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VOORWOORD 

Dit is het verslag van een beschrijvend onderzoek naar de groei van jonge koolmezen 

en de invloed van het milieu hierop,dat is verricht in de periode april-juli 1983 op 

het waddeneiland Vlieland in het kader van een 9-maands hoofdvak bij de vakgroep 

Populatie en Evolutie Biologie van de Rijksuniversiteit Utrecht, in samenwerking 

met het Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Heteren. 

Het hier beschreven onderzoek is een voortzetting van het werk dat A. van Ulsen 

en M. de Jong in 1981 zijn: begonnen, en dat in 1982 door H.P. Koelewijn en H. Teuben 

is overgen·omen. 

Graag wil ik hier iedereen bedanken die aan de totstandkoming van dit verslag 

heeft bijgedragen. Allereerst dhr. van Eek, zonder wie· het veldwerk op Vlieland 

niet had kunnen worden gedaan. Het Staatsbosbeheer wil ik hartelijk bedanken voor 

het prettige kon~akt en ondersteuning van het veldwerk. Verdere dank is verschuldigd 

aan Dr. J.H. van Balen en Dr. G. de Jong, die in samenwerking dit project hebben 

gecoördineerd. Mijn dank gaat verder uit naar drs. H. Teuben en H.P. Koelewijn 

voor hulpzame discussies en naar drs. F. Hovenkamp, met wie ik zeer prettig heb 

samengewerkt tijdens het veldwerk en bij het verwerken van de verzamelde gegevens. 
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1. INLEIDING 

Dit is het verslag van een beschrijvend onderzoek naar de groei van jonge koolmezen, 

en de invloed van het milieu hierop, dat is verricht in de periode van april t/m juli 

1983 op het waddeneiland Vlieland. 

In dit verslag wordt een poging gedaan om de hypothese te toetsen, die door Van 

Noordwijk (1982a) werd geformuleerd. In deze hypothese wordt gesteld dat bij koolme

zen de erfelijkheidsgraad voor lichaamsgrootte soms hoog, en soms laag (=0) is. De 

voedselsituatie zou hierop· grote invloed hebben. Bij een goede voedselsituatie groeien 

alle jongen uit tot hun genetisch geprogrammeerde omvang en vinden we een hoge 

erfelijkheidsgraad. Bij een slechte voedselsituatie daarentegen zal de uiteindelijke 

grootte van de jongen voornamelijk een afspiegeling zijn van de variantie in het 

voedselaanbod. 

In de quantitatieve genetica wordt ervan uitgegaan dat de fenotypische variantie 

(Vp) beschouwd kan worden als de som van de genetische variantie (Vg) en variantie 

t.g.v. milieuinvloeden (Ve), dus: 

Vp = Vg + Ve 

waarbij Vg opgesplitst kan worden in de additief genetische variantie (Va) en variatie 

t.g.v. dominantieeffecten (Vd). De erfelijkheidsgraad (h 2
) kan beschouwd worden 

als het quotient van de additief genetische variantie en de fenotypische variantie: 

h 2 =Va/Vg+Ve=Va/Vp 

In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de genotypische variantie konstant 

is. De hypothese van Van Noordwijk kan dan als volgt worden geformuleerd. Bij een 

goede voedselsituatie is Ve laag, dus is h2 hoog, en een slechte voedselsituatie resul

teert in een hoge Ve, dus een lage h 2
• 

Als maat voor de variatie in de voedselsituatie is de variatie in de hoeveelheid 

rupsen, het voornaamste voedsel van de koolmees (Lack 1966), op de schaal van 

individuele territoria genomen, waardoor het mogelijk wordt een correlatie te bepalen 

tussen de hoeveelheid voedsel en de groei van de jonge koolmezen. Tegelijkertijd 

werd het verband met de grootte van de ouders bestudeerd. 

2. MATERIAAL EN METHODEN 

Sinds 1955 hebben de koolmezen op Vlieland gebruik kunnen maken van nestkasten 

om in te broeden. Op een enkele uitzondering na broeden alle koolmezen dan ook 
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in deze nestkasten. Vanaf half april tot half juli 1983 zijn alle nestkasten regelmatig 

gecontroleerd, en zijn verschillende kenmerken gemeten die betrekking hebben op 

o.a. de legselgrootte, legbegin en lichaamsgrootte van de ouders en van de jongen. 

Als in een nest eieren werden aangetroffen werd de legdatum van het 1e ei bepaald 
~oor 

door ,...elk ei 1 dag terug te tellen (Kluyver 1951). Nadat de eieren 7-8 dagen bebroed 

waren, werd van alle eieren de lengte en de breedte tot op 0.1 mm nauwkeurig geme

ten. Door rond de geschatte uitkomstdatum het legsel regelmatig te kontroleren 

kon de exacte uitkomstdatum worden vastgesteld. 

5 Dagen na het uikomen van de eieren zijn de jongen van een kleurring voorzien, 

en is de tarsuslengte en het gewicht van de jongen bepaald. Als de jongen 10 en 15 

dagen oud waren zijn dezelfde metingen verricht, en werd bovendien de lengte van 

de linkervleugel gemeten, van vleugelboeg tot vleugeltop. . 

De vleugellengte werd tot op 0.5 mm nauwkeurig gemeten, de tarsuslengte tot 

op 0.1 mm en het gewicht tot op 0.1 gram. 

Op de 1 Oe dag na het uitkomen van de eieren werd de kleurring van de jongen 

vervangen door een genummerde aluminium ring. Rond deze dag werd bovendien 

een poging gedaan om beide ouders te vangen, om ook hiervan tarsuslengte, vleugel

lengte en gewicht te bepalen. De identiteit van de ouders werd vastgesteld aan de 

hand van een in de aluminium ring gestanst nummer. Wanneer de vogels zich echter 

niet lieten vangen was het vaak mogelijk om aan de hand van eerder aangebrachte 

kleurringen, die met een verrekijker konden worden afgelezen, de identiteit van 

de ouders vast te stellen. Een aantal klimatologische gegevens, nl. de minimum, 

maximum en gemiddelde temperatuur, de hoeveelheid neerslag en het percentage 

van de tijd per dag dat de zon scheen, zijn in perioden van 24 uur gemeten door het 

KNMI-weerstation op Oost Terschelling, door Staatsbosbeheer op Oost Vlieland en 

door de militaire basis op West Vlieland. 

Voor het vaststellen van de hoeveelheid rupsen, volgens Van Balen (1973) het voor

naamste voedsel voor koolmeesjongen, is gebruik gemaakt van de methode die in 

1982 voor het eerst in dit onderzoek op Vlieland werd toegepast (Koelewijn 1984, 

Teuben 1984). Binnen een straal van 30 meter werden bij verschillende nestkasten 

2 lijmtafels geplaatst, waarop met lijm bestreken papieren met een oppervlakte 

van 616 cm. werden bevestigd. Na mondeling overleg met R.P. Koelewijn is besloten 

niet 5, maar slechts 2 lijmtafels bij elke nestkast te plaatsen. Resultaten van de 

voedselmetingen van 1982 gaven aan dat reeds met 2 tafels een betrouwbare indruk 

kan worden gekregen van de hoeveelheid in de vegetatie aanwezige rupsen. 

In de periode van de geboortedatum tot 15 dagen daarna werden de lijmpapieren 

om de 2 of 3 dagen verwisseld en werden tegelijkertijd takmonsters genomen. Hiervoor 

werden 10 takken van ong. 50 cm afgeknipt, en in een dichtgebonden vuilniszak naar 

Oost Vlieland vervoerd om daar te worden onderzocht op aanwezige rupsen. Aangezien 
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de opbrengsten van de takmonsters zeer gering waren zijn de resultaten van de tak

monsters niet verder uitgewerkt. 

De lijmpapieren zijn gegroepeerd op basis van de boomsoort waaronder ze hadden 

gestaan, te weten eik, berk, els en naaldhout (voornamelijk grove den en corsicaanse 

den). In elke groep werd vervolgens een aantal nestkasten bij elkaar gezocht, waarvan 

de broedperioden zoveel mogelijk op elkaar aansloten en, ter kontrole, soms overlap

ten. 

Om tijd te besparen werden van de lijmpapieren die bij deze nestkasten gestaan 

hadden de aantallen opgevangen rupsefaeces geteld door per lijmpapier 15 steekproe

ven te nemen van 4 cm 2 • Door van verschillende lijmpapieren 6 keer 15 steekproeven 

te nemen werd duidelijk dat door 15 keer per lijmpapier op 4 cm 2 het aantal rupsefae

ces te tellen een goede schatting verkregen wordt van de t9tale hoeveelheid rupsefae

ces op een lijmpapier. Bij meerdere lijmpapieren werden 6 series van elk 15 steekproe

ven gemaakt. Een variantie-analyse leverde voor de verschillende lijmpapieren F

waarden tussen 0~129 en 1.84 (F 0.005 (5,84) = 2.32). 

Van alle nestkasten, die in het broedseizoen van 1983 bezet werden door koolmezen 

zijn beschrijvingen gemaakt van de vegetatie rondom de nestkast binnen een straal 

van 3 0 m. De totale bedekking, bedekking van eiken, naaldhout en berk, els, lijsterbes 

e.d. werden geschat in procenten. 

Voor 3 groepen bomen, te weten eik, naaldhout (voornamelijk den) en overig loof 

(berk, els, lijsterbes e.d.) werden de rupsefaeces geteld op de hierboven beschreven 

manier, en de gemiddelde steekproefgrootte werd omgerekend naar het aantal rupse

faeces/uur. 616 cm 2 • 

Rupsefaeces opgevangen onder eikebamen zijn groter dan die in overig loof of 

dennen. Door voor deze boomgroepen verschillende omrekeningsfactoren te gebruiken 

werd de verdeling van rupsefaeces door de tijd over de verschillende boomgroepen 

uitgedrukt in mm 3 /uurk 616 cm 2 • (De gebruikte omrekeningsfaktoren: eik - 0.118 

mm 3 /faeces, overig loof - 0.0013 mm 3 /f~eces (1e broedsels) 0.0039 mm 3 /faeces 

(2e broedsels), naaldhout - 0.00014 mm 3 /faeces (1e broedsels), 0.0018 mm 3 /faeces 

(2e broedsels).) 

Per nest is vervolgens m.b.v. de vegetatiekundige gegevens en de verdeling van 

de rupsefaeces per boomgroep (figuur 1) voor 3 opeenvolgende vijfdaagse perioden 

vanaf de geboortedatum het totaalvolume van rupsefaeces op 616 cm 2 berekend. 

Deze cijfers zijn beschouwd als een maat voor de hoeveelheid aanwezige rupsebiomas

sa gedurende de 3 vijfdaagse perioden voor elk broedsel. 

De hoeveelheid rupsefaeces, de weersvariabelen en de vegetatiekundige gegevens 

vertoonden geen normale verdeling (Kolmogorov-Smirnov test), dus is voor de bestude

ring van de relaties tussen deze en andere gegevens gebruik gemaakt van Kendall's 

rangcorrelatiecoëfficiënt. 
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Tenslotte is voor elk broedsel de dichtheid bepaald door het aantal broedsels van 

koolmezen (soms ook van pimpelmezen) te tellen dat binnen een straal van 75 m 

rondom de nestkast in dezelfde periode werd grootgebracht, waarbij het broedsel 

onder beschouwing niet werd meegeteld. 

Verder is bij berekening van de correlaties van verschillende variabelen en de 

jongenmaten uitgegaan van het nestgemiddelde van de jongenmaten. 

3. RESULTATEN VOEDSELMEETMETHODE 

3.1. inleiding 

Koolmezen beginnen hun legsel samen te stellen op een zodanig tijdstip dat de 

grootste voedselbehoefte van de jongen samenvalt met de piek van het aantal rupsen 

in het voorjaar (~.a. Lack 1966, Slagsvold 1976, Kluyver 1951). 

Reeds vele onderzoekers hebben getracht een verklaring te vinden voor het feit 

dat ondanks variatie in de datum van de rupsenpiek de piek in de broedsels hier goed 

mee samenvalt. Factoren die het legbegin beïnvloeden zijn o.a. de temperatuur in 

februari-maart (van Balen 1973) of de ontwikkeling van de vegetatie (Slagsvold 1976). 

Ook in 1983 is het voor de koolmezen van belang geweest om de geboortedatum 

van hun jongen af te stemmen op de piek in het aantal rupsen, zoals door de positieve 

correlaties tussen de lichaamsgrootte van de jongen en hun geboortedatum wordt 

geillustreerd (tabel 1). 

3.2. Resultaten 

Een overzicht van de verdeling van de hoeveelheid rupsefaeces wordt gegeven 

in figuur 1-4. Duidelijk is te zien dat tijdens de 1e broedsels de meeste rupsefaeces 

gevonden werden onder eikebomen, maar dat bij de 2e broedsels de bijdrage van 

overig loof en naaldhout belangrijker werd. 

Bij de 2e broedsels is de hoeveelheid rupsefaeces uit naaldhout ongeveer net zo 

groot als uit eiken, terwijl de hoeveelheid die opgevangen is onder overige loof op 

een laag niveau blijft. 

Vergelijking met de resultaten uit 1982 laat een treffende overeenkomst zien 

wat het verloop van de hoeveelheid opgevangen rupsefaeces onder eiken betreft. 

In beide jaren valt de piek op dag 65 (= 4 juni). Bovendien is de hoeveelheid die in 

de periode van de 1e broedsels is opgevangen onder naaldhout en overig loof ook 

in 1982 veel kleiner dan onder eiken. 

De piek onder naaldhout is in 1982 niet waargenomen. Dit wordt geweten aan 

hevige en langdurige regenval in die periode, waardoor een groot gedeelte van de 
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lijm en opgevangen rupsefaeces van de papieren is verdwenen (H.P. Koelewijn, monde

linge mededeling). 

Na omrekening van het volume naar het gewicht (m.b.t. het S.G. van ca. 1.6) van 

de rupsefaeces lijkt de maximale hoeveelheid opgevangen faeces onder eik in 1983 

iets groter te zijn geweest dan in 1982. Voor zowel 1983 als 1982 geldt echter dat 

op Vlieland minder rupsen voorkomen dan door Den Boer-Hazewinkel (1980) en Van 

Balen (1973) in andere gebieden is gevonden. 

3.3. Verband tussen de hoeveelheid voedsel en de vegetatie 

Reeds vele onderzoekers (o.a. Clark 1954, Lack 1966, Van Balen 1973) hebben 

aangegeven dat eiken een rijke bron van voedsel vormen voor koolmezen, vooral 

tijdens de periode waarin zij hun 1e broedsel van het jaar grootbrengen. 

Overeenkomstig de verwachting geeft tabel 2 duidelijk te zien dat het totale volume 

rupsefaeces in de territoria in de periode van de 1e broedsels sterk gecorreleerd 

is met de hoeveelheid eiken in dat territorium. Ook het overige loofhout levert een 

bijdrage, terwijl in territoria met veel naaldhout weinig rupsefaeces, en dus weinig 

rupsen gevonden kunnen worden. 

3.4. Invloed van het weer op de hoeveelheid voedsel 

De gemiddelde temperatuur, de maximum temperatuur, de minimum temperatuur 

en het percentage van de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang waarop de zon 

scheen, stegen langzaam naarmate het broedseizoen vorderde, ondanks sterke schom

melingen. Tegelijkertijd daalde de hoeveelheid neerslag, en werden de perioden waarin 

neerslag viel steeds korter. 

In tabel 3 worden de correlaties tussen de gemeten weervariabelen gegeven. Geheel 

volgens de verwachting zien we dat de temperaturen en de hoeveelheid zonneschijn 

positief met elkaar gecorreleerd zijn, maar dat op regenachtige dagen de temperaturen 

juist minder hoog oplopen. 

Uit correlatieberekeningen is gebleken dat tijdens de 1e broedsels het aantal opge

vangen rupsefaeces onder eik en overig loof gunstig wordt beïnvloed door hogere 

temperaturen, en dat er een licht negatief, zij het niet significant, effect is van 

de hoeveelheid neerslag. 

De hoeveelheid rupsefaeces onder naaldhout is tijdens de 1e broedsels zo gering 

dat er geen enkele invloed van het weer valt op te merken. 

Tijdens de 2e broedsels echter is er een zeer duidelijke invloed van het weer op 

de hoeveelheid opgevangen rupsefaeces onder overig loof en naaldhout, maar is hiervan 

niets meer te merken onder eikebomen. Tijdens de 1e broedsels was de neerslag 
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gering, dus van enige negatieve invloed van de neerslag op de hoeveelheid opgevangen 

rupsefaeces is geen sprake meer, onder geen van de boomgroepen. 

Het gunstige effect van hogere temperaturen wil waarschijnlijk niet zeggen dat 

er bij hogere temperaturen meer rupsen zijn, maar wel dat zij dan aktiever zijn. 

De stofwisselingssnelheid van koudbloedige organismen, insekten in dit geval, is 

afhankelijk van de omgevingstemperatuur. 

Meer aktiviteit van de rupsen bij hogere temperaturen betekent wel dat de rupsen 

eerder door de koolmezen opgemerkt worden, zodat hogere temperaturen wel meer 

voedsel voor de koolmezen betekenen (Johnson 1969, Kacelnik 1979b). 

4. VERBAND TUSSEN LEGSELGEGEVENS EN VEGET ATlE 

Om de effecten van de vegetatiesamenstelling na te gaan zijn de territoria opge

deeld in 3 typen, namelijk territoria waarin de bedekking van eik groter is dan de 

bedekking van overig loof en de bedekking van naaldhout, territoria waarin de bedek

king van overig loof groter is dan de afzonderlijke bedekkingen van de beide andere 

boomsoorten, en territoria waarin de bedekking van naaldhout het grootst is. 

Omdat in het begin van deze eeuw de duinen van Vlieland voor een groot deel 

zijn beplant met Corsicaanse en grove dennen om de verstuiving van de duinen tegen 

te gaan zijn de territoria waarin naaldhout overheerst in de meerderheid. 

In de beide eendenkooien echter, en verder over Vlieland verspreid zijn stukken 

bos te vinden, die bijna geheel bestaan uit els, berk of esdoorn, of waarin het grootste 

deel van de vegetatie wordt gevormd door eiken. 

In tabel 4 zijn de nestgegevens opgesplitst voor de verschillende habitats. Hoewel 

er met een variantie analyse geen verschil aangetoond kan worden voor de datum 

waarop het 1e ei gelegd wordt kan m.b.v. een T-test wel een significant verschil 

gevonden worden voor de geboortedatum van de jongen tussen eik en naaldhout (p 

< 0.05). 

In territoria met veel eikebamen worden de jongen eerder geboren dan in territoria 

met veel naaldhout. Dit wordt natuurlijk mede veroorzaakt doordat de datum van 

het 1e ei en de legselgrootte in eikebossen het kleinst zijn, ook al is dit verschil 

niet significant. 

Toch blijft het een opmerkelijk feit, omdat o.a. Van Balen (1973), Lack (1966) en 

Kluyver (19 51) geen verschil in geboortedaturn voor eikebossen en naaldbossen gevon

den hebben. 

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de groepsgrootte in naaldhout in het 

hier beschreven onderzoek ruim 2x zo groot is als de groepsgrootte in eik, hetgeen 

het aantonen van een significant verschil vergemakkelijkt. Het verschil in groepsgroot

te is bij de genoemde onderzoekers niet van deze grootte orde. 
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Opmerkelijk is ook dat het aantal geboren jongen, maar vooral het aantal uitgevlogen 

jongen het grootst is in territoria met overwegend naaldhout, waarin de hoeveelheid 

voedsel het kleinst is. 

Voor wat de kenmerken van de ouders betreft kan geen verschil worden aangetoond 

voor de verschillende habitats (tabel 5). 

Bestudering van tabel 6 doet dan ook het vermoeden rijzen dat althans een deel 

van het verschil in het aantal uitgevlogen jongen in de verschillende habitats ver

klaard kan worden aan de hand van de leeftijd van het vrouwtje. 

Vooral het verschijnsel dat bij oudere vrouwtjes het percentage eieren dat niet 

uitkomt hoger is komt men wel vaker tegen in de literatuur (zie Perrins 1979). 

Het eerste dat opvalt wanneer we tabel 7 doorlezen is dat de leeftijd van de vrouw

tjes die een 2e broedsel maken hoger is dan die van de eerste broedsels, terwijl de 

leeftijd van de mannetjes juist lager is. Het verschil bij de 6~ is significant (tabel 

9). 

De kleinere legselgrootte in de 2e broedsels (tabel 4 en 8) is een verschijnsel dat 

al in eerdere onderzoeken aan werd getoond (o.a. Lack 1966). Toch is het verschil 

tussen het aantal geboren jongen en het aantal eieren in de 2e broedsels kleiner 

dan in de 1e broedsels, ondanks het feit dat bij oudere vrouwtjes meer eieren niet 

uitkomen. Blijkbaar is er een compenserend effect, misschien door de hogere tempera

turen bij de 2e broedsels. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat er bij de 2e broedsels geen verschil is in 

het aantal uitgevlogen jongen voor de verschillende habitats (tabel 8). 

5. GROEI VAN DE JONGEN 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van het milieu op de groei van de jongen in de 

eerste broedsels behandeld. Er zal aandacht worden besteed aan de invloed van de 

temperatuur, de samenstelling van de vegetatie in het territorium en de daarmee 

samenhangende voedselsituatie. Tenslotte wordt ingegaan op de invloed van de dicht

heid van het aantal broedende koolmezen in een gebied op de voedselsituatie van 

de afzonderlijke broedsels. 

5.2. Resultaten 

De gemiddelde afmetingen van de jongen op de verschillende meetdagen (tabel 

9) geven een indruk van een sigmoide groeicurve, zoals die eerder door o.a. Orell 

(1983) werd beschreven. 

«:;@ 
BIBLIOTHEEK INSrlrUUT VOOR 
OECOLOGISCH C.·iDEI{ZOEK 

Boterhoeksestraat 22 
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De jongen bereiken volgens Oren (1983) rond de 13e dag hun maximale gewicht, 

waardoor de groei van het gewicht tussen dag 10 en 15 het kleinst is. 

De tarsus bereikt rond de 12e dag zijn maximale lengte, zodat in de periode tussen 

dag 10 en 15 ook de groei van de tarsus het kleinst is. 

De ontwikkeling van de vleugel loopt achter op die van de tarsus, zoals mag blijken 

uit een vergelijking met de maten van de ouders. 

Vooral in erg voorlijke broedsels, waar de jongen zich goed ontwikkelen, wordt 

wel eens een negatieve groei van de tarsus en het gewicht in de laatste periode waar

genomen (regressieve groei, Schifferli 1973). Ongeveer 3 dagen voor het uitvliegen 

worden de jongen namelijk nog maar spaarzaam gevoerd, en verliezen ze gewicht 

door dehydratatie en defaecatie. Doordat aan de ligamenten in de gewrichten vocht 

wordt onttrokken kan de gemeten lengte van de tarsus in de laatste dagen voor het 

uitvliegen iets korter worden. 

Jongen echter,. die achterlopen in hun ontwikkeling, werken hun achterstand in 

de laatste dagen weg, waardoor de variatie binnen een nest vlak voor het uitvliegen 

het kleinst is. Dit wordt nog eens geillustreerd door de negatieve correlaties van 

de groei van de jongen in bepaalde periode met de bereikte afmetingen aan het begin 

van die periode (tabel 10). 

5.3. Invloed van de temperatuur 

5.3.1. Inleiding 

De temperatuur heeft in verschillende stadia van de broedselperiode effect op 

het broedgedrag van de koolmees. Verschillende onderzoekers vonden een verband 

tussen de datum waarop het 1e ei gelegd wordt en de temperatuur in het vroege 

voorjaar (Van Balen 1973, Slagsvold 1976). De temperatuur blijkt direkt van invloed 

te zijn op het legbegin, en niet indirekt via bijv. de ontwikkeling van de prooiinsekten 

(Dhondt & Eyckerman 1979, O'Connor 1978). 

Het vermoeden bestaat dat plotseling invallende koude de koolmezen ertoe beweegt 

om een legpauze in te lassen, of, als ze nog niet met leggen zijn begonnen, daarmee 

te wachten tot de koude periode voorbij is (Dhondt et al., 1983). 

Van Balen & Cavé (1970) gaven aan dat op warme dagen in grote broedsels de 

jongen meer moeite hebben met hun thermoregulatie dan jongen in kleine broedsels, 

en dat dit wel eens de reden zou kunnen zijn waarom de grootste broedsels voorname

lijk vroeg in het seizoen worden gevormd. Grote broedsels hebben daarbij het voordeel 

dat de individuele jongen minder voedsel nodig hebben om bij lage temperaturen 

hun lichaamstemperatuur op peil te houden, omdat het warmteverlies van grote 

broedsels relatief kleiner is dan dat van kleine broedsels (Royama 1966). Bij de 1e 
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broedsels in 1983 op Vlieland vertonen de koolmezen inderdaad de ne1gmg om later 

in het seizoen kleinere broedsels samen te stellen (r= 0.21, b= 0.056, P= 0.019). 

Het zoeken van voedsel wordt door hogere temperaturen vergemakkelijkt, doordat 

de koudbloedige prooidieren dan meer aktiviteit vertonen, waardoor ze eerder worden 

opgemerkt door fouragerende koolmezen (Johnson 1969, Kacelnik 1979b). Het is 

daarom niet verwonderlijk, zoals Hinde (1952) opmerkte, dat koolmezen 's ochtends 

vroeg relatief meer tijd besteden aan territoriale aktiviteiten, en pas later op de 

dag zich meer op fourageren toe gaan leggen (zie ook Kacelnik 1979a). 

De hoeveelheid neerslag lijkt niet bijzonder veel invloed op het broedgedrag te 

hebben, al is het bekend dat gedurende zware regenval· de jongen onregelmatig, of 

helemaal niet worden gevoerd (Gibb 1955). 

5.3.2. Resultaten 

De invloed van het weer op de ontwikkeling van de jongen van de 1e broedsels 

wordt duidelijk uit tabel 11. Hierin worden alleen de correlatiecoëfficiënten met 

de gemiddelde temperatuur, het percentage zonneschijn en de hoeveelheid neerslag 

gegeven. De gemiddelde temperatuur, minimum en maximum temperatuur en het 

percentage zonneschijn zijn onderling sterk positief gecorreleerd, maar vertonen 

een negatieve correlatie met de hoeveelheid neerslag (tabel 3). 

De hoeveelheid neerslag die valt in de periode van dag 0-5 blijkt een negatieve 

invloed te hebben op het gemiddelde gewicht en de tarsuslengte van de jongen op 

. de 5e dag. De jongen, die in de eerste periode van hun leven nog kaal zijn worden 

nog regelmatig door het vrouwtje bebroed (Royama 1966, Bryant & Gardiner 1979), 

omdat hun metabolische aktiviteit niet groot genoeg is om hun lichaamstemperatuur 

op peil te houden. Bovendien werden de jongen in perioden met veel regen onregelma

tiger gevoerd (Gibb 1955). 

Op dag 10 wordt een significante correlatie gevonden tussen de temperatuur in 

de voorgaande periode en de bereikte tarsus- en vleugellengte. De groei van deze 

maten wordt in de periode van dag 5-10 echter niet beïnvloed door temperatuur, 

noch door de hoeveelheid neerslag. 

Uit de groeicurve van de tarsus wordt duidelijk dat deze het snelst groeit in de 

periode van dag 5-10. De grootste groei van het gewicht wordt gevonden tussen 

dag 3 en 7 (Van Balen 1973, Orell 1983), terwijl de vleugel een min of meer constante 

groeisnelheid heeft vanaf dag 5. Hogere temperaturen zullen dus in de periode van 

dag 5-10 meer invloed hebben op de bereikte tarsus- en vleugellengte, dan op het 

bereikte gewicht op dag 10. 

Het nadelige effect van hyperthermie, dat Van Balen & Cavé (1970) voor jonge 

koolmezen van 10-12 dagen oud beschreven, is in deze periode waarschijnlijk nog 
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niet zo duidelijk, doordat de jongen minder groot zijn, en minder goed in de veren 

zitten. 

De groeicurven voor gewicht en tarsus vlakken in de periode van dag 10-15 af, 

in tegenstelling tot die van de vleugellengte. Mooi weer heeft dus weinig effect 

meer op de tarsuslengte en het gewicht, maar wel op de lengte van de vleugel, die 

tot lang na het uitvliegen blijft doorgroeien. 

De negatieve correlaties van gewichtstoename en toename van tarsuslengte met 

de temperatuur in de periode van dag 10-15 hebben waarschijnlijk voor een deel 

te maken met hyperthermie. Door vochtverlies onder warme omstandigheden neemt 

het gewicht af, en kan zelfs de tarsuslengte afnemen (Orell 1983). Het verschijnsel 

van regressieve groei in de laatste dagen voor het uitvliegen, dus gewichtsverlies 

door defaecatie en dehydratie 1 biedt verder een aannemelijke verklaring voor de 

negatieve correlatie tussen gewichtstoename en temperatuur. 

Het effect van de hoeveelheid neerslag op de groei van de vleugel is bedriegelijk. 

De hoeveelheid neerslag vertoont nl. een negatieve correlatie met de maximumtempe

ratuur (r= -0.2148, P < 0.01) en een positieve correlatie met de minimum temperatuur 

(r= 0.2199, P < 0.01). Hoge temperaturen komen de groei van de vleugel dus wel 

ten goede, maar al te hoge maximum temperaturen veroorzaken hyperthemie, en 

beïnvloeden mogelijk de groei van de vleugel nadelig, doordat tevens energie nodig 

is voor thermoregulatie. Samenvattend kan worden gezegd dat hogere temperaturen 

een gunstig effect hebben op de groei van de koolmezen, waarschijnlijk door een 

groter voedselaanbod. Natuurlijk speelt hierin mee dat bij hogere temperaturen 

de jongen minder bebroed hoeven te worden, zodat meer tijd beschikbaar is voor 

het vrouwtje om te fourageren. · 

5.4. Invloed van de vegetatiesamenstelling 

Uit bestudering van tabel 12 en 13 wordt duidelijk dat op de 5e dag de jongen in 

eikebossen en in naaldbossen zwaarder lijken te zijn dan jongen in bossen waar overig 

loof domineert. 

Hoewel ook op dag 10 en dag 15 geen significante verschillen tussen de gemiddelde 

gewichten van de jongen in de verschillende habitats kunnen worden aangetoond, 

wordt toch duidelijk dat het patroon van de 5e dag niet wordt voortgezet op de latere 

meetdagen. Het gemiddelde gewicht op dag 15 is het laagst in eikebossen, en het 

grootst in bossen waar overig loof domineert. De variantie van de nestgemiddelde 

is het kleinst in naaldhoutbossen (tabel 14), evenals de gemiddelde variatie binnen 

een nest. 

De jongen lijken op dag 15 in overig loof het verst in hun ontwikkeling te zijn, 

waarbij de nesten uit naaldhout niet ver achter blijven. De ontwikkeling van de jongen 
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uit nesten in naaldhout lijkt, bezien over alle nesten, meer gesynchroniseerd te verlo

pen, terwijl in overig loof hier en daar nog wel eens een uitschieter gevonden wordt. 

Ook bij de toename van het gewicht van de jongen in de opeenvolgende 5 -daagse 

perioden (tabel 13) zien we een dergelijk beeld. In de periode van dag 0-5 groeien 

de jongen het snelst in eikebossen; het verschil met overig loof is significant (T

test), maar door de groepsgrootte bij naaldhout is het verschil met naaldhout niet 

significant. In de periode van dag 5-10 echter is de toename van het gewicht van 

de jongen in eikebossen significant kleiner dan in habitats waarin overig loof of 

naaldhout domineert. 

In de laatste periode is er geen significant verschil meer in gewichtstoename tussen 

de verschillende habitats. 

Samenvattend kan worden gezegd dag jonge koolmezen ·in eikebossen in de eerste 

periode van hun leven snel groeien, maar dan hun gewichtstoename al gauw minder 

wordt. 

De jongen uit habitats met overwegend overig loof groeien aanvankelijk het lang

zaamst, maar maken hun achterstand later weer goed, om uiteindelijk op de 15e 

dag een lichte, zij het niet significante, voorsprong te hebben op de jongen uit de 

beide andere habitats. . 

Al deze waarnemingen zijn in tegenspraak met waarnemingen van o.a. Van Balen 

(1973) en Lack (1966), die juist de habitats met veel loofhout, vooral eik, als optimaal 

voor het broedsucces van de koolmees aanmerken, en naaldhout nadrukkelijk subopti

maal tot marginaal noemen. 

Voor tarsuslengte en vleugellengte kan hetzelfde gezegd worden als voor het gewicht 

van de jongen. Hoewel de maten op de 15e dag tussen de habitats niet significant 

verschillen valt het toch op dat de jongen uit eikebossen een lichte achterstand lijken 

te hebben op de jongen uit de beide andere habitats. 

De sterke correlaties van de bedekking van eiken en overig loof met de hoeveelheid 

opgevangen rupsefaeces (tabel 2) wekten de verwachting dat de voedselsituatie voor 

de verschillende habitats grote verschillen zou vertonen. Eventuele verschillen worden 

echter niet gereflecteerd in een snellere groei in de territoria met overwegend eiken 

of overig loof, die door Lack (1966) en Van Balen (1973) nadrukkelijk als optimale 

habitats voor het reproduktief succes van de koolmees worden beschouwd, terwijl 

naaldhout suboptimaal zou zijn (hetgeen overigens geenszins door tabel 2 wordt 

tegengesproken). 

Integendeel, in alle broedsels bereiken de jongen op de 15e dag dezelfde lichaams

grootte, ongeacht de boomsoort die domineert in het territorium van hun ouders. 

(N.B. De spreiding in de waarden van de jongenmaten is groot genoeg om eventuele 

verschillen tussen de ha bi ta ts aan te kunnen tonen (tabel 15 )). 
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5.5. Invloed van de voedselsituatie 

Uit tabel 2 wordt duidelijk dat het grootste volume rupsefaeces wordt gevonden 

onder eiken. Dit stemt goed overeen met waarnemingen van Van Balen (1973) en 

Clark (1954). 

In tabel 16 zien we echter dat de afmetingen van de jongen op de verschillende 

meetdagen noch de groei van die afmetingen enige correlatie vertonen met het volume 

rupsefaeces in het gebied rondom de nestkast. 

Indien het voornaamste voedsel van de koolmees bestaat uit rupsen (Van Balen 

1973) zou er juist een sterke correlatie tussen de groei van de jongen en de aanwezige 

hoeveelheid rupsen moeten bestaan, omdat de hoeveelheid aangeboden voedsel de 

groei van de jongen in hoge mate bepaalt (Bryant 1978). 

Mede gezien het feit dat in territoria met veel overig loof of naaldhout het aantal 

uitgevlogen jong_en groter is dan in territoria met veel eik (tabel 4) moet worden 

geconcludeerd dat: 

a) de hoeveelheid rupsen in alle territoria meer dan voldoende is geweest om te 

voorzien in de voedselbehoefte van alle broedsels, of 

b) de jonge koolmezen met andere prooien werden gevoerd, of 

c) de voedselmeetmethode niet betrouwbaar is, of 

d) er een andere invloed is die de voedselsituatie beïnvloedt. 

Zoals we reeds zagen in tabel 2 is het verschil in hoeveelheid rupsefaeces voor 

de verschillende boomsoorten zo groot, dat het onwaarschijnlijk is dat daarvan niets 

te merken is geweest in de groei van de jonge koolmezen in de verschillende habitats. 

Hoewel in de takmonsters bijna geen rupsen gevonden werden is de hoeveelheid 

opgevangen rupsefaeces maar weinig kleiner dan in 1982, toen wel rupsen gevonden 

werden in de takmonsters (Koelewijn 1984). Voor dit verschijnsel kan ik geen verklaring 

geven, temeer daar in beide jaren dezelfde methode van verzamelen en uitzoeken 

is gebruikt. 

Wel is waargenomen dat de jonge koolmezen regelmatig met vlinders en langpoot

muggen, waarvan de vleugels en de poten verwijderd waren, werden gevoerd. 

Door de indirekte manier van het bepalen van de rupsebiomassa wordt ongetwijfeld 

een fout geïntroduceerd. Niettemin klopt het verloop van de grafieken (figuur 1) 

exact met die van 1982, en spreken de resultaten geenszins de waarnemingen uit 

de literatuur tegen. 

Indien er dan enige verband bestaan zou hebben tussen de beschikbare hoeveelheid 

rupsen en de groei van de jonge koolmezen, dan zou dat met de resultaten van de 

voedselmeetmethode duidelijk geworden moeten zijn. De geïntroduceerde fout zou 

alleen de grootte van de correlatiecoëfficiënten hebben beïnvloed. 

Uit tabel 16 wordt echter op overtuigende wijze duidelijk dat de hoeveelheid 
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aanwezige rupsen geen invloed heeft gehad op de groei van de jonge koolmezen. 

Een andere mogelijkheid is dat de ouders niet binnen een straal van 3 0 meter rondom 

de nestkast het voedsel zoeken, maar het is goed denkbaar dat ouders van een broedsel 

in een naaldbos hun voedsel halen in een eikebos, of een eikelaantje in de buurt. 

Dergelijke gegevens, zoals naburige eikelaantjes, zijn niet opgenomen, en dus ook 

niet in de berekeningen betrokken. Ze zijn echter waarschijnlijk niet van grote invloed 

geweest, omdat bij lange vliegtijden tussen de nestkast en het voedselgebied de 

voederefficiëntie nadelig wordt beïnvloed (Gibb 1955, Bryant 1978). Bovendien zijn 

verschillende broedsels in de Lange Baan, die zijn grootgebracht in bossen waar 

alleen maar grove en corsicaanse dennen stonden en waar geen eikebomen binnen 

redelijke afstand gevonden konden worden, zeer succesvol geweest. 

Toch moeten territoria met veel eik worden geprefere'erd. Zware mannetjes zijn 

dominant over lichtere mannetjes (Ulfstrand et al., 1981), en zware mannetjes bezet

ten de territoria met de meeste eikebomen (Kendall's rangcorrelatiecoëfficiënt 

r= 0.2145, P= 0.01, n= 78). 

Dat er geen verband gevonden is tussen de aanwezige hoeveelheid rupsen en de 

groei en ontwikkeling van de jongen wil niet zeggen dat dit verband niet zou bestaan. 

Bryant (1978) laat zien dat een dergelijk verband zeer duidelijk aanwezig is bij 

de Huiszwaluw (Delichon urbica). Hoewel beide soorten niet zeer nauw verwant 

zijn en verschillend voedsel eten, zijn beide toch insektenetende zangvogels, en 

kan men zich voorstellen dat de groei van jonge koolmezen ook afhankelijk is van 

de hoeveelheid aangeboden voedsel. 

Ofschoon geen rupsen gevonden zijn in de takmonsters laten de resultaten van 

de lijmpapieren er geen twijfel over bestaan dat er toch rupsen moeten zijn geweest, 

en in voldoende wisselende aantallen om eventuele relaties tussen groei van de jongen 

en voedselbeschikbaarheid tot uitdrukking te laten komen. 

Dat deze relatie tot dusver in dit verslag niet duidelijk is geworden moet mijns 

inziens gezocht worden in een hier nog niet besproken effect, dat van invloed is 

op de voedselsituatie. 

5.6. Invloed van de dichtheid van koolmezen 

5.6.1. Resultaten 

De hoeveelheid beschikbaar voedsel voor elk individu wordt bepaald door de totale 

hoeveelheid beschikbaar voedsel en het aantal individuen waarover het voedsel moet 

worden verdeeld. 

Ten gevolge van concurrentie van andere broedende koolmeesparen, en pimpelmees

paren, kan de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is voor een paartje koolmezen 
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en hun jongen sterk teruglopen. 

Tabel 17 en 18 geven aan dat er bij verschillende dichtheden van koolmezen geen 

verschil te zien is wat betreft de groei en ontwikkeling van de jongen. 

Uit tabel 19, 2 0 en 21 wordt echter duidelijk dat de dichtheid van broedende koolme

zen in territoria met veel eik of overig loof veel groter is dan in territoria waar 

de vegetatie voornamelijk uit naaldhout bestaat. Dit verschijnsel kan niet worden 

aangetoond voor pimpelmezen omdat hun totale aantal te klein is. Intraspecifieke 

concurrentie is dus belangrijker dan interspecifieke concurrentie bij de verdeling 

van de voedselvoorraden. · 

Een andere opmerkelijke invloed van de dichtheid van broedende koolmezen zien 

we in tabel 22. De legselgrootte blijkt significant te verschillen bij verschillende 

dichtheden van broedende koolmeesparen, hoewel het effect enigszins onduidelijk 

is. 

Het aantal ge~oren jongen, maar vooral ook het aantal uitgevlogen jongen neemt 

af met toenemende dichtheid van broedende koolmezen, waardoor het dus, wat repro

ductief succes betreft, voor koolmezen gunstiger lijkt te zijn om hun broedsel groot 

te brengen in territoria met veel naaldhout. Daar is wel minder voedsel, maar er 

valt ook minder concurrentie van andere mezeh te duchten. 

Een hogere dichtheid van koolmezen in habitats met veel eik verbloemt eventuele 

effecten van de vegetatiesamenstelling. De tabellen 23 tot 28, waarin de jongenmaten 

zijn opgesplitst voor verschillende dichtheden en habitats, laten zien dat voor zowel 

de 1e als de 2e broedsels geen verschil gevonden kan worden tussen habitats bij gelijke 

. dichtheid van broedende koolmezen. Door het grote verschil in groepsgrootte, waar

door er geen sprake is van homogeniteit van de varianties, is echter geen variantie

analyse uitgevoerd. 

Ook voor de legselgegevens wordt er geen effect van verschillende dichtheid van 

broedende koolmezen binnen een habitat duidelijk (tabel 29 en 30). 

5.6.2. Discussie 

Het gebrek aan verschillen in de lichaamsgrootte van jonge koolmezen, die opgroeien 

onder verschillende voedselomstandigheden, blijkt te verklaren te zijn met een grotere 

concurrentie voor voedsel in de betere voedselsituaties. 

Op Vlieland kan dit het gevolg zijn van een hogere nestkastdichtheid in de voedselrij

kere situaties (veel eik)~ Waarschijnlijk is dit echter niet de voornaamste reden voor 

een hogere dichtheid van koolmezen in voedselrijkere situaties, omdat er tijdens 

de periode van de 1e broedsels niet meer dan 90 broedparen van kool- en pimpelmezen 

waren, terwijl er in totaal ruim 280 nestkasten op Vlieland zijn. 

Het is waarschijnlijker dat de koolmezen streven naar een territoriumgrootte 

waarbij de hoeveelheid voedsel, die daarin aanwezig is, voldoende is om een broedsel 
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groot te brengen. Waarnemingen van Van Balen (1973), dat de voederfrequentie van 

koolmeesouders samenhangt met de grootte van de aangevoerde prooien, laten zien 

dat koolmezen streven naar een maximalisatie van de verhouding van verrichte arbeid 

en het aantal grootgebrachte jongen. 

Dit alles maakt het aannemelijk dat koolmezen in voedselrijke gebieden een kleiner 

territorium hebben dan koolmezen in voedselarme situaties (Kluyver & Tinbergen, 

1953). Een klein territorium in eikenbos levert dan net zo veel voedsel op als een 

groot territorium in een dennenbos. 

Zeker in de periode van de 1e broedsels waren de territoria in dennebossen erg 

voedselarm, wat het aantal rupsen betreft althans, maar omdat er in die territoria 

bijna geen concurrentie van andere mezen te duchten viel konden de beperkte voedsel

bronen ten volle worden benut, zodat de jongen net zo groot werden als de jongen 

uit kleine, voedselrijke territoria. 

Tinbergen (1957) vergeleek de territoria van koolmezen met rubberballetjes, die 

kunnen worden samengeperst tot een bepaald minimum volume. Dit minimum volume 

komt overeen met de grootte van het territorium waarin net genoeg voedsel gevonden 

kan worden om de jongen groot te brengen, en er nog tijd over is om het territorium 

tegen andere koolmezen te kunnèn beschermen. 

Wellicht zijn het juist deze territoriale aktiviteiten die er toe bijdragen dat het 

aantal uitgevlogen jongen bij hoge koolmeesdichtheid lager is. Er wordt dan veel 

tijd besteed aan het verdedigen van de territoria en aanverwante aktiviteiten, zoals 

het poetsen van de veren na een vechtpartij, zodat er minder tijd overblijft om voor 

. de jongen te zorgen (Drent 1983). 

Een beter op dit onderzoek aansluitende verklaring van de verdeling van de koolme

zen over de habitats wordt gegeven door G.A. Parker (in: Krebs & Davies 1978). 

Deze laat aan de hand van verschillende modellen en voorbeelden zien dat individuen 

zich in dezelfde verhouding over de habitats verdelen als de daarin aanwezige voedsel

bronnen. Deze concurrentievermijding leidt tot een "ideale vrije verdeling", waarbij 

elk individu een evengroot aandeel krijgt van de aanwezige hoeveelheid voedsel. 

Verder moet opgemerkt worden dat het aantal broedparen van koolmezen op Vlieland 

gestaag is gestegen sinds 19 5 7, maar dat het aantal broedparen tussen 19 8 2 en 19 8 3 

geen stijging meer te zien heeft gegeven. Lack (1966) beschrijft dat o.a. in Wytham 

Woods bij Oxford (Engeland) de koolmezenpopulatie wat aantallen betreft een cyclus 

vertoont over enkele jaren. 

Het is denkbaar dat op Vlieland het maximale aantal broedparen is bereikt en 

dat in de volgende broedseizoenen weer een daling te bemerken valt in de aantallen 

broedende koolmezen. In dat geval zullen in 1983 de koolmezen onder invloed van 

inter- en intraspecifieke concurrentie een territoriumgrootte afhankelijk van het 

habitat hebben gehad, zodat de hoeveelheid beschikbaar voedsel net genoeg is geweest 
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om een broedsel groot te brengen. Met andere woorden, de hoeveelheid beschikbaar 

voedsel is voor alle broedsels gelijk geweest. 

6. TWEEDE BROEDSELS 

6.1. Inleiding 

Nadat voor de 1e broedsels het nivellerende effect van de dichtheid van broedende 

koolmezen was opgemerkt is besloten om voor de 2e broedsels na te gaan of er een 

verschil in de voedselsituatie bestond, en of daar iets van te merken was in de groei 

van de jongen. Hoewel uit figuur 1 valt af te leiden dat de totale beschikbare hoeveel

heid voedsel voor de 2e broedsels kleiner is dan voor de 1e broedsels is ook de dichtheid 

van broedende koolmezen kleiner bij de 2e broedsels. 

Een nadeel van het werken met het kleinere aantal 2e broedsels is dat eventuele 

verschillen veel groter moeten zijn om significant te zijn. Hoewel er bij de 2e broed

sels hier en daar grotere verschillen worden gevonden dan bij de 1e broedsels kan 

er door de kleinere groepsgrootte toch geen waarde aan gehecht worden. 

6.2. Voedsel 

Het totale volume rupsefaeces wordt in de 2e broedsels voor een groot deel door 

de totale bedekking in de territoria bepaald (tabel 31). Hoewel nog steeds een signifi

cante correlatie gevonden wordt met de hoeveelheid eik in de territoria is deze 

veellager dan bij de 1e broedsels. 

Van enige correlatie met het overig loof is helemaal geen sprake meer, terwijl 

daarentegen bij de 2e broesels wel een significante correlatie tussen het totale 

volume rupsefaeces en de hoeveelheid naaldhout in een territorium wordt gevonden. 

6.3. Groei van de jongen 

Bij de vergelijking van de gegevens van de 1e en de 2e broedsels (tabel 9) zien 

we dat op de 10e dag de jongen uit de 2e broedsels groter zijn dan de jongen uit 

de 1e broedsels. Op de 15e dag liggen de jongen uit de 2e broedsels nog steeds voor 

op de jongen uit de 1e broedsels wat betreft tarsuslengte en vleugellengte, maar 

is er geen verschil meer in gewicht. Jongen uit 2e broedsels in dennebossen zijn 

vaak zwaarder dan jongen uit 1e broedsels (Van Balen 1973). 

Mede gelet op de verschillen in groeisnelheid kan worden geconcludeerd dat de 

jongen uit de 2e broedsels sneller klaar zijn om uit te vliegen dan de jongen uit de 

1 e broedsels. 



-17-

6.4. Invloed van de vegetatie 

Door de kleine groepsgrootte van vooral het aantal broedsels dat grootgebracht 

werd in territoria met veel eik moet bij de interpretatie van de bereikte afmetingen 

en de groei van de jongen in de verschillende territoria (tabel 32 en 33) de nodige 

voorzichtigheid betracht worden. 

Toch zien we dat de verwachtingen t.a.v. de groei van de jongen, die door tabel 

31 worden gewekt, niet ·door tabel 32 en 33 worden tegengesproken. Integendeel, 

de bereikte gewichten van de jongen op de 15e dag zijn het hoogst voor gebieden 

met veel naaldhout en eik, terwijl de jongen uit territoria met veel overig loof het 

kleinste gewicht hebben. Niettemin is dit verschil niet significant. 

Net zo min kunnen voor de tarsuslengte en de vleugellengte significante verschillen 

worden aangetoond tussen de verschillende habitats. 

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de algehele voedselsituatie, wat rupsen 

betreft althans, tijdens de 2e broedsels een stuk slechter is dan tijdens de 1e broedsels. 

Het is dus goed denkbaar dat voor de 2e broesels het hoofdbesta~ddeel van het menu 

van de koolmezen niet meer wordt gevormd door rupsen. 

Niettemin zou toch enig verschil gevonden moeten kunnen zijn voor de verschillende 

habitats, omdat eikebomen niet alleen veel rupsen herbergen, maar ook rijk zijn 

aan vele andere organismen die als voedsel kunnen dienen voor jonge koolmezen . 

. 6.5. Dichtheid van koolmezen 

Voor de 2e broedsels is ook uitgezocht of er een nivellerende invloed bestond van 

de dichtheid van broedende koolmezen op de hoeveelheid beschikbaar voedsel voor 

elk broedpaar. 

Tabel 34 laat zien dat bij een hoge dichtheid aan 2e broedsels de totale bedekking 

het hoogst is. Hoewel verder voor de aparte boomsoorten geen significante verschillen 

bestaan is ook de bedekking van eik en overig loof het hoogst bij hoge koolmeesdicht

heid, en is de bedekking van naaldhout het laagst. 

Voor de legselgegevens bij verschillende koolmeesdichtheden (tabel 35) kunnen 

ook geen significante verschillen gevonden worden, evenmin als voor de afmetingen 

en de groei van de jongen bij verschillende voedselconcurrentie (tabel 36 en 37). 

Opvallend is het resultaat uit tabel 38, nl. dat bij hoge dichtheid van broedende 

koolmezen het mannetje zwaarder is, al lijken de oudste mannetjes zich meer bij 

matige concurrentiedruk op te houden. Door de grote standaard deviaties en de kleine 

groepsgrootte kan echter niet teveel betekenis aan deze waarnemingen worden 

gehecht. 
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Ondanks de slechtere voedselsituatie bij de 2e broedsels, althans voor wat rupsen 

betreft, lijkt ook hier de concurrentie om de beste territoria met betrekking tot 

de voedselsituatie een nivellerende invloed te hebben op de hoeveelheid beschikbaar 

voedsel voor de afzonderlijke broedsels, zodat wederom geen verschillen voor de 

afmetingen van de jongen aangetoond kunnen worden. 

7. ERFELIJKHEIDSGRADEN 

7 .1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de erfelijkheidsgraad van lichaamsgrootte en de invloed 

van de voedselsituatie hierop behandeld. 

Op Vlieland is voor de erfelijkheidsgraad van verschillende met de lichaamsgrootte 

geassocieerde kenmerken een grote variatie waar te nemen. Voor gewicht varieren 

de waarden van· de erfelijkheidsgraad tussen 0.44 (Koelewijn 1984) tot 0.60 (Van 

Ulsen 1984), voor de tarsuslengte liggen de waarden van de erfelijkheidsgraad tussen 

0.01 (Klerks 1981) en 0.43 (Koelewijn 1984) en voor de vleugellengte tussen -0.14 

(Koelewijn 1984) en 0. 72 (Van Ulsen 1984). Deze verschillen zouden aan wisselende 

milieuomstandigheden te danken zijn (Van Noordwijk, 1982a). 

Bij wisselende milieuomstandigheden valt o.a. te denken aan de beschikbare hoeveel

heid voedsel, die van jaar tot jaar kan verschillen. Over de totale hoeveelheid beschik

baar voedsel zijn de meningen verdeeld. Volgens Perrins (1965) is er 's zomers te 

. weinig voedsel, waardoor er vooral onder de jonge koolmezen een hoge mortaliteit 

gevonden wordt. Kluyver (1971) beweert echter dat er 's zomers genoeg voedsel 

is voor alle koolmezen. Geen van beide draagt echter getallenmateriaal aan ter 

ondersteuning van hun beweringen. 

Dhondt (1979) concludeerde uit het verbruik van aangeboden zonnepitten dat in 

een bos met hoge dichtheid in de zomer voedselgebrek optreedt. 

Wanneer de voedselsituatie de belangrijkste component is van milieuvariatie zullen 

de erfelijkheidsgraden in 1983 op Vlieland ongeveer gelijk moeten zijn aan die van 

1982, omdat de voedselsituatie in beide jaren vergelijkbaar was door ongeveer gelijke 

dichtheid en absolute hoeveelheid voedsel. 

7.2. Methoden 

Een in de kwantitatieve genetica veel toegepaste methode om de erfelijkheidsgraad 

te schatten is door middel van de regressie van de gemiddelde waarde van de nakome

lingen op de waarde van de afzonderlijke ouders (h 2 = 2b) of op de gemiddelde waarde 

van beide ouders (h 2 = b), of door regressie van het gemiddelde van de zonen of doch-



-19-

tersop de ouderwaarden (Falconer 1981). 

In 1983 zijn de erfelijkheidsgraden geschat m.b.v. de afmetingen van de jongen 

op de 15e dag. Aangezien op de 15e dag de jongen nagenoeg volgroeid zijn wat betreft 

gewicht (Van Noordwijk 1982a) en tarsuslengte (Orell 1983) zal gebruik van de maten 

op de 15e dag een redelijke betrouwbare schatting opleveren. De vleugel is bij jongen 

van 15 dagen oud nog niet volgroeid, zodat schattingen van de erfelijkheidsgraad 

van vleugellengte minder betrouwbaar zijn. 

Een voorwaarde bij deze methode is dat er geen assortatieve paring is opgetreden. 

Voor 1983 is er .assortatiéve paring geweest voor wat de vleugellengte betreft (tabel 

39). De vleugellengte blijkt echter voor zowel mannetjes als vrouwtjes toe te nemen 

met de leeftijd (tabel 40). Assortatieve paring voor vleugellengte is dus waarschijnlijk 

een gevolg van de paarband, die bij koolmezen optreedt. Het effect van deze assorta

tieve paring heeft dus waarschijnlijk geen gevolgen voor de schattingen van de erfe

lijkheidsgraad. 

In de berekeningen zijn op het oog de extreme waarden voor de afmetingen van 

ouders en jongen verwijderd. Vooral bij kleine aantallen hebben zulke uitschieters 

een groot effect op de berekende regressiecoëfficiënt, en daardoor maken ze de 

schatting van de erfelijkheidsgraad minder zuiver. 

7 .3. Resultaten 

De schattingen voor de erfelijkheidsgraden zijn hoger bij regressie op het vrouwtje 

dan bij regressie op het mannetje, voor zowel de 1e ·broedsels (tabel 41) als voor 

de 2e broedsels (tabel 42). Er is dus sprake van een vrij groot maternaal effect, waar

door de regressie van de nakomelingen op het mannetje een zuiverder schatting 

van de erfelijkheidsgraad oplevert. 

Hoewel bij de 1e broedsels, maar vooral ook bij de 2e broedsels, de standaardfouten 

vrij groot zijn, waardoor maar enkele van de regressiecoëfficiënten significant van 

nul afwijken, lijken de schattingen voor de erfelijkheidsgraden bij de 1e broedsels 

toch groter te zijn dan bij de 2e broedsels, hetgeen op een betere voedselsituatie 

tijdens de 1e broedsels zou kunnen wijzen. 

Als we de schattingen voor de erfelijkheidsgraden in de verschillende habitats 

vergelijken valt op dat bij de 1e broedsels (tabel 43) voor gewicht bij de regressie 

op het mannetje in het naaldhout een lagere waarde wor~t gevonden dan in overig 

loof of eikebos. Hetzelfde is het geval bij de 2e broedsels (tabel 44), waar de groeps

grootte voor eikebos te klein was, zodat eik en overig loof zijn samengevoegd. 

Voor tarsuslengte en vleugellengte is deze trend echter niet waar te nemen. 

Gezien de grote standaard fouten, waardoor alleen fantastische waarden voor 

de erfelijkheidsgraad gevonden worden, die theoretisch tussen 0 en 1 ligt, moet naar 
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mijn mening niet te veel waarde gehecht worden aan de in de tabellen vermelde 

waarden. Duidelijke trends zijn er in elk geval niet uit te halen. 

Omdat oudere vrouwtjes beter voor hun jongen zorgen dan jonge vrouwtjes (Perrins 

& Moss 1974, Dhondt 1982) zijn aparte erfelijkheidsgraden geschat voor vrouwtjes 

in hun 2e kalenderjaar (= 1e broedjaar) en voor vrouwtjes die ouder waren dan 2 

kalenderjaren. In de 1e broedsels (tabel 45 en 46) zien we dat juist bij de jonge vrouw

tjes de hoogste erfelijkheidsgraden gevonden worden, waardoor de stelling van Perrins 

& Moss wordt tegengesproken. Bij de 2e broedsels echter lijken de erfelijkheidsgraden 

bij de oudere vrouwtjes hoger te zijn, met name voor de tarsuslengte (tabel 47 en 
48) .. 

7 .4. Discussie 

Vergelijking van de erfelijkheidsgraden uit de 1e broedsels van 1982 en 1983 laat 

zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan. Voor het gewicht is het verschil niet 

erg groot (1982: 0.44, 1983: 0.37), maar voor tarsuslengte (1982: 0.43, 1983: 0.00) 

en vleugellengte (1982: -0.14, 1983: 0.38) zijn de verschillen groot genoeg om er 

enige aandacht aan te besteden. 

Opvallend is dat de verschillen niet allemaal in dezelfde orde van grootte liggen 

en bovendien verschillend in teken zijn. De erfelijkheidsgraden voor gewicht en tarsus

lengte waren in 1982 even groot, terwijl in 1983 de erfelijkheidsgraad van tarsuslengte 

veel kleiner is. In dit licht is het trouwens interessant om te zien dat er voor de 

. ouders van 1983 (= grotendeels de jongen van 1982) een positieve correlatie bestaat 

tussen gewicht en tarsuslengte (tabel 40). 

Opvallend is ook dat in 1982 een erg lage erfelijkheidsgraad werd gevonden voor 

de vleugellengte, terwijl in 1983 dit juist voor de tarsuslengte het geval is (niet voor 

de 2 e broedsels). 

Blijkbaar vormen de waarden van de kenmerken gewicht, tarsuslengte en vleugel

lengte niet een volledige beschrijving van het begrip lichaamsgrootte. 

Wat de voedselsituatie betreft verdient het verschil tussen de 2e kj vrouwtjes 

en vrouwtjes ouder dan 2 kj nog enige aandacht. Zoals reeds gezegd nam Perrins 

waar dat oudere vrouwtjes beter voor hun jongen konden zorgen, en in 1965 was 

hij op basis van dezelfde dataset van mening dat de voedselvoorraad voor de door 

hem bestudeerde koolmezen niet toereikend was. Hogere schattingen voor de erfelijk

heidsgraad bij oudere vrouwtjes zouden dus wel eens hun oorzaak kunnen hebben 

in een grotere ervaring van oudere vrouwtjes, waardoor ze makkelijker voedsel kunnen 

vinden, hetgeen juist in voedselarme situaties een voordeel is. Jongere, en sterkere 

vrouwtjes zouden dan in het voordeel zijn in voedselrijkere situaties. 

Ondanks enkele trends en kleine verschillen kan uit de tabellen van de erfelijkheids-
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graden niets anders worden opgemerkt dan dat de waarden aan de lage kant zijn 

voor een uit oecologisch standpunt bezien belangrijke eigenschap (zie o.a. Van 

Noordwijk 1980; Dhondt 1982; Garnett 1981; Findlay & Cooke 1983). Bovendien geven 

de grote standaardfouten aan dat de variantie binnen de verschillende habitats en 

jaarklassen erg groot is. 

Bij gebrek aan duidelijke verschillen in het milieu kan worden aangenomen dat 

de waargenomen variantie grotendeels wordt veroorzaakt door individuele verschillen. 

8. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Om de hypothese dat een goede voedselsit~atie, dus wetmg omgevingsvariantie, 

een hoge erfelijkheidsgraad voor lichaamsgrootte tot gevolg heeft te kunnen toetsten 

is een eerste vereiste dat inderdaad een goede en een slechte voedselsituatie voorhan

den zijn. In principe zijn deze goede en slechte voedselsituaties wel voorhanden 

in de vorm van habitats met veel eiken, respectievelijk naaldhout. 

Jammer genoeg is het voor de koolmezen mogelijk om in gebieden waar veel eiken 

staan in een grotere dichtheid voor te komen, doordat de dichtheid van nestkasten 

in die bossen veel hoger is. Hierdoor worden de individuele territoria kleiner, zodat 

de totale hoeveelheid beschikbaar voedsel door meer broedsels moet worden gedeeld, 

waardoor uiteindelijk elk broedsel over ongeveer evenveel voedsel beschikt. Hierdoor 

is het mogelijk dat jonge, onervaren broedparen, die een groot territorium in naaldbos 

hebben net zulke grote jongen krijgen als oudere, meer ervaren broedparen, die een 

klein, voedselrijk territorium hebben, dat echter blootstaat aan éen hogere concurren

tiedruk. 

Door intraspecifieke concurrentie is dus de voedselsituatie voor alle broedparen 

ongeveer gelijk, en reflecteert de variatie tussen de verschillende broedsels alleen 

maar individuele verschillen. 

Vergelijking met ander onderzoek (Den Boer-Hazewinkel 1983, Van Balen 1973) 

laat zien dat de voedselsituatie op Vlieland in 1983 vrij slecht is geweest. Samen 

met de toename van het aantal broedparen in de laatste jaren geeft dit een aanneme

lijke verklaring voor de lage schattingen van de erfelijkheidsgraden. 

Experimenteel onderzoek (Schoemaker 1984; Van der Meent 1984) heeft de invloed 

van een goede of slechte voedselsituatie op de erfelijkheidsgraad van lichaamsgrootte 

nog niet duidelijk kunnen maken, zodat we de lage erfelijkheidsgraden in 1983 niet 

zonder meer aan de slechte voedselsituatie kunnen wijten. 

Totdat de voedselsituatie voor de afzonderlijke broedende koolmeesparen voldoende 

varieert kan over de invloed van de voedselsituatie op de erfelijkheidsgraad van 

lichaamsgrootte geen uitspraak gedaan worden. 

Wil men de hypothese alsnog kunnen toetsen dan zal de voedselsituatie voor de 
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afzonderlijke broedsels gevarieerd moeten worden. 

Dit kan gebeuren door bijvoeren van sommige broedsels. Een andere manier is 

het voorkomen van opeenhoping van koolmezen in voedselrijke gebieden door de 

nestkasten op regelmatige afstanden van elkaar te hangen. 

Op het moment hangen ca. 300 kasten op een totaal bebost oppervlak van ong. 

3 km 2 , hetgeen neerkomt op een gemiddelde afstand tussen de nestkasten van 50 

meter, waarbij de nestkasten in voedselrijke gebieden soms maar 15 meter uit elkaar 

hangen, en in voedselarme gebieden afstanden van 150 meter niet ongewoon zijn. 

Verder valt te denken aan een reduktie van het aantal nestkasten om de onderlinge 

afstand op te voeren. Hieraan kleven echter enkele bezwaren. De koolmezen overnach

ten namelijk ook in de nestkasten, en over het algemeen slechts 1 mees per nestkast, 

hoewel sporadisch wel een nestkast gedeeld wordt door 2. mezen. Reduktie van het 

aantal nestkasten zou dus kunnen betekenen dat het aantal mezen dat de winter 

overleeft afhankelijk wordt van het aantal nestkasten, voorzover dit al niet het 

geval is. 

Om deze reden zullen verschillende ornithologen zich zeer terughoudend opstellen 

tegenover een reductie van het aantal nestkasten. In het belang van het populatie

genetisch onderzoek aan de koolmees lijkt dit niettemin de aangewezen weg. Boven

dien, zonder die nestkasten waren de koolmezen er niet eens geweest. 

9. SAMENVATTING 

Invloed van de voedselsituatie op de erfelijkheidsgraad voor lichaamsgrootte bij 

koolmezen kon in 1983 op Vlieland niet worden aangetoond qoordat in voedselrijke 

gebieden de dichtheid van broedende koolmeesparen hoger was, hetgeen een nivelle

rend effect had op de voedselsituatie van de individuele broedsels. 
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Tabel 1. Correlaties tussen geboortedatum en maten van de jongen 

(Kendall's rangcorrelatie coëfficiënt) bij de 1 e broedsels. 

(n = aantal broedsels). 

2"' n 

Gewicht dag 5 0.17+ 91 

dag 10 o.2o++ 92 

dag· 15 0.03 86 

· Tarsuslengte dag 5 0.15+ 95 

dag 10 0.29++ 93 

dag 15 0.05 91 

Vleugellengte dag 10 o.3o++ 93 

dag 15 0.26++ 91 

+ = p < 0.05; ++ = p < 0.01. 

Tabel 2. Correlaties tussen het volume rupsenfaeces en de bedekking 

van de verschillende boomsoorten, 1 e broedsels, n = 12 7. 

(Kendall's rangcorrelatiecoëfficiënten). 

Totale bedekking 

Bedekking eik 

Overig loof 

Naaldhout 

++ = p < 0.01 

r 
0.475++ 

0.943++ 

0.274++ 

0.004 

Tabel 3. Correlaties weersgegevens onderling (n = 92). 

Tgem. Tmax. Tmin. %zon 

Tgem. 0.97++ 0.86++ 0.49++ 

Tmax. 0.75++ 0.57++ 

Tmin. 0.22+ 

%zon 

+ = p < 0. 0 5; ++ = p < 0. 01. 

Regen 

-0.37++ 

-0.39++ 

-0.22+ 

-0.29++ 
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Tabel 4. Broedselgegevens van de eerste broedsels, opgesplitst voor 

de verschillende habitats (gemiddelde en standaard deviatie). 

Eik Overig loof Naaldhout Anova 

Datum 1e ei 27.00 4.63 27.85 4.81 28.98 4.55 

Gebboortedatum 49.00 4.84 50.70 3. 73 51.33 4.05 

Legselgrootte 9.00 0.97 9.70 1.24 9.35 1.10 

Aantal jongen geboren 7.24 1.95 7.52 2.69 7.92 1.91 

Aantal jongen uitgevlogen 6.75 1.91 7.11 1.91 7.88 1.13 + 

n = 16-18 n = 27-34. n = 49-54 

+ = p < 0.05 

Tabel 5. Lichaamsmaten en leeftijd van de ouders, opgesplitst voor de verschillende 

habitats (gemiddelde en standaard deviatie). 

Vrouwtje Eik Overig loof Naaldhout Anova 

Gewicht 1850.8 105.8 1803.9 70.2 1788.5 74.5 Geen signifi-

Tarsus 198.1 7.1 199.4 7.4 198.9 6.6 
cante 

Vleugel 762.1 18.6 761.4 18.6 753.3 19.1 F-waarden 

Leeftijd 3.13 1.16 3.15 1.51 3.14 1.54 

Mannetje 

Gewicht 1736.4 100.5 1793.9 114.2 1759.6 95.4 geen signifi-

Tarsus 190.1 6.4 193.4 7.5 191.4 7.7 cante 

Vleugel 733.6 22.7 729.3 15.6 726.4 20.0 
F-waarden 

Leeftijd 2.94 1.09 3.38 1.50 2.77 1.01 

n = 12-17 n = 23-29 n = 39-51 
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Tabel 6. Correlaties tussen de leeftijd van het vrouwtje en enkele broedsel

gegevens (Kendall's rangcorrelatiecoëfficiënten). 

T n 

Legselgrootte -0.065 108 

Aantal geboren jongen -0.321 ++ 109 

Aantal uitgevlogen jongen -0.237++ 101 

Aantal niet uitgekomen eieren 0.232++ 111 

Aantaldoodgevonden jonge~ 0.019 111 

++ = p < 0.01 

Tabel 7. Lichaamsmaten en leeftijd van de ouders, opgesplitst voor de verschillende 

habitats, _ze broedsels (gemiddelde en standaard deviatie). 

Mannetje Eik Overig loof Naaldhout Anova 

Gewicht 1825.0 79.4 1776.7 75.3 1775.0 59.6 Geen signifi-

Tarsus 199.5 7.0 201.2 6.1 202.8 5.7 cante 

Vleugel 757.5 20.6 763.3 20.4 752.1 17.8 F- waarden 

Leeftijd 2.80 0.84 2.83 0.98 2.72 1.18 

Vrouwtje 

Gewicht 1790.0 155.3 1784.8 127.1 1745.9 113.3 idem 

Tarsus 195.3 9.5 196.3 9.5 193.6 7.3 

Vleugel 745.0 5.8 729.1 19.5 722.3 20.7 

Leeftijd 3.33 1.03 3.69 1.44 2.94 1.24 

n = 4-6 n = 6-13 n = 13-24 

Tabel 8. Broedselgegevens van de ze broedsels, opgesplitst voor de verschillende 

habitats (gemiddelde en standaard deviatie). 

Eik Overig loof Naaldhout Anova 

Datum 1e ei 69.83 1.94 77.31 9.27 76.29 9.06 geen 

Geboortedaturn 88.60 1.52 94.33 7.69 94.09 8.82 signifi-

Legselgrootte 7.50 1.52 7.83 1.40 7.35 1.47 cante 

Aantal jongen geboren 6.60 1.52 6.55 2.02 6.19 1.63 F-waarden 

Aantal jongen uitgevlogen 6.20 1.30 6.09 1.45 5.91 1.57 
n = 5-6 n=11-13 n = 21-24 
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Tabel 9. Broedselgegevens en maten van de jongen bij 1 e en 2e broedsels 

(gemiddelde en standaard deviatie, aantal). 

1 e broedsels 2e broedsels 

1 e eidatum 27.75 5.07 127 75.25 9.22 

Geboortedatum 50.10 4.84 120 93.15 8.30 

Legselgrootte 9.34 1. 26 122 7.58 1. 46 

Aantal jongen geboren 7.52 2.45 123 6.40 1. 73 

Eieren niet uitgekomen 0.62 1. 05 127 0.67 0.86 

Aantal jongen uitgevlogen 7.44 1. 61 104 6.04 1.45 

T-toets 

52 

46 

48 +++ 

43 +++ 

52 

45 +++ 
----------------------------------------------------------------------------------------
Mannetje 
-----------------------------------------------------·-----------------------------------
Gewicht 1806.3 81.3 78 1786.3 67.0 27 
Tarsus 199.0 6.9 76 201.2 40.5 26 
Vleugel 757.7 18.8 77 7 55.0 18.5 27 
Leeftijd 3.14 1. 43 101 2. 76 1.07 35 +++ 

Vrouwtje 
----------------------------------------------------------------------------------------
Gewicht 1770.7 102.9 93 1762.3 119.3 38 

Tarsus 191.8 7.3 86 194.2 7.8 38 

Vleugel 728.8 19.0 93 727.1 19.6 38 

Leeftijd 2.98 1. 43 111 3.21 1. 27 51 

Eigewicht 1. 56 0.10 114 1.64 0.10 44 +++ 

Jongen 

Gewicht dag 5 753.6 143.2 96 787.2 127.8 38 

dag 10 1445.9 138.6 93 1549.7 133.3 40 +++ 

dag 15 17 27.1 98.4 88 1756.5 128.4 37 

Tarsus dag 5 118.4 13.5 96 124.8 10.7 38 

dag 10 182.2 9.8 94 190.3 5.8 39 +++ 

dag 15 196.0 5.0 92 200.3 3.7 37 +++ 

Vleugel dag 10 314.6 46.9 94 341.8 28.1 38 ++ 

" dag 15 503.1 33.1 92 521.5 21.9 36 ++ 
---------------------------------------------------------------------------------------
Toename van: 

Gewicht dag 0- 5 753.6 141.7 95 786.1 118.7 33 

dag 5-10 689.4 133.7 91 762.6 103.8 37 ++ 

dag 10-15 267.6 110.1 86 207.7 78.0 37 ++ 

Tarsus dag 5-10 63.6 10.5 92 64.9 8.1 36 

dag 10-15 13.4 7.2 91 10.8 3.9 35 + 

Vleugel dag 10-15 186.2 21.9 91 182.3 13.8 35 

+ = p < 0. 0 5; ++ = p < 0. 01; +++ = p < 0.001. 
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Tabel 10. Correlaties tussen toename van jongenmaten in een periode en de grootte 

van de jongenmaten op de aan die periode voorafgaande meetdag 

(1 e broedsels, n = 86-95). 

Eigewicht Gewicht 
dag 5 

Groei van: 

Gewicht dag 0- 5 0.22 
dag 5-10 -0.51 

dag 10-15 
Tarsus dag 5-10 

dag 10-15 
Vleugel dag 10-15 

Alle correlaties zijn significant (P < 0.001) 

m.u.v. reigewicht-groei gewicht 0-5 (P < 0.05). 

Lengte Lengte Lengte 
Gewicht tarsus tarsus vleugel 
dag 10 dag 5 dag 10 dag 10 

-0.67 

-0.68 

-0.85 

-0.71 

Tabel 11. Kendall1s rangcorrelatiecoëfficiënten van de jongenmaten en de toename van de 

jongenmaten met de weervariabelen (1 e broedsels). 

Tgem. %zon Regen 

Dag 5 Gewicht -0.026 -0.109 -0.197++ 

Tarsus -0.016 -0.110 -0.150+ n = 95 

Dag 10 Gewicht 0.111 0.076 -0.116 

Tarsus 0.223++ 0.196++ -0.063 

Vleugel 0.226++ 0.188+ -0.067 n = 92-93 

Dag 15 Gewicht -0.033 -0.073 0.040 

Tarsus 0.039 0.062 -0.011 

Vleugel 0.218++ 0.261++ 0.026 n = 87-91 

Toename van: 
Dag 0- 5 Gewicht -0.040 -0.125 -0. 220++ n = 94 

Dag 5-10 Gewicht -0.060 -0.140 -0.128 

10-15 Tarsus 0.044 -0.007 -0.053 n = 90-91 

Dag 10-15 Gewicht -0.231++ -0.299++ 0.050 

Tarsus -0.209++ -0.281++ 0.104 
Vleugel -0.07 4 -0 .164+ 0.209++ 11 = 85-90 

+ = p < 0.05; ++ = p < 0.01. 
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Tabel12. Jongenmaten, gemiddeld per nest, opgesplitst voor de verschillende 

habitats (gemiddelde en standaard deviatie), 1 e broedsels. 

Eik Overig loof Naaldhout 

Gewicht dag 5 802.6 161.0 709.8 134.9 770.5 141.2 
dag 10 1408.2 114.7 1425.1 153.8 1463.7 137.9 

dag 15 1684.0 106.5 17 37. 1 116.1 1727.2 86.7 
Tarsus dag 5 122.4 15.8 115.0 12.9 120.1 13.0 

dag 10 179.4 12.0 180.8 10.1 183 .. 6 9.2 

dag 15 192.8 6.2 197.0 4.3 196.2 5.0 

Vleugel dag 10 317.6 52.8 306.1 50.9 318.2 44.1 

dag 15 497.7 43.1 500.4 34.0 506.0 30.8 

n = 12-14 n = 24-29 n = 46-47 

Tabel 13. Toename van de jongenmaten, gemiddeld per nest, opgesplitst voor de 

verschillende ·habitats (gemiddelde en standaard deviatie), 1 e broedsels; 

gewicht dag 0-5 = (gewicht dag 5)- (eigewicht). 

Toename van: Eik Overig loof Naaldhout 

Gewicht dag 0- 5 801.0 161.0 715.4 131.6 768.9 141.2 
dag 5-10 593.1 126.5 715.6 147.4 693.3 123.4 
dag 10-15 269.6 89.9 275.6 131.7 260.1 108.0 

Tarsus dag 5-10 56.4 12.3 66.2 10.3 63.5 9.6 
dag 10-15 13.4 8.9 15.2 7.2 12.4 6.8 

Vleugel dag 10-15 180.1 19.7 187.8 25.4 186.9 20.9 

n = 11-14 n = 23-28 n = 46-47 

+ = p < 0.05 

Anova 

+ 

A nova 

+ 

+ 
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Tabel 14. Gemiddelde variantie van de nestgemiddelden van de jongenmaten in 

de verschillende habitats, 1 e broedsels. 

Eik Overig loof Naald 

Gewicht dag 5 10048.7 11444.8 14241.8 

dag 10 11130.4 18215.6 12388.7 
dag 15 15371.4 12798.1 8205.7 

Tarsus dag 5 66.8 136.1 95.6 

dag 10 43.9 87.2 73.7 

dag 15 26.5 31.2 30.2 
Vleugel dag 10 1407.3 986.0 818.4 

dag 15 410.0 635.7 467.6 

n = 12-14 n = 23-28 n = 46-47 

Tabel15. Minimum en maximum waarden voor de jongenmaten (nestgemiddelden); 

1 e broedsels. 

·Minimum Maximum 

Gewicht dag 5 503.3 1243.7 
dag 10 1024.3 17 33.7 

dag 15 1526.0 1980.0 

Tarsus dag 5 86.4 155.5 

dag 10 147.4 202.2 

dag 15 177.5 207.0 
Vleugel dag 10 189.0 440.0 

dag 15 402.0 569.3 
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Tabel16. Kendall's rangcorrelatiecoëfficiënten van de gemiddelde jongenmaten 

op dag 5, 10 en 15 en de gemiddelde groei van de jongenmaten met de 

hoeveelheid rupsenfaeces in het territorium in verschillende perioden. 

Gewicht 

Tarsus 

Vleugel 

Gewicht 

Tarsus 

Vleugel 

Groei van: 

Gewicht 

Tarsus 

Vleugel 

dag 0-5 

0.036 

0.001 

dag 0-5 

0.036 

0.001 

dag 0-5 

0.044 

Periode 

dag 5-10 

-0.022 

-0.064 

0.028 

Periode 

dag 5-10 

-0.021 

-0.062 

0.030 

Periode 

dag 5-10 

-0.015 

-0.043 

dag 1Q-15 

-0.079 

-0.135 

-0.020 

dag 10-15 

-0.095 

-0.137 

-0.017 

dag 10-15 

-0.023 

0.044 

-0.006 

n = 93-96 

n = 86-95 

n = 93-96 



Tabel 17. Jongenmaten bij broedsels in verschillende dichtheden van Koolmezen (gemiddelde, standaard deviatie). 

Dichtheid = aantal koolmeesbroedsels binnen 7 5 m rond nestkast. 

Dichtheid Koolmezen 

0 1 2 3 A nova 

Gewicht dag 5 737.2 115.9 790.7 155.8 747.9 153.9 712.2 154.7 

dag 10 1442.0 139.3 1447.7 151.7 1482.3 125.7 1399.0 114.7 
Geen significante 

F-waarden 
dag 15 1733.6 100.4 1709.0 85.9 1753.3 115.5 1722.3 96.5 

Tarsus dag 5 116.2 12.0 122.6 13.2 118.2 16.1 114.9 12.3 

dag 10 180.6 10.9 183.9 9.8 184.0 8.0 180.4 8.6 

dag 15 195.6 5.1 196.5 4.9 196.3 6.1 195.9 5.0 

Vleugel dag 10 303.3 47.9 320.7 50.4 328.4 35.0 307.5 39.9 
~ 

dag 15 495.7 34.9 509.1 32.6 510.7 24.9 497.9 32.6 ~ 

I 

n = 33-35 n = 23-26 n = 13-14 n = 17-18 

Tabel18. Toename van jongenmaten bij verschillende dichtheden van Koolmezen (gemiddelden, standaard deviatie). 

Toename van Dichtheid Koolmezen 

0 1 2 3 A nova 

Gewicht dag 0- 5 742.3 110.5 789.1 155.7 746.3 153.9 710.7 154.7 

dag 5-10 702.5 120.5 657.1 156.3 704.3 145.4 704.6 122.1 Geen significante 

dagl0-15 281.8 96.5 234.3 98.4 267.1 110.5 313.1 122.9 F-waarden 

Tarsus dag 5-10 64.4 .9. 9 61.3 9.5 63.5 13.1 67.1 10.6 

dag 10-15 14.3 7.7 11.6 6.7 12.3 4.8 15.8 8.1 

Vleugel dag 10-15 189.3 20.8 182.9 23.6 182.3 19.6 191.3 21.5 

n = 32-35 n = 23-26 n = 12-14 n = 16-18 



Tabel 19. Dichtheid van Kool- en Pimpelmezen in de verschillende habitats (gemiddelde, standaard deviatie). 

Eik Overig loof Naaldhout A nova 

Koolmezen 1.65 1.12 1.61 1. 58 0.82 0.99 

Pimpelmezen 0.35 0.49 0.52 0.63 0.27 0.49 

Kool- en Pimpelmezen 2.00 1.06 2.16 1. 57 1.12 1. 24 

n = 17 n = 31 n = 51 

Tabel 20. Bedekking van eik, overig loof en naaldhout bij verschillende dichtheden van Koolmezen 

(gemiddelde, standaard deviatie). 

Dichtheid Koolmezen 
0 1 2 3 

Totale bedekking 42.0 17.9 37.5 18.0 44.6 17.2 48.0 

Eik 6.3 12.4 7.6 11.8 17.2 17.5 15.1 

Overig loof 11.1 20.4 6.3 12.1 17.8 23.4 19.9 

Naaldhout 24.7 22.1 23.6 17.6 9.7 9.7 14.2 

n = 39 n = 31 n = 17 n = 21 

+ = p < 0. 0 5; ++ = p < 0. 0 1. 

++ 

++ 

20.0 

16.5 

19.7 

11.8 

A nova 

+ 
+ 

++ 

w 
(j) 



Tabel 21. Bedekking van eik, overig loof en naaldhout bij verschillende dichtheden van 

Kool- en Pimpelmezen (gemiddelde, standaard deviatie). 

Dichtheid Kool- en Pimpelmezen 

0 1 2 3 

Totale bedekking 41.4 17.9 37.7 17.7 42.3 19.0 46.1 16.0 
Eik 4.3 8.5 7.8 13.5 16.3 17.4 17.5 15.3 
Overig loof 9.1 17.4 7.6 17.3 11.1 16.4 14.8 18.7 
Naaldhout 28.0 23.5 22.2 17.0 14.8 14.3 13.9 12.0 

4 

49.4 21.4 

10.6 16.7 

29.1 23:8 

11.4 10.9 
n = 30 n = 30 n = 18 n = 16 n = 14 

Tabel 22. Broedselgegevens bij verschillende dichtheden van Koolmezen; eerste broedsels 

(gemiddelde, standaard deviatie). 

Dichtheid Koolmezen 

0 1 2 

Datum 1e ei 29.10 5.04 27.90 5.24 27.82 2.79 27.47 
Geboortedatum 51.46 4.52 50.03 5.08 50.31 2.55 49.85 
Legselgrootte 9.59 1. 21 9.07 1.05 9.63 0.89 9.14 
Aantal jongen geboren 8.45 1.35 7.68 2.01 7.79 2.62 6.68 
Aantal jongen uitgevlogen 7.92 1. 34 7.48 1. 33 7.65 1.81 6.47 

3 

4.50 

3.88 

1.15 

2.45 

1. 93 
n = 36-39 n = 25-31 n = 14-17 n = 19-24 

A nova 

++ 

++ 

+ 

A nova 

+ 

+ 

+ 

~ 
-.:J 



Tabel 23. Gewichten van de jongen, opgesplitst voor dichtheid van broedende Koolmezen en habitat; 1 e broedsels. 

(Gemiddelde van nestgemiddelden, standaard deviatie, n). 

Dag 5 Eik Overig loof Naaldhout 

Dichtheid 0 698.8 28.7 5 672.4 106.5 9 774.1 120.1 21 

" 1 801.0 44.6 4 761.7 175.5 6 799.0 171.2 16 

" 2 748.1 214.7 7 726.7 85.7 4 775.7 50.1 3 

" 3 905.1 176.4 4 664.5 106.2 8 647.2 92.2 6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Dag 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Dichtheid 0 1441.9 112.5 4 1383.9 163.1 9 1467.1 131.6 21 

" 1 1361.1 186.4 4 1439.2 126.3 6 1472.6 153.0 16 

" 2 1419.4 85.0 7 1593.5 125.9 4 1480.7 136.6 3 

" 3 1503.6 78.8 3 1373.3 128.9 8 1381.1 91.4 6 

Dag 15 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtheid 0 1739.6 142.6 5 1720.4 118.1 7 1736.6 88.4 21 

" 1 1647.4 113.8 3 1702.2 91.5 5 1723.6 79.4 15 
I! 2 1683.6 91.8 6 1831.7 120.1 4 1788.0 92.0 3 
I! 3 1729.1 88.7 4 1773.5 95.0 7 1658.2 75.0 6 

~ 
00 

I 



Tabel 24. Tarsuslengte van de jongen, opgesplitst voor dichtheid van broedende Koolmezen en habitat, 1 e broedsels. 

Dag 5 Eik Overig loof Naaldhout 

Dichtheid 0 109.8 2.3 5 110.1 12.5 9 120.3 11.6 21 

" 1 123.2 6.1 4 124.0 13.9 6 122.0 14.8 16 

" 2 119.6 21.8 7 113.3 7.5 4 121.6 10.0 3 

" 3 129.6 15. 6" 4 111.5 6.6 8 109.6 8.9 6 

Dag 10 

Dichtheid 0 173.6 14.9 5 177.1 11.1 9 183.7 8.9 21 

" 1 181.5 6.7 4 183.9 10.6 6 184.5 10.5 16 C,.j 

tO 

" 2 181.3 10.0 7 187.1 2.6 4 186.1 6.9 3 

" 3 187.3 3.2 3 179.5 10.2 8 178.3 7.4 6 

Dag 15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtheid 0 195.2 6.2 5 196.2 4.3 8 196.2 4.0 20 

I! 1 193.0 4.9 4 197.1 3.5 5 196.1 4.4 13 

I! 2 197.1 2.0 6 197.3 3~6 3 197.2 3.2 3 

" 3 193.3 4.3 4 195.8 3.2 7 194.5 5.0 5 



Tabel 25. Vleugellengte van de jongen, opgesplitst voor dichtheid van broedende Koolmezen, 1 e broedsels. 

Dag 10 Eik Overig loof Naaldhout 

Dichtheid , 0 270.4 46.9 5 288.4 45.9 9 317.5 45.1 21 

" 1 323.1 39.6 4 314.1 69.2 6 322.6 47.9 16 

" 2 324.9 38.8 7 341.6 38.9 4 318.7 25.6 3 

" 3 353.3· 48.7 3 298.6 34.9 8 296.6 30.0 6 
--------------------------------------------------------------------------------------------r 
Dag 15 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtheid 0 489.1 14.8 4 495.4 28.5 7 511.3 24.9 19 

I 

" 1 512.3 19.7 3 516.3 29.0 5 510.9 32.2 15 .;:.. 
0 

t! 2 506.4 28.5 7 522.3 21.1 4 505.2 23.2 3 

" 3 518.6 36.2 4 503.1 29.6 7 489.2 20.2 6 



Tabel 26. Gewichten van de jongen, opgesplitst voor dichtheid van broedende Koolmezen en habitat, 2e broedsels. 

Dag 5 

Dichtheid 

" 
" 

Dag 10 

Dichtheid 

" 
" 

Dag 15 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

Eik 

751.0 

754.0 

652.0 

132.8 

0 

0 

1554.4 176.4 

1620.0 0 

1350.0 0 

Overig loof 

3 717.9 

1 841.8 

1 67 3. 7 

3 1458.3 

1 1565.0 

1 1413.6 

92.3 6 

188.0 4 

0 1 

175.5 6 

110.4 3 

73.7 2 

Naaldhout 

807.8 

843.2 

882.5 

1581.4 

1679.1 

1575.0 

144.5 

119.3 

0 

107.3 

88.0 

0 

13 

5 

1 

15 

5 

1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtheid 0 1749.9 189.5 3 1707.2 219.1 6 1802.7 79.6 14 

" 1 1818.0 0 1 1698.0 152.6 3 1837.3 24.6 4 

" 2 1675.0 0 1 1620.0 99.0 2 1686.7 0 1 

I 

~ 
1-' 



Tabel 27. Tarsuslengten van de jongen, opgesplitst voor dichtheid van broedende Koolmezen en habitats, 2e broedsels. 

Dag 5 

Dichtheid 0 

" 1 

" 2 

Dag 10 

Dichtheid 0 

" 1 

" 2 

Dag 15 

Dichtheid 0 

" 1 

" 2 

Eik 

118.2 

114.4 
112.0 

191.4 

193.4 

179.4 

199.2 

205.2 

199.7 

Overig loof Naaldhout 

11.5 3 123.9 

0 1 126.3 

0 1 120.3 

8.9 2 189.0 

0 1 193.6 

0 1 187.4 

6.4 3 

0 1 

0 1 

201.1 

202.8 

197.9 

7.9 6 127.1 

15.2 4 127.3 

0 1 132.5 

8.4 6 190.5 

4.6 3 193.6 

1. 5 2 190.7 

4.5 6 

4.1 3 

1. 7 2 

199.4 

201.7 

206.3 

12.8 13 

7.5 5 

0 1 

5.3 15 

5.1 5 

0 1 

2.3 

4.3 

0 

14 

4 
1 / 

~ 
t-:) 

I 



Tabel 28. Vleugellengten van de jongen, opgesplitst voor dichtheid van broedende Koolmzen en habitat, 2e broedsels. 

Dag 10 

Dichtheid 
I! 

I! 

Dag 15 

Dichtheid 
I! 

I! 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

327.9 

325.0 

304.0 

512.9 

514.0 

490.0 

Eik 

42.5 3 

0 1 

0 1 

26.4 3 

0 1 

0 1 

Overig loof Naaldhout 

331.7 20.5 5 345.9 

370.9 23.4 3 352.7 

319.3 1.0 2 353.7 

514.7 33.7 6 526.5 

531.9 21.2 3 532.0 

504.1 3.3 2 546.7 

29.2 

28.6 

0 

18.5 

13.7 

0 

15 

4 

1 

13 

4 

1 
I 

.;:.. 
w 
I 



Tabel 29. Legselgegevens, opgesplitst voor dichtheid van broedende Koolmezen en habitat, 1 e broedsels 

(gemiddelde, standaard deviatie, n). 
-

Datum 1e ei Eik Overig loof Naaldhout 

Dichtheid 0 26.33 2.50 6 27.88 6.54 9 30.25 4.65 24 
11 1 26.14 7.08 7 31.33 3.07 6 27.44 4. 72 18 
11 2 27.62 2. 77 8 27.16 2.23 6 29.66 4.04 3 
11 3 26.50 4.46 6 27.55 5.05 9 28.33 4.27 6 

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

Legselgrootte 
---------------------------------------------------------------------------------------------

0 8.83 0. 75 6 9.88 1.62 9 9.66 1.09 24 
1 8.33 1. 21 6 9.66 0.81 6 9.11 0.96 18 

2 9.87 0.83 8 9.80 0.84 5 8.66 0.58 3 

3 8.66 0.82 6 9.66 1. 32 9 8.83 0.98 6 

Aantal geboren jongen 
---------------------------------------------------------------------------------------------

0 7.80 1. 30 5 8.66 1. 66 9 8. 50 1. 25 24 
1 7.00 2.00 7 8.83 1. 47 6 7.55 2.09 18 

2 8.25 1.83 8 6.50 3.83 6 8.33 0. 57 3 

3 6.00 1. 22 5 6.33 3.27 9 8.00 1.00 5 

Aantal uitgevlogen jongen 
---------------------------------------------------------------------------------------------

0 

1 

2 

3 

6.80 

6.25 

8.00 

5.80 

1. 30 5 

2.22 4 

1. 41 7 
1.48 5 

7.75 1.04 

8.16 1. 47 

7.00 2.94 

6.12 2.47 

8 

6 

4 

8 

8.21 

7.53 

8.33 

7.50 

1. 35 

0. 74 

0.57 

1.05 

23 

15 

3 

6 

I 

""' ""' 



Tabel 30. Legselgegevens, opgesplitst voor dichtheid van broedende Koolmezen en habitat, 2e broedsels 

(gemiddelde, standaard deviatie, n). 

Datum 1e ei Eik Overig loof Naaldhout 

Dichtheid 0 70.25 2.36 4 76.33 7.73 6 77.06 9. 77 17 
11 1 69.00 0 1 75.75 10.44 4 76.80 7.16 5 
11 2 69.00 0 1 81.33 13.05 3 65.00 0 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Legselgrootte 

0 8.00 1.63 4 

1 7.00 0 1 

2 6.00 0 1 

Aantal geboren jongen 

0 7.33 

1 5.00 

2 6.00 

Aantal uitgevlogen jongen 

0 7.00 

1 5.00 

2 5.00 

1.53 3 

0 1 

0 1 

1.00 

0 

0 

3 

1 

1 

8.00 1.87 

7. 50 1. 29 

8. 00 1. 00 

6.60 2.51 

5.75 1.71 

8.00 0 

6.17 

5.67 

6.50 

1. 72 

1. 53 

0.71 

5 

4 

3 

5 

4 

2 

6 

3 

2 

7.37 1.63 16 

7.60 1.14 5 

7. 00 0 1 

6. 27 

6.20 

5.00 

1.87 

0.84 

0 

6. 00 1. 71 

6. 00 1.00 

4.00 0 

15 

5 

1 

16 

5 

1 

I 

>~'>-

""' I 
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Tabel 31. Kendall's rangcorrelatiecoëfficiënten tussen de totale hoeveelheid 

rupsenfaeces en de bedekking van de verschillende boomsoorten, 

2e broedsels (n = 52). 

Totale bedekking 

Bedekking eik 

Bedekking overig loof 

Bedekking naaldhout . 

0.44 ++ 

0.28 + 

0.09 

0.23 + 

+ = p < 0. 0 5; ++ = p < 0. 0 1. 

Tabel 32. Jongenmaten, opgesplitst voor habitats met overwegend eik, 

overig loof of naaldhout, 2e broedsels (gemiddelde, standaard deviatie). 

Eik Overig loof Naaldhout A nova 

Gewicht dag 5 731.8 104.0 758.9 139.1 821.1 132.5 
dag 10 1526.6 161.6 1479.2 147.4 1604.4 107.0 + 
dag 15 17 48.6 143.3 1688.8 175.5 1803.9 75.4 

Tarsus dag 5 116.2 8.5 124.4 10.2 127.4 11.1 
dag 10 188.9 8.2 190.0 6.7 191.2 5.2 
dag 15 200.5 5.2 200.9 4.1 200.2 3.1 

Vleugel dag 10 322.6 31.8 341.0 27.6 347.7 27.7 
dag 15 508.5 21.3 517.4 27.6 528.9 17.3 

n = 4-5 n = 10-11 n = 18.21 

Tabel 33. Toename van de jongenmaten, opgesplitst voor habitats met overwegend 

eik, overig loof of naaldhout, 2e broedsels (gemiddelde, standaard deviatie). 

Toename van 

Gewicht dag 0- 5 
dag 5-10 
dag 10-15 

Tarsus dag 5-10 

dag 10-15 

Vleugel dag 10-15 

Eik 

750.0 108.3 

794.8 69.0 

221.9 59.3 

71.0 5.6 

13.5 5.2 

186.0 12.6 

n = 4-5 

Overig loof Naaldhout A nova 

767.7 153.1 807.7 113.5 geen signifi-

718.6 114.5 787.8 104.3 cant 
F-waarden 

209.6 106.0 . 200.3 70.4 
64.7 7.8 63.9 8.8 

11.0 3.2 10.1 4.2 
178.6 19.5 183.0 11.2 
n = 9-11 n = 17-19 
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Tabel 34. Bedekking van eik, overig loof en naaldhout bij verschillende dichtheden 

van Koolmezen (gemiddelde, standaard deviatie) 2e broedsels. 

Dichtheid Koolmezen 
0 1 2 A nova 

Totale bedekking 40.7 20.2 31.0 22.5 60.2 0.4 + 
Bedekking eik 7.8 10.2 6.8 16.5 16.0 24.8 

overig loof 11.2 16.7 12.2 18.9 33.0 26.8 
naaldhout 21.7 19.9 12.3 14.8 11.2 17.3 

n ; 31 n = 13 n = 5 

+ = p < 0.05. 

Tabel 35. Legselg~gevens van de 2e broedsels bij verschillende dichtheden van 

Koolmezen (gemiddelde, standaard deviatie). 

Dichtheid Koolmezen 

0 1 2 

Datum 1e ei 75.97 8.99 74.92 9.65 75.60 12.20 
Geboortedatum 93.71 8.21 93.46 9.72 89.25 4.27 
Legselgrootte 7.69 1. 67 7.58 1. 08 7. 40 1.14 
Aantal jongen geboren 6.65 1. 95 5. 75 1. 21 6.75 1. 50 
Aantal eieren niet uitgekomen 0.55 0.85 1.00 0.91 0.60 0.89 
Aantal dode jongen 0.06 0.25 0.08 0.28 1.80 4.03 

n = 26-31 n = 13 n = 4-5 

Tabel 36. Jongenmaten, bij verschillende dichtheden van Koolmezen, 2e broedsels 

(gemiddelde, standaard deviatie). 

A nova 

Geen 
significant 

F-waarden 

0 1 2 A nova 

Gewicht dag 5 776.2 126.3 833.7 137.4 736.1 127.3 
dag 10 1541.2 134.8 1634.5 100.9 1438.0 105.1 + 
dag 15 1768.5 137.9 1782.6 108.9 1650.4 67.3 

Tarsus dag 5 125.4 11.1 125.6 10.8 121.6 10.3 
dag 10 190.1 5.9 193.6 4.3 186.2 4.9 
dag 15 199.8 3.4 202.5 3.8 200.4 4.2 

Vleugel dag 10 340.8 28.4 356.1 27.3 324.1 21.0 
dag 15 520.7 23.6 529.7 15.8 511.2 24.7 

n = 23-26 n = 8-10 n = 3-4 
+ - p < 0.05. 
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Tabel 37. Toename van jongenmaten, bij verschillende dichtheden van Koolmezen, · 

2e broedsels (gemiddelde, standaard deviatie). 

Dichtheid Koolmezen 

0 1 2 

Toename van: 

Gewicht dag 0- 5 764.6 107.0 832.1 137.4 776.5 147.5 
dag 5-10 763.3 97.5 789.0 135.2 692.7 5.2 
dag 10-15 218.7 74.7 170.1 57.6 212.4 132.6 

Tarsus dag 5-10 64.0 8.0 66.6 9.7 64.6 5.5 
dag 10-15 10.5 4.0 9.9 2.9 14.2 4.8 

Vleugel dag 10-15 184.2 13.5 173.6 15.7 187.1 4.2 

n = 21-24 n = 8-10 n = 2-4 

A nova 

Geen 

significante 

F-waarden 

Tabel 38. Gewicht en leeftijd van de ouders bij verschillende dichtheden van Koolmezen, 

2e broedsels (gemiddelde, standaard deviatie). 

Gewicht mannetje 

vrouwtje 

Leeftijd mannetje 

vrouwtje 

1775.9 

1749.4 

2.56 

3.00 

0 

n = 17-31 

9 = p < 0. 0 5; ++ = p < 0. 01. 

59.6 

117.1 

0.84 

1. 34 

Dichtheid Koolmezen 

1 2 

1751.7 29.2 1876.7 68.1 

1795.3 144.7 1757.5 52.5 

3.87 1. 25 2.33 0. 58 

3.31 1. 32 3.40 1.14 

n = 6-13 n = 3-5 

Tabel 39. Correlaties van maten van mannetje en vrouwtje van een paar (n = 73-98). 

Mannetje 

Gewicht Tarsus Vleugel 

Gewicht -0.063 0.097 -0.269+ 
Q) Tarsus -0.093 0.061 -0.161 .,....., 
~ 

s: Vleugel 0.177 0.100 0.348++ ;::j 
0 
~ Leeftijd -0.016 -0.072 0.275+ > 

+ = p < 0.05; ++ = p < 0.01; +++ = p < 0.001. 

Leeftijd 

-0.093 

-0.144 

0.184 

0.373+++ 

A nova 

+ 

++ 
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Tabel 40. Correlaties maten van het mannetje onderling, n = 75-78. 

Gewicht 

Tarsus 

Vleugel 

Tarsus 

0. 281+ 

Vleugel 

0.244+ 

-0.038 

Leeftijd 

0.186 

-0.174 

0.561+++ 

Correlaties maten van het vrouwtje onderling, n = 86-93. 

Tarsus Vleugel Leeftijd 

Gewicht 

Tarsus 

0.582+++ 0.199 

0.053 

-0.057 

:-0.057 
Vleugel 0.416+++ 

+ = ~ < 0.05; +++ = p < 0.001. 

Tabel 41. Erfelijkheidsgraden 1 e broedsels (regressie van nakomelingen 

op ouders, standaard fout). 

Gewicht 

Zonen 

Dochters 

Beide 

Tarsus 

Zonen 

Dochters 

Beide 

Vleugel 

Zonen 

Dochters 

Beide 

+ = p < 0.05; 

Ouder 
gemiddelde 

0.40 0.21 

0.23 0.23 

0.37 0.21 
n = 63-66 

Ouder 
gemiddelde 

0.19 0.21 

0.15 0.10 

0.00 0.10 
n = 59-61 

Ouder 
gemiddelde 

0.24 0.22 

0.52+ 0.23 

0.38 0.22 
n = 65-67 

++ = p < 0. 01. 

Mannetje Vrouwtje 

0.04 0.31 0.63+ 0.25 

0.29 0.32 0.55+ 0.25 

0.31 0.31 0.65++ 0.24 
n = 65-68 n = 74-79 

Mannetje Vrouwtje 

-0.01 0.16 0.41++ 0.13 

0.14 0.16 0.35+ 0.13 

-0.01 0.15 0.23 0.13 
n = 64-65 n = 72-74 

Mannetje Vrouwtje 

0.10 0.38 0.44 0.35 

0.51 0.40 0.75+ 0.36 

0.16 0.39 0.63 0.34 
n = 65-68 n = 79-81 
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Tabel 42., Erfelijkheidsgraden in habitats met overwegend eik, overig loof 

of naaldhout (regressie nakomelingen op ouders, standaard fout) 

1 e broedsels. 

Eik Ouder 
gemiddelde Mannetje Vrouwtje 

Gewicht 0.49 0.49 1.65+ 0.65 1.43+ 0.58 
Tarsus 0.03 0.25 0.06 0.34 0.14 0.38 
Vleugel 0.29 0.50 -0.46 1. 09 2.67+ 1.14 

n = 12-14 n = 13-15 n = 14-16 -
-----------------------------------------------~------------------

Overig loof Ouder 
gemiddelde Mannetje Vrouwtje 

Gewicht 0.15 0.44 0.55 0. 72 0.29 0.51 
Tarsus -0.38 0.13 -0.50+ 0.21 -0.14 0.22 
Vleugel 0.00 0.62 -0.45 0. 73 0.44 0.78 

n = 18-19 n = 19-20 n = 21-23 

Naaldhout Ouder 
gemiddelde Mannetje Vrouwtje 

Gewicht 0.47 0.32 -0.35 0.40 0.61+ 0.30 
Tarsus 0. 27 0.15 0.24 0.21 0.43 0.18 
Vleugel 0.49 0.28 0.71 0.54 0.52 0.43 

n = 28-36 n = 30-36 n = 37-43 

+ = p < 0.05. 
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Tabel 43. Erfelijkheidsgraden 2e broedsels (regressie van nakomelingen op 

ouders, standaard fout). 

Gewicht 

Zonen 

Dochters 

Beide 

Tarsus 

Zonen 

Dochters 

Beide 

Vleugel 

Zonen 

Dochters 

Beide 

Ouder 
gemiddelde 

0.39 0.60 
-0.01 0.57 

-0.15 0. 37 
n = 21-22 

Ouder 
gemiddelde 

0.37 0.22 

0.26 0.23 

0.37 0.25 
n = 21-22 

Ouder 
gemiddelde 

0.11 0. 37 

-0.42 0. 38 

0.18 0.39 

n = 18-23 

+ = p < 0.05; ++ = p < 0.01. 

Mannetje 

-0.76 0.63 
-0.98 0.64 

-0.21 0.73 
n = 22-24 

Mannetje 

-0.11 0.27 

0.13 0.29 

0.01 0.27 
n = 23-24 

Mannetje 

0. 37 0.73 

-0.84 0.72 

0. 27 0.52 

n = 22-23 

Vrouwtje 

0.91+ 0.38 
0.34 0.36 

0.46 0.39 
n = 32-33 

Vrouwtje 

0.43+ 0.18 

0.49++ 0.16 

0. 54++ 0.17 
n = 34-35 

Vrouwtje 

0.33 0.50 

-0.08 0.60 

0. 57 0.47 

n = 33-35 
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Tabel 44. Erfelijkheidsgraden in verschillende habitats, 2e broedsels 

(regressie nakomelingen op ouders, standaard fout). 

Loofhout 

Gewicht 

Tarsus 

Vleugel 

Naaldhout 

Gewicht 

Tarsus 

Vleugel 

Ouder 
gemiddelde 

-1.35 1. 56 

0.62 0. 73 

0.66 0.65 
n = 8-9 

Ouder 
gemiddelde 

0.03 0.54 

0.46 0.34 

0.09 0.44 

n = 9-12 

Mannetje Vrouwtje 

-0.32 1. 21 0.35 0.92 

0.24 0.52 0.68 0.38 

1.01 0.71 0.28 0. 73 
n = 9-10 n = 12-13 

Mannetje Vrouwtje 

-1.43 0.65 0.65 0. 37 

-0.29 0.61 0.65 0.21 

-0.62 0.86 0.62 0.41 

n = 9-12 n = 16-18 

Tabel 45. Erfelijkheidsgraden voor vrouwtjes van 2 kj., 1 e broedsels 

(regressie nakomelingen op ouders, standaard fout) 

Ouder 
gemiddelde Vrouwtje 

Gewicht zonen 0. 71 0.29 0.86+ 0.42 
dochters 0.50 0.31 0.88+ 0.39 
beide 0.50 0.31 0.83 0.42 

Tarsus zonen 0. 27 0.15 0.55+ 0.23 

dochters 0.23 0.18 0.48 0.25 

beide 0.30+ 0.15 0.67+ 0.28 

Vleugel zonen 0.31 0.35 0.59 0. 76 

dochters 0.46 0. 37 0.78 0.78 

beide 0.38 0.38 0.89 0.78 

n = 29-34 n = 29-35 

+ = p < 0.05. 
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Tabel 46. Erfelijkheidsgraden voor vrouwtjes ouder dan 2 kj, 1 e broedsels 

(regressie nakomelingen op ouders, standaard fout). 

Ouder 
gemiddelde Vrouwtje 

Gewicht zonen -0.10 0.34 0.47 0.31 
dochters -0.13 0.35 0.31 0.33 
beide -0.01 0.29 0.33 0.28 

Tarsus zonen -0.04 0.15 0.37+ 0.15 
dochters -0.06 0.12 0. 31+ 0.15 
beide 0.02 0.13 0.35 0.14 

Vleugel zonen 0.20 0.39 0.35 0.50 
dochters 0.55 0.39 0.49 0.50 
beide 0.25 0. 39 0.18 0.51 

n = 30-32 n = 42-45 

+ = p < 0.05. 

Tabel 47. Erfelijkheidsgraden voor vrouwtjes van 2 kj, 2e broedsels 

(regressie nakomelingen op ouders, standaard fout). 

Ouder 
gemiddelde Vrouwtje 

Gewicht zonen 0.56 0.77 0.93 0.72 
dochters -0.11 0.82 0.12 0.78 
beide 0.04 0.79 0.56 0. 74 

Tarsus zonen 0.40 0.40 -0.12 0.50 
dochters 0.39 0.50 0.69 0.26 
beide 0.60 0.39 0.35 0.42 

Vleugel zonen 0.39 0.78 0.95 1. 54 

dochters -0.33 0.60 -1.23 1.04 

beide 0.27 0.63 -0.22 1. 28 
n = 8-10 n = 10-12 
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Tabel 48. Erfelijkheidsgraden voor vrouwtjes ouder dan 2 kj, 2e broedsels 

(regressie nakomelingen op ouders, standaard fout). 

Ouder 
gemiddelde Vrouwtje 

Gewicht zonen -0.23 1. 25 0.89 0.46 

dochters -0.45 0.87 0.36 0.36 

beide -0.56 1. 70 0.58 0.61 

Tarsus zonen 0. 37 0.29 0.55+ 0.18 

dochters 0.24 0.26 0.47 0.20 

beide 0.32 0.34 0 .. 59++ 0.20 

Vleugel zonen 0.05 0.49 -0.82 0.54 

dochters -0.40 1. 24 0.65 0.79 

beide -0.10 0.57 -0.05 0.71 

n = 11-14 n = 20-24 

+ = p < 0.05; ++ = p < 0.01. 
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Fig. 1. Schematisch verloop van het volume rupsenfaeces (in mm 3 /uur. 616 cm 2 ) in verschillende boomgroepen, 
uitgezet tegen de aprildatum. 
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Fig. 2. Volume rupsenfaeces onder eik, uitgezet tegen de aprildatum. 
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Fig. 3. Volume rupsenfaeces onder overig loof, uitgezet tegen de aprildatum. 
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