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1. Inleiding 

Variatie van kenmerken binnen populaties is eerder regel dan uitzondering. 

Deze variatie kan afhankelijk zijn van een aantal factoren, die men kan opsplitsen 

in genetische- en milieufactoren. Het feit dat een deel van de variatie erfelijk 

bepaald is, is een van de pijlers van de evolutiebiologie. De mate waarin een 

kenmerk erfelijk bepaald is geeft aan in hoeverre dit kenmerk onderhevig kan 

zijn aan (al dan niet natuurlijke) selectie. 

Deze studie is toegespitst op kwantitatieve kenmerken, dat wil zeggen dat 

de waarde van het kenmerk kan worden uitgedrukt op een min of meer continue 

schaal, dit in tegenstelling tot kwalitatieve kenmerken. Indien het tegendeel 

niet expliciet vermeld wordt zullen verder alleen kwantitatieve kenmerken bedoeld 

worden. 

Veel onderzoek aan kwantitatieve kenmerken is aanvankelijk verricht aan labora

toriumpopulaties van huisdieren (Falconer 1981). Pas later is men aandacht gaan 

besteden aan erfelijke variatie binnen natuurlijke populaties. Omdat vogels zich 

goed voor dergelijk onderzoek lenen is aan deze groep de meeste aandacht besteed. 
' J 

Een aantal kenmerken is goed meetbaar, zoals legbegin, legselgrootte, grootte 

en aantal van de uitgevlogen jongen, terwijl familierelaties door middel van ringen 

vrij makkelijk vast te stellen zijn. Een betrekkelijk korte levenscyclus maakt 

studies mogelijk over meerdere generaties. Kwantitatief genetisch onderzoek 

is verricht aan een aantal vogelsoorten zoals b.v. Melospiza melodia (Smith et 

al 1978, 1980, 1981); Geospiza fortis en Geospiza scandens (Boag & Grant 1978; 

Boag 1983), en Parus major (Perrins & Jones 1974; Ojanen et al 1979; Van Noord

wijk 1980; Garnett 1981; Greenwood et al1979). 

De koolmees (Parus major L.) is in Nederland sinds de jaren vijftig betrokken 

bij onderzoek van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek. De belangrijkste 

populaties in dit onderzoek broeden op de Veluwe en op het waddeneiland Vlieland. 

De laatste populatie is beter geïsoleerd en leent zich het best voor langlopend 

genetisch onderzoek. 

Het hier besproken onderzoek is een voortzetting van wat in 1981 en 1982 

is gedaan (Van Ulsen 1984; Koelewijn 1984; Teuben 1984), en is eveneens gericht 

geweest op de variatie in lichaamsgrootte en de factoren die deze variatie veroor

zaken. Lichaamsgrootte wordt verondersteld een ecologisch belangrijke eigenschap 

te zijn (Blueweiss et al 1978; Fleischer & Johnston 1982, 1984; Garnett 1981; 

Price & Grant 1984), en is dus een kenmerk dat medebepalend is voor de "fitness" 

van een individu. Fitness is een centraal begrip in de evolutiebiologie en kan 

in ruime zin omschreven worden als datgene waarop geselecteerd wordt. In 

engere zin bestaat de fitness uit een combinatie van eigenschappen die er zorg 
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voor draagt dat een individu genetisch beter vertegenwoordigd is in de volgende 

generatie(s) dan andere individuen. Voor fitness-bepalende eigenschappen werd 

vroeger aangenomen (zie Falconer 1981) dat er een geringe mate van genetische 

variabiliteit voor zou bestaan. De erfelijkheidsgraad (d.i. de proportie van de 

totale variatie die erfelijk bepaald is) zou voor zulke eigenschappen laag zijn. 

Bovengenoemde studies aan natuurlijke populaties tonen echter aan dat er een 

ruime mate van erfelijke variatie bestaat voor eigenschappen die oecologisch 

van belang worden geacht, zoals legselgrootte, legbegin en lichaamsgrootte. 

Het is de vraag hoe de variatie van deze kenmerken, die voortdurend onder de 

druk van natuurlijke selectie staan, gehandhaafd blijft. Verschillende 

selectiedrukken in tijd en plaats kunnen hiertoe bijdragen, maar ook genetische 

correlaties kunnen een rol spelen. Van Noordwijk (1982) stelt dat onder goede 

omstandigheden de erfelijkheidsgraad relatief hoog zal zijn, door een afname 

van de milieuvariatie t.o.v. de hoeveelheid erfelijke variatie. Experimenteel 

onderzoek (Schoenmaker 1984; van der Meent 1984) heeft nog niet tot bevestiging 

of uitsluiting van deze hypothese geleid. Beschrijvend onderzoek aan 

erfelijkheidsgraden, waarbij voedsel- en klimaatomstandigheden betrokken worden 
. J 

is een andere manier om meer te weten te komen over de wisselwerking tussen 

milieu en erfelijkheid. Hiertoe wordt sinds 1981 de Vlielandse koolmeespopulatie 

nauwgezet gevolgd wat betreft legbegin, legselgrootte, uitkomstdatum, de grootte 

van de eieren en van de jongen, en familierelaties. Tevens is geprobeerd een 

indruk te krijgen van de beschikbare hoeveelheid voedsel en is gebruik gemaakt 

van klimatologische gegevens. 

Sedert enkele jaren wordt er meer aandacht geschonken aan de evolutie van 

het totaal aan fitness-bepalende factoren ('life history strategies', zie Stearns 

1976; Rose 1983). In dit verband is de mogelijkheid geopperd dat de overlevingskan

sen van de ouders negatief geassocieerd zouden zijn met reproductief succes. 

Onderzoek (Askenmo 1979, De Steven 1980, Smith 1981) heeft tot nu toe tegen

strijdige resultaten opgeleverd. Voor 1981 tot 1983 is onderzocht of er inderdaad 

een uitwisseling ('trade off') bestaat tussen deze twee factoren. 

In dit verslag komt het volgende aan de orde: 

- De relatie tussen milieufactoren en legselkenmerken, zoals legbegin, legselgroot

te, grootte en groei van de jongen en uitvliegsucces, en de relaties tussen ·de 

milieufactoren onderling en de legselkenmerken onderling. 

- Erfelijkheidsgraden van lichaamsgewicht, tarsuslengte en vleugellengte. 

- Selectie op deze kenmerken van 1981 tot 1983. 

- De mogelijk verschillende overlevingskansen van ouders met verschillend repro-
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ductief succes. 

Terwille van de overzichtelijkheid zullen eerst de in het veld gebruikte materia

len en methoden behandeld worden, waarna de overige methoden, plus de resulta

ten, conclusies en discussie per hoofdstuk zullen volgen. Het geheel wordt afgeslo

ten met een korte discussie. 

2. Materiaal en methoden in het veld 

Voorzover bekend broeden vrijwel alle Vlielandse koolmezen in nestkasten, 

die in overmaat aanwezig zijn. Vanaf half april zijn alle nestkasten regelmatig 

gecontroleerd op eventuele nestvorming. Nadat in een kast begonnen was met 

leggen is de eerste legdatum (legbegin) berekend door er van uit te gaan dat 

koolmezen 1 ei per dag leggen (Kluyver 1951). Van alle eieren is de lengte en 

breedte tot op 0.1 mm nauwkeurig bepaald m.b.v. een schuifmaat. De uitkomstdata 

zijn vastgesteld aan de hand van dagelijkse controles rond de geschatte dag van 

uitkomst. Vijf, tien en vijftien dagen na uitkomst zijn van alle jonr;.en (zo mogelijk) 

de tarsuslengte en het lichaamsgewicht bepaald. Bij zeer kleine jongen is de 

tarsuslengte niet te meten. De jongen zijn op dag 5 individueel gemerkt met 

een kleurring, die op dag 10 vervangen werd door een aluminium ring. De vleugel

lengte is alleen op dag 10 en dag 15 gemeten. De tarsuslengte is tot op .1 mm 

nauwkeurig bepaald door het gemiddelde te nemen van een meting in triplo (zie 

Svensson 197 0) van de rechtertarsus. De vleugellengte is tot op 0.5 mm bepaald 

door de linkervleugel zachtjes plat te drukken op een lineaal en de afstand van 

vleugelboeg tot vleugeltop te meten. Het gewicht is gemeten met een Pesola 

veerbalans met een nauwkeurigheid van .1 gram. Op dag 15 is het geslacht van 

de jongen bepaald aan de hand van kleurverschillen op de vleugeldekveren. Zo 

mogelijk werden omstreeks dag 10 de beide ouders gevangen, waarbij dezelfde 

metingen werden verricht als bij de jongen. De identiteit werd vastgesteld (indien 

mogelijk) aan de hand van het ringnummer. Exemplaren die zich niet lieten vangen 

zijn zo mogelijk geïdentificeerd door waarneming in het veld van eventueel eerder 

aangebrachte kleurringen. 

Op twee manieren is in eerste instantie geprobeerd een indruk te krijgen van 

de beschikbare hoeveelheid voedsel. Onder verschillende boomsoorten zijn met 

lijm ingesmeerde papieren geplaatst, die om de twee of drie dagen verwisseld 

werden. Door het aantal rupsenfaeces te tellen kan een indruk worden verkregen 

van de aanwezige hoeveelheid rupsen, die tijdens het broedseizoen het hoofdbe

standdeel van het dieet vormen (van Balen 1973). Met dezelfde intervallen zijn 

in een aantal territoria monsters genomen van boomtakken. Hiervoor werd een 



-7-

vuilniszak gevuld met ong. 10 takken van 30 tot 50 cm lengte, die later onderzocht 

werden op aanwezige fauna. De opbrengsten waren zo gering dat deze methode 

niet verder uitgewerkt is. Om eventueel de vegetatie rondom een kast te kunnen 

gebruiken als maat voor de hoeveelheid voedsel zijn voor alle territoria schattingen 

gemaakt van de totale hoeveelheid en verdeling van de boomsoorten ter plekke. 

Voor de klimatologische gegevens is gebruik gemaakt van gegevens van het 

K.N.M.I. weerstation op West-Terschelling, van gegevens van Staatsbosbeheer 

op Oost-Vlieland en van gegevens van de militaire basis op West-Vlieland. 

3. Invloed van het milieu 

3.1. Inleiding 

Lichaamsgrootte is een voor jonge vogels zeer belangrijke eigenschap. Het 

is gebleken dat een hoog gewicht bij het uitvliegen gepaard gaat met betere 

overlevingskansen in het eerste jaar (Perrins 1965; Garnett 1981; Koelewijn 1984). 

Het is duidelijk dat de variatie in lichaamsgrootte tenminste ge::eeltelijk bepaald 

wordt door het milieu. Milieuomstandigheden buiten het nest zoals het weer, 

de hoeveelheid voedsel per territorium (Bryant 1978; Van Ulsen 1984; Koelewijn 

1984), maar ook milieuomstandigheden binnen het nest, zoals het aantal jongen 

en de daarmee samenhangende temperatuur in de nestkast (van Balen & Cavé 

1970; Mertens 1977) zijn van invloed op de variatie in lichaamsgrootte. Ook het 

verschil in uitkomstdatum binnen het nest bepaalt een deel van de variatie (Orell 

1983). Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn bijv. het legbegin, en de 

leeftijd van het vrouwtje. De legselgrootte neemt af in de loop van het seizoen 

(Kluyver 1951; Perrins 1965) en naarmate de territoriumdichtheid groter wordt 

(Perrins 1965). De hoeveelheid voedsel (rupsen) is afhankelijk van het weer in 

de afgelopen winter (Perrins 1965), en het fourageergedrag van de ouders kan 

afhankelijk zijn van het heersende weer (Gibb 1955; Avery & Krebs 1984). 

Vrouwtjes die ouder zijn dan het tweede kalenderjaar (kj) beginnen gemiddeld 

eerder met leggen en hebben iets grotere legsels (Kluyver 1951; Perrins 1965). 

In dit hoofdstuk wordt het volgende behandeld: 

- Correlaties tussen tarsuslengte, vleugellengte en gewicht. 

- Correlaties tussen deze maten, en de toename ervan, en milieufactoren. 

- Correlaties tussen legselgegevens, zoals legbegin, eigrootte, legselgrootte 

en aantallen uitgekomen en uitgevlogen jongen. 
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3.2. Methoden 

Correlaties zijn berekend voor gewicht, tarsus- en vleugellengte onderling 

bij zowel de ouders als de jongen, en bij de jongen ook tussen dezelfde maten 

op verschillende tijdstippen. 

De weergegevens (gemiddelde temperatuur, minimum- en maximumtemperatuur, 

het percentage zon-uren van wat maximaal mogelijk is en de hoeveelheid neerslag, 

dit alles per dag, zijn uitgezet tegen elkaar en tegen het dagnummer (beginnend 

bij 1 april), en de correlaties tussen deze gegevens zijn berekend. 

Aan de hand van de weersgegevens is voor elk legsel voor elke vijfdaagse periode 

het volgende berekend: 

- de gemiddelde temperatuur. 

- de minimum en maximum temperatuur. 

- de hoeveelheid zon-uren als percentage van het maximum haalbare. 

- de hoeveelheid neerslag. 

Correlaties zijn berekend tussen deze gegevens onderling, en tussen deze gege

vens en de groei en grootte van de jongen. 

Voedselbeschikbaarheid is per territorium uitgerekend m.b.v. de resultaten van 
I 

de lijmpapieren en de vegetatie gegevens. Door lijmpapiergegevens van een aantal 

boomsoorten, in dit geval samengevoegd als eik, overig loof en naaldhout, tegen 

de tijd uit te zetten werden ijklijnen verkregen voor deze boomsoorten. De hoe

veelheden van deze boomsoorten zijn gecombineerd met de ijklijnen, waardoor 

voor de eerste, tweede en derde periode van 5 dagen na uitkomst van elk nest 

berekend kon worden wat de beschikbare hoeveelheid voedsel was geweest (voor 

de exacte analyse zie J .J. van der Heide, in voorbereiding). 

Voor elk nest is de toename in gewicht, tarsus- en vleugellengte berekend voor 

elke periode. Correlaties zijn berekend tussen de beschikbare hoeveelheid voedsel 

en de groottes en toenames van deze maten. Correlaties zijn berekend tussen 

de toenames van de maten en hun grootte en toename in de voorafgaande periode. 

De vegetatie in een straal van ca. 50 meter rondom elke nestkast is onderver

deeld in 4 bostyp en, n.l.: 

1- minstens 4 maal zoveel naald- als loofhout 

2- minstens 2 maal zoveel naald- als loofhout, maar minder dan 1. 

3- minstens 2 maal zoveel loof- als naadhout, maar minder dan 4. 

4- minstens 4 maal zoveel loof- als naaldhout. 

Er is onderzocht of er een verband is tussen deze types en de grootte en groei 

van de jongen en de aantallen uitgekomen en uitgevlogen jongen. 

Met behulp van de lengte en breedte van de eieren zijn het volume en gewicht 

ervan berekend volgens Van Noordwijk (1980), nl. 

-volume= 0.51 (lengte*breedte2 - 5.24 mm 2 
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-gewicht= 1.007*volume 

De grootte van de eieren is per nest gemiddeld, en correlatiecoëfficiënten 

zijn berekend tussen eigrootte en legbegin, legselgrootte, uitkomst en uitvliegresul

taat en de grootte van de jongen zowel als die van de ouders. 

De invloed van de leeftijd van de ouders op een aantal legselgegevens is onder

zocht, waarbij twee leeftijdsklassen zijn onderscheiden, n.l. 2 kj of ouder dan 

2 kj. Het verband tussen grootte van de jongen, aantallen uitgekomen en uitgevlo

gen jongen en de datum van uitkomst is onderzocht m.b.v. partiele correlatie 

coëfficiënten, waarbij ofwel de uitkomstdatum ofwel het aantal uitgekomen 

jongen constant is gehouden. 

Het aantal uitgevlogen jongen per legsels (fledglings/clutch, f/c) kan als een 

maat voor de kwaliteit van de omstandigheden worden beschouwd. Onder goede 

omstandigheden zal f/c groter zijn dan onder slechte. Er is onderzocht of f/c 

gecorreleerd is geweest met legbegin en legselgrootte. 

Tussen f/c en legselgrootte en legbegin zijn partiele correlatiecoëfficiënten 

berekend, waarbij of legbegin of legselgrootte constant is gehouden. 

De relatie tussen de uitkomstdatum en de overige factoren kan op twee manieren 

berekend worden. Men kan rechtstreeks correlaties berekenen tussen uitkomstda

tum en de overige factoren, maar men kan deze factoren ook middelen voor 

elke uitkomstdatum. Een nadeel van de laatste methode is dat men veel minder 

punten overhoudt, een voordeel is dat men niet meer weegt voor het aantallegsels 

dat op een dag uitkomt. 

Indien niet anders vermeld zijn produkt-mom~nt correlatie-coëfficiënten bere

kend. In geval van grote afwijkingen van normaliteit van een van de variabelen 

(getoetst met de Kolmogorov-Smirnov test) zijn Pearson rangcorrelatie coëfficiën

ten berekend, bij ongeveer gelijke aantallen waarden voor beide variabelen, en 

Kendali rangcorrelatie coëfficiënten bij verschillende aantallen (met veel "tied 

ranks"). 

3.3. Lichaamsmaten en milieufactoren 

3.3.1. Resultaten 1983 

De gemiddelden voor legbegin, uitkomstdatum, legselgrootte, en aantallen 

uitgekomen en uitgevlogen jongen staan in tabel 3.0.1. De gemiddelde maten 

van de jongen op dag 5, 10 en 15 staan in tabel3.7.1. Voor dag 15 zijn de gemiddel

den berekend voor de jonge vrouwtjes en mannetjes apart (tabel 3. 7 .2.). De gemid

delde maten van de volwassen ex. staan in tabel 3.0.2., voor alle ouders samen 

en op leeftijd (2 kj of ouder) gesplitst. Vergelijking met gegevens uit 1981 en 



-10-

1982 (zie Koelewijn 1984) geeft voor 1983 een iets hoger gewicht op dag 15 (p=.001, 

t-toets) dan in 1982. Voor de overige maten zijn de verschillen niet significant. 

Het aantal uitgekomen en uitgevlogen jongen is op twee manieren berekend. 

In het ene geval zijn alle legsels meegerekend, in het andere geval alleen de 

niet-verstoorde legsels, zodat alle legsels met 0 uitgekomen of uitgevlogen jongen 

niet zijn meegerekend. De reden van de verstoring is vaak moeilijk te achterhalen. 

Het is waarschijnlijk dat het onderzoek tot het aantal verstoringen heeft bijgedra

gen. In het verdere verslag zijn alleen niet-verstoorde legsels betrokken geweest. 

3.3.2. Correlaties tussen de maten onderling. 

Bij de jongen zijn, zoals blijkt uit tabel 3.1, gewicht, tarsus- en vleugellengte 

sterk met elkaar gecorreleerd. Bij de adulten is alleen de correlatie tussen tarsus

lengte en gewicht significant (tabel 3.2). Vleugellengte, en in mindere mate 

gewicht, nemen toe bij het ouder worden, terwijl tarsuslengte konstant blijft 

(van Balen 1967). Dit blijkt ook uit de niet-significante correlatie tussen tarsus-

en vleugellengte, en uit de geringe correlatie tussen gewicht en vleugellengte. 
J 

Gewicht en tarsuslengte zijn bij de adulten minder sterk gecorreleerd dan bij 

de jongen. Het adulte gewicht kan in de loop der tijden, of zelfs binnen een dag, 

nogal varieren zodat één meting maar een matig betrouwbare indruk geeft (Clark 

1979). Het is niet bekend in hoeverre de fenatypische correlatie een afspiegeling 

is van een genetische correlatie of van een achterliggende factor met een algemene 

invloed op lichaamsgrootte. 

3.3.3. Correlaties tussen de maten op verschillende meetdagen 

Uit tabel 3.1 wordt eveneens duidelijk dat de correlaties tussen de maten op 

dag 5 en 10, en tussen dag 10 en 15 vrij hoog zijn. Correlaties tussen de tarsusleng

tes en de gewichten op dag 5 en 15 zijn laag. 

In tabel 3.3 worden de correlaties gegeven tussen de toenames tussen de meetda

gen en de meting op de voorafgaande meetdag. Alle toenames blijken sterk negatief 

gecorreleerd te zijn met de laatste meting. De grootste toename ligt voor tarsus

lengte en gewicht tussen dag 5 en dag 10, en voor vleugellengte tussen dag 1 0 

en dag 15. Er is duidelijk sprake van een 'inhaaleffect'. Geringe afmetingen worden 

gecompenseerd door een snellere groei tijdens de volgende periode. Individuele 

groeicurves laten zien dat het gewicht de laatste dagen, voor uitvliegen niet meer 

toe, of zelfs afneemt (Schifferli 1973; Orell 1983; Ricklefs 1981). Een gunstige 

situatie, en dus een hoog gewicht op dag 10, leidt dus niet zonder meer tot een 

hoog uitvlieggewicht, alswel tot het eerder bereiken van dat gewicht. 
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3.3.4. De invloed van het weer. 

In tabel 3.5 wordt aangegeven hoe de weersfactoren onderling samenhangen, 

en de correlaties tussen deze factoren en het dagnummer. Gemiddelde, minimum-

en maximum temperatuur blijken sterk met elkaar gecorreleerd te zijn, zodat 

verder alleen nog maar met de gemiddelde temperatuur gewerkt zal worden. 

De gemiddelde dagtemperatuur is van april tot in juni laag geweest terwijl de 

neerslagcijfers hoog waren. Afgezien van een eventuele invloed op voedselbeschik

baarheid of vangstmogelijkheid (Gibb 1955; Avery & Krebs 1984) zal ook de warm

tehuishouding in het nest hierdoor beïnvloed worden. Naarmate het seizoen ver

strijkt treedt er overigens wel een duidelijke stijging op van de temperatuur, 

en een daling van de hoeveelheid neerslag. 

In tabel 3.6 is het verband gegeven tussen de gemiddelde temperatuur, en de 

hoeveelheden zon en regen, dit alles gemiddeld over 5 dagen, en de grootte van 

de jongen. Merkwaardig is de negatieve correlatie tussen hoeveelheid zon en 

gewicht en tarsuslengte op dag 5. Het blijkt dat wanneer de hoeveelheden zon 
J 

en regen van dag 1 tot 5 tegen elkaar worden uitgezet, deze positief met elkaar 

gecorreleerd zijn (r=.414, N=l15). De hoeveelheid regen, die tussen de blijkbaar 

zonnige periodes in is gevallen, blijkt dus van groter belang te zijn geweest dan 

die zonuren. Het is bekend (Gibb 1955) dat de voedselaanvoer tijdens perioden 

met regen vermindert, of zelfs geheel stagneert. Dit zal vooral tussen dag 5 

en dag 10, wanneer de voedselaanvoer het grootst is (Royama 1966) te merken 

zijn. Dat dit inderdaad zo is blijkt uit de sterk negatieve correlatie tussen de 

hoeveelheid neerslag van dag 5 tot dag 10 en de groei tijdens deze periode. De 

maten op dag 15 zijn niet gecorreleerd met de neerslag van dag 10 tot 15, maar 

wel positief met de hoeveelheid zon en de gemiddelde temperatuur. De groei 

van gewicht en tarsus van dag 10 tot dag 15 is in geen van beide gevallen 

significant gecorreleerd met enige weersfactor tijdens die periode. De vleugel, 

die zich dan juist ontwikkelt, is dat wel, n.l. iets positief met de hoeveelheid 

regen, waarvoor ik een verklaring schuldig moet blijven. In plaats van de hoeveel

heid neerslag in millimeters zou men beter de tijdsduur waarover neerslag valt 

kunnen meten als maat voor de hoeveelheid neerslag. 

De uiteindelijk bereikte grootte van tarsus- en vleugellengte op dag 15 blijkt 

positief gecorreleerd te zijn met de gemiddelde temperatuur en hoeveelheid 

zon over de totale periode, maar niet met de hoeveelheid neerslag. Het gewicht 

op dag 15 is net significant positief gecorreleerd met de gemiddelde temperatuur 

en het percentage zonuren. Merkwaardig is dat het gemiddelde gewicht op dag 

15 iets hoger is dan in 1981 en 1982, ondanks de slechtere weersomstandigheden. 
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Mogelijkerwijs is dit te danken aan het later inzetten van de gewichtsafname 

'weight recession', zie Schifferli 1973; Orell 1983). Het werkelijke uitvlieggewicht 

kan dus wellager zijn geweest. 

In verband met het verloop van het weer in 1983 is het duidelijk dat legbegin 

en uitkomstdatum van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de jongen. 

Een verklaring voor de hoeveelheid erfelijke variatie in legbegin (3 0 tot 40%, 

Van Noordwijk 1980) moet deels gezocht worden in de van jaar tot jaar wisselende 

omstandigheden. Het zij opgemerkt dat al deze correlaties slechts tussen twee 

variabelen berekend zijn. Met name de voedselbeschikbaarheid kan ook een grote 

invloed hebben gehad op de grootte en groeisnelheid van de jongen, terwijl de 

voedselbeschikbaarheid weer afhankelijk kan zijn geweest van het weer. Het 

niet goed bekend zijn van de hoeveelheid voedsel (zie paragraaf 3.5) en het niet 

normaal verdeeld zijn van de weersfactoren (niet gepubliceerd) dragen er toe 

bij dat de preciese onderlinge relaties tussen deze drie factoren moeilijk te achter

halen zijn, hoewel ze zeker aanwezig zullen zijn. 

3.4. Legbegin en legselgrootte 

3.4.1. Tweede kj- en oudere vrouwtjes. 

Kluyver (1951) en Perrins (1965) noemen een verschil in legbegin tussen vrouwtjes 

van 2 kj en vrouwtjes ouder dan 2 kj, van 2 dagen. De gegevens uit 1983 stemmen 

hiermee overeen (tabel 3.8). De legselgrootte_ verschilt praktisch niet tussen 

deze twee leeftijdsklassen, zodat oudere vrouwtjes gemiddeld twee dagen eerder 

zullen broeden, aangenomen dat er geen verschillen bestaan wat betreft leg-

en broedpauzes. Het aantal uitgekomen jongen is bij 2e kj vrouwtjes iets hoger, 

maar het verschil is niet significant. Wel significant is het verschil tussen de 

aantallen uitgevlogen jongen (gem. 7.84 voor 2e kj- en 7.09 voor oudere vrouwtjes). 

Deze correlatie is deels terug te vinden in de correlatie tussen uitvliegresultaat 

en uitkomstdatum. Het grotere aantal jongen zou moeten betekenen, gezien 

de negatieve correlatie tussen aantal uitgekomen jongen en gewicht op dag 15 

(zie tabel 3.11), dat de jongen van 2e kj vrouwtjes minder wogen. Er is inderdaad 

enig verschil, hoewel dit statistisch niet significant is. Er zij echter op gewezen 

dat een verschil, ook al is het statistisch niet significant, in de natuur wel van 

betekenis kan zijn. Perrins & Moss (197 4) vonden een hoger percentage overleving 

bij jongen van ouderejaars vrouwtjes. 
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3.4.2. Uitvliegresultaat. 

Het aantal uitgevlogen jongen is positief gecorreleerd met de uitkomstdatum. 

Ook het aantal uitgekomen jongen is positief gecorreleerd met de uitkomstdatum, 

maar minder sterk, wat wijst op een afnemende mortaliteit in de loop van het 

seizoen (tabel 3.9). 

Van Noordwijk (1980) vond geen correlatie tussen legbegin en gewicht van 

het vrouwtje en ook in 1981 en 1982 blijkt er geen correlatie te zijn. 

In 1983 is er een negatieve correlatie tussen legbegin en gewicht van het vrouwtje 

(tabel 3.10). Omdat alle vrouwtjes, evenals in 1981 en 1982, slechts éénmaal 

gemeten zijn, en de meetdatum afhankelijk was van het tijdstip waarop ze met 

leggen waren begonnen, kan er sprake zijn geweest van een algemene 

seizoensinvloed op het gewicht. 

Volgens Kluyver (1951) en Perrins (1965) is er tijdens het broedseizoen een 

afname in legselgrootte van ong. 0.09 ei per dag dat later met leggen begonnen 

wordt. In 1983 bedroeg deze afname 0.083 ei per dag. Verder zou er een negatief 

verband bestaan tussen de grootte van de jongen en de uitkomstdatum, wat te 

danken zou zijn aan een ruimere voedselbeschikbaarheid vroeg-· in het seizoen 

(Perrins 1965; Van Balen 1973). In 1983 is dit niet het geval geweest (tabel 3.11 

en 3.12). 

Op dag 5 zijn gewicht en tarsuslengte nog positief gecorreleerd met het eige

wicht, op de latere meetdagen niet meer (tabel 3.11). 

De maten op dag 5 en 10 zijn positief gecorreleerd met de uitkomstdatum, 

op dag 15 is alleen de vleugellengte positief met de uitkomstdatum gecorreleerd 

(tabel 3.12). Dit kan wijzen op een directe invloed van het weer, maar ook op 

een indirecte invloed via een weersafhankelijke voedselbeschikbaarheid. 

In tabel 3.13 staan partiele correlatiecoëfficiënten tussen: 

- gewicht, tarsus- en vleugellengte en de uitkomstdatum, waarbij het aantal 

jongen constant is gehouden. 

- gewicht, tarsus- en vleugellengte en het aantal jongen, waarbij de uitkomstdatum 

constant is gehouden. 

Het valt op dat vooral op dag 5 en 10 de uitkomstdatum van belang is geweest. 

Partiele correlaties met gewicht, tarsus- en vleuggellengte zijn significant positief. 

Op dag 15 is de situatie anders. Partiele correlaties tussen gewicht, tarsuslengte 

en het aantal uitgekomen jongen zijn significant negatief, terwijl de partiele 

correlaties met de uitkomstdatum (niet significant) negetatief zijn. De vleugelleng

te is nog steeds positief gecorreleerd met de uitkomstdatum. Alweer blijkt dat 

de invloed van milieufactoren buiten de kast afneemt, terwijl de invloed van 

het aantal jongen toeneemt. Concurrentie tussen de opgroeiende jongen bij een 
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afnemend voedselaanbod kan hier een verklaring voor zijn. 

De (partiele) correlatie tussen het aantal uitgevlogen jongen per legsel en legbe

gin, zowel als uitkomstdatum, is positief (tabel 3.14), de (partiele) correlatie 

tussen f/c en legselgrootte is niet significant. In 1981 en 1982 was dit juist omge

keerd. Meer dan in de voorgaande jaren zijn de milieuomstandigheden dan ook 

bepalend geweest voor het uitvliegresultaat. 

3.5. Voedselbeschikbaarheid en habitat 

3.5.1. Resultaten lijmpapieren. 

Uit tabel 3.15, waarin de correlaties staan tussen de berekende hoeveelheid 

voedsel en grootte- en groeiparameters, blijkt geen duidelijk verband tussen 

deze grootheden. Merkwaardig is dat de hoeveelheid voedsel en het gewicht en 

de tarsuslengte voor alle periodes negatief met elkaar gecorreleerd zijn, hoewel 

net niet significant. De hoeveelheid. voedsel is echter o.a. uitgerekend uitgaande 

van de uitkomstdatum, zodat het zou kunnen dat andere factoren die met de 
) 

uitkomstdatum te maken hebben, zoals het weer, van meer invloed zijn geweest. 

Er zijn een aantal andere mogelijkheden voor het ontbreken van een rechtstreeks 

verband, te weten: 

-er is hoe dan ook een overmaat aan voedsel; 

-rupsen zijn niet het hoofdbestanddeel van het dieet geweest; 

- de overige berekeningsmethode is onjuist. 

Over de eerste mogelijkheid het volgende. Het is bekend (Perrins 1965; Van 

Balen 1973) dat de periode. waarin met broeden begonnen wordt gerelateerd is 

aan het weer tijdens bepaalde voorafgaande periodes (februari-maart), waarin 

bepaald wordt wanneer de piek is in het aantal rupsen. In 1983. bereikte deze 

piek zijn hoogste punt (onder eiken) tussen dag 60 en 70. Het grootste aantal 

uitkomsten lag tussen dag 46 en 56. De grootste hoeveelheid voedsel is tussen 

dag 5 en dag 10 nodig, wat in dit geval tussen dag 51 en dag 66 zou zijn geweest. 

Deze twee pieken vallen dus min of meer in de zelfde periode. Het is wel mogelijk 

dat de absolute hoeveelheid rupsen lager is geweest dan in de meeste jaren; deze 

was in elk gevallager dan in 1982 (zie van der Heide, in voorb.). 

Gezien het feit dat koolmezen in allerlei habitats broeden, en dat het standvogels 

zijn, moeten ze in staat geacht worden op een ander . dieet over te stappen. In 

dennenbos wordt de piek in de hoeveelheid rupsen rondom dag 100 bereikt, en 

de absolute hoeveelheid tijdens de eerste broedsels is praktisch nihil. Toch bleken 

legsels temidden van alleen dennenbos niet minder succesvol te zijn. Uit enkele 
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losse observaties bleek dat behalve op rupsen ook werd gefourageerd op langpoot

muggen, keverlarven en -poppen en cocons met spinne-eieren. In de takmonsters 

werden, in tegenstelling tot in 1982 (Koelewijn 1984) slechts zelden rupsen aange

troffen. Hoewel de mogelijkheid van een overmaat aan voedsel niet uitgesloten 

kan worden is ze m.i. niet erg waarschijnlijk. Overlevingscijfers van ouders en 

jongen uit 1983 zijn mij niet bekend, maar zouden wellicht meer licht op deze 

vraag kunnen werpen. Het is wel waarschijnlijk dat rupsen in mindere mate dan 

normaal het hoofdbestanddeel van het dieet hebben uitgemaakt. In dit verband 

moet gewezen worden op het feit dat er geregeld kevers in de nesten werden 

gevonden, die (vermoedelijk) door hun grootte of stevigheid niet door de jongen 

waren geaccepteerd. 

Als dit het geval is geweest dan is uiteraard de berekende hoeveelheid voedsel 

ook onjuist, omdat hierbij de nadruk op het aantal rupsen heeft gelegen. Verder 

zijn bij het opnemen van de vegetatiegegevens arbitraire grenzen getrokken, 

in plaats van gebruik te maken van werkelijke territoriumgrenzen. De vegetatiege

gevens zijn vastgesteld aan de hand van absolute bedekkingen, terwijl kruinvolumes 

waarschijnlijk een betere maat waren geweest. 

3.5.2. Verschillen tussen naald- en loofbos 

Naast de bovengenoemde manier om de beschikbare hoeveelheid voedsel te 

meten is gekeken naar verschillen tussen de verschillende types bos (zie materiaal 

en methoden). Type 3 blijkt de grootste hoeveelheid berekend voedsel te hebben 

(tabel 3.16), hetgeen klopt met het gegeven dat in puur loofbos vaak slechts weinig 

eiken stonden, die bij de berekening het zwaarst meetelden. 

Behalve uiteraard voor de berekende hoeveelheid voedsel blijken er geen duidelij

ke verschillen te zijn tussen de verschillende bostypes, hoewel het gewicht van 

de jongen hoger lijkt te zijn geweest naarmate er meer dennen groeiden. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de territoriumdichtheid veel groter is in 

loofbos, waar onder normale omstandigheden een beter voedselaanbod is (Van 

Balen 1973). Deze grotere dichtheid kan onder de omstandigheden geleid hebben 

tot een hogere mate van concurrentie dan gebruikelijk, zowel intra- als interspeci

fiek (Dhondt 1977; Minot 1981). 

In dennenbos blijkt de gemiddelde leeftijd van de beide ouders iets lager te 

zijn dan in overig bos. Er is in het voorjaar namelijk een aantal nieuwe kasten 

opgehangen in gebieden met alleen naaldhout, die voornamelijk bezet zijn geworden 

door 2e jaars exemplaren, die hier niet om al bestaande territoria hoefden te 

concurreren. 

Gesteld kan worden dat er geen eenvoudige manier is om het reëele voedselaan-
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bod te bepalen bij een vogelsoort die zich in zulke verschillende habitats weet 

te handhaven. 

4. Erfelijkheidsgraden 

4.1. Inleiding 

Behalve, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, door milieuomstandigheden wordt 

de variatie in lichaamsgrootte mede veroorzaakt door erfelijke factoren. De 

mate waarin een kenmerk erfelijk bepaald is de erfelijkheidsgraad (h2). 

Erfelijkheidsgraden van kenmerken binnen natuurlijke populaties zijn pas betrek

kelijk recent bekend geworden (Ojanen et al 1979; Van Noordwijk 1980; Boag 

& Grant 1978; Boag 1980; Dhondt 1982; Smith & Dhondt 1980; Smith & Zach 

1979; Perrins & Jones 1974; Garnett 1981; Klerks 1980; Scott-Findlay & Cooke 

19 8 3 ). Voor oecologisch belangrijk geachte eigenschappen, zoals lichaamsgrootte, 

snavelafmetingen, legbegin, legselgrootte, en eigrootte blijkt de erfelijkheidsgraad 

vaak vrij hoog te zijn. In sommige gevallen lijkt de erfelijkheirjsgraad van jaar 

tot jaar te verschillen, hetgeen bijv. voor vleugellengte op Vlieland het geval 

is (zie Koelewijn 1984; Van Ulsen 1984). Dergelijke verschillen zouden te danken 

zijn (Van Noordwijk 1982) aan de wisselende milieuomstandigheden. Onder slechte 

omstandigheden zou de milieuvariantie toenemen t.o.v. de totale variantie, waar

door de erfelijkheidsgraad zal afnemen. Ook in 1983 zijn weer erfelijkheidsgraden 

berekend voor lichaamsgewicht, tarsus- en vleugellengte. 

Als ouderejaars vrouwtjes beter in staat zijn een legsel groot te brengen (Perrins 

& Moss 1974) dan kan dat betekenen dat de omstandigheden in dergelijke legsels 

beter zijn dan in legsels van 2e kj vrouwtjes. Er zijn dan ook aparte erfelijkheids

graden berekend voor 2e kj- en oudere vrouwtjes. 

Tevens zijn erfelijkheidsgraden berekend voor legsels uit overwegend naald-

en overwegend loofbos (type 1 en 4). De tussenliggende types kwamen te weinig 

voor (samen 11 maal) voor een zinvolle vergelijking. In hoofdstuk 3 is duidelijk 

geworden dat de omstandigheden later in het seizoen beter zijn geweest dan 

bij de vroege broedsels. Om de invloed hiervan op de erfelijkheidsgraad na te 

gaan zijn alle eerste broedsels gesplitst in vroege, middelste en late broedsels, 

waarvoor aparte erfelijkheidsgraden zijn berekend. 

4.2. Methoden 

De totale phenotypische variantie (Vp) van een kenmerk kan worden opgesplitst 

in de genotypische variantie (Vg) en de variantie t.g.v. het milieu (Ve): Vp=Vg+Ve. 
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De genetische variantie kan weer worden verdeeld in variantie t.g.v. additieve 

gen-effecten (Va), variantie t.g.v. dominantie-effecten (Vd), en variantie t.g.v. 

interacties tussen genen (Vi). 

De erfelijkheidsgraad is gedefinieerd als de proportie van de additief genetische 

variantie t.o.v. de totale variantie. 

h2=Va/(Vg+Ve) 

Aangenomen wordt dat er geen interactie is tussen genotype en milieu, die voor 

een extra (co)variantiecomponent zou zorgen (deze aanname lijkt gerechtvaardigd, 

zie Van Noordwijk 1980), en dat er geen assortatieve paring is. De erfelijkheids

graad wordt in de praktijk bepaald met behulp van een aantal familierelaties. 

In 1983 zijn dat de volgende geweest: 

- ouder-nakomeling. 

De erfelijkheidsgraad wordt berekend als de regressie van de gemiddelde waarde 

van de jongen op de gemiddelde of afzonderlijke waarden van de ouders (h2=b 

bij oudergemiddelde, h2=2*b bij afzonderlijke ouders), of als de regressie van 

het gemiddelde van de zonen of dochters op de ouders (Falconer i981). In plaats 

van de gemiddelde waarden van de nakomelingen kan men dezelfde berekening 

uitvoeren voor alle jongen apart (zie Bohren 1961; Bulmer 1980). 

- broer/zus, broer/broer en zus/zus (full-sibs). 

Bij broer/zus bedraagt de erfelijkheidsgraad 2 maal de correlatiecoëfficiënt 

tussen broers en zusters, bij broer/broer en zus/zus is de erfelijkheidsgraad 

berekend als 2*I. I is de intraclass-correlatiecoëfficiënt, 

waarin ~2w=variantie binnen groepen, cf2b=variantie tussen de groepen. Omdat 

jongen uit eenzelfde nest een gemeenschappelijk milieu delen, is het mogelijk 

dat ze daardoor extra veel op elkaar lijken. Schattingen van de erfelijkheidsgraad 

via deze methode kunnen daarom te hoog uitvallen. De schatting van de erfelijk

heidsgraad wordt hierbij, in termen van varianties, gegeven door 

h2=2(1/2(Va) + 1/4(Vd) + Vec)/Vp 

waarbij Vee de variantie is t.g.v. het gemeenschappelijke milieu. Als wordt 

aangenomen dat Vd= 0 dan 

h2(full-sibs)-h2 (ouders-nakom.)= (Va-Va+2Vec)/Vp = 2Vec/Vp 
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Vp is bekend, en er kan dus een schatting gemaakt worden van Vee. 

Al deze erfelijkheidsgraden zijn berekend m.b.v. volwassen maten en maten 

van de nog niet geheel volgroeide jongen. Voor 1981 tot 1983 is nagegaan in hoever

re deze maten overeenstemmen met de maten van latere terugvangsten, c.q. 

het volgende broedseizoen. Voor 1981 en 1982 zijn bovendien erfelijkheidsgraden 

berekend van ouders op hun volwassen nakomelingen. 

Bij de verdeling in vroege, middelste en late broedsels zijn de grenzen arbitrair 

vastgesteld, zodat de middelste groep met de beide andere overlapt. 

4.3. Resultaten en conclusies 

4.3.1. Erfelijkheidsgraden in 1983. 

Al eerder bleek (tabel 3.1.) dat gewicht en tarsuslengte op dag 5 vrijwel niet 

meer gecorreleerd zijn met de maten op dag 15. Erfelijkheidsgraden voor deze 

maten op verschillende tijdstippen zullen dan ook sterk uiteenlopen. In tabel 

4.1 worden correlaties gegeven tussen 15e dags maten en adulte maten. Deze 

zijn vrij hoog, zodat de 15e dags maten een redelijke tot goede schatting geven 

van de toekomstige adulte maten. Erfelijkheidsgraden van de ouders op de 15e 

dags jongen zijn dan ook veel reëeler dan op 5e en 1 Oe dags jongen. Deze laatste 

zijn overigens wel berekend en staan in tabel ~.2. De schattingen m.b.v. de 5e 

en 10e dags maten lopen sterk uiteen, van sterk positief tot sterk negatief. Door 

de grote standaardfouten kan hier weinig betekenis aan worden gehecht. Opvallend 

is wel de hoge waarde van vader op nakomeling voor vleugellengte. Mogelijk 

wijst dit, mede gezien de hoge waarde voor gewicht op dag 5, op een paternaai 

effect, bijv. door een grotere fourageercapaciteit van grotere mannetjes. 

Erfelijkheidsgraden voor tarsuslengte en gewicht op dag 15 zijn laag, en wijken, 

op een geval na (moeder-nakomeling), niet significant af van 0. Alleen voor vleugel

lengte is de erfelijkheidsgraad consistent vrij hoog, zij het met vrij grote stan

daardfouten. Erfelijkheidsgraden berekend van ouders op alle jongen afzonderlijk 

tonen hetzelfde beeld (zie tabel 4.3 ). 

Erfelijkheidsgraden van vader op nakomelingen worden doorgaans het meest 

betrouwbaar geacht i.v.m. met het ontbreken van eventuele maternale effecten 

(Falconer 1981). Erfelijksheidsgraden van vader of moeder op nakomelingen ontlo

pen elkaar nogal voor tarsuslengte en gewicht, maar de hoge standaardfouten 

laten geen conclusies toe. 

Als van oudergemiddelden wordt uitgegaan is in 1983 alleen de vleugellengte 
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voor 45-50% additief genetisch bepaald geweest, en tarsuslengte (4-9%) en gewicht 

(-3,-1 %) vrijwel niet. Negatieve erfelijkheidsgraden voor 15e dags maten worden 

alleen gevonden bij schattingen via de afzonderlijke ouders en zijn, bij schattingen 

via nakomelingsgemiddelde, niet significant. 

4.3.2. Erfelijkheidsgraden m.b.v. adulte nakomelingen, 1981-1982 en 1982-1983 

In tabel 4.4 en 4.5 zijn de erfelijkheidsgraden gegeven zoals die zijn berekend 

d.m.v. regressie van ouders op volgroeide nakomelingen, waarvoor gegevens uit 

de broedseizoenen 1982 en 1983 zijn gebruikt. 

Voor 1981 stemmen de resultaten overeen met die van Koelewijn (1984), alleen 

voor tarsuslengte wordt een iets hogere erfelijkheidsgraad gevonden. Erfelijkheids

graden voor gewicht en tarsuslengte zijn vrij hoog (.54 en .68, midouder-nakomeling 

schattingen), die voor vleugellengte is vrij laag (.18). 

Voor 1982 worden lagere erfelijkheidsgraden gevonden voor gewicht en tarsus

lengte (.23 en .01), maar voor vleugellengte een hogere (.2 0). Geen van deze 

erfelijkheidsgraden is statistisch significant. De erfelijkheidsgraden uit 1982 

zijn lager dan die uit 1981. Of de verschillen in erfelijkheidsg'raden, berekend 

uit terugvangsten in de winter of uit terugvangsten in het volgende broedseizoen, 

aan individuele schommelingen, aan het kleinere aantal gegevens, of aan selectieve 

sterfte tijdens de tussenliggende periode is te danken is niet nagegaan. Schattingen 

van ouders op volgroeide nakomelingen zijn in principe beter omdat tenminste 

zeker is dat men beide met dezelfde maat gemeten heeft. Nadelen zijn dat er 

een kleiner aantal metingen overblijft, omdat de meeste jongen binnen enkele 

maanden gestorven zijn, en dat er al selectie op de jongen heeft plaastgevonden, 

terwijl het afwezig zijn van selectie een van de voorwaarden is die aan de bovenge

noemde rekenmethoden ten grondslag ligt (Falconer 1981). 

4.3.3. Verschil tussen 2 kj en oudere vrouwtjes. 

Erfelijkheidsgraden van 2e kj en oudere vrouwtjes worden gegeven in tabel 

4.6. De resultaten wijzen eerder op hogere erfelijheidsgraden bij 2e kj vrouwtjes, 

vooral wat betreft gewicht. Voor tarsuslengte is het verschil minder groot, en 

voor vleugellengte is de schatting in beide gevallen hoog. 

4.3 .4. Verschil tussen naald- en loofbos. 

Erfelijkheidsgraden uit naaldbos en loofbos staan in tabel 4. 7. Hoewel loofbos 

als gunstiger bekend staat (Van Balen !_97~L~ijn de erfelijkheidsgraden in naaldbos 
1\b/ 
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hoger geweest. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat de voedselsituatie in naaldbos 

slechter is geweest dan in loofbos, integendeel zelfs (zie hoofdst. 3), zijn deze 

gegevens niet in strijd met de gestelde hypothese dat de erfelijkheidsgraad onder 

slechte omstandigheden lager zou zijn. 

4.3.5. Verschil tussen vroege, middelste en late broedsels. 

De voor vroege, middelste en late broedsels berekende erfelijkheidsgraden 

staan in tabel 4.8. De hoge, dan wel lage schattingen via alleen vrouwtjes of 

mannetjes zijn voornamelijk aan enkele afwijkende waarnemingen te danken. 

Deze vielen weg bij berekeningen via de oudergemiddelden zodat deze beter 

bruikbaar zijn. Uit de erfelijkheidsgraden van gewicht en tarsuslengte zijn geen 

conclusies te trekken door de hoge standaardfouten. Voor vleugellengte is de 

erfelijkheidsgraad bij de middelste en late broedsels veel hoger dan voor de vroege 

broedsels. Als de erfelijkheidsgraad beïnvloed wordt door milieuomstandigheden 

dan zal deze invloed het grootst zijn bij die kenmerken die hier het sterkst door 

beïnvloed worden. Zoals bleek uit hoofdstuk 3 is de vleugellengte sterk onderhevig 
\ 

aan milieuinvloeden, zodat deze resultaten de hypothese ondersteunen. 

4.3.6. De invloed van het gemeenschappelijk milieu. 

Zoals blijkt uit tabel 4.9 zijn de via 'full-sib' relaties berekende erfelijkheidsgra

den erg hoog. De variantiecomponent t.g.v. het gemeenschappelijk milieu wordt 

eveneens gegeven. Deze is vrij groot. De aanwezigheid van deze component wijst 

op de grote milieuverschillen tussen de verschillende broedsels. Deze schatting 

is echter alleen correct als er geen genotypisch maternale effecten zijn (pers. 

med. G. de Jong). In dat geval (en hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor paternale 

effecten) wordt de covariantie (full-sibs) gelijk aan 

(l-x)2Vam + x2*0.5 Vao + x(l-x)Cova,mo 

(m=moeder, o= "offspring", Vd=O, x is het deel van het individuele phenotype 

dat door het eigen genotype bepaald wordt en 1-x is dat deel dat door het genotype 

van de moeder bepaald wordt). Hoe groter het maternale effect is geweest, des 

te groter zal de overschatting van h2 zijn geweest (tot max. 2 maal te groot) 

bij de berekening via full-sibs. De variantie t.g.v. het gemeenschappelijke milieu 

zal dan veel kleiner zijn geweest. Om de invloed van de niet van de ouders afhanke

lijke milieuverschillen te onderzoeken zou men deze verschillen moeten kunnen 

kwantificeren, waarbij men moet bedenken dat deze verschillen ook weer per 
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jaar verschillend kunnen zijn. 

4.3. 7. Assortatieve paring. 

Assortatieve paring kan de additief genetische variantie verhogen en daarmee 

de erfelijkheidsgraad (Falconer 1981). Evenals in 1982 (Koelewijn 1984) was er 

in 1983 sprake van een lichte assortatieve paring voor vleugellengte (tabel 3.4). 

Dit is echter te danken aan de paarband, die voor een verhoogd aantal paringen 

binnen jaarklassen zorgt. Omdat de vleugellengte van 2 kj naar oudere vogels 

de grootste toename vertoont lijkt het als of er assortatieve paring heeft plaatsge

vonden. Omdat het niet waarschijnlijk is dat er in de loop der jaren veranderingen 

plaats vinden in de individuele genetische samenstelling, zal deze assortatieve 

paring een effect hebben gehad op de erfelijkheidsgraden. 

4.3.8. Vergelijking met eerder onderzoek 

De gevonden erfelijkheidsgraden voor gewicht en tarsuslengte op dag 15 zijn 

zeer laag in vergelijking met eerder gevonden waarden. Erfelijkheidsgraden voor 

gewicht worden in eerder onderzoek geschat op .59 (Van Noordwijk 1980), .44 

(Koelewijn 1984) en .60 (Van Ulsen 1984), en in dit onderzoek op ca. -.02. Voor 

tarsuslengte varieren de waarden van .01 (Klerks 1981), .43 (Koelewijn 1984), 

.38 (Van Ulsen 1984) tot .76 (Garnett 1979). In dit onderzoek werd ca .. 06 gevonden. 

De erfelijkheidsgraad van vleugellengte fluctueert van . 72 (Van Ulsen 1984) 

tot -.14 (Koelewijn 1984). De hier gevonden waarde van ca .. 45 valt daar tussen 

in. 

De lage erfelijkheidsgraden voor gewicht en tarsuslengte zijn in overeenstemming 

met voornoemde hypothese. De redelijk hoge erfelijkheidsgraad voor vleugellengte 

is hier alleen mee te verklaren door aan te nemen dat ze onder optimale omstan

digheden nog veel hoger zou kunnen zijn, hoewel dit zich niet laat rijmen met 

de lage (zelfs negetieve) waarde uit 1982. 

5. Selectie 

5.1. Inleiding 

Van de ongeveer 770 in 1982 uitgevlogen jongen waren er op Vlieland in 1983 

nog slechts ca. 60 exx. over. Deze zullen misschien niet alleen door toeval het 

volgende broedseizoen hebben gehaald, zodat er sprake geweest kan zijn van 
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natuurlijke selectie op de jongen. Natuurlijke selectie grijpt aan op meerdere 

kenmerken, die samen de 'fitness' van een individu bepalen. De relatieve fitness 

van een individu is zijn/haar fitness t.o.v. het populatiegemiddelde. 

De belangrijkste component van de fitness is het aantal nakomelingen. De 

kwaliteit van het nageslacht, en dus eventueel de lichaamsgrootte, kan daar 

een positieve invloed op hebben, en is dus eveneens een fitness-bepalende eigen

schap. Deze twee factoren kunnen elkaar tegenwerken, wat bijv. een stabiliserende 

invloed heeft op de legselgrootte van vogels (Lack 1966). Selectie vindt in de 

natuur altijd plaats op fenotypische kenmerken, en voorwaarde voor een evolutio

naire verandering t.g.v. selectie is dat deze kenmerken tenminste gedeeltelijk 

erfelijk bepaald zijn. Dat dit het geval is is in een aantal onderzoeken gebleken 

(Boag & Grant 1978; Boag 1983; Garnett 1981; Greenwood et al 1979; Van Noord

wijk 1980; Klerks 1980; Koelewijn 1984; Ojanen et al 1979; Perrins & Jones 1974; 

Smith & Dhondt 1980; Smith & Zach 1970; Van Ulsen 1984). 

In het geval dat kenmerken genetisch gecorreleerd zijn, wat met de in dit onder

zoek gebruikte kenmerken het geval kan zijn (zie Koelewijn 1984), is het mogelijk 

dat verschillende selectieve krachten elkaar tegenwerken, waardoor de afzonderlij

ke optima voor de kenmerken in theorie hoger kunnen zijn dan db.~ voor de gecom

bineerde kenmerken in de praktijk het geval is (Lande & Arnold 1983). Omdat 

alle drie de onderzochte maten een weerspiegeling zijn van een en dezelfde 

lichaamsgrootte is het niet waarschijnlijk dat iets dergelijks hier het geval zal 

zijn. 

Uit verscheidene onderzoeken is naar voren gekomen dat de lichaamsgrootte 

van juveniele koolmezen positief is gecorreleerd met de overlevingskans (Perrins 

1965; Garnett 1981; Koelewijn 1984). Ook voor legselgrootte (Van Noordwijk 

1980) en legbegin (Dhondt & Olaerts 1981) is aangetoond dat er selectie op plaats 

vindt. Lichaamsgrootte kan dus beschouwd worden als een belangrijke fitness

component. 

De intensiteit waarmee op een kenmerk geselecteerd wordt is het verschil 

tussen het gemiddelde van de geselecteerde individuen en de hele populatie, 

uitgedrukt in standaarddeviatie-eenheden (Falconer 1981). De mate waarin deze 

selectie, evolutionair gezien, van belang is wordt bepaald door de erfelijkheids

graad. 

De verandering van het populatiegemiddelde is de selectierespons (R), en is 

gelijk aan het produkt van de erfelijkheidsgraad en het selectieverschil (R=h2*s). 

Het gevolg van selectie is dat de variantie afneemt. De aangetoonde hoeveelheid 

genetische variantie van lichaamsgrootte wijst er op dat selectie niet onvoorwaar

delijk ten gunste van grotere individuen werkt. Dit kan het gevolg zijn van negatie

ve eigenschappen die rechtstreeks met de grootte te maken hebben, zoals een 
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groter voedselverbruik, maar ook van een genetische correlatie (door bijvoorbeeld 

pleiotropie) met negatieve eigenschappen. 

Omdat de grootte van de jongen afhankelijk is van legbegin en legselgrootte 

wordt er indirect ook op deze factoren geselecteerd. Ook kan er directe selectie 

op legbegin plaatsvinden, door bijv. een beter voedselaanbod na het uitvliegen. 

Directe selectie op legselgrootte kan plaats vinden door een grotere recruterings

kans bij grotere broedsels. 

In dit verslag is beschreven in hoeverre er selectie op gewicht, tarsus- en vleugel

lengte heeft plaatsgevonden van 1981 tot 1983. Deels overlappen deze gegevens 

die van Koelewijn (1984), maar voor 1982-1983 is gebruik gemaakt van het broed

seizoen in 1983, zodat alleen gegevens zijn gebruikt van vogels die daadwerkelijk 

tot broeden zijn gekomen. Tevens is nagegaan in hoeverre recrutering met legbegin 

en legselgrootte heeft samengehangen. 

Van 1981 tot 1982 heeft de Vlielandse populatie zich uitgebreid van ca. 100 

tot 130 à 140 broedparen. Deze uitbreiding was niet zozeer te danken aan een 

grotere immigratie als wel aan een hoog overlevingspercentage van de jongen. 

Er is nagegaan of dit hogere percentage overleving gepaard is gegaan met een 

ander selectiepatroon. 

Bij natuurlijke selectie kunnen er verschillende patronen van selectie onderscheiden 

worden; de belangrijkste daarvan zijn gerichte, stabiliserende en disruptieve 

selectie. Bij gericht selectie is er een eenduidige selectiedruk, zodat er voor 

een zeker maximum of minimum wordt geselecteerd. Bij stabiliserende selectie 

vindt er selectie plaats voor een intermediair optimum. Bij disruptieve selectie 

wordt er voor twee verschillende optima geselecteerd. De sexuele dimorfie bij 

koolmezen, de mannetjes zijn ca. 5% zwaarder, kan er op wijzen dat er voor 

de sexen verschillende selectiepatronen kunnen zijn (Price 1984). Territoriumge

vechten, die voornamelijk door de mannetjes geleverd worden (Drent 1983), kunnen 

bijvoorbeeld een extra selectiedruk voor lichaamsgrootte betekenen. 

5.2. Methoden. 

Om na te gaan in welke mate en richting er selectie plaatsvindt bij de 1e jaars 

vogels zijn de volgende twee methoden gebruikt. 

- Gemiddelde waarden zijn berekend van 15e dags maten voor gerecruteerde 

individuen en de totale populatie van jongen. Voorts i~ berekend wat de nestge

middelden zijn geweest van nesten waaruit recrutering heeft plaatsgevonden, 

en hoe deze zich verhielden tot het gemiddelde nestgemiddelde. De gemiddelden 

zijn gewogen voor het aantal recruten uit elk nest. 
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- Gewicht, tarsus- en vleugellengte zijn verdeeld in 5 klassen. Voor alle jongen, 

dus zowel uit eerste als uit tweede broedsels, zijn frequentieverdelingen bere

kend, evenals voor alle gerecruteerde jongen, waarna berekend is wat het percen

tage recrutering is geweest uit elke klasse. Alle berekeningen zijn uitgevoerd 

voor alleen mannetjes, alleen vrouwtjes, en mannetjes en vrouwtjes samen. 

Door de recruteringspercentages uit te zetten tegen de grootte, kan een indruk 

worden gekregen van de mate, en vorm van selectie. 

Met de G-toets is nagegaan . of de frekwentieverdelingen voor en na selectie 

gelijk zijn. 

Deze gegevens geven aan of en hoe er geselecteerd wordt bij jonge vogels, 

maar deze selectie wil nog niet zeggen dat er een verandering van de populatiege

middelden optreedt. Hiervoor is het nodig dat de gemiddelde waarde van de ouders 

van de gerecruteerde jongen afwijkt van het populatiegemiddelde. Of dit het 

geval is geweest is niet alleen onderzocht voor gewicht, tarsus- en vleugellengte, 

maar ook voor legbegin, uitkomstdatum, legselgrootte en aantallen uitgekomen. 

en uitgevlogen jongen. Op aantallen uitgekomen en uitgevlogen jongen kan natuur

lijk niet rechtstreeks worden geselecteerd, omdat deze een functie zijn van (voor

namelijk) legselgrootte en (in mindere mate) legbegin. Ook deze gemiddelden 

zijn gewogen voor het aantal recruten. Het aantal recruten is overal berekend 

als het aantal jongen dat het volgende jaar tot broeden is gekomen. Jongen die 

pas in het derde jaar broeden zijn dus niet meegeteld. Bij de in 1981 uitgekomen 

jongen is dit slechts éénmaal voorgekomen. Ook_ jongen die het eiland verlaten 

hebben worden als dood beschouwd. De werkelijke overlevingscijfers kunnen 

dus iets hoger liggen. Er is nagegaan hoe het aantal recruten is gerelateerd aan 

legbegin, uitkomstdatum, legselgrootte, en aantallen uitgekomen en uitgevlogen 

jongen. Het aantal recruten per nest blijkt een Poisson verdeling te volgen (niet 

gepubliceerd), en meer dan één recruut komt dan ook slechts zelden voor. Om 

deze reden zijn aantallen van 2, 3 en 4 recruten samengevoegd. Waar dat zinvol 

leek zijn regressiecoëfficiënten berekend volgens Snedeeer & Cochran (1967, 

linear trends in proportions). 

5.3. Resultaten, conclusies & discussie 

5.3.1. Selectie op lichaamsgrootte 

Uit tabel 5.1.1 en 5.1.2, waarin de populatiegemiddelden en de gemiddelden 

van de gerecruteerde jongen staan, blijkt dat grotere jongen een grotere kans 

op recrutering hebben. Hoewel veel van de verschillen statistisch niet significant 

zijn vertonen ze dezelfde trend, met name bij gewicht. De 15e dags tarsuslengte 

van gerecruteerde jongen wijkt weinig af van de gemiddelde 15e dags waarden. 
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Het verschil in vleugellengte was in 1981 positief voor gerecruteerde jongen, 

maar in 1982 zeer gering. 

In tabel 5.2.1 staan de verschillen tussen de ouders van recruten en de gemiddelde 

ouders. Deze zijn zeer gering, en niet consistent in teken. Er is dus vrijwel geen 

selectieverschiL De lichaamsgrootte is dus wel belangrijk tijdens het eerste jaar, 

maar zal daarna een minder grote rol spelen. 

In figuur 1 zijn de recruteringspercentages uitgezet voor de verschillende klassen. 

Vooral in 1982-1983 lijkt er duidelijk sprake te zijn geweest van een gerichte 

selectie op grootte. Voor 1981-1982 is de grafiek minder duidelijk. In figuur 2 

en 3 zijn de recrutereringspercentages uitgesplitst voor de sexen. Terwijl bij 

de mannetjes meestal een lineair verband is te zien (gerichte selectie), is er 

bij de vrouwtjes in de meeste gevallen sprake van een kromme met het optimum 

ongeveer in het midden (stabiliserende selectie). De regressiecoëfficiënten, die 

alleen voor mannetjes zijn berekend, ontlopen elkaar weinig, en alleen die voor 

vleugellengte in 1981 is significant positief. De kleine aantallen voor de hoge 

en lage waarden staan een nauwkeuriger analyse in de weg. G-toetsen waren 

in alle gevallen significant, zodat er in elk geval sprake is van selectie. Sexe-
' afhankelijke selectiepatronen kunnen veroorzaakt worden doordat de gevechten 

om de territoria door de mannetjes geleverd worden, waarbij grotere mannetjes 

vaker winnen (Garnett 1981; Drent 1983). De meeste sterfte vindt plaats binnen 

de eerste 3 maanden na uitkomst (Perrins 1965), zodat de meeste selectie tijdens 

die maanden zal plaatsvinden. Slagsvold (1975) stelt dat juist de periode voor 

het broedseizoen van belang is voor de regulati~ van het aantal vogels, door het 

territoriaal gedrag tijdens die periode. Drent (1983) noemt zowel de periode 

in de herfst als het vroege voorjaar belangrijk bij het verdelen van de territoria. 

De overeenkomsten tussen de overlevingspercentages voor de verschillende groot

teklassen in 1982 d.m.v. terugvangsten in de winter (Koelewijn 1984) en d.m.v. 

terugvangsten als broedvogel in 1983 laten zien dat in de periode voor het broedsei

zoen geen belangrijke selectieve krachten werkzaam zijn geweest. Een verklaring 

voor gerichte selectie op lichaamsgrootte bij mannetjes is dus vrij makkelijk 

te geven, een verklaring voor een stabiliserende selectiedruk bij de vrouwtjes 

is echter moeilijker te vinden. Fleischer & J ohnston (19 8 4) noemen de mogelijkheid 

(bij huismussen) dat kleinere vrouwtjes over meer rustplaatsen (=holtes) kunnen 

beschikken, waardoor ze in de winter een relatief voordeel bezitten t.o.v. grotere 

vrouwtjes die met de mannetjes om holtes moeten concurreren. De meeste holtes 

worden op Vlieland gevormd door nestkastjes, waarvan er een aantal een iets 

kleinere opening heeft. Gezien het grote aantal nestkastjes en het geringe verschil 

in opening lijkt deze verklaring niet waarschijnlijk. Grotere exemplaren hebben, 

hoewel zij een (relatief) thermoregulatorisch voordeel hebben, toch meer voedsel 
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nodig. Een middelmatige grootte, en een geringer energieverbruik zou dan het 

beste compromis zijn, en bij afwezigheid van een gerichte selectiedruk een stabili

serende werking kunnen hebben. 

5.3.2. Selectie op legbegin en legselgrootte 

Van Noordwijk (1980) vond dat voor een aantal jaren op Vlieland broedsels 

uit de middelste periode het grootste aantal recruten leverden. Het blijkt dat 

het aantal uitgevlogen jongen per legsel (fledglings/clutch, f/c) afhankelijk is 

van het legbegin. In 1981 en 1982 was f/c het grootst in het midden van het seizoen 

(geen correlatie met legbegin). In 1983 was er een significant positieve correlatie 

tussen f/c en legbegin (zie tabel 5.3). In 1981 en 1982 was er een positief verband 

tussen recrutering en f/c (tabel 5.4. en 5.5). Als dit verband er in 1983 ook is 

dan zou dat moeten leiden tot een verschuiving van het legbegin in 1984 ten 

gunste van latere legsels. Het blijkt verder (tabel 5.5) dat recruten gemiddeld 

uit iets vroegere broedsels afkomstig zijn geweest, in zowel 1981 als 1982. Perrins 

(1965) merkt op dat lichaamsgrootte van pulli in het begin van het seizoen minder 
' belangrijk lijkt te zijn dan aan het eind. Een klein individu uit het begin van het 

seizoen zou een grotere overlevingskans hebben dan een grote uit het eind van 

het seizoen. Uit de Goede (1982) en Dhondt (1979) blijkt dat 2 weken na het uitvlie

gen nog ongeveer 7 0% van de jongen in leven is. Gegevens over de overleving 

van de jongen zijn meestal gebaseerd op terugvangsten na 3 maanden of nog 

later (Perrins 1965; Garnett 1981; Koelewijn 1984; deze studie). Dit is ruimschoots 

na de eerste pogingen om een territorium te bezetten, n.l. eind augustus-septem

ber, waarbij de grotere jongen in het voordeel zijn (Drent 1983). Het hogere percen

tage overleving van grotere jongen, dat dan ook voornamelijk bij de mannetjes 

manifest is, zal waarschijnlijk te danken zijn aan het feit dat jongen uit vroege 

broedsels een voorsprong hebben op de late broedsels, waardoor zij beter ontwik

keld zijn. De eerste gevechten tussen de jongen vinden al tijdens een vroeg stadium 

plaats (Garnett 1981; Drent 1983), zodat een kleine voorsprong al van belang 

kan zijn. 

Op Vlieland blijken de jongen uit de late broedsels in 1982 en 1983 groter te 

zijn dan die uit vroege, hetgeen een compensatie kan zijn voor het latere uitvlie

gen. Het ligt voor de hand dat dit een deel van de variatie in legbegin in stand 

houdt. Wat opvalt is dat de variantie van legbegin, en die van uitkomstdatum 

in iets mindere mate, sinds 1981 afgenomen is. In 1981 bedroegen de varianties 

van legbegin en uitkomstdatum 81.6 en 50.8, in 1982 54.1 en 36.9 en in 1983 25.7 

en 23 .3. Deze afname kan het gevolg zijn geweest van stabiliserende selectie. 

De kleinere varianties voor uitkomstdatum zijn te danken aan leg- of broedpauzes, 
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die de mogelijkheid bieden een vroeg legbegin bij te stellen met een later uitkomst

datum. Het effect van selectie op legbegin kan vertroebeld worden door het 

optreden van leg- of broedpauzes. De selectie vindt nl. plaats op uitkomstdatum, 

en niet op het legbegin zelf. Het al dan niet inlassen van leg/broedpauzes kan 

fysiologische achtergronden hebben, en vertegenwoordigt een deel van de 'kwaliteit' 

van het wijfje. 

In hoeverre dit kwaliteitsaspect een genetische achtergrond heeft is nog onbekend. 

5.3.3. Recrutering en legselgrootte. 

De legselgrootte van nesten waaruit gerecruteerd is, is in beide jaren (niet 

significant) kleiner dan het gemiddelde geweest. Charnov & Krebs (1973) stellen 

dat de meest optimale legselgrootte kleiner zal zijn dan de aanvankelijk meest 

produktieve, op basis van een verminderde overlevingskans van ouders van een 

(te) produktief broedsel. 

Men zal op grond van de lagere overlevingspercentages van kleinere jongen (dus 

die uit grotere legsels) negatieve correlaties verwachten tussen het aantal recruten 
I 

per ei (r/c, recruits/clutch), of recruten per uitgekomen of uitgevlogen jong 

(recruits/hatched, r/h; recruits/fledgling, r/f) aan de ene kant, en legselgrootte, 

aantal uitgekomen en uitgevlogen jongen aan de andere kant. 

In 1981 en 1982 blijkt er inderdaad een negatieve correlatie te zijn tussen r/c 

en legselgrootte (tabel 5.6.1). Het verband tussen r/f en legselgrootte en aantal 

uitgekomen en uitgevlogen jongen is minder duidelijk. De meeste correlaties 

zijn negatief, maar alleen de correlatie tussen r/f en legselgrootte is (net) signifi

cant (1981). Het werkelijke verband is gecompliceerder. Berekent met namelijk 

dezelfde correlaties, maar dan alleen voor legsels waaruit gerecruteerd is, dan 

zijn alle correlaties sterk negatief (tabel 5.6.2). Er is dus sprake van een tweede

ling. Er wordt wel of niet gerecruteerd. Is het eerste het geval dan is er een 

duidelijk negatief verband tussen r/c, r/f en legselgrootte. Voor dit laatste is 

al een verklaring gegeven, maar welke factor(en) er de oorzaak van is (zijn) dat 

er wel of niet gerecruteerd wordt is vooralsnog onbekend. Van een aantal factoren 

is nagegaan in hoeverre ze samenhangen met recruteringssucces. In tabel 5.4 

en 5.5 staan verschillen aangegeven voor legsels met 0, 1, of meer recruten en 

voor legsels met en zonder recruten. Zowel in 1981 als in 1982 blijkt het voordelig 

te zijn geweest een groot aantal uitgevlogen jongen te hebben. In 1982 was legbegin 

een belangrijke factor, ten gunste van de vroege legsels. In beide jaren blijken 

legsels met een grotere f/c verhouding in het voordeel. Opvallend is dat de varian

tie van legbegin en uitkomstdatum bij legsels zonder recrutering in alle gevallen 

veel groter is dan bij legsels met recrutering (gemiddeld ca. 2 maal zo hoog). 



-28-

Perrins (1965) merkt op dat er op grote, en dus hongerige broedsels meer gepre

deerd wordt door o.a. wezels (Mustela nivalis L.). Hoewel er op Vlieland geen 

wezels voorkomen kunnen loslopende huiskatten (Felix domestica) deze rol hebben 

overgenomen. Ondanks de bescherming van nestkasten in de buurt van het dorp, 

waar de meeste katten zijn, door gaaskragen om de bomen, is predatie door katten 

enkele malen gesignaleerd. Het is waarschijnlijker dat deze predatie te danken 

is geweest aan losgeraakte gaaskragen temeer daar ze goeddeels plaatsvond 

bij nog niet voltooide legsels. 

6. Trade offs 

6 .1. Inleiding 

Bij soorten die in staat zijn meermaals te reproduceren wordt het aantal jongen 

in de volgende generaties _ook bepaald door de individuele levensduur. Verscheidene 

auteurs (zie Stearns 1976; Rose 1983; Charnov & Krebs 1974) voorspellen dan 
i 

ook een uitwisseling (trade-off) tussen levensduur en reproduktie inspanning. 

Kluyver (1971) noemt een hoger percentage overleving voor ouders met verklein

de broedsels. Smith (1981) vond geen verschil in overleving bij Melospiza melodia 

met grote of kleine legsels. Askenmo (1979) vond een verminderd percentage 

terugvangsten bij mannetjes van de Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) 

met experimenteel vergrote legsels. De Steven (1980) slaagde er niet in om grotere 

sterfte aan te tonen bij vrouwtjes van Iridiprocne bicolor met vergrote broedsels. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de overlevingspercentages zijn voor ouders 

van kleine, middelgrote en grote legsels. Verder is onderzocht of er een samenhang 

is geweest tussen aantal recruten en overleving, waarbij oook aandacht is geschon

ken aan het wel of niet hebben van een tweede broedsel. 

6.2. Methoden 

Percentages overleving zijn berekend voor ouders met kleine, middelgrote 

en grote legsels. Legselgrootte, aantal uitgekomen en uitgevlogen jongen zijn 

in drie klassen verdeeld, en voor elke klasse is het percentage overleving van 

de ouders berekend. Ook de verhouding uitgevlogen/legselgrootte of uitgevlogen/ 

uitgekomen kan een maat zijn voor de reproduktieve inspanning. Er is onderzocht 

of deze verhoudingen verschilden voor ouders die wel en niet overleefden. Als 

kriterium voor overleving gold dat een vogel het volgende broedseizoen weer 

tot broeden kwam. Geemigreerde vogels zijn dus als dood beschouwd. 
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Van een geslaagde 'trade-off' is pas sprake als de verhoogde inspanning, naast 

een hoger sterftecijfer, tot meer recruten heeft geleid. Voor de verschillende 

aantallen recruten is berekend hoeveel van de ouders het jaar hebben overleefd. 

Aantallen van 2 of meer recruten kwamen zelden voor, en zijn daarom samenge

voegd. Als de sterfte van de ouders afhankelijk is van de reproduktieve inspanning, 

eventueel gecombineerd met een effect van het territorium, dan kan men verwach

ten dat de sterfte van het mannetje en die van het vrouwtje niet onafhankelijk 

van elkaar zijn. Uit de overlevingspercentages van de geslachten afzonderlijk 

kan men de kans berekenen dat geen van de ouders, een van beide, of beide ouders 

overleven (onder voorwaarde dat deze onafhankelijk van elkaar zijn). Deze verde

ling kan vergeleken worden met de gevonden verdeling d.m.v. een chi-kwadraat 

toets. 

Al deze berekeningen zijn uitgevoerd voor ouders die slechts één broedsel vol

tooiden, om de invloed van het hebben van een tweede broedsel uit te sluiten. 

De verwachte aantallen overlevenden kunnen worden berekend m.b.v. het gemid

delde percentage overleving. Het verschil tussen verwachte en gevonden waarden 

kan ook hier getoetst worden met een Chi-kwadraat toets. 
-, 

Aantallen overlevende ouders voor de verschillende aantallen recruten zijn 

ook berekend. Daarbij zijn eerste en tweede broedsels gesommeerd. Verder zijn 

aantallen overlevende ouders berekend voor ouders met alleen eerste broedsels 

en voor ouders met zowel eerste als tweede broedsels. Gemiddelde aantallen 

recruten zijn berekend voor alle eerste broedsels waar geen tweede op volgde, 

en voor de tweede broedsels. Broedsels zijn alleen in de berekeningen betrokken 

als er ook daadwerkelijk jongen uitvlogen. 

6.3. Resultaten, conclusies & discussie 

6.3.1. Eerste broedsels 

Uit de verschillende overlevingspercentages voor ouders met kleine, middelgrote, 

en grote broedsels (tabel 6.1) valt geen rechtlijnig verband te destilleren. Hoewel 

in een aantal gevallen de overlevingspercentages afwijken van het gemiddelde 

is dit voor zowel kleine als grote broedsels het geval. Het lijkt er op dat ouders 

met grote en kleine legsels een kleinere overlevingskans hebben. Bij een negatief 

verband tussen kleine aantallen uitgevlogen jongen en overleving kunnen oorzaak 

en gevolg omgedraaid zijn. Er zijn al weinig jongen uitgevlogen omdat bijv. een 

van de ouders gestorven is. Bij legselgrootte en aantal uitgekomen jongen kan 

dit niet. In 1981 en 1982 lijkt er een iets hogere sterfte te zijn bij vrouwtjes 

met kleine legsels, in 1981 is dit ook voor mannetjes het geval. Eventuele sterfte 
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tijdens het broedseizoen kan leiden tot een kleinere waarde voor f/c en f/h. In 

6 van de 8 gevallen zijn deze waarden iets hoger bij ouders die overleefden (tabel 

6.2). In hoeverre hier sprake is geweest van oorzaak en gevolg, of van andere 

factoren, zoals de kwaliteit van het territorium of de ouders is niet meer na 

te gaan. Ook een kombinatie van deze factoren, zoals het aanpassen van de legsel

grootte aan de kwaliteit van het territorium, is theoretisch een mogelijkheid 

(zie Hoegsted 1980). 

De aantallen overlevende ouders met 1, 2 of meer recruten staan in tabel 6.3, 

apart voor ouders met alleen eerste broedsels, en voor alle ouders. De verschillen 

zijn in alle gevallen niet significant. Vergelijking van de overlevingscijfers voor 

de beide partners van een paar (tabel 6.6.1) laat zien dat er in 1981-1982 geen 

significant verschil is met de verwachting. In 1982-1983 is het verschil wel signifi

cant (tabel 6.6.3). Voor ouders met alleen eerste broedsels is het verschil in geen 

van beide jaren significant (tabel 6.6.2 en 6.6.4), hoewel in beide gevallen de 

gevonden waarden voor beide ouders dood en beide ouders levend hoger zijn dan 

de verwachting. Als de toetsingen voor 1981-1982 en 1982-1983 gecombineerd 

worden is p ongeveer .1, wat hoogstens suggereert dat er toch een invloed van 
) 

broedsel en/of territorium zou kunnen zijn op de sterfte van de ouders. Het valt 

op dat er in 1982-1983 wel een verband is als de tweede broedsels in de berekenin

gen worden betrokken, hetgeen in de volgende paragraaf nader zal worden toege

licht. 

6.3.2 Tweede broedsels 

Als we naar ouders met alleen een eerste broedsel kijken blijkt er geen 'trade

off' tussen reproductie en overleving te zijn, maar deze cijfers veranderen als 

we ook de tweede broedsels in de berekeningen betrekken. In 1982 blijkt er dan 

een grotere sterfte te zijn bij ouders met meer recruten (tabel 6.3.2), maar de 

afwijking is niet significant. 

In tabel 6.4 zijn de overlevingspercentages gegeven voor ouders met een of 

twee broedsels. In 1981 blijken deze elkaar niet significant te ontlopen. In 1982 

is er een duidelijk geringer percentage overleving bij ouders met een tweede 

broedsel. De kans op sterfte is dan ca. 17% groter. Deze grotere sterftekans 

gaat gepaard met een grotere kans op recrutering (24% extra, zie tabel 6.5). Deze 

hogere recruteringskans is slechts ten dele (15%) te danken aan de tweede broedsels 

en voor de rest (9%) aan de grotere recruteringskans voor jongen uit vroege legsels. 

Ouders met tweede broedsels blijken 7 to 10 dagen eerder met hun eerste broedsel 

begonnen te zijn. 

Wanneer men er van uit gaat dat beide ouders nog een seizoen langer hadden 
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kunnen broeden, dan is deze 'trade-off' (1982) niet nadelig maar ook niet voordelig 

. geweest. In 1981 was de extra recruteringskans voor ouders van tweede broedsels 

veel groter, nl. 50%, waarvan niet meer dan 5% afkomstig is geweest uit de eerste 

broedsels. Het voordeel van een tweede broedsel is des te groter geweest omdat 

ouders uit een tweede broedsel geen grotere sterftekans hebben gehad. De grotere 

sterftekans van de ouders en de geringe extra recrutering bij tweede broedsels 

in 1982 kunnen te wijten zijn geweest aan de grotere concurrentiedruk. Theoretisch 

bestaat de mogelijkheid dat ouders met een tweede broedsel meer emigreren, 

maar er is geen reden om aan te nemen dat dit het geval zal zijn geweest. Doordat 

alleen geslaagde broedpogingen zijn meegeteld kan een fout geïntroduceerd zijn. 

Het is mogelijk dat een broedpoging wordt afgebroken door sterfte van de ouders 

ten gevolge van de broedpoging, doch de werkelijke oorzaak is in de meeste geval

len niet bekend. Door deze fout zullen de overlevingspercentages van ouders 

met een tweede broedsel eerder aan de te hoge dan aan de te lage kant liggen. 

Het valt helaas niet uit te sluiten dat de reproduktieve inspanning wordt aange

past aan de de mogelijkheden die er zijn of de individuele kwaliteit. Onderzoek 

aan experimenteel vergrote of verkleinde broedsels is in dat ~reval een betere 
J 

methode om de invloed van reproduktieve inspanning na te gaan. 

7. Discussie 

Het is duidelijk geworden dat in 1983 een groot deel van de variatie in lichaams

grootte door milieuinvloeden veroorzaakt is, \:Vaartoe het slechte weer heeft 

bijgedragen. Hoewel men zou verwachten dat de resultaten slechter zouden zijn 

geweest in broedsels uit een slechter milieu, n.l. naaldbos (zie van Balen 1973 ), 

bleek dit niet zo te zijn. Ook waren de lichaamsmaten niet kleiner dan in 1981 

en 1982. Er is een kans dat dit door verschillen tussen de waarnemers is veroor

zaakt, maar waarschijnlijk is dit niet omdat de meetmethoden redelijk 

gestandaardiseerd zijn. Bovendien zou dit dan bij de moeilijkst meetbare maat 

(tarsuslengte) de grootste veschillen moeten hebben opgeleverd, terwijl er alleen 

enig verschil is bij het gewicht, dat juist een makkelijk te meten grootheid is. 

Hoewel Koelewijn (1984) voor 1982 een bijna significant verband vond tussen 

de hoeveelheid voedsel per territorium en de grootte van de jongen, kon zoiets 

in 1983 niet worden aangetoond. Deels kan dit veroorzaakt zijn door andere (minder 

direkte) meetmethoden, maar ook door een eventueel andere fourageerpatroon. 

De door van Noordwijk (1982) gestelde hypothese dat erfelijkheidsgraden lager 

zouden zijn onder slechte omstandigheden wordt door de hier gepresenteerde 

gegevens wel ondersteund. Voor gewicht en tarsuslengte werden zeer lage erfelijk

heidsgraden gevonden. Om een lage erfelijkheidsgraad significant aan te tonen 
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heeft men echter een grotere steekproef nodig dan bij een hoge. De gevonden 

standaardfouten zijn dan ook meestal zo hoog dat de erfelijkheidsgraden niet 

betrouwbaar zijn. Erfelijkheidsgraden bleken in naaldbos hoger te zijn dan in 

loofbos, wat in strijd was met de verwachting. Nauwkeurig onderzoek naar het 

fourageergedrag onder verschillende omstandigheden zou misschien enige ophelde

ring kunnen verschaffen, evenals onderzoek naar de rol van inter- en intraspecifie

ke concurrentie in verschillende milieus. Zolang onbekend is wat de werkelijk 

aangedragen hoeveelheid voedsel per jong is onder verschillende omstandigheden, 

is de invloed van die omstandigheden niet te voorspellen. 

Een discussiepunt hierbij is de kwaliteit van de ouders. Bestaan er kwaliteitsver

schillen, en zoja, zijn ze afhankelijk van andere (liefst meetbare) eigenschappen, 

en wat is de eventuele genetische achtergrond? 

In hoofdstuk 5 is duidelijk geworden dat er in het jaar na uitvliegen selectie op 

lichaamsgrootte plaatsvindt (vooral bij de mannetjes), en dat er in 1981-1983 

enige selectie was voor legbegin. Merkwaardig is de in paragraaf 5.2.3 gesignaleer

-de tweedeling tussen legsels met en zonder recrutering. Een deel hiervan is te 

verklaren door bijv. legbegin, wat een goeddeels erfelijk vastgelegde factor is 
·• 

(Van Noordwijk 1980). De legselgrootte lijkt van minder of geen belang. De kwali-

teit van de ouders en/of het territorium speelt vermoedelijk een belangrijke 

rol, gezien de verschillen tussen het aantal uitgevlogen jongen per ei bij broedsels 

met of zonder recrutering. 

Een 'trade-off' tussen verhoogde mortaliteit van de ouders en reproduktief 

succes kon niet overtuigend worden aangetoond voor ouders met alleen eerste 

broedsels, maar wel bij ouders met ook tweede broedsels (in 1982). De oorzaken 

van het starten van een tweede broedsel (na een ogenschijnlijk succesvol eerste) 

zijn niet geheel duidelijk, hoewel een vroeg eerste broedsel er toe bijdraagt. Ouders 

met een vroeg eerste broedsel (wat deels erfelijk bepaald is) hebben een grotere 

kans een tweede broedsel te voltooien, zodat het hebben van een tweede broedsel 

ook een erfelijke achtergrond kan hebben, al is het via een correlatie met een 

andere eigenschap. Het toevoegen van voedsel bleek geen effect te hebben (den 

Boer-Hazewinkel 1981), hoewel dit van jaar tot jaar zou kunnen verschillen. Het 

aantal tweede broedsels kan voor verschillende jaren en plaatsen nogal verschillen, 

en meer aandacht hiervoor is wellicht het aanbevelen waard. 

8. Samenvatting 

In dit verslag is beschreven wat in 1983 de invloeden zijn geweest vanmilieufacto

ren en erfelijke factoren op de lichaamsgrootte van jonge Koolmezen. Als maat 

hiervoor zijn gewicht, tarsus- en vleugellengte gebruikt. Het slechte weer heeft 
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een negatieve invloed gehad op de lichaamsgrootte. Een invloed van de (geschatte) 

hoeveelheid voedsel kon niet worden aangetoond. Erfelijkheidsgraden voor gewicht 

en tarsuslengte waren niet aantoonbaar of zeer laag. Voor vleugellengte werd 

een erfelijkheidsgraad gevonden van omstreeks 50%. Selectie op lichaamsgrootte 

van de uitgevlogen jongen en op legselgrootte en legbegin van 1981 tot 1983 

is onderzocht. Vooral bij mannetjes vindt er selectie op grootte plaats. Uit vroege, 

grote broedsels uit 1981 en 1982 werden meer jongen gerecruteerd. Verschil 

in mortaliteit van de ouders bij verschillende legselgroottes en aantallen recruten 

kon niet worden aangetoond voor ouders met alleen eerste broedsels. In 1982 

is er een duidelijk grotere mortaliteit geweest bij ouders met tweede broedsels. 

Dit ging gepaard met een hogere kans op recrutering, zodat met deze uitwisseling 

('trade-off') net quitte is gespeeld. 
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T A B E L L E N 

Gebruikte 
legb. 
uitd. 
uitk. 
uitv. 
2 kj 
lgr. 
gem. 
var. 

N 
s.e. 

p 

* 
** 

afkortingen: 
= eerste legdatum, gerekend vanaf 1 april. 
= dag van uitkomst, gerekend vanaf 1 april. 

aantal uitgekomen jongen. 
= aantal uitgevlogen jongen. 
= tweede kalenderjaar, dus eerste broedseizoen. 

legselgroot te. 
gemiddelde. 
variantie. 
aantal 
standaardfout ('standard error') 

= overschrijdingskans 
= significant, p kl. dan .OS, gr. dan 0.01 
= significant, p kl. dan .01, gr. dan 0.005 
= significant, p kl. dan .005 
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Tabellen bij hoofdstuk 3. 

3.0.1 Nestgegevens eerste broedsels 1983 

gem. var. N 
------------1---------------------------
legbegin I 27.75 25.71 127 
legselgr. ! 9.24 1.58 122 
uitkomstdat.l 50.10 23.43 120 
uitgekomen I 7.52 5.49 123 
uitgevlogen 6.09 10.40 127 
uitgekomen 7.91 3.22 117 ) niet verstoorde 
uitgevlogen 7.44 2.60 104 ) legsels 

3.0.2 Lichaamsmaten ouders, alle ouders, en gesplitst in 2 kj 
of ouder (plus toetsing verschil leeftijdsklassen m.b.v 
t-toets) 

vrouwtjes mannetjes 
gem. var. N I gem. var. N 

--------l---------------------1----------------------
gewicht ! 17.71 1.06 92 I 18.06 .67 76 
tarsus 19.19 .54 85 19.90 .48 74 
vleugel 72.85 3.58 92 75.70 3.60 75 

vrouwtje 2 kj vrouwtje ouder dan 2 kj 
gem. var. N g~m. var. N 

--------!---------------------1----------------------
gewicht 17.69 1.15 41 17.73 1.02 51 
tarsus 19.29 .45 36 19.11 .60 49 
vleugel 71.78 2.71 41 73.72 2.63 51 *** 

mannetje 2 kj mannetje ouder dan 2 kj 
gem. var. N gem. var. N 

------- !---------------------!----------------------
gewicht 17.90 .67 42 18.25 .60 36 w 

~ 

tarsus 20.01 .42 40 19.77 .53 36 
vleugel 74.63 2.34 42 77.14 1.52 35 *** 
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3.1 CJrrelaties tussen lichaamsmatenvan de jongen 
N=90-100, P(90,.05)=.205, P(90,.01)=.267 

maat gewicht tarsus vleugel 
dag 5 10 15 5 10 15 10 15 
------!------------------------------------------------
g 5 
e 
w 10 .53 

15 .08 .58 
------!-----------------
t 5 .91 .45 .03 
a 
r 10 .61 .79 .35 .62 
s 
u 15 • 23 . 50 . 53 ! . 26 . 70 
§ _____ , _________________ , ________________ _ 

V 10! .76 ,77 .25! .70 .85 ,41!-
1 ! 

15 .67 .77 .49 .62 . 82 . 58 .89 

3.2 CJrrelaties tussen lichaamsmaten van· de ouders 

! vrouwtjes (N=86) mannetjes (N=75) 
! gew. tarsus vl ! gew. tarsus vl. 

-----1-------------------!-----------------------------
gew. ! . 58 *~<~~ . 20 . 28 * . 24 ·~ 
tars ! .05 .04 

3.3 correlaties tussen toename van de lichaamsmaten en de 
meting in de voorafgaande periode. 
Alle correlaties zijn significant (p <.001). N=l00-110. 

gewicht tarsus vleugel 
dag 5 10 5 10 10 

--------1----------------------------------------
t 5-10 ! -.51 -.68 
0 ! 
e 10-15! -.57 -.56 
n 
a 

m 

e 

-.69 -.58 -. 71 
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3.4 Correlatie tussen lichaamsmaten mannetje en vrouwtje, 
plus correlatie tussen leeftijd mannetje en vrouwtje. 

mannetje 
ge\v. tars vl. leeft. 

--------!-----------------------------
V gew. ! -.04 .15 -.09 N=67 
r 
0 tars -.09 .06 -.16 
u 

vl. .15 .09 .333 """" w "'"'-
! 

leeft.! .37 """" -~..-

3.5 Correlaties tussen weersgegevens onderling en met dag
nummer (Spearman rang corr.co~f.,N=92) alle correlaties 
zijn significant (p = . 01) 

t.gem t.max t.min % zon regen 

dagnr. .82 .76 .66 .38 -.42 
t. gem. .97 .83 .51 -.49 
t.max. .72 .58 -.52 
t.min. 23 -.31 
% zon -.31 

3.6 Correlaties tussen lichaamsmaten van de jongen en hun 
toename en weersfactoren (Kendall rang corr.coëf., 
N=100-115) 

maten ! toename 
dag 5 temp. regen % zon !5-10 temp. regen % zon 

!-----------------------------
-.11 -.15 "" -.14 "" !gew. -.02 -.24 .. •~w -.14 '" ge\v. ..- ~- ..--~ ..-

tars -.10 -.12 "" -.14 !tars .04 -.20 >.~* -.07 ..-

! 
dag 10 temp. regen % zon ! 10-15 temp., regen % zon 
----------------------------- !-----------------------------

.09 -.23 ....... .00 !gew. -.03 .03 -.04 gew. ..-..-

tars .16 ............. -.20 *~~ .07 !tars -.02 .06 -.02 ..--~ 

vl. • 16 ** -.20 ....... .06 !vl. .07 .12 .... .os ~-..- -~ 

dag 15 temp. regen % zon 
-----------------------------

.12 '" .os .12 '" gew. ~-
,,. 

tars .15 '" .01 . 21 .... ~ . 
~- " .......... 

vl. .27 *~:<>:< .03 .33 .................. 
'l""'"f""T" 
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3.7.1 Gemiddelde lichaamsmaten en hun variantie, bij-jongen op dag 5, 10, 
en 15. (N=90-100) 

dag 5 I dag 10 I dag 15 
I gem. var I gem. var I gem. var. 

-----l---------------l--------------1------------
gew. I 7.53 2.05 I 14.35 2.78 17.04 1.97 
tars. I 11.84 1.83 18.23 .97 19.59 2.87 
v1. I 31.46 2.28 50.30 1.09 

3.7.2 G~midde1de lichaamsmaten(en variantie) van vrouwtjes en mannetjes op 
dag 15 (N=335-340 voor vrouwtjes en mannetjes), plus 
toetsing verschil m.b.v t- toets. 

vrouwtjes mannetjes 
gem. var. gem. var. 

-----1---------------l----------------------
gew. I 16.88 1.84 I 17.27 2.38 * 
tars. I 19.41 .60 19.77 .43 
vl. 50.28 1.36 50.33 1.99 

3.8 Gemiddelden (en variantie) van nestgegevens en lichaamsmaten van de 
jongen van 2e kj- en oudere vrouwtjes, plus toetsing 
van de verschillen m.b.v t-toets (N=40-50 voor 2e kj, 
N=S0-60 voor ouder dan 2 kj) 

vrouwtjes 2 kj vrouwtjes ouder dan 2 kj 
gem. var. gem. var. 

-------1-----------------l-------------------------
legb. I 29.0 30.1 I 27.1 22.1 
lgr. 9.40 1.20 9.27 1.22 
uitd. 51.1 30.4 49.6 18.6 
uitk. 8.00 4.37 7.58 3.00 
uitv. 7 .8Lf 1.86 7.09 3.12 ... 

'I' 

gew. 5 7.50 1.81 7.51 2.34 
gew.lO 14.35 1.63 14.49 .2.16 
gevl, 15 16.95 1.43 17.22 1.40 
tars.S 11.85 1.64 11.79 2.02 
tarslO 18.31 .72 18.13 1.17 
tarslS 19.57 .31 19.62 2.29 
vl. 10 31.38 16.17 31.32 26.85 
vl. 15 50.09 8.78 50.29 12.57 

3.9 Correlaties tussen nestgegevens onderling (N=100-120) 

legb. uitd. lgr. 
-----1----------------------
lgr. I .21 * .OS 
uitk.! .03 .10 .57 *** 
uitv. I .21 * .27 ** .45 *** 
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3.10 Correlaties tussen gewicht ouders en nestgegevens 
(vrouwtjes N=88-92, mannetjes N=68-78) 

legb uitd lgr uitk uitv 
----------!---------------------------------------
vrouwtjes 
mannetjes ! 

-.27 ** 
.03 

-.29 
.os 

3.11 correlaties tussen 

*)'~ .10 
.03 

-.00 
.03 

nestgegevens en 

-.14 
.02 

eigewicht 
lichaamsmaten van de jongen. (N=BS-90) 

en 

dag legb uitd lgr uitk ui tv eigew. 
-------- ----------------------------------------------------

s .20 "' .26 ,t,.. .. r... -.01 .os .13 .22 ~-.gew -~ ............. ... 
10 .24 * .29 ~ .. , .. -.01 .10 .01 .02 gew ... -~ 
lS .07 -.10 -.10 -.27 "' -.13 -.04 gew ~-

tars s .14 .21 -~ .04 .07 .12 .21 "' ... ... 
tars 10! .34 ***~ .39 *** .01 .os .1S .08 
tars lS! .10 .11 -.03 -.14 .01 .11 
lv 10! .26 "'"' .32 "--~ .07 -.06 .04 .01 ...... "'"""'i" 

3.12 Correlaties tussen lichaamsmaten van de jongen en de 
uitkomstdatum (maten gemiddeld per uitkomstdatum, N=17) 

gewicht tars vleugel 
dag ! S 10 lS ! S 10 1S! 10 1S 
-----!------------------1-------------------!----------------
uitd ! .63 ** .S1 * -.36 ! .S7 ** . 76 ** .27! . 77 *'~ .66 *'!<* 

3.13 Partiele correlaties tussen lichaamsmaten van de jongen 
en de uitkomstdatum (aantal uitgekomen konstant) resp. 

het aantal uitgekomen jongen (uitkomstdatum 
konstant) N=88-92 

dag ! uitd (uitk. konstant) ! uitk (uitd. konstant) 
--------!------------------------!---------------------------
gew. s .26 ** -.03 
gew. 10 .31 **~~ .12 

1S .08 -.27 "--~ ge\v. "'&'"'i" 

tars s .20 -~ .01 ,,, 

tars 10 .39 *** -.04 
tars 1S -.12 -.20 -·-~-
vl. 10 .l~1 

............ t. -.06 "'r" ....... "'i"' 

vl. 1S .39 ............. ~,.. 
-.OL1 ........ i"" .. i" 
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3.14 partiele correlaties tussen fledglings/clutch en 
en legbegin en uitkomstdatum (legselgrootte konstant) 
N=97 

! legb uitd 
-------1-------------------
f/c .37 *** .32 *** 

3.1S Correlaties tussen berekende hoeveelheid voedsel en 
lichaamsmaten (en toename ) van de jongen (Kendall 
rang corr.coëf., N=89-9S). 

! dag S ! dag 10 ! dag 1S 
! gew. tars ! gew. tars lv. ! gew. tars lv 

periode 
dag 1-S 
dag 6-10 
dag ll-1S 
dag 1-15 

!------------!-------------------!----------------
.03 .01 ! .02 -.06 -.03 !-.13 -.14 -.01 

!-.01 .os .os !-.13 -.14 -.01 

toename 

dag 5-10 10-1S 
------------1----------------------------
gew. 10, 1S ! -.04 -.07 
tars 10, 1S -.06 -.01 
vl. lS -.OS 

!-.11 -.14 -.02 
!-.13 -.14 -.01 

3.16 Nestgegevens, gewicht van de ouders, en de lichaams
maten van de jongen in de verschillende bostypeh. 
De hoeveelheid voedsel is berekend over 1S dagen. 
(gemiddelde en variantie) 

bos! legb. !lgr.· !uitv~ !voedsel N 
---!------------!-------------!------------!------------!----
1 ! 29.0 18.6 9.20 1.08 ! 7.76 1.38 48 23S4 ! 37 
2 31.4 17.6 9.80 1.70 7.7S 0.92 2S2 63992 5 
3 28.2 27.8 9.22 1.69 7.2S 1.36 680 463027 9 
4 27.1 17.4 9.62 1.S8 6.96 4.S3 62S 391333 33 

gewicht 
bos! dag S ! dag 10 ! dag 1S N 
---!--------------!---------------!---------------!----------
1 ! 7.7S 2.16 ! 14.S7 1.9S ! 17.29 .81 ! 31 
2 ! 7.47 l.S6 1S.2S 1.44 17.10 .21 3 
3 7.86 3.23 13.99 2.12 16.71 1.39 8 
4 7.28 2.11 14.29 2.31 16.93 2.66 27 
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'tarsus 
bos! dag 5 ! dag 10 ! dag 15 N 
---!---------------!--------------!---------------!-------
1 11.96 1.94 ! 18.36 .92 19.66 .27 ! 31 
2 11.91 .41 18.59 .26 19.52 .58 3 
3 11.94 2.39 17.99 1.98 19.40 .58 8 
4 11.64 2.20 18.03 1.14 19.60 .25 27 

vleugel 
bos! dag 10 ! dag 15 N 
---!---------------!----------------!----------
1 31.80 19.94 50.73 10.62 ! 31 
2 32.60 8.10 51.69 1.90 3 
3 33.17 35.39 50.70 17.96 8 
4 30.52 26.21 49.81 15.03 27 

gewicht van de ouders 

bos ! vrouwtje N ! mannetje N 
----!-------------------!--------------------
1 ! 17.54 .82 33 17.88 .63 26 
2 17.28 .91 3 18.27 .17 4 
3 17.65 0 77 8 18.23 .52 6 
4 17.86 1.59 26 18.32 .82 22 
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Tabellen bij hoofdstuk 4 

4.1 Correlaties tussen lichaamsmaten op dag 15 en maten bij 
terugvangst als adult (herhaalbaarheden) 

1981-1982 1982-1983 
r N r N 

-----!-------------- -----!------------
ge\v. . 46 ..r.,..J,...J.., 62 ................ (" gew. .67 ......... 45 ...... ........ i"' 

tars . 84 ..Lo..J .. .J.o 64 tars .76 ......... 45 "f'""l"'"i"' "l"'"l"'"r' 

vl. .39 ** 64 vl. .36 * 44 

4.2 Erfelijkheidsgraden gebaseerd op ouder-nakomelingen 
gemiddelde ( h2 ens.e, N=70-85) 

4.2.1 dag 5 

! ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----!---------------!-----------------!------------------
gew.! -.13 .26 -.38 .31 ! .71 .38 
tars! -.30 .30 .22 .40 ! -.44 .43 

4.2.2 dag 10 

ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----!---------------!-----------------!------------------
gew.! .08 .26 ! .05 .31 .41 .39 
tars! -.17 .24 .28 .30 .16 .34 
vl. ! .58 *** .06 .54 .54 1.15 *** .59 

4.2.3 dag 15 

! ouders/nak. vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----!---------------!-----------------!------------------
gew.! -.01 .25 -.28 .35 ! .32 .26 
tars! .04 .12 .33 * .16 -.08 .18 
vl. ! .45 .25 .65 .37 .51 .42 

4.2.4 dag 15, voor dochters en zonen afzonderlijk 
(N= 70-85) 

! ouders/docht.! vrouwtjes/docht.! mannetjes/docht. 
----!---------------!-----------------!-------------------
gew. ! . 05 . 25 ! . 30 . 26 - .11 . 35 
tars! .OS .OS .43 * .19 -.22 .21 
V 1. ! , 54 * , 24 , 7 4 >:< , 36 , 53 , 36 

Ce~ 
BIBLIOTHEEK INSTIH!'il \.•''.!l\ 
OECOLOGISCH C·~~nr:c::,;ou(; 

Boterhoek•,:·· ··"·'' ·"··.·: 
6666 GA HFI':RE;.; 
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ouders/zoon ! vrouwtjes/zoon ! mannetjes/zoon 
----!---------------!-----------------!-------------------
gew.! .49 * .22 ! .62 * .24 ! .22 .32 
tars! .06 .04 .40 "-<* .13 ! .01 .16 
vl. ! .32 .25 .53 .36 .21 .39 

4.3 Erfelijkheidsgraden gebaseerd op ouders-alle nako
melingen (h2, s.e) 

4.3.1 Dag 5 (gewicht N=570-670, tarsusN=. 520-620) 

! ouders/nak. vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----!--------------!------------------!-------------------
gew.! -.26 .12 ! -.45 ** .14 ! .67 *** .19 
tarsJ -.29 * .15 ! .31 .19 ! -.28 .20 

4.3.2 Dag 10 (gewicht,tarsus en vleugel N= 550-670) 

! ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----!--------------!------------------!-------------------
gew.! .08 .11 .00 .14 ! .63 ** .20 
tarsJ -.12 .11 .32 * .14 .08 ,15 
vl. ! .57 ** .15 .51 *'~ .22 1.14 *~~·~ :25 

4.3.3 Dag 15 (gewicht,tarsus en vleugel N= 550-670) 

! ouders/nak. vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----!--------------!------------------!-------------------
gew.! -.03 .13 .43 * .11 ! -.21 .14 
tarsJ .09 .06 .32 *** .08 .04 .08 
vl. ! . 50 *** .11 . 66 *'~* .16 . 63 *** .18 

4.3.4 Dag 15, voor dochters en zonen afzonderlijk 
(dochters N=250-330) 

ouders/ docht.! vrouwtje/ docht. ! mannetje/ docht. 
----!--------------!------------------!-----------------~-
gew.! .10 .14 ! .33 * .15 ! -.14 .20 
tarsJ .06 .07 .30 * .10 .11 .11 
vl. ! .52 **'~ .14 .61 ** .20 .81 **'~ .23 

! ouders/zoon ! vrouwtje/zoon ! mannetje/zoon 
----!--------------!------------------!-------------------
ge1v.! 
tarsl 
vl. ! 

.16 .16 

.37 ~~ .15 

.40 ** .14 

.58 

.41 

.63 

>:<*>:< 
,I,....,J,..,I". ............... 

"'"' '<"'(' 

.18 

.11 

.21 

-.24 
.16 
.32 

.21 

.11 

.23 
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4.4 Erfelijkheidsgraden gebaseerd op volwassen terugvangsten, 
1981-1982; (h2, S.E.) 

! ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----!--------------!------------------1-------------------
gew.! .54 * .22 ! . 77 **~~ .21 -.08 .30 
tarsJ .68 *'!< .25 .61 ~~ .26 .36 .32 
vl. .18 .21 .36 .2Lf -.20 .30 

N=52 N=61 N=52 

ouders/docht.! vrouwtjes/docht. ! mannetjes/docht. 
----!--------------!------------------!-------------------
gew.! .06 
tarsl .46 
vl. ! . 2Lf 

N=32 

.04 

.35 

.23 

.64 * 

.62 

.44 
N=37 

.32 

.36 

.28 

.16 

.20 

.21 
N=33 

.39 

.42 

.32 

ouders/zoon ! vrouwtjes/zoon mannetjes/zoon 
----!--------------!------------------!-------------------
gew.! .47 .40 .78 "-~- .22 -.44 .44 "f""'f-

tarsl .44 .38 .38 .30 .10 .42 
vl. ! .40 .21 .62 .24 .25 .31 

! N=20 N=24 N=19 

4.5 Erfelijkheidsgraden gebaseerd op volwassen terugvangste~ 
1982-1983 (h2, s.e) 

! ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! rnannetjes/nak. 
----!--------------!------------------1--------------------
gew.! .23 .24 ! .47 .31 -.08 .42 
tars.! .01 .25 .33 .35 -.12 .32 
vl.! .20 .26 -.13 .36 .52 .32 

! N=44 N=44 N=43 

! ouders/docht ! vrouwtjes/docht. ! mannetjes/docht. 
----!--------------!------------------!--------------------
gew.! .50 .35 .88 .46 .11 .65 
tars! .18 .30 .31 .41 .04 .44 

.41 .38 vl. ! .62 -~ . 23 .85 "' .33 .,. .,. 
N=18 N=18 N=18 

! ouders/zoon ! vrouwtjes/zoon ! mannetjes/zoon 
----!--------------!------------------1--------------------
gew.! .03 .31 ! .15 .20 -.19 .55 
tars.! -.27 .31 .15 .45 -.25 .34 
vl. ! -.45 .23 -.32 .34 -.37 .28 

N=26 N=26 N=25 



-51-

2 
4.6 Erfelijkheidsgraden voor vrouwtjes van 2 kj en ouder (h ' S.E.) 

4.6.1 Gebaseerd op nestgemiddelde 
alleen dag 15 (N=35-37) 

vrouwtjes 2 kj ! vrouwtjes ouder dan 2 kj 
!ouders/nak. !vrouwtjes/nak.!ouders/nak. !vrouwtjes/nak._ 

----!------------!--------------1------------!--------------
gew.! .30 .32 ! . 79 .41 ! -.60 .40 ! .01 .35 
tars! .29 '~ .14 .30 * .14 .09 .17 .22 .18 
vl. ! .40 .37 .68 .64 . 75 .47 .60 .62 

4.6.2 Gebaseerd op alle jongen 
alleen dag 15 (N=220-320) 

vrouwtjes 2 kj ! vrouwtjes ouder dan 2 kj 
!ouders/nak. !vrouwtjes/nak.!ouders/nak !vrouwtjes/nak. 

----!------------!--------------!------------1--------------
gew.! .84 *'~* .14 .93 *** .17 !-.14 .17 ! .19 .14 
tars!.26 ** .08 .SS*** .14 !-.05 .09 ! .22 * .10 
vl. ! .S3 ** .18 .94 ** .34 ! .78*** .20 !1.02 *** .30 

4.7 Erfelijkheidsgraden in de verschillende bossoorten 
(h2, s.e). 

naaldbos! 
bos 1+2 ! ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
--------!-------------1----------------!----------------
gew. ! . 45 . 45 ! . 81 * . 32 -. 75 . 4S 
tars .90 ** .31 .62 *'~ .18 -.00 .29 
vl. .62 .32 . 79 .53 1.36 * .36 

N=22-27 N=28-32 N=26-27 

loofbos 
bos 3+4 ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
--------!-------------1----------------!----------------
gew. -.57 .S1 ! -.07 .S3 -.27 .73 
tars -.19 .21 .18 .33 .17 .26 
vl. .72 .69 1.03 .88 .29 .89 

N=24-2S N=30-32 N=26-27 

4.8 Erfelijkheidsgraden voor vroege, middelste en late 
broedsels (h2, S.E.). 

4.8.1 vroege broedsels ( uitd. kleiner dan 49, N=15-17) 

! ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----1--------------!----------------!----------------
gew.! .38 .53 ! 1.13 .61 ! -.38 .68 
tars! .12 .21 .64 .27 .06 .30 
vl. ! -.49 .3S -.S6 .59 !-1.13 .49 
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4.8.2 Middelste broedsels (uitd. gr. dan 45, kl. dan 54, N=37) 

1 ouders/nak. 1 vrouwtjes/nak 1 mannetjes/nak. 
----1--------------1----------------!----------------
gew.! -.00 .31 .09 .31 .37 .44 
tarsl .07 .16 .27 .20 .09 .24 
V 1. ! , 64 , 34 1. 04 * , 48 , 60 , 60 

4.8.3 Late broedsels (uitd.groter dan 49, N=36-50) 

! ouders/nak. ! vrouwtjes/nak. ! mannetjes/nak. 
----!--------------!----------------!----------------
gew.1 .18 .30! .53 .34 -.19 .22 
tarsJ .05 .13 .30 .17 -.03 .23 
vl. ! .57 .29 .90 * .40 .77 .51 

4.9. Erfelijkheidsgraden gebaseerd op "full sib" relaties 
(alleen dag 15), plus schattingen voor de variantie 
t.g.v een gemeenschappelijk milieu gebaseerd op mid
ouder-nakomeling regressies via nakomelingengemiddelde 
en alle nakomelingen. 

! gem. ! alle j. 
!broer/broer! zus/zus !broer/zus 1 Vee 1 Vee 

----1-----------1---------1----------1--------!----------
gew.1 1.34 1 1.42 1 1.45 1 .72 ! .67 
tarsJ 1.10 1.14 1.19 .58 .55 
vl. 1 .50 1.52 1. 73 .64 .62 
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Tabellen bij hoofdstuk 5 

5.1 Verschillen tussen lichaamsmaten van gerecruteerde 
jongen en het populatiegemiddelde, voor vrouwtjes, 
mannetjes en gecombineerd, alleen dag 15. 
De populatiegemiddelden zijn gebaseerd op alle jongen 
(N groter dan 300 ) 

5.1.1. 1981-1982, vrouwtjes N=39, mannetjes N=25, combi N=64 
(alleen voor recruten) 

populatie ! gerecruteerd 
! gem. var. ! gem. var. 

------------!-----------------!-------------------------
G vrouwtjes! 15.95 
e mannetjes! 16.58 
w combi ! 16.27 

! 

2.68 
3.15 
3.02 

16.30 
17.17 
16.64 

1. 71 
1.27 
1. 70 

------------!-----------------1-------------------------
T vrouwtjes! 19.39 .39 ! 19.30 .29 
a mannetjes! 19.78 .35 19.98 .23 
r combi ! 19.59 .41 19.56 .37 
s. 
------------!-----------------!-------------------------
V vrouwtjes! 49.95 
1 mannetjes! 50.91 

coobi ! 50.34 

10.32 
9.32 

10.05 

51.46 
52.08 
51.77 

11.54 * 
7.39 
9.87 * 

5.1.2.1982-1983, vrouwtjes N=18, mannetjes N=27, combi N=45 
(alleen voor recruten) 

populatie ! gerecruteerd 
gem. var. ! gem. var. 

------------1-----------------!--------------------------
G vrouwtjes! 16.15 2.38 ! 16.34 1.30 
e mannetjes! 16.83 2.58 17.24 1.42 
w combi ! 16.61 2.59 16.92 1.50 

------------1-----------------!--------------------------
T vrouwtjes! 19.32 .52 ! 19.37 .42 
a mannetjes! 19.74 .52 20.07 .29 
r combi ! 19.54 .56 19.79 .45 
s. 
------------!-----------------!--------------------------
V vrouwtjes! 50.76 
1 mannetjes! 51.11 

combi ! 50.93 

13.33 
14.21 
13.79 

49.77 
51.67 
50.61 

7.20 
6.69 
6.69 
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S.2 Verschillen tussen lichaamsmaten en legselgegevens 
van ouders met recruten en alle ouders tesamen -(gemiddeldes zijn 
gewogen voor het aantal recruten) 

S.2.1 1981-1982 

! alle ouders ! ouders met recruten! 
! gem. var. N ! gem. var. N ! verschil 

-------!--------------------!--------------------!---------
V gew. ! 17. OS . 89 86 17.16 1. 01 63 .11 
r tars' 19.16 .42 86 ! 19.06 .44 63 ! -.10 

vl. 72.34 3.49 86 ! 72.36 3.0S 63 ! .02 
------- --------------------!--------------------!---------
m gew. 17.94 .68 79 17.89 .62 S4 -.OS 
a tars 19.67 .34 79 ! 19.72 .38 ss ! .os 
n vl. 75.92 3.94 79 ! 7S.83 1.60 ss ! -.09 
------- --------------------!--------------------!---------
legb. 30.S1 84.93 101 29.S6 S6.40 66 -.9S 
uitd. S2.09 48.78 99 S1.47 29.23 66 -.62 
lgr. 8.62 1.87 99 8.S8 1.29 66 0.04 
uitk. 7.67 2.37 99 7.91 8.90 66 .24 
uitv. 6.70 2.52 99 7.26 2.04 66 .S6 

S.2.2 1982-1983 

! alle ouders ! ouders r.1et recruten! 
! geo. var. N ! gem. var. N ! verschil 

-------!--------------------!--------------------!----------
V gew.! 17.24 .61 108 17.24 .S8 61 .00 
r tars! 19.21 .46 109 ! 19.24 .37 61 ! .03 

vl. ! 72.97 3.92 108 ! 73.10 4.S4 61 ! .18 
-------!--------------------!--------------------!----------
m gew.! 18.05 .57 105 ! 18.27 .44 S9 ! .22 
a tars! 19.21 .46 109 ! 19.24 .37 61 ! .03 
m vl. ! 76.38 3.92 108 ! 76.2S 4.38 60 ! -.13 
-------!--------------------!--------------------!----------
legb. ! 26.47 6lf. 32 125 ! 24.62 26.42 45 ! -1.85 
uitd. S0.43 40.99 125 48.87 16.26 45 !-1.56 
lgr. 8.S1 2.38 12S 8.16 2.09 45 -.36 
uitk. 7.% 3.69 125 7.33 2.68 45 -.14 
ui tv 6.69 3. 72 12S 7.04 2. 77 45 -.38 

5.3 Partiele correlaties tussen fledglings/clutch en legsel
grootte (legb. constant) en legbegin (lgr. constant). 
Alleen legsels waarbij jongen uitvlogen zijn meegeteld. 
(r/N) 

Jaar 
1981 1982 1983 

-----!--------------!----------------!-------------------
lgr. ! -.32 98 ** ! -.22 103 * ! -:os 98 
legb.! -.06 98 ! -.14 103 .37 98 *** 
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5.4 Fledglings/clutch voor legsels met 0, 1 of meer recruten 

fledglings/clutch 
1931-1902 ! 1982-1983 

recr. !--------------!---------------
0 ! .733 ! .746 
1 ! . 803 .823 
2,3,4! .887 .927 

S.S V2rschillen tussen legsels met of zonder recruten, plus 
resultaten t-toets. 

S.S.l 1981, geen recr. N=46-49, wel recr. N= SS 

geen recruten wel recruten 
gem. var. gem. var. 

-----!------------------!-------------------
legb.! 31.00 103.21 28.17 81.34 

.,_ 
-~ 

uitd.! S3.SS 64.08 S1.S8 49.60 
.,_ 
-~ 

lgr. ! 8. 71 2.34 8.49 2.30 
uitk.! 7.S6 2.76 7.12 5.30 
uitv.! 6.40 2.68 6.95 2.S3 * 
f/c ! .7S .04 .81 .03 *** 

S.S.2 1982, geen recr. N=68-78, wel recr. N=43 

geen recruten wel recruten 
gem. var. ! gem var. 

-----1------------------!--------------------
legb.! 28.17 81.31 24.72 34.21 * 
uitd.! S1.S8 49.60 48.95 30.90 * 
lgr. ! 8.49 2.30 8.37 ~.10 
uitk.! 7.12 S.30 7.44 2.63 
uitv.! 6.37 4.03 7.12 2.8S * 
f/c ! . 76 .OS .86 .02 *,~* 

S.6 Correlaties tussen recruits/clutch en legselgrootte, 
en recruits/fledgling en legselgrootte, aantal uit
gekomen en uitgevlogen jongen. 
(Kendall rang corr. coëf. en N) 

S.6.1 voor alle legsels 

r/c 1981-1982 1982-1983 
-----1----------------!--------------------
lgr. I -.28 *** 128 ! -.128 121 

r/f 1931-1982 1982-1983 
-----l----------------1--------------------
lgr. ! -.18 * 101 -.11 111 
uitk. I -.12 101 -.09 111 
uitv.l -.05 100 .02 111 
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5.6.2 Alleen legsels met recruten 

r/c I 1981-1982 I 1982-1983 
-----1----------------1-------------------
lgr. I -.69 *** 55 -.64 *** 43 

r/f 1981-1982 1981-1982 
-----1----------------1------------------
lgr. I -.38 *** 55 I -.44 *** 43 
uitk.l -.43 *** 55 -.55 *** 43 
uitv.l -.55 *** 55 -.59 *** 43 
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Tabellen bij hoofdstuk 6 

6.1 Aantallen overlevendenouders voor 
verschillende legselgroottes, aantallen uitgekomen- en 
uitgevloGen jongen. 

6.1.1 Legselgrootte/overleving (aantal gevonden en verwachd 

1981-1982 1982-1933 
vrouwtjes I mannetjes vrouwtjes I mannetjes 

lgr.--1-----------l-----------l-----------l-------------. 
1- 6 I 1 1.76 I 1 1.79 I 1 1.80 I 2 1.52 
7- 9 22 22.00 22 23.04 28 27.00 I 24 22.42 

10-13 13 10.56 I 13 11.04 I 8 8.10 5 6.84 

6.1.2 Uitgekomen/overleving (aantal gevonden en verwacht) 

I 1981-1982 1982-1983 
I vrouwtjes I mannetjes I vrouwtjes I mannetjes 

uitk.-l-----------l-----------l-----------l-------------
1- 5 I 4 . 5.06 2 5.28 13 11.70 10 9.21 
6- 8 I 25 26.22 28 25.92 20 21.60 18 18.62 
9- 131 5 4.60 6 4.80 4 3.60 3 3.04 

6.1.3 Uitgevlogen/overleving (aantal gevonden en verwacht) 

1981-1982 1982-1983 
vrouwtjes I mannetjes vrouwtjes I mannetjes 

uitv.-l-----------l-----------l-----------!-------------
1- 5 I 3 4.95 I 3 5.06 I 7 8.28 I 6 7.41 
6- 8 29 23.85 26 23.92 22 21.61 I 19 17.49 
9-13 2 5.40 7 6.90 7 6.90 6 5.85 

6.2 Fledglings/c1utch (f/c) en fledglings/hatched (f/h) voor 
voor vrouwtjes en mannetjes die wel of niet overleefden. 
(ouders met alleen eerste broedsels) 
(f/c, f/h, var, N) 

vrouwtjes 1981-1982 1982-1983 
overl: niet I wel I niet wel 
-----l-------------l-------------l-------------1-------------
f/c .79 .03 42 I .79 .04 34 .79 .04 64 .82 .03 45 
f/h I .88 .04 42 I .87 .03 3Lf I .91 .03 64 ! .96 .01 45 

mannetjes 
-----l-------------l-------------l-------------1-------------
f/c I .78 .04 39 ! .80 .03 36 I .77 .05 68 I .84 .03 42 
f/h I .86 .04 39 I .90 .02 36 I .91 .03 68 I .93 .02 42 
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6.3 Aantallen overlevende ouders met 1, 2 of meer re
cruten (gevonden en verwachte waarde) 

6.3.1 ouders met alleen eerste broedsels. 
Geen van de Chi-kwadr. is significant. 

1981-1982 1982-1983 
overl: vrouwtje mannetje vrouwtje ! mannetje 
recr !-----------!-----------!-----------!------------

0 ! 18 19.27 ! 18 18.24 ! 24 23.00 20 18.62 
1 15 13.16 13 13.44 9 11.04 8 9.12 

2,3,4! 4 4.23 5 4.32 4 3.69 3 3.04 

6.3.2 Ouders met eerste, en eerste + tweede broedsels. 
Geen van de Chi-kwadr. is significant. 

1981-1982 1982-1983 
overl: vrouwtje ! mannetje vrouwtje ! mannetje 
recr !-----------!-----------!-----------!------------

0 ! 22 23.02 ! 20 20.00 ! 28 25.35 ! 28 25.35 
1 ! 19 18.62 19 18.72 9 9.75 16 18.72 

2,3,4! 8 7.84 7 7.20 10 12.09 5 5.46 

6.4 Percentages overleving voor ouders met alleen eerste, 
of eerste + tweede broedsels, (%, N). 
Voor 1981-1982 is het verschil niet significant, voor 
1982-1983 wel (toets voor het verschil tussen 2 per
tages, Sokal & Rohlf 1969) 

! vrouwtjes mannetjes 
----------------------!------------!-------------
1981-1982, eerste br. ! 44 78 ! 48 75 

eerste + tweede br. ! 53 17 ! 47 17 
-----------------------!------------!-------------

1982-1983, eerste br. ! 44 82 ! 48 81 
eerste + tweede br. ! 27 30 30 40 

6.5 Aantallen recruten per ouderpaar voorparen met alleen eerste 
broedsels, --~met eerste + tweede broedsels, met tweede 
broedsels en voor eerste broedsels waar een tweede op 
volgde (gemiddelde, N). 

eerste ! eerste + ! tweede 
! tweede 

! eerste voor 
! tweede 

---------!----------!----------!---------!------------
1981-1982! .65 79 1.15 20! .45 20! .70 20 
1982-1983! .48 85 ! . 72 40 ! .15 40 ! .57 20 
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6.6 Onafhankelijke overleving van beide ouders. 
Gevonden + verwachte waarde. 

6.6.1 Ouders van alle broedsels, 1981-1982. 

! mannetje 
!levend ! dood 

-----1-------!-------!----
v lev. ! 23 ! 23 ! 46 
r 26 ! 24 ! 
0 -----!-------!-------1----
u dood ! 22 ! 31 ! 53 
w 25 ! 23 ! 

-----!-------!-------!----
! 45 ! 54 ! 99 

Chi2 =1. 29 

p= .25 

6.6.2 Ouders van alleen eerste broedsels, 1981-1982. 

! mannetje 
!levend ! dood 

-----!-------1-------!----
v lev. ! 18 ! 18 ! 36 
r 17 ! 19 ! 
0 -----!-------!-------!----
u dood ! 16 ! 23 ! 39 
w 18. ! 20 ! 

-----!-------!-------!----
! 34 ! 41 ! 75 

p= .45 

6.6.3 Ouders van alle broedsels, 1982-1983 

! mannetje 
!levend ! dood 

-----!-------!-------!----
V lev. ! 21 ! 19 ! 40 
r 19 ! 21 ! 
0 -----!-------1-------!----
u dood ! 22 ! 44 ! 66 
w 31 ! 35 ! 

-----!-------!-------!----
! 43 ! 63 ! 106 

p gr. dan .01 en kl.dan .025 

6.6.4 Ouders van alleen eerste broedsels, 1982-1983. 

V 

r 

! mannetje 
!levend ! dood 

-----!-------1-------!----
lev. ! 17 ! 14 r 31 

15 ! 17 
0 -----1-------!-------
u dood ! 19 ! 30 49 
w 22 ! 26 

-----!-------!-------
! 36 ! 44 80 

p gr. dan .1 en kl. dan .25 
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Regessiecoëfficiënten bij figuur- 2. 
(linear trends in proportions, Snedecor & Cochran, 1967) 

1981-1982 1982-1983 
--------!--------------!--------------
gewicht .0096 ! .0054 
ta rs us . 0105 . 0113 
vleugel .0154 ** .0134 
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0 
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bijlage 1 

Klasse-indeling bij figuren 1-3. 

! gewicht ! tarsus ! vleugel 
--!---------------!--------------!--------------
1 k1. dan 14.2 k1. dan 18.9 ! kl . dan 41.0 
2 14.2- 15.6 18.9- 19.2 41.0- 44.5 
3 15.7- 17.0 19.3- 19.6 45.9- 48.5 
4 17.1- 18.5 19.7- 20.1 49.0- 52.5 
5 gr. dan 18.5 gr. dan 20.1 gr. dan 52.5 
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