaamsgrootte op dag n(gr.n).(aantal waar
nemingen is 8) 

gewicht tarsus vleugel 
voer aant. gr.n voer aant. gr.n voer aant. gr.n 

.64 -.S2 .4S -.47 

.21 -.S1 .41 .S2 -.41 -.12 .730 -.10 
-.31 .41 -.68 -.ss .67 -.92 2 -.39 -.2S -.47 

Tabel 10 Intra-class correlatie coëfficiënten (voor verklaring zie 
tekst) voor de verschillende lichaamsgrootte maten en 
tijdstippen. 

dag 

s 
10 
1S 

gewicht 

.so 

.69 

.61 

tarsus 

.09 

.S8 

.42 

vleugel 

.61 

.60 

Tabel 11: Onderlinge correlatie van de weersfactoren (n=48). 
Tijdvak 1-0S-'82 tot 17-06-'82. 

gem. temp. min. temp. neerslag uren zon 
gem. temp. 1.00 .97 3 -.24 .21 
min. 

'' 1.00 -.24 .17 
neerslag 1.00 -.14 
uren zon 1.00 
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datum 
.69 3 

.73 3 

-.06 
-.09 



Tabel 12a 

gem. temp. 
uren zon 

Tabel 12b 

Correlatie tussen de lichaamsgrootte (nestkastgemiddelde) 
op dag n en de weersfactoren uit de voorafgaande periode 
(O-n). (aantal waarnemingen is 107) 

gewicht 
5 10 

.11 .25 2 

.13 .17 

15 

.34 2 

.22° 

tarsus 
5 10 15 

.14 .14 

.12 .07 
.17 
.os 

vleugel 
5 10 15 

Correlatie tussen de toename in lichaamsgrootte van dag (n 
tot n+5) (absoluut en relatief) en de weersfactoren van dag 
(n tot n+S), (aantal waarnemingen is 98). 

gewicht 
n abs. rel. 

tarsus 
abs. rel. 

vleugel 
abs. rel. 

gem •. 5 .17 .13 -.04 -.05 
temp. 10 .36 2 .32 2 .22° .23° .22° .18 

uren 5 .15 .15 -.06 -.06 
zon 10 .29 2 .28 2 .16 .17 

Tabel 13 

dag 

5,10 
5,15 

10,15 

Tabel 14a 

gem. temp. 
uren zon 

Correlatie in de tijd van de verschillende 
maten en weersfactoren (n=l00-110 voor de 
en n=23 voor de weersfactoren). 

lichaamsgrootte 
lichaamsgrootte 

gewicht tarsus vleugel gem. temp. uren zon 

.44 3 .52 3 .78 3 .69 3 

.15 .25° .75 3 .06 

.63 3 .62 3 .68 3 .77 3 • 72 3 

Correlatie tussen de lichaamsgrootte (nestkast gemiddelde) 
op dag n en de weersfactoren uit de voorafgaande periode 
(0-n), per geboortedatum (n=23). 

5 

.19 

.09 

gewicht 
10 15 

tarsus 
5 10 15 

.34 
-.05 
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.49° 

.08 

vleugel 
5 10 15 

.58° 

.30 



Tabel 14b Correlatie tussen de toename in lichaamsgrootte (absoluut 
en relatief) van dag (n tot n+5) en de weersfactoren van 
dag (n tot n+5), per geboortedatum (n=23). 

gewicht tarsus vleugel 
n abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

gem. 5 .4r .49° .08 .06 
temp. 10 .47° .42° .30 .32 .37 .36 

uren 5 .20 .26 -.15 -.12 
zon 10 .22 .29 .20 .22 .37 .40 

Tabel 15a Correlatie tussen grootte op dag n en toename van dag (n tot 
n+5) (absoluut en relatief) (n=98-102) •. 

Tabel 15b 

Tabel 16 

n 

5 
10 

gewicht 
abs. rel. 

-.28 2 -.66 3 

-.23° -.39 2 

tarsus 
abs. rel. 

-.70 3 -.86 3 

-.58 3 -.62 3 

vleugel 
abs. rel. 

-.51 3 

Correlatie tussen grootte op dag (n+5) en de toename in 
grootte van dag (n tot n+5) (absoluut en relatief, n=98-
102). 

gewicht tarsus vleugel 
n abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

5 0 72 3 .33 2 .25° .02 
10 .54 3 .38 2 .19 .14 .30 2 -.09 

Correlatie tussen de toenamen van de verschillende lichaams
grootte maten in de twee perioden (n=98). 

toename 

G/T abs. 
rel. 

dag (5-10) 

.65 3 

.76 3 

dag (10-15) 

.58 3 

.60 3 
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Tabel 17a 

maat 

gewicht 

tarsus 

vleugel 

Tabel 17b 

jaar 

1980 
G 
E 1981 
w 
I 
c 1982 
H 
T 

1980 
T 
A 1981 
R 
s 
u 1982 
s 

V 
L 1981 
E 
u 
G 1982 
E 
L 

Voor 

Gemiddelde lichaamsgrootte voor mannelijke en vrouwelijke 
koolmezen. Tevens toetsing of de verschillen significant 
zijn (anova, model II). (gemiddelde ± variantie) 

jaar vrouwtje mannetje p 

1980 17.3S ± .7S (lOS) 17.87 ± .62 ( 9S) *>::::* 
1981 17.0S ± .98 ( 86) 17.94 ± .68 ( 79) ,t".w...r... 

"'"'"' 
1982 17.24 ± .61 (108) 18.0S ± .S7 (lOS) **'::= 

1980 19.12 ± .4S (lOS) 19.67 ± .31 ( 9S) ....... ..., ... .." ... 
"'1"" ............. 

1981 19.16 ± .42 ( 86) 19.66 ± .34 ( 79) **"\: 
1982 19.21 ± .46 (109) 19.82 ± .37 (108) .................. 

"fi'"'f""'l' 

1980 
1981 72.34 ± 3.12 ( 86) 7S.92 ± 3.94 ( 79) ....r..w .. ~,.o 

'l""t'""'f-

1982 72.92 ± 3.99 (108) 76.38 ± 3.92 (108) ........... ..r... 

"'"'"" 

Gemiddelde lichaamsgrootte voor nestjongen 
· "waarschijnlijke" vrouwtjes en mannetjes, 

variantie). De geslachtsbepaling is voor 
trouwbaar. 

dag "vrouwtjes" "mannetjes" 

lS 16.06 ± 2.33 (239) 16.7S ± 2.70 (248) 

10 14.32 ± 2.13 (311) 14.74 ± 2.21 (327) 
lS 1S.9S ± 2.68 (314) 16.S8 ± 3.1S (331) 

s 7.44 ± 1.63 (320) 7.76 ± 1.45 (3S5) 
10 13.82 ± 2.36 (330) 14.46 ± 2.70 (366) 
1S 16.Sl ± 2.38 (338) 16.83 ± 2.S8 (37S) 

lS 19.06 ± .69 19.46 ± .S8 

10 18.S9 ± .82 18.91 ± .73 
15 19.39 ± .39 19.78 ± • 3S 

s 11.89 ± 1. 92 12.03 ± 1.60 
10 18.24 ± .93 18.60 ± .90 
lS 19.32 ± .S2 19.74 ± .S2 

10 33.14 ±20.07 32.77 ±17.32 
lS S0.76 ±13.33 Sl.ll ±14.21 

10 31.22 ±14.43 31.S6 ±13.41 
lS 49.9S ±10.S2 50.91 ± 9.32 

gebaseerd op 
(gemiddelde ± 

80 a 90% be-

"combi" 

16.44 ± 2.63 

14.S3 ± 2.21 
16.27 ± 3.02 

7.61 ± l.S6 
14.16 ± 2.64 
16.61 ± 2.S9 

19.29 ± .67 

18.7S ± .80 
19.S9 ± .41 

11.97 ± 1. 76 
18.43 ± .94 
19.54 ± .S6 

32.94 ±18.64 
S0.93 ±13.79 

31.39 ±14 .10 
S0.43 ±lO.OS 

gewicht zijn alle verschillen tussen sexen significant, voor 
tarsuslengte is 1982 dag S niet significant. Voor de vleugellengte is 
alleen 1982 dag lS significant. (alle verschillen P<.OOl) 
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Tabel 18 

Tabel 19 

Herhaalbaarheden voor gewicht en tarsuslengte van volwassen 
koolmezen gebaseerd op waarnemingen in de broedseizoenen 
1980, 1981 en 1982. 

gewicht 
tarsus 

.59 

.92 
n=140 
n=l40 

P<.001 
P<.001 

Erfelijkheidsgraad schattingen voor 15e dags gewicht, 
tarsus- en vleugellengte via de verschillende broer/zus 
correlaties (h 2 = 2*Intra-class correlatie coëfficiënt). 
Alle waarnemingen significant, P<.OOl. (n=106-109) 

type 

zus/zus 
broer/broer 
(broer/zus) 

zus/zus 
broer/broer 
(broer/zus) 

zus/zus 
broer/broer 
(broer/zus) 

maat 

gewicht 

tarsus 

vleugel 

- 82 -

1981 1982 

1.38 1.28 
1.28 1.42 
1.26 1.26 

.66 1.04 

.84 .96 

.72 .94 

1.02 1.00 
.90 1.08 

1.11 1.00 



Tabel 20 Erfelijkheidsgraad schattingen voor 15e dags gewicht, 
tarsus- en vleugellengte (h2 ± s.e.) gebaseerd op alle 
waarnemingen. 

1980 1981 1982 

moeder/dochter .81 ± .22 3 .92 ± .18 3 .52 ± • 220 
G /zoon .92 ± .22 3 .98 ± .20 3 .46 ± .22° 
E 
w vader/dochter .47 ± .25 .23 ± .21 .36 ± .21 
I /zoon -.50 ± .28 .02 ± .24 -.05 ± • 24 
c 
H midouder/dochter .68 ± .15 3 .57 ± .14 3 .42 ± .15 2 

T /zoon .34 ± .18 .60 ± .17 3 .31 ± .17 
/alle jongen .58 ± .12 3 • 5-2 ± .113 .38 ± .113 

moeder/dochter .48 ± .17 2 .67 ± .113 .34 ± .113 

/zoon .11 ± .15 .53 ± .10 3 .22 ± .11o 

T 
A vader/dochter .59 ± .21 2 .17 ± .14 .15 ± .12 
R /zoon .32 ± .20 .14 ± .12 -.10 ± .13 
s 
u midouder/dochter .52 ± .13 3 .54 ± .10 3 .22 ± .08 2 

s /zoon .17 ± .12 .41 ± .13 2 .11 ± .08 
/alle jongen .38 ± .09 3 .40 ± .07 3 .17 ± .06 2 

moeder/dochter .72 ± .28 2 .12 ± .17 
V /zoon 1.12 ± .27 3 -.21 ± .16 
L 
E vader/dochter .36 ± .26 -.10 ± .17 
u /zoon .18 ± .24 -.11 ± .16 
G 
E midouder/dochter .70 ± .19 3 -.01 ± .11 

L /zoon .70 ± .18 3 -.13 ± .10 
/alle jongen .67 ± .13 3 -.14 ± .08 

Aantal waarnemingen voor ouder/dochter 213-320 

' ' ' ' '' '' /zoon 254-364 

' ' ' ' ' ' ' ' I alle jongen 465-711 

Tabel 21 Erfelijkheidsgraad schattingen voor vroege- en late broed
sels in 1982 (h 2 ± s.e.), gebaseerd op midouder/midnakome
ling regressies. 

maat vroeg midden laat totaal 

gewicht .65 ± .73 .09 ± .51 .75 ± .25 2 .57 ± .24° 
tarsus .29 ± .35 .04 ± .17 .17 ± .24 .13 ± .11 

vleugel .13 ± .36 .30 ± .37 -.13 ± .18 -.10 ± .20 

aantal 29 39 38 106 
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Tabel 22 Erfelijkheidsgraad schattingen voor grote- en kleine broed
sels (h 2 ± s.e.), gebaseerd op rnidouder/midnakomeling re
gressies. (N = aantal jongen) 

maat N<7 N 7/8 N>8 tot,aal 

gewicht .23 ± .S7 1.06 ± .37 2 .06 ± .40 .S7 ± .24° 
tarsus -.08 ± .22 .36 ± .170 .18 ± .18 .13 ± .11 
vleugel -.22 ± .4S -.18 ± .21 .os ± .22 -.10 ± .20 

aantal 38 44 23 106 

Tabel 23 Erfelijkheidsgraad schattingen voor 2kj en>2kj ouders (1981 
en 1982), gebaseerd op midouder/rnidnakomeling regressies. 

maat jaar sexe 2kj >2kj totaal 

gewicht 1981 . V .87 ± .64 (S3) .86 ± .33 2 (3S) .98 ± .30 2 (90) 
rn .44 ± .72 (33) .os ± .38 (47) .22 ± .36 (83) 

1982 V .48 ± .49 (60) .6S ± .S8 (38) .62 ± .36 (98) 
m -.S3 ± .64 (38) .41 ± .46 (61) .12 ± .37 (99) 

tarsus 1981 V .43 ± .19° .63 ± .24 2 .S2 ± .14 3 

m -.19 ± .21 .37 ± .28 .11 ± .17 

1982 V .27 ± .20 .23 ± .27 .2S ± .16 
m -.41 ± .37 .4S ± .19° -.07 ± .18 
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Tabel 24a 

jaar dag 

1980 15 
81 15 
82 15 

1982 5 
10· 
15 

Genetische-, phenotypische- en milie~ correlaties tussen 
gewicht en tarsuslengte in 1980-1982, gebaseerd op mid
ouder/midnakomeling regressies. 

Rph 

.64 

.61 

.66 

.88 

.75 

.66 

Rg 

.81 

.53 

.39 

.76 
-.09 

.39 

Re s.e.Rg 

.47 .ll 
• 71 .18 
.91 .36 

.62 

.98 

.91 

.19 

.96 

.36 

h 2 gew 

.51 ± .24° 

.61 ± .24 2 

.57 ± .24° 

.21 ± .19 

.36 ± .24 

.57 ± .24° 

h 2 tars aantal 

.47 ± .18 2 72 

.38 ± .12 2 75 

.13 ± .ll 98 

.50 ± .22 2 

.06 ± .17 

.13 ± .ll 

93 
98 
98 

legenda Rph - phenotypische correlatie 

Tabel 24b 

Rg - genetische ' ' Re - milieu 
' ' s.e.Rg - standaardfout van de genetische correlatie 

Schatting van de grootte van de Vee via fullsib correla
ties (broer/zus)(dit is 2*1) en midouder/nakomeling 
regressie, voor 1982. (Vee is uitgedrukt als fractie van 
de totale variatie). Voor verklaring zie tekst. 

gewicht tarsus 
dag 2~'<1 h2 Vee 2*1 h2 Vee 

5 .78 .21 • 29 .84 .50 .17 
10 .92 .36 .28 .94 .06 .44 
15 1. 26 .57 .35 .94 .13 .41 

Voor de vleugellengte kunnen in verband met het voorkomen van negatieve 
erfelijkheidsgraden geen schattingen gegeven worden. 
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Tabel 25a Herhaalbaarheden voor lichaamsgrootte van 15e dags nest
jongen en adulte koolmezen over 1980-1982. N(a,b) is het 
aantal vogels/kasten en het totaal aantal waarnemingen. 
De gegevens zijn gecorrigeerd voor jaarverschillen. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

---- lichaamsgrootte van de jongen 

paartjes gelijk/kasten gelijk 

' ' 
vrouwtje gelijk/kasten gelijk 

' ' 

mannetje gelijk/kasten gelijk 

' ' 

kasten gelijk (geen gelijke 
paartjes, vrouwtjes of mannetjes) 

kasten gelijk (paartjes, vrouwtjes 
of mannetjes wel gelijk) 

---- lichaamsgrootte van de ouders 

kasten gelijk (paartjes en 
vrouwtjes niet) 

kasten gelijk (paartjes en 
mannetjes niet) 
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N(a,b) 

10,21 
17,34 

13,26 
28,68 

17,38 
29,66 

33,79 

40,83 

57,122 

47,102 

gew. 

.61 2 

.30 

.26 

.10 

.3r 

.02 

.01 

.27 2 

.01 

tars 

.42° 

.64 2 

.15 

.30° 

.01 

.42 2 

.01 

.15 

.01 

.10 



Tabel 25b Aantal nestkasten met een 15e dags lichaamsgrootte boven of 
onder het jaargemiddelde (dit is een + of een -) vergeleken 
met een binomiale verdeling met p=.5. Gegevens over 1980-
1982 (voor uitleg zie tekst). N is het aantal malen dat een 
kast bezet is. ' 

N gewicht 

2 

3 

verdeling 

N 

2 

3 

8 (16) 

4 (2.5) 
--+ 

8 (7) 

van de waarnemingen 

Chi'=.05 
df=1 
n .• s. 

14 (15) 

2 (2.5) 
--+ 

9 (7) 

verdeling van de waarnemingen 

Chi 2 =.05 
df=1 
n.s. 

-+ 
31 (31) 

n=2 
n=3 

-+ 
26 (29) 

n=2 
n=3 

++ 
24 (16) 

-++ 
7 (7) 

+++ 
0 (2.5) 

centrum 
wgn. 

31 
4 

35 

exp. 
31 

5 

36 

++ 
19 (15) 

+++ 

staarten 
wgn. exp. 

32 32 
15 14 

47 46 

tarsus 

-++ 
7 (7) 1 (2.5) 

centrum 
wgn. exp. 
26 29 
16 14 

42 43 

staarten 
wgn. exp. 
33 30 

3 5 

36 35 

Tabel 26 Grootouder/kleinkind regressies (h 2 = 4(regr. 
ouder/midnakomeling regressie (h'= 2(regr. 
1982. 

± s.e.) en 
± s.e.) voor 

gewicht tarsus aantal 

moeder/midnakomeling .62 ± .36 .26 ± .16 104 
vader/ ' ' .12 ± .37 -.07 ± .18 101 

grootmoeder/kleinkind .76 ± .48 .48 ± .48 64 
grootvader / ' ' .36 ± .56 .92 ± .52 52 
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·Tabel 27 Correlatie tussen lichaamsgrootte maten bij mannetje en 
vrouwtje van een broedpaar (assortatieve paring). 

jaar gewicht tarsus vleugel aantal 

1980 .16 .18 72 
81 -.20 -.18 .03 75 
82 .03 .12 .20° 100 

Tabel 28 Gewicht/tarsus correlaties voor verschillende jaren,sexen en 
jaarklassen (n is 31-105). 

2kj >2kj samen 
V m V m V m 

1980 .59 3 .31 2 

1981 .45 2 -.17 .50 2 .26 .54 3 .06 
1982 .59 3 .46 3 .67 3 .33° .62 3 .35 2 

Tabel 29 De verschillende variantiecomponenten, erfelijkheicis graden 
en correcties daarop voor het 15e dags lichaamsgewicht van 
koolmeesnest jongen. 

jaar dag V ph V nest V ma V pa h 2 1 h 
2 
2 Va1 Va2 I h 2 l I I h 2 2 I 

1980 15 2.63 1. 79 .83 .53 .51 .58 .34 .38 .19 .14 
1981 15 3.02 1. 76 .98 .68 .61 .52 .44 .37 .25 .12 
1982 15 2.59 1. 76 .91 .57 .57 .38 .34 .23 .19 .09 

10 2.64 1. 74 .36 .26 .22 .16 .13 .06 
5 1.56 1.01 .21 .12 .13 .07 .13 .04 

Legenda V ph - phenotypische (totale) variantie (alle jongen) 
V nest - variantie over 15e dags nestkast gemiddelden 
Vpa en V ma -.variantie van de ouders 

- erfelijkheidsgraad schatting gebaseerd op 

midouder/midnakomeling regressie 

- erfelijkheidsgraad schatting gebaseerd op 

midouder/ alle jongen regressie 

additief genetische variantie bepaald via h 2
1 

' ' ' ' ' ' ' ' 

-gecorrigeerde h 2
1, nl. Va 1/Vnest 

,, h
2

2, nl. Va 2 /Vph 
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Tabel 30 lSe dags lichaamsgrootte van alle jongen, van de terug-
gevangen vogels en de adult lichaamsgrootte bij terug-
vangst. Tevens toetsing van het verschil tussen de twee 
1Se dags gegevens en een berekening van de toename in 
fitness als gevolg van selectie voor lichaamsgroot·te. 

jaar sexe 1Se dag alle 1Se dag terug adult terug verschil b,w/w 

1980 16.44 ± 2.63 16.77 ± 2.37 17.3S ± .89 "' .04 - "'' 
1981 16.27 ± 3.02 16.80 ± 1. 78 17.S8 ± .82 ,J.J, .09 "''"'' 

G 1982 - 16.S1 ± 2.59 16.93 ± 1.22 ** .07 
E 
w 1980 V 16.06 ± 2.33 16.03 ± 2.46 16.71 ± .S2 .00 
I 1981 V 1S.9S ± 2.68 16.47 ± 1.83 17.39 ± .79 .07 
c 1982 V 16.1S ± 2.38 16.4S ± 1.08 .04 
T 

1980 m 16.7S ± 2.70 17.33 ± 1.66 17.92 ± .59 ,(,o.,J". .13 "l ... "'i"' 

1981 16.S8 ± 3.1S 17.39 ± 1. 2S 17.77 ± • 66 -~"- .16 m "''~' 

1982 m 16.83 ± 2.S6 17.21 ± 1.10 -~ .06 "'' 

1980 - 19.29 ± .67 19.4S ± .ss 19.46 ± .S2 .04 
1981 19.S9 ± .41 19.64 ± .31 19.S4 ± .36 .01 
1982 19.S4 ± .S6 19.71 ± .43 

.,_ .os - "'' 
T 
A 1980 V 19.06 ± .69 19.16 ± .S6 19.10 ± .48 .01 
R 1981 V 19.39 ± .39 19.42 ± .26 19.30 ± .33 .00 
s 1982 V 19.32 ± .S2 19.38 ± .3S .01 
u 
s 1980 m 19.46 ± .S8 19.67 ± .44 19.62 ± .48 .08 

1981 19.78 ± .3S 19.98 ± .21 19.90 ± .22 w .12 m "'' 
1982 m 19.74 ± .S2 19.91 ± .37 .06 

1981 S0.93 ±13.79 Sl.93 ± 7.93 73.09 ± 3.22 .07 
V 1982 - S0.43 ±10.0S S1.08 ± 6.91 .06 
L 
E 1981 S0.76 ±13.33 S2.01 ± S.83 72.13 ± 2.23 

.,_,~ 

.12 V "''~' 

u 1982 V 49.9S ±10.S2 50.47 ± 5.87 .03 
G 
E 1981 m Sl.ll ±14.21 Sl.9S ± 8.70 74.68 ± 2.65 .os 
L 1982 m S0.91 ± 9.32 S1.44 ± 7.04 .03 

Aantal waarnemingen 1Se dag alle jongen 4S0-7SO 

'' ' ' terug 60-8S 
voor vrouwtjes en mannetjes ongeveer de helft van 
deze aantallen 
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Tabel 3I 

gewicht 

tarsus 

vleugel 

Tabel 32 

G 
E 
w 
I 
c 
H 
T 

T 
A 
R 
s 
u 
s 

V 
L 
E 
u 
G 
E 
L 

De waarschijnlijkheden CP-waarden) dat overleving van de ISe 
dag tot en met het volgende broedseizoen random is met 
betrekking tot de lichaamsgrootte. Resultaten verkregen 
d.m.v. een Chi 2 toets en voor de gecombineerde schatting 
d.m.v. het samenvoegen van de P-waarden via -2ElnP (zie 
Sokal en Rohlf, I969). 

V 

m 
samen 

V 

m 
samen 

V 

m 
.samen 

I980 

.90 

.10 

.so 

.so 

.so 

.90 

I98I 

.so 

.os 

.10 

.90 

.so 

.so 

.20 

.so 

.10 

I982 

.90 

.os 

.10 

.90 

.20 

.20 

.OI 

.so 

.20 

combi ( -2LlnP) 

.60 

.OI 

.os 

.90 

.50 

.50 

.IO 

.50 

.IO 

De correlatie-(r) en regressie(b) coefficiëten van I Se 
dags lichaamsgrootte met overleving (dit is het percentage 
teruggevangen vogels t.o.v. de ISe dags frequentie). 

jaar N vrouwtjes mannetjes combi 
r b r b r b 

I980 6 -.I3 -.004 .83° .026 .SI .OIO 
I98I 6 .92 2 .020 .79 .028 .84° .022 
I982 6 .37 .008 .74 .033 .78 .021 

gem. .029 .OI8 
s.e. .002 .004 

p n.s. <.OI <.OS 

I980 S-6 .02 .002 .89° .OS7 .78 .030 
I98I 5-6 .08 .004 .89° .066 .68 .023 
I982 6 .04 .OOI .79 .044 .86° .038 

gem. .OS6 .030 
s.e. .006 .008 

p n.s. <.OS <.OS 

I98I s .99 2 .017 .74 .014 .97 2 .011 
I982 s .95 2 .005 .9S 2 .OI2 .9S 2 .008 

.013 

.OOI 
n.s. <.OS n.s. 
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Tabel 33 

Tabel 34 

Tabel 35 

sexe jaar 

G 
E V 1980 
w V 1981 
I 
c m 1980 
H m 1981 
T 

T V 1980 
A V 1981 
R 
s m 1980 
u m 1981 
s 

De correlaties (r) en regressies (b) van legselgrootte 
versus overleving per uitgevlogen vogel (R/F), aantal 
uitgevlogen vogels per legsel (F/C) en overleving per 
legsel (R/C) voor Vlieland in 1981 en 1982. 

jaar 

1981 
1982 

n 

6 
6 

R/F 
r b 

-.95 2 
-.021 

-.84° -.024 

F/C 
r b 

• 92 2 
• 654 

• 95 2 
• 554 

R/C 
r b 

-.56 -.051 
-.51 -.080 

De correlaties (r) en regressies (b) . van geboortedatum 
versus overleving per uitgevlogen vogel per geboortedatum 
(R/F), aantal uitgevlogen vogels per geboortedatum (F/G) 
en overleving per geboortedatum (R/G) voor Vlieland in 
1981 en 1982. 

jaar 

1981 
1982 

n 

5 
6 

r 

-.76 
-.48 

R/F 
b 

-.004 
-.004 

r 

.38 

.74 

F/G 
b 

.030 

.068 

r 

-.63 
-.36 

R/G 
b 

-.024 
-.020 

Selectie voor lichaamsgrootte van adulte koolmezen. De 
waarde van de ouders is gewogen voor het aantal nakome-
lingen. Tevens wordt de toename in fitness als gevolg van 
natuurlijke selectie voor lichaamsgrootte gegeven. 

aantal aantal broedpop. ouders gewogen t::.w/w 
ouders nak. gem. (var.) gem.(var.) selectie 

verschil 

105 81 17.35 (.75) 17.28 (.58) -.07 .007 
86 67 17.05 (.98) 17.18 (.99) .13 .017 

95 75 17.87 (.62) 18.01 (.62) .14 .032 
79 67 17.94 (.68) 17.75 (. 62) -.19 .053 

105 81 19.12 (.43) 19.20 (.41) .08 .015 
86 67 19.16 (. 42) 19.06 (.41) -.10 .024 

95 75 19.67 (.31) 19.76 (.46) .09 .026 
79 67 19.66 (.34) 19.56 (. 43) -.10 .029 
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Tabel 36 

sexe 

G 
E V 

w V 

I 
c m 
H m 
T 

T V 

A V 

R 
s m 
u m 
s 

Tabel 38 

Tabel 39 

Correlaties (r) en regressies ( b) van de lichaamsgrootte van 
de ouders met de levensvatbaarheid (viability), vruchtbaar-
heid (fecunditeit) en het.produkt van d~ze twee com~onenten1 de fitnest (w=v*fi.6w/w 1s de toename 1n f1tness a s gevo g 
van natuur iJke se ectie voor lichaamsgrootte. . 

jaar n viability fecundity fitness 6w/w 
r b r b r b 

1980 5 .47 .04 -.54 -.42 -.56 -.08 .007 
1981 6 -.78 -.06 .84° .27 .44 .08 .017 

1980 5 -.40 -.08 .76 .81 .73 .16 .032 
1981 5 .06 .01 -.76 -.64 -.79 -.24 .053 

1980 5 .62 .12 -.01 -.02 .70 .21 .01S 
1.981 s -.S7 -.08 -.34 -.18 -.86 -.18 .024 

1980 5 .ss .11 .68 .50 .73 .26 .026 
1981 4 -.81 -.15 -.74 -.18 -.92° -.28 .029 

Correlaties tussen 15e dags- en adult lichaamsgewicht en 
tarsuslengte voor 1980 en 1981 (via terugvangsten). 
(n is het aantal waarnemingen) 

gewicht 
tarsus 

1980 

.76 3 (51) 

.91 3 (S7) 

1981 

.37 3 (66) 

.87 3 (71) 

Erfelijkheidsgraad schattingen van 1980 en 1981 en een 
"gepoolde" schatting via midouder/nakomeling regressies, 
tevens een sibschatting over beide jaren tesamen. De 
schattingen zijn bepaald op alle teruggevangen jongen. Er 
is dus een weging op grond van fecunditeitsverschillen. 

maat 

gewicht 
tarsus 

aantal 

1980 

.32 ± .10 2 

.38 ± .09 2 

72 

- 92 -

1981 

.ss ± .17 2 

.35 ± .1S 0 

68 

pooled 

.44 ± .13 2 

,38 ± .12 2 

140 

sib 

34,83 



I 

\() 
w 

Tabel 37. Erfelijkheidsgraad schattingen voor gewicht, tarsus- en vleugellengte gebaseerd op metingen van 
ouders in het broedseizoen, en metingen van jongen bij terugvangst in jaar (n+l). 

GEWICHT TARSUSLENGTE VLEUGEL 

1980 1981 1980 1981 1981 

moeder/dochter .97 ± .28 2 (39) .68 ± .30° (38) .79 ± .32° (36) .34 ± .30 (39) .S2 ± .24° (38) 

/zoon .30 ± .34 (42) • 76 ± .23 2 (26) .so ± .31 (44) -.02 ± .22 (30) .83 ± .36° (29) 

/alle jongen .82 ± .2S 2 (79) • 76 ± .19 2 
( 64) .4S ± .2S (80) .26 ± .21 (69) .4S ± .27 (67) 

vader/dochter .20 ± .28 (34) .S6 ± .38 (37) .4S ± .30 (23) .20 ± .28 (38) -.24 ± .29 (38) 

/zoon .S1 ± .36 (39) -.2S ± .39 (28) .69 ± .33° (40) .22 ± .2S (32) .S1 ± .36 (28) 

/alle jongen -.06 ± .28 (73) .08 ± .28 (6S) • 44 ± • 2S . ( 7 4) .26 ± .21 (70) .23 ± .30 (64) 

midouder/dochter • 4 7 ± .1 ö 2 
( 34) .7S ± .2S 0 (37) .46 ± .11 2 (33) .26 ±" .21 (38) .29 ± .23 (34) 

/zoon .41 ± .14° (38) .39 ± .22 (26) .33 ± .12° (39) .22 ± .18 (30) .68 ± .27° (2S) 

/alle jongen .32 ± .10 2 (72) .ss ± .17 2 (63) .38 ± .09 2 (72) .3S ± .1S 0 (68) .38 ± .24 (S9) 



Tabel 40 Erfelijkheidsgraden, genetische- en phenotypische varianties 
voor gewicht, tarsus- en vleugellengte. ( gebaseerd op 
midouder/nakomeling regressie). 

h~ V ph 

1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 

G 
E 
w nestkastgemiddelde .S1 .61 .S7 1. 79 1. 76 1. 76 .34 
I alle jongen (1Se dag) .S8 .S2 .38 2.63 3.02 2.59 .38 
c terugvangsten (1Se dag) .34 .64 .49 2.37 1. 78 1.22 .22 
H 

' ' 
(adult) .32 .ss .89 .82 .21 

T 

T 
A nestkastgemiddelde .47 .38 .13 .48 .18 .27 .19 
R alle jonge~ (1Se dag) .38 .40 .17 .64 .43 .S6 .1S 
s terugvangsten (15e dag) .43 .21 .2S .ss .31 .43 .17 
u ' ' (adult) .38 .3S .S4 .36 .1S 
s 

V 
L nestkastgemiddelde .S3 -.10 8.2S 6.17 
E alle jongen (1Se dag) .67 -.14 13.79 10.20 
u terugvangsten (1Se dag) .84 -.30 7.93 6.91 
G ' ' (adult) .38 3.22 
E 
L 

Midoudervarianties voor gewicht .33, .36 en .30 

' ' ' ' tarsus .20, .19 en .21 

'' ' ' vleugel 1.64 en 2.27 

Tabel 41 Heranalyse van de gegevens van van Noordwijk (1982). Voor 
alle jaren is de midoudervariantie .30. De gegevens hebben 
betrekking op het lichaamsgewicht. 

jaar erf. graad V ph Vg 
a b c a b c a b c 

197S .38 .47 1.01 3.39 1.12 .23 .28 .61 
76 .47 .23 .49 4.97 1.32 .28 .14 .29 
77 .26 .07 .S7 2.S3 1.30 .16 .04 .34 
78 .29 .20 .72 2.69 l.S4 .17 .12 .43 

Legenda a - berekeningen gebaseerd op 1Se dags nestkast 
gemiddelden 

b berekeningen via alle 15e dags jongen 
c '' ' ' 

adult terugvangsten 
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Vg 

1981 1982 

.44 .34 

.37 .23 

.46 .30 

.40 

.14 .os 

.1S .07 

.08 .11 

.14 

1. 73 -.4S 
2.18 -.64 
2. 74-1.36 
1.24 



Tabel 42 

jaar 

1980 
1981 

Tabel 43 

Tabel 44 

via dochters 

via zonen 

Tabel 45 

Erfelijkheidsgraad van fitness, selectie verschil (Vph), 
gemiddelde fitness van de populatie (w) en (additief) 
genetische variantie (Va) van de "fitness" voor 1980 en 
1981. 

V ph w regressie h2 correlatie Va 

.99 .81 .08 ± .08 (87) .16 .06 .16 

.82 .77 .06 ± .07 (76) .12 .os .10 

Erfelijkheidsgraadschatting van fitness waarbij alleen die 
waarnemingen ZlJn gebruikt waarvan zowel ouders als nakome
lingen jongen in een volgende generatie hadden. 

jaar 

1980 
1981 

regressie 

.06 ± .09 (42) 
-.04 ± .13 (30) 

Erfelijkheidsgraadschatting 

.12 
-.08 

van fitness 

correlatie 

via 

.10 
-.06 

een ver-
gelijking van dochters en zonen (voor uitleg zie tekst) 

jaar regressie h2 correlatie 

1980 .15 ± .09 (41) .30 .26 P<.lO 
1981 -.04 ± .20 (44) -.08 -.03 

1980 .23 ± .11 (44) .46 .29 P<.06 
1981 .os ± .10 (32) .10 .07 

De gegevens van tabel 44 voor 1980 nader geanalyseerd 
d.m.v. een ancova. 

Variantie tussen hellingen F(l,81)= .30 

F(l,82)=5.22 

n.s. 

' ' ' ' Y-intercepts P<.OS 

Paoled regression .19 ± .07 (85) P<.Ol 

Combinatie van de twee waarnemingen 
via -2~lnP (zie Sokal en Rohlff, 1969) Chi 2 ( 4)=10.23 P<.OS 
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Tabel 45 Herhaalbaarheden voor fitness gebaseerd op diverse combi
naties van vrouwtjes, mannetjes en kasten. N(a,b) zijn 
het aantal gebruikte vogels/kasten en het totaal aantal 
waarnemingen. 

N(a,b) r 

paartjes gelijk 20,42 .19 

' ' /kasten gelijk 17,42 .22 

vrouwtjes gelijk 37,84 .10 

' ' /kasten gelijk 19,48 .27° 

mannetjes gelijk 42,98 .06 

' ' /kasten gelijk 24,50 .13 

kasten gelijk (inclusief gelijke 104,235 .27 3 

paartjes, vrouwtjes en mannetjes) 

kasten gelijk (verschillende vogels 43,91 .40 3 

in de diverse jaren) 

kasten gelijk (zelfde paartjes, 60,144 .19 2 

vrouwtjes en mannetjes) 

Tabel 46 Vergelijking van de overleving per kast voor 1980-1982 met 
een binomiale verdeling van p=.5. Overleving wordt gehono
reerd met een + ongeacht het aantal overlevenden, niet 
overleven impliceert een -. N is het aantal jaren dat de 
kast bezet is geweest. 

N 

2 

3 

verdeling 

-+ 
25 (18) 28 (35) 

--+ 
6 (3.5) 10 (10.5) 

++ 
18 (18) 

-++ 
5 (10.5) 

+++ 
8 (3.5) 

van de waarnemingen centrum staarten 
wgn. exp. wgn. exp. 

Chi 2 =8.06 n=2 28 35 43 36 
df=1 n=3 14 21 14 7 
P<.01 

42 56 57 43 
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Tabel 47 Erfelijkheidsgraden voor gewicht en tarsuslengte, gebaseerd 
op (mid)ouder/nakomeling regressies. 

soort gewicht tarsus referentie 

Melospiza melodia .04 .32 Smith & Zach (1979) 
Geospiza fortis .91 .71 Boag (1983) 

scandens .58 .92 '' conirostris .95 .87 Grant (1981) 
Ficedula hypoleuca .48 Alatalo et al. (1984) 
Pa rus major .75 

' ' 
' ' -.01 Klerks (1980) 

' ' .76 Garnett (1976) 

' ' .59 van Noordwijk (1980) 

' ' .44 .38 deze studie 

' ' caeruleus .62 Dhondt (1982) 
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