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1. lnleid~ng 

Variatie in uiterlijke verschijningsvormen van een eigenschap of ken
merk is in de meeste natuurlijke populaties aanwezig. In deze studie is 
gekeken naar enige oecologisch belangrijke kenmerken in een populatie 
van de Koolmees ( Parus major ) . Deze kenmerken, zoals I ichaamsmaten 
en broedeigenschappen behoren tot de kwantitatieve eigenschappen. Dit 
betekent dat de waarnemingen aan deze kenmerken niet in discontinue 
klassen opgedeeld kunnen worden, maar continue variatie vertonen. Een 
belangrijke aanname bij analyse van kwantitatieve eigenschappen is dat 
de phenotypische variatie deels een weerspiegeling is van de genetische 
variatie. 

Het is zowel vanuit evolutionair als uit oecologisch oogpunt gezien be
langrijk te weten in hoeverre de waargenomen phenotypische variatie 
erfelijk is. Vanuit evolutionair oogpunt is het belangrijk te onderzoeken 
hoe snel evolutie kan optreden en vanuit de oecologische en genetische 
optiek is het van belang een idee te krijgen in hoeverre selektie een 
blijvende invloed kan hebben op een kenmerk in de populatie en of dit 
een adaptatie tot gevolg kan hebben. 

De doelsteil ing van dit onderzoek I igt vooral op het oecologisch/ gene
tische vlak; beoogd wordt een bijdrage te leveren aan het langlopende 
onderzoek van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek (1.0.0) te 
Heteren aan de populatie-oecologie van de Koolmees en tevens aan het 
onderzoek van de vakgroep Populatie- en Evolutiebiologie van de Rijks
universiteit Utrecht naar de betekenis van variatie in populaties. 

In de loop der jaren zijn er een aantal hypothesen ontwikkeld over de 
manier waarop genetische variatie is gerangschikt in een populatie. De 
klassieke hypothese gaat er vanuit dat elk individu op bijna elk locus 
homozygoot is voor een "wildtype" allel. Elk individu is slechts hetero
zygoot voor een zeer klein aantal loci. De allelen op deze loci zijn dan 
ongunstig. De genetische variatie wordt gehandhaaft door voortdurende 
mutaties, terwijl selektie er voor zorgt dat niet een te groot aantal loci 
heterozygoot wordt. 

Volgens de balans-hypothese zijn de individuen van een zich geslach
telijk voortplantende populatie zonder zelfbevruchting heterozygoot voor 
bijna alle loci en zullen slechts enkele loci homozygoot zijn, behalve in 
nakomelingen van nauw aan elkaar verwante ouders. Deze manier van 
den ken heeft tot gevolg dat geen en kei allel kan worden aangewezen als 
het wildtype, aangezien de normale individuen in een populatie 
heterozygoot zijn. Bovendien moet het aantal allelen per locus groot 
zijn, daar anders door segregatie en recombinatie een groot aantal loci 
in een volgende generatie toch homozygoot zou worden. 

Aanname van een der beide hypothesen heeft een aantal konsekwen
ties. Als de klassieke hypothese de ju is te is betekent dit dat er tussen 
van elkaar geïsoleerde en aan andere milieu omstandigheden aangepaste 
populaties van een soort zeer grote verschillen bestaan, aangezien ver
ondersteld wordt dat deze populaties verschillende wildtype allelen be
zitten. De genetische variatie binnen populaties is dan vrij gering. De 
balans-hypothese daarentegen veronderstelt een zeer grote hoeveelheid 
genetische variatie binnen populaties. De verschillen tussen populaties 
bestaan er uit dat de frekwenties van de verschillende allelen in elke 
populatie anders zijn. 

De manier waarop natuurlijke selektie moet werken verschilt ook tus
sen beide hypothesen. De klassieke hypothese gaat er vanuit dat 
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natuur! ij ke selektie werkt als een s9ort schoonmaker van het genoom: er 
wordt alleen geselecteerd tegen ongunstige· mutanten. De fitste individu
en zijn de volledig homozygoten. De balans-hypothese daarentegen moet 
een veel grotere genetische variatie kunnen verklaren. Deze hypothese 
veronderstelt dat er een soort balancerende selektie plaatsvindt, waar
schijnlijk door heterozygoot voordeel. 

Ook de gezichtspunten met betrekking tot de soortsvorming verschil
len tussen de. beide hypothesen. Als de populaties volledig homozygoot 
zijn kan soortsvorming alleen plaatsvinden als er mutaties optreden die 
gunstig zijn in de omgeving, waarin een geïsoleerde populatie zich be
vindt. Dit maakt soortsvorming tot een moeilijke zaak, zeker daar gun
stige mutaties met slechts een klein selektief voordeel een vrij geringe 
kans op fixatie hebben (Falconer 1983). De balans-hypothese verklaart 
soortsvorming uit de grote hoeveelheid altijd aanwezige genetische vari
atie. Als een populatie geïsoleerd raakt is het vrijwel onvermijdelijk dat 
de milieuomstandigheden waarin deze populatie terecht komt zullen ver
schillen van de omstandigheden waarin de ouder populatie zich bevond. 
Met deze verschillende milieuinvloeden zullen de selektiefa ktoren waar
schijnlijk ook verschillen. Het gevolg is dat als een populatie geïsoleerd 
raakt soortsvorming heel makkelijk op zal treden. 

Door electraforese proeven is voor een groot aantal enzymen een poly
morfisme aangetoond. Dit zou betekenen dat de balans hypothese de 
juiste is, daar deze hypothese uitgaat van een grote genetische varia
tie. Voor veel van de enzymen, die een polymorfisme vertonen, is het 
echter onduidelijk wat de betekenis van de verschillende morfen in 
selektief opzicht is. De meeste mutaties op loci, die coderen voor een 
enzym, hebben tot gevolg dat er een aminozuur substitutie plaatsvindt. 
Veel van deze substituties hebben geen invloed op het funktioneren van 
het enzym. Het gevolg is, dat vanuit het standpunt van natuurlijke 
selektie, deze mutaties neutraal zijn. Gesuggereerd is dat de meeste, 
zoniet alle, moleculaire variatie in populaties selektief neutraal is. Het 
argument voor deze suggestie is dat de aangetoonde hoeveelheid variatie 
nooit gehandhaaft kan worden door balancerende selektie ( zie voor be
spreking van voornoemde problemen Lewontin (1974)). 

Het optreden van neutrale mutaties is niet zozeer een ondersteuning 
van de balans-hypothese, maar veel meer van de klasssieke hypothese. 
De incorporatie van de theorie van neutrale mutaties leidt tot een aan
passing van de klassieke hypothese tot de neoklassieke hypothese. 

Het blijft onduidelijk welke hypothese de juiste is, zeker daar de 
extrapolatie van neutrale (1 locus) enzymvariatie naar oecologisch be
langrijke (en polygene) eigenschappen een moei I ij ke zaak is. Lande 
(1976) laat evenwel zien dat ook polygene variatie gehandhaaft kan wor
den door mutatie. 

Fisher (1930) laat theoretisch zien dat dat selektie genetische variatie 
voor fitness verkleint en dat de toename van de fitness in een generatie 
gelijk is aan de additief genetische variantie voor de fitness (Funda
mental Theorem of Natura! Selection). Het kenmerk waar natuurlijke 
selektie voor selekteert is fitness (Falconer 1983, blz 300). Als een po
pulatie in evenwicht is, betekent dit dat de fitness dus niet meer ver
andert. Heel weinig natuurlijke populaties zijn werkelijk in evenwicht 
daar dit een milieu vereist dat lange tijd niet veranderd is. De meeste 
populaties zijn echter wel zo dicht bij een evenwicht om als zodanig be
handeld te kunnen worden (Falconer 1983, blz 304). Evenwicht in een 
populatie betekent dat de fitness een waarde heeft, die in die omstan
digheden optimaal is. Mogelijk zijn er optima met een nog hogere fit
ness, maar deze worden van het locale optimum gescheiden door een 
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gebied met een lagere fitness. "Random drift" kan de populatie door een 
dergelijk zadel naar een hogere· piek brengen. D.it proces wordt het 
"Shifting State· of Balance" proces genoemd (Wright 1982). 

Als de fitness niet meer ·verandert, is de respons van fitness op 
selektie gelijk aan nul. Uit Fishers stelling volgt dan dat ook de 
additief genetische variantie voor fitness gelijk is aan nul. 

Volgens de literatuur (Biueweiss et al. 1978, Price & Grant 1984) is 
I ichaamsgroott~ een eigenschap die nauw verbonden is met fitness. Voor 
eigenschappen als lichaamsgrootte wordt dan verwacht dat de additief 
genetische variantie klein is. Uit een groot aantal onderzoeken bij ver
schillende vogelsoorten (Boag & Grant 1978, van Noordwijk 1980) is 
echter gebleken dat er wel degelijk een additief genetische variantie 
aanwezig is voor kenmerken die een maat voor de I ichaamsgrootte zijn. 
Oe vraag is nu of door de aangetoonde variantie de stelling van Fisher 
gefalsificeerd wordt (Rose 1983), of dat er een andere verklaring is. 
Veronderstel dat de fitness slechts uit twee eigenschappen is opgebouwd 
en dat deze eigenschapppen opgeteld de fitness opleveren. De additief 
genetische variantie van de fitness is nu gelijk aan de som van de 
additief genetische varianties van de beide kenmerken vermeerderd met 
twee maal de additief genetische covariantie van beide kenmerken. De 
additief genetische variantie van de fitness is dan gelijk aan nul als alle 
bovengenoemde varianties en covarianties gelijk zijn aan nul, of als twee 
maal de covariantie tussen de twee kenmerken gelijk is aan de som van 
de additief genetische varianties van beide kenmerken, maar met een te
gengesteld teken. Volgens Faleener (1983, blz 300) worden bij selektie 
op meer dan een kenmerk tegelijk, wat gebeurt bij selektie op fitness, 
de additief genetische correlaties tussen de kenmerken negatief. Dit be
tekent dat ook de covarianties negatief worden, zodat het goed mogelijk 
is dat de stelling van Fisher juist is, mits de correlaties tussen de met 
fitness verbonden kenmerken negatief zijn. De genetische variatie op de 
kenmerken afzonder! ijk kan dan gehandhaaft worden door mutatie ( Lan
de 1976) of door selektie. 

Dit onderzoek is een direkte voortzetting van wat ·er vanaf 1981 op 
Vlieland wordt gedaan (Kierks 1981, van Ulsen 1984, Koelewijn 1984, 
Teuben 1984, Hovenkamp 1984, van der Heiden 1984) en beoogt een idee 
te krijgen van de mate waarin intraspecifieke variatie erfelijk bepaald 
is. Bovendien wordt getracht om, mede in het I icht van de bovenge
noemde problematiek, een idee te krijgen over de hoeveelheid genetische 
variatie die in de Vlielandse populatie aanwezig is voor kenmerken waar
van verwacht wordt dat ze een grote invloed hebben op de fitness. 

In vorige onderzoeken (zie boven) is het onduidelijk gebleven of er 
voor de kenmerken die aan de koolmees worden gemeten een maternaal 
effekt aanwezig is. Dit effekt wordt veroorzaakt doordat de moeder 
naast de helft van haar genen nog een andere invloed op haar nakome
lingen heeft en wel via haar eigen phenotype (Cheverud 1984, Wilham 
1963, 1972); dit komt in berekeningen tot uiting als een verschillende 
helling van de regressielijnen als de waarden van moeders met hun na
komelingen en de waarden van vaders met hun nakomelingen worden 
uitgezet. In deze studie zal worden gepoogd om via het model van 
Faleener (1965) tot een kwantificering van een mogelijk maternaal effekt 
te komen. Aangezien ook het verschil tussen broedvogels die in hun 
tweede kalenderjaar zijn (dat wil zeggen het jaar daar_ voor geboren) en 
oudere vogels door de jaren heen niet consistent was, is ook dit onder
zocht; gepoogd is door standaardisering de gegevens ook voor volgende 
onderzoeken bruikbaar te maken. 
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2. Materiaal en Methoden 

2.1 In het veld. 

Het onderzoek is in 1985 uitgevoerd op Vlieland,één van de waddenei
landen. Het eiland bestaat voor het grootste gedeelte uit duin met een 
begroeiing va!'l helm CAmmophila arenarla), struikheide (Ca/luna vu/ga
ris) en cranberry (Oxycoccus macrocarpos). Er zijn vijf stukken bos op 
het eiland, duidelijk van el kaar gescheiden door de stukken duin (fi
guur 1). 

N 

·~ 

t_::_j : bos 
~: loofbos 

figuur 1. Ligging van de bossen op Vlieland. 

Het grootste stuk is gebied nr.1: het bos bij het dorp. Dit bos bestaat 
voornamelijk uit naaldhout (Pinus nlgra en Plcea sltchensls) met ver
spreid daar tussen enkele loofbomen (Quercus robur 1 Acer pseudop/ata
nus) en opslag van Sorbus aucuparla en Prunus serot/na. In het bos bij 
het dorp bevinden zich ook enkele stukken met alleen loofhout. In deze 
stukken staan voornamelijk eiken en berken. De loofhout gebieden zijn 
in figuur 1 gearceerd weergegeven. Het westelijke deel van het bos 
wordt de Lange Baan genoemd en wordt als afzonder! ijk gebied behan
deld, aangezien de begroeiing voornamelijk bestaat uit een monocultuur 
van zeeden (Pinus plnaster), met verspreid enkele stukken loofhout. 
Gebied 2, de Lange Paal is gelegen op de hoger gelegen gronden van 
het eiland. Dit gebied is voornamei ijk beplant. met naaldhout (Pinus 
nlgra). In het noordwastel ij ke deel van de Lange Paal I igt een zeer 
vochtig stuk met voornamelijk zwarte els (Ainus glutinosa), berk 
(Betula pubescens), esdoorn (Acer pseudoplatanus) en lijsterbes 
(Sorbus aucuparla). In gebied 3, de Nieuwe Kooi, bestaat de vegetatie 
bijna geheel uit naaldhout. Alleen rond het water van de kooi zijn enke
le loofbomen geplant. De vegetatie in de Oude Kooi (gebied 4) daarente
gen bestaat geheel uit loofbomen, vooral Alnus glutlnosa en Betu/a pu
bescens. Bomenland (gebied 5) is het oudste bos van VIieland en heeft 
een begroeiing waarin het naaldhout duidelijk overheerst. Vooral de 
stukken langs de postweg hebben echter ook wat loofhout. In één van 
deze stuk ken staan de drie en i ge beu ken van het eiland. 

In deze gebieden is een overmaat aan nestkasten opgehangen, waarin 
voor zover bekend het merendeel van de koolmezen broedt, daar de na
tuurlijke nestgelegenheden op Vlieland zeer gering zijn (zie van Balen 
et al. 1982). Ook in het dorp hangen enige nestkasten, maar de gege
vens van deze kasten zijn niet in de analyse meegenomen. Vanaf half 
april worden alle nestkasten gecontroleerd op de aanwezigheid van nest
materiaal of eieren. Koolmezen leggen een ei per dag en leggen onder 
normale omstandigheden door tot het legsel voltooid is (KI uyver 1951). 
Uit een onvoltooid legsel is dus de datum te berekenen waarop de vogel 
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met leggen is begonnen: de eerste _ei datum. Koolmezen beginnen na het 
leggen meestal direkt met broeden (Kiuyver 1951). De broedduur hangt 
af van de tijd ·in het jaar en varieert van veertien dagen in. april tot elf 
dagen in juli ( Koelewijn 1984). Uit de eerste ei datum, de legselgrootte 
en de broedduur is dan uit te rekenen op welke dag de jongen geboren 
zullen worden. . 

In 1985 werd echter door veel vogels een broedpauze of zelfs een leg
pauze gehoud~n. Een broedpauze wil zeggen dat de vogels niet direkt 
na het leggen met broeden beginnen. Als er een aantal dagen geen ei 
gelegd wordt, waarna het leggen wordt hervat, noemt men dit een leg
pauze. De oorzaak hiervan is de met slechte weersomstandigheden sa
menhangende slechte voedselsituatie (Kiuyver 1951, Bryant 1975). Het 
gevolg van deze pauzes is dat de uitkomstdatum moeilijk voorspelbaar 
wordt .. 

Op de berekende uitkomstdag werden de nestkasten gecontroleerd en 
gekeken werd of de jongen werkelijk waren uitgekomen. Was dit niet het 
geval dan werd de volgende dag de nestkast weer bezocht, totdat de 
uitkomstdatum met zekerheid was vastgesteld. 

Aangezien de eigrootte positief gecorreleerd is met de lichaamsgrootte 
van de jongen (van Noordwijk 1980) en bij sommige soorten ook met de 
overleving van het jong in de eerste levensdagen (Parsons 1970, Nisbet 
1973, Ojanen 1983) werd van de eieren de lengte en breedte gemeten 
met behulp van een schuifmaat, met een nauwkeurigheid van 0.1 mm. 

Op de vijfde dag na uitkomst kregen alle jongen een kleurring, zodat 
ze individueel herkenbaar zouden bi ijven en werd de lengte van de 
rechter tarsus gemeten tot op 0.1 mm nauwkeurig (Svensson 1970). 
Tevens werd met een Pesola veerbalans het gewicht tot op 0.1 gram 
nauwkeurig bepaald. 

Op de tiende levensdag werd naast meting van tarsuslengte en ge
w_icht ook de lengte van de vleugel bepaald. Dit gebeurde door de lin
kervleugel op een liniaal te drukken en de afstand van vleugelboeg tot 
vleugeltop te meten (van Balen 1967). Ook werd de _op de vijfde dag 
aangelegde kleurring vervangen door een aluminium ring van het Vogel
trekstation te Heteren. 

De drie metingen aan de jonge vogels werden op de vijftiende dag 
herhaald en tevens werd aan de hand van kleurverschillen tussen de 
veren op de vleugels getracht het geslacht te bepalen (Svensson 1970). 
Rond de tiende dag werd geprobeerd de ouders te vangen met behulp 
van kleppen op de opening van de nest kast, waarna ook bij deze indivi
duen de tarsuslengte, vleugellengte en het gewicht werd bepaald. Bo
vendien werd gekeken in hoeverre de volwassen individuen in de rui 
waren en werd de leeftijd geschat via kleurverschillen op het veren
kleed. Naderhand is aan de hand van de ringnummers de exacte leeftijd 
van de ouders in het bestand opgezocht. In de verdere analyse is ge
bruik gemaakt van deze exacte leeftijden. 

Aangezien de grootte van de jongen door zowel genetische als milieu 
faktoren wordt beïnvloed is getracht het milieu te kwantificeren. Hiertoe 
zijn vegetatieopnamen gemaakt en zijn weersgegevens opgevraagd. De 
vegetatieopnamen werden gemaakt door een horizontale projektie te ma
ken van de gehele houtige vegetatie die zich binnen ·een straal van 50 
meter om de nestkast bevond. Volgens Dhondt et al. (1982) is een cirkel 
met een straal van 50 meter een goede schatting voor de grootte van 
een gemiddeld territorium. Bovendien werd van de bomen de hoogte ge
schat en werd gekeken welk deel van de stam bedekt was met bladeren, 
zodat het volume aan takken en bladeren berekend kon worden. De 
weersgegevens zijn afkomstig van het K. N.M. I. -weerstation op West 
Terscheil ing. De invloed van de mil ieufaktoren wordt besproken door 
van Winden (in prep.). 
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2. 2 Kwantitatieve genetica 

Zoals eender· vermeld zijn ·de aan de Koolmees gemeten eigenschappen 
kwantitatief van aard. De kwantitatieve genetica houdt zich bezig met 
zulke eigenschappen. Er zijn twee belangrijke aannamen die aan dt: 
kwantitatieve genetica ten grondslag I iggen. De eerste is dat de eigen
schappen bepaald worden door een groot aantal genen met ieder een 
klein effekt. De Mendelse wetten gaan voor al deze genen afzonderlijk 
natuurlijk wel op. Als tweede aanname wordt genoemd dat de expressie 
van het genotype te beïnvloeden is door niet-genetische faktoren. 

In het kwantitatief genetische model ( Falconer 1983) wordt het 
phenotype van elk individu opgebouwd gedacht uit een genetisch deel 
en een milieu afwijking. 

P = G + E (1) 

waarin P het phenotype is, G het genotypische deel en E de milieuafwij
king. Deze opdeling is zuiver theoretisch, daar het onmogelijk is binnen 
een individu de verschillende delen te onderscheiden. Aangezien de 
kwantitatieve genetica zich bezig houdt met variatie van een kenmerk in 
een populatie, wordt uit de theoretische vergelijking voor het phenotype 
een praktische vergelijking in variantiekompanenten afgeleid, zodat: 

Vp = Vg + Ve (2) 

Vergelijking 2 gaat op onder twee voorwaarden. Ten eerste mag er geen 
correlatie bestaan tussen de bijdrage van het genotype en de bijdrage 
van het milieu. Dit betekent dat de verschillende genotypen random 
over het milieu verdeeld moeten zijn. Is dit niet het geval dan gaat 
vergelijking 2 over in: 

Vp = Vg + Ve + 2 COVge (3) 

Ten tweede mag er geen interaktie zijn tussen het genotype en het mi
lieu. Een bepaalde afwijking van het milieu moet in elk genotype het 
zelfde effekt hebben. Is dit niet het geval dan is er een interaktie in 
statistische zin aanwezig tussen milieu en genotype: 

Vp = Vg + Ve + Vge (4) 

Het genotypische deel in vergelijking 1 kan worden onderverdeeld in 
een additief genetisch deel (A), een dominantie deel (D) en een inter
aktie deel (I). Het additief genetische deel, de fokwaarde, wordt als 
volgt gedefinieerd: de fokwaarde van een individu voor een bepaalde ei
genschap is gelijk aan twee maal de gemiddelde waarde van de na kome
lingen van dat individu, als voor elke nakomeling afzonderlijk en 
random wordt gepaard. De fokwaarde kan ook gedefinieerd worden in 
termen van gemiddelde effekten van allelen, waarbij het gemiddeld ef
fekt van een allel gelijk is aan het gemiddelde van de individuen die dat 
bepaalde allel dragen, terwijl het andere allel op het locus een random 
trekking is uit de populatie. De fokwaarde is nu gelijk aan de som van 
de gemiddelde effekten van alle allelen, die een individu bezit (Falconer 
1983, blz 104). Het dominantie deel in de theoretische vergelijking is 
een gevolg van de dominantie effekten van alle allelen op alle loci en is 
nul als alle genen een heterozygoot hebben die precies intermediair is 
tussen de twee homozygoten. Het intera kt ie deel ontstaat als de effekten 
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van de genen niet zuiver additief .zijn en er dus een interaktie tussen 
de loci bestaat. De theoretische vergelijking wordt dan: 

P=A+D+I+E (5) 

Aangezien variantiekompanenten de meetbare grootheden in een populatie 
zijn moet dus uit vergelijking 5 worden afgeleid: 

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

De totale genetische variantie wordt opgedeeld in een additief genetische 
variantie, een dominantie variantie en een interaktie variantie. Deze me
thode van opdeling van de varianties zorgt er voor dat er geen correla
ties bestaan tussen A, D en I. Dat leidt er toe dat alle covarianties die 
eigen I ijk in vergelijking 6 zouden moeten staan gelijk zijn aan nul, be
halve de al behandelde covariantie en intera kt ie van het milieu met het 
genotype (fokwaarde). 

Een grootheid die aangeeft welk deel van de totale variantie erfelijk 
bepaald is, is de erfelijkheidsgraad h 2

• In formule: 

h 2 = Vg I Vp (7) 

Dit is de erfel ij kheidsgraad in bredere zin. De erfel ij kheidsgraad in en
gere zin is dat deel van de totale variantie dat additief genetisch is: 

h 2 = Va I Vp (8) 

Als in de rest van dit verslag over de erfelijkheidsgraad gesproken 
wordt, is dit de erfel ij kheidsgraad in engere zin. 

Naast de twee al genoemde voorwaarden is aan vergelijking 8 nog een 
voorwaarde verbonden. Deze is, dat er geen sprake mag zijn van 
assortatieve paring, maar dat het kiezen van een partner volledig 
random moet gebeuren. Er mag dus geen paringsvoorkeur zijn voor 
partners met een bepaalde waarde voor een eigenschap. Assortatieve 
paring vergroot de additief genetische variantie en ook de totale 
phenotypische variatie (Falconer 1983, blz 161). Het probleem bij 
assortatieve paring is dat de theoretische definitie van de erfèl ij kheids
graad (vergelijking 8) en de praktische methode om de erfelijkheids
graad te berekenen (zie verder) niet langer tot het zelfde resultaat lei
den, zodat het effekt van assortatieve paring op de erfel ij kheidsgraad 
moeilijk voorspelbaar is. Een gevolg van assortatieve paring is dat er 
een zekere mate van inteelt zal optreden. Dit maakt het nog moei I ijker 
om een uitspraak te doen over het effekt van assortatieve paring op de 
erfelijkheidsgraad. Volgens Faleener (1983) heeft assortatieve paring 
waarschijnlijk echter slechts een kleine invloed op de erfel ij kheidsgraad. 

Uit de definitie van de fokwaarde volgt dat de covariantie tussen de 
midouderwaarde en de waarde van de nakomelingen voor deze eigen
schap gelijk is aan de additief genetische variantie. Wordt deze 
covariantie gedeeld door de phenotypische variantie van de ouders voor 
het kenmerk onder bestudering dan levert dit de erfel ij kheidsgraad. Dit 
is echter ook de helling van de regressielijn in een ouder/kind grafiek. 
Dit betekent dat bepalen van de regressiecoëfficiënt een schatting ople
vert van de erfel ij kheidsgraad. Als de regressiecoëfficiënt van één der 
ouders met de nakomelingen bepaald wordt is dit een schatting van th 2 

Aan deze methode van schatting van de erfelijkheidsgraad zijn ook 
weer een aantal voorwaarden verbonden. Ten eerste mag er geen se-
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lektie plaatsvinden; de populatie . moet op het moment van meten in 
Hardy/Weinbèrg evenwicht , zijl).· Ten· tweed~ geldt dat de covariantie 
midouder/nakom~ling gelijk is !aan de additief genetische .variantie op 
voorwaarde dat' de phenotypische variantie in de moeder gelijk is aan 
die in de vader. Als dit niet het geval is moeten de regressiecoëfficiën
ten van vader/nakomeling en moeder/nakomeling afzonderlijk worden be
paald. Ten derde moet de totale variantie In ouders en nakomelingen 
gelijk zijn. Di.t impliceert dat metingen aan ouders en nakomelingen ei
genlijk in een zelfde ontogenetisch stadium zouden moeten gebeuren. 
Ten vierde moet de milieu covariantie tussen ouders en nakomelingen 
gelijk zijn aan nul, dat wil zeggen dat ouders en na kornel in gen onafhan
kelijk van el kaar, random over het milieu verdeeld dienen te zijn. Ten 
vijfde moet de intera kt ie variantie (V i) gelijk zijn aan nul. 

Het is ook mogelijk om met behulp van andere covarianties dan die 
van ouder/nakomeling tot een schatting van de erfelijkheidsgraad te ko
men. Uit de definitie van de fokwaarde volgt ook dat de covariantie tus
sen half sibs gelijk is aan -!Va. Wordt deze covariantie gedeeld door de 
phenotypische variantie dan levert dit dus een schatting voor ;\h 2

• Deze 
methode is echter niet bruikbaar in dit onderzoek aangezien bij 
Koolmezen de individuen monogaam zijn en half sib relaties dus vrij 
zeldzaam zijn. De covariantie full sibs is wel bruikbaar. Deze 
covariantie wordt gegeven als !Va + -!Vd + Vee (Falconer 1983), waarin 
Vee dat deel van de milieu variantie is dat de leden van een full sib fa
milie gemeenschappelijk hebben. De covariantie full sibs wordt berekend 
als de intraclass correlatie coëfficiënt, bepaald via een ANOVA (Sokal & 
Rohlf 1981, blz 211). Twee maal de covariantie full sibs geeft dus een 
overschatting van de erfelijkheidsgraad en is dus alleen bruikbaar om 
een bovengrens aan de erfelij kheidsgraad te stellen. 
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In de tabellen 1 en 2 staan de gemiddelden en varianties van de nest
gegevens en van de maten van de jongen. De gegevens uit tabel 2 zijn 
verkregen door middeling van de metingen aan alle afzonder! ij ke jongen. 
Als eerst de gemiddelden per nest worden berekend en deze vervolgens 
worden gemiddeld zijn de waarden iets anders (tabel 3). Bij vergelijking 
van de gevonden waarden met de maten van de jongen, zoals die in 
1983 zijn gemeten valt op dat de jongen in 1983 konsekwent groter wa
ren dan in 1985, hoewel dit verschil nergens significant is (tabel 4). 
Dit is opmerkelijk daar volgens Hovenkamp (1984) het weer in 1983 erg 
slecht i!? geweest. 

3.1 Verschillen tussen de bossen 

Zoals eerder vermeld is het Vlielandse bos niet aaneengesloten en 
hangen de nestkasten in zes verschillende bossen. De vraag is of er 
verschillen bestaan in de maten van de jongen en in de eigenschappen 
van het legsel tussen de verschillende gebieden. Hiertoe zijn de waar
nemingen opgesplitst naar terrein. De resultaten staan in tabel 5 en 6. 
Uit deze tabellen blijkt dat de verschillen duidelijk te voorschijn komen 
in de nestkenmerken: er bestaat een significant verschil voor eerste ei 
datum en legselgrootte tussen de gebieden. Bij beschouwing van de ma
ten van de jongen blijkt er alleen een significant verschil te bestaan 
voor de vleugellengte en de tarsuslengte op de vijftiende dag. Hierbij 
valt op dat in Bomenland de jongen het kleinst zijn. Toch is besloten in 
verdere analyses de gehele dataset te gebruiken, enerzijds daar het ge
bied dat het meest van de rest afwijkt ( Bomenland) slechts drie broed
paren huisvestte (waarvan er een er niet in slaagde jongen groot te 
brengen) en het verschil in maten dus een gevolg kan zijn van de te 
kleine steekproef, anderzijds omdat dit gebied een geheel andere vege
tatiestruktuur heeft (tabel 8) en de afwijking van de rest een gevolg 
hiervan kan zijn. Van Winden (in prep.) heeft inderdaad gevonden dat 
er in een multiple regressie analyse een aantal partiële regressiecoëffi
ciënten tussen vegetatie parameters en de maten van de jongen signifi
cant afwijkend waren van nul. In tabel 7 staan de resultaten van een à 
posteriori analyse volgens de SNK methode (Nie et al. 1975). Uit deze 
tabel blijkt dat wat de tarsuslengte betreft alleen Bomenland significant 
van de andere gebieden afwijkt en dat de vleugellengte alleen signifi
cant verschillend is tussen Bomenland en Lange Paal enerzijds en de 
Lange Baan en het Bos bij het dorp anderzijds. 

3. 2 Regressiecoëfficiënten 

Bij berekening van de regressiecoëfficiënt in een ouder/nakomeling 
grafiek moet eerst een keuze gemaakt worden tussen de drie methoden 
die volgens Turner en Young (1969) geschikt zijn. De eerste methode, 
middelt eerst alle waarnemingen binnen een broedsel en beschouwt deze 
gemiddelden als de waarden voor de nakomelingen. Deze methode houdt 
dus geen rekening met verschillen in broedselgrootte. De punten in de 
ouder/nakomeling grafiek zijn wel betrouwbaar, omdat het gemiddelde 
waarden per broedsel zijn. De variantie van de regressiecoëfficiënt is 
echter groot, daar er een gering aantal waarnemingen gebrui kt wordt. 
De tweede methode gebruikt alle metingen aan alle afzonderlijke nestjon
gen als waarneming. Fecunditeitsverschillen komen hierdoor maximaal tot 
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uiting, terwijl de variantie in de regressiecoëfficiënt gering is door· het 
grote aantal waarnemingen,; De derde methode combineert de eer~te twee 
door een weegfaktor' te introduceren, zodat het hoge aantal. waarnemin
gen gehandhaaft blijft, terwijl fecunditeitsverschillen in de berekening 
worden meegenomen (Falconer 1983, Sokal & Rohlf 1981, blz 480). 
Falconer stelt dat de eerste en de tweede methode in theorie een gelijk 
resultaat moeten opleveren, daar de regressiecoëfficiënt van ouders op 
na kornel ingen niet wordt beïnvloed door de variantie in de na kornel in gen. 
Deze twee methoden zouden dus een schatting moeten geven van dezelf
de waarde. Uit de literatuur (Bohren et al. 1961, Turner & Young 
1969) bi ij kt echter dat bij vergelijking van de drie methodes de eerste 
methode een resultaat geeft dat veel onbetrouwbaarder is dan de tweede 
en de derde. Bohren et al. (1961) komen tot de conclusie dat de derde 
methode de beste man i er is om erfel ij kheidsgraden te schatten, mits de 
waarde van de grootheid T bekend is. Deze waarde wordt gegeven als: 

waarin 1/J de correlatie is tussen de nakomelingen van één ouder en B de 
regressiecoëfficiënt van ouders op nakomelingen. De grootheid T is ech
ter alleen in theoretische gevallen bekend. Dit betekent dat het in 
praktijk nodig is om een schatting van deze waarde te maken. Dit leidt 
er toe dat de verschillen tussen methode twee en drie vrij gering zijn. 
Er zijn geen berekeningen uitgevoerd via de derde methode, omdat deze 
veel meer rekenwerk oplevert dan de tweede en de winst in precisie ge
ring is. In de tabellen 9 en 10 staan achtereenvolgens de schattingen 
van de regressiecoëfficiënt volgens de eerste twee methoden. De regres
siecoëfficiënten van de nakomelingen op de vader en op de moeder zijn 
afzonder! ijk berekend, evenals de regressiecoëfficiënt op de midouder
waarde. De regressiecoëfficiënten op de ouders afzonderlijk zijn niet met 
twee vermenigvuldigd, zodat deze een schatting maken van ih 2

• Bij be
schouwing van de tabellen 9 en 10 wordt du i delijk dat de gevonden 
waarden voor de regressiecoëfficiënten over het algemeen niet erg ver
schillen, maar dat er in sommige gevallen behoor! ij ke verschillen be
staan. Onduidelijk is of de verschillen tussen de twee methoden vol
doende klein zijn dat geconcludeerd kan worden dat Falconer gelijk 
heeft. Tabel 10 geeft, zoals verwacht, meer significante resultaten door 
de kleinere standaardfouten van de regressiecoëfficiënten. Besloten is 
om de verdere berekeningen uit te werken volgens de tweede methode. 
Opvallend is de zeer sterk negatieve helling van de regressielijn als de 
vleugellengte van de moeder uitgezet wordt tegen de vleugellengte op 
de tiende en de vijftiende dag. Theoretisch is het voorkomen van een 
negatieve erfel ij kheidsgraad natuurt ijk niet mogelijk, aangezien de 
additief genetische variantie niet negatief kan zijn. Dit maakt het aan
nemeiijk dat er ook andere fa ktoren aanwezig zijn die de heli ing van de 
regressielijn beïnvloeden. Deze veronderstelling wordt ondersteund door 
het significante verschil in regressiecoëfficiënten voor de vleugel op 
beide meetdagen tussen de vader en de moeder. 

Ook de nakomelingen kunnen worden opgesplitst naar geslacht, al is 
deze opsplitsing niet helemaal betrouwbaar, daar op de vijftiende dag 
het geslacht niet met honderd procent zekerheid kan worden bepaald. 
Toch zijn ook de regressiecoëfficiënten van zonen en dochters afzonder
lijk berekend. De resultaten staan in tabel 11 en 12. Als de waarden in 
deze tabellen nader worden beschouwd valt op dat dezelfde trends aan
wezig zijn als in de twee voorafgaande tabellen. De significant (.01 < P 
< .05) negatieve regressie van de zonen op de midouder voor de vleugel 
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op de vijftiende dag wijkt echter wel af van de waarden in de tabellen 
9 en 10. Verder valt op dat de· waarden van de regressiecoëfficiënten 
van de dochters op de ouders nergens significant afwijken van de waar
den van de regressiecoëfficiënten van de zonen op de ouders. 

3.3 Maternale effekten 

Uit de tot nu toe naar voren gebrachte kwantitatief genetische theorie 
blijkt dat de erfelijkheidsgraad normaliter geschat wordt als twee maal 
de ouder/kind regressiecoëfficiënt of als de midouder/kind regressie
coëfficiënt. In het vorige gedeelte is na u wel ij ks over erfel ij kheidsgraden 
gesproken. Waarom niet? 

Zoals eerder opgemerkt is er een complicerende faktor .aanwezig als de 
moeder/kind en de vader/ kind regressiecoëfficiënten niet gelijk zijn en 
waardoor een direkte schatting van erfelijkheidsgraden uit regressies 
onmogelijk gemaakt wordt. Deze faktor, het maternale effekt, wordt 
door Faleener (1983) gedefinieerd als pre- en postnatale invloeden, 
vooral op het gebied van de voeding, die de moeder op haar jongen 
heeft. Deze invloeden kunnen vooral bij zoogdieren en bij vogels met 
een lange broedzorg van belang zijn. In de veeteelt heeft men maternale 
effekten al vrij vroeg onderkend, omdat ze van economisch belang kun
nen zijn. Zo is er redelijk veel onderzoek aan runderen (Hohenbroken 
1971, Bu rfen ing 1981), varkens ( Robinson 1972, Kuhlers 1977, van der 
Steen 1983) en makkelijk te kweken laboratorium dieren als ratten 
(Denenberg & Rosenberg 1967, Legates 1972) en muizen (Cheverud et 
al. 1983) gedaan. 

De kwantitatief genetische theorie over de wijze waarop maternale ef
fekten de covarianties tussen ouders en kinderen beïnvloeden en daar
mee dus de hellingen van de regressielijnen veranderen, is gegrondvest 
door Wilham (1963, 1972) en daarna door een groot aantal auteurs uitge
diept en verbeterd (Falconer 1965, Foulley 1978, Cheverud 1984). De 
laatste jaren wordt ook aan economisch minder relevante organismen on
derzoek gedaan naar het voorkomen van maternale effekten (Bondari 
1978, Dhondt 1982, Janssen 1985, Alatalo & Lundberg 1986). 

Faleener (1965) heeft een model opgesteld waarmee getracht zal wor
den een schatting te maken van de grootte van de maternale effekten. 
De theoretische vergelijking voor het phenotype (zie vergelijking 5) 
wordt uitgebreid met twee termen. Er komt een omgevingsfaktor (C) 
bij. Deze faktor C is een deel van de mil ieuvariantie, die de full sibs 
(nestgenoten) gezamenlijk hebben en welke niet in het maternale effekt 
zijn opgenomen. Deze term komt dus in een variantieanalyse terug in de 
kwadratensom tussen groepen. De tweede term die in de vergelijking 
wordt toegevoegd is het maternale effekt (M). Faleener (1965) definieert 
dit maternale effekt als een lineaire funktie van het phenotype van de 
moeder, P'. De theoretische formule wordt dus: 

waarin M = m * P' 

(10) 

(11) 

Deze definitie van het maternale effekt heeft het nadeel dat alle 
maternale effekten, welke niet direkt samenhangen met de phenotypische 
waarde van de moeder voor het kenmerk onder beschouwing, niet in het 
maternale effekt worden opgenomen, maar samen met de rest van de ge
meenschappelijke omgeving in de C-term verschijnen. Het voordeel van 
deze man i er van werken is dat de schatting van het maternale effekt in 
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termen van de coëfficiënt m redelijk eenvoudig is. Faleener definieert de 
coëfficiënt m ·als de partiële regress.iecoëfficiënt tussen kinderen· en moe
ders als er geen genetische variatie is in de moeders. De vraag blijft 
natuurlijk open of de relatie tussen het phenotype van de moeder en 
het maternale effekt werkelijk I ineair is. Uit vergelijking 10 moet na
tuurlijk weer een vergelijking in variantiekompanenten worden afgeleid: 

Vp = Va + Vm + Vd + Vi + Vc + Ve + 2 COVam (12) 

en Vm = m2 * Vp' (13) 

Als er vanuit gegaan wordt dat er geen interaktie of covariantie tussen 
genotype en milieu bestaat (zie vergelijkingen 3 en 4) zijn alle andere 
covarianties in vergelijking 12 gelijk aan nul, daar D, C en E niet ge
correleerd zijn met P'. Vm in de vergelijking 12 is dat deel van de tota
le phenotypische variantie dat veroorzaakt wordt door het maternale ef
fekt. 

In de veeteeltkundige literatuur (zie boven) wordt over het algemeen 
een andere manier beschreven waarop de maternale effekten zijn geana
lyseerd. Deze manier (zie bijv. Cheverud 1983) wordt zeer veel ge
bruikt. Een aantal mannetjes wordt ieder met een aantal vrouwtjes ge
kruist. Daarna wordt de helft van de geboren jongen opgevoed door een 
pleegmoeder,terwijl de andere helft bij de eigen moeder blijft. Via een 
analyse met behulp van een geneste ANOVA kunnen alle variantiekompa
nenten worden berekend. 

Echter aangezien de waarnemingen van dit onderzoek beperkt zijn tot 
twee generaties, waarbij alle jongen door hun eiger:1 ouders zijn opge
voed is deze manier van uitwerken niet mogelijk. De vraag is of een 
dergelijke opzet theoretisch wel mogelijk is bij Koolmezen, aangezien het 
voor een vrouwtje vrijwel onmogelijk is om alleen een nest jongen groot 
te brengen (pers. med. van Eek). Om een redelijk beeld te krijgen van 
het maternaal effekt is experimenteel werk nodig. Er is enig experimen
teel werk gedaan (Smith & Dhondt 1980, Dhondt 1982) aan maternale ef
fekten bij pimpelmezen (Parus caeruleus) en zanggorzen (Melospiza 
me/odla). Er werden jongen verwisseld en vervolgens werd gekeken hoe 
groot de invloed van de pleegouders was op de jongen. Dit schat niet 
echt het maternaal effekt, maar een eventueel parentaal effekt. In Ne
derland is zeer weinig experimenteel werk gedaan aan Koolmezen. 
Kluyver (zie Tinbergen et al. 1985) en Scheemaker (1984) hebben wel 
jongen verplaatst, maar dit had tot doel een relatie aan te tonen tussen 
het aantal jongen in het nest en de overleving van deze jongen. Van 
der Meent (1984) wilde een gelijksoortig experiment als Dhondt doen, 
maar kon geen conclusies trekken daar zijn steekproefgrootte bijzonder 
klein was. 

Door de beperkte dataset in dit onderzoek kunnen slechts drie rela
ties gebruikt worden: vader/kind, moeder/kind en full sib. De covari
anties zijn door Faleener (1965) theoretisch afgeleid: 

COV = Va{1/(2-m)] + mVp m,n 
(14) 

COV = Va{1/(2-m)} 
v,n 

(15) 

COVfs = iVa{(2+m)/(2-m)} + m2 Vp +!Vd +Vc ( 16) 
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Deze vergelij_kingen gaan op onder .de voorwaarde dat de additief gene
tische variantie in de vaders gelijk is· aan de additief genetische varian-
tie in de moeders .1' '.; ' · ."· · . 

De vergelijkingen 14, 15 en 16 zouden ook opgesteld kunnen worden 
voor zonen en dochters afzonderlijk. Dit is niet gedaan daar dit het ge
heel van vergelijkingen te complex zou maken om met deze beperkte set 
gegevens eenduidige resultaten te verkrijgen. Bovendien is de ge
slachtsbepaling, zoals eerder vermeld, niet honderd procent betrouw
baar. 

Uit de vergelijkingen 14 en 15 kan een schatting gemaakt worden van 
m en Va, mits aan de voorwaarde dat de additief genetische variantie in 
de mannetjes gelijk is aan de additief genetische variatie in de vrouw
tjes is voldaan. Als er vanuit gegaan wordt dat de verhouding additief 
genetische variantie/totale variantie gelijk is in mannetjes en vrouwtjes 
gaat deze voorwaarde dus over in de voorwaarde dat de phenotypische 
variantie in beide ouders gelijk moet zijn. De variantie in de lengte van 
de tarsus en in het gewicht bi ij kt tussen de twee geslachten niet sign i
ficant te verschillen, echter de variantie in vleugellengte is bij de man
netjes significant groter (tabel 13). Aangezien er ook grote verschillen 
bestaan tussen de varianties van de oudermaten en de varianties in de 
maten van de jongen is besloten om alle gegevens te standaardiseren. 
Van alle afzonderlijke waarnemingen is dus het gemiddelde afgetrokken 
en deze uitkomst is gedeeld door de standaarddeviatie. Dit leidt er toe 
dat alle gemiddelden gelijk worden aan nul en alle varianties gelijk aan 
één. 

De covariantie full sibs en de covariantie van de nakomelingen met 
hun ouders staan in tabel 14. Uit deze covarianties worden nu m en Va 
berekend en kan tevens een schatting gemaakt worden voor de term 
!Vd+Vc. De berekende waarden staan in tabel 15, evenals het deel van 
de totale variantie dat verklaart wordt door het maternale effekt (Vm). 

Opvallend in tabel 15 is dat de waarden van m redelijk klein zijn en 
dat hierdoor maximaal 5% (bij vleugellengte op de tiende dag is Vm ge
l ijk aan . 0469) van de phenotypische variantie door een maternaal effekt 
kan worden verklaard. De vraag rijst dan of deze waarden wel signifi
cant zijn. Opvallend is verder de zeer grote bijdrage van ;\Vd+Vc. Dit 
betekent dat de nesten vrij sterk van elkaar verschillen. Om een idee 
te krijgen in hoeverre de gevonden waarden van m een resultaat ·zijn 
van toevalseffekten is een verdeling van m opgesteld. Hiertoe werd elke 
nakomeling gepaard met een random ouder uit de populatie en werd ver
volgens de covariantie tussen random moeders en kinderen en die tus
sen de random vaders en kinderen berekend. Uit deze twee covarianties 
werd dan een random m berekend. Dit is voor elke I ichaamsmaat 250 
keer gebeurd, zodat er 250 keer een random m berekend werd. Van de
ze 250 m's werd vervolgens het gemiddelde en de standaarddeviatie be
rekend en vervolgens werd onderzocht of de gevonden m bij de echte 
ouders een trekking uit de verdeling van random m's kon zijn. De re
sultaten staan in tabel 16. Uit deze tabel blijkt dat de gevonden waar
den van m voor het gewicht op de vijfde dag en voor de lengte van de 
vleugel op de tiende en vijftiende dag significant afwijken van de ver
deling van de random m waarden. Opvallend is hier dat een zeer klein 
maternaal effekt (m= -. 117 bij gewicht vijfde dag ) nog wel significant 
is. Janssen (1985) is een van de weinigen die maternale effekten uitge
werkt heeft volgens de door Falconer afgeleide formules. Hij vindt bij 
de Springstaart (Orchesella clncta) een m van -. 5, maar stelt hieraan 
geen betrouwbaarheidsinterval zodat vergelijking moei I ijk is. 
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3.4 Effekt van leeftijd 

In vorige onderzoeken is het onduidelijk gebleven wat het effekt is 
van de leeftijd van de ouders op enerzijds hun eigen maten en ander
zijds op de maten van hun jongen en de nestgegevens. Naast onderzoek 
naar het effekt op bovengenoemde eigenschappen is ook gekeken of ver
schillende leeftijds klassen verschillende ouder-na kornel ing regressies 
hebben en daarmee of de maternale effekten verschillend zijn. Aangezien 
volgens van Balen (1967) de verschillen in lichaamsmaten vooral bestaan 
tussen de individuen die in het tweede kalenderjaar verkeren en de ou
dere vogels is in dit onderzoek dezelfde indeling gemaakt (zie ook tabel 
21). In tabel 17 staan een aantal nestgegevens. In deze analyse zijn to
taal 92 vrouwtjes gebruikt, waarvan 36 tweede kalenderjaar exemplaren. 
Opvallend is dat oudere vrouwtjes eerder met leggen beginnen (van Ba
len 1973) en meer eieren leggen (Kiuyver 1951). Het aantal jongen dat 
geboren wordt is ongeveer gelijk, terwijl het aantal jongen dat uitvliegt 
bij oudere vogels minder is, al is dit laatste verschil net niet signifi
cant. Alle nesten die geheel ten gronde gaan zijn van oudere vrouwtjes. 
Ook worden enkele habitat kenmerken vergeleken. Deze zijn: afstand tot 
de dichtstbijzijnde bezette kast, het volume loofhout in de nabijheid van 
de kast (berekend als percentage van loofhout in de cirkel met straal 
van 50 meter om de kast vermenigvuldigd met hoogte van de vegetatie 
en de bedekking van de stam.) en het volume naaldhout. In tabel 17 is 
te zien dat jonge vrouwtjes een iets grotere afstand hebben tot de bu
ren met in de naaste omgeving iets meer naaldhout. Dit is echter niet 
significant. 

Als de partiële correlatiecoëfficiënt van de leeftijd van het vrouwtje 
met een aantal kenmerken berekend wordt worden de resultaten nog 
duidelijker, zie tabel 18. Er is te zien dat er een negatieve correlatie is 
voor leeftijd met aantal geboren jongen, wanneer de legselgrootte 
konstant wordt gehouden (-. 18 *), van leeftijd met aantal uitgevlogen 
jongen met eveneens de legselgrootte konstant (- .31 **) en van leeftijd 
met aantal uitgevlogen jongen als aantal geboren jongen konstant wordt 
gehouden (-. 25 **). Dit duidt op een veel sterkere sterfte van jongen 
met een oudere moeder. Deze sterfte komt tot uiting als niet uitkomen 
van de eieren en als sterfte van de jongen in het nest. Uit tabel 17 is 
te concluderen dat de tijd tussen eerste eidatum en uitkomst datum bij 
oudere vrouwtjes langer is dan bij jongere (respectieve! ijk 24 dagen en 
22 dagen). Dit verschil is ten dele te verklaren door ·de verschillen in 
legselgrootte (als het legsel groter is, is de tijd tussen eerste ei datum 
en uitkomstdatum natuurlijk groter), maar niet geheel daar de partiële 
correlatiecoëfficiënt van leeftijd met uitkomstdatum min eerste ei datum 
(dat wil zeggen het aantal dagen tussen het leggen van het eerste ei en 
de uitvliegdatum van de jongen) onder konstanthouding van legsel
grootte significant positief is ( .27 ** ) . De belangrijkste oorzaak is 
waarschijnlijk het feit dat oudere vrouwtjes eerder met leggen beginnen. 
De legsels ondervinden dan een lagere temperatuur daar de gemiddelde 
temperatuur gedurende het seizoen toeneemt (van Winden in prep.). Zo
als eerder vermeld wordt er als de omstandigheden niet gunstig zijn 
door veel vogels een broedpauze gehouden. Deze broedpauzes zijn dan 
frekwenter bij oudere vogels vanwege de lagere temperatuur in het be
gin van het seizoen. 

Bij beschouwing van de eimaten valt op dat de eieren van de tweede
jaars vogels significant langer zijn dan die van de oudere vrouwtjes. De 
breedte is nagenoeg gelijk en aangezien het eivolurne berekend wordt als 
.495 * lengte * breedte 2 (van Noordwijk 1980) is het volume van de 
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eieren van d~ tweedejaars ook gro~er dan die van ouderejaars alleen is 
dit verschil net niet significant (P = · .07). Het verschil in eimaten zou 
een gevolg kunnen zijn van de legselgrootte~ Een groot legsel zou ge
compenseerd kunnen worden door het· leggen van kleinere eieren en 
aangezien oudere vrouwtjes een groter legsel hebben zou dit kleinere 
eieren tot gevolg kunnen hebben. Dit is echter geen goede verklaring 
aangezien de partiële correlatiecoëfficiënt van de leeftijd van het vrouw
tje met de eimaten (onder konstant houding van de legselgrootte ) na
genoeg gelijk is aan de Pearson correlatiecoëfficiënt van de leeftijd te
gen de eimaten (tabel 19). Ook de gegevens in de literatuur spreken 
deze hypothese tegen. Van Noordwijk (1981) vindt dat de variantie in 
eimaten voor 60-80% erfelijk is, bovendien verklaren Perrins (1974) en 
A latalo & · Lundberg (1986) .dat de energie die het leggen van een ei 
kost vrij gering is. Ook de grootte van het vrouwtje zou een invloed 
kunnen hebben op de eigrootte ( Perrins 1979). Dit wordt gesuggereerd 
door de significant positieve partiële correlatiecoëfficiënt van het ge
wicht van het vrouwtje met de lengte en het volume van haar eieren, 
terwijl de leeftijd konstant wordt gehouden (tabel 20). Aangezien oudere 
vrouwtjes zwaarder zijn (zie verderop) werken leeftijd en gewicht van 
het vrouwtje el kaar dus tegen. Dit komt tot uiting in de nergens sign i
ficant van nul afwijkende Pearson correlatiecoëfficiënt tussen gewicht 
van vrouwtje en eimaten (tabel 20). De correlaties tussen tarsusmaten 
en vleugelmaten enerzijds en eimaten anderzijds zijn nooit significant. 
Van de drie kenmerken gewicht, tarsuslengte en vleugellengte is het 
gewicht de beste maat voor de conditie van de vogel (van Noordwijk 
1982) en daar de conditie de eimaten beïnvloedt (Birkhead & Nettieship 
1984), I igt het voor de hand dat het gewicht het sterkst met de eimaten 
is gecorreleerd. Er zijn geen significante correlaties gevonden tussen 
maten van de vader en eimaten. 

De I ichaamsmaten van de ouders zijn ook verschillend in de twee in 
dit onderzoek onderscheiden klassen. In tabel 21 staan de gemiddelde 
waarden weergegeven van de oudermaten opgesplitst naar leeftijd. In 
tabel 21a staan de gestandaardiseerde waarden. Een negatieve waarde 
wil dus zeggen dat deze waarde onder het gemiddelde I igt. In tabel 21 b 
staan de waarden, zoals deze gemeten zijn. Opvallend is het dat de 
tweedejaars individuen konsekwent kleiner zijn dan de ouderejaars. De 
resultaten komen overeen met de bevindingen van van Balen (1967) die 
ook konsekwent lagere waarden vindt voor de tweedejaars vogels. Over 
de oorzaak van deze verschillen zijn een aantal mogelijke hypothesen 
opgesteld. Een eerste hypothese is dat er van het tweede naar het der
de kalender jaar nog groei plaatsvindt. Van Balen (1967) suggereert dit 
en ook Perrins (1979) verklaart dat de vleugel nog in lengte toeneemt 
na de rui in het tweede kalenderjaar, dus na het broedseizoen. De tar
sus is echter ook kleiner in tweedejaars. Dit is vreemd daar dezelfde 
Perrins (1979) verklaart dat deze op de vijftiende dag al maximaal van 
grootte is en zelfs dat de tarsus nog iets kan krimpen door vochtver
I i es. Een tweede hypothese is dat er selektie optreedt op grootte. De 
grotere individuen zouden fitter zijn en zo dus een betere overlevings
kans hebben. Een resultaat van deze selektie is dat het gemiddelde ge
wicht van oudere jaarklassen hoger is. Koelewijn (1984) vindt inderdaad 
dat er voor de overleving van het eerste naar het tweede jaar selektie 
op grootte plaatsvindt, terwijl ook Perrins (1965) een grotere overleving 
vindt voor grotere vogels. Price & Grant (1984) daarentegen vinden bij 
een van de Darwin vinken (Geosp/za fortis) een selektie voor een lager 
gewicht en ook Dhondt (1979) veronderstelt een selektie voor kleinere 
vogels. In dit onderzoek kan niet worden getoetst welke van de 
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hypothesen de juiste is, daar er g~gevens van meer dan één jaar nodig 
zijn. Er. zal dan onderzocht moeten worden of inderdaad de grotere in
dividuen een. grotere kans hebben om te overleven naar een volgend 
broedseizoen. Tinbergen et al. (1985) hebben gevonden dat de overle
ving van ouders in een slechte winter omgekeerd evenredig is met de 
het aantal jongen dat ze grootbrengen. Dit geeft dan een aanwijzing 
voor een mogelijke selektiecoëfficiënt en gaat alleen op als de 
repeatabil ity op aantal grootgebrachte jongen groot is (d. w. z dat een 
vrouwtje dat het ene jaar de meeste jongen grootbrengt dit het het vol
gende jaar ook zal doen). Van Noordwijk (1980) echter r.oemt een 
repeatability van .32 wat niet erg hoog is. Het gevolg zou zijn dat van 
de tweedejaars die individuen de winter niet overleven die veel jongen 
hebben grootgebracht, waardoor het aantal grootgebrachte jongen per 
adult in oudere jaarklassen afneemt (vergelijk tabel 17). Oudere vogels 
zijn zwaarder en dit betekent dat van de tweede jaars vogels de klein
ste individuen het meeste jongen zouden grootbrengen. Als echter de 
correlatie berekend wordt tussen het gewicht van de tweedejaars vrouw
tjes en het aantal uitgevlogen jongen, levert dit een niet significant van 
nul afwijkende correlatiecoëfficiënt op (correlatiecoëfficiënt van gewicht 
vrouwtje met aantal uitgevlogen jongen is -.0923). Ook de bevindingen 
van andere auteurs duiden er op dat de door Tinbergen et al. (1985) 
opgeleverde uitruil van reproduktief succes tegen eigen overleving niet 
altijd optreedt. resultaten niet algemeen gelding hebben. Smith (1981) 
vindt namelijk een tegenovergestelde situatie bij zanggorzen. De vrouw
tjes, die van het ene naar het andere broedseizoen overleven, hebben 
een hogere fecunditeit dan de vrouwtjes die tijdens de winter sterven. 
Door van Noordwijk & de Jong (1986) wordt vermeld dat de legselgroot
te van overlevende vrouwtjes iets groter is dan die van de vrouwtjes 
die sterven. Als mogelijke verklaring hiervan wordt gegeven dat de in
dividuen verschillen in kwaliteit en dat een vrouwtje met een hogere 
fecunditeit een kwalitatief beter vrouwtje is, dat ook een hogere levens
verwachting heeft. Van Balen et al. (1985) vinden dat de helft van de 
recruten geproduceerd wordt door 12 % van de vrouwtjes. Dit duidt ook 
op kwaliteitsverschillen. Perrins (1974) vindt ook geen verschil in over
leving van de ouders en ook de Steven (1979) komt tot de conclusie dat 
bij Tree Swallows (/rldoprocne b/color) geen verschillen in overleving 
bestaan tussen vrouwtjes met een vergroot legsel en vrouwtjes met een 
verkleind legsel. Hovenkamp (1984) heeft als conclusie bij de Vlielandse 
Koolmezen dat de uitruil van reproduktief succes tegen eigen overleving 
niet zo duidelijk is als Tinbergen deze gevonden heeft. Mogelijk is in al 
deze gevallen de winter situatie niet erg slecht geweest. 

Ook de maten van de jongen zijn opgedeeld naar de leeftijd van de 
ouders. De gemiddelde waarden van de jongen staan in tabel 22 en zijn 
gestandaardiseerd. Heel opvallend is dat de maten van de jongen met 
oudere moeders bijna bij elk kenmerk lager I iggen dan die van de twee
dejaars moeders. Alleen het gewicht op de vijftiende dag maakt een uit
zondering. De jongen van de oudere moeders zijn op de vijftiende dag 
iets zwaarder. De verschillen zijn echter lang niet altijd significant. Al
leen metingen tot en met de tiende dag zijn wel significant: gewicht op 
de vijfde en tiende dag en vleugellengte op de tiende dag. Het is moei
I ijk om de oorzaak van deze verschillen aan te geven. Het is heel goed 
mogelijk dat deze verschillen veroorzaakt worden door het verschil in 
eivolume. Oudere vogels leggen iets kleinere eieren. Volgens een aantal 
onderzoekers ( van Noordwijk 1980, Ojanen 1983, Birkhead & Nettieship 
1984) is het eivolurne hoog gecorreleerd met het gewicht bij uitkomen. 
In tabel 23 staan de correlaties van de gemiddelde eimaten per nest met 
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de gemiddelde maten van de jongeil per nest. Uit deze tabel blijkt dat 
ook in · dit onderzoek een positieve correlatie kan worden aangetoond 
tussen gewicht ·op de vijfde dag en het volume van het ei (.23 *). Bo
vendien werd er een correlatie tussen de tarsus op de vijfde dag en het 
eivolurne gevonden ( .24 *). Het verschil in eimaten tussen de tweede
jaars en ouderejaars zou een oorzaak kunnen zijn van het verschil in 
gewicht op de vijfde dag. Het verschillende gewicht en de significant 
verschillende lengte van de vleugel op de tiende dag zijn niet verklaar
baar via de eimaten. Du idel ijk in tabel 23 is dat de correlaties kleiner 
worden naar mate de jongen ouder worden. 

Bij beschouwin~t van de mannetjes wordt duidelijk dat de situatie ge
heel anders is. De tweedejaars mannetjes hebben konsekwent kleinere 
nakomelingen dan. de ouderejaars. Bovendien valt op dat dat de ver
schillen alleen sig"nificant zijn bij de waarnemingen aan oudere jongen. 
Alle maten op de tiende en op de vijftiende dag zijn significant groter 
bij jongen van oudere mannetjes. Mogelijk is hier sprake van een erva
ringskwestie. Ouderejaars mannetjes zouden beter in staat zijn om de 
jongen te voeren. Bovendien is het moge I ijk dat oudere mannetjes een 
beter territorium hebben. Dit wordt in dit onderzoek niet duidelijk al 
hebben oudere mannetjes iets meer loofhout in een straal van 50 meter 
om de kast.· Dit is volgens van Balen (1973) gunstiger, omdat met name 
in ei ken meer voedsel gevonden kan worden. 

Met behulp van een ANOVA is vervolgens gekeken of er statistisch 
gezien een interaktie bestaat tussen de effekten van de leeftijd van de 
vader en van de moeder. Uit tabel 24 blijkt dat de interaktie nergens 
significant is. 

3. 5 Effekt van leeftijd op maternale effekten 

De vraag rijst nu of de leeftijd van de ouders ook een effekt heeft op 
de helling van de regressielijn als de maten van de ouders tegen de ma
ten van de nakomelingen worden uitgezet en daarmee op het voorkomen 
van een maternaal effekt. In tabel 25 staan de regressiecoëffi-ciënten 
van de ouders op hun na kornel in gen, waarbij een opsplitsing is gemaakt 
naar de leeftijd van de ouders. Heel opvallend is dat er vrij grote ver
schillen bestaan tussen de gevonden waarden van de regressiecoëfficiën
ten als er geen opsplitsing naar leeftijd is gemaakt en deze waarden als 
dit wel is gebeurt (zie tabel 9). Opvallend is bijvoorbeeld de negatieve 
regressiecoëfficiënt (-. 25 ***) van de ouderejaars vader tegen de pos i
tieve van de tweedejaars ( .33 *) voor de tarsus op de vijftiende dag. 
Dit leidt tot een niet significant van nul afwijkende regressiecoëfficiënt 
als beide gecombineerd worden. Een zelfde beeld is te zien bij het ge
wicht op de vijfde dag (-. 24 ** voor de oudere man tegen . 45 *** voor 
de tweedejaars man ) . Ook bij de vrouwtjes treedt dit verschijnsel op. 
Heel opvallend bij ··de tweedejaars vrouwtjes is de zeer sterk negatieve 
regressiecoëfficiënt· van de vleugel op tiende en vijftiende dag. Deze 
zijn zo sterk negatief ( -1.38 *** op de tiende dag., -1.06 *** op de 
vijftiende dag) dat de niet opgesplitste regressiecoëfficiënt ook signifi
cant negatief wordt (- .39 ** op de tiende dag, -. 29 ** op de vijftiende 
dag ) en een significant positieve regressiecoëfficiënt op de tiende dag 
voor oudere jaars vrouwtjes ( .36 * ) helemaal verdwijnt. Deze ver
schillen in regressiecoëfficiënten hebben natuurlijk ook een invloed op 
de maternale effekten. In tabel 26 staan de covarianties van de maten 
van de nakomelingen met de maten van hun ouders na standaardisatie. 
Ook is in deze tabel de berekende m en de afstand in standaarddeviatie 
eenheden van deze m tot het gemiddelde van de random m verdeling 
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weergegeven. De resultaten zijn vrij duidelijk. De maternale effekten 
die in de gecombineerde situatie· werden gevonden werden veroorzaakt 
door de tweedejaars vrouwtjes. In de gecombineerde situatie werd een 
significant negatief maternaal effekt gevonden voor het gewicht op de 
vijfde dag en de vleugellengte op de tiende en vijftiende dag Cm is res
pectievelijk -.117 *, -.217 ***en -.140 ** ). De schattingen voor het 
maternale effekt voor de drie metingen zijn in de opgesplitste situatie 
voor het tweedejaars vrouwtje -. 189 * voor het gewicht op de vijfde dag 
en -.262 * en ·_ .222 ** voor respectieve! ijk de vleugellengte op de tien
de en vijftiende dag. De waarden voor de oudere jaars vrouwtjes zijn 
respectievelijk .022, -.069 en -.062. Deze waarden zijn niet significant 
afwijkend van de verdeling van de random getrokken verdeling van m's. 
Bij opsplitsing blijkt ook dat het tweedejaars vrouwtje een positief 
maternaal effekt heeft voor de tarsus op de tiende dag Cm= . 163 *), 
terwijl het oudere vrouwtje een negatief maternaal effekt vertoont voor 
de meting van het gewicht op de vijftiende dag Cm= -. 114 *). 
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4. Discussie 

Zoals vermeld in hoofdstuk 2 zijn er aan het werken met de kwantita
tief genetische modellen een aantal voorwaarden verbonden. Bij het be
spreken van de resultaten is er tot nu toe vanuit gegaan dat aan deze 
voorwaarden is voldaan. Onderzocht zal nu moeten worden of de aan
name dat aan alle voorwaarden is voldaan gerechtvaardigd is. 

4.1 Correlatie tussen genotype en milieu 

Een correlatie tussen het genotype en het milieu kan de oorzaak zijn 
van een overschatting van de erfel ij kheidsgraad ( Feldman & Lewontin 
1975). Dit komt doordat de covariantie term bij de genetische variantie 
wordt genomen (Falconer 1983), waardoor het lijkt alsof de genetische 
variantie groter is geworden. De vraag is of dit op Vlieland een pro
bleem is geweest. Eerdere onderzoeken (Koelewijn 1984) komen door 
middel van herhaalbaarheidsberekeningen over die nestkasten die elk 
jaar een ander paartje herbergden tot de conclusie dat een genotype
milieu correlatie niet erg waarschijnlijk is. Aangezien de dataset van dit 
onderzoek slechts één jaar beslaat is een herberekening niet mogelijk. 
Smith en Dhondt (1981) en Dhondt (1982) concluderen dat er bij ras
peetievel ijk Zanggorzen en Pimpelmezen weinig aanleiding is om de aan
wezigheid van een genotype-milieu correlatie te veronderstellen. Waar
schijnlijk heeft deze correlatie op VIieland dus een geringe rol ges peelt. 

4.2 Interaktie tussen genotype en milieu 

Een genotype-milieu intera kt ie kan een groot probleem zijn bij schat
tingen van de erfel ij kheidsgraad in natuur! ij ke populaties. De en i ge ma
n i er om echt zekerheid te krijgen over het al of niet bestaan van een 
dergelijke interaktie is volgens Faleener (1983) om individuen met het 
zelfde genotype te laten opgroeien onder verschillende omstandigheden. 
Via een tweeweg ANOVA (Sokal en Rohlf, 1981) met het genotype en de 
omgeving als faktoren zal deze interaktie als statistische interaktie tot 
uiting komen. Een theoretische manier om een idee te krijgen over de 
mate van interaktie is het uitzetten van het phenotype van de individu
en tegen een bepaalde milieuvariabele en dan onderzoeken of de ver
schillende genotypen evenwijdige reaktienorm I ijnen hebben. Als dit het 
geval is dan wil dat zeggen dat er geen genotype-milieu interaktie aan
wezig is. Bij Koolmezen is een dergelijke aanpak onmogelijk, daar de af
zonder! ij ke genotypen niet te onderscheiden zijn. De conclusie is dus 
dat over de rol van deze intera kt ie niets valt te zeggen. 

4.3 Assortatieve paring 

Zoals eerder vermeld verhoogt assortatieve paring de additief geneti
sche variantie (Falconer 1983) en heeft daarmee een effekt op de helling 
van de regressial ijn. Als de Kendali rangcorrelatiecoëfficiënt van de 
leeftijd van het mannetje met de leeftijd van het vrouwtje wordt bere
kend, resulteert dit in een t = . 18 (p = .041). Dit duidt op een ver
hoogd aantal paringen binnen de jaarklassen en is te wijten aan de 
paarband. De oorzaak van deze paarband is niet zo zeer trouw aan de 
partner als wel trouw aan het broedgebied (Kiuyver 1951). Deze corre
latie tussen de leeftijden van de mannetjes en de vrouwtjes komt tot ui
ting in de maten. Bij beschouwing van tabel 28 bi ij kt dat de mannetjes 
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behorend bij de tweedejaars vrouwtjes significant lichter zijn dan man
netjes die· gepaard zijn aan oudere vrouwtje~. Dit kan ook een gevolg 
zijn van paarband, maar het is ook mogelijk dat oudere mannetjes een 
beter territorium bezitten dan jongere ·(hiervoor zijn in dit onderzoek 
enige aanwijzigingen) en dat de keuze primair op de kwaliteit van het 
territorium betrekking heeft. Een voorwaarde van deze veronderstelling 
is wel dat de oudere vrouwtjes voorrang hebben bij de keuze van een 
partner (vergelijk Drent 1983). Het resultaat is dat tweedejaars vrouw
tjes vaker met kleinere tweedejaars mannetjes zijn gepaard. Het feit 
echter dat er geen correlatie aangetoond kan worden tussen de maten 
van de ouders duidt er op dat er geen assortatieve paring plaatsvindt 
voor wat betreft de lichaamsmaten (zie tabel 27). Dit in tegenstelling tot 
1982 (Koelewijn 1984) en 1983 (Hovenkamp 1984) waarin wel een correla
tie tussen de maten van de ouders gevonden werd. Ook de bevindingen 
van van Noordwijk et al. (1985), die aantonen dat er op VIieland zeer 
goed sprake is van random mating, duiden er op dat de rol van de 
assortatieve paring in de Vlielandse populatie gering is. 

4.4 Selektie 

Eén van de voorwaarden van het hele kwantitatief genetische model is 
dat de populatie moet verkeren in een Hardy-Weinberg evenwicht. Dit is 
in een natuurlijke populatie niet te toetsen daar er een onbekend aantal 
genen ten grondslag ligt aan de lichaamsmaten zoals die in deze studie 
gemeten zijn. Echter als aangetoond kan worden dat de selektie die op
treedt niet groot is en gelijk in beide sexen wordt de waarschijnlijkheid 
van evenwicht groter. Uit vorige onderzoeken (Koelewijn 1984, Hoven
kamp 1984, van Noordwijk 1980) wordt duidelijk dat er geen gerichte 
selektie aanwezig is op de lichaamsmaten, als wordt gekeken naar een 
aantal jaren. Wel is er zeker voor eerste eidatum en legselgrootte per 
jaar een verschillend selektieverschil (van Noordwijk 1980). Deze selek
tieverschillen per jaar leiden er toe dat het onwaarschijnlijk is dat de 
populatie in een bepaald jaar in Hardy-Weinberg evenwicht verkeert. 
Het feit dat er een verschil is aangetoond tussen tweede- en oudere
jaars vogels (tabel 21), dat niet volledig verklaard kan worden door het 
feit dat oudere vogels altijd groter zijn, duidt er op dat er selektie op
treedt. De selektie verschillen zijn echter per jaar verschillend in 
grootte en richting, zodat over de jaren geen gerichte selektie aange
toond kan worden. In de jaren 1979-1982 is de populatie sterk in om
vang toegenomen ( Koelewijn 1984). De combinatie selektie met populatie
groei maakt het nog minder waarschijnlijk dat de populatie in evenwicht 
is, daar door de populatiegroei de selektiefakteren veranderen. Het ef
fekt van de selektie en de populatiegroei op de erfelijkheidsgraad is on
duidelijk. 

Ook inteelt kan tot gevolg hebben dat de populatie niet in evenwicht 
is. Uit de I iteratuu r is een inteeltcoëfficiënt ( F) bekend van ongeveer 
.025 (van Noordwijk 1980). Faleener (1983) stelt dat door inteelt de ge
netische variantie wordt herverdeeld. De genetische variantie binnen de 
inteelt lijn wordt kleiner (Vg binnen lijn = (1-F) * Vg), terwijl de vari
antie tussen I ijnen gelijk wordt aan 2F * Vg. De totale genetische var i
antie wordt hierdoor groter. Dit leidt er toe dat de erfelijkheidsgraad 
binnen een inteeltlijn kleiner zal worden (Falconer 1983, blz. 242). De 
vergelijking, die Faleener heeft opgesteld, gaat alleen op als er geen 
niet-additieve genetische variantie is en er geen selektie plaatsvindt. 
Het is onwaarschijnlijk dat er aan deze twee voorwaarden is voldaan. 
Als echter, ondanks voornoemde bezwaren toch de door Falconer opge-
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stelde vergelijking wordt gebruikt om een idee te krijgen van het maxi
male effekt vah inteelt op de erfelljkheidsgraad blijkt dat met de door 
van Noordwijk· vastgestelde inteeltcoëfficiënf er slechts een afwijking 
van de erfelijkheidsgraad in een niet ingeteelde situatie bestaat van en
kele procenten. Ook Klerks (1981) komt tot de condus ie dat het effekt 
van inteelt gering zal zijn. 

4. 5 Varianties 

Een andere aanname, die is gemaakt, is dat de totale phenotypische 
variantie gelijk moet zijn aan de phenotypische variantie in de ouders 
en dat als de erfelijkheidsgraden geschat worden via een midouder/na
komeling regressie de phenotypische variantie in beide ouders geiJjk 
moet zijn. Door de verschillende regressies van één ouder op nakomelin
gen is niet veel aandacht besteed aan de midouder/nakomeling regres
sies en is aan het significante verschil in varianties in de vleugellengte 
van de ouders in ·deze context geen aandacht besteed. Het verschil tus
sen de varianties van ouders en na kornel ingen is echter zeer duidelijk. 
De oorzaak van deze verschillen zou een verschil in milieuvariantie zijn 
(van Noordwijk 1982). Het verschil in milieuvariantie wordt toe geschre
ven aan een verschil in de genotype-milieu interaktie. Deze wordt tij
dens de ontwi k kei ing kleiner. Koelewijn (1984) heeft gecorrigeerd voor 
de verschillen in varianties tussen ouders en na kornel in gen bij de bere
keningen van erfel ij kheidsgraden. De erfel ij kheidsgraden veranderen 
wel, maar het patroon (en ook de additief genetische variantie) bi ijft 
gelijk, zodat het voor het berekenen van regressies niet nodig. is te 
standaardiseren. 

Toch is voor de berekening van de parameter m in dit onderzoek ge
kozen voor standaardisering van de waarnemingen daar aan de vergelij
kingen 14, 15 en 16 de voorwaarde ten grondslag I igt dat de additief 
genetische variantie in de vader gelijk moet zijn aan de additief geneti
sche variantie in de moeder. Zonder standaardisering wordt aan deze 
voorwaarde niet voldaan, zodat berekening van m niet mogelijk is. 

4.6 Gemeenschappelijk milieu 

Naast het bestaan van maternal·e effekten die de ouder/kind gel ij ken is 
kunnen verhogen (of verlagen) zijn er nog andere milieuinvloeden die 
kunnen zorgen dat ouder en kind een grotere gelijkenis kunnen verto
nen dan puur op grond van het hebben van de zelfde genen verwacht 
mag worden. Als de erfelijkheidsgraad wordt berekend via een full sib 
analyse geeft deze een overschatting van de erfel ij kheidsgraad, doordat 
dat deel van de variantie dat veroorzaakt wordt door het gemeenschap
pelijk milieu van de nestgenoten meegenomen wordt. Ook in een gewone 
ouder/nakomeling regressie echter kan een overschatting van de erfe
lijkheidsgraad plaatsvinden. Dit verschijnsel treedt op als de ouders en 
kinderen niet onafhan keiijk van el kaar, random over het milieu verdeeld 
zijn, maar bij elkaar blijven zodat het milieu voor zowel ouders als na
komelingen vergelijkbaar is. Bekend is (Kiuyver 1951, Bulmer 1973, 
Greenwood & Harvey 1978, Greenwood et al. 1979) dat de dispersie bij 
Koolmezen vrij gering is. Eerstejaars vogels (vooral de mannetjes) broe
den vaak in de omgeving van hun ouders. Dit verhoogt de kans dat ou
ders en jongen in een zelfde milieu opgroeien, zodat de erfelijkheids
graad overschat wordt. 
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4. 7 Algemene discussie 

Als de resultaten van vorige studies vergeleken worden met die van 
deze studie (tabel 29) valt op dat de ·verschillen in erfelijkheidsgraad 
aanzien I ijk zijn (In tabel 29 wordt voor de erfel ij kheidsgraad de 
midouder/nakomeling regressie gebruikt ondanks de eerder genoemde 
bezwaren hiertegen, omdat dit in vorige studies ook is gedaan en zo 
dus het vergelijken makkelijker maakt). De verschillen tussen de jaren 
zijn zeer groot (zelfs binnen een jaar, vergelijk Hovenkamp (1984) en 
van der Heiden (1984)). De belangrijkste oorzaak ligt waarschijnlijk in 
de verschillende milieuomstandigheden in de verschillende jaren (van 
Noordwijk 1982). Deze werken door in een verschil tussen de verschil
lend jaarklassen. Van Noordwijk verklaart dat onder slechte omstandig
heden zou de erfelijkheidsgraad Jager is. Het is niet duidelijk wat de 
oorzaak van deze verlaagde erfel ij kheidsgraad is. Van Noordwijk veron
derstelt dat onder slechte omstandigheden de verschillen tussen de ter
ritoria worden vergroot: een relatief slecht territorium wordt nog slech
ter. Dit heeft tot gevolg dat de milieuvariantie groter wordt, zodat 
daardoor de erfelijkheidsgraad kleiner wordt (zie vergelijkingen 7 en 
8). Een andere mogelijkheid om de verlaagde erfel ij kheidsgraad te ver
klaren is te stellen dat onder goede omstandigheden elk individu tot z'n 
"genotypische" grootte kan uitgroeien, terwijl onder slechte omstandig
heden elk individu bijvoorbeeld slechts tot de helft van de genotypische 
waarde komt. Dit heeft tot gevolg dat de genetische variantie kleiner 
wordt. Als de milieuvariantie gelijk bi ijft heeft deze verkleining tot ge
volg dat de erfelijkheidsgraad lager wordt. 

Onder slechte omstandigheden zal er een sterk negatieve correlatie 
bestaan tussen legselgrootte en gewicht van de jongen, terwijl deze in 
goede jaren klein, of zelfs afwezig is (van Noordwijk 1982). Uit tabel 30 
bi ij kt dat in het broedseizoen 1985 de correlaties tussen de maten van 
de jongen en de legselgrootte vrij sterk negatief zijn. Dit duidt er op 
dat de weersomstandigheden en daarmee de voedselbeschikbaarheid in 
1985 niet zeer goed waren (vergelijk van Winden in prep.). Als tabel 29 
bestudeerd wordt is duidelijk dat, als de schattingen van de erfelijk
heidsgraad in deze studie vergeleken worden met de resultaten van de 

. vorige studies de waarden in 1985 vrij laag zijn. Als ook gekeken wordt 
naar de resultaten aan Ceosplza fortis en C. scandens (Boag & Grant 
1978, Boag 1983) blijkt dat bij de Darwin vinken de erfelijkheidsgraden 
nog hoger zijn. Deze resultaten ondersteunen de veronderstelling dat 
het milieu vrij slecht is geweest in 1985. De erfelijkheidsgraad voor het 
gewicht echter is zeer hoog. Zoals eerder vermeld is het gewicht het 
meest milieu gevoelig en geeft het vrij sterk de conditie weer (van Ba
len 1967). Van Noordwijk (1982) suggereert een manier om het gewicht 
iets minder van de conditie afhan keiijk te ma ken. Hij corrigeert voor de 
conditie middels metingen van de hoeveelheid vet onder de huid. De in 
1985 gevonden waarde van de erfelijkheidsgraad voor het gewicht karnt 
echter wel overeen met de waarde die gevonden is door van Noordwijk 
(1980), zodat deze resultaten el kaar I ij ken tegen te spreken. 

Opvallend in dit onderzoek was dat een niet-significante regressie van 
de ouders op kinderen opgebouwd kan zijn uit wel-significante deel-re
gressies als er opgesplitst wordt naar leeftijd of sexe· van de ouders. 
Het verschil tussen moeder/kind en vader/kind regressiecoëfficiënten 
leidde tot de verondersteil ing van het bestaan van een maternaal effekt. 
In de literatuur zijn de meningen verdeeld over het wel· of niet bestaan 
van een maternaal effekt. Koelewijn (1984) vindt bij Parus major geen 
reden om een maternaal effekt te veronderstellen. Ook Boag & G rant 
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(1978), · Smit~ & Dhondt (1980) en Dhondt (1982) vinden bij respectieve
lijk Geosplza fortls 1 Me/ospiza me/odla en· Parus caeru/eus geen aanwij
zingen hebben· voor een maternaal effekt. Van UI sen (1984) en Hoven
kamp (1984) daarentegen suggereren bij Parus major wel een maternaal 
effekt. In deze studie is een significant maternaal effekt gevonden voor 
het gewicht op .de vijfde dag en de vleugellengte op de tiende en vijf
tiende dag. De vraag rijst dan of de gevonden waarden een toevalsef
fekt waren in. het jaar 1985. Hovenkamp (1984) vindt dat in 1983 voor 
de vleugel de regressiecoëfficiënten van moeder op nakomeling veel la
ger liggen dan die van de vader op nakomeling. Ook voor hot gewicht 
op de vijfde dag wordt een zeer sterk verschil tussen de vader en de 
moeder nakomeling regressie beschreven. Van Ulsen (1984) heeft geen 
metingen gedaan op de vijfde dag en vindt voor de metingen aan de 
vleugel op de tiende en vijftiende dag dat de moeder/nakomeling regres
sie is veel groter dan de regressiecoëfficiënt van de vader op de nako
meling. Teuben (1984) vindt geen verschillen in de regressies tussen 
mannetjes en vrouwtjes. 

Zoals boven vermeld werd bij Darwin vinken ook geen reden gevonden 
om een maternaal effekt te veronderstellen daar er geen verschillen in 
regressiecoëfficiënten gevonden werden tussen moeder/nakomeling re
gressies en vader/nakomeling regressies (Boag & Grant 1978, Boag 
1983). Er werd echter ook gevonden dat de "intraclass full sib" correla
tiecoëfficiënt nauwelijks groter was dan de regressiecoëfficiënten van de 
ouders op de nakomelingen. Dit duidt op de afwezigheid van de "com
mon environment" term C!Vd + Vc). In deze studie is deze term wel 
du i delijk aanwezig (tab 15) en ook andere onderzoeken aan Koolmezen 
(o.a Afatalo & Lundberg 1986) vinden een duidelijk effekt van de ge
meenschappelijke omgeving. Mogelijk is de situatie bij Darwin vinken ge
heel anders. 

Ook de verschillen tussen de tweedejaars en de oudere jaars vogels 
zijn niet consistent over de jaren. Het enige wat wel elk jaar gevonden 
wordt, is dat oudere vrouwtjes eerder met broeden beginnen (van Balen 
1973). In deze studie is het heel duidelijk dat tweedejaars vrouwtjes 
grotere jongen hebben dan ouderejaars, terwijl bij de mannetjes de ou
derejaars de grootste jongen hebben. Hoven kamp (1984) heeft alleen ge
keken naar de vrouwtjes en vindt nauwelijks verschillen tussen tweede
en ouderejaars vogels. Koelewijn (1984) vindt dat voor alle vogels, dus 
zowel voor de mannetjes als voor de vrouwtjes, de jongen van vogels 
die ouder zijn dan twee jaar groter zijn dan van de tweedejaars vogels. 
Klerks (1981) vindt geen verschillen tussen de jaarklassen die hij on
derscheidt. De oorzaak van deze verschillen is waarschijnlijk het ver
schil tussen de jaarklassen. Vogels die het in een goed jaar zijn gebo
ren kunnen mogelijk groter worden en de omstandigheden waaronder de
ze ouders zijn opgegroeid hebben dan een effekt op hun na kornel in gen 
(Dit effekt wordt dan gekwantificeerd via de grootheid m). Van Balen 
(1967) vindt dat de gemiddelde vleugellengte van jaar tot jaar variabel 
is met als vermoedelijke oorzaak de voedselvoorraad en het weer in de 
ruitijd. Hij vindt geen faktoren die het gewicht zo beïnvloeden. Bij be
schouwing van tabel 31 blijkt echter dat ook de gewichten over de jaren 
heen schommel in gen vertonen. Deze schommelingen zijn echter vrij ge
ring. 

Een conclusie van dit onderzoek mag zijn dat er in 1985 een duidelijk 
maternaal effekt aanwezig was voor vleugellengte en dat dit werd ver
oorzaakt door de tweedejaars vrouwtjes. Door dit maternale effekt werd 
Va bijna nul zodat er voor vleugellengte geen erfel ij kheidsgraad aan
toonbaar is. In volgende onderzoeken zal nogmaals het bestaan van 
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maternale effekten moeten worden onderzocht, terwijl het wens el ijk moet 
worden geacht 'om de maten op de vijftiende dag van alle individuen te 
gebruiken (dus·ook de ouders) · 

4.8 Handhaving _van genetische variatie 

In deze studie wordt duidelijk dat er ondanks het bestaan van mater
nale effekten toch een zekere genetische variatie in de populatie aanwe
zig is. De vraag rijst dan, mede in het licht van de in de inleiding be
handelde problematiek, hoe deze variatie wordt gehandhaaft. De meest 
waarschijnlijke manier is dat er van jaar tot jaar een verschillend ge
richte selektie aanwezig is. Selektieverschillen tussen jaren zijn aange
toond voor legbegin en legselgrootte (van Noordwijk 1980) en lichaams
grootte (Koelewijn 1984). Ook het feit dat er schommelingen in de ge
middelden tussen de jaren optreden kan een indicatie zijn voor selektie, 
al zijn de verschillen tussen de jaren klein en niet significant. Schluter 
& Smith (1986) vinden bij Zanggorzen verschillend gerichte selektie fak
toren tijdens het seizoen. Een andere mogelijkheid voor handhaving van 
genetische variatie is verschillende selektiefaktoren in verschillende ge
bieden. Deze mogelijkheid is ook op Vlieland zeer goed mogelijk daar de 
omgeving zeer heterogeen is. Genetische variatie kan ook worden ge
handhaaft door verschillende selektiefaktoren voor de verschillende ge
slachten. 

Koelewijn (1984) verklaart dat het ook mogelijk is dat de genetische 
variatie op VIieland gehandhaaft wordt door "genetic drift", mede door 
het feit dat de verschillende gebieden op Vlieland redelijk geïsoleerd 
van el kaar zijn. 
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5. Samenyatting 

In deze studie is een analyse gemaakt van de in 1985 op VI i eland ver
zamelde gegevens. Er is gekeken of er een maternaal effekt kon worden 
aangetoond. Verder is onderzocht of er verschillen bestonden tussen de 
jaarklassen. Er kon worden geconcludeerd dat tweedejaars vrouwtjes la
ter met leggen beginnen, minder eieren leggen, maar meer jongen 
grootbrengen dan oudere jaars vogels. Verder werd gevonden dat de 
jongen van tweedejaars vrouwtjes altijd groter zijn dan de jongen van 
oudere jaars vrouwtjes. Bij de mannetjes is de situatie omgekeerd: de 
jongen van oudere mannetjes zijn groter dan de jongen van tweedejaars 
mannetjes. 

In 1985 is een negatief maternaal effekt aantoonbaar voor vleugelleng
te op de tiende en op de vijftiende dag en voor gewicht op de vijfde 
dag. Deze effekten bi ij ken veroorzaakt te worden door de tweede jaars 
vrouwtjes. 

Ook is gekeken naar de erfelijkheidsgraden en het blijkt dat van de 
regressies op de vijftiende dag alleen het gewicht significant van nul 
afwijkt. 
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8. Veel gebrui~te afkortingen 

EEI 
LGG 
AGJ 
AUJ 
GEB 
GEW05 
GEWlO 
GEW15 
TRS 
LVL 
NB 

·NT 

gem. 
var. 
sd. 
N 

* 
** 
*** N.S. 
F-val 

Vp 
Vp' 
Vg 
Ve 
Va 
Vd 
V i 
Vc 

Vm 
cov 
covm,n 
covv,n 
F fs 
h2 

eerste ei datum (aantal dagen na 1 april) 
legselgrootte 
aantal geboren jongen 
aantal uitgevlogen jongen 
geboorte datum van de jongen 
gewicht op de vijfde levensdag 
gewicht op de tiende levensdag 
gewicht op de vijftiende levensdag 
lengte van de tarsus op verschillende meetdagen 
lengte van de vleugel op verschillende dagen 
aantal bezette kasten per terrein 
totaal aantal nestkasten per terrein 

gemiddelde 
variantie 
standaarddeviatie 
aantal waarnemingen 
.01 < p < .05 
.001 < p < .01 
p < .001 
niet significant 
F waarde in variantie analyse 

phenotypische variantie 
phenotypische variantie in ouder generatie 
genetische variantie 
milieu variantie 
additief genetische variantie 
dominantie variantie 
intera kt ie variantie 
variantie als gevolg van gemeenschappelijke 
omgeving 
variantie als gevolg van maternaal effekt 
covariantie tussen moeder en nakomeling 
covariantie tussen vader en na komei ing 
covariantie full sibs 
inteeltcoëfficiënt 
erfel ij kheidsgraad 

De eenheden van de maten van de vogels zijn als volgt: 
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GEW gram 
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9. ·Tabellen 

Tabel 1. Nestgegevens van de eerste broedsels 1985 (alleen de niet mis
lukte legsels). 

gem. var. N 

eerste ei datum 27.52 50.27 112 
legselgrootte 8.54 3.14 112 
aantal geboren jongen 6.70 7.88 110 
aantal uitgevl. jongen 4.83 8.76 111 
geboorte datum jongen 54.44 1239.55 101 

Tabel 2. Maten van de jongen, eerste broedsels 1985. 

gem var. N 

gewicht dag 5 7.22 2.02 620 
gewicht dag 10 13.35 4.63 559 
gewicht dag 15 16.16 3.94 516 
tarsus dag 5 11.72 1.99 620 
tarsus dag 10 17.97 1.75 559 
tarsus dag 15 19.25 . 66 516 

vleugel dag 10 30.17 26.16 551 
vleugel dag 15 48.66 21.53 517 

Tabel 3. Maten van de jongen, eerste broedsels 1985, als eerst 
gemiddeld wordt per nest. 

GEW05 
GEWlO 
GEW15 
TRS05 
TRSlO 
TRS15 
LVLlO 
LVL15 

gem. var. N 

7.23 
13.44 
16.16 
11.68 
17.98 
19.24 
30.20 
48.50 

1. 22 
3.19 
2.67 
1. 22 
1.12 

.43 
18.91 
16.49 

88 
85 
83 
88 
85 
83 
84 
83 

Tabel 4. Maten van jongen in broedseizoen 1983 (Hovenkamp 1984). 

GEW05 
GEWlO 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVLlO 
LVL15 

gem. 

7.53 
14.53 
17.04 
11.84 
18.23 
19.59 
31.46 
50.30 

var. 

2.05 
2.78 
1. 97 
1. 83 

.97 
2.87 
2.28 
1. 09 
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Tabel 5. Nes~gegevens opgedeeld na~r terrein. 

terrein EEI LGG AGJ AUJ GEB NB NT 

Bomenland 26.00 10.00 9.00 5.67 50.67 3 43 
Oude kooi 19.67 10.33 8.33 2.67 45.00 3 16 

Nieuwe kooi 21.40 10.00 7.40 7.00 47.75 6 34 
Lange paal 21.00 9.80 9.20 6.20 46.60 5 20 
Lange baan 31.00 8.75 7.55 6.30 54.10 15 41 

Bos bij dorp 28.84 8.28 6.62 5.07 51.37 69 133 

anova: · *** *** 
Tabel 6. Maten van de jongen opgedeeld naar terrein. 

terrein GEW05 GEW10 GEWIS TRS05 TRS10 TRS15 LVL10 LVL15 

Bomenland 6.91 13.63 14.37 11.58 17.21 18.06 27.59 42.75 
Oude kooi 6. 72 13.70 15.93 11.51 17.96 19.34 28.79 47.53 

Nieuwe kooi 7.76 13.35 15.85 11.89 17.91 l9.08 29.15 47.12 
Lange paal 6.59 11.72 14.75 11.62 17.09 18.83 26.35 44.26 
Lange baan 7.32 13.68 16.63 11.63 18.14 19.39 30.94 49.79 

Bos bijdorp 7.26 13.57 16.27 11.70 18.06 19.31 30.55 48.93 

anova: * ** 

Tabel 7. Resultaten van een à posteriori analyse van maten van de vijf
tiende dag, via SNK methode. 

Tarsus : Bomenland sign. verschillend van Lange baan en Bos bij dorp. 
Gewicht: geen significante verschillen. 
Vleugel: Bomenland en Lange paal significant verschillend van Lange 

baan en Bos bij dorp. 

Tabel 8. Hoeveelheid loofhout en naaldhout als percentage grondbedek
king van een cirkel met straal van 50 meter om de nestkast. 

terrein opp. loof opp. naald N 

Bomenland 27.00 60.67 3 
Oude kooi 73.33 1. 00 3 

Nieuwe kooi 45.50 42.67 6 
Lange paal 54.80 27.20 5 
Lange baan 25.62 65.00 15 

Bos bij dorp 28.46 41.82 69 

anova: *** *** 

gemiddeld 31.54 45.38 
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Tabel 9. Regressiecoëfficiënten van nakomeling semiddelde op ouder 
(Methode 1)(N ~ 83-88). De significante afwijkingen van 
a=~ zijn aangegeven. 

·vader moeder mid-parent verschil 
vader/moeder 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVL10 
LVL15 

-.078 ±.129 
.233 ±.228 
. 339. ±. 218 

-.032 ±.207 
-.165 ±.179 
-.068 ±.120 

.178 ±.224 

. 172 ±. 182 

.030 ±.148 

.210 ±.208 

.349 ±.197 * 

.188 ±.191 

.036 ±.171 
-.001 ±.121 
-.305 ±.249 
-. 229 ±.·210 

-.029 ±.212 N.S . 
. 523 ±.318 N.S. 
.742 ±.294 *-Ir N.S . 
. 064 ±.316 N.S. 

-.236 ±.272 N.S . 
. 068 ±.182 N.S. 

-.056 ±.374 N.S . 
. 015 ±.312 N.S. 

Tabel 10. Regressiecoëfficiënten van de maten van de jongen op de maten 
van hun ouders, waarbij elk jong als afzonderlijke waarneming 
geldt (Methode 2)(N = 516-620). De significante afwijkingen van 
a=o zijn aangegeven. 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVL10 
LVL15 

vader 

-.006 ±.076 
. 195±.117* 
. 293 ±.111 ** 
. 116 ±.108 

-.160 ±.103 
-.053 ±.066 

. 192 ±.110 * 

. 062 ±. 101 

moeder 

-.170 ±.064 ** 
.119 ±.110 
.183 ±.103 * 
.137 ±.101 

-.034 ±.094 
-.045 ±.062 
-.390 ±.127 ** 
-.287 ±.119 ** 

mid-parent verschil 
vader/moeder 

-.082±.113 N.S . 
.458 ±.169 ** N.S. 
.591 ±.158 *** N.S . 
. 245 ±. 155 N.S. 

-.251 ±.143 * N.S. 
-.082 ±.095 N.S . 
-.228 ±.191 ** 
-.244 ±.175 * 

Tabel 11. Regressies voor zonen en dochters afzonderlijk (nakomelings
gemiddelde)(N = 83-88). De significante afwijkingen van a=o 
zijn aangegeven. 
a. zonen 
b.dochters 

a. 
vader moeder mid-parent 

GEW05 .002 ±.169 -.090 ±.137 -.037 ±.230 
GEW10 .195 ±.246 .171 ±.214 .520 ±.331 
GEW15 .310 ±.240 .342 ±.202 * .748 ±.318 * 
TRS05 -.068 ±.226 .206 ±.195 .029 ±.330 
TRSlO -.121 ±.186 .042 ±.183 -.206 ±.273 
TRS15 -.112 ±.132 . 071 ±.128 -.033 ±.199 
LVL10 .114 ±. 250 -.310 ±.267 -.201 ±.375 
LVL15 .077 ±.187 -.265 ±.225 -.191 ±.312 

b. 
vader moeder mid-parent 

GEW05 .058 ±.149 -.131 ±.129 -.035 ±.212 
GEW10 .136 ±.210 . 277 ±.118 .506 ±.322 
GEW15 .367 ±.220 * .260 ±.204 . 699 ± .. 301 * 
TRS05 -.008 ±.216 .169 ±.204 .099 ±.329 
TRS10 -. 214 ±.187 -.010 ±.177 -.267 ±.288 
TRS15 -.027 ±.122 -.094 ±.126 .106 ±.187 
LVL10 .141 ±.225 -.359 ±.256 -.095 ±.374 
LVL15 .171 ±.196 -.249 ±.227 .041 ± . .329 
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Tabel 12. Regressies voo_r zonen en dochters afzo~derlijk (elke 
nakomeling is een afzonderlijke waarneming)(N = 250-300). 
De significante afwijking~n van B=O zijn aangegeven. 

a. 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 . 
LVLlO 
LVL15 

b. 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRSlO 
TRS15 
LVL10 
LVL15 

a. zonen 
b.d.achters 

vader 

. 088 ±. 097 

.133 ±.141 

.192 ±.140 

.014 ±.136 
-.110 ±.115 

.131 ±.082 
-.060 ±.138 
-.052±.112 

vader 

. 025 ±.110 

.200 ±.155 

.364 ±.151 ** 
-.162 ±.159 
-.259 ±.130 * 
-.046 ±.086 

.147 ±.162 

.096 ±.134 

moeder 

.034 ±.087 

.282 ±.130 * 

.355 ±.128 ** 

.230 ±.116 * 

.001 ±.099 

.051 ±.074 
-.203 ±.149 
-.231 ±.131 

moeder 

-.030 ±.099 
.203 ±.142 
.279 ±.139 * 
.187 ±. 149 

-.004 ±.121 
-.099 ±.084 
-.462 ±.180 ** 
-.403 ±.143 ** 

mid-parent 

. 119 ±. 203 

.473 ±.205 * 
, 609 ±. 203 *ir 

. 197 ±. 147 
-.232±.150 
-.090 ±.116 
-.349 ±.231 
-.392 ±.191 ir 

mid-parent 

. 001 ±. 153 

.476 ±.212 * 
, 685 ±. 204-ir** 

-.019 ±.232 
-. 244 ±.190 
-.093 ±.125 
-.260 ±.276 
-.274 ±.230 

Tabel 13. Gemiddelde en variantie van de lichaamsmaten van de ouders 
(N = 75-80). 

vrouwtjes mannetjes 
gem. var. gem. var. F-val. 

GEW 17.18 .95 17.88 .73 1. 298 
TRS 19.05 3.34 19.72 3.21 1.041 
LVL 71.96 33.53 75.58 52.83 1.576 

Tabel 14. Covarianties full sibs en covariantie nakomelingen met 
beide ouders. 

covfs cov m,n 

GEW05 .444 -.114 
GEW10 .552 .043 
GEW15 .572 .075 
TRS05 .476 . 058 
TRS10 .506 -.016 
TRS15 .555 .035 
LVLlO .596 -.135 
LVL15 .624 -.112 
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sign. 

N.S. 
N.S. 
* 

cov v,n 

-.004 
.078 
.129 
.048 

-.070 
.039 
.082 
.028 



Tabel 15. Berekening van m, Va, Vm en iVd+Vc. 

GEW05 
GEWlO 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVLlO 
LVL15 

m 

-. 1174 
-.0346 
-.0546 

.0093 

.0538 
-.0043 
-.2165 
-.1401 

Va 

-.0080 
.1885 
.2655 
.0960 

-.1360 
.0782 
.1815 
.0599 

Vm ~Vd+Vc 

.0138 

.0012 .4767 

.0030 .4508 

.0001 .4271 

.0029 

.0000 .5171 

.0469 .4937 

.0196 .5824 

Tabel 16. Gemiddelde en standaarddeviatie van random trekking van m 
en de afwijking van de echte m van het gemiddelde van deze 
verdeling in standaarddeviatie-eenheden. 

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 
LVLlO .0010 .0490 -.2165 -4.439 -lddr 

LVL15 -.0037 .0514 -.1401 -2.656 -ldr 

Tabel 17. Nestgegevens gesplitst naar leeftijd van het vrouwtje. 

tweede kalen- oudere sign. 
der jaar jaars verschil 

aantal 36 56 
eerste ei datum 31. 16 25.~1 *-ldr 

legselgrootte 8.13 8.97 -ldr 

aantal geboren jongen 7.29 7.42 N.S. 
aantal uitgevlogen jongen 6.42 5.59 N.S. 
geboorte datum jongen 53.08 49.69 -Ir* 

afstand tot buren 1249.32 1162. 77 N.S. 
volume loofhout 136.28 184.12 N.S. 
volume naaldhout 212.41 179.90 N.S. 
ei lengte 175.66 172.30 * 

eibreedte 131.97 131.40 N.S. 
eivolurne 1517.317 1474.362 N. S. 

Tabel 18. Partiële correlatiecoëfficiënt van leeftijd vrouwtje met een 
aantal nestkenmerken (N = 81). De significante afwijkingen 
van 0 zijn aangegeven. 

partiële correlatie 
coëfficiënt 

-.31 -ldr 

-. 18 -Ir 

-.25 * 
.27 * 

correlatie met 

AUJ 
AGJ 
AUJ 

AGJ-AUJ 

gecontroleerd 
voor 

LGG 
LGG 
AGJ 
LGG 
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Tabel 19. Partiële correlatiecoëfficiënt en Pearson correlatiecoëffi
ciënt van leeftijd vrouwtje met eimaten. Bij de partiële cor
relatiecoëfficiënt wordt de legselgrootte konstant gehouden. 
(N :::: 100). 

eilengte eibreedte eivolurne 

partiële corr. -.20 (P=.025) -.10 (P=.16) -.17 (P=.047) 
Pearson corr. -.24 (P=.009) -.09 (P=.20) -.18 (P=.035) 

Tabel 20. Partiële correlatiecoëfficiënt en Pearson correlatiecoëfficiënt 
van het gewicht van het vrouwtje met de eimaten. Dij de bereke
ning van de partiële correlatiecoëfficiënt is de leeftijd van 
het vrouwtje konstant gehouden (N = 100). 

ei lengte eibreedte eivolurne 

partiële corr. 
Pearson corr. 

.25 * 

.10 
. 17 
.15 

Tabel 21. De maten van de ouders gesplitst naar leeftijd. 
a. gestandaardiseerd 
b.gemeten waarden 

a. 

2e Kj. 
vrouwtjes 

2e 
mannetjes 

oud sign. Kj. oud 

GEW -.3850 .3241 *** -.4523 .2579 
TRS -.4268 .3674 *** -.2786 .1546 
LVL -.6839 .5887 *** -.9030 .5008 

b. 

2e 
vrouwtjes 

2e 
mannetjes 

Kj. oud Kj. oud 

GEW 16.79 17.46 17.47 18.09 
TRS 18.80 19.26 19.58 19.84 
LVL 70.75 73.02 73.60 76.75 

, 24 ie 

. 15 

sign. 

ofcidr 

-Ic-lr-lr 

ofcir* 

Tabel 22. Maten van de jongen opgesplitst naar leeftijd van ouders. 
a. gestandaardiseerd 
b.gemeten waarden 

a. 

2e 
vrouwtjes 

2e 
mannetjes 

Kj oud sign Kj oud sign 

N 240 300 160 350 
GEW05 . 151 -.107 ''dr* -.034 .015 N.S. 
GEW10 .109 -.088 * -.212 .097 ofddr 

GEW15 -.008 . 007 N.S . -.175 .077 ** 
TRS05 .015 -. 011 N.S. -.036 .016 N.S. 
TRS10 .082 -.066 N.S. -.263 .121 ofdo'r 

TRS15 . 010 -.008 N. S . -.225 .099 *ir-lr 

LVL10 . 137 -.107 ie* -.175 .083 *ie 

LVL15 . 015 -.013 N.S. -.137 .060 * 
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b. 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVL10 
LVL15 

vrouwtjes 
2e Kj oud 

7.43 
13.59 
16.14 
11.74 
18.08 
19.26 
30.87 
48.73 

7.05 
13.16 
16.17 
11.68 
17.89 
19.24 
29.62 
48.60 

mannetjes 
2e Kj oud 

7.17 
12.89 
15.81 
11.67 
17.63 
19.07 
29.27 
48.02 

7.30 
13.56 
16.33 
11.80 
18.13 
19.34 
30.61 
48.98 

Tabel 23. Correlatie eimaten met de· maten van de jongen (N = 80-90). 

GEW05 
GEW10 
GEW15 
TRS05 
TRS10 
TRS15 
LVL10 
LVL15 

eilengte 

.28 *"'( 

.12 
-.03 

. 23 -/( 

.08 

.05 

.11 

.01 

eibreedte eivolurne 

.15 .23 

.03 .08 

.07 .03 

.19 * .24 * 
-.02 .03 

.13 .11 
-.04 .03 

.00 .00 

Tabel 24. Resultaten van tweeweg ANOVA om de interaktie tussen het effekt 
van de leeftijd van het mannetje en de leeftijd van het vrouwtje 
te toetsen (N = 400-500). 

F.val p F.val p F.val p 
vrouw man interaktie 

GEW05 6.735 .010 4.330 .038 .643 .423 
GEW10 10.962 .001 16.216 .001 2.306 .130 
GEW15 .398 .528 8.171 .004 .043 .836 
TRS05 .058 .809 3.092 .079 .053 .819 
TRS10 7.730 .006 18.279 .001 .001 .974 
TRS15 .190 .663 9.550 .002 1. 614 .205 
LVLlO 11.056 .001 12.037 .001 .703 .402 
LVL15 .882 .348 5.105 .024 3.400 .066 

Tabel 25. Regressies van ouder op kinderen gesplitst naar leeftijd 
ouders (elk jong is een waarneming). De significante af-
wijkingen van B=O zijn aangegeven. 

2e Kj. 
vrouwtjes 

2e 
mannetjes 

oud Kj. oud 

N 240 300 160 350 
GEW05 -.06 ±.11 -.14 ±.09 .45 ±.14 -lddc -.24 ±.10 -Ic-Ie 

GEWlO .34 ±.16 * .07±.17 .62 ±.26 "''* -.14 ±.13 
GEW15 .46 ±.16 ** -.07±.15 .23 ±.24 . 19 ±.13 
TRS05 .03 ±.16 .32 ±.15 * .26 ±. 21 .20 ±.13 
TRSlO .24 ±.16 -.23 ±.13 * -.45 ±. 25 -/( -.23 ±.10 * 
TRS15 -.07 ±.10 -.06 ±.09 .33 ±. 16 .,, -.25 ±.07 -Ic-Ic-I( 

LVL10 -1.38 ±.26 **,'r .36 ±.20 * -.03 ±.27 -. 21 ±.16 
LVL15 -1.06 ±. 24 *** -.03 ±.19 .10 ±.28 -. 48 ±.15 -le-lde 
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Tabel 26. Covarianties v~n ouders met jongen plu~ berekening van m en 
significantie hiervan gesplitst naar leeftijd van het vrouwtje. 
a. tweedejaars 
b.ouderejaars 

a. 
cov m,k cov v,k m gem.ran- s.d. afwijking 

dom verd. random 

GEWOS -.0301 .1587 -.1888 -.0237 .0784 -2.106 -Ie 

GEW10 .1093 .1477 -.0384 -. 0113 .0717 -.378 
GEWIS .1S98 .1359 .0239 -.0031 .0828 .326 
TRS05 .0114 .0432 -.0318 -.0032 .0788 -.363 
TRS10 .0891 -.0736 .1627 -.02S4 .0867 2.170 -Ie 

TRS15 -.0413 .0349 -.0762 -.OI49 .0839 -.731 
LVL10 -.2630 -.0006 -.2624 -.0890 .0780 -2.223 -Ie 

LVL15 -.2I64 .OOS5 -.2219 -.0092 .0820 -2.594 -/de 

b. 

cov 
m,k cov v,k m gem.ran- s.d. afwijking 

dom verd. random 

GEW05 -.0948 -.1163 .021S -.0100 .OS55 .567 
GEW10 .0247 .0296 -.0049 -. 0118 .05IO .328 
GEWIS -.02S4 .0890 -.1144 .0042 .0498 -2.381 * 
TRS05 .1178 .OS37 .0641 -.0083 . OS18 1. 398 
TRS10 -.0949 -. 0672 -. 0277 -.0133 . 0465 -.3IO 
TRS1S -.0408 -.1125 -.0717 -. 0011 .0407 -1.736 
LVLlO .0843 .1S34 -. 0691 -.0398 .0438 -.669 
LVL15 -.0089 .OS26 -.0615 -.0049 .0384 -1.475 

Tabel 27. Correlatie tussen de oudermaten onderling. Geen der waarden 
is significant (N = 6S). 

GEW VROUW 
TRS VROUW 
LVL VROUW 

GEW MAN 

.. 03 
-.05 

.06 

TRS MAN 

-.12 
-.07 
-.07 

LVL MAN 

.04 
-.08 
-.04 

Tabel 28. Maten van de partner gesplitst naar leeftijd, gestandaardiseerd. 
a.maten man gesplitst naar leeftijd vrouw 
b.maten vrouw gesplitst naar leeftijd man 

a. 
2e Kj. vrouwtje ouder vrouwtje significantie 

GEW MAN -.21 .18 *-l"'c 

TRS MAN .03 -.03 N.S. 
LVL MAN . 04 -.04 N.S . 

b. 
ze Kj. mannetje ouder mannetje significantie 

GEW VROUW -.14 . 06 N. S . 
TRS VROUW -.20 .08 *'" 
LVL VROUW -.16 . 06 N.S . 
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Tabel 29. Erfelijkheidsgraden uit vqrige onderzoeken 
(gebaseerd op midouder/tiakomeling s~hattingen). 

Soort GEW TRS LVL referentie 

Farus major .38 ±.11 .17 ±.06 -.14 ±.08 Koelewijn (1984) 
11 .37 ±.21 .00 ±.10 .38 ±.22 van der Heide (1984) 
11 -.01 ±.25 .04 ±.12 .45 ±. 25 Hovenkamp (1984) 
11 .64 ±.24 .72 ±.25 .43 ±.13 van Ulsen (1984) 
11 .74 ±.29 -.07 ±.18 .02 ±.31 deze studie 

G. fortis .91 ±.09 .71 ±.10 .84 ±.14 Doag (1983) 
G. fortis .84 ±.23 .43 ±.22 .53 ±.37 Boag & Grant (1978) 

G. scandens .58 ±.39 .92 ±.23 .12 ±.26 Boag (1983) 

Tabel 30. Pearson correlatiecoëfficiënten tussen maten van de jongen en 
legselgrootte (N = 85 ). 

correlatie met legselgrootte 

GEW05 -.38 *** 
GEWlO -.38 **ie 
GEWIS -.27 ** 
TRS05 -.24 * 
TRS10 -.32 *** 
TRS15 -.16 
LVL10 -.45 *** 
LVL15 -.31 ** 

Tabel 31. Gemiddelde maten van de Koolmees populatie op Vlieland 
uit verschillende jaren (N 70-100), gemeten tijdens het 
broedseizoen. 

a. 
jaar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1985 

b. 
jaar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1985 

a. vrouwtjes 
b.mannetjes 

gewicht 

17.35 ± .75 
17.05 ± .98 
17.24 ± .61 
17. 71 ±1. 06 
17.17 ± .95 

gewicht 

17.87 ± .62 
17.94 ± .68 
18.05 ± .57 
18.06 ± .66 
17.88 ± .73 

tarsus vleugel referentie 

19.12 ± .45 Koelewijn(1984) 
19.16 ± .42 72.34 ± 3.12 11 

19.21 ± .46 72.92 ± 3.99 11 

19.18 ± .54 72.88 ± 3.61 v.d.Heide(1984) 
19.05 ± .33 71.96 ± 3.35 deze studie 

tarsus vleugel referentie 

19.67 ± .31 Koelewijn( 1984) 
19.66 ± .34 75.92 ± 3.94 11 

19.82 ± .37 76.38 ± 3.92 " 
19.90 ± .48 75.77 ± 3.53 v.d.Heide(1984) 
19.72 ± .32 75.58 ± 5.28 deze studie 
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