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1. Inleiding. 

Phenotypische variatie, dat wil zeggen variatie in de uiterlijke 
verschijningsvorm van een eigenschap, is in verschillende mate in 
alle populaties aanwezig. Variatie in een eigenschap beperkt zich 
soms tot een aantal begrensde klassen zoals kleur rood/wit. Meestal 
echter is de variatie continu en zijn klassen slecht te onderschei
den. De eigenschappen waarbij variatie min of meer gradueel 
verloopt, worden kwantitatieve eigenschappen genoemd (Falconer, 
1983). Analyse van deze eigenschappen gebeurt aan de hand van de 
kwantitatieve genetica. Deze theorie is gestoeld op een belangrijke 
aanname; phenotypische variatie is deels een weerspiegeling van de 
onderliggende genetische variatie. 

Veel oecologisch belangrijke eigenschappen bij dieren behoren 
tot de kwantitatieve eigenschappen. Uit veldstudies blijkt dat 
voor deze eigenschappen hog~ erfelijkheidsgraden gevonden worden 
en dus grote genetische variatie aanwezig kan zijn (Van Noordwijk, 
1980; Garnett,l981; Boag,l983). 

In deze studie worden lichaamsgrootte kenmerken en broedeigen
schappen van de Koolmees (Parus major) onder de loep genomen. De 
gegevens zijn verzameld op het waddeneiland Vlieland tijdens het 
broedseizoen in 1986 en leveren een bijdrage aan het langlopende 
onderzoek naar de populatiebiologie van holenbroedende vogels van 
het Instituut voor Oecologisch Onderzoek (I.O.O.). Vanaf 1981 vind 
er vanuit de vakgroep Populatie- en Evolutiebiologie in samen
werking met het I.O.O. onderzoek op Vlieland plaats (Klerks,1981; 
van Ulsen, 1984; Koelewijn, 1984; Teuben, 1984; Hovenkamp, 19R4; van 
der Heiden,1984; Boersma,1987; Bos,1987). 

Veel is bekend over de erfelijkheidsgraden van lichaamsgrootte 
kenmerken: zie voor een overzicht Bos (1987,blz. 53). Uit dit 
overzicht blijkt dat de erfe lijkheidsgraad groot kan zijn, maar 
ook sterk kan verschillen tussen jaren. Grote verschillen in 
erfelijkheidsgraad worden veroorzaakt door wisselende voedsel
omstandigheden tussen jaren (Van Noordwijk et al., 1988). In jaren 
waarin de omstandigheden slecht zijn, is de erfeHjkheidsgraad laag 
tengevolge van een grotere milieuvariantie. De indirecte erfelijke 
effecten in de Koolmeespopulatie van Vlieland zijn echter vaak 
onbelicht gebleven en een deel van dit braakliggend onderzoeks
terrein zal in dit verslag worden behandeld. 

Met de erfelijkheidsgraad wordt aangegeven in hoeverre de 
verschillen in een e:i genschap binnen een populatie toegeschreven 
kunnen worden aan genen die invloed hebben op dat kenmerk. Genen 
kunnen echter ook invloed hebben op een aantal kenmerken tegelijk 
en vooral bij eigenschappen die min of meer samenhangen, zoals 
lichaamsgrootte kenmerken, is dat te verwachten. Om enig inzicht 
te krijgen in deze samenhang worden genetische correlaties 
berekend. 

Verschillen tussen jongen kunnen, behalve door het eigen 
genotype van jarigen zelf, ook direct beïnvloed worden door genotype 
of phenotype van de ouders, of door het milieu zoals de ouders dat 
verschaffen. Dit kan worden nagegaan door het gezamelijk nesteffect 
aan de ene kant, en door het verschil in overeenkomst met vader of 
moeder aan de andere kant te bepalen. 
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Dit verslag is uit drie delen opgebouwd. Het eerste deel 
behandelt het standa.ardoverzicht van broedseizoen 1986, waar o.a. 
de invloed van legselgrootte, broedselgrootte en leeftijd van de 
ouders op lichaamsmaten van jongen aan de orde komen. Bovendien 
wordt er een overzicht gegeven van de berekende erfelijkheids
graden. In het tweede deel worden phenotypische-, genetische- en 
milieucorrelaties berekend met ·moeder, vader en mid-ouder als 
ouderwaarde op de verschillende meetdagen van de jongen. Ook 
worden moeder/dochter en vader/zoon. correlaties berekend. In het 
derde deel worden parentale effecten volgens het model van 
Falconer (1965) bepaald en vergeleken met de resultaten van Boersma 
(1987). Ook zal het gezamelijk nesteffect worden bepaald. 

2. Materiaal en Methoden 

2.1 Veldwerk 

Het veldwerk vond plaats op het waddeneiland Vlieland in de 
periode eind april- begin augustus 19.86. Het eiland bestaat 
grotendeels uit duin. De vele valleien zijn begroeid met een zeer 
laag struikgewas bestaande uit Kruipwilg (Salu repens), Kraai-, 
Dop- en Lepeltjesheide (Empetrum nigrum, Erica tetralix, Oxycoccus 
macrocarpus) en wat dwergachtig groeiende opslag van Berk (Detula 
pubescens) en Lijsterbes (Sorbus aucuparia). De duinen zelf zijn 
begroeid met Helm CAmmophila arenaria), zeggen 
(Carex spec.), lage kruiden en lichenen. Verspreid over het eiland 
liggen vijf bosgebieden van elkaar gescheiden door stukken duin. 

- Bos bij dorp: Gemengde vegetatie bestaande uit naaldhout 
(Pinus nigra, Picea sitchensis) met verspreid stukken loof 
(~1ercus robur, Acer pseudoplatanus) en opslag van 
Amerikaanse vogelkers (Prunus scrotina) en Wilde lijster
bes (Sorbus aucuparia). Aan de oostzijde bevinden zich 
enkele stukken met alleen loofhout. De begroeiing van het 
westelijke gedeelte bestaat vnl. uit Zeeden (Pinus 
pinaster) en wordt daarom als een apart gebied behandeld; 
Lange baan. 

- Lange paal: Gelegen op de hoger gelegen gronden van het 
eiland en vnl. begroeid met Zwarte els (Alnus glutinosa), 
Zachte berk, Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en Wilde 
lijsterbes. 

- Nieuwe kooi: Bestaat vnl. uH Zwarte den (Pinus nigra), 
maar langs het water van de eendekooi ook wat loofhout 
(Alnus glutinosa, Betula pubescens) 

- Oude kooi: Geheel bestaand uit loofhout (vnl. Alnus 
glutinosa, Betula pubescens). 

- Bomenland: Gedomineerd door naaldhout (Pinus n.igra). 

Deze bosgebi~den zijn relatief jong. Het oudste bos is Bomenland 
waar in 1903 met beplanting werd begonnen (Spaans en Swennen,1968). 
Op Vlieland zijn als gevolg van de leeftijd van de bomen en het 
ontbreken van spechten (genus Dendrocopus) als broedvogel nauwe
lijks natuurlijke nestholten aanwezig (van Balen et al,1982). De 
Koolmezen broeden alle (zeldzame uitzonderingen daargelaten) in de 
in overmaat opgehangen nestkasten. Ook in het dorp hangen nestkas
ten. De controle van deze nestkasten is echter onvolledig en de 
gegevens zijn in de berekingen niet gebruikt. 
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Eind april is er een start gemaakt met de controle van de 
nestkasten op aanwezigheid van nestmateriaal en eieren. Uit een 
onvoltooid legsel is de eerste eidatum te berekenen, omdat 
Koolmezen één ei per dag leggen (Kluyver,1951). De legselgrootte is 
bepaald en de lengte en breedte van de eieren is gemeten m.b.v. een 
schuifmaat tot op 0.1 mm nauwkeurig. Uit de eerste ei-datum, 
legselgrootte en de broedduur, . die voor eerste broedsels zo 1 n 
dertien dagen in bes lag neemt, is de verwachte uitkomstdatum 
uitgerekend. Op deze datum werden de nestkasten bezocht en gecon
troleerd op de aanwezigheid van nulde-dags jongen. Waren er geen 
eieren uitgekomen dan werd de nestkast de volgende dag weer 
gecontroleerd totdat de dag van uitkomst was vastgesteld. De 
definitieve uitkomstdatum valt soms later tengevolge van broed
pauzes (na het leggen van het laatste ei wordt dan niet direct met 
broeden begonnen). 

Op de vijfde dag na uitkomst werden de jongen voorzien van een 
kleurring zodat ze individueel herkenbaar waren. De rechter 
tarsuslengte werd in drievoud, met een schuifmaat tot op 0.1 mm 
nauwkeurig gemeten volgens methode Svensson (1970) en het gewicht 
werd bepaald met een pesola (veerunster) tot op 0.1 gr nauwkeurig. 

Op de tiende dag werd naast gewicht en tarsus lengte ook de 
lengte van de linkervleugel bepaald, door de vleugel op een 
lineaal te drukken en vervolgens de afstand vleugelboeg tot 
vleugeltop op 0.5 mm nauwkeurig te bepalen. De kleurring werd 
vervangen door een genummerde aluminiumring van het Vogel trek
station te Heteren 

Op de vijftiende dag werden de zelfde metingen uitgevoerd als 
op de tiende dag. Tevens werden de jongen gesext aan de hand van 
kleurverschillen op de grote slagpendekveren (Svensson, 1970). Dit 
is echter een vrij subjectief kenmerk en vooral bij nestjongen die 
wat achterblijven in groei, moeilijk of niet te beoordelen. Er zijn 
vijf geslachtskiassen onderscheiden; mannetje, vrouwtje, mannetje?, 
vrouwtje?, en onbekend. De twee eerstgenoemde klassen worden in dit 
verslag als zekere waarnemingen betreffende geslacht betiteld, 
hoewel zekere waarnemingen pas na terugvangst als adult als echt 
zeker kunnen worden beschouwd. Mannetje? en vrouwtje? zijn als 
onzekere waarnemingen betreffende geslacht behandeld. 

Vanaf de achtste dag na uitkomst van de jongen werd getracht de 
beide ouders te vangen waarna gewicht, tarsus- en vleugellengte 
werden bepaald. De leeftijd werd geschat aan de hand van kleur
verschillen op het verenkleed. De exacte leeftijd werd later 
opgezocht aan de hand van het ringnummer. Deze exacte leeftijd is 
later bij de berekeningen gebruikt. Ook is gekeken naar het 
stadium van rui en zijn er snavelfoto 1 s gemaakt volgens methode 
Klerks ( 1981). 

Niet alle ouders zijn gevangen. Van de niet gevangen vogels 
werd met een verrekijker de kleurcode afgelezen, die voor elk 
individu uniek is. Via deze kleurcode zijn eerder verzamelde 
gegevens terug te vinden. 

De vegetatiegegevens die zijn gebruikt stammen uit broedseizoen 
1985. De weersgegevens zijn opgevraagd bij het K.N.M.I. weerstation 
West-Terschelling. 
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2.2 Kwantitatieve Genetica 

2.2.1 Algemeen 

De eigenschappen gemeten aan de Koolmees zijn kwantitatief van 
aard. Bestudering van de waargenomen variatie van deze eigen
schappen gebeurt aan de hand van de kwantitatieve genetica. Twee 
aannamen liggen aan deze theorie ten grondslag. De eigenschappen 
worden bepaald door een groot aantal genen met ieder een klein 
effect. Op ieder van deze afzonderlijke genen zijn de wetten van 
de Mendel se genetica toepasbaar. Ten tweede hebben naast het 
genotype ook niet-genetische factoren invloed op het phenotype. 

In het kwantitatief genetisch model (Falconer, 1983) is het 
phenotype (P), is de waarde van een eigenschap gemeten aan het 
individu een weerspiegeling van het genotype (G) en een afwijking 
tengevolge van het milieu (Ei. 

P = G + E (1) 

Deze opdeling is zuiver theoretisch .. De afzonderlijke delen 
zijn alleen aan het individu te onderscheiden, als de eigenschap 
gecodeerd wordt door één enkel locus en de verschillende genotypen 
phenotypisch te onderscheiden zijn. 

De genotypische waarde (G) kan verder opgesplitst worden in een 
additief genetisch deel, ook wel de fokwaarde genoemd (A); een 
afwijking tengevolge van dominantie (D) en een interactie afwijking 
(I). De fokwaarde wordt door Falconer (1983) gedefiniëerd als een 
waarde voor een individu, bepaald als twee keer de gemiddelde 
waarde van zijn/haar nakomelingen bij random paring voor elke 
nakomeling. De fokwaarde kan wel bepaald worden. Als een individu 
gepaard wordt met een aantal individuen die random uit de populatie 
getrokken Z1Jn, is de fokwaarde het dubbele van de gemiddelde 
afwijking van zijn/haar nakomelingen t.o.v. het populatiegemid
delde. De dominantie afwijking ontstaat uit de dominantie eigen
schap tussen allelen, binnen één locus. De interactie afwijking 
ontstaat doordat het effect van een allel op één locus wordt 
beïnvloed door allelen op andere loci. Statistisch gezien wordt de 
dominantie afwijking veroorzaakt door 'binnen' locus interacties 
terwij 1 de interactie afwijking door 'tussen' locus interacties 
veroorzaakt wordt. De fokwaarde, de dominantie afwijking en de 
interactie afwijking zijn zo gedefinieerd dat ze onafhankelijk van 
elkaar zijn. Vergelijking 1 kan nu worden geschreven als: 

P = A + D + I + E (2) 

Tot nu toe is steeds in termen van het individu gesproken. De 
kwantitatieve genetica bestudeert echter populaties, waar de 
geobserveerde grootheden variantiecomponenten zijn. Vergelijking 1 
kan worden herleid in een vergelijking met variantiecomponenten: 

Vp = Vg + Ve (3) 

Aan deze omschrijving zijn echter twee voorwaarden verbonden. 
Ten eerste mag er geen correlatie bestaan tussen genotype en 
milieu. 
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De verschillende genotypen moeten random over het milieu verdeeld 
zijn. Bestaat er toch een genotype-milieu correlatie dan verandert 
vergelijking 3 in: 

Vp = Vg + Ve + 2•COVge (4) 

De tweede voorwaarde is dat er geen interactie bestaat tussen 
genotype en milieu d.w.z. dat verschillen in het milieu op alle 
verschillende genotypen een even groot effect tot gevolg hebben. 
Is dit niet het geval dan verandert vergelijking 3 in: 

Vp = Vg + Ve + Vge (5) 

Als aan deze voorwaarden echter is voldaan, gaat vergelijking 2 
over in: 

Vp = Va + Vd + Vi + Ve (6) 

De fractie genetische variantie van de totale phenotypische 
variantie is de erfelijkheidsgraad in 'bredere' zin. Het geeft aan 
welk deel van de totale phenotypische variantie erfelijk bepaald 
is. 

h 2 = V g I Vp ( 7 ) 

De erfelijkheidsgraad in engere' zin is de fractie additief 
genetische variantie van de totale phenotypische variantie. 

h 2 = V a I Vp ( 8) 

In het vervolg van dit verslag wordt met erfelijkheidsgraad deze 
'engere' definitie bedoeld. 

Naast de al eerder genoemde voorwaarden is er nog één wil 
vergelijking 8 geldigheid hebben. Er mag geen assortatieve paring 
op phenotype plaatsvinden. Men spreekt van assortatieve paring als 
paringen tussen individuen met hetzelfde phenotype vaker optreden 
dan door kans alleen zou hebben plaatsgevonden. Er mag dus geen 
paringsvoorkeur zijn, paring moet random plaatsvinden (zie ook 
paragraaf 4.8 blz. 23). 

Uit de definitie van de fokwaarde volgt dat de covariantie 
tussen ouder en nakomeling gelijk is aan de helft van de additief 
genetische variantie. Dit geldt ook indien er voor de ouderwaarde 
de gemiddelde waarde van de beide ouders wordt genomen, de 
midouderwaarde, echter onder de voorwaarde dat de additief 
genetische varianties van beide ouders gelijk zijn. De ouder
nakomeling covariantie gedeeld door de phenotypische variantie van 
één ouder levert dus een schatting voor de helft van de erfelijk
heidsgraad op. De midouder-nakomeling covariantie gedeeld door de 
phenotypische variantie is al een schatting van de erfelijkheids
graad, daar de variantie in midouder ' bij gelijke varianties in de 
twee sexen, de helft van de variantie in één ouder is. Dit is 
echter ook de richtingscoëfficiënt van de regressielijn nakomeling 
midouder. Fa lconer ( 1983) stelt aan deze methode een aantal 
voorwaarden wil de richtingscoëfficiënt een schatting van de 
erfelijkheidsgraad opleveren: 

- er mag geen selectie plaatsvinden; de populatie verkeert 
in een Hardy/Weinberg evenwicht. 

- de additief genetische variantie en ook de phenotypische 
variantie is in de beide sexen gelijk. 
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- de totale variantie in ouders en nakomelingen is gelijk. 
- de interactie variantie is gelijk aan nul. 
- de milieu covariantie tussen ouders en nakomelingen is 

gelijk aan nul. Ouders en nakomelingen zijn random over 
milieu verspreid. 

Er is op een andere manier een schatting van de erfelijkheids
graad te bepalen en die bij dit koolmeesonderzoek gebruikt kan 
worden. De covariantie full sibs (COV fs) is gelijk aan 
(Falconer,l983); 

COV fs = !Va + !Vd + Vee (9) 

waarbij Vee de variantie is tengevolge van de gemeenschappelijke 
omgeving. Twee maal de covariantie full sibs gedeeld door de 
phenotypische variantie levert een overschatting op van de 
erfelijkheidsgraad. Deze schatting wordt wel gebruikt om de 
bovengrens van de erfelijkheidsgraad vast te stellen. De covarian
tie full sibs is in dit onderzoek d.m.v. Model II Anova (Sokal en 
Rohlf,1981) bepaald. 

2.2.2 Phenotypische-, genetische- en milieucorrelaties. 

Deze paragraaf behandelt de correlatie tussen twee kwantitatieve 
kenmerken. Evenals de phenotypische waarde bevat de phenotypische 
correlatie een genetische- en een milieucomponent. De genetische 
component wordt veroorzaakt door pleïotropie en koppeling van 
genen, waarvan de eerstgenoemde de belangrijkste is. Koppeling van 
genen kan iedere generatie weer verbroken worden o.a. door cross
overs. Het deel van de correlatie ontstaan door pleïotropie drukt 
uit, de mate waarin twee eigenschappen worden beïnvloed door 
dezelfde, wel segregerende genen. De correlatie ontstaan door 
pleïotropie is het netto effect van 'alle', niet gekoppelde genen, 
die beide eigenschappen beinvloeden. Sommige genen hebben een 
positieve invloed op beide eigenschappen, andere kunnen één 
eigenschap positief en een andere negatief beïnvloeden. De eerste 
heeft een positieve-, de tweede een negatieve correlatie tot 
gevolg. Hieruit blijkt dat pleïotropie niet noodzakelijkerwijs tot 
een aantoonbare correlatie leidt. 

De (theoretische) milieucomponent van de correlatie is het 
resu 1 taat van een gemeenschappel ijk mil ie u dat door de twee 
eigenschappen wordt gedeeld. Ook hier is het deel van de cor
relatie, veroorzaakt door milieuïnvloeden, het netto effect van 
alle variërende milieufactoren. De geschatte milieucomponent bevat 
echter ook effecten van niet-additief genetische oorsprong. 

Het model waarop de uitsplitsing van de phenotypische cor
relatie is gebaseerd, is in termen van covariantiecomponenten en 
beschreven door Faleener (1983); 

COV PxPy = COV AxAy + COV ExEy (10) 

waarbij x en y de twee verschillende eigenschappen Z1Jn. 
De voorwaarde van deze vergelijking, waarop alle formules m.b.t. 
de genetische correlaties zijn gebaseerd, is dat de genetische-en 
milieu effecten niet gecorreleerd zijn. Uit vergelijking 10 kan de 
volgende vergelijking worden afgeleid; 
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waarbij Rp de phenotypische correlatie is, Ra de genetische 
correlatie, Re de milieucorrelatie en h 2 x, h 2 y de erfelijkheids
graden van de twee eigenschappen x en y. Uit deze vergelijking 
blijkt dat bij een lage erfelijkheidsgraad, de phenotypische 
correlatie vooral aan de milieucorrelatie is toe te schrijven. Ook 
is in te zien dat een lage phenotypische correlatie geen lage 
genetische correlatie tot gevolg· hoeft te hebben (zie ook tabel 
19.1 Falconer,1983). 

Er zijn twee phenotypische correlaties te berekenen: 

Rp x' ,y = COV x'y I ~(Var x' • Var y) (12) 
en 

Rp y' ,x= COV y'x I ~(Var y' • Var x) (13) 

waarbij de accent boven x o:f y voor de desbetreffende eigenschap 
in de ouder en zonder accent voor de eigenschap in de nakomelingen 
staat. 

In dit onderzoek is het gemiddelde genomen van de twee cor
relaties. Dit is echter alleen geoorloofd, als de correlaties niet 
significant van elkaar verschillen. De belangrijkste oorzaken van 
eventuele verschillen zijn geslachtsgebonden- en jaargebonden 
expressie en verschillen in variantie tussen ouder en nakomeling 
voor dezelfde eigenschap. 

De berekende genetische correlatie is volgens Van Vleck en 
Hendersen (1961); 

Ra = !(COV x'y + COV y'x) I ~(COV x'x + COV y'y) (14) 

Uit vergelijking 11 is dan met de benodigde erfelijkheidsgraden, 
de berekende phenotypische- en genetische correlatie de milieu
correlatie te berekenen. De standaardfout van de phenotypische 
correlatie is berekend volgens Sokal en Rohlf (1981); 

S.E. Rp = ~((1 - Rp 2 ) I (N - 2)) (15) 

Deze standaardfout wordt bij een lage correlatie vnl. door het 
aantal waarnemingen(N) gedomineerd. 

De s-tandaardfout van de genetische correlatie (S.E. Ra) is 
volgens Reeve (1955); 

S.E. Ra = (1IN) • (((1 - Ra 2
)

2 I 2 ) 
+ (2•(1 - Ra 2 )•(1 - Rp 2

) I C2
) (16) 

+ 4•((Ra I D) - (Rp I C)) 2
) 

waarbij 
c = hx • hy (17) 

en 
1 I D = ! • Cl I hx 2 + 1 I hy 2

) (18) 

De standaardfout van de milieucorrelatie (Re) wordt berekend door 
in vergelijking 16 Ra te vervangen door Re en hi door ei, waarbij 
ei = ~(1 - hi 2

). 
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2.2.3 Parentale effecten 

Parentale effecten worden door Faleener (1983) gedefinïeerd als 
pre- en postnatale invloeden, die vnl zijn toe te schrijven aan de 
moeder van de jongen. De jongen zijn tijdens hun eerste levens
stadium onderhevig aan een maternaal milieu en dit beïnvloedt de 
phenotypische waarde van vele kwantitatieve eigenschappen, zelfs 
als deze aan de latere adult gemeten worden. Faleener (1983) 
onderscheidt twee typen maternale effecten: 

I - Het maternaal effect is het gevolg van een overeenkomst 
in milieu, onafhankelijk van het phenotype van de moeder, 
tussen nakomelingen van éénzelfde moeder, maar niet 
tussen de nakomelingen en de moeder: bv. de staartlengte 
bij jonge muizen wordt beïnvloedt door de temperatuur in 
het nest. Er bestaan verschillen in 'vlijtigheid' tussen 
moeders en dochte.rs in de mate waarin ze hun jongen 
verzorgen. Er bestaan hierdoor temperatuursverschilleri 
tussen de nesten. De temperatuur in het nest wordt niet 
veroorzaak·t door de staartlengte van de moeder en dus 
draagt de omgevingscomponent niet bij tot de covariantie 
tussen moeder en nakomelingen. Echter wel tot de 
covariantie full sibs, via Vee. 

II - De phenotypische waarde van de moeder voor de des
betreffende eigenschap kan de waarde van haar nakome
lingen voor diezelfde eigenschap beïnvloeden: bv. grote 
moeder muizen geven meer melk en dientengevolge groeien 
hun jongen beter. Dit soort maternaal effect werkt via 
het phenotype van de moeder en kan zowel het gevolg zijn 
van het genotype van de moeder als van het milieu waarin 
de moeder opgroeide. In dit voorbeeld is de covariantie 
als gevolg van het maternaal effect positief. Negatieve 
covarianties tussen moeder en nakomelingen kunnen echter 
ook onder invloed van het phenotype van de moeder 
ontstaan. Dit type maternaal effect kan weer onderver
deeld worden: 

a - de eigenschap van de moeder beïnvloedt dezelfde 
eigenschap in haar nakomelingen. Dit maternaal 
effect wordt in het vervolg met m aangeduid. 
b de eigenschap van de moeder beïnvloedt een 
andere eigenschap in haar nakomelingen. Dit cross
maternaa 1. effect wordt in het vervolg met m' 
aangeduid. 

Faleener (1965) beschrijft een model waarin het maternaal 
effect uitgedrukt wordt als één van de afwijkingen die de pheno
typische waarde bepalen. Het is een modificatie van vergelijking 2. 
De phenotypische waarde van een individu is opgebouwd uit een 
fokwaarde (A), maternaal effect (M) waar het individu aan onder
hevig is, dominantie afwijking (D), milieufactoren die nestgenoten 
gemeenschappelijk hebben en niet in het maternaal effect zitten 
(C), en de resterende milieufactoren die het individu beïnvloeden 
(E). 

P = A + M + D + C + E (19) 

Het maternale effect is in dit model gedefiniëerd als een lineaire 
functie m van het phenotype van de moeder (P'), gemeten als een 
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afwijking van het populatiegemiddelde. 

M = m • P' (20) 

Nadeel van dit model is dat het maternale effecten uitsluit die 
niet met het phenotype van de moeder gecorreleerd zijn. De overige 
maternale effecten worden opgeno~en in de C-term. Het voordeel is 
dat maternale effecten in termen van de m-coefficiënt eenvoudig te 
bepalen zijn. De totale phenotypische variantie, afgeleid uit 
vergelijking 10, wordt gegeven als: 

Vp = Va + 2•COVam + Vm + Vd + Vc + Ve (21) 
waarbij 

Vm = m2 • Vp' (22) 

De andere covarianties zijn gelijk aan nul, omdat M is gedefini
eerd als m•P' en er geen correlatie bestaat tussen C, D, E, en het 
phenotype van de moeder P'. 

De al eerder genoemde voorwaarden, geen correlatie en geen 
interactie tussen genotype en milieu, zijn ook hier van kracht. De 
drie covarianties, moeder/nakomeling, vader /nakomeling en full 
sibs zijn dan weer te geven als: 

COV m,n =Va • (1/(2-m)) + m•Vp' (23) 

COV v,n = Va • (1/(2-m)) (24) 

COV fs = iVa • ((2+m)/(2-m)) + m2 •Vp + iVd + Vc (25) 

De afleiding die Faleener (1965) hesebrij ft is in termen van 
covariantie componenten tussen moeder en dochter, daar zijn 
interesse uitging naar de invloed van maternale effecten op de 
worpgrootte bij muizen. De drie covarianties (vgl 14 t/m 16) zijn 
echter geldig, onder de voorwaarde dat de additief genetische 
varianties van de moeder en de vader gelijk zijn. Als aangenomen 
wordt dat de verhouding, additief genetische variantie t.o.v. de 
phenotypische variantie in beide sexen gelijk zijn, verandert de 
voorwaarde in gelijkheid van de phenotypische variantie van beide 
ouders. De variantie van gewicht is echter significant groter voor 
de vrouwtjes dan voor de mannetje (tabel 7B). Bovendien bestaan er 
grote verschillen tussen de varianties van de nakomeling- en 
oudermaten. Daarom zijn de waarnemingen gestandaardiseerd. Dit 
houdt in dat van alle afzonderlijke waarnemingen het gemiddelde is 
afgetrokken en de uitkomst gedeeld door de standaardeviatie. Dit 
leidt tot een gemiddelde van nul en een variantie gelijk één. Het 
verschil tussen de covariantie moederfnakomeling en vaderfna
komeling levert dan direct een schatting op van het maternaal 
effect van het type IIa. 

De significantie van de maternale effecten is bepaald volgens de 
methode van Boersma (1987). De waarnemingen aan de jongen worden 
gepaard met random uit de ouderpopulatie getrokken ouderwaarden. 
Het random maternaal effect is bepaald. Dit is 249 maal herhaald, 
zodat een verdeling ontstaat van 250 random m waarden. Er is 
gekeken of het echte maternaal effect een trekking uit de random 
verdeling kon Z1Jn, door de afwijking van de echte m met het 
gemiddelde van de random m verdeling in standaarddeviatie eenheden 
te bepalen. 
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Er Z1Jn ook cross-covarianties berekend. Dit zijn covarianties 
ouder/nakomeling, waarbij voor ouder en nakomeling een verschil
lende lichaamsmaat is gebruikt. Het verschil tussen de moeder/na
komeling en vaderfnakomeling cross-covarianties levert dan een 
schatting op van een maternaal effect van het type IIb; dit effect 
is echter moeilijk te interpreteren. 

De significantie van de cross-maternale effecten is op een 
andere wijze bepaald. Elke waarneming (N), bij berekening van het 
(cross )maternaal effect, bestaat uit een moeder, vader en na
komelingswaarde. Het cross-maternaal effect is berekend, als het 
verschi 1 tussen de covarianties moeder /nakomeling en vader/
nakomeling. Alle nakomelingswaarden zijn vervolgens iin ouderpaar 
opgeschoven en een random m' is berekend. Dit opschuiven is 
herhaald totdat alle nakomelingswaarden weer bij het oorsprong
kelijke ouderpaar staan en er dus N - 1 random m's zijn berekend. 
Er is dan een verdeling ontstaan van random m's en vervolgens is 
bekeken of de echte m' een trekking uit die random m' verdeling 
kon zijn. Behalve het aantal waarnemingen waaruit de random 
verdeling is opgebouwd (250 of aantal ouderparen) moet deze 
laatstgenoemde methode hetzelfde resultaat opleveren als random 
trekking. 

3. Resultaten 

3.1 Algemeen 

De tabellen 1 t/m 7 geven een overzicht van de gegevens uit 
broedseizoen 1986. Dit overzicht is niet volledig. Voor overige 
gegevens wordt verwezen naar Bos (1987). 

Om het effect van legselgrootte op de lichaamsmaten van de 
jongen te bekijken, zijn de legselgroottes opgedeeld in 3 klassen 
nl ~8, 9 en ~10 eieren. Legselgrootte 9 komt het meest voor; de 
drie onderscheiden klassen hebben ongeveer een gelijk aantal 
nesten. Uit tabel 1 blijkt dat de gemiddelde lichaamsmaten van de 
jongen niet significant beïnvloed worden door de legselgrootte. 

Onafhankelijk van de indeling naar legselgrootte is ook het 
aantal geboren jongen per nest opgedeeld i.n 3 klassen (tabel 2). 
Het aantal broedsels per klasse is weer ongeveer gelijk. Broedsels 
met 7 of 8 jongen komen het meeste voor. Het aantal geboren jongen 
per nest heeft op dag 10 op deze gemiddelden we 1 effect. De 
grootste jongen worden gevonden in de intermediaire broedsels. 

De gemiddelde lichaamsmaten van de jongen zijn, voor zowel 
tarsus als gewicht, vanaf dag 10 groter in de mannelijke dan in de 
vrouwelijke pulli (tabel 3). Er is geen verschil indien voor de 
geslachtsbepaling zekere (tabel 3a) of zowel zekere als onzekere 
(tabel 3b) waarnemingen betreffende geslacht worden gebruikt. Om 
het effect te bepalen van de leeftijd van de ouders op nestgegevens 
en lichaamsmaten van de jongen, zijn de waarnemingen over twee 
leeftijdsklassen van ouders verdeeld. Een klasse vogels die geboren 
is in 1985: de Ze kalenderjaarsvogels (Zkj), en een klasse vogels 
die geboren is voor 1985: de ouderejaars vogels (>Zkj). Boersma 
( 1987) vond verschillen in effect van leeftijd vader en van 
leeftijd moeder, daarom wordt het effect van leeftijd van de ouders 
voor mannetje en vrouwtje apart bekeken. 
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De leeftijd van beide ouders is significant van invloed op het 
gemiddelde gewicht van lSe dags jongen, waarbij de zwaarste jongen 
die van 2e kalenderjaars ouders zijn (tabel 4,P < .01, P < .001). 
Uit tabel 4c blijkt dat jongen van vrouwtjes ouder dan 2kj op de Se 
en lOe dag groter zijn dan de jongen van de 2kj vrouwtjes; op de 
lSe dag zijn echter de jongen van de 2kj vrouwtjes groter. Dit in 
tegenstelling tot een indeling. van lichaamsmaten jongen naar 
leeftijd van het mannetje. In dit geval zijn de Se dags jongen van 
2kj mannetjes groter dan de jongen van de ouderejaars mannetjes; op 
de lOe en lSe dag zijn de jongen van de ouderejaars mannetjes 
groter. Hoewel het hier niet om significante verschillen gaat, 
bestaat de indruk dat de jongen van ouderejaars vrouwtjes op 
jongere leeftijd een groeivoorsprong hebben, terwijl de jongen van 
ouderejaars mannetjes later hun hogere eindgrootte bereiken. Dit 
hogere Se dags gewicht bij jongen van ouderejaars vrouwtjes wordt 
echter niet door de eigrootte veroorzaakt (zie tabel S). De leef
tijdseffecten van de ouders op de lichaamsmaten van nestjongen 
waren in broedseizoen 1 8S (Boersma,l987) veel consistenter dan in 
1 86. De grootste jongen werden in 1 8S consequent gevonden bij de 2e 
kalenderjaars vrouwtjes en bij de ouderejaars mannetjes. Leef
tijdseffecten van vrouwtjes op lichaamsmaten van jongen vertonen 
verschillen tussen jaren, maar bij de mannetjes wordt ongeveer 
éénzelfde patroon in 1 8S en 1 86 gevonden. Het is mogelijk dat 
ervaring een rol speelt. Ouderejaars vogels hebben al een broed
seizoen achter de rug en deze ervaring kan zijn voordeel opleveren. 

De leeftijd van de ouders beïnvloedt ook de eerste eidatum 
(tabel S en 6). Ouderejaars vrouwtjes leggen gemiddeld twee dagen 
eerder dan 2kj vrouwtjes en hebben een iets groter legsel. Dit 
tijdsverschil in eerste eidatum is ook terug te vinden bij de 
mannetjes (tabel 6) en wordt vermoedelijk veroorzaakt door een 
verhoogd aantal paringen binnen de jaarklassen. 

Er bestaan ook enkele significante verschillen in de lichaams
maten van de ouders tussen de twee leeftijdsklassen (tabel 7A), 
waarbij de grootste vogels steeds de ouderejaars vogels zijn. De 
vleugellengte verschilt in beide sexen (P < .001) maar een 
significant verschil in tarsuslengte wordt alleen bij de mannetjes 
gevonden (P < .OS). 

3.2 Welke vogels begjnnen aan een 2e legsel? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden Z1Jn de vogels van de 
eerste legsels in twee groepen gesplitst. Een groep vogels die na 
één geslaagd legsel het broedseizoen als over beschouwde en een 
groep vogels die na een volbracht eerste legsel weer begon te 
leggen. De gegevens van vogels waarvan het eerste legsel mislukte 
en die aan een vervolglegsel begonnen, zijn niet in de berekenin
gen gebruikt. Per groep is van een aantal nest- en vegetatie
gegevens~ en d·e lichaamsmaten van de ouders het gemiddelde en 
variantie bepaald. Vervolgens is bekeken of er significante 
verschillen tussen de twee onderscheiden groepen aanwezig waren. 

De resultaten staan in de tabellen 8 en 9. Er bestaan geen 
significante verschillen in de lichaamsmaten van de ouders tussen 
de beide groepen (tabel 8). Wel worden er significante verschil
len gevonden in een aantal nestgegevens. Uit tabel 9 blijkt nl dat 
de eerste eidatum ruim 3 dagen vroeger valt in de groep van vogels 
die wel aan een 2e legsel begint, dan in de groep zonder een 2e 
legsel. Dit tijdsverschil tussen beide groepen is ook in de 
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geboortedatum van de jongen aanwezig. 
Er bestaat de indruk, hoewel geen significante verschillen zijn 

aangetoond, dat ook een lager broedsucces (aantal uitgevlogen 
jongen per nest) en een lagere dichtheid, gemeten in afstand tot de 
dichtsbijzijnde bezette nestkast, bijdragen tot het beginnen aan 
een Ze legsel. 

Uit vergelijking van vegetatiegegevens tussen de twee groepen 
blijkt dat het oppervlaktepercentage naaldhout, gemeten in een 
straal van 50 meter rond de nestkast, significant verschilt 
(tabel 9, P < . 05), waarbij het hoogste percentage naaldhout 
gevonden wordt in groep vogels zonder een 2e legsel. 

3.3 Erfelijkheidsgraden. 

De berekende regressiecoëfficiënten moeder/ nakome 1 ing en 
vader/nakomeling staan in tabel 10. De een ouder/nakomelings 
regressie is een schatting voor de helft van de erfelijkheids
graad. 

De regressiecoëfficiënten berekend voor de eerste legsels zijn 
hoog, zeker indien deze worden vergeleken met die berekend in 
broedse i zoen 1 85 ( Boersma, 198 7). De regress iecoëff icienten 
moeder/nakomeling zijn, op één uitzondering na (gewicht op lOe 
dag), steeds groter dan de vader/nakomeling regressiecoëfficiën
ten, hoewel dit verschil nergens significant is. 

De regressiecoëfficiënten berekend voor de tweede legsels zijn 
daarentegen laag en wijken geen van alle significant van nul af. 
De hoge standaardfouten bij deze regressiecoëfficienten worden 
veroorzaakt door het gering aantal waarnemingen. 

De berekende covarianties full sibs, moederfnakomeling en 
vader/nakomeling, waarbij de waarnemingen gestandaardiseerd zijn, 
staan in tabel llA. De één ouder/nakomelings covarianties zijn ook 
schattingen voor de helft van de erfelijkheidsgraad, omdat door de 
standaardisatie de phenotypische variantie gelijk is aan een. 

De schattingen voor de erfelijkheidsgraad ouder/nakomeling 
berekend met de gestandaardiseerde waarnemingen vallen gemiddeld 
een factor anderhalf tot twee lager uit dan die berekend met de 
oorspronkelijke data (vergelijk tabel lOc met tabel llB, zie ook 
blz. 21). 

Opvallend zijn ook de lage waarden van de covariantie full sibs 
in het 2e legsel voor de eerste twee meetdagen. Deze worden 
veroorzaakt door verschillen in lichaamsgrootte tussen de jongen 
uit één nest. In het 2e legsel beginnen vrouwtjes vaak te broeden, 
alvorens het laatste ei is gelegd, waardoor bovengenoemde 
verschillen ontstaan. Deze verschillen worden na verloop van tijd 
kleiner door het inhaaleffect van de kleinere jongen (Schifferli, 
19 7 3 ; Bos , 19 8 7) . 

Hoewel in broedseizoen 1 86 maar één significant verschil is 
aangetoond tussen de moederfnakomeling en vader/nakomeling 
regressies (Se dags gewicht, tabel llB), is er in ieder geval 
voldoende afwijking tussen de drie covarianties aanwezig (tabel 
llA), om het gezamelijk nesteffect en maternaal effect te be
rekenen. 
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3.4 Phenotypische-, genetische- en milieucorrelaties. 

Er zijn phenotypische (Rp), genetische (Ra) en milieucor
relaties (Re) berekend met de originele data tussen alle lichaams
matencombinaties: TRS/GEW, TRS/LVL en GEW/LVL. Hierbij zijn voor 
wat betreft de jongen zowel de nakomelingswaarde als midnakome
lingswaarde en voor wat betreft de ouder vader, moeder en mid-ouder 
waarden gebruikt. Ook zijn moederfdochter en vaderfzoon correlaties 
bepaald. De resultaten staan in de tabellen 12 t/m 21. 

De phenotypische correlaties waarbij elk jong als een aparte 
waarneming is beschouwd, zijn opvallend laag en merendeels positief 
(tabel 12 t/m 14). Ook de genetische correlaties zijn grotendeels 
positief. De hoogste Ra-waarden worden gevonden bij de TRS/LVL 
correlatie (tabel 13), de laagste bij de GEW/LVL correlatie (tabel 
14). De Rp en Ra waarden verschillen niet of weinig wanneer bij 
berekening van deze waarden moeder of vader als ouderwaarde 
gebruikt wordt. De enige uitzondering hierop vormt de 15e dags 
TRS/GEW correlatie (tabel 12). De milieucorrelaties vertonen een 
grillig karakter, waaraan geen duidelijk patroon is te onder
scheiden. 

De open plaatsen in de tabellen worden veroorzaakt door 
negatieve erfelijkheidsgraden en/of door erfelijkheidsgraden die 
groter zijn dan een. In deze gevallen is het niet mogelijk om de 
milieucorrelatie of standaardfout bij de genetische correlatie te 
bepalen. 

In de tabellen 15 t/m 17 zijn de Rp, Ra en Re waarden uitgezet, 
waar i.p.v. de individuele nakomelingswaarde de midnakomelings
waarde (de gemiddelde waarde van alle jongen uit één nest) is 
gebruikt. Ook nu worden de hoogste Ra waarden gevonden bij de 
TRS/LVL correlaties (tabel 16) en de laagste bij de GEW/LVL 
correlaties (tabel 17). De Rp en Ra waarden zijn nu echter iets 
hoger en de Re waarden lager dan bij de ouder/midnakomelings
correlaties. De grotere standaardfouten bij deze correlaties worden 
veroorzaakt door het gereduceerde aantal waarnemingen (totaal 
aantal nesten i.p.v. totaal aantal jongen). 

De moeder/dochter correlaties (tabellen 18 en 19) wijken geen 
van alle significant van nul af. Vooral de Rp waarden zijn extreem 
laag. De Rp en Ra waarden zijn negatief voor zowel de TRS/LVL als 
GEW/LVL correlaties. De zeer grote genetische correlatie TRS/LVL 
15e dag (Ra= -1.79, tabel 18) wordt veroorzaakt door één zeer lage 
erfelijkheidsgraad. 

De vaderfzoon correlaties (tabellen 20 en 21) vertonen veel 
overeenkomsten met de ouder/nakomelings en ouder/midnakomelings 
correlaties (tabellen 12 tjm 17), hoewel de genetische correlaties 
GEW/LVL bij eerstgenoemde echter hoger zijn. 

3.5 Maternale effecten. 

De gebruikte gegevens voor de berekening van de maternale 
effecten en het gezamelijk nesteffect zijn afkomstig van de eerste 
en tweede legsels uit broedseizoen 1 86 en worden vergeleken met de 
resultaten uit broedseizoen '85 (Boersma, 1987). Voor de gegevens 
van 1985 is dezelfde wijze van berekening gebruikt. 

Het verschil tussen de moederfnakomeling en de vaderfnakomeling 
covariantie (tabel 11) levert direct een schatting van het 
maternaal effect (m). Door substitutie van deze m en de drie 
covarianties in vergelijkingen 24 en 25 zijn de verschillende 
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variantie componenten (Va, iVd + Vc) te berekenen; door de 
standaardisatie is de phenotypische variantie (Vp) gelijk aan één. 
Deze varianties staan tesamen met m en Vm in tabel 22. 

De maternale effecten in de eerste legsels zijn, m.u.v. het 
maternaal effect op Se dags gewicht (m = .1220), klein vergeleken 
met die gevonden in broedseizoen '8S. Bovendien is het merendeel 
van de m's positief, terwijl Boersma (1987) vooral negatieve m's 
vond. De variantie veroorzaakt door het maternaal effect is 
gering; maximaal 1,S% (GEWOS, Vm = .0149) van de totale pheno
typische variantie (Vp) wordt door het maternaal effect verklaard. 
Opvallend is, dat naast een grote bijdrage van de additief 
genetische variantie aan de Vp, ook de iVd + Vc term sterk de 
totale phenotypische variantie bepaalt. Deze grote iVd + Vc term 
werd ook in de broedseizoenen '82 en '8S gevonden. Bij een on
verklaarbare negatieve Va is niet verder doorgerekend en dit 
verklaart de open plekken in ·tabel 22 bij de iVd + Vc term. 

De berekeningen aan de tweede legsels laten een ander beeld 
zien. De maternale effecten zijn groot (tabel 22c), hoewel het 
percentage van Vp dat toe te schrijven is aan het maternaal effect 
slechts in één geval (GEW1S, Vm = .4179) de S% overschrijdt. De -!Vd 
+ Vc term is, in die gevallen waar is doorgerekend, opvallend 
kleiner dan berekend in eerste legsels. 

Het gemiddelde en standaarddeviatie van de random m verdeling 
en de afwijking van de echte m van het gemiddelde van de random m 
verdeling in standaarddeviatie eenheden zijn uitgezet in tabel 23. 
Uit deze tabel blijkt dat in broedseizoen '86 slechts één maternaal 
effect, nl 1Se dags gewicht in de tweede legsels, significant 
afwijkt van de random m verdeling (P < .01). 

De ouder/nakomeling cross-covariantie, berekend cross-maternaal 
effect (m') en de afwijking van de echte m' van de random m' 
verdeling staan in de tabellen 24 en 2S. 

Opvallend zijn de hoge, maar niet significante cross-maternale 
effecten in de eerste legsels van Se dags jongen met gewicht en 
vleugel als lichaamsmaat van de ouder (tabel 24). Dit in tegen
stelling tot de tweede legsels waar de hoge maar niet significante 
m's juist gevonden worden bij de 1Se dags lichaamsmaten van de 
jongen (tabel 2S). 

Eén cross-maternaal effect wijkt significant af van de random m' 
verdeling, nl gewicht ouder met 1Se dags tarsus jongen eerste 
legsels (m' = -.2270, P < .OS, tabel 24). Als dit cross-maternaal 
effect wordt gesplitst op leeftijd van één van de ouders blijkt 
deze veroorzaakt te worden door de ouderejaars mannetjes (tabel 
26). 

Ook nu zijn, door substitutie van het cross-maternaal effect en 
de berekende crosscovarianties in vergelijkingen 24 en 2S, de 
afzonder 1 ij ke covariantiecomponenten te bepalen; covariantie
componenten doordat de eigenschappen in ouder en nakomeling 
verschillen. De berekende covariantiecomponenten, COVa, COVm en 
iCOVd + COVc staan in de tabellen 27 en 28. Uit deze tabellen 
blijkt nog eens dat de COVm waarden klein en de iCOVd + COVc term 
groot zijn in de eerste legsels (tabel 27), terwijl in de tweede 
legsels (tabel 28) precies het tegenovergestelde het geval is. 

Berekening van de (cross )maternale effecten heeft nog een 
bijkomend voordeel. De (cross)covarianties uit deze berekeningen 
kunnen nl worden gebruikt voor de berekeningen van phenotypische
' genetische- en milieucorrelaties. Let wel, correlaties waarbij 
gebruik is gemaakt van de gestandaardiseerde waarnemingen. 
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Deze correlaties, moeder/nakomeling en vader/nakomeling, staan in 
de tabellen 29 en 30. In de discussie (blz. 22) wordt nader op deze 
correlaties ingegaan. 

4. Discussie 

4.1 Algemeen. 

Het is noodzakelijk te weten welke positie broedseizoen 1 86 
inneemt in de reeks van bestudeerde broedseizoenen. Immers, 
bepaalde gebeurtenissen zoals bijv. een plotselinge toename van 
het aantal broedparen, kunnen een momentopname schetsen die sterk 
afwijkt van het "normale" patroon. Om dus gevonden resultaten met 
resultaten uit eerdere jaren te kunnen c.q. mogen vergelijken en 
om conclusies te kunnen trekken die algemene geldigheid bezitten, 
is het belangrijk de positie van broedsezoen 1 86 te kennen. 
Daartoe zijn de gemiddelde lichaamsmaten van Vlielandse nestjongen 
uit de jaren 1980 t/m 82, 1 85 en 1 86 in tabel 31 uitgezet. 

De gemiddelde lichaamsmaten van de nestjongen in 1 86 zijn erg 
laag. Bovendien lijkt er wat lichaamsgrootte betreft sprake te 
zijn van een dalende tendens. Worden de Vlielandse koolmezen 
steeds kleiner? 

Boersma (1987, tabel 11B) heeft de gemiddelde lichaamsmaten van 
broedvogels in verschillende jaren op een rijtje gezet. Hij 
constateerde verschillen tussen jaren, vooral wat betreft gewicht 
en vleugellengte, maar van een duidelijke afname in lichaamsgrootte 
was geen sprake. Op Vlieland komen schommelingen in het aantal 
broedparen voor (tabel 32), waarbij hoge aantallen worden gevonden 
in jaren met een goede berke- en elzezaadoogst ( Tinbergen et 
al.,1985). Echter een verwacht negatief verband tussen het aantal 
broedparen en de gemiddelde lichaamsmaten wordt niet gevonden. 

De lage gemiddelde lichaamsmaten van de nestjongen in 1 86 
worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door milieuïnvloeden en 
door klimaats factoren in het bij zonder. Het voorjaar 1 86 was 
extreem koud (zie ook Bos, 1987), waardoor de nestbouw lang werd 
uitgesteld. Toen de temperatuur steeg werd echter massaal met 
nestbouw begonnen. De gemiddelde eerste eidatum, in 1 86 33.72, 
valt zelfs een week later dan gemiddeld over de jaren 1955 t/m 
1979 (Van Noordwijk, 1980). De verdeling van eerste eidata is in 
1 86 nauw vergeleken met eerdere jaren (Bos,l987). Een periode van 
langdurige regenval in de piek van het broedseizoen had een grote 
sterfte onder de jongen tot gevolg. Deze combinatie van factoren: 
een koud voorjaar waardoor jongen verhoudingsgewijs meer energie in 
lichaamstemperatuur dan in andere jaren moeten investeren, een 
nauwere verdeling van broedsels in tijd waardoor concurrentie 
verwacht wordt heviger te zijn, en een periode van langdurige 
regenval die de broedvogels hinderde in het fourageren zal de lage 
gemiddelde lichaamsmaten hebben veroorzaakt. 

Van Noordwijk ( 1982) veronderstelt dat onder slechte omstan
digheden er een sterke negatieve correlatie zal bestaan tussen 
legselgrootte en gewicht van de jongen, terwijl deze correlatie in 
goede jaren gering, of zelfs afwezig is. Hoewel in 1 86 alle 
correlaties tussen lichaamsmaten jongen en legselgrootte negatief 
waren, werd s 1 echts een s ign i f ican te corre 1 at ie gevonden 
(Bos, 1987). De correlaties tussen lichaamsmaten jongen en aantal 
geboren jongen zijn weliswaar sterker, maar ook nu week slechts 
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één correlatie significant van nul af. Toch lijkt broedselgrootte 
belangrijker dan legselgrootte, temeer daar ook verondersteld 
wordt dat bij kleine vogels de energie die het leggen van een ei 
kost, gering is (Perrins, 1974; Alatalo et al., 1984). Dit blijkt 
ook uit de tabellen 1 en 2, waar de lichaamsmaten van de jongen 
zijn uitgezet tegen de in drie klassen opgedeelde respectievelijk 
legsel- en broedselgrootte. De lichaamsmaten van de jongen worden 
niet beïnvloedt door legselgrootte, echter wel door broedsel
grootte; de grootste jongen worden gevonden in de intermediare 
broedsels. Deze optimale broedselgrootte wordt veroorzaakt door 
twee tegenstelde factoren. Enerzijds is er bij grote broedsels 
minder voedsel per jong beschikbaar dan in kleine broedsels 
( Gibb, 1955), terwij 1 anderzijds in grote broedsels de jongen 
elkaar warm houden, waardoor de metabolische activiteit minder is 
(Mertens,1969). Kennelijk weegt, door het koude voorjaar, het 
voordeel van grote broedsels op tegen het nadeel, waardoor de 
verwachte sterke negatieve correlatie tussen lichaamsmaten van de 
jongen en broedselgrootte niet is gevonden. 

Een ander effect dat slechte voedselsituaties met zich mee
brengen is dat de erfelijkheidsgraad lager is (Van Noordwijk et 
al.,l988). Een individu zou onder slechte omstandigheden niet zijn 
genetisch 'voorgeprogrammeerde' grootte bereiken tengevolge van een 
negatieve milieu afwijking, waardoor de milieuvariantie groter 
wordt. Broedseizoen 1 86 werd gekenmerkt door een slecht voorjaar 
waardoor de lichaamsmaten van de jongen laag waren, echter de 
erfelijkheidsgraden zijn juist hoog in vergelijking met eerdere 
jaren (zie voor een overzicht Bos, 1987 blz. 53) en dus afwijkend 
van de resultaten van Van Noordwijk et al .. Het zou echter kunnen 
zijn dat juist in matige jaren grote verschillen bestaan tussen 
nesten. Sommige ouderparen kunnen hun jongen wel goed voeden, maar 
andere ouderparen slagen daar niet in, met als gevolg een grote 
milieuvariantie en lage erfelijkheidsgraden. In erg slechte jaren 
heeft elk broedsel het slecht, en hoewel de lichaamsmaten van de 
jongen dan klein zijn door de negatieve milieuafwijking, is de 
milieuvariantie niet wezenlijk verschillend van die onder goede 
omstandigheden; als gevolg van de lage milieuvariantie door 
algemeen slecht mi 1 ie u zullen er ook in slechte jaren hoge 
erfelijkheidsgraden gevonden kunnen worden. 

4.2 2e legsels. 

Als de jongen van het le legsel het nest hebben verlaten, 
moeten de ouders beslissen over het al dan niet beginnen aan een 
2e legsel. Hoewel het voorkomen van een 2e legsel bij de meeste 
soorten mezen zeldzaam is, worden 2e legsels onder bepaalde 
omstandigheden toch geproduceerd (Perrins, 1980). Koolmezen hebben 
echter frequenter 2e legsels. Vooral in jaren waarin het broed
seizoen vroeg start en de broedvogeldichtheid laag is, beginnen 
verhoudingsgewijs meer vogels aan een 2e broedsel (Kluyver,1951). 
Naast een zeer late start van het broedseizoen, was ook de 
broedvogeldichtheid in 1 86 laag, waardoor het, op grond van de late 
start verwachte gering aantal 2e legsels, enigzins gecompenseerd 
werd. Een kwart van alle broedvogels had een 2e legsel (tabel 31); 
een laag maar niet extreem percentage. Het effect van broedvogel
dichtheid op 2e legsels blijkt ook uit tabel 9. Hoewel net geen 
significant verschil is gevonden, is de afstand tot de dichtbij
zijnste nestkast (is omgekeerd evenredig met de dichtheid) groter 
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in de groep vogels met 2e legsels dan in de groep zonder 2e 
legsels. 

Des te eerder de jongen van het 1e legsel het nest verlaten, 
des te meer tijd hebben de ouders beschikbaar voor een poging het 
2e legsel groot te krijgen. Er is slechts een kleine periode 
waarin de rupsenhoeveelheid, het hoofdvoedsel van de Koolmees, in 
grote getale beschikbaar is (Van Balen, 1973). Het rupsenaanbod 
neemt na deze piek sterk af en het wordt voor de ouders dan 
moeilijk of zelfs onmogelijk om nog. jongen groot te brengen. Het 
is dus noodzakelijk zo vroeg mogelijk te starten met het 1e legsel 
wil een 2e legsel kans van slagen hebben. Dit blijkt ook in '86; de 
gemiddelde eerste eidatum van de 1e legsels verschilt significant 
tussen de groep vogels met een 2e legsel en de groep vogels zonder 
een 2e legsel, waarbij de eerstgenoemde groep vogels gem. 3i dag 
eerder legt (tabel 9, P < .0~1). 

Het is bekend dat ouderejaars vogels vroeger in het voorjaar 
territoria bezetten en dat hun ervaring van het bos en geschikte 
tourageerplaatsen hen in staat stelt eerder met broeden te beginnen 
dan onervaren jonge vogels die voor de eerste keer broeden 
(Kluyver,1951; Dhondt,1970a; Perrins,1970). Dit eerder starten van 
de oudere vogels is ook op Vlieland vastgesteld. In 1 86 is er een 
significant verschil gevonden in eerste eidatum tussen beide 
leeftijdsklassen; oudere vrouwtjes leggen gem. 2 dagen eerder dan 
2kj vrouwtjes (tabel 5, P < .05). Door de nauwere verdeling van 
broedseizoen '86 is dit tijdsverschil geringer dan in '85, toen het 
verschil ruim 5 dagen bedroeg (Boersma,1987). Verwacht wordt dat er 
dus verhoudingsgewijs meer >2kj vrouwtjes dan 2kj vrouwtjes aan een 
2e legsel beginnen. Hoewel het tijdsvoordeel van >2kj vrouwtjes op 
2kj vrouwtjes in '86 zeer gering was, blijkt toch dit vermoeden 
gegrond te zijn. Van de vrouwtjes die aan een 2e legsel beginnen is 
76% >2kj t.o.v. 56% >2kj in de gehele broedvogelpopulatie. De 
invloed van leeftijd zou groter kunnen zijn nu het broedseizoen 
laat is. 

Er zijn echter nog meer factoren die het voorkomen van een 2e 
legsel beïnvloeden. In jaren waarin het voedselaanbod groot is, 
worden meer 2e legsels geproduceerd (Perrins,1980). Ook worden in 
naaldbos meer 2e legsels geproduceerd dan in eikenbos ( Perrins, 
1980). Dit wordt veroorzaakt door verschillen in voedselbeschik
baarheid tussen de twee bostypen. In eikenbos is de rupsenhoeveel
heid groot, maar slechts tot een korte periode beperkt. Hoewel in 
naaldbos de rupsenhoeveelheid niet zo groot is als in eikenbos, is 
de periode waarin voedsel beschikbaar is over een langere tijd 
uitgestrekt. Deze langere periode valt bovendien later in het 
seizoen (Van Balen,1973). Echter een postief effect van naalhout op 
het voorkomen van een 2e legsel is niet gevonden. Het opp. 
percentage naaldhout rond de nestkast is juist groter in de groep 
vogels zonder 2e legsels dan in de groep met 2e legsels (tabel 9). 

Tenslot te is nog een groot, maar niet significant, verschil 
gevonden in het aantal uitgevlogen jongen per nest tussen de 
vogels met en zonder 2e legsels. De meeste jongen vlogen uit in de 
groep vogels zonder 2e legsels. Het effect van broedsucces op het 
voorkomen van 2e legsels is niet beschreven in de literatuur. Het 
is onduidelijk of het hier een jaarlijks terugkerend verschijnsel 
betreft. Verder onderzoek zou hieromtrent uitsluitsel kunnen geven. 
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4.3 Sexuele dimorfie. 

Het is bekend dat bij de volwassen Koolmees verschillen in 
lichaamsgrootte tussen de sexen bestaan, waarbij vooral wat 
betreft tarsus- en vleugellengte de mannetjes de grootste vogels 
zijn. Echter sexuele dimorfie bij nestjongen kan de schatting van 
de erfelijkheidsgraden bemoeilijken, doordat er een toegevoegde 
variantie bij de nestkastgemiddelden geïntroduceerd wordt. Het is 
dan wenselijk efelijkheidsgraden van vader en moeder apart op 
dochters en zonen te berekenen (Falconer,l983). Wanneer is sexuele 
dimorfie zichtbaar in nestjongen? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de lichaamsmaten van 
de jongen gesplitst naar geslacht, waarbij opgemerkt dient te 
worden dat de ges lachtbepaling van nestjongen niet volledig 
betrouwbaar is. 

Uit terugvangsten in dec~mber 1 86 en broedseizoen 1 87, van in 
1 86 geboren koolmezen blijkt nl dat van de 1 zekere 1 waarnemingen 
betreffende het geslacht ± 90% goed is gesext (Van Eek, ongepubli
ceerd). Van de 1 onzekere 1 waarnemingen betreffende geslacht 
nestjong ligt dit percentage aanzienlijk lager, ± 60%. De grootste 
problemen met de geslachtsbepaling werden veroorzaakt door de 
kleinere jongen. Daar er een positieve correlatie is aangetoond 
tussen 15e dags gewicht en overleving (Perrins, 1963) zal het 
werkelijke percentage goed gesexte jongen lager uitvallen. Hoewel 
de ges lachtsdeterminatie van de nestjongen dus niet 100% is, is 
toch gemeend deze extra variabele in dit vers lag te kunnen 
verwerken. 

Wanneer de lichaamsmaten van de jongen worden gesplitst naar 
ges lacht b 1 ij ken de mannelijke pulli wat betreft gewicht en 
tarsuslengte groter te zijn dan de vrouwelijke pulli (tabel 3). Er 
is geen verschil indien voor de geslachtsbepaling zekere (tabel 3a) 
of zowel zekere als onzekere (tabel 3b) waarnemingen betreffende 
geslacht worden gebruikt. 

Sexuele dimorfie van nestjongen is reeds lang bekend (Dhondt, 
1970b). Voor Vlieland is het beschreven door Koelewijn (1984). Ook 
hij vond significante verschillen in gewicht en tarsus lengte 
tussen mannelijke- en vrouwelijke pulli op de lOe- en 15e dag. In 
broedseizoen 1 82 echter werden er ook significante verschillen in 
vleugellengte tussen de sexen gevonden en was het verschil in 
tarsuslengte al op de Se dag significant. 

Sexuele dimorfie van nestjongen is in 1 86 reeds op de 10e 
levensdag zichtbaar en dus is het raadzaam de bovengenoemde 
splitsing in berekening van erfelijkheidsgraden te maken. Bos 
(1987) heeft deze ouder/zoon en ouder/dochter erfelijkheidsgraden 
apart berekend, maar vond geen significante verschillen tussen 
deze h 21 s. Het is dus geoorloofd de moeder/nakomelings en vader/
nakomelings erfelijkheidsgraden te gebruiken bij de berekening van 
de genetische correlaties en maternale effecten. 

4.4 Phenotypische-, genetische- en milieucorrelaties. 

Uit vergelijking met onderzoek aan Darwinvinken (genus Geospiza) 
(Boag, 1983) en Koolmees (Koelewijn, 1984) blijkt dat in 1 86 de 
berekende phenotypische en genetische correlaties laag Z1Jn 
(tabellen 33 en 34). Bovendien worden er nu veel significante 
mi 1 ieucorrelaties gevonden. Boag paste echter op zijn data een 
loglO transformatie toe, zodat vergelijken moeilijk wordt. 
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Lage phenotypische correlaties kunnen op twee manieren ontstaan 
(Atchley en Rutledge,l980), Ten eerste als voor beide eigenschappen 
lage erfelijkheidsgraden gevonden worden; de correlatie is dan 
voornamelijk van niet-additief genetische oorsprong en/of door het 
milieu bepaald. De tweede mogelijkheid onstaat wanneer de ge
netische en milieu correlatie verschillen van teken, wat volgens 
Falconer(1983) betekent dat genetische en milieuvariantie bronnen 
de eigenschappen door verschillende phys iologische mechanismen 
beïnvloeden. Deze tweede mogelijkheid is in dit onderzoek de 
hoofdoorzaak voor de lage Rp waarden, aangezien in het merendeel 
van de gevallen een positieve genetische en een negatieve milieu-
correlatie gevonden wordt. 

Vooral lage, en niet significante phenotypische correlaties 
maar ook zeer lage genetische correlaties worden gevonden in de 
gewicht-vleugel combinatie. Opvallend is dat deze combinatie juist 
die lichaamsmaten bevat, die· op de 15e levensdag van nestjong nog 
niet volgroeid zijn of kunnen zijn. Het maximale gewicht wordt 
tussen de 12e en 18e dag bereikt (Van Balen, 1967), terwij 1 de 
vleugel pas een paar maanden na het uitvliegen zijn maximale lengte 
bereikt (Koelewijn, 1984). De tarsuslengt~ is onder goede omstan
digheden reeds op de lle dag volgroeid (Garnett, 1981), terwij 1 
onder slechte omstandighP-den het tot de 13e dag kan duren voordat 
de maximale lengte wordt bereikt (Van Noordwijk,l977). 

De genetische correlaties moeder/nakomeling en vader/nakomeling 
verschillen niet of nauwelijks, hetgeen wijst op de afwezigheid van 
maternale effecten. Ook is er weinig verschil in de genetische 
correlaties op de verschillende meetdagen van de jongen. Koelewijn 
( 1984) vond echter wel verschillen in Ra waarden tussen de 
meetdagen, welke volgens hem te wijten waren aan de wisselende 
invloed van de genen tijdens de morfogenese. Er bestaan echter wel 
grote verschillen tussen de moeder/dochter en vaderfzoon cor
relaties (vergelijk de tabellen 18/19 met 20/21). Het is niet 
duidelijk waardoor deze grote verschillen zijn veroorzaakt. 
Genetische correlaties zijn echter gevoelig voor steekproeffouten, 
waardoor bij berekening van genetische correlaties een groot aantal 
waarnemingen een vereiste is (Van Vleck & Henderson, 1961). De 
bovengenoemde verschillen kunnen dus door steekproeffouten zijn 
ontstaan. 

De phenotypische en genetische correlaties zijn, zoals eerder 
vermeld (blz. 7) gemiddP-lden van de twee mogelijke correlaties. Dit 
middelen is altijd gebeurd, alhoewel alleen geoorloofd als de twee 
mogelijke correlaties niet significant van elkaar verschillen. In 
de tabellen 12 tjm 21 is aangegeven wanneer middelen niet geoor
loofd was, en hieruit blijkt dat dit vooral het geval was bij de 
berekening van de genetische correlaties. De verschillen in de twee 
mogelijke genetische correlaties worden grotendeels veroorzaakt 
door ongelijke phenotypische varianties van ouder en nakomeling. 
Het effect van deze ongelijke varianties op en de interpretatie van 
de berekende genetische correlaties zal in paragraaf 4. 6 worden 
behandeld. 
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4.5 Gezamelijk nesteffect en maternale effecten. 

Maternale effecten zijn vooral beschreven bij zoogdieren en 
vogels, dieren met een lange broedzorg. Uit literatuurgegevens 
blijkt dat met name in de veeteelt veel onderzoek aan maternale 
effecten is verricht. Het is van economisch belang te weten hoe de 
erfelijkheidsgraden door maternale effecten beïnvloed worden. Deze 
erfelijkheidsgraden zijn immers belangrijk voor de langdurige 
fokprogramma 1 s. Er is onderzoek gedaan aan o.a. runderen 
(Hohenbroken, 1971) en varkens (Robinson, 1972), maar ook aan 
gemakkelijk in gevangenschap te houden kleine zoogdieren zoals 
muizen (Falconer, 1965; Cheverud et al., 1983). De omstandigheden 
kunnen in laboratoria zo worden gemanipuleerd dat ongewenste 
invloeden kunnen worden geminimaliseerd. Eén onderzoeksmethode die 
veelvudig wordt toegepast ,is een aantal mannetjes elk met een 
aantal vrouwtjes te laten paren. De jongen worden vlak na de 
geboorte verdeeld; één helft blij ft bij de werkelijke moeder, 
terwij 1 de andere helft door een pleegmoeder wordt verzorgd. Met 
behulp van een nested Anova kunnen alle variantiecomponenten worden 
berekend. In de Koolmeespopulatie is dez& methode echter niet toe 
te passen, daar het vrouwtje niet in staat is alleen jongen groot 
te brengen. 

Er zijn we 1 (cross -fosterings) experimenten bij vogels gedaan 
waarbij pasgeboren jongen (Smith en Dhondt, 1980; Dhondt, 1981) of 
eieren (A latalo en Lundberg, 1986) bij pleegouders werden onder
gebracht. Vervolgens werden zowel de echte ouder/nakomelings als 
pleegouderfnakomelings regressies berekend en onderling vergeleken. 
De theorie hierachter was dat als de milieuïnvloed groot was, de 
jongen meer of evenveel overeenkomst( en) vertoonden met hun 
pleegouders dan met hun echte ouders; als de milieuïnvloed klein 
was dan leken de jongen alleen op hun echte ouders. De eensgezinde 
conclusie luidde dat nakomelingen overeenkomsten vertoonden met hun 
echte ouders en niet met hun pleegouders en dat parentaal effect en 
gemeenschappelijk nestomgeving geen bijdrage leveren aan de 
erfelijkheidsgraad. Smith en Dhondt ( 1980) voegden hier nog aan 
toe, dat door de afwezigheid van een sterkere gelijkenis tussen 
moeder en nakomelingen, maternale effecten geen rol hadden 
gespeeld. Opvallend was echter wel dat 6 van de 8 berekende 
moeder /nakomelings regressies groter dan de vader /nakomelings 
regressies waren en dus sterke aanwijzingen vormen voor maternale 
effecten. Hoe is de situatie op Vlieland? 

In tegenstelling tot 1 85 (Boersma, 1987), zijn de lichaamsmaten 
van de nestjongen in 1 86 niet door maternale effecten beïnvloed. 
De berekende maternale effecten bij de le legsels zijn klein en de 
phenotypische variantie die door maternale effecten verklaard kan 
worden, is verwaarloosbaar. De maternale effecten zijn bij de 2e 
legsels hoger dan in de le legsels en nemen toe met de leeftijd. 
Dit in tegenstelling tot ander onderzoek (Atchley en Rutledge, 
1980; Teuben, 1984; Price & Grant, 1985), waaruit blijkt dat 
maternale effecten juist in de tijd afnemen. Door het geringe 
aantal waarnemingen (gering aantal 2e legsels) zijn de maternale 
effecten onnauwkeurig en sterk van toeval afhankelijk. Slechts één 
cross -maternaa 1 effect wijkt significant af van de random m 

1 

verdeling en blijkt veroorzaakt te worden door ouderejaars 
mannetjes nadat op leeftijd van de ouders is gesplitst; een echt 
paternaa 1 effect. De vele onverklaarbare negatieve additief 
genetische varianties doen echter vermoeden dat bij berekening van 
de cross-maternale effecten niet aan alle voorwaarden is voldaan. 
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Maternale effecten of i.h.a. parentale effecten zijn dus 
nauwelijks aanwezig of niet aantoonbaar. Een effect van gemeen
schappelijk milieu, te vinden als toegevoegde variantie in de full 
sibs anova, blijkt overeenkomstig met Koelewijn (1984) en Boersma 
(1987) wel aanwezig. Ook nu verklaart de iVd + Vc term een groot 
deel van de totale phenotypische variantie in de lichaamsmaten van 
de jongen. De twee variantiecomponenten die deze term bevat, de 
dominantie variantie (Vd) en de variantie tengevolge van milieufac
toren die nestgenoten gemeenschappelijk hebben minus het berekende 
maternaal effect (Vc), zijn niet van elkaar te scheiden. Indien 
echter de dominantie variantie klein is (zie Leamy,1976) wordt de 
iVd + Vc term in hoofdzaak door Vc bepaald. Zelfs al is Vd groot, 
dan nog zal een aanzienlijk deel van de term aan Vc toe te 
schrijven zijn. 

De Vc verschilt van de 1 common environment' variantie (Vee) uit 
vergelijking 9. Eerstgenoemde bevat geen maternale effecten, 
m.u.v. echter van maternale effecten die niet met het phenotype 
van de moeder gecorreleerd zijn; deze effecten zijn wel in Vc 
opgenomen, het reeds behandelde nadeel van het model. De 1 common 
environment 1 variantie (Vee) wordt in zoogdieren, vnl. door 
maternale effecten veroorzaakt (Falconer, 1983). De maternale 
effecten in 1 86 zijn klein, zodat Vee en Vc niet veel zullen 
verschillen. Kennelijk heeft, op het heterogene Vlieland, de 
omgeving rond de nestkast grote invloed op de lichaamsmaten van de 
jongen. Koelewijn ( 1984) kon, ondanks dat in 1982 gemiddeld 
éénderde van de phenotypische variantie in tarsus en gewicht van 
nestjongen door Vee verklaard werd, dit 1 nestkasteffect 1 over de 
jaren 1 80 t/m 1 82 niet aantonen. De reden hiervoor zou wel eens 
kunnen Z1Jn, dat door klimaatsverschillen tussen jaren, het 
nestkasteffect per jaar verschilt. Een cross-fosterings experiment 
op Vlieland zou misschien opheldering kunnen verschaffen over de 
invloed van het gezamelijk nesteffect op de lichaamsmaten van de 
nestjongen. 

4.6 Varianties. 

Eén van de voorwaarden wil de éénouder/nakomelings regressie een 
schatting voor de helft van de erfelijkheidsgraad (b=-!h 2

) op
leveren, is dat de phenotypische variantie van ouders en nakomelin
gen gelijk moet zijn. Dit impliceert dat metingen aan ouders en 
nakomelingen in éénzelfde ontogenetisch stadium moeten worden 
verricht. De phenotypische variantie van de nakomelingen is echter 
beduidend groter dan van de ouders (vergelijk tabellen 3a met 7A) 
en dit heeft zijn effect op de erfelijkheidsgraadsschatting. De 
h 2 schatting wordt hierdoor te groot en zou gecorrigeerd moeten 
worden door het quotïent Vpouder/Vpnakomeling te vermenigvuldigen 
met de berekende h 2 (Falconer,l983; blz. 153). Deze overschatting 
wordt zièhtbaar ·als de éénouder/nakomelings regressiecoëfficïenten, 
berekend met de gestandaardiseerde waarnemingen (tabel llB) worden 
vergeleken met de regressiecoëffïenten waar standaardisatie niet 
plaats heeft gevonden (tabel lOb). Standaardisatie van waarnemingen 
heeft immers tot gevolg dat alle varianties gelijk zijn aan één, 
zodat bovengenoemde correctie al is toegepast. De ongecorrigeerde 
b's zijn gemiddeld een factor 1. 5 a 2 hoger dan de gecorrigeerde 
b's; en daarmee ook h 2 . 
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Omdat de moeder/nakomeling en de vader/nakomeling phenotypische
' genetische- en milieu correlaties met zowel de gestandaardiseerde 
(tabellen 29 en 30) als engestandaardiseerde waarnemingen (tabellen 
12 t/m 14) zijn berekend, is het mogelijk het effect van de 
correctie in h 2 's op deze waarden te bepalen. 

Standaardisatie van waarnemingen heeft op de Rp, Ra en Re 
waarden de volgende gevolgen: 

- Geen effect op de phenotypische correlatie en de 
standaardfouten bij deze correlatie. 

- Wel effect op de genetische correlatie maar de verandering 
is voor de lichaamsmatencombinaties verschillend; effect 
op TRS/GEW en GEW/LVL correlaties wisselt voor de ver
schillende meetdagen en is i.h.a. gering, terwijl de 
TRS/LVL correlaties sterk afnemen. 

- De standaardfouten van de genetische correlaties nemen 
sterk toe en zijn nu vergelijkbaar met die gevonden door 
Boag(1983) en Koelewijn(1984). 

- Veel van de milieu correlaties nemen sterk af, evenals de 
standaardfouten bij deze correlaties en zijn nu erg laag. 

De ongecorrigeerde h 2 schattingen vertroebelen dus het beeld van 
de berekende genetische- en milieucorrelaties en zijn de veroor
zakers van de irreëel lage standaardfouten bij de genetische 
correlaties. Het is belangrijk deze, door de ongelijke pheno
typische variantie van ouders en nakomelingen veroorzaakte, 
moeilijkheden in volgend onderzoek te vermijden. Dit is mogelijk 
door de in dit onderzoek gebruikte adult- ouderwaarden te vervangen 
door de 15e dags-ouderwaarden of alle waarnemingen te standaar
diseren. 

4.7 Genetische correlatie en de gecorreleerde respons 

Het belang van genetische correlaties, zoals al is benadrukt, 
ligt vooral in het analyseren van natuurlijke selectie. Selectie 
op eigenschap x kan een genetische verandering teweegbrengen bij 
een andere eigenschap y, indien er een genetische correlatie 
bestaat tussen x en y. Selectie op lichaamsmaten bij de Koolmees 
is vastgesteld in verscheidene onderzoeken (Perrins,1965; Garnett, 
1981; Koelewijn,1984). 

De verschuiving van het populatiegemiddelde door selectie is de 
respons (R), nauwkeuriger gedefiniëerd als het verschil tussen de 
gemiddelde phenotypische waarde van de nakomelingen van geselec
teerde ouders en de gehele oudergeneratie voordat selectie optrad 
(Falconer,1983). Uit deze definitie volgt: 

(26) 

waarbij h 2 de erfelijkheidsgraad van de desbetreffende eigenschap 
is en S het selèctieverschil. Het selectieverschil is het verschil 
in de gemiddelde phenotypische waarde van de geselecteerde ouders 
en de gehele ouderpopulatie voordat selectie plaatsvond. Indien er 
nu een genetische correlatie bestaat tussen de eigenschappen x en y 
en er selectie op eigenschap x plaatsvindt, is de verandering in y 
de gecorreleerde respons. Let wel, er mag alleen selectie optreden 
op eigenschap x, dus niet op eigenschap y. 
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De gecorreleerde respons voor eigenschap y (CRy) is dan gedefi
niëerd als: 

CRy = i • hx • hy • Ra • apy (27) 

waarbij i de intensiteit van de selectie is en apy de pheno
typische standaarddeviatie van eigenschap y is. De intensiteit van 
de selectie is verder op te splitsen. 

i = S I apx (28) 

Koelewijn (1984) heeft de gemiddelde 15e ciagsmaten bepaald voor 
alle jongen uit broedseizoen 1 82 en die van die jongen die als 
adult zijn teruggevangen. Het verschil tussen de gemiddelden van 
deze groepen is het selectieverschil. Deze waarde, tesamen met de 
berekende directe respons en 'intensiteit van selectie staan vermeld 
in tabel 35. De erfelijkheidsgraden zijn afkomstig uit genetische 
correlatie berekening tussen tarsus en gewicht in dit onderzoek. De 
gecorreleerde respons is berekend voor verschillende Ra waarden 
(tabel 36). 

De gecorreleerde respons voor tarsus (CRtrs) is zelfs bij een 
lage Ra waarde ( Ra ~ . 55 ) gelijk aan de directe respons. De 
gecorreleerde respons voor gewicht is echter voor alle Ra waarden 
lager dan de directe respons. 

De in dit onderzoek gevonden genetische correlatie tussen 
tarsus en gewicht is laag ( . 17 ) , maar de gecorreleerde respons 
voor tarsus is nog al tijd éénderde van de berekende directe 
respons. 

4.8 Assortatieve paring. 

Zoals eerder vermeld (blz. 5) beïnvloedt assortatieve paring de 
schatting van de erfelijkheidsgraad. De éénouder/nakomeling en 
midouderjnakomeling covarianties worden hierdoor opgehoogd. De 
éénouderjnakomelings regressie (bop) welke een schatting voor de 
helft van de erfelijkheidsgraad zou zijn, is dan als volgt 
weertegaven (Falconer,l983): 

bop = !Va • (1 + r) I Vp = !h2 
• (1 + r) (29) 

waarbij r de phenotypische correlatie tussen de ouders is. De 
erfelijkheidsgraad wordt door assortatieve paring overschat. Deze 
overschatting treed niet op bij midouder/nakomelings regressies, 
daar de covariantie en de phenotypische variantie met dezelfde 
factor wordt opgehoogd. 

Assortatieve paring is in 1 86 (Bos, 1987) niet vastgesteld en 
ook de bevindingen van Klerks (1981), Van Noordwijk et al. (1985) 
en Boersma ( 1987) wijzen op random paring. Assortatieve paring 
speelt in de Vlielandse populatie geen rol van betekenis. 

In broedseizoen 1 82 (Koelewijn, 1984) en 1 83 (Van der Heide, 
1984) werden echter wel significante correlaties tussen vleugel
lengte van de ouders gevonden. Deze correlaties waren niet het 
resultaat van assortatieve paring, maar werden veroorzaakt door 
een combinatie van twee factoren; een verhoogd aantal paringen 
binnen de jaarklassen (Koelewijn, 1984; Boersma, 1987) en het feit 
dat de vleugellengte na de rui in het 2e kalenderjaar toeneemt 
(Van Balen,l967; Perrins,1980; zie ook tabel 7A, P < .001). 
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5. Samenvatting. 

In deze studie is onderzoek verricht naar indirecte erfelijke 
effecten van oecologisch belangrijke eigenschappen in een Kool
meespopulatie. Het veldwerk vond plaats op het waddeneiland 
Vlieland in het broedseizoen 1 86. 

Ondanks het koude voorjaar, waardoor de lichaamsmaten van de 
nestjongen laag waren in vergelijking tot andere jaren, werden 
toch hoge erfelijkheidsgraden gevonden. De berekende phenotypische
, genetische- en milieucorrelaties zijn laag. Significante 
genetische correlaties worden gevonden tussen tarsus lengte en 
gewicht op tiende en vijftiende levensdag jongen, en tussen tarsus-

en vleugellengte alleen op de tiende dag. De berekende (cross)
maternale effecten zijn laag en de phenotypische variantie die door 
het maternaal effect verklaard wordt, is verwaarloosbaar. Eén 
crossmaternaal effect, tussen gewicht ouder en vijtiende dag 
tarsuslengte jongen, is significant en blijkt door de oudere 
mannetjes veroorzaakt te worden. De phenotypische variantie in de 
lichaamsmaten van de nestjongen blijkt sterk door het gemeenschap
pelijk milieu beïnvloedt te worden. Dit betekent dat er aanzien
lijke verschillen tussen nesten bestaan. De ongelijke ouder en 
nakomelings phenotypische varianties resulteerden in een over
schatting van de éénouderjnakomelings erfelijkheidsgraden, waardoor 
ook de genetische- en milieucorrelaties met bijbehorende stan
daardfouten werden beïnvloed. 
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8. Overzicht gebruikte afkortingen. 

LGG 
AGJ 
GEW05 
GEWlO 
GEW15 
TRS 
LVL 
2kj 
>2kj 
gem. 
sd. 
var. 
S.E. 
N 
N.S. 
~'f 

** 
*** 

legselgrootte 
aantal geboren jongen per nest 
gewicht van jongen op de Se levensdag 
gewicht van jongen op de lOe levensdag 
gewicht van jongen op de 15e levensdag 
lengte van de tarsus 
lengte van de vleugel 
adult is in het 2e kalenderjaar, in 1985 geboren 
adult is ouder dan 2 kalenderjaren, voor 1985 geboren 
gemiddelde 
standaarddeviatie 
variantie 
standaardfout 
aantal waarnemingen 
niet significant 
.01 < p < .05 
.001 < p < .01 
p < .001 

Vp phenotypische variantie 
Vg genetische variantie 
Ve milieu variantie 
Va additief genetische variantie 
Vc variantie als gevolg van gemeenschappelijke omgeving 
Vm variantie als gevolg van maternaal effect 
Vd dominantie variantie 
m 
m' 
h2 
b 
COVm,n 
COVv,n 
COVfs 
Rp 
Ra 
Re 
s 
i 
R 
CRgew 

maternaal effect 
cross-maternaal effect 
erfelijkheidsgraad 
regressiecoëfficiënt 
covariantie tussen moeder en nakomeling 
covariantie tussen vader en nakomeling 
covariantie full sibs 
phenotypische correlatie 
genetische correlatie 
milieu correlatie 
selectie verschil 
intensiteit van selectie 
respons 
gecorreleerde respons van gewicht 

Eenheden zijn: 

GEW 
TRS 
LVL 
eilengte 
eibreedte 
eivolurne 
eerste eidatum 
geboortedatum jongen 
afstand tot buren 

gr 
mm 
mm 
.1 mm 
.1 mm 
.001 mm3 

aprildatum ( 1 mei = 31 april ) 
aprildatum 
afstand tot dichtstbijzijnde bezette 
nestkast in m 
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9. Tabellen. 

Tabel 1. Lichaamsmaten jongen gesplitst naar legselgrootte. 

LGG <= 8 LGG = 9 LGG >= 10 sign. 
gem. var. gem. var. gem. var. verschil 

GEW05 7.43 .77 7.05 . 57 6.92 1. 22 N.S . 
GEW10 14.17 2.85 13.63 2.25 13.28 3.07 N.S. 
GEW15 16.29 2.03 15.94 1. 70 15.66 2.09 N.S. 
TRS05 11.56 1.12 11.44 .45 11.53 1. 42 N.S. 
TRS10 17.81 1. 12 17.67 1.12 17.48 1.10 N.S. 
TRS15 19.16 .43 19.06 . 32 19.05 . 35 N.S . 
LVL10 29.78 16.09 29.68 14.20 28.48 17.33 N.S. 
LVL15 48.22 21.90 47.80 19.20 47.84 14.15 N.S. 

(N = 28-31) (N = 28-29) (N = 19-24) 

Tabel 2. Lichaamsmaten jongen gesplitst naar aantal geboren 
jongen per nest. 

AGJ < 7 AGJ 7 of 8 AGJ > 9 sign. 
gem. var. gem. var. gem. var. verschil 

GEW05 7.08 .96 7.36 .72 6.95 .91 N.S. 
GEW10 13.80 4.03 14.32 1. 06 12.90 2.98 '~* 
GEW15 16.20 2.24 16.20 1. 65 15.52 1. 91 N.S. 
TRS05 11.25 1. 06 11.67 .99 11.52 .79 N.S. 
TRS10 17.63 1. 23 18.02 .67 17.23 1. 30 '~ 
TRS15 19. 18 .46 19.18 .29 18.89 .34 N.S. 
LVL10 28.75 17.58 30.93 7.59 27.89 20.15 ""i': '"i': 

LVL15 47.81 26.70 49.00 9.68 46.61 21.81 N.S. 
(N = 21-23) (N = 32-34) (N = 22-27) 
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Tabel 3. Lichaamsmaten gesplitst naar geslacht. 
a. zekere waarnemingen betreffende geslacht 
b. zowel zekere als onzekere waarnemingen 

betreffende geslacht 
a 

vrouwtjes mannetjes sign. 
gem. var. gem. var. verschil 

GEW05 7.53 1. 51 7.66 1. 54 N.S. 
GEWlO 14.12 2.25 14.54 2.69 ,'c 
GEW15 15.88 1. 96 16.50 2.66 *,h'c 
TRS05 11.96 1. 66 11.87 1. 51 N.S. 
TRS10 17.96 . 74 18.25 .85 ,'c* 
TRS15 19.05 .32 19.47 .41 *** 
LVL10 31. 12 12.60 31.20 12.67 N.S. 
LVL15 49.11 10.96 49.51 14.59 N.S. 

(N = 163-167) (N = 174-177) 

b 

vrouwtjes mannetjes sign. 
gem. var. gem. var. verschil 

GEW05 7.46 1. 39 7.60 1.54 N.S. 
GEWlO 14.0B 2.2B 14.40 2.79 ,>c 

GEW15 15.82 2.43 16.42 2.72 *''(* 
TRS05 11. BB 1. 54 11. 7B 1. 51 N.S. 
TRS10 17.93 .B1 1B. 15 .BB *,'c 
TRS15 19.02 .42 19.3B .46 *,'c~': 

LVL10 30.95 13.54 30.BO 13.76 N.S. 
LVL15 4B.B6 13.25 49.0B 15.6B N.S. 

(N = 226-231) (N = 232-236) 
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Tabel 4. Lichaamsmaten jongen gesplitst naar leeftijd van ouders. 
a. leeftijd moeder 
b. leeftijd vader 
c. teken van afwijking met populatiegemiddelde 

a 

2 kj > 2 kj sign. 
gem. var. gem. var. verschil 

GEW05 7.12 2.47 7.19 2.17 N.S. 
GEW10 13.71 4.88 13.82 3.65 N.S. 
GEW15 16.30 2.85 15.82 3.11 *''( 
TRS05 11.50 2.06 11.57 2.28 N.S. 
TRS10 17.68 1. 99 17.76 1. 43 N.S. 
TRS15 19.16 .63 19.12 . 53 N.S . 
LVL10 29.08 28.04 30.12 20.88 * 
LVL15 48.20 27.66 48.38 18.86 N.S. 

(N = 203-276) (N = 284-325) 

b 

2 kj > 2 kj sign. 
gem. var. gem. var. verschil 

GEW05 7.33 2.34 7.13 2.28 N.S. 
GEW10 13.63 6.17 13.80 3.39 N.S. 
GEW15 16.43 2.96 15.80 2.81 **''( 
TRS05 11.71 2.25 11.47 2.19 N.S. 
TRS10 17.47 2.25 17.81 1. 45 'Ir 

TRS15 19.02 .68 19. 15 .52 N.S. 
LVL10 28.94 31.42 29.87 21.09 N.S. 
LVL15 47.80 34.20 48.25 17.92 N.S. 

(N = 110-131) (N = 370-424) 

c 

vrouw man 
2kj >2kj 2kj >2kj 

GEW05 + + 
TRS05 + + 

GEW10 + + 
TRS10 + + 
LVL10 + + 

GEW15 + + 
TRS15 + + 
LVL15 + + 
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Tabel 5. Nest- en vegetatiegegevens gesplitst naar leeftijd vrouw. 

aantal 
eerste eidatum 
legselgrootte 
geboortedatum jongen 
aantal geboren jongen 
aantal uitgevlogen jongen 
afstand tot buren 
oppervlakte loofhout 
oppervlakte naaldhout 
eilengte 
eibreedte 
eivolurne 

2 kj 

40 
35.43 
8.50 

55.58 
7.18 
5.80 

132.48 
29.69 
.52. 92 
17.58 
13.29 

1538.88 

> 2 kj 

43 
33.53 
9.16 

54.37 
7.65 
6.48 

125.07 
29.62 
57.71 
17.36 
13.20 

1499.33 

sign. 
verschil 

* 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 

Tabel 6. Nest- en vegetatiegegevens gesplitst naar leeftijd man. 

aantal 
eerste eidatum 
legselgrootte 
geboortedatum jongen 
aantal geboren jongen 
aantal uitgevlogen jongen 
afstand tot buren 
oppervlakte loofhout 
oppervlakte naaldhout 

2 kj 

17 
36.76 

8. 76 
57.06 

7.71 
6.38 

141. 70 
24.06 
63.29 
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> 2 kj 

60 
34.05 

8. 73 
54.48 

7.25 
6.26 

117.00 
30.71 
55.64 

sign. 
verschil 

N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 



Tabel 7A. Gemiddelde lichaamsmaten en varianties van de 
broedvogels, totaal en gesplitst op leeftijd. 

a 

GEW 
TRS 
LVL 

b 

GEW 
TRS 
LVL 

a. vrouwtjes 
b. mannetjes 

totaal 
gem. var. 

17.24 1.17 
19.03 .44 
72.94 3.93 

(N = 68-71) 

totaal 
gem. var. 

17.80 .67 
19.62 . 44 
76.53 4.22 

(N = 45-48) 

2 kj 
gem. var. 

17.29 1.09 
18.94 . 48 
71.61 1.83 

(N = 33-35) 

2 kj 
gem. var. 

17.63 . 44 
19.33 .68 
74.78 4.10 

(N = 15-16) 

> 2 kj sign. 
gem. var. verschil 

17.19 1.26 
19.12 . 40 
74.24 2.61 

(N = 34-36) 

N.S. 
N. S. 

> 2 kj sign. 
gem. var. verschil 

17.88 .78 N.S. 
19. 78 . 25 ,~r 

77.41 2.04 *** 
(N = 30-32) 

Tabel 7B. Gemiddelde en varianties van de lichaamsmaten broed
vogels, en verschil in variantie tussen de sexen. 

GEW 
TRS 
LVL 

vrouwtjes 
gem. var. 

17.24 1. 17 
19.03 .44 
72.94 3.93 

(N = 68-71) 

mannetjes 
gem. var. 

17.80 .67 
19.62 .44 
76.53 4.22 

(N = 45-48) 
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F-val 

1. 746 
1.000 
1. 074 

sign. 

N.S. 
N.S. 



Tabel 8. Lichaamsmaten ouders gesplitst naar de aanwezigheid 
van een tweede legsel. 

GEW 
TRS 
LVL 

vrouwtjes 
1 legsel 2 legsels 

17.23 
19.02 
72.96 

(N=44-47) 

17.17 
19.06 
73.28 

(N=20) 

sign. 

N.S. 
N.S. 
N.S. 

mannetjes 
1 legsel 2 legsels sign. 

17.66 
19.59 
76.26 

(N=29-31) 

18.03 
19.59 
76.83 

(N=14-15) 

N.S. 
N.S. 
N.S. 

Tabel 9. Nest- en vegetatiegegevens van de Ie legsels gesplitst 
naar de aanwezigheid van een tweede legsel. 

1 legsel 2 legsels t-val sign. 

aantal 59 28 
eerste eidatum 35.07 31.65 3.937 ,h'r* 

legselgrootte 8.50 9.24 2.470 ''r 

geboortedatum jongen 55.00 52.85 2.727 *''r 

aantal geboren jongen 7.35 7.44 .224 N.S. 
aantal uitgevlogen jongen 6.58 5.65 1. 667 N.S. 
afstand tot buren 109.01 158.85 1.962 N.S. 
oppervlakte loofhout 26.02 36.33 1. 566 N.S. 
oppervlakte eik 14.29 9.75 1.502 N.S. 
oppervlakte naaldhout 61.80 46.00 2.342 ,'r 
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Tabel 10. Regressiecoefficienten(b) van de jongen maten op de 
maten van hun ouders, waarbij elk jong als afzonder
lijke waarneming geldt. (b = fh 2 ) 

a. 1985, 1e legsels(Boersma,1987) (N = 516-620) 
b. 1986, 1e legsels(Deze studie) (N = 286-485) 
c. 1986, 2e legsels(Deze studie) (N = 80 - 88) 

a 

moeder vader verschil m/v 

GEW05 -.170 ± .064 ** -.006 ± .076 N.S. 
GEW10 .119 ± .110 .195 ± .117* N.S. 
GEW15 .183 ± .103 * . 293 ± . 111 *'~ N.S . 
TRS05 . 137 ± .101 .116 ± .108 N.S . 
TRS10 -.034 ± . 094 -.160 ± .103 N.S. 
TRS15 -.045 ± .062 -.053 ± .066 N.S. 
LVL10 -.390 ± .127 ** .192 ± .110 * .,.,~ 

LVL15 -.287 ± .119 '~* .062 ± .101 ,~ 

b 

moeder vader verschil m/v 

GEW05 . 152 ± .066 * -.049 ± .100 N.S . 
GEW10 .245 ± . 092 ** .274 ± .138 * N.S . 
GEW15 .551 ± . 078 *** .485 ± .120 **'~ N.S . 
TRS05 .298 ± .104 ** .217 ± .124 N.S. 
TRS10 .435 ± . 092 *** .294 ± .111 ** N.S . 
TRS15 . 250 ± . 057 '~** .178 ± .068 *'': N.S . 
LVL10 . 285 ± .115 * .129 ± .132 N.S . 
LVL15 .119 ± .117 .076 ± .132 N.S. 

c 

moeder vader verschil m/v 

GEW05 .025 ±1. 153 .004 ± .573 N.S. 
GEW10 .109 ±1. 133 -.001 ± .568 N.S. 
GEW15 . 285 ±1.090 . 038 ± .573 N.S . 
TRS05 .125 ± .644 -.021 ± .694 N.S. 
TRS10 .084 ± .647 . 083 ± .705 N.S . 
TRS15 ."004 ± .664 . 129 ± .717 N.S . 
LVL10 .016 ±2.046 . 012 ±1. 497 N.S . 
LVL15 -.053 ±2.066 -.043 ±1. 493 N.S. 
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Tabel 11A. Covarianties full sibs en covarianties nakomelingen 
met beide ouders. 
.a. 1985, 1e legsels(Boersma,1987) (N = 516-620) 
b. 1986, 1e legsels(Deze studie) (N = 253-302) 
c. 1986, 2e legsels(deze studie) (N = 53- 59) 

a 

COV fs COVm,n COVv,n 

GEW05 .444 -.144 -.004 
GEW10 .552 .043 .078 
GEW15 .572 .075 .129 
TRS05 .476 .058 .048 
TRS10 .506 -.016 -.070 
TRS15 .555 .035 . 039 
LVLlO .596 -.135 .082 
LVL15 .624 -.112 .028 

b 

COV fs COVm,n COVv,n 

GEW05 .227 .087 -.035 
GEW10 .517 .062 .120 
GEW15 .549 .271 .252 
TRS05 .329 .121 .103 
TRS10 .565 .219 .192 
TRS15 .447 .208 .143 
LVL10 .516 .132 .087 
LVL15 .551 .098 .047 

C· 

COV fs COVm,n COVv,n 

GEW05 -. 017 -.158 .059 
GEW10 -.106 .055 -.063 
GEW15 .533 .400 -.247 
TRS05 .091 .149 .055 
TRS10 . 035 .120 .063 
TRS15 .344 .045 -.175 
LVL10 ."043 .044 .002 
LVL15 .324 -.143 -.271 

36 



Tabel llB. Berekende regressiecoëfficiënten moederfnakomeling en 
vaderfnakomeling voor de verschillende lichaamsmaten. 
1e legsels, waarnemingen zijn gestandariseerd.(N=253-302) 

moeder vader verschil mfv 

GEW05 .087 ± .058 -.035 ± .058 -Ir-lr 

GEW10 .062 ± .059 . 120 ± .059 * N.S . 
GEW15 .271 ± .060 **,'r . 252 ± .060 *** N.S . 

'TRS05 .121 ± . 058 ,'r . 103 ± . 059 N.S . 
TRS10 .219 ± .059 **,'r .192 ± . 059 ** N.S . 
TRS15 . 208 ± .062 -Ir* -Ir .143 ± .063 * N.S . 
LVL10 .132 ± . 057 ,'r . 087 ± .058 N.S . 
LVL15 . 098 ± .060 .047 ± .060 N.S . 

Tabel 12. Phenotypische (Rp)' genetische (Ra) en milieu-
correlaties (Re) tussen tarsus en gewicht van 
nakomeling op ouder met standaardfout en 
significantie. (N = 253-292) 

ouder dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

vrouw 5 . 05 ± .06 1) .12 ± .02 **,'r -.01 ± .01 
10 .08 ± .06 . 18 ± .02 **,'r -.09 ± .03 -lr,'r 
15 .09 ± .06 .11 ± .01 ,'r** 

man 5 -.03 ± .06 -.31 ± 
10 .10 ± .06 .20 ± .01 *,'r* -.37 ± .06 ")':~'(* 

15 . 17 ± .06 ** . 19 ± .01 **,'r .93 ± .18 .,':*;': 

mid- 5 .01 ± .06 .01 ± .12 .02 ± .01 ·;': 

ouder 10 . 12 ± .06 * . 19 ± .02 ,'r** .11 ± .02 **'~ 
15 . 17 ± .06 *"'< . 15 ± .01 -/r,h'r 1. 56 ± . 64 ,'r 

1) de kans dat de twee phenotypische of genetische 
correlaties waaruit resp. Rp en Ra zijn opgebouwd 
van elkaar verschillen. 

.01 < p < .05 

.001 < p < .01 
·p > .001 
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Tabel 13. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties 
tussen tarsus en vleugel van nakomeling op ouder 
met standaardfout en significantie. (N = 253-279) 

ouder dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

vrouw 10 . 09 ± .06 .23 ± .01 *** -. 78 ± . 09 *~'dr 

15 .11 ± .06 . 29 ± .02 *** -.10 ± .02 **~'r: 

man 10 .14 ± .06 * .35 ± .01 *** -.70 ± .08 ~'r:** 

15 .10 ± .06 .24 ± .04 *** .03 ± .01 *~'r: 

mid- 10 . 15 ± . 06 ~'r: .28 ± .01 **~'r: -.05 ± .02 * 
ouder 15 . 13 ± . 06 ., . .27 ± . 03 *** .09 ± .01 "'•*~': 

Tabel 14. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties 
tussen gewicht en vleugel van nakomeling op ouder 
met standaardfout en significantie. (N = 261-286) 

ouder dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

vrouw 10 .02 ± .06 .06 ± . 02 *•'r: -.03 ± . 01 *"'• 
15 -.03 ± .06 -.11 ± .01 *** 

man 10 .01 ± . 06 .03 ± .02 -.05 ± . 02 , .. 
15 .00 ± .06 .02 ± .02 

mid- 10 .01 ± .06 . os ± . 02 , .. -.01 ± .01 
ouder 15 .02 ± .06 -.05 ± .02 * .32 ± .62 
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Tabel 15. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties 
tussen tarsus en gewicht van midnakomeling op ouder 
met standaardfout en significantie. (N = 39-41) 

ouder dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

vrouw 5 .15 ± .16 .22 ± . 09 ~'r . 19 ± .13 
10 .13 ± .16 .22 ± .08 ** -.07 ± .41 
15 .15 ± . 16 .16 ± . 05 ** 

man 5 -.05 ± .16 -.26 ± 
10 .15 ± .16 .22 ± . 05 *** -.32 ± . 03 *~'r* 

15 . 28 ± .16 .24 ± . 05 *** 

mid- 5 .08 ± .16 . 09 ± .31 .12 ± .07 
ouder 10 .18 ± .16 .22 ± .08 ** .34 ± .15 * 

15 .28 ± .16 .20 ± .07 ** 

Tabel 16. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties 
tussen tarsus en vleugel van midnakomeling op ouder 
met standaardfout en significantie. (N = 39-41) 

ouder dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

vrouw 10 .16 ± .16 .29 ± . 05 *** -2.43 ±9.31 
15 . 17 ± .16 .35 ± . 09 *** -.08 ± .15 

man 10 .16 ± .16 .36 ± .09 *** -.23 ± .22 
15 .15 ± .16 .31 ± .14 * .06 ± .09 

mid- 10 .21 ± .16 .31 ± .07 *** .14 ± . 17 
ouder 15 .21 ± .16 .33 ± . 13 ~'r .22 ± .08 * 

Tabel 17. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties 
tussen gewicht en vleugel van midnakomeling op ouder 
met standaardfout en significantie. (N = 40-42) 

ouder dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

vrouw 10 .04 ± .16 .11 ± .09 -.12 ± . 17 
15 .01 ± .16 .04 ± .05 

man 10 .04 ± .16 .14 ± . 09 -.29 ± .24 
15 . 05 ± .16 .18 ± .07 * 

mid- 10 .06 ± .16 .12 ± .10 .02 ± .12 
ouder 15 .04 ± .16 .10 ± .07 
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Tabel 18. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties van 
moeder en dochter met standaardfout en significantie, 
waarbij alleen zekere waarnemingen betreffende geslacht 
dochter zijn gebruikt. (N = 88-90) 
a. TRS-GEW 
b. TRS-LVL 
c. GEW-LVL 

dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

i! 5 -.07 ± .11 -. 45 ± 
10 .04 ± .11 .07 ± .20 . 05 ± .06 
15 .01 ± .11 -.01 ± .14 

b 10 -.08 ± .11 -.22 ± .37 -.04 ± . 05 
15 -.04 ± .11 -1.79 ± 

~ 10 -.07 ± .11 -.28 ± . 33. .01 ± .05 
15 -.09 ± .11 -.44 ± 

Tabel 19. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties van 
moeder en dochter met standaardfout en significantie, 
waarbij zowel zekere als onzekere waarnemingen betref-
fende geslacht dochter zijn gebruikt. (N = 115-120) 
a. TRS-GEW 
b. TRS-LVL 
c. GEW-LVL 

dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

a 5 .01 ± .09 .06 ± .32 -.01 ± . 03 
10 .06 ± .09 .09 ± .11 .07 ± . 05 
15 .00 ± .09 -.02 ± .23 

b 10 -.04 ± .09 -.08 ± . 19 -.03 ± .04 
15 -.06 ± .09 -.20 ± 

~ 10 -.02 ± .09 -.07 ± .14 .01 ± .05 
15 -.07 ± .09 -. 76 ± 
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Tabel 20. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties van 
vader en zoon met standaardfout en significantie, 
waarbij alleen zekere waarnemingen betreffende 
geslacht zoon zijn gebruikt. (N = 95-99) 
a. TRS-GEW 
b. TRS-LVL 
c. GEW-LVL 

dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

.!! 5 .06 ± .10 .10 ± .20 .18 ± .15 
10 .22 ± . 10 ,-r .24 ± .03 **•'r 

15 .24 ± . 10 ~'r ... . 35 ± . 08 -Ir 

b 10 .21 ± . 10 >'r . 35 ± .06 **•'r .01 ± .13 
15 .11 ± .10 .20 ± .24 .11 ± . 05 -Ir 

E. 10 .13 ± .10 .33 ± . 03. >'r-lr>'r 

15 .03 ± .10 .06 ± .05 

Tabel 21. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties van 
vader en zoon met standaardfout en significantie, 
waarbij zowel zekere als onzekere waarnemingen 
betreffende geslacht zoon zijn gebruikt. (N = 122-126) 
a. TRS-GEW 
b. TRS-LVL 
c. GEW-LVL 

dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

.!! 5 .00 ± .09 -.04 ±2.18 -.01 ± .03 
10 . 17 ± .09 .21 ± .03 ''r*~'r 

15 .22 ± .09 -;'( .21 ± . 05 **~'r 

b 10 . 17 ± .09 . 35 ± .06 *''r>'r -.03 ± .08 
15 .12 ± .09 .22 ± .12 .10 ± . 04 ,-r 

E. 10 .08 ± .09 .22 ± .04 *•'dr 

15 .04 ± .09 .14 ± .04 >b'r* 
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Tabel 22. Berekende waarden m, Va, Vm en -!Vd + Vc. 
a. 1985, 1e legsels(Boersma,1987) (N = 516-620) 
b. 1986, 1e legsels(Deze studie) (N = 253-302) 
c. 1986, 2e legsels(Deze studie) (N = 53- 59) 

a 

m Va Vm -!Vd + Vc 

GEW05 -.1174 -.0080 .0138 
GEW10 -.0346 .1885 .0012 .4767 
GEW15 -.0546 .2655 .0030 .4508 
TRS05 .0093 .0960 .0001 .4271 
TRS10 .0538 -.1360 .0029 
TRS15 -.0043 . 0.782 .0000 .5171 
LVL10 -.2165 .1815 .0469 .4937 
LVL15 -.1401 .0599 .0196 .5824 

b 

m Va Vm -!Vd + Vc 

GEW05 .1220 -.0651 .0149 
GEW10 -.0582 .2469 .0034 .4042 
GEW15 .0191 .4970 .0004 .2960 
TRS05 .0179 .2039 .0003 .2259 
TRS10 .0271 .3773 .0007 .3722 
TRS15 .0654 .2752 .0043 .3043 
LVL10 .0447 .1694 .0020 .4291 
LVL15 .0469 .0911 .0022 .5053 

c 

m Va Vm -!Vd + Vc 

GEW05 -.2166 .1280 .0469 -.0217 
GEW10 .1173 -. 1158 .0137 
GEW15 .6465 -.3275 .4179 
TRS05 .0938 .1033 .0088 .0435 
TRS10 .0567 .1203 .0032 -.0250 
TRS15 .2197 -.3054 .0483 
LVL10 .0416 .0036 .0017 .0428 
LVL15 .1278 -.4983 .0163 
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Tabel 23. Gemiddelde, standaarddeviatie van random trekking van 
m en de afwijking van de echte m van het gemiddelde 
van deze verdeling in standaarddeviatie eenheden. 
a. 1985, 1e legsels(Boersma,1987) (N = 516-620) 
b. 1986, 1e legsels(Deze studie) (N = 253-302) 
c. 1986, 2e 1egsels(Deze studie) (N = 53- 59) 

a 

gem. sd. m afwijking 

GEW05 .0020 .0482 -.1174 -2.477 * 
GEWlO .0007 .0500 -.0346 -. 691 
GEW15 .0046 .0424 -.0546 -1.397 
TRS05 -.0023 .0533 .0093 .217 
TRSlO .0017 . 0505 .0538 1. 033 
TRS15 -.0049 .0470 -.0043 .014 
LVL10 .0010 .0490 -.2165 -4.439 irir* 

LVL15 -.0037 .0514 -.1401 -2.656 , .. * 

b 

gem. sd. m afwijking 

GEW05 -. 0051 .0838 .1220 1. 517 
GEW10 -.0012 .0862 -.0582 -.661 
GEW15 . 0077 .0879 .0191 .130 
TRS05 -.0014 .0815 . 0179 .237 
TRS10 -.0022 .0831 .0271 .353 
TRS15 .0016 .0915 .0654 .697 
LVL10 -.0048 .0785 .0447 .631 
LVL15 .0015 .0915 .0469 .496 

c 

gem. sd. m afwijking 

GEW05 -.0074 .1930 -.2166 -1.084 
GEW10 -.0127 .2033 .1173 .639 
GEW15 .0019 .2013 .6465 3.202 , .. , .. 
TRS05 -.0073 .1888 .0938 .535 
TRS10 .0028 .1905 .0567 .283 
TRS15 -.0082 .1749 .2197 1. 303 
LVL10 .0114 .2042 .0416 .148 
LVL15 -.0079 .1886 .1278 .720 
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Tabel 24. Crossecvarianties tussen ouders en nakomelingen, 
berekend cross-maternaal effect en afwijking van 
de random verdeling. Eerste legsels. 
a. GEW ouder (N = 259-299) 
b. TRS ouder (N = 255-295) 
c. LVL ouder (N = 275-318) 

a 
gem. sd. 

COVm,n COVv,n mi . random random afw. 

TRS05 .0828 -.1201 .2029 .0007 .1477 1.369 
TRSlO .0686 .1089 -.0403 .0000 .1371 -.293 
TRS15 .0752 .3020 -.2270 -.0009 .1099 -2.058 * 
LVL10 .0076 .0466 -.0542 .0002 .1463 -.369 
LVL15 .0353 .1246 -.0893 -.0003 .1412 -.630 

b 
gem. sd. 

COVm,n COVv,n I random random afw. m 

GEW05 .0217 .0430 -.0213 -.0001 .0910 -.233 
GEW10 .0843 .0840 .0003 .0000 .1247 .003 
GEW15 .0967 .0387 .0580 .0002 .1231 .469 
LVL10 .1405 .1370 .0035 .0000 .1183 .029 
LVL15 .1779 .0864 . 0915 .0004 .1368 .666 

c 
gem. sd. 

COVm,n COVv,n I random random afw. m 

GEW05 .0926 -. 0672 .1599 .0005 .0892 1. 786 
GEW10 .0267 .0575 -.0308 -.0001 .1382 -.222 
GEW15 -.1021 -.1042 .0021 .0000 .1290 .016 
TRS05 .1386 -.0257 .1643 .0005 .1080 1. 517 
TRS10 .0529 .1174 -.0646 -.0002 .1431 -.450 
TRS15 .0207 .0736 -.0529 -.0002 .1187 -.444 
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Tabel 25. Crosscovarianties tussen ouders en nakomelingen, 
berekend cross-maternaal effect en afwijking van 
de random verdeling. Tweede legsels. 

a 

TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVLlO 
LVL15 

b 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
LVL10 
LVL15 

c 

GEWOS 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 

a. GEW ouder (N = 53-54) 
b. TRS ouder (N = 57-62) 
c. LVL ouder (N = 54-61) 

COVm,n 

-.0697 
-.0594 

.0114 

.0317 

. 0313 

COVm,n 

.0451 
-.0127 
-.0449 

.0941 

.0652 

COVm,n 

-.0230 
.0797 
.0834 

-.1667 
-.1212 
-.3122 

COVv,n 

.0018 
-. 0775 

.3447 

.1560 

.0826 

COVv,n 

.0587 

.1220 
-. 3792 
-.0359 
-.2044 

COVv,n 

.0724 

.0654 
-.2658 
-.0220 
-.0588 
-.1837 

m' 

-. 0715 
.0181 

-.3561 
-.. 1243 
-. 0513 

m' 

-.0135 
-.1093 

.3343 

.1300 

.2696 

m' 

-.0953 
.0143 
.3492 

-.1447 
-.0624 
-.1285 

gem. 
random 

-.0013 
.0003 
.0067 

-.0023 
-.0010 

gem-. 
random 

-.0002 
.0019 
.0059 
.0022 
.0047 

gem. 
random 

-.0016 
.0003 
.0064 

-.0025 
-. 0011 
-.0024 

sd. 
random 

. 1581 

. 1712 

.2925 

.1644 

.1679 

sd. 
random 

.1600 

.1926 

. 3727 

.2006 

.2387 

sd. 
random 

.1598 

.2001 

.3289 

.2423 

.1986 

.3939 

afw. 

-.444 
.104 

-1. 194 
-.742 
-.300 

afw. 

-.083 
-.558 

.881 

.637 
1.110 

afw. 

-.587 
.070 

1.042 
-.587 
-.308 
-.320 

Tabel 26. Crosscovarianties tussen gewicht ouder en tarsus 
15e dags jongen. Gesplitst naar leeftijd van zowel 
vrouw(vr) als man(ma). Eerste legsels. 

COVm,n COVv,n m' 
gem. 

random 
sd. 

random afw. N 

vr2kj 
vr>2kj 
ma2kj 
ma>2kj 

-.0331 
. 2092 
.1632 
.0222 

.1620 

.3893 

.1622 

.3698 

-.1970 -.0018 .1887 
.1382 
.1738 
. 1627 

-1.034 107 
-.1813 

.0010 
-.3499 
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-.0012 
.0000 

-.0022 

-1. 304 152 
.006 100 

-2. 137 ,•r 159 



Tabel 27. Berekende waarden m1
, COVa, COVm en !COVd + COVc. 

a 

TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVL10 
LVL15 

b 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
LVL10 
LVL15 

c 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 

Lichaamsmaten jongen tegen lichaamsmaten ouders. 
Eerste legsels. 
a. GEW ouder (N = 259-299) 
b. TRS ouder (N = 255-295) 
c. LVL ouder (N = 275-318) 

I COVa m 

.2029 -. 2151 
-.0403 .2215 
-.2270 .6703 
-.0542 -.0903 
-.0893 .2594 

I COVa m 

-.0213 .0867 
.0003 .1673 
.0580 .0748 
.0035 .2726 
. 0915 .1643 

I COVa m 

.1599 -.1233 
-.0308 .1164 

.0021 -.2075 

.1643 -.0471 
-.0646 .2417 
-.0529 .1505 
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COVm 

.0412 

.0016 

.0515 

.0029 

.0080 

COVm 

.0005 

.0000 

.0034 

.0000 

.0084 

COVm 

. 0256 

.0009 

.0000 

.0270 

.0042 

.0028 

!COVd + COVc 

.4533 

.2245 

.4543 

!COVd + COVc 

.1949 

.4381 

.4865 

.4041 

.4922 

!COVd + COVc 

.4541 

.4281 

.3638 



Tabel 28. Berekende waarden m1
, COVa, COVm en iCOVd + COVc. 

a 

. TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVL10 
LVL15 

b 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
LVL10 
LVL15 

c 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 

Lichaamsmaten jongen tegen lichaamsmaten ouders. 
Tweede legsels. 
a. GEW ouder (N = 53-54) 
b. TRS ouder (N = 57-62) 
c. LVL ouder (N = 54-61) 

mi cova COVm iCOVd + COVc 

-. 0715 .0037 . 0051 .1205 
.0181 -.1508 .0003 

-.3561 -.5560 .1268 
-.1243 . 3.251 .0154 -.1056 
-.0513 .1663 .0026 -. 0770 

I cova COVm iCOVd + COVc m 

-.0135 .1162 .0002 .0562 
-.1093 -.2267 .0119 

.3343 -.6206 .1118 

.1300 -.0661 .0169 

.2696 -.3475 .0727 

I cova COVm COVd + COVc m 

-.0953 .1492 .0091 -.0529 
.0143 .1275 .0002 -.1602 
.3492 -.4308 . 1219 

-.1447 -.0463 .0209 
-.0623 -.1191 .0039 
-.1285 -.3629 .0196 

47 



Tabel 29. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties van 
moeder/nakomeling met standaardfout en significantie, 
waarvan de waarnemingen zijn gestandaardiseerd. 
Eerste legsels ( N = 253-302 ) . 
a. TRS-GEW 
b. TRS-LVL 
c. GEW-LVL 

dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

!! 5 . 05 ± . 06 .11 ± .16 -.05 ± .01 **ir 

10 . 08 ± . 06 .14 ± .13 -.04 ± . 02 ''r 

15 .09 ± .06 .12 ± .04 *''r .04 ± .03 

b 10 .10 ± .06 .16 ± .06 *''r -.01 ± .02 
15 .10 ± .06 .18 ± .10 -.04 ± . 02 ''r 

.f. 10 .02 ± .06 .04 ± .21 -.02 ± .01 
15 -.03 ± . 06 -.06 ± .07 .00 ± .02 

Tabel 30. Phenotypische, genetische en milieucorrelaties van 
vaderfnakomeling met standaardfout en significantie, 
waarvan de waarnemingen zijn gestandaardiseerd. 
Eerste legsels ( N = 257-297 ) . 
a. TRS-GEW 
b. TRS-LVL 
c. GEW-LVL 

dag Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

!! 5 -.04 ± .06 -.14 ± 
10 .10 ± .06 . 17 ± .08 * -.03 ± .02 
15 .17 ± .06 -;'r-,'r .27 ± .05 ~'r** .01 ± .02 

b 10 . 13 ± .06 .24 ± .10 * -.06 ± .02 ~h'r 

15 .08 ± .06 .18 ± .28 -.08 ± .01 ï'r"ï'('"ï'r 

.f. 10 .05 ± . 06 .11 ± .16 -.05 ± .01 'h'r* 

15 .01 ± .06 .02 ± .16 .00 ± .02 
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Tabel 31. Gemiddelde lichaamsmaten van Vlielandse nestjongen 
in verschillende jaren, waarbij elk jong geldt als 
aparte waarneming. 

jaar GEW05 GEW10 GEW15 TRS05 TRS10 TRS15 LVL10 LVL15 

1980 16.44 19.29 
81 14.53 16.27 18.75 19.59 32.94 50.93 
82 7.61 14.16 16.61 11.97 18.43 19.54 31.39 50.43 
85 7.22 13.35 16.16 11.72 17.97 19.25 30.17 48.66 
86 7.14 13.76 16.01 11.54 17.72 19.14 29.62 48.31 

Tabel 32. Aantal 1e legsels, 2e en waarschijnlijk 2e legsels 
en percentage 2e legsels t.o.v .. 1e legsels in de 
jaren 1980 t/m 1988 (Van Eck,ongepubliceerd). 

jaar 

1980 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

1e legsels 

131 
108 
139 
130 
153 
115 
107 
133 
151 

2e legsels 

62 
23 
46 
51 
62 
39 
28 
55 
56 

49 

% 2e legsels 

47 
21 
33 
39 
41 
34 
26 
41 
37 



Tabel 33. Phenotypische-, genetische- en milieucorrelaties tussen 
tarsus/gewicht midouder-midnakomeling en de berekende 
erfelijkheidsgraden. Gegevens uit 1980-1982 (Koelewijn,1984) 
vergeleken met gegevens uit broedseizoen 1986 (Deze studie). 

jaar dag Rp Ra ± S.E. Re h 2 GEW h 2 TRS N 

1980 15 .64 .81 ± .11 *** .47 .51 ± .24 * .47 ± .18 ** 72 
81 15 .61 .53 ± .18 ** .71 .61 ± .24 ** .38 ± .12 ** 75 
82 15 .66 .39 ± .36 .91 .57 ± .24 * .13 ± .11 98 
86 15 .28 .20 ± .07 *";~ 1. 04 ± .32 ** .41 ± .18 * 39 

1982 5 .88 .76 ± .19 *** .62 .21 ± .19 .50 ± .22 ** 93 
82 10 .75 -.09 ± .96 .98 .36 ± .24 .06 ± . 17 98 
82 15 .66 .39 ± .36 .91 .57 ± .24 * .13 ± .11 98 

1986 5 .08 .09 ± .31 .12 .16 ± .22 .49 ± .30 41 
86 10 .18 .22 ± .08 ** .34 .49 ± .40 .69 ± .30 * 41 
86 15 .28 .20 ± .07 ** 1. 04 ± .32 ** .41 ± . 18 ,~r 39 

Tabel 34. Phenotypische-, genetische- en milieucorrelaties met 
standaardfout en significantie van midouder op 
nakomeling. Resultaten uit ander onderzoek vergeleken 
met resultaten uit deze studie. 
a. Geospiza fortis (Boag,1983) ( N = 273 ) 
b. Geospiza scandens (Boag,1983) ( N = 92 ) 
c. Parus major (Deze studie) ( N =253-292) 

Rp ± S.E. Ra ± S.E. Re ± S.E. 

a. TRS-GEW .60 .89 ± .13 *,'r* -.26 ±1.06 
TRS-LVL .56 .68 ± .15 *** .21 ± .80 
GEW-LVL .64 .88 ± .10 *, .. * -.98 ±3.11 

b TRS-GEW . 35 .99 ± .33 *,'r -2.35 ±9.00 
TRS-LVL .36 .61 ± .50 .31 ±1. 21 
GEW-LVL .66 .57 ± .44 .79 ± .41 

.f. TRS-GEW . 17 ± .06 ,'r* .15 ± .01 ,'r,'r* 1.56 ± .64 * 
TRS-LVL .13 ± .06 .27 ± .03 *** .09 ± .01 *** 
GEW-LVL -.02 ± .06 -.05 ± . 02 ,~r .32 ± .62 

50 



Tabel 35. Lichaamsmaten en varianties van 15e-dags jongen, voor 
en na terugvangst als adult, erfe1ijkheidsgraden, 
waargenomen selectieverschil, berekende respons en 
intensiteit van selectie. Gegevens met uitzondering 
van de erfelijkheidsgraden afkomstig van Koelewijn 
(1984). 

GEW 
TRS 

alle jongen 

16.51 ± 2.59 
19.54 ± .56 

terug 

16.93 ± 1. 22 
19.71 ± .43 

1. 04 
.41 

s 

.42 

. 17 

R 

.437 

.070 

i 

.261 

.227 

Tabel 36. Berekende gecorreleerde respons voor tarsus en gewicht 
voor verschillende genetische correlaties. Gebaseerd op 
tabel 35. 

Ra CRgew (gr) CRtrs (mm) 

.10 .024 . 013 

.20 .048 .026 

.30 .072 .038 

.40 .095 . 051 

.50 .119 .064 

.60 .143 . 077 

.70 .167 .089 

.80 . 191 .102 

.90 .215 .115 
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