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1. Inleiding
In het populatiebiologisch onderzoek aan de koolmees (Parus major)

wordt

o.a. gekeken naar de invloed van oecologisch belangrijke eigenschappen; m.a.w.
eigenschappen die direct te mal<en hebben met de overleving van een individu
of een soort (bijv. lichaamsgrootte, gewicht, snavelgrootte, legselgrootte of
1e-ei datum).
In natuurlijke populaties blijken deze eigenschappen vrij veel variatie te vertonen.
In het onderzoek wordt deze variatie in verband gebracht met de overleving
van de individuen (zie o.a. van Balen 1967 en 1973; Garnett 1981; Kluyver 1951
en 1971; van Noordwijl< et al., 1980; Perrins 1965 en 1971). Vaak wordt daarbij
aangenomen, dat deze eigenschappen een bepaalde optimale waarde bereikt hebben
door natuurlijke selectie (zie bijv. Perrins, 1965 en 1971 voor legselgrootte; Lack
1955 en Perrins 197 0 voor legdatum). Een eerste vereiste voor zo'n evolutionaire
adaptatie is, dat er voor deze eigenschappen genetische variatie bestaat. In theorie
wordt dit ook aangenomen (zie Abbott et al., 1977), maar tot voor kort is dit
echter in natuurlijke populaties nauwelijks onderzocht.
Ook vanuit oecologisch standpunt is kennis van de genetische variatie in natuurlijke populaties van belang, omdat de mate van genetische variatie aangeeft,
hoe snel een populatie door adaptieve selectie kan veranderen (zie Falconer
1981).
In verband met mogelijke evolutionaire vet'anderingen en oecologische aanpassingen moet daarom de vraag gesteld worden: In welke mate is de waargenomen
variatie van oecologisch belangrijke eigenschappen erfelijk bepaald?
Een belangrijke kwantitatieve grootheid hiervoot' is de erfelijkheidsgraad ('heritability', symbool h2), welke aangeeft hoe groot het aandeel van de genetische variatie
is in de totale waargenomen (= fenotypische) variatie.
Volgens de klassieke theorie (Muller 1 1950) is er slechts geringe genetische variatie.
Alleen voor enkele genloci zou een individu heterozygoot zijn, zodat evolutionaire
veranderingen alleen over een zeer lange tijdsduur mogelijk zijn. Volgens de
zgn. evenwichtstheorie

(Wright~

1960) echter, zijn individuen in een natuurlijke

populatie voor een groot deel van hun genloci heterozygoot, zodat natuurlijke
populaties zich voortdurend in een "veranderend evenwicht" bevinden. Evolutionaire
veranderingen kunnen dan ook op vrij korte termijn plaatsvinden.
Perrins & Jones (1974), Garnett (1976 en 1981), Ojanen et al. (1979), Van Noordwijk et al. (1980, 1981a, b en c) hebben voor de koolmees laten zien, dat bij deze
eigenschappen inderdaad 25 tot 75% (afhankelijk van de eigenschap) van de fenatypische variatie genetisch bepaald kan zijn (zie ooi< Boag & Grant 1978; Smith
& Zach 1979; Smith & Dhondt 1980; Dhondt 1982; Boag 1983 voor andere vogelsoor-
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ten). Hier tegenover staan de resultaten van Klerks (1981), die onder relatief
slechte milieuomstandigheden voor de tarsuslengte (een maat voor lichaamsgrootte) een erfelijkheidsgraad van nagenoeg 0 vond (zie ook Van Noordwijk 1982).
Dit heeft geleid tot het opzetten van een onderzoek dat tot doel heeft
de interacties tussen de genetische factoren en de milieufactoren tijdens de
groei van de nestjongen te analyseren. Hiervoor is de volgende hypothese geformuleerd:
"De erfelijkheidsgraad voor lîchaamsgrootte is in een natuurlijke populatie onder
"

goede milieuomstandigheden groter dan onder slechte omstandigheden"·
Naast bovenstaande onderzoel<sresultaten is voor deze hypothese het volgende
argument aan te voeren: De nestjongen hebben van hun ouders een bepaalde,
genetisch vastgelegde, lichaamsgrootte meegekregen. Wanneer de milieuomstandigheden slecht zijn (koud weer, veel neerslag, weinig voedsel) zullen de nestjongen
in hun groei achterblijven (zie Van Balen 1973) en zodoende niet hun genetische
geprogrammeerde grootte bereiken. Hierdoor zullen de jongen in lichaamsgrootte
achterblijven bij hun ouders en dit kan de erfelijkheidsgraad sterk beïnvloeden
(zie 2.6). Uit de studie van Van Balen (1973) blijkt dat de luchttemperatuur op
zich weinig invloed heeft op de groei van de jongen; Dhondt (197 0) daarentegen
vond een positieve correlatie tussen de luchttemperatuur en het uitvlieggewicht.
De invloed van de luchttemperatuur kan zowel lopen via de stofwisseling van
de jongen, als ook indirekt via de groei van en rijkdom aan prooidieren (Kluyver
1951; Dhondt 1971; Bryant 1975). De hoeveelheid en vooral de duur van de neerslag
is bepalend voor de tijd die ouders kunnen besteden aan het voedselzoeken en
dientengevolge beïnvloedt de neerslag de groei van de jongen(Kluyver 1951 en
Gibb 19 55). De beschikbare hoeveelheid voedsel heeft direct invloed op de groei
van de nestjongen, in naaldbossen meer dan in loofbossen (zie Van Balen 1 1973).
In het bovenstaande is steeds over de groei van nestjongen gesproken. Nu is
uiteraard niet de groei de vergelijkingsgrootheid tussen ouders en jongen, maar
het eindpunt van de groei, de zgn. "uitvliegmaten". Wanneer de groei van nestjongen tegen de tijd wordt uitgezet ontstaat een sigmoide curve (Gibb 1950; Van
Balen 1973; Schifferli 1973), m.a.w. de lichaamsgrootte bereikt een plafond,
dat de "uitvliegmaten" bepaalt. Voor de tarsuslengte is dit bereikt op de lle13e levensdag (Van Noordwijk 1977), voor het lichaamsgewicht rondom de 15e
levensdag (Gibb 1950; Royama 1966; Van Balen 1973; Schifferli 1973). Nu blijkt
dat jongen die aanvankelijk iets in groei achterbleven, deze achterstand weer
inhalen door langer door te groeien, zodat uiteindelijk bijna hetzelfde plafond
bereikt wordt (zie Schifferli 1973). Voorwaarde hiervoor is dat de voedselsituatie
gunstig is. Jongen, die ver in de groei achtergebleven zijn, houden uiteindelijk
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een lagere lichaamsgrootte (Schifferli 197 3). Een lagere lichaamsgrootte is gecorreleerd met een kleinere overlevingskans (Perrins 1965 en Garnett 1981). Naast
een directe beïnvloeding· via de bereikte lichaamsgrootte, beïnvloedt het milieu
dus ook indirect de erfelijkheidsgraad voor lichaamsgrootte, via de overlevingskans.
Deze relatie tussen milieu en erfelijl<heidsgraad wordt onderzocht in een meerjarig
onderzoek. De vraagstelling voor dit onderzoek luidt:
" Is het mogelijk de milieuvariatie (m.n. de voeçlings- en weersomstandigheden)
van een natuurlijke populatie van koolmezen systematisch te kwantificeren;
en bestaat er tussen de te bepalen erfelijkheisgraden voor lichaamsgrootte van
deze koolmezen en de gemeten milieuvariatie een zodanig· verband~ als bovenstaande hypothese suggereert?"
De milieuvariatie kan waargenomen worden tussen de verschillende jaren (voor
zowel voedsel- als weersfactoren), maar ook per jaar tussen de verschillende
territoria (voor voedsel).
In het kader van het genoemde onderzoek zullen in dit verslag de resultaten
van het broedseizoen 1982 besproken worden. Met name de voedselverschillen
tussen de territoria en de berekende erfelijkheidsgraden voor lichaamsgewicht,
vleugellengte en tarsuslengte (zie 3.6). Vooraf zal de gebruikte methode besproken
worden; in het bijzonder de methode van de zgn. kwantitatieve genetica. Het
onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met H.P. Koelewijn (zie verder Koelewijn
1984).

Naast het hier te beschrijven onderzoek op Vlieland (zie 2.2), is bovengenoemde
hypothese ook experimenteel getoetst, zie daarvoor Scheemaker (i984) en Van
de Meent (1984).
2. Materiaal en methode
2.1. Algemeen
i. ·H~tjn ~~inleiding g~noemd<?

9nderzoek woru·L ui ~gevoerd d()or he~ !nstituut ~oor

Oecologisch Onderzoek (I.O.O.) te Heteren, vnl. het oecologische deel van het
onderzoek, en de vakgroep Populatie- en Evolutie Biologie (P .E.B.) van de Rijksuniversiteit Utrecht, vnl. het genetische deel. Als onderzoeksobject- en terrein
is: voor· het hier te beschrijven gedeelte van het onderzoek. gekozen voor de
koolmeespopulatie op Vlieland. Het waddeneiland Vlieland: omdat het door zijn
geïsoleerde ligging zeer geschikt is voor populatiegenetisch onderzoek. De koolmees: omdat deze holenbroeder zeer frequent gebruik maal<t van aangeboden
nestkasten als broedplaats (bij voldoende aanbod van nestkasten tijdens het broedseizoen, uiteraard voldoende verspreid over het gebied, broedt nagenoeg de hele
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populatie in nestkasten). Dientengevolge kunnen koolmezen vrij gemakkelijk
gewogen en gemeten worden.
De koolmeespopulatie op Vlieland wordt sinds 1955 jaarlijks bestudeerd. In
het broedseizoen 1982 zijn hieraan de eigrootte, legdatum en legselgrootte, enkele
lichaamsmaten (gewicht, tarsuslengte en vleugellengte) en enkele oecologische
factoren (weersgesteldheid en de hoeveelheid beschikbaar voedsel) bepaald. De
resultaten hiervan zijn gebruikt in deze analyse van de relatie tussen de milieufactoren en de erfelijkheidsgraad voor lichaamsgrootte.
2.2. Beschrijving van het onderzoeksgebied
Vlieland is een eiland in de Waddenzee, op 53020'NB, 5ow1, en bestaat voor
het grootste gedeelte uit boomloze duinen en een zandvlakte. Er bevinden zich
vijf beboste gebieden, met hun ligging volgens fig. 1.

1ffi[] bos

gebied I: Bos bij dorp Oost-Vlieland - gemengde vegetatie vnl. bestaande uit
Pinus nigra en Picea sitehensis met verspreid enkele loofbomen (vnl.
Quercus robur, Acer pseudo:;platanus en opslag van Prunus serotina
en Sorbus aucuparia, vooral langs de open gebieden, zoals vijvers
en recreatievelden). Aan de noordoost kant bevinden zich enkele
gebieden met alleen loofbomen: langs de camping een gebied met
vnl. Quercus robur en ondergroei van Sorbus aria en langs de Havenweg
een strook van gemengd oud loofbos met ondergroei en een zoom
van Quercus robur struiken. Het gebied wordt in de zomer intensief
bezocht door toeristen .

•

•
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gebied II: Lange Paal - op de hoger gelegen gronden (westelijk en noordelijk)
beplant met Pinus

nigr~.

Langs de paden en in het westelijk, lager

gelegen deel groeien loofbomen (vnl. Betula pubescens, Sarbus aucuparia, Alnus glutinosa en Acer pseudoplatanus).
gebied III: Nieuwe Kooi - vegetatie bestaat vnl. uit Pinus nigra met rond de
eendenkooi-plas en langs de noordwestelijke zoom vnl. loofbomen
(Alnus glutinosa, Betula pubescens) met ondergroei van Rubus spec.
gebied IV: Oude Kooi - een gebied met alleen loofbomen, vnl. Alnus glutinosa
en Betula pubescens.
gebied V: Bomenland - een zeer gevarieerd gebied, met stukken naaldhout (Pinus
nigra) en stul<ken loofhout (gemengd) en gemengde stukken (met o.a.
Picea sitchensis).
Vanaf 1902 zijn de naaldbossen aangeplant en in 1955 zijn in deze bossen (totaal
~

225 ha) 140 nestkasten opgehangen. Dit aantal is herhaaldelijk uitgebreid. In

1982 hingen er 308 nestkasten (I 171*, II 17, lli 34, IV 16 en V 42). De verschillende

gebieden worden onderling gescheiden door boomloze duinen, over een lengte
van

~

1 km. Gebied IV is voor het publiek afgesloten en de gebieden II, III en

V worden dagelijks door een gering aantal toeristen bezocht. Gebied I wordt
het meest door toeristen bezocht (vooral in de maanden juni, juli en augustus),
maar toch is de verstoring die dit geeft betrekkelijk gering(± 5% van de broedsels).
De nestkasten hangen

~

3 m boven de grond aan de van het dichstbijzijnde pad

afgekeerde zijde van de boomstammen.

*

Ook in tuinen van de woningen in het dorp hangen nestkasten (28). Deze zijn
wel gevolgd en eventueel de vogels gemeten, maar in dit onderzoek verder
buiten beschouwing gelaten.

2.3. Keuze en prioriteit van lichaamsmaten

Voor

~1et

bepalen van de lichaamsgrootte van koolmezen zijn drie parameters

gebruikt, nl. het gewicht, de vleugellengte en de tarsuslengte. Het gewicht lijkt
hiervan de beste maat, omdat het een maat is voor het gehele lichaam, terwijl
vleugellengte en tarsuslengte maten zijn voor extremiteiten. Van Balen (1967)
en Garnett (1976) hebben echter laten zien dat het gewicht per seizoen varieert
en dat ook tijdens de broedperiode het gewicht van de

.

~

~~

sterk afneemt. Gewicht
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is daarom niet alleen een maat voor lichaamsgrootte, maar ook voor de conditie
van de vogels, zeker van de volwassen vogels. De vleugellengte varieert met
de leeftijd van de vogels en is aan slijtage onderhevig (van Balen 1967 en Garnett
1976), zodat van de drie parameters de tarsuslengte de meest betrouwbare maat
is voor lichaamsgrootte. Een ander groot voordeel van de tarsuslengte is, dat
deze maat in tegenstelling tot de twee andere, nauwelijks meer verandert na
het uitvliegen (Klerks 1981 en Garnett 1981 noemen beide een correlatiecoëfficiënt
van 0, 9 voor de tarsuslengte van 15e dags nestjongen en teruggevangen vogels).
2.4. Werkwijze in het veld
De lichaamsgrootte van koolmezen wordt beïnvloed door een aantal factoren.
Van Balen (1973) noemt o.a. de geboortedatum. Om de geboortedatum van de
jongen te kunnen voorspellen werd omstreeks 2 0 april begonnen met de controle
van de nestkasten op de aanwezigheid van nestmateriaal of eieren. Omdat koolmezen 1 ei per dag leggen, en normaal ook continu doorleggen tot het legsel voltooid
is (Kluyver 1951), kon van een nog niet compleet legsel berekend worden wanneer
de vogel met het leggen begonnen was (de zgn. 1e-ei datum).
Van de enkele legsels die bij de eerste controle al compleet waren, werd de 1eei datum geschat. Met enige ervaring is deze wel vast te stellen, doordat een
ei naarmate het langer bebroed is, minder doorschijnend/doorzichtig wordt.
Omdat koolmezen na het leggen van het laatste ei meestal direct met broeden
beginnen (Kluyver 1950), en de broedduur een vastgestelde tijd in beslag neemt
(Gibb 1950 zie tabel 1), kan m.b.v. de 1e-ei datum, de legselgrootte en de broedduur, de geboortedag van de jongen berekend worden.
In 1982 echter hielden veel vogels een broedpauze, wat inhoudt dat na het
leggen van het laatste ei gewacht wordt met het broeden. Ook werden legpauzes
waargenomen, m.a.w. er werd soms niet continu 1 ei per dag gelegd. De oorzaak
hiervan is te zoeken in de slechte weersomstandigheden op dat moment (Kluyver
1951 en Klomp 1970) en daardoor waarschijnlijk een slechte voedselsituatie (Bryant
197 5). Als gevolg hiervan kon de geboortedag met minder zekerheid voorspeld
worden. De minimale datum werd aangehouden. Op de geboortedag werden de
betreffende nesten gecontroleerd op de werkelijke uitkomst van de eieren. Door
de

doo~

de broedpauze

veroorzaakt~

onnauwkeurigheid was dit soms vele dagen

achter elkaar nodig.
Omdat ook de eigrootte (sterke correlatie met eigewicht: r

= 0,97

zie van Noord-

wijk et al.: 1981c) van invloed kan zijn op de lichaamsgrootte (Schifferli 1973)
en op de overlevingskans (Ankney 1980), zijn van de eieren de lengte en de breedte
gemeten m.b.v. een schuifmaat, met een nauwkeurigheid van 0,1 mm. De metingen
•;.
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werden in drievoud uitgevoerd en het gemiddelde van deze drie metingen werd
als de maat genomen.
Het broeden werd door deze behandeling niet langdurig verstoord.
Op hun 5e, 10e en 15e levensdag werden de jonge vogels gewogen en werd de
tarsuslengte (Svensson 197 0) van de rechterpoot bepaald. De vleugellengte werd
bepaald op de 10e en 15e levensdag. Op de 5e dag kregen de jongen een gekleurde
ring, zodat ze individueel herkenbaar bleven. Op de 10e dag werd deze kleurring
vervangen door een genummerde ring.
De jongen werden gewogen in een plastic zakje aan een Pesolaveerbalans (max.
2 5 gram), nauwkeurigheid 0,1 gram. De tarsuslengte werd met een schuifmaat
bepaald (nauwkeurigheid 0,1 mm) als het gemiddelde van drie achtereenvolgende
metingen. De lengte van de linl<ervleugel werd met een liniaal gemeten, nauwkeurigheid 0,5 mm (methode binvan Balen, 1967, blz. 5).
Van de 15 dagen oude jongen werd de sexe bepaald. Hiervoor zijn geen harde
criteria, alleen relatieve. De handpennen van de mannetjes zijn nl. blauwer gekleurd dan die van de vrouwtjes. De handpennen van de vrouwtjes zijn meer groen
tot geelgroen gekleurd (Svensson, 197 0).
Ook van de ouders zijn dezelfde maten genomen, omstreeks de 1 Oe levensdag
van hun jongen. Ze werden in de nestkast gevangen m.b.v. een klep, die de vogels
bij het binnengaan van de nestkast zelf dichtsloegen. Een enkele vogel kon op
deze manier niet gevangen worden, maar meestal (2 mannetjes uitgezonderd)
konden deze wel geïdentificeerd worden m.b.v. de gekleurde ringen die bijna
alle broedvogels dragen.
Na bovengenoemde behandelingen is slechts eenmaal een verstoring van een
broedsel waargenomen.
2.5. Meting van milieufactoren
Naast de mogelijke genetische factoren (zie hierna), de sexe en de eigrootte,
wordt de lichaamsg·rootte ook beïnvloed door (externe) milieufactoren. Van deze
milieufactoren zijn enkele weersfactoren (temperatuur, aantal uren zonneschijn,
neerslag) en de voedselrijkdom van de territoria bepaald. De weersfactoren zijn
door de KNMI-stations op Terschelling en op de Vliehors bepaald en worden verder
besproken in Koelewijn (19 84).
Algemeen wordt aangenomen dat vooral de voedselrijkdom tijdens het broedseizoen bepalend is voor de grootte en de groei van nestjongen (Van Balen 1973
en Bryant 197 5). De voedselrijkdom van de territoria is· op drie manieren bepaald:
a) met zgn. lijmpapieren werd de faeces van de rupsen opgevangen, die in de
struiken en bomen leefden. Rupsen bepalen voor + 85% het menu van jonge

••
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koolmezen, vooral van de vroege broedsels (zie Tinbergen 1960 en Van Balen
1973).
b) m.b.v. takmonsters. Van de representatieve boomsoorten werden tien takken
gelmipt van

~

50 cm lang. Na verdoving met C02 werden deze takken met

het oog afgezocht op rupsen. De lijmpapieren en takmonsters worden verder
besproken in Koelewijn (1984).
c) doór de bedekking van de vegetatie te schatten. Van elk "territorium" (het
gebied binnen een straal van 2 5 m rond de nestkast) is een globale schatting
(een horizontale projectie) gemaakt van het aandeel van bepaalde boomsoorten
in de gehele houtige vegetatie. De bomen zijn ingedeeld in naaldbomen en
loofbomen. De loofbomen zijn verder opgedeeld in eiken (Quercus robur) en
overige loofbomen. De hier achterliggende gedachte is, dat loofbomen (en
speciaal eiken) een verschillende hoeveelheid rupsen bevatten dan naaldbomen:
Eiken bevatten vroeg in het seizoen meer en laat in het seizoen minder rupsen
dan naaldbomen (Van Balen, 1973).
2.6. Methode kwantitatieve genetica
De kwantitatieve genetica houdt zich bezig met zgn. kwantitatieve eigenschappen. Dit zijn eigenschappen waarvan de verschillen in expressie niet simpel in
duidelijk afgescheiden klassen onder te verdelen zijn, zoals in de Mendelse genetica
("kwalitatieve genetica"). Kwantitatieve eigenschappen vertonen een continue
variatie (vgl. bijvoorbeeld de grootte van individuen). Een belangrijke voorwaarde
hiervoor is, dat de eigenschap bepaald wordt door, enerzijds het samenwerken
van vele genen, die elk op zich een klein effect hebben op de waar te nemen
eigenschappen (voor elk van deze 'minor genes' afzonderlijk gelden gewoon de
wetten van de Mendelse genetica), en anderzijds dat naast het genotype ook
niet-genetische factoren het fenotype beînvloeden.
Daar aan populaties inherent is, dat de meeste meetbare eigenschappen van
populaties en subpopulaties continue variatie vertonen (m.a.w. kwantitatieve
eigenschappen zijn), is de kwantitatief genetische benadering een zeer geschikte
en veel gebruikte methode in de populatiegenetica.
De waarde, die aan zo'n meetbare eigenschap gegeven kan worden, moet gerelateerd

a~n

een referentiepunt. Voor een populatie is dit referentiepunt het popula-

tiegemiddelde. De waarde die dan aan een individu gegeven wordt, is de afwijking
van dat referentiepunt. Voor groepen van individuen (subpopulaties) is dat dan
de variantie (de gemiddelde afwijking in het kwadraat). De bestaande totale
variantie (fenotypische variantie) wordt in het kwantitatief genetisch model
opgedeeld in verschillende causale componenten. De belangrijl<ste hiervan zijn
•;.
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de variantie die veroorzaakt wordt door een, van het populatiegemiddelde afwijkende, genetische samenstelling, en de variantie veroorzaakt door het opgroeien
en/of leven in een afwijkend milieu. De fenatypische variantie wordt zo dus bepaald
door de genetische variantie en de milieuvariantie. In formule:
(1)

De in de inleiding genoemde erfelijkheidsgraad (h2) is dus:
(2)

(de zgn. erfelijkheidsgraad in brede zin.)
Omdat, zoals gezegd, een kwantitatieve eig·enschap bepaald wordt door meerdere
genen, is het mogelijk de VG verder op te delen in varianties die veroorzaakt
worden door het additieve effect van de genen (de zgn. fokwaarde), de dominantie
van genen en de interactie tussen beide. In formule:
(3)

(4)

en dus:

De additieve variantie (V A) is in de praktijk de belangrijkste waarde: Het is de
waarde die aan een individu gegeven wordt, naar aanleiding van de gemiddelde
waarde van zijn/haar nakomelingen. M.a.w. het is een maat voor het fenatypische
effect van alle genen die een individu lmn overdrag·en op zijn/haar nai<Omelingen.
De erfelijkheidsgraad in engere zin is dan ook:
(5)

N.B. deze omschrijving van de erfelijl<heidsgraad zal verder als de h2 gelden.
Wanneer er aan individuen meerdere metingen gedaan worden, is ook de VE
verder op te delen. De VE is per definitie de niet-genetische variantie, en is
te splitsen in de variantie die veroorzaakt wordt door tijdelijke en/of plaatselijke
omstandigheden, de zgn. binnen-individu variantie (YEs), en de variantie die
veroorzaakt wordt door permanente milieuverschillen, de tussen-individu variantie
<vEg)· In formule:
(6)

en dus:

Yp =V A+ VD +VI+
YEs+ V·Eg
AD

(7)
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Bij herhaalde metingen aan een individu valt de YEs weg. Nu komt een nieuwe
grootheid ten tonele, nl. de zgn. herhaalbaarheid ('repeatability', symbool r).
De herhaalbaarheid geeft weer de correlatie tussen de verschillende metingen
aan één individu en wordt bepaald door het aandeel van de VEg in de totale variantie.
In formule:

r = (V Eg+ Va)

(8)

Vp
uit (6) en (8) volgt:

YEs= Vp- r Vp

(9)

Een vergelijking van (8) en (5) laat zien, dat de herhaalbaarheid een bovengrens
aangeeft voor de erfelijkheidsgraad. En wanneer de VEg en de non-additieve
variantie (VD + VIAD) klein zijn, kan de r een goede benadering zijn van h2.
De tussen-individu variantie is alleen gelijk aan de VEg als de genetische variantie
nul is. Anders is de tussen-individu variantie Va+ VEg·
Het werken met erfelijkheidsgraden zoals hierboven beschreven, is aan enkele
voorwaarden verbonden, nl. er mogen geen extra variantie componenten zijn,
zoals:
a) een genotype-milieu interactie, m.a.w. in verschillende milieus moet hetzelfde
genotype superieur zijn, anders: Vp =Va+ VE + VaE
b) een genotype-milieu correlatie, m.a.w. de verschillende genotypen moeten
random over de verschillende milieus verdeeld zijn, anders zou dit een extra
gelijkenis veroorzaken tussen

v~rwanten.

(dan dus Vp = Va+ _YE + 2 cov.aE)
c) het optreden van assortatieve paring, m.a.w. paring moet 'at random' plaatsvinden, anders geeft dit opnieuw een extra gelijkenis tussen verwanten
(Vp =Va:- VE + 2 cov•GE)
N.B. Het effect van b) en c) is hetzelfde: nl. bij onterechte verwaarlozing treedt
een overschatting op van de Va en dus van de h2; wanneer deze covarianties
wel worden onderkend, moeten ze afgetrokken worden van de totale variantie
(Vp = Va + VE- 2 cov.aE) en zullen daardoor de variantiecomponenten Va en/of
VE verlaagd worden. Dit zal een verlaging van de h2 tot gevolg hebben (zie Falconer 1981, hoofdstuk 8).
De bovenstaande variantie componenten zijn causale componenten, die in de
praktijk niet direct uit de waarnemingen vast te stellen zijn. Wel kunnen ze afgeleid worden uit de waargenomen Vp· Deze moet dan gesplitst worden in de variantie
tussen groepen (subpopulaties, bijv. families) en de variantie binnen groepen .

•

•
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Wanneer er nu een correlatie bestaat tussen het fenotype en het genotype (zoals
wordt aangenomen) zullen genetisch verwante individuen (bijv. familieleden)
meer op elkaar lijken dan niet-verwante individuen. En hoe groter de gelijkenis
binnen een groep is, des te groter is het verschil tussen de groepen. M.a.w. de
mate van gelijkenis van verwanten (bijv. ouders en jongen) kan uitgedrukt worden
als het aandeel van de tussen-groepsvariantie in de totale variantie. De tussengroepsvariantie geeft weer, hoeveel variantie de groepsleden gemeenschappelijk
hebben en wordt de covariantie van de groepsleden genoemd.
Wanneer gekeken wordt naar de gelijkenis tussen nakomelingen en ouders,
worden de groepen paren, nl. ouder-kind paren. En wanneer de totale variantie
van ouders en nakomelingen gelijk blijft, is de regressie van de nakomelingenwaarde
op ouderwaarde een maat voor de gelijkenis tussen ouders en jongen. In formule:

bNo= regressiecoëfficiënt
covNo = covariantie ouder en nakomeling
0"0 2 = variantie van de ouders.

De voorwaarde, dat de totale variantie van ouders en nakomelingen gelijk moet
zijn, houdt in dat de populatie in (Hardy-Weinberg) evenwicht is (m.a.w. er is
geen selectie) en dat de maten van ouders en nakomelingen uit dezelfde frequentieverdeling moeten komen (waarvoor dan het meten in hetzelfde

ontogeneti~che

stadium belangrijk kan zijn). De covariantie tussen ouders en nakomelingen kan
veroorzaakt worden door een

11

genetische covariantie 11 (cova) en/of een "milieu

covariantie" (covE)· Wanneer dus de ouders en nakomelingen onafhankelijk van
elkaar "at random

11

verdeeld zijn over de milieus waarin ze opgroeien (m.a.w.

covE= 0 en covaE= 0), dan komt de covNo overeen met de VA en in de regressiecoëfficiënt een schatting voor de h2: bij mid-ouder/kind regressies geldt b= h2;
bij 1-ouder/kind regressies geldt b= ih2 (dit laatste is nodig wanneer de varianties
van beide sexen niet overeenkomen).
Naast het werken met regressies van nakomelingen op ouders is het ook mogelijl<
een h2 te berekenen m.b.v. de covariantie van de verschillende nakomelingen
van dèzelfde ouder(s) (zie Falconer 1981, blz. 140-141 en Ricklefs and Peters
1981). De berekening van de h2 is minder nauwkeurig, omdat nu ook de variantie
die

ve~oorzaakt

wordt door dominantie van genen en/of een gemeenschappelijk

milieu kunnen meespelen. Toch kan het berekenen van h2 op deze manier van
belang zijn, wanneer aan bovengenoemde voorwaarden niet voldaan kan worden.
Samenvattend kan gesteld worden dat m.b.v. de statistische grootheden en
methoden variantie, covariantie en regressie (zie Sokal and Rohlf 1969) erfelijkheidsgraden vrij simpel te berekenen zijn .

•

•

-12Voor verdere inleiding in de methode van de kwantitatieve genetica zie Falconer,
1981.
2. 7. Verdere bewerking_
In 1982 werden op Vlieland de eerste jonge koolmezen geboren op 40 april (10
mei) en de laatste op 113 april (22 juli). Omdat lichaamsgrootte van nestjongen
afhankelijk is van de geboortedatum (van Balen 1973 en Bryant 1975) is bij het
bewerken van de gegevens een scheiding gemaakt tussen vroege broedsels (geboren
voor 64 april) en late broedsels (geboren na 63 april). Onder de vroege broedsels
vallen de eerste legsels, onder de late broedsels de vervolglegsels (legsels die
begonnen werden na verstoring van het voorgaande legsel) en de tweede legsels.
Na het broedseizoen zijn de gegevens op de gebruikelijke codeformulieren
ingevuld en op ponskaarten gezet, zodat ze ingevoerd konden worden in de compu-

.

ter van het Academisch Computer Centrum van Utrecht (ACCU), de zgn. Cyber
17 5. Met deze computer zijn de nodige statistische berekeningen uitgevoerd

•

(zie 2.6 en hoofdstuk 3), gedeeltelijk m.b;v. nieuwe programma's en gedeeltelijk
met standaard programma's uit het BMDF 19ih (Biomedical computer programs)pa.kkc.'!'-t.
De resultaten van deze berekeningen worden verder besproken in hoofdstuJ(
3. In 3.5 wordt de invloed van externe milieufactoren op de lichaamsg-rootte
besproken (eerste deel vraagstelling). In 3.6 worden de erfelijkheidsgraden behandeld en een verband gelegd met deze milieufactoren.
Naast externe milieufactoren (voedsel, weersgesteldheid) worden de lichaamsmaten mogelijk ooi( be'invloed door onderlinge correlaties en milieufactoren binnen
een nest (legselgrootte,

eivolume, broedselgrootte, geboortedatum). Daarom

zullen vooraf de correlaties hiertussen besproken worden (3.1 - 3.4).
3. Resultaten
3.1. Onderlinge correlaties tussen lichaamsmaten
3.1.1. Inleiding
Als maten voor lichaamsgrootte. zijn in deze studie het lichaamsgewicht, de
vleugellengte en de tarsuslengte gebruil(t, In 2.3 is genoemd dat de tarsuslengte,
over een lange periode gezien, hiervan de meest betrouwbare maat is. Om na
te gaan in hoeverre deze drie maten als een eenheid reageren op milieuverschillen,
zijn voor de nestjongen de onderlinge correlaties uitgerekend en zijn deze vergeleken met die van 1981.

•;.
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3.1.2. Resultaten en discussie
Tabel 1.De correlaties tussen verschillende lichaamsmaten van nestjongen in
1982. Alle correlatiecoëfficiënten (r) zijn significant (P
gewichtvleugel
r

gewichttarsus
N

vleugeltarsus

r

vroege braeosels
dag·· 5

< 0.001).

N

0,90

722

r

N

dag 10

0,77

799

0,80

820

0,80

799

dag 15

0,63

799

0,62

799

0,54

799

0,92

191

late broedsels
dag

5

dag 10

0,86

200

0,83

203

0,85

200

dag 15

0,66

186

0,58

186

0,67

186
. . . . . 7~

De resultaten (Tabel 1) komen nauwkeurig overeen met de resultaten over
1981: op dag 10 een correlatie

van~

0,8 en op dag 15

~

0,6 (Van Balen en Van

Noordwijl< 1982). Hieruit en vooral uit de overeenkomst tussen vroege en late
broedsels, waartussen duidelijke milieuverschillen optreden (zie Van Balen 1973),
mag geconcludeerd worden dat milieuverschillen alle drie maten min of meer
gelijk beïnvloeden. Wel dient bedacht te worden, dat 'gewicht' ook een maat
is voor de conditie van de vogels (Grant 1971) en daardoor het meest gevoelig
is voor verandering in de voedsel- en weerssituatie op een bepaald moment (zie
ook 3.6).
Het teruglopen van de correlaties met het ouder worden van de jongen kan
verklaard worden door een verschil in groeitempo van de verschillende maten.
De groei van nestjongen verloopt volgens een S-vormige curve (Gibb 1950; Van
Balen 1973; Schifferli 1973; Ricl<lefs & Peters 1981) en bij de koolmees wordt
de maximumlengte van de tarsus bereikt bij dag 11-13 (Van Noordwijk 1977),
het maximumgewicht op dag 12-17, gemiddeld op dag 15 (Schifferli 1973) en
de maximum vleugellengte wordt in eerste instantie pas enkele weken na het
uitvliegen bereikt (na de eerste volledige rui volgt nog weer een toename, zie
Van Balen 1967). Wanneer dus op een bepaald tijdstip de ene maat al volgroeid
is, kan de andere nog sterl< toenemen. Dit zal de onderlinge correlatie beïnvloeden.
Koelewijn (1984), die dezelfde correlatie uitrekende met nestgemiddelden,
vond deze terugloop van de correlaties niet, behalve voor de correlatie tussen
gewicht en tarsuslengte van dag 10 naar dag 15. Blijkbaar is er dus binnen een

."
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nest vrij veel variatie in deze lichaamsmaten en zijn deze minder sterk gecorreleerd dan uit nestgemiddelden afgeleid zou kunnen worden.
3.2. Verband tussen eigrootte, legselgrootte en lichaamsgrootte van de jongen
3.2.1. Inleiding
Uit de studies van Schifferli (1973), Ankney (1980) en Van Noordwijk et al.
(1981) blijkt dat het eigewicht de lichaamsgrootte van nestjongen beï:nvloedt.
Eigewicht is zeer sterk gecorreleerd met eivolume, berekend als lengte x breedte2
(Van Noordwijk et al., 1981c). Schifferli (1973) vond dat het eigewicht een significant effect heeft op het lichaamsgewicht tot op de 14e dag. Ook op de groeisnelheid heeft het eigewicht invloed, in die zin dat jongen uit lichte eieren in het
begin langzamer groeien dan jongen uit zwaardere eieren. Het bereikte maximum
gewicht is positief gecorreleerd met het eigewicht (Schifferli 1973). Het positieve
effect van een groter eigewicht op de lichaamsgrootte (en overlevingskans in
tijden van voedselschaarste) loopt bij de Sneeuwgans terug met toenemende leeftijd
(Ankney 1980). Het verband tuseen het eigewicht (c.q. eigrootte) en de lichaamsgrootte is hier berekend m.b.v. een correlatie berel<ening tussen de eigrootte
en de verschillende lichaamsmaten (zie tabel 2), alle als nestgemiddelden. Ook
naar een mogelijke correlatie met het aantal eieren (legselgrootte) is gekeken.
3.2.2. Resultaten, conclusie en discussie
Tabel 2. Correlatie tussen lichaamsgrootte van de jongen en eigrootte resp.
legselgrootte. N= aantallegsels e.g. broedsels.
**= p
*= p
o= P

< 0,01
< 0,05
< 0,10.
vroege broedsels
N
r eivol~me r legselrootte

dag 5

dag 10

••

late broedsels
N r eivolurne r legselgrootte
39

-0,14

-0,09

0,30**

o,oo
o, 10

39

0,04

-0,16

107

0,18°

-0,22*

40

0,08

0,14

vleugellengte

107

0,19*

-0,02

40

0,08

0,06

tarsuslengte

107

0,19*

-0,10

40

0,17

0,09

gewicht

98

0,29**

tarsuslengte

98

gewicht
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dag 15

100
gewicht ~
vleugellengte ~ 100
100
tarsus lengte ~

0,09
0,09

-0,11
0,20*

33

-0,04

-0,00

33

-0,09

-0,17

0,22*

-0,02

33

0,02

-0,13

103

0,02

-0,18°

39

-0,05

. Q,29

vleugellengte ó 103

0,09

o,oo

39

0,04

0,10

103

0,24*

-0,09

39

0,17

0,02

103

0,08

-0,19*

39

-0,03

0,19

vleugelleng.alle .103

o, 11

0,08

39

o,oo

0,02

tarslengte alle 103

0,26**

-0,08

39

0,17

-0,08

gewicht

<f

tarsus lengte
gewicht alle

rf

Uit tabel 2 blijkt dat de correlaties van het lichaamsgewicht en de vleugellengte
met de eigrootte bij de vroege broedsels in de loop van de eerste 15 levensdagen
steeds lagere waarden krijgen. Dit komt overeen met wat Ankney (1980) vond
voor het gewicht van jonge Sneeuwganzen. Deze teruglopende correlatie kan
verklaard worden door het eigewicht als een soort relatief nulpunt van de ontwikkeling te nemen (vgl. de sterke correlatie eigrootte-eigewicht-geboortegewicht,
zie 3.2.1.). De milieufactoren (voedsel, weer, nestfactoren) zullen tijdens de
nestperiode een min of meer cumulatief effect hebben op de lichaamsmaten,
waardoor het effect van de eigrootte versluierd wordt. Bovendien blijken kleine
jongen hun achterstand in de latere nestperiode in zekere mate te kunnen compenseren (Schifferli 1973).
De tarsuslengte, de enige maat die op dag 15 voor alle individuen zijn uiteindelijke grootte heeft, blijkt op dag 15 wel significant gecorreleerd met de eigrootte.
Schifferli (1973) vond een correlatie tussen het maximumgewicht van de nestjongen
en het eigewicht. Voor lichaamsgewicht, gemiddeld maximaal op dag 15 (Schifferli
1973), wordt deze correlatie hier niet gevonden, waarschijnlijk omdat hier natuur-

lijke nestgemiddelden worden gebruikt, in tegenstelling tot Schifferli die kunstmatige broedsels samenstelde op grond van een gelijk geboortetijdstip en een verschil
in eigewicht. Dit laatste zal tot gevolg hebben dat, vanwege de correlatie tussen
eigewicht en lichaamsgrootte (tabel 2), vooral in het begin de variantie binnen
een broedsel groter zal zijn dan onder natuurlijke omstandigheden. Hierdoor
zal, vooral in tijden van voedselschaarste, het effect van optredende concurrentie
(zie Schifferli 1973) binnen een broedsel extra groot zijn, waardoor een min of
meer kunstmatige correlatie met het eigewicht wordt gecreëerd. Een positieve
correlatie met het eigewicht kan ook een indirect gevolg zijn van de grote overlevingskans tijdens de nestperiode, die jongen uit grotere eieren blijken te hebben
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(Schifferli 1973 en Ankney 1980). De invloed van de variantie in lichaamsgrootte
binnen een nest, en de mogelijke

daaruit voortvloeiende concurrentie wordt

in tabel 2 niet duidelijk, omdat nestgemiddelden zijn gebruikt (in tegenstelling
tot tabel 1). Wel zou uit het ontbreken van een verschil tussen de correlaties
van eigrootte en lichaamsgrootte bij mannelijke en vrouwelijke jongen op dag
15 en het wel degelijk optreden van sexuele dimorfie bij nestjongen (Van Balen
1973, Koelewijn 1984, zie ook tabel 7b) geconcludeerd kunnen worden dat het
effect van mogelijke concurrentie tussen nestjongen in 1982 zeer gering is.
Schifferli (1973) en Ricklefs & Peters (1981) toonden aan dat een lager eigewicht
vooral een negatief effect heeft op de g_roeisnelheid van nestjongen. De sigmo'fde
vorm van de gro!3icurve wordt hierdoor niet be'învloed, wel het tijdstip waarop
de groei ophoudt. Daarin blijkt een variatie van enl(ele dagen mogelijk, zodat
een achterstand in grootte gedeeltelijk gecompenseerd wordt (Schiff erli 197 3).
De negatieve correlatie tussen het aantal eieren (c.q. aantal jongen, omdat
de sterfte vooral in de vroege broedsels zeer laag was, nl. 3 %) en de gewichten
op dag 10 en 15 komt overeen met wat Perrins (1965) en Van Balen (1973) vonden.
Ondanks een geringer warmteverlies (Royama 1966 en Mertens 1969) heeft een
groter broedsel veel meer voedsel nodig. Dat kan tot problemen leiden wanneer
de ouders aan het plafond van hun foerageercapaciteit zitten (Gibb 1955), en
dat zal zich vooral uiten in het lichaamsgewicht van de jongen, omdat het gewicht
de gevoeligste maat is (zie boven). De late broedsels geven geen significante
correlatie te zien, hoogstwaarschijnlijk door het geringe aantal broedsels, zodat
deze hier buiten beschouwing worden gelaten.
3.3. Verband tussen lichaamsgrootte van de ouders en de

ei_ê'Oot!_~.L.!esE:.J.egsel

grootte
· 3. 3.1. Inleidi.!!,g
In 3.2 is een verband aangetoond tussen de eigrootte en de lichaamsgrootte.
Wanneer deze eigrootte be'învloed wordt door de grootte van de ouders, zou er
een indirect verband kunnen bestaan tussen de oudergrootte en de lichaamsgrootte
van de jongen. De correlatie tussen oudergrootte en eigrootte, resp. legselgrootte
is·in

•;.

ta~el

3 weergegeven voor de gegevens van Vlieland uit 1982.
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3.3.2. Resultaten, conclusie en discussie
Tabel 3. Correlatie tussen de lichaamsgrootte van de ouders en de eigrootte,
resp. legselgrootte. MP= de mid-parent waarde, het gemiddelde tussen
het mannetje en het vrouwtje van een paar.
** = p
*=p
0

=p

< 0,01
< 0,05
< 0,10.
vroege broedsels
N

reivolurne

110

0,39**

110

0,31**

109

tarsus 1engte c1'

late broedsels
N

reivolurne

r aantal
eieren

-0,09

39

0,29

0,10

-0,04

39

0,14

0,05

0,03

o, 11

36

0,09

-0,33

109

0,08

0,08

36

0,23

-0,20

gewicht MP

102

0,31**

0,01

36

0,30

-0,19

tarsus 1engte MP

102

0,26**

0,03

36

o, 30

-0,13

gewicht ~
tarsuslengte ~
gewicht

cf

r aantal
eieren

Uit tabel 3 blijkt dat er verband bestaat tussen de grootte (gewicht en tarsus)
van het vrouwtje en ook de conditie (gewicht) van het vrouwtje en de grootte
van de door haar geproduceerde eieren. De grootte van de mannetjes is niet gecorreleerd met de eigrootte.
In combinatie met de in 3.2.2 gevonden correlatie tussen eigrootte en tarsusgrootte op dag 15 betekent dit, dat m.n. voor de tarsuslengte rekening moet
worden gehouden met een maternaal effect (zie 2.6), temeer omdat de eigrootte
voor 60-80% erfelijk bepaald is (Van Noordwijk et al. 1981c).
Het verband tussen het gewicht van het vrouwtje en de eigrootte zou waarschijnlijk nog duidelijker zijn geworden, wanneer de ouders eerder gemeten waren.
Kluyver (1952) toont nl. aan dat het lichaamsgewicht van de ouders tijdens het
broedseizoen sterk afneemt (zie zijn fig. 1). Deze gewichtsafname zal waarschijnlijk niet voor alle ouders hetzelfde zijn: ouders met een groot broedsel zullen
meer in gewicht afnemen dan ouders met een kleiner broedsel. Dit effect wordt
nu in tabel 3 niet duidelijk.
Er is geen verband gevonden tussen het aantal eieren en de oudermaten. In
de literatuur wordt dit ook niet genoemd. Van Balen (1973) noemt als belangrijkste
factoren die de legselgrootte be'invloeden: leeftijd van het vrouwtje, de populatie-
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dichtheid, de legdatum en het voedselaanbod.
3.4. Verband tussen de lichaamsgrootte en de geboortedatum, resp. broedselgrootte
3.4.1. Inleiding
In 3.2 is gekeken naar een verband tussen de lichaamsgrootte van nestjongen
en de factoren vóór de geboorte (eigrootte, legselgrootte). Andere belangrijke
factoren die de lichaamsgrootte van de nestjongen kunnen be'ïnvloeden zijn o.a.:
geboortedatum en broedselgrootte (zie Kluyver 1951; Perrins 1965; Royama 1966;
Van Balen 1973; Perrins & Moss 1975). De invloed van de geboortedatum werkt
vooral via de beschikbare hoeveelheid voedsel, die tijdens het seizoen varieert
(Royama 1966 en 1970; Van Balen 1973), en via een toenemende luchttemperatuur
gedurende het vroege seizoen (Royama 1966).
De invloed van de broedselgrootte op de lichaamsgrootte werkt enerzijds via
het geringere warmteverlies van grotere broedsels (Royama 1966 en Mertens
1969) en anderzijds 'via een mogelijk voedselgebrek van hele grote broedsels (Gibb
1955) en daardoor een mogelijk optredende concurrentie binnen een broedsel
(Schifferli 1973).

De correlaties met deze factoren in 1982 op Vlieland zijn weergegeven in tabel 4.
Het verschil in de aantallen broedsels tussen tabel 2 en 4 moet verklaard worden
uit het feit dat deze resultaten tegelijk berekend zijn met de bedekkingsperéentages (zie 3.5) en daarbij zijn de broedsels uit Oude Kooi en enkele andere broedsels
niet in de berekeningen betrokken.
Het verschil tussen broedselgrootte (tabel 4) en legselgrootte (tabel 2) is, dat
in de eerste grootheid de sterfte van nestjongen is verrekend. Overigens was
deze sterfte van dag 0 tot 15 van de vroege broedsels in 1982 maar 3%; van de
late broedsels 19%, zodat verwacht mag worden dat het effect hiervan voor
de vroege broedsels gering zal zijn. Sterfte van nestjongen wordt in de literatuur
meestal gezien als een gevolg van voedselschaarste (Parsons 197 0; Van Balen
1973; Bryant 1975).
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3.4.2. Resultaten, conclusies en discussie
Tabel4. Correlatie tussen de lichaamsmaten van de nestjongen en de geboortedatum, resp. de broedselgrootte. Aantal = aantal levende jongen bij
meting.
vroege broedse 1s
N

dag

5

dag 10

dag 15

late broedsels

r geb. dat. r aantal

N r geb.dat. r aantal

gewicht

75

-0,07

-0,08

28

-0,32

0,05

tarsus lengte

75

-0,01

0,03

28

-0,14

-0,07

gewicht

85

0,22*

-0,16

31

0,18

0,45**

vleugellengte

83

0,25*

0,12

31

0,01

0,47**

tarsus lengte

85

0,13

0,03

31

-0,09

0,42*

gewicht

87

0,29**

-0,20°

31

0,22

0,42 *

vleugellengte

87

0,15

31

0,09

0,52**

tarsus 1engte

87

0,29**
o, 24...

o,oo

31

0,35*

0,24

Opvallend in tabel 4 is de tegenstelling tussen de vroege en de late broedsels:
De lichaamsmaten in de vroege broedsels zijn gecorreleerd met de geboortedatum
en niet met de broedselgrootte, terwijl voor de late broedsels geen correlatie
met de geboortedatum en wel met de broedselgrootte gevonden wordt.
De positieve correlatie tussen de lichaamsmaten en de geboortedatum kan
verklaard worden door aan te nemen dat in de loop van het vroege seizoen de
algemene condities (voedsel en temperatuur) voor de nestjongen steeds beter
werden (zie bijv. Royama 1966 en 1970; Van Balen 1973). M.a.w. de voedselsituatie
wordt

gunstiger

en bijvoorbeeld het

warmteverlies ·zal

met de stijgende

luchttemperatuur minder worden (Mertens 1969; vgl. ook Van Balen & Cavé 1970).
In de late broedsels wordt deze correlatie niet gevonden, zodat geconcludeerd
moet worden dat de algemene condities in deze periode niet significant veranderd
zijn. Voor de luchttemperatuur lijl<t dit ook aannemelijk (de late broedsels worden
vnl. grootgebracht in de laatste helft van de maand juni en de eerste helft van
juli), maar volgens de literatuur verandert de voedselsituatie in deze periode
wel sterk (Van Balen 1973 en Royama 1970): Het aantal rupsen neemt na half
juni in eikebossen sterk af, in naaldbossen neemt het aantal rupsen toe tot half
juli. Het feit echter dat de Vlielandse bossen vnl. uit naaldbomen bestaan, geeft

•;.
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aan, dat tijdens de late periode de voedselsituatie redelijk goed is. Mogelijk is
ook een andere voedselbron gebruikt (zie ook 3.5). Van Balen (1973) noemt in
dit verband poppen, vlinders, motten, spinnen en Dipteren.
Het toenemen van de correlaties tussen geboortedatum en lichaamsgrootte
sluit aan bij 3.2.2: De afnemende invloed van het

ei~ewicht

(relatief nulpunt)

gaat gepaard met een toenemende invloed van milieu-invloeden die verband houden met de datum, in dit verband de temperatuur en het voedsel.
Dat er geen verband is tussen de broedselgrootte en de lichaamsgrootte in
de vroege broedsels

moet waarschijnlijk verklaard worden doordat het aantal

eieren wat een vrouwtje legt, vooral bij vroege broedsels, goed is afgestemd
op de conditie van de ouders en· de milieuomstandigheden waaronder de jongen
moeten opgroeien (zie Perrins and Moss 1975). Dit kan ook afgeleid worden uit
de genoemde sterftepercentages (3% in vroege broedsels, 19% in late broedsels).
Het feit dat er wel een significante negatieve correlatie werd gevonden tussen
de legselgrootte en het gewicht (tabel 2) en hier niet met broedselgrootte (tabel
4), is waarschijnlijk veroorzaakt door het kleinere aantal nesten (zie 3.4.1).
Opvallend zijn de positieve correlaties tussen de broedselgrootte en de lichaamsgrootte in de late broedsels. Een negatieve correlatie mocht verwacht worden,
omdat bekend is dat de voedselsituatie voor late broedsels ongunstig is (Royama
1970; Van Balen 1973) en dat dit tot verminderde groei en verhoogde sterfte
leidt (Van Balen 1973; Bryant 1975). De positieve correlatie l<an verklaard worden
door aan te nemen dat, met name voor de late broedsels, de motivatie van de
ouders om voor het broedsel te zolen, beïnvloed wordt door de broedselgrootte.

"
Er zou bijv. een causale relatie kunnen
bestaan tussen het bedelen om voedsel

van een broedsel als geheel en de activiteit van de ouders. Dat zou ook het feit
kunnen verklaren dat enkele ouderparen van zeer ldeine broedsels hun jongen
voortijdig verlieten. Ook een aanpassing van defoijrageercapaciteit van de ouders,
die Schoemaker (1984) noemt, zou met deze speculatieve verklaring begrepen
kunnen worden.
Tussen de geboortedatum en het aantal jongen is geen significante correlatie
gevonden: Voor de vroege broedsels is de correlatiecoëfficiënt 0,08 (aantal
broedsels 87) en voor de late broedsels -0,16 (aantal broedsels 31). Kluyver (1951)
en Lack (1958) tonen aan dat er, over meerdere jaren gezien, een negatieve
correlatie tussen deze beide grootheden bestaat. Maar Van Balen (1973) laat
zien dat dit per gebied nogal kan verschillen, zodat over heel Vlieland samen
en dan nog maar van één broedseizoen, hierover weinig geconcludeerd kan worden.

•;.
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3.5. Verband tussen de hoeveelheid voedsel en de lichaamsgrootte
3.5.1. Inleiding en methode
Reeds vele malen is benadrukt dat de hoeveelheid voedsel een belangrijke factor,
zo niet dé belangrijkste factor is voor het bepalen van de lichaamsgrootte van
nestjongen (Gibb 1955; Gibb & Betts 1963; Royama 1966 en 1970; Van Balen 1973;
Perrins & Moss 1975; Bryant 1975; Schoemaker· 1984; Van de Meent 1984; Koelewijn
1984). Deze auteurs hebben zowel directe als indirecte methoden gebruikt om
de hoeveelheid voedsel voor een nestjong te meten. Indirect in die zin, dat niet
de hoeveelheid voer per jong wordt gemeten, maar de potentiële hoeveelheid
voedsel, nl. de voedselrijl(dom van de onmiddellijke omgeving van de nestkast.
Omdat rupsen bij de vroege broedsels 80-90% van het dieet van de nestjongen
uitmaken (Tinbergen 1960; Betts 1975; Gibb & Betts 1963; Van Balen 1973), kan
dit d.m.v. het meten van de hoeveelheid rupsenfaeces die op de grond valt (de
hoeveelheid en diameter van de faeces is een maat voor de grootte van de rupsen).
Dit is de zgn. lijmpapiermethode (zie Tinbergen 1960; Van Balen 1973). Het nadeel
van deze methode is, dat ze erg bewerkelijk is, zodat maar in enkele territoria
gemeten kan worden. Een ander nadeel hiervan is dat geen rel<ening wordt g·ehouden
met voedsel dat van buiten het territorium komt. Gibb & Betts (1963') noemen
een foerageerafstand tot op 1000 m van het nest; dit lwmt exceptioneel voor
bij nesten in naaldhout.
De directe methode (bv. ffltojrdfisc.IJe registratie) houdt in dat de hoeveelheid
voedsel per jong gemeten kan worden, bijv. door een analyse van de maaginhoud
(Betts 19 55; Gibb & Betts 1963 ). Hiervoor geldt ook het nadeel, dat maar in enkele
territoria gemeten kan worden.
In 1982 is op Vlieland de hoeveelheid voedsel gemeten m.b.v. indirecte methoden.
In een 10-tal territoria is de lijmpapermethode gebruikt in combinatie met het
onderzoeken van takmonsters op het vóórkomen van rupsen, kevers, spinnen e.d.
(zie Koelewijn 1984). Verder is van bijna alle territoria een schatting gemaakt
van de horizontale bedekking van de houtige vegetatie. Dit is gedaan omdat o.a.
Kluyver (1951), Kluyver & Tinbergen (1953), Perrins (1965), Royama (1970) en
Van Balen (1973) aangeven dat in de periode van de vroege broedsels naaldbossen
veel 111inder voedsel bevatten dan loofbossen en gemengde bossen. Van de
loofbomen zijn vooral eiken in de vroege periode zeer rijk aan rupsen (Van Balen
1973; zie ook Koelewijn 1984). Door een schatting van de bedekkingspercentages
van naaldbomen en loofbomen (c.q. eiken alleen) is een relatieve maat te bepalen
voor de voedselrijkdom van een territorium. Omdat ook de broedselgrootte van
belang is voor het bepalen van de lichaamsgrootte (Perrins 1965; Van Balen 1973;
•;.
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Koelewijn

1984),

zijn

bedekicingspercentages

per

naast
jong

bedekldngspercentages
uitgerekend.

De

per

resultaten

nest
hiervan

ook
zijn

weergegeven in tabel 5.
3.5.2. Resultaten, conclusie en discussie
Uitgaande van een significantienivo van 5% blijkt uit tabel 5 dat deze vergelijking voor de vroege broedsels geen enkel resultaat oplevert. Bovendien bleek
uit een variantie analyse dat resp. het bedekkingspercentage, de broedselgrootte
en de geboortedatum nooit meer dan 3%, 4% en 8% van de totale variantie verklaarden. Voor de late broedsels zijn de resultaten van deze variantie-analyse
veel hoger, resp. max. 30%, 27% en 12%. Uit tabel 5 blijkt dan ooi( , dat de late
broedsels wel significante correlaties geven tussen bedekicingspercentages en
lichaamsgrootte, vooral voor de volgroeide tarsuslengte op dag 15. De andere
lichaamsmaten zijn blijkbaar te variabel, wat waarschijnlijk mede veroorzaakt
wordt door het feit dat bij de late broedsels het geboorte tijdstip per nest soms
een vrij grote variatie vertoont (vaak 1 à 2 dagen).
De correlaties zijn positief met naaldbomen en negatief met loofbomen (c.q.
eiken). Dit komt overeen met de literatuurgegevens, waaruit blijkt dat in de
late periode in naaldbomen de meeste rupsen leven (Royama 1970; Van Balen
1973).
Tabel 6 geeft de correlaties weer tussen de bedekicingspercentages en de
oudermaten. Alleen de vleugellengte geeft significante correlaties. Maar opnieuw
zijn deze in strijd met de literatuur: Van Balen (1967) vond nl. in loofbossen een
gemiddeld grotere vleugellengte dan in naaldbossen.
De meeste resultaten van deze vergelijkingen met de bedekkingspercentages
zijn negatief, terwijl op grond van veelliteratuurgegevens (zie 3.5.1.) wel positieve
resultaten verwacht mochten

wor~en.

,Bovendien zijn enkele resultaten in strijd

met de literatuur. Hieruit moet de conclusie getrokken worden, dat met name
voor de vroege broedsels de toegepaste \nethode niet de juiste is geweest. In
dit verband moet bedacht worden dat een bedekking een horizontale projectie
is en dus niets zegt over de hoogte en dichtheid van een boom. Deze
veronderstelling is gebaseerd op Perrins (1965) en Klomp (1970).
Zij

g~ven

nl. aan dat in territoria met veel kleine bomen de legselgrootte (welke

samenhangt met de hoeveelheid Qeschikbaar voedsel, zie Klomp 1970 en Van
Balen 1973) duidelijk kleiner is, dan in territoria met grote, volwassen bomen.
Deze situatie is van toepassing op Vlieland (met uitzondering van gebied V), omdat
daar pas sinds 15 à 20 jaar ruimte wordt gegeven aan loofbomen. Zodat op dit

•

moment op Vlieland nog maar weinig grote loofbomen, en in het bijzonder weinig
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Tabel Sa~ Correlaties tussen de bedekltingspercentages per boomsoort en
de lichaamsmaten van· de nestj ongen. ·

vroege broedsels
gewicht dag

tarsus

dag

5

N
75

3

2
-. 11

• 00

4
,03

-. 0 3

5
-,02

6
,06

7
-.06

8

9

,05

10

11

-,01

,01

.05
-.02

,22lt -.05

,05

.15

-.15

.01

,01

-.01

12
,03

13

14

-,01

,08

,Jo"'*' -,13

,01

.01

,18

,02

10

85

-.03

,06

-.03

,05

• 10

15

87

-.04

-.14

-.03

.01

-,02

,02

5

75

-.02

-.08

.10

,12

,04

-.05

.07

.12

-.14

.14

.11

-.12

,10

,13

-.01

,04

.13

-.05

-.03

.12

-.11

-.06

.16

-,18

-.os

-,08

-.04

-.12

-.05

,05

-,10

,05

,01

-.12

-.03

.05

10

85

.03

.07

,1)0

15

87

-.06

-.19

,01

-.10

-.09

vleugel dag 10

83

-,04

.05

-.02

.09

-.04

,08

-.09

.05

.11

-.11

.06

,12

-.2111-

,02

15

87

.oo -,17

,08

,08

-.11

~.14

-.02

,02

-,06

,06

,06

-.04

-.04

,01

12

13

14

-.05

-.12

late broedsels
gewicht dag

tarsus

dag

N

2

3

,11

,16

4

5

6

7

-.09

-.oo

,02

,OJ

-. 1 4

-. 32

-.09

-. 24

-.28

-.03

-. 33
-,30

-.19

.09

-.04

.21

-.13

-.23

-.07

,07

-,10

-.33

,04

,26

-,20

-.54** ,34-lf -.39* -,38X

5

28

.19

10

31

-,11

•13

-. 21

15

31

-,18

• 14

-. 2 3

5

28

.22

.03

.25

10

31

,10

,23

-,02
- . 26

-.46""'

31

15

.02

.41

11

9

10

11

-,10

,10

-,01

-.13

,11

-. 26
-.411(

.23

-.29

-,08

-,09

-.44~ll- -.23

,28

-.28

-.12

,02

-.41->1 -.33

,10

.04

-.27

• 16

,10

-.17

.22

-.14

-,21)

-,01

-.27

-.33

8

vleuge 1 dag 10

31

,09

,03

,08

-,08

-.24

-,18

-.11

-.20

15

31

-,01

,04

-.05

-.22

-.31

-.15

-.25

-.36

toelichting

1~

totale bedekking

8= 4/aantal jongen

2= bedekking van naaldbomen

9= 2/1

3= bedekking van loofbomen

1o.. 3/1

4= bedekking van eiken

11 = 4/1

5= f/aantal jongen

12= 9/aantal jongen

6= 2/aantal jongen

13= 10/aantal jongen

7= 3/aantal jongen

14= 11/aantal jongen

·N= het aantal territoria
~=

P(0,05,

~~=

P<0,01

*

,16

-.35v -.sr"'-~'

,11

-,06

-.10

-.15

-.24

• 11

-,14

-.18

-.13

-.37

-.21
11

-.34

l(
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Tabel!rb: correlaties tussen de bedekkingepercentagee per boomsoort en
de geboortedatum~ ·~het aantal jongen per broedsel,
vroege broedsels
geboortedatum
aantal jongen

N

,01

e7
e7

-.oo

2
-.12
-.20

3
.02
.oe

4
.14
-.04

6
5
7
-.oe -.07 -.04
-.55** -.59"-1! -.1e

e
9
,01
.oe
-.26" -.14

,16 -.22
-.43i( -,01

-.26
-,20

,12
,07 -,16
.13
• 31
-,68-11 11 -.54"" -.3{ -.37*' -.24

10
-.01
-.<t)

11
.19
-.04

12
1J
14
.07 -.07
.07
~~
~
-.55 -.24 -. 3oA*

-.22
,11

-.13
-.07

,16
,05 -.10
- o53ot"- • 3911; -. 31

late broedsels
geboortedatum

31

-,21

aantal jongen

31

-.23

toelichting

zie tabel Sa.

Correlaties tueeen de bedekkingspercentagee per boomsoort en
de licha~mematen van de oudere,

Ta'bel6

2

3

85

77

77

~

.01

,06

,01

~

-.16
.1 0

.04
.13

-.16
,03

gewicht d"

.10

,13

vleugel

rf1

tarsus

o"'

-.oo
-,01

N

gewicht
vleugel
tarsus

~

gewicht MP
vleugel MP

,07
-,10

MP

.06

tarsus

toelichting

4
58

9
77

-.09
-.03
-.12

-,01

10
77

,06

.1 3 -.13
,08 -.os

11
58
-.04
.06
-.15

-,02
.25" -.13
,01
,07

,19
,03

,02
,20

.04

-,08

-,00
-,18

.oe
,01

-.02

-.06

,01 -,01
.09
• 22ft -.22ft -.01
-.oo -.06 -.06

.13
.19
.09

-.08
.17
-.22 .... -.08
-.01

.07

zie tabel Sa, l1lP= mid-parent waarde (gemiddelde van ei'+

~)
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en slechts langzaam groeiende eiken voorkomen. (Vgl. ook bijv. de geringe
"opbrengst" van de lijmpapieren op Vlieland in vergeljldng met andere gebieden,
zie Koelewijn 1984). De naaldbomen op Vlieland daarentegen zijn redelijk volgroeid.
Dit

verklaart

waarschijnlijk

ook

waarom

de

vergelijking

van

de

bedekkingspercentages en de lichaamsgrootte voor de late broedsels wel positieve
resultaten opleverde.
Een betere methode zou ontwikkeld kunnen worden m.b.v. een combinatie
van de bedekicingspercentages en de diameter van de boomstammen, uitgaande
van het bestaan van een correlatie tussen de dikte van een boom en zijn grootte
(hoogte, compactheid), zie Tinbergen (1960). Dit is van belang omdat het een
van de weinige methodetJ is om van veel territoria informatie over de voedselsituatie te !<rijgen. Het blijft een schatting, maar in combinatie met enkele
goedgekozen steekproeven m.b.v. lijmpapieren kan het toch een redelijk beeld
geven van de voedselverdeling over een bepaald gebied. In verband met de
hoeveelheid werk dient· bedacht te worden dat deze metingen ook buiten het
broedseizoen plaats kunnen vinden.
Misschien duidt het geringe resultaat van tabelS erop dat de koolmezen op
Vlieland een ander voedselpakket gebruiken dan de vogels op het vasteland. Royama
(1970) en Van Balen (1973) noemen o.a. vlinders, motten en spinnen. Toch zijn
er voor deze verklaring weinig aanwijzingen. Een enkele maal werd Wl;iargenomen
dat de ouders het voedsel van hun jongen van buiten hun territorium haalden.Dit
betrof ouders die in naaldpercelen broedden. Dit zou een meer algemeen
voorkomend verschijnsel kunnen zijn (zie ook Gibb and Betts 1963, die een
foerageerafstand van 400 m, met uitschieters tot 1000 m noemen), zodat dit
de vergelijking met bedekkingspercentag·es van de territoria (gedefineerd als
het gebied met een straal van + 25 m rond de nestkast) nog meer versluiert.
Daarom zal er ook een meer directe voedselmeting toegepast moeten worden;
bijv. het registreren van het in de nestkast gebrachte voedsel m.b.v. een automatische camera (zie Gibb 1955; Royama 1966).
3.6. Erfelijkheidsgraden van lichaamsgrootte
3.6.1. Inleiding
Op het belang van de

erfelijkh~idsgraden

voor dit onderzoek is al ingegaan

in hoofdstuk 1. De gebruikte methode is toegelicht in 2.6.
In de tabellen zijn waarden gegeven voor de regressies van de maten van de
nestgemiddelden voor gewicht, vleugellengte en tarsuslengte (op dag 5, 10 en
15) op dezelfde oudermaten (tijdens het broedseizoen). Uit de voorwaarde dat
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voor een betrouwbare h2 de variantie van oudermaten en nakomelingsmaten
min of meer gelijk verdeeld moeten zijn (zie 2.6) volgt, dat voor dag 5 en 10
in feite geen h2 uitgerekend kan worden. De gebruikte maten voor lichaamsgrootte
zijn dan immers nog niet volgroeid. Hetzelfde geldt voor de vleugellengte op
dag 15 (zie Van Balen 1967). De tarsuslengte is op dag 15 volgroeid (Van Noordwijk
1977) en het lichaamsgewicht op dag 15 is representatief voor het uitvlieggewicht
(Van Noordwijk 1982). De regressies voor deze maten moeten dan ook als de
betrouwbaarste schattingen voor de h2 van de lichaamsgrootte worden gezien.
Daar het lichaamsgewicht echter ook een conditiemaat is (Van Balen 1967),
moet

bij

de

h2

hiervoor

rekening

gehouden

worden

met een

mogelijke

gemeenschappelijke milieucomponent, welke bij onterechte verwaarlozing de
h2 zou verhogen (zie 2.6).
De oudermaten mogen gemiddeld worden tot een zgn. mid-ouderwaarde als
de variantie van beide sexen gelijk is. Anders moeten apart regressies worden
uitgevoerd voor vader/kind en moeder/kind (Falconer 1981). Omdat er bij
koolmezen sprake is van sexuele dimorfie (Van Balen 1967) en ook omdat dit
bij nestjongen al waarneembaar is (Koelewijn 1984), zijn naast de mid-ouder /kind regressies, daarom ook aparte vader en moeder/zoon en dochter regressies
uitgerekend.
Allereerst zal worden gekeken naar de regressies voor 1982 voor dag 5, 10 en
15 (3.6.2). Ook zal worden gekeken naar de verschillen tussen vroege en late
broedsels (3.6.2). Vervolgens zullen de regressies voor 1982 vergeleken worden
met 1981 (3.6.2). Verder zijn voor 1982 ook h2 waarden berekend aan de hand
van 15e dags maten van de ouders, die in 1981 g·eboren zijn (3.6.4).
3.6.2. Resultaten en conclusies erfelijkheidsgraden 1982 (broedseizoen)
De ouder/kind regressies voor lichaamsgrootte in 1982 zijn weergegeven in
tabel 7a. Als erfelijkheidsgraad voor lichaamsgrootte gelden vooral de regressies
voor gewicht

en tarsusleng·te op dag

15

(zie 3.6.1). Bovendien kan een

erfelijkheidsgraad varieren van 0 tot 1; aan waarden die daarbuiten vallen, zal
weinig aandacht worden besteed (zie 3.6.4).
Allereerst blijkt uit tabel 7a dat er grote verschillen zijn tussen vroege en
late

bro~dsels,

zowel in absolute grootte van de regressiecoëfficiënt, als in trend.

Voor de vroege broedsels wordt een significante h2 gevonden voor lichaamsgewicht
(h2 =

.:!:_

0,55), voor· mid-ouder/kind en moeder/kind regressies. De sexe van de

nakomelingen maakt hier geen verschil. Voor de late broedsels wordt een
-

.

significante h2 gevonden voor tarsuslengte (h2 =

.:!:_

0,50) bij een mid-ouder/kind

regressie, waarbij blijkt dat de mannetjes hieraan het meest bijdragen (zie verder

.

~
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3.6.4). De sexe van de jongen
geeft bij de late broedsels wel verschillen te zien: de regressies op dochters zijn
hoger dan die op zonen.
Wanneer dag 5, 10 en 15 onderling vergeleken worden, blijkt dat de regressies
voor lichaamsgewicht van de eerste broedsels toenemen van dag 5 tot dag 10
en daarna tot dag 15 weer iets afnemen. De regressies voor tarsuslengte van
~

de eerste broedsels zijn op dag 5 significant (b=
laag (b =

~

0,40), voor dag 10 en 15 zeer

0,10). Bij de late broedsels zijn de regressies voor lichaamsgewicht

niet significant: de waarden voor mid-ouder/dochter zijn het hoogst. Voor
tarsuslengte zijn de waarden significant en nemen toe van dag 5 to 10 (van
0,35 tot 0,80) en nemen daarna weer iets af

(tot~

~

0,50).

Deze resultaten kunnen verklaard worden m.b.v. het feit dat de Vlielandse
bossen als geheel vnl. begroeid zijn met naaldbomen. Dit houdt in, dat de
voedselomstandigheden tijdens de vroege periode relatief slecht zijn en in de
late periode relatief goed (zie 3.5, Royama 1970; Van Balen 1973). Dit effect
wordt versterkt doordat de broedselgrootte in de vroege periode groter is dan
in de late perioden (Klomp 197 0) en door de betere weersomstandigheden tijdens
de late periode, maar versluierd doordat de bossen op Vlieland gemengd zijn
(vgl. 3.5).
Dat de voedselomstandigheden de groei van de jongen beïnvloeden, is al genoemd
De invloed die hiervan uitgaat op de

in de hoofdstukken 1 en 3.5.

erfelijkheidsgraden is genoemd door Klerks (1981) en Van Noordwijk (1982): Onder
slechte

omstandigheden

een lage of geen

erfelijkheidsgraad,

onder goede

omstandigheden een normale erfelijkheidsgraad (vgl. de in de inleiding genoemçle
hypothese). Verder dient bedacht te worden dat het gewicht ook een maat is
voor de conditie van de vogels (Grlfnt 1971). Onder slechte omstandigheden in
het broedseizoen zal de conditie van vooral het vrouwtje slecht zijn, tengevolge
van de extra inspanning van het broeden (Van Balen 1967). Bij een vergelijking
van ouders en jongen middels een regressie van lichaamsgewicht van de jongen
op lichaamsgewicht van de moeder (allebei slecht onder slechte omstandigheden)
zal dan een positief verband verwacht mogen worden. De erfelijkheidsgraden
verdwijnen dan (vgl. tarsuslengte dag 15), zodat de gemeten regressiecoëfficiënt
voor gewicht op dag 15 (b =.
grotend~els

~

0,55) geen zuivere erfelijkheidsgraad is, maar

veroorzaakt wordt door gemeenschappelijl<e milieuomstandigheden

(zie 3.6.1). Voor de late broedsels (relatief goede omstandigheden) wordt daarom
wel een erfelijkheidsgraad gevonden : h2 = :_ 0,50 voor tarsuslengte en h2

= 2:.

0,31 voor lichaamsgewicht. Dit laatste alleen bij een mid-ouder/dochter regressie
en

er

daarbij

van

gemeenschappelijke
•;.

uitgaand,

dat

milieucomponent

door

een

bestaat.

normale
Het

groei

er

fluctueren

nu
van

geen
de

"Tabel ta: Srfelijkheidsgradan (:! standaard fout )
bepaald aan de hand
van ouder/kind regressies van alle broedsels van 1982.
dag 15
dag 5
h

2

N

dag 5++
2
N
.h

dag 53:
h

2

dag 5~
N

h

2

h2

dag 5rfl
N

h

2

N

gewicht o t

0.43~.20 98

0.37°.21 92

0.40°.21 92

0 .43\f .21 90

0.36°.21 92

2

0.21 .33 38

- 0.03 .34 36

-0.16 .34 36

0.26 .37 30

0.45 .35 33

t

tarsus

gewicht

dag 15ci'
h2
N

,..

1

0.64"':19 103

0.64 ~.19 103

2

0.10 .32

40

0.09 .32

40. ..:.0.02 .34

34

0.12 .32

40

cf1

0.15 .20

99

0.29 .20

99

0.31 .20

96

0.09 .20

99

0

T

11

0.53 .20 103

-0.18 .21 93

-0.21 .22 86

-0.22 .21 86

-0.10 .21 84

-0.35°.21 86

2

0.01 .32

39

o. 18 • 32

39

-0.11 • 34 35

-0.17 .34 35

0.16 .34 35

0.24 .38 29

MP 1

0.49""'.10

96

0.54...".10

96

0.54 .34
0.50'Jt-{.10

33
93

-0.1 7 • 32 . 39

-0.14 -35 33

MP 1

0.16 .11 91

0.11 • 11 85

96

• 11 85

0.13 .11 83

0.40·~.10

0."

0.06 .11 85

.2

38

38

32

.1 T 34

0.31~ .16

0.12.17 34

.17 34

0.13 .16

2

o.oo

0.02 .16

0. 30 .19 28

0.10 .18 32

-0.27".16

38

0.02 .20 104

o. 1rf".2o 98

o.66*"".zo 92

0.66~20 92

1

1

o.84lt".2o 90

0.63t'f'.20 92

2

1 • 22*~• 31

2

0.57°.32 38

0.33 -33 36

-0.67*' .33 36

0.33 .37 30

0.32 .35 33

d"1

rf1

0.29 .21 87

0.02 • 21 89

~

-0.10

0.07 .21 96

0.13 .21 89

o. 14

2

0.19 .34 36

0.16 • 34 36

1.18't~33 36

0.42w.10 94

0.41".11 88

2

0.29°.17 35

0.23 .17 35

.21 89

vleugel

o. 34

• 37 30

-0.06 .35 33

o.4o"~".11 88

0.53~ ... 11 86

0.37H.11 88

o. 36"'. 17 35

0.37°.19 29

0.02 .18 32

dag 10++
h2
N

dag 1 03E
h2
N

dag 10~
2

dag toef'
h2
N

hz
0

t

1
2

~1

2

~!P 1
2
~

2

cf'1
2
1.\P

2
o 1
t
2

~1

2

MP
2

N

0.68d.19 107

0.8cf ... 19 101

0.78.. ~19 101

-0.41 .32 40

-0.33 .32 39

-0.27 .32 39

h

N

-41

0.50 .20 98
-0.17 .35 34

~ ...

0.85 .19 101

2

0.08 .21 94

-0.14 .20 97

-0.06 .33 38

0.44 .35 33

-0.46 .33 37

0.33H.10 94

0.35~".10 94

0.21°.11 91

-0.41 .... 16 37

-0.37i .16 37

-0.00 .18 32

0.33"~ 10 94
-0.56~~.16 36

-0.05 .20 105 -0.12 .20 99

-0.29 .20 99

-0.31 .17 37

-0.12 .20 99

-0.00 .21 96

0.71'1' .32 39

0.89"~32 39

1.18.~33 34

-0.21 .20 104 -0.16 .20. 98

-0.12 .zo 98

-o.o8 .21 95

0.83... 31 40
0.60°.32 39

0.16 .33 38
-~.11

.20 98

0.49 .32 39

0.47 .32 39

1.o2f".33 34

-o.1o .33 38

-0.12 .10 102 -0.13 .10 96

-0.12 .10 96

-o.o6 .1n 93

-0.19".10 96

0.49.. :16 38

o.ü~~16 38

0.51 "'.16 38

0.84*:17 33

-0.02 .17 37

0.26 .19 108

0.34°.20 102

0.38"'.19 102

0.42~.20 99

0.32 .20 102

0.77~.31 40

0.64°.32 39

0.55°.32 39

0.67°.34 34

0.67:ot.32 38

1

-0.07 .20 106 -0.23 .20 100 -0.23 .20 100 -0.11 .20 97

-0.28 .zo 100

o.aat~31 39

0.79'~'.31 39

o.85't~3o 39

1.29•'~'.32 34

o. 39 • 32 38

0.09 .10 104

0.07 .10 98

0.08 .10 98

0.13 .10 95

0.04 .10 98

0.79f".15 38

0.82~:15 38

0.81H.15 38

1.14"~16 33

0.55"'".16 37

1.24"'~.30

""'

0.99 .15

2

0.43 .31

o
r

40
39

0.24 .19 104

rf1
2
2

-0.02 .20 97

-0.10 .32 38

-0. 1 4 • 20 1 0 3

2

MP 1

-0.20 .33 38

40

-0.04 .10 101

-0.14 .33 38

-0.00 .21 103 -0.08 .20 97
0.30••.10 100

~

MP

tarsus

tarsus

dag 15~

2
h
N
0.55~-:zo 100

2

dag 1 0

vleugel

dag 153:
h2
N

o"1

MP

gewicht

N

40

-o.1o .20 102

-0.10 .20 104
1 • 30 ·~• 31

40

o.oo .20 103

1.13""~30

0.16 .20 101
1 • 34""". 33

34

-0.06 .20 100

40

1.18t".33

34

-o.o6 .10 101

0.01 .10

98

0.97~.16

33

0.96~15

39

0.27 .19 104
0.39 .31

40

-o.a8 .20 102

0.27 .20 101
0.34 .34
-0.01 .20

34

-0.12 .20 104
0.77*.32

40

-0.10 .20 103
0.75"'.31

40

-Q.09 .10 101
0.61*".16

39

0.24 .19 104
0.41 .31

40

40

0.53 .34

99
34

0.10 .10 100

0.12 .10 100

0.13 .10

97

0.11 .1 0 100

o.59~~14

0.58•:15

0.52"':11

33

0.44'"~.15

0.56°.31

40
39

0.57°.30

39

-0.1 0 • 20 1 02
0. 36 • 31

40

I
!:-:>
00
I

39

toelichting : dag 5 = het nestgemiddelde van alle o~ dag 5 levende jongen,
dag 5++ = het nestgemiddelde van de 5 dags lichaamsmaten van
alle op dag 15 nog levende jongen, dag 53E = idem, gecorrigeerd
voor sexe, dag 5~ = het nestgemiddelde van de 5edags lichaamsmaten van alle op dag 15 nog levende o jongen, dag 5d" = idem
van de ~ j o:cgen.
.,.
d~ aanduidingen voor dag 10 en dag 15 zijn hiermee vergelijkbaar.
h = de erfeli;jkheidsgraden ::t de standaard to<.<.ten '" . N = aantal
broedsels, 1 = vroege broedsels, 2 = late broedsels, MP = de midouder waarde, ~ = P<0.01, 3: = P(0.05, o = P<0.10
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Tabel

1 b:

Lichaamsmaten van de in tabel

1a

gebruikte

o ouder

rf1 ouder

gewicht 1

17,25 0,79

18,05 0,76

2

17.12 0.84

18,01 0,86

72.98 1.94

76.40 1.99

74.65 1.48

i

vleugel

2

dag 5++

17.65 0,54

7.51 0,88

7.58 0,88

17.59 0,56

6.90 1 .15

7. 39 0,91

72.38 1. 75

75.51 2.:35

73.91 1 ,61

19,22 0.69

19.82 0,62

19.52 0,48

11 ,85 0.91

11,88 0,89

19.26 0,61

19.73 0,66

19.51 0,42

11,46 0.92

11.70 0,86

2

tarsus

vo~els

dag 5

MP

dag 10

dag 10++

7.59 0,88

dag 5~
7.41 1,01

dag 5rf'

gewicht 1

T.76 0,90

14,08 1.39

14.20 1, 34

2

7.38 1.25

7.48 1,09

7.42 1,08

13.54 1 .96
)1,18),08

14,02 1,51

vleugel 1
2

28.84 4.08

29.75 3,18

dag 5I

)1,35 ),09

11 ,86 1,00

1 T, 77 1 ,06

12,01 0,89

18,38 0,80

18,43 0.79

2

11.48 1 ,61

11.91 0,9)

11,67 0.99

17,68 1 ,04

17.92 0,87

gewicht 1

14.22 1, )2

13.84 1 .42

2

14,10 1 .49

tarsus

dag 10I

dag

10~

dag 10~

dag 15

dag 151!

16.54 1,48

16.51 1 .45

1),88 1.94

14.53 1. 36
14.29 1 ,)6

16,15 1.77

16,16 1,73
50.15 2,66

vleugel 1

)1.45 3.05

31 .07 ),40

)1,74 ),OB

50,19 2.73

2

29.66 4.13

30,00 ),86

)0,02 ),15

47.91 3.98

48.07 3.90

18,44 0,76

18.24 0,84

18,61 0,78

19.55 0.57

19.55 0,55

2

17.95 0,90

17.79 1 .1 3

18,06 0,83

19. 35 0,60

19.35 0.57

gewicht 1

dag 15~
16,151.47

2

16,15 1,73

16,87 1.50
16,4) 1 ,85

vleugel 1

49.63 2.92

50.80 2,64

2

48.35 ),82

48.39 4,08

19.34 0,59

19,74 0.56

19,20 0,62

19.55 0.59

tersus

tersus
2

toelichting

. dag 15cf

zie tabel 1·a
achter de gemiddelde waarden voor de lichaamsmaten zijn de
standaard deviaties vermeld.

r--,,-
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regressiecoëfficiënten over dag 5, 10 en 15 (toename 5-10, afname 10-15)moet
in verband worden gebracht met de genoemde sigmo'fde groeicurve (zie fig. 2).

fig.
gewicht
{ä)

~~

:

groeicurve voor gewicht

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

"goed"
I

"slecht 11
I

milieu

dap;n

10

5

Door dit groeipatroon zullen de genetische verschillen tussen de vogels en de
invloed van milieuomstandigheden op de lichaamsmaten op dag 10 het duidelijkst
tot uiting komen. Dit blijkt ook uit de regressiecoëfficiënten: onder goede
omstandigheden (late broedsels, tarsuslengte) op dag 10 het hoogst (grote jongen
groeien

nl.

harder

dan

l<leine jongen,

zie Schifferli 1973); onder sleçhte

omstandigheden (vroege broedsels) is het verband tussen de slechte conditie. van
de jongen en van het vrouwtje op dag 10 het duidelijkst.
Dat de voedselomstandigheden op Vlieland tijdens de late periode redelijk goed
zijn, bleek ook in 3.5 waar een positieve correlatie gevonden werd tussen de
bedekkingspercentages voor naaldhout en de lichaamsmaten voor de late broedsels.
De

verklaring,

zoals

hierboven

beschreven,

blijkt

echter

niet

uit

de

lichaamsmaten (vgl. tabel 7b en 8b). Daarin zijn steeds het lichaamsgewicht
en de tarsuslerigte van vogels uit de eerste broedsels het grootst. Het duidelijkst
blijkt dit uit tabel 8b, waar de genetische component tussen beide type broedsels
gelijk is.
In tabel 8 zijn erfelijkheidsgraden weergegeven die berekend zijn aan de hand
van alleen die ouderparen die zowel een vroeg als een laat broedsel hadden en
waarbij geen partnerruil is opgetreden (dit laatste verklaart het verschil in aantal
.

ü.t

met tabel 7). Dit is gedaan om:, het verschil tussen de erfelijl<heidsgraden van
de vroege en late broedsels mogelijk ook verklaard zou kunnen worden doordat
een bepaalde groep ouders (bijv. kleine mannetjes) wel aan de vroege en niet
aan de late broedsels mee zou doen. Uit tabel 8 blijkt dezelfde trend als uit tabel
7. De absolute waarden verschillen wel, maar dat zal ook beïnvloed zijn door
het verschil in aantal broedsels. Het verschil tussen vroege en late broedsels

T~bel~a: Erfelijkheidsgraden bepaald aan de hand van ouder/kind
~·
regressies van ouderparen die in 1982 zowel een vroeg
als een laat broedsel hadden.
dag 5
h

2

dag 15
.• N

h2

N

4

dag 15
h2

1'1

dag
h

2

dag 1 se?'

15~

N

h2

N.

0.45 .41 24

0.45 .39 27

1 .21 ".38 26

1 .15"". 38 26

1 .15"'.38 25

2

0.60 .41 23

-D.26 .41 25

0.37 .40 26

0.23 .41 26

-0.03 .44 22

o"1

-o.21 .42 23

1.2s•:39 26

o.29 .41 25

0.33 .41 25

0.40 .42 24

0.09 .40 25

2

0.11 .44 22

-0.13 .42 24

-0.15 .40 25

-0.12 .40 25

0.51 .44 21

-0.59 .40 25

MP 1

0.22 .21 23

1.53"'..18 26

1.18*".19 25

1 .1 3*". 19 25

1 .29

19 24

0.95~:.19 25

2

0.39c.21 22

-0.45~.21 24

0.27 .20 25

o. 17

.20 25

0.35 .22 21

-0.29 .20 25

1 .20~~. 39 26

0.53 .40 26

0.49 .40 26

0.52 .40 25

0.43 .40 26

2

0.93~ .40 25

1 .27"~38 26

1.20~·.40 26

1 .25"1",.42 22

0.42 .40 26

cf1

0.42 .40 25

0.15 .41 25

0.09 .41 25

-0.01 .42 24

0.16 .40 25

2

0.59 .41 24

1 .37-~38 25

, • 32•". 38 25

1 .os •• 42 21

1.06 .40 25

MP 1

0.50\<. 20 25

0.19 .20 25

0.29 .20 25

o. 10

0.18 .20 25

2

0.63'~.20 24

1.13n.19 25

1 .os*'.19 25

0.92""..21 21

o. 74

vleugel

~

4
".

• 21 24

1 .o?". 38
o. 30 .40

26
26
•1

~

. .20

25

1.00~.39 24

0.831'.38 27

0.67 c.38 26

0.64 .38 26

0.83".38 25

0.45 .38 26

2

0.33 .42 23

0.51 .40 25

0.47 .38 26

0.27 • 36 26

0.43 .42 22

0.49 .38 26

6'1

-0.03 .43 23

0.10 .40 26

-0.21 .41 25

-0.24 .41 25

-0.19 .42 24

-0.22 .40 25

0.45 .40 25

0.39 .44 21

0.20 .40 25

0.33 .20 25
0.56... ~.18 25

0.48'.20 24

0.26 .20 25

0.51".21 21

0.39" .20 25

t

2

0.26 .43 22

0.53 .41 24

0.42 .40 25

MP 1

0. 73" ... 20 23

0.59" •• 19 26

0.38°.20 25

2

0.22 .22 22

0.57~~20 24

0.54H.19 25

Bb:

i

"

1

o

toelichting : zie tabel
Tabel

dag 10
h

N

~ 1

gewicht

tarsus

2

I

w
.....
I

r

lichaamsmaten van de tabel [}A o;ebruikte vogels.
~

ei" ouder

ouder

MP

dag 5

dag 10

dag 15

dag 15!1E

dag

15~

dag 1 5d"

gewicht 1

17.36 0.75

18.03 0.82

17.73 0.48

8.04 0.79

14.59 1.55

16.97 i .37

16.90 1.32

16.55 1.41

17.20 1.33

2

17.24 0.83

17.95 o. 79

17.63 0.51

6.98 0.98

13.84 1.53

· 16.31 i .go

16.25 1 .89

16.24 1. 73

16.63 2.10

vleugel 1

72.62 1. 35

76.07 2.49

74.34 1.57

31.88 3.71

501.27

51.17 2.41

50.66 2.68

51.64 2.41

2

72.39 1.46

75.62 2.31

73-99 1.50

29.16 3.84

47.93 4.09

4~-93

4.06

48.19 3.84

48.49 4.30

1

19.29 0.65

19.93 0.54

·19.63 0.46

12.25 1.02

18.56 1.02

19.72 0.64

19.67 0.62

19.43 0.73

19.90 0.59

2

19.34 0.65

19.67 0.74

19.52 0.46

11.52 0.82

17-9'2 0.82

19.35 0.58

19.33 0.57

19.15 0.61

19.56 0.62

tarsus

toelichting

zie tabel

1

2.4~

I
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blijft dus bestaan.
Wanneer de erfelijkheidsgraden van 1982 voor deze lichaamsmaten vergeleken worden met die van 1981 (tabel 9), blijkt dat de vroege broedsels in 1981
significante erfelijkheidsgraden te zien geven voor .zowel gewicht (h2 = 0,600,99) als tarsuslengte (h2 = 0,40-0,52), beiden bij resp. mid-ouder/kind en
moeder/kind regressies. De erfelijkheidsgraad voor gewicht is in 1981 groter
dan in 1982. De lichaamsmaten van de jongen in 1981 zijn echter kleiner dan
die van de jongen in 1982 (vgl. tabel 7b en 9b). Maar ook de ouders in 1981 zijn
kleiner. Uit tabel 9b blijkt ook dat de tarsuslengte van de jongen op dag 15 in
1981 groter is, dan die van hun ouders. In 1.982 blijft die tarsuslengte min of meer
gelijk.
De erfelijkheidsgraden voor de vleug·ellengte, de derde maat voor lichaamsgrootte, worden hier verder buiten beschouwing gelaten, omdat de meeste waarden
kleiner zijn dan 0, of groter dan 1. Theoretisch is dit niet mogelijk. Dit wordt
veroorzaakt door enerzijds het grote systematische verschil tussen ouders en
jongen, en anderzijds de kleine aantallen (bij de late broedsels). Wel blijkt uit
de tabellen 7b, 8b en 9b, dat de vleugellengten van de jongen bij de vroege
broedsels steeds groter zijn dan bij de late broedsels.
In tabel 10 zijn erfelijkheidsgraden berekend m.b.v. 15e dags maten van ouders
en jongen. Dit zou een meer zuivere schatting van de erfelijkheidsgraden moeten
zijn, met name voor geiwcht en vleugellengte, omdat de maten genomen zijn
in hetzelfde ontogenetische stadium. Maar uit tabel 10 blijkt dat dit voor 1982
geen bruikbare resultaten oplevert. De reden hiervoor is dezelfde als hierboven
genoemd is voor de vleugellengte (vgl. tabel lOb). Uit tabel lOb blijkt dat de
15e dags maten van de ouders (in 1981) groter zijn dan die van de jongen (in 1982).
Hierin speelt echter mee dat de ouders een geselecteerde groep vormen (grote
vogels hebben een grotere overlevingskans, Perrins 1965) en de jongen niet.
Daarom moeten de oudermaten uit tabel 1 Ob vergeleken worden met die van
de jongen uit 12b. Daar blijkt dat de tarsuslengte bij de mannetjes gelijk blijft,
bij de vrouwtjes zijn de tarsuslengtes van de jongen kleiner dan van de ouders.
Hetzelfde geldt voor gewicht en vleugellengte. Hieruit moet geconcludeerd worden
dat de milieu omstandigheden in 1981 beter waren dan in 1982 (vgl. vooral het
gewicht). Dit heeft echter geen invloed op de tarsuslengte van de mannetjes.
Dit· is

i~

tegenstelling met wat bleek uit de lijmpapieren en de vergelijking van

de maten van alle nestjongen (zie boven).
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Tabel 9.a:fi.felijkheidsgraden (! standaard !o.ut )
bepaald aan de hand
van ouder/kind regressies voor de vroege broedsels van 1981.
dag 10
h2
N
~

gewicht

ó"

~. 7 4~~. 21 88

0,99'\20 90

0,25 .22' 81

0,22' ,22 82'
0 ,60 ..,11 80

1 ,00~~.21 88

0.93~~21' 90

~ -Q,02 .22 81'.
o ,6o<~.111 78

o.6ew 1.111 79

4
0,41 .21 88

0.52 11 ,20 90

0.03 .22 81

0.111 .22 82

0. 38"'.11 79

0,40" 1 .111 80

V

Ml'

tarsua

N

0,48H,11 7.9

Ml'

vleugel

dag
h2

dag 15
h2

~
o"

MP

1

toelichting

dag 15~
h2
N

15:~~:

N

"'•

H

0,61 ,n; 75

0,61 ,1t 75

o,51*~u 75

0,46 .11i 75

o. Jat: 111 75

0.42 ,11 75

dag 15on
h2
N

o.6l•.11 74

0. 31 .22 82
~l'c

H

~~~

0,54 .11 74

~~

0,3)'. ,11 74

dag 10 ~ het nestgemiddelde van alle op dag 10 levende jongen
zia verdar to.bel (SJ..-·

Tabel j·b: Lichaamsmaten van de in tabel ~a gebruikte vogels
'~ ouder

r1' ouder

MP

17.98 0.96

17.53 0,72

\

dag 1 0

dag 153E

vleugel

72,31 1.75

75.87 1,99

74,05 1,34

32,52 3.87

50,68 3.29

50.82 2,82

tarsus

19,17 0,65

19,67 0,57

19.41 0,41

18,64 0,86

19,54 0.46

19.56 0,40

dag 15~

dag 15cf"

gewicht

15.92 1.49

16,48 1,67

50.57 2.97

51 ,10 2.95

tarsus

19.37 0,43

19.75 0.45

toelichting : zie tabel 7b en

9a

16,231,52

16.20 1.53

17,081,03

vleugel

14.36 1,32

dag 15

gewicht
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Tabel

~rfelijkheidegraden (! standaard fout

)
bepaald aan de hand
van een èegressie van de lichaamsmaten van in 1982 geboren jongen
op de 15 dage maten van do ouders (geboren in 1981),
dag 15o"7
dag 15
dag 15~
dag 15f
2
h2
h2
h2
tl
h
N
N
N

~:a:

-0.93-.t~ 33 33
-1,15 .59 10
-0.45 ,38 28
0,18 .63 11

gewicht ~ 1
2
ó1 1
2
MP 1
vleugel

~

1

2
d'l1
2
MP 1
taraus

~

1
2

d'1
2

MP 1
toelichting

-0.78" .33

9

0,36 • 35
-0,95 .57
-0.42 • 38
1.02 .59
-0,35 .37

33
10
28
11
9

-0.94·~.33 33
-0.93 ,61 10
-o. 35 .38 28
0.33 ,63 11
-o.77x,33 9

-1 ,04'\ 33 32
-0,72 .65 9
-0.50 .38 28
0.27 .76 8
-0.94~. 32 9

-0.83".34 33
-0.96 ,63 10

0,36 .35
-0.97 .58
-0.54 • 37
1.02 .58
-0.33 • 35

0.43
-0.96
-0.58
0.53
-0.50

• 35 32
,61 9
.37 28
.75 8

o. 32 • 35 33
-1 ,06 ,61 10
-o, 35 .37 28
1.05 .59 11
-0.32 .36 9

0,66°.34 33
0.19 ,66 10

-0.42 .38 28
0.63 .62 11

-0.38 .38 28
0,52 ,62 11

-1.571 ~31

-1.59~~.31

9

gewicht 1

~ ouder
16.57 1.31
16,66 1, 71

17.20 1. 31
16,66 1.55

51.80
50.85
19.34
19.54

51.55
50.27
19.89
19.90

•;,

9

• 35

-0.60 • 34

9

0,47 • 35 32
-0.27 .71 9
-0.38 .38 28
0,30 .76 8
-1,69n.31 9

9

0 ,81 .... 34 33
0.50 .63 10
-0,39 . 38 28
0,10 .6 3 11
-1.52" .... 31 9

zie tabel fa
vanwege het geringe aantal broedsels is voor de late broedsela
geen mid-ouder/kind regressie uitgevoerd.
~ichaamematen

toelichting

9

0,58 .35 33
0,19 .66 10

Tabel 1Qb:

2
vleugel 1
2
tareus 1
2

33
10
28
11

-0,32 .38 28
o. 39 ,63 11

1

3.00
2.96
0.46
0.59

van de in tabel 12a gebruikte vogels
cfl ouder

l

2.93
3.14
0.48
0,57

MP
17.20 1.10

dag 15
16.43 1. 79
15.56 1.58

52.50 2,30
19.66 0.'21

49.72
46.72
19.45
19.13

3.47
4. 34
0.62
0.74

zie tabel
b
de ouderma en zijn 15edags maten (uit 1981),

dag

15~:

16.44 1 • 75
15,60 1.59
49.82 3.35
46.98 4.03
19.45 0,61
19.19 0,67

dag 15cfl

dag 15-9
15.95 1.78
16.31 1.55

16,85 1. 78
15.89 1,87
I
49.12 4.03 • 50.51 3.05
!
47.87 2.59
47.45 4.25
19.24 0,67 ,19.65 0,62
!
19.30 0,58 :19.47 0,68

I
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3.6.3. Resultaten en conclusies erfelijkheidsgraden (terugvangsten)
De in 3.6.2 berekende erfelijkheidsgraden zijn bepaald aan de hand van
gemiddelden van alle nestjongen. Het feit echter dat maar 10-20% van de
nestjongen een volgend jaar nog in leven is, en dat de overleving mogelijk
gecorreleerd is met lichaamsgrootte (Kluyver 1951; Perrins 1965), zal een populatie
en de ·erfelijkheidsgraden sterk kunnen beïnvloeden. De eerste grote selectie
valt ·in de eerste maanden na het uitvliegen (Perrins 1971) en een tweede
selectieperiode zijn de wintermaanden (Van Balen 1980). Veel koolmezen worden
tijdens de nestkastcontrole in de winter teruggevangen, of op voederplaatsen
waargenomen. Voor 1981 en 1982 zijn erfelijkheidsgraden berekend m.b.v. deze
's winters gesignaleerde vogels (resp. tabel 11 en 12). Eveneens zijn voor 1981
erfelijkheidsgraden berekend m.b.v. de in het broedseizoen 1982 gesignaleerde
jongen (uit 1981) (de erfelijkheidsgraden zijn berekend m.b.v. de 15e dags maten
en indien mogelijk, zijn nestgemiddelden genomen. De oudermaten zijn de maten
tijdens het broedseizoen) Deze laatste berekening zal het meest zuiver zijn,
omdat dan de jongen (net als hun ouders) minstens 1 jaar selectie achter de rug
hebben; bovendien zijn de winter-terugvangsten niet representatief voor de
overlevende jongen. 's Winters worden nl.

meer mannetjes dan vrouwtjes

teruggevangen, omdat mannetjes meer in nestl<asten overnachten (Van Eek,
mondelinge mededeling) en dit beTnvloedt het gemiddelde sterk (vgl. tabel llb).
Vergelijldng van tabel 9a en lla laten zien, dat deze manier van berekenen
voor 1981 weinig invloed heeft op de erfelijkheidsgraad voor gewicht; voor de
tarsuslengte wordt nu wel een significante erfelijkheidsgraad gevonden bij
moeder/kind en mid-ouder/kind ~egressie (resp. h2

= 0,60 en h2 = 0,46).

Vergelijking van de lichaamsmaten (tabel llb t11et 9b en tabel 12b met 7b) laat
zien, dat de overlevende jongen uit 1981 wel zwaarder, maar niet groter (tarsus)
zijn dan het nestgemiddelde. De overlevende jongen uit 1982 zijn zowel groter
als zwaarder (vgl. Dhondt 1979; Garnett 1981). In beide jaren is de tarsuslengte
van overlevende jongen groter dan die van hun ouders (voor 1981 bij beide sexen,
voor 1982 alleen bij de vrouwtjes). Er vindt dus in de populatie een verschuiving
naar grotere vogels plaats. Dit kan als volgt worden samengevat (Tabel 13).

.

~
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bepaald aan de hand
Tabel 1J.a: 'rfelijkheidsgraden (! standaard fout )
van oudar/kind regresaies van broedsels uit 1981 waarvan jongen
gevangen zijn in resp~ deoamber 19~1,broedseizoen 1982 of december
1982<
h2
gewicht

dag

N

h

2

dag 15<1'

15~

h2

N

N

~

Oo74"'o30 41

Oo::.le ,40 25

Oo54 o37 29

rf'

-0,1 3 • 34 36

-Oo10 34 36
0,82~~ 16 34

Oo07 .44 22
Oo 64/i\ 21 21

Oo11 .40 26
0 .61 .. ~0 20 25

~

ri"

Oo82~'~16 34

0

Oo55°o31 41

0.59°.31 41

Oo90"' .37 25

Oo62 o37 29

-0,31 .34 36

-0.18 .43 22

Oo13 .40 26

0.43 .22 21

0,56~~20 25

MP

0,19 .17 34

-0.30 .34 36
0,22 .17 34

~

0,40 • 31 41

Oo41 • 31 41

o. 37 • 39 25

Oo16 o38 29

0,06

0.07 • 34 36
0.371t,17 34

-0.28 .42 22

0.18 o40 26

0,11 .22 21

0.24 ,20 25

tarsus

c?l
MP

0

34 36

0.35*.17 34

dag

dag 15

broedseizoen 1982
h2

N
~~

h2

15:~;

N

h

dag 15~
2
N

dag 15 c?'
h2

N

MP

0.94f .14 43

0.93~\14 43

0,84~ .33 34
1 .o2v~. 36 30
1 .09~'1.17 29

~

1 • 37vr. 26 51

1 ~ 39.-v. 26 51

1.19 11 ~.32 34

1 .6otv. 36 25

elf

-0.29 • 30 45
0.78~~.15 43

-0.30 o30 45
o. 79t~.15 43

-0.38 .37 30
o, 70tv,18 29

-0,19 .45 21

gewicht

vleugel

~

0,92 .27 51

o.9o*r,27 51

~

0. 33 • 30 45

0.34 .30 45

MP
tarsus

h2

N

Oo76*o30 41

MP

vleugel

dag 15J:

dag 15

december 1981

~
~

MP

1

0,7/.39 25
-Oo58 .44 21
0,37 .23 19

·1ooro22 19

0,48°.27 51

0.50°.27 51

0,44 .33 34

-0,03 .41 25

-0.08 .30 45
0. 30°.15 43

-0,08 • 30 45
0,31-jf .15 43

-Oo11 .37 30

-0,32 .44 21
-0,22 ,23 19

0,15 ,19 29
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vervolg tabel 1fa:
december 1982

dag 15
h2

N

0,82~ .33 33

~

gewicht

dag 15lE

c?'

-o,60 .37 29
fl

MP

0,72 .19 27
1.40~;.31 33
-o.s1v .37 29

N
1,93.... 42 16

0,43 .45 20

-0.57 .37 29
1
0.74~ .19 27

0,11 .56 14

-1.381 .48 16

1,281".25 13

-0,05 ,27 15

2,25"~.45 16

1.oo 1 ,41 20

MP

o.ssv\19 27

?

0.33 .35 33
-0.38
29
0,11 ,20 27

0.34 .35 33
-0,39 .37 29
0.12 • 20 27

cf1

tarsus

.n

rf'
141'

dag 15ó7

15~

h2
N
0,82~ ,)) 33

1,40wv,31 33
1
-0,83 .37 29
0,97H,19 27

~

vleugel

dag
h2

1

-1.34 .54 14
O,B1t,281)

h2

N

-0,65 .50 16
0,98... \25 15

0. 44 .49 16

0,25 .45 20

-0. 9 2° • 48 1 4

-0.56 .46 16
-0,20 .27 15

-o .o6 • 29 13

Tabel 1t·b: lichaamsmaten van de in tabel 1la gebruikte vogels
dec, 1981

d' ouder

dag 15o/1

gewicht

17.27 1,03

17.99 0,71 '17.62 0,50

16.86 1. 20

16.85 1. 21

dag 15~
16.62 1.10

vleugel

72.54 1.77

76.23 1.63

74.42 1,10

51.69 2.88

51.63 2,88

51.81 1,76

51.54 3.40

tarsus

19.16 0.68

19,65 0,67

19.38 0,40

19.72 0.54

19.72 0.54

19.44 o. 36

19.95 0,61

gewicht

17.15 1,02

17.94 0,72

17.52 0.55

16.67 1.39

16.67 1.38

16.47 1.37

17 .OB 1, 26

vleugel

72.25 1.69

73.98 1.08

51.693.10

51.68 3.ld

51.593.00

52.02 3.04

tarsus

19.10 0. 71

75.79 1. 77
19,64 0,66

19.33 0.42

19.60 0,52

19.60 0,51

19.39 0. 46

19.90 0.45

gewicht

17.30 1.15

18,12 0. 75. 17.67 0.55

16.95 1.30

16.95 1 • 29

16.85 1. 44

17.09 1,18

vleugel

72.36 1.91

75.90 1,68

74.09 1,02

51.83 2.90

51,81 2,89

51.58 3.36

51.95 2.36

tarsus

19.21 0,72

19,67 0,70

19.39 0.41

19.73 0,58

19.73 0,58

19.41 0.45

20,03 0,45

~

ouder

MP

dag 15

dag 15'1t

17.06 1.15

broed, '82

dec, 1982

•;.
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Tabel /tJa: 6rfelijkheidsgraden (! standaard fout )
bepaald aan de hand
T van ouder/kind regressies van broedsels uit 1982 waarvan jongen
zijn teruggevangen in deoamber 1982.
dag 15

dag

h2

gewicht

0.15 .27 56
O,J2f ,14 54

-0,07 .26:58

-0.06 .26 58

cf1

V

15~

N
o.6o~. 26 58
0,15 .27 56
0,31~ .14 54

~

MP
vleugel

h2

dag
2

N

h
0.82~.34
0,41 • 36
0.43~.18

0,61~ .26 58

dag 15o''1

15~

h2

N
32
31
30

0.44 .32 40
0.20 .33 38
0,36~ .17 36

0.53 .35 32

-0,37 .32 40

N

dl -0.29 .26 59 -0.28 .26 59 -0.23 .35 33 -0.41 • 31 41
MP
tarsus

-o. 21 .13 57

-o. 21 .13 57

0,12 ,18 32

-0. 46~~ 16 39

0,59' .25 58
0.26 .26 58
0.43l".1356

0.59' .25 58
0,29 .26 58
0,44H·,13 56

0,65°.33 32
0.27 .35 32
0 ,52u,16 31

0,1\) ,J2 40
o.o6 .32 40
0.14 .16 38

?

cil

MP

Tabel 1'-br lichaamsmaten van de in tabel 11a gebruikte vogels
~

gewicht
vleugel
tarsus

gewicht
vleugel
tarsus

r:flouder

ouder
17,28 0. 72
72.92 2.02
19.24 0.67

18.14 0. 79
76.13 2.03
19.93 0,61

dag 15~
16,48 1.06

17,191.06

50.55 2.57
19.44 0,56

51.34 2.66
19,92 0.57

dag 15ifl

MP
17.70 0,56
74.46 1.42
19.56 0,45

dag 15~
dag 15
16.93 1,08 16.92 1,08
51.102,56 51.08 2.54
19.76 0,58 19.75 0,58
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Tabel13. Erfelijkheidsgraden voor en na selectie, bepaald aan de hand van
nestmaten (15e dag, 1e broedsel) en nestgemiddelden (vgl. tabel 11
en 12)
voor se 1ectie
gewicht

tarsus

na selectie

1981

0,61

0,93

1982

0,50

0.61/0,32

1981

0,40

0,31

1982

n.s.

0,59/0,44

Geconcludeerd kan worden, dat een selectieperiode de erfelijksgraden voor
tarsuslengte en voor lichaamsgewicht be'ïnvloedt. Dit betekent dat de veranderingen

in

gemiddeld lichaamsgewicht

bij

ge::::.selecteerde

en

ongeselect~erde

nestjongen niet. sterk gecorreleerd moet zijn met een verandering in gemiddeld
lichaamsgewicht
lichaamsmaten

van
(tabel

de ouders van deze jongen.
7b,

9b,

llb

en

12b).

Dat

Het

blijkt ook uit de
veranderen

van

de

erfelijkheidsgraden voor tarsuslengte in 1981, terwijl de gemiddelde lengte van
de jongen gelijk blijft, betekent dat het gemiddelde van de ·ouders verandert.
Dat blijkt ook uit een vergelijking van tabel 9b en llb: Het gemiddelde van vrouwtjes met overlevende jongen is lager dan het gemiddelde van alle vrouwtjes met
jongen. Voor 1982 (toenemende h2) wordt zowel de gemiddelde tarsuslengte van
de mannelijl(e ouders als van de jongen groter door de selectie.
Wanneer het onderzoek naar de erfelijkheidsgraden voor lichaamsgrootte plaats
vindt om te kunnen vertaaren hoe evolutionaire veranderingen in een populatie plaatsvinden, moet hier geconcludeerd worden dat zo•n onderzoek het best
kan plaatsvinden na de periode van selectie.
3.6.4. Discussie erfelijkheidsgraden
Een zeer belangrijke voorwaarde bij het bestuderen van erfelijkheidsgraden
is, dat de te vergelijken waarden uit eenzelfde verdeling komen, m.a.w. er mag
geen systematisch verschil zijn. Uit het sterke verschil dat soms gevonden wordt
tussen oudergemiddelden en nakomelingsgemiddelden blijkt, dat deze regel
meermalen overtreden wordt. Dit is ook de reden waarom hier voor dag 5 en
10 en voor vleugellengte ook op dag 15 niet gesproken is van een erfelijkheidsgraad. Dit was wel mogelijk geweest wanneer van de ouders op deze leeftijden
ook metingen bekend waren en deze vergeleken konden worden (vgl. de suggestie
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die Scheemaker (1984) doet om 15e dags maten van ouders te vergelijken met
15e dags maten van jongen). Uit tabel10 blijkt echter dat een vergelijkbare leeftijd
geen garantie is voor een vergelijkbare verdeling van de lichaamsmaten.
Uit het bovenstaande volgt dat in feite alleen voor tarsuslengte een vrij zuivere
erfelijkheidsgraad te bepalen is. Maar uit tabel 2 (en Schifferli 1973) bleek echter
dat juist voor tarsuslengte van vroege broedsels rekening moet worden gehouden
met een correlatie met het eigewicht, m.a.w. met een zgn. maternaal effect,
omdat het eigewicht voor 60-80% genetisch bepaald is (Van Noordwijk

~al.

1981c). Eenzelfde maternaal effect doet zich voor tijdens de late broedsels,
waar bleek dat de lichaamsmaten gecorreleerd zijn met de nestgrootte (h2 legselgrootte = 0,40-0,50, Perrins & Jones 1974 en Van Noordwijk et al. 1981a). Een
maternaal effect veroorzaakt een overschatting van de erfelijkheidsgraad (zie
2.6; Faleener 1981; Klerks 1981).
In 3.6.2 is aangegeven dat onder slechte milieu omstandigheden voor gewicht
rekening gehouden moet worden met nog een andere gemeenschappelijke milieucomponent (zie ook 2.6), omdat gewicht o.a. een conditiemaat is. Onder slechte
omstandigheden zal zowel de conditie van ouders (vooral vrouwtjes) als van jongen
slecht zijn, en zo ontstaat een extra gelijkenis tussen beide. Dat dit vooral voor
de vrouwelijke ouders geldt, blijkt ook uit tabel 4.8 van Koelewijn (1984), waaruit
blijkt dat moeder en jongen dezelfde fluctuatie vertonen, die bij de vader niet
gevonden wordt.
Een andere belangrijke voorwaarde voor het bestuderen van erfelijkheidsgraden
is, dat de populatie in evenwicht is. In een natuurlijke populatie, met wisselende
milieuomstandigheden (w.. b. tijd en plaats), zullen er altijd kleine veranderingen
in populatiesamenstelling optreden. Over langere tijd echter zullen er geen grote
veranderingen mogen optreden. Uit de veranderingen in de lichaamsmaten (vgl.
de tabellen 7b en 12b) en uit het feit dat de omvang van de koolmeespopulatie
op Vlieland nog steeds toeneemt (Van Eek 1983) zou verwacht kunnen worden
dat de populatie niet in evenwicht is. Koelewijn (1984) echter toont aan dat er
van 1980 tot 1982 geen grote verandering van de additieve genetische variantie
optreedt, en dat dus de populatie in evenwicht is. De veranderingen in lichaamsmaten moeten daarom vooral door het milieu veroorzaakt zijn.
Andere factoren die de erfelijkheidsgraden kunnen beïnvloeden zijn een genotype-milieu correlatie en/of assortatieve paring (zie 2.6). Koelewijn (1984) toont
aan dat beide geen rol van betekenis gespeeld hebben in de hier gepresenteerde
gegevens. Wel vond hij een verschil in erfelijkheidsgraad tussen jaarklassen bij
de mannetjes. Dit zou een oorzaak Iwnnen zijn van de gevonden lage vader/kind
regressies. Een en ander maakt het moeilijk om een keus te maken, welke
erfelijkheidsgraadschatting de meest zuivere benadering is van het aandeel van

-~·
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de genetische variantie in de totale variantie. Een moeder/kind regressie wordt
mogelijk beïnvloed door een maternaal effect (verhoging h2). Een vader/kind
regressie door verschillen tussen jaarklassen. En een mid-ouder/kind regressie
door het optreden van sexuele dimorfie en een verschillend reageren van de beide
sexen op milieu invloeden. Koelewijn (1984) heeft erfelijkheidsgraden van dezelfde
populatie berekend m.b.v. een zgn. full-sib analyse (zie Falconer 1981; zie ook
2.6) en met een regressie van de maten van alle jongen afzonderlijk op de
oudermaten. Dit geeft andere waarden voor de erfelijkheidsgraden, maar het
algemene beeld blijft hetzelfde. Het lijkt daarom het beste om de verschillende
d

methoden om de erfelijkheisgraden
te bepalen naast elkaar te zetten en een
fl
schatting van de h2 te maken uit een (gewogen) gemiddelde van de verschillende
uitkomsten. Zo kan geconcludeerd worden dat de erfelijkheidsgraad voor gewicht
in 1982 op Vlieland 0,3 0-0,50 bedraagt en de erfelijkheidsgraad voor tarsuslengte
0,20-0,40. Voor het gewicht komt dit overeen met eerdere meldingen (Van Noordwijk et al 1980 en Van Noordwijk 1982), voor de tarsuslengte is het aan de lage
kant (vgl. Garnett 1981: h2 = 0, 76).
Het feit

echter~

dat

bepaalde. maten populatie- en tijdgebonden zijn, maakt

een vergelijking met andere populaties en met andere vogelsoorten discutabel.
Toch kan een vergelijking een indruk geven van de mogelijl<e genetische variantie
voor deze maten in natuurl~ke populaties.
Tabel 14.h2-schattingen voor gewicht en tarsuslengte uit de literatuur, gebaseerd
op mid-ouder/kind regressies

---------------------------------------------

gewicht

tarsus

auteurs

Melospiza melodia

0,04

0,32

Smith and Zach, 1979

Geospiza fortis

0,84

0,43

Boag and Orant, 1978

Geospiza fortis

0,91

o, 71

Boag, 1983

Geospiza scandens

0,58

0,92

Boag, 1983

0,63

Dhondt, 1982

soort

Parus caeru l escens
Parus major

0,59

Van Noordwijk et al . 1980

Parus major

0,76

Garnett, 1981

Parus major

-0,01

Klerks, 1981

Uit tabel 14 blijkt dat de genetische variatie in een populatie vrij groot kan
zijn, maar ook dat deze voor de verschillende soorten niet vergelijkbaar is. Ook

;,,u

blij(t uit de lage erfelijk,(graad voor tarsuslengteJ die Klerks (1981) vond, en het
feit dat deze in 1981 veel hoger was (deze studie), dat een erfelijl<heidsgraad
niet altijd de mate van genetische variatie weergeeft. (zie Van Noordwijk 1981;
•;.
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Van Noordwijk & Klerks 1983). Daarom is het voor het bepalen van een zuivere
erfelijkheidsgraad van belang àf alleen uit te gaan van jaren met goede milieu
omstandigheden, zodat de vogels hun genetisch geprogrammeerde grootte kunnen
bereiken, àf een groot aantal jaren samen te voegen, zodat het effect van slechte
jaren verkleind wordt. Overigens komen de resultaten die Klerks (1981) noemt
voor Vlieland 1979 voor tarsuslengte (moeder/dochter regressie = 0,33 en
vader/dochter regressie= 0,02) vrij goed overeen met de hier gevonden waarden.
Het belang van het bepalen van de erfelijkheidsgraad is, dat deze een maat
is voor de grootte van de genetische variatie in een populatie. En deze genetische
variatie is nodig, wil een adaptieve selectie plaats kunnen vinden (vgl. de formule
R = h2 X S, Falconer 1981, waarin R = respons op selectie, S = selectie verschil
tussen ouders en nakomelingen populatie). z•on selectie zal bij voldoende genetische
variatie vrij snel effect kunnen hebben (vgl. Van Noordwijk et al. 1980). Dat
selectie op lichaamsgrootte plaatsvindt blijkt uit het veranderend gemiddelde
en de verminderde variantie in de lichaamsmaten, na een selectieperiode (vgl.
tabel 7 met 12 en tabel 9 met 11). Na een jaar selectie is de variantie van de
jongenmaten teruggelopen tot eenzelfde nivo als de variantie van de oudermaten
(vgl. Koelewijn 1984). Dit is een reden temeer om de erfelijkheidsgraden te bepalen
m.b.v. alleen die vogels die nog in de populatie aanwezig zijn na één jaar selectie.
Het best is dan om niet de 15e dags lichaamsmaten te gebruiken, maar de maten
die de vogel na de selectieperiode heeft in verband met het nog niet volgroeid
zijn van het lichaamsgewicht en de vleugellengte op dag 15. Overigens blijkt
uit het feit dat na een selectieperiode soms ook het oudergemiddelde verandert
(1981 afname tarsuslengte), dat naast de selectie op lichaamsgrootte ook andere
factoren meespelen. In dit verband kan gedacht worden aan een selectie voor
territoria, zoals door Koelewijn (1984) wordt genoemd. Voor verdere aspecten
van selectie en hoe desondanks de genetische variatie in stand blijft wordt
verwezen naar Koelewijn (1984).
Het verschil in erfelijkheidsgraad tussen de vroege en late broedsels kon niet
bevredigend verklaard worden. Een mogelijke verklaring is genoemd in 3.6.2
(gemeenschappelijke

milieucomponent

voor

gewicht,

redelijke

voedselomstandigheden tijdens de late periode). De lichaamsmaten komen hiermee
echter niet overeen. Dit zou nader bestudeerd moeten worden. Dat zou kunnen
door de koolmeespopulatie op Vlieland niet als één geheel te beschouwen (zoals
in deze studie is gebeurd), maar als· één grote (gebied I) en vier kleine subpopulaties
(gebied II-V). Tussen de vijf subpopulaties kunnen mogelijk ook genetische
verschillen voorkomen (vgl.
erfelijkheidsgraden

tussen

Van Eek 1983).
deze

gebieden

Uit
en

een vergelijking van de
de

verschillen

in

vegetatie-samenstelling zal misschien meer afgeleid kunnen worden over de

.

~

-43-

relatie goede/slechte omstandigheden en de erfelijkheidsgraden. Daarbij dient
wel rekening gehouden te worden met wat in 3. 5.2 is gezegd over de grootte
van de bomen i.v.m. de hoeveelheid voedsel.
Een andere factor die kan meespelen bij de verschillen tussen vroege en late
broedsels is het feit dat aan de vroege broedsels relatief minder jonge mannetjes (2e kalenderjaar) meedoen dan aan de late broedsels. Dit blijkt uit een
vergelijking van tabel 7b en 8b. De gemiddelde vleugellengte van de ouders in
tabel 8 is lager dan in tabel 7.
Van Balen (1967) geeft aan dat de vleugellengte van vogels in het broedseizoen
in hun tweede kalenderjaar ldeiner is, dan van oudere vogels. M.a.w. dit zou erop
kunnen wijzen dat het aandeel van oudere mannetjes in de vroege broedsels groter
is dan in de late broedsels. Later is gebleken dat bij de vroege broedsels 62%
van de

öt ouder dan 2

kj was, en bij de late broedsels 55%. Het effect hiervan

op de erfelijkheidsgraden is echter niet zo groot dat dit het verschil tussen vroege
en late broedsels zou kunnen verklaren; vgl. tabel 8 waar de ouders gelijk blijven,
maar waar hetzelfde verschil tussen vroege en late broedsels blijkt.
4. Algemene conclusies en discussie
4.1. Conclusies t.a.v. de hypothese en vraagstelling
Naast de positieve correlaties die Koelewijn (1984) vond tussen temperatuur
en lichaamsgrootte en tussen de voedselhoeveelheid (gemeten m.b.v. lijmpapieren
in 10 territoria) en de lichaamsgrootte, is in hoofdstuk 3 aangetoond dat er
verbanden zijn tussen lichaamsgrootte en eigrootte (3.2.2), legselgrootte (3.2.2),
broedselgrootte (3.4.2), geboortedatum
naaldbomen

en loofbomen

(3.5.2.).

(3.4.2) en bedel<ldngspercentages van

Hiervan

zijn

de

geboortedatum

en

de

bedekldngspercentages het belangrijkst (vgl. ook Koelewijn, 1984). Deze resultaten
zijn voor vroege en late broedsels niet gelijl<. Het verband tussen lichaamsgrootte
en broedselgrootte en tussen lichaamsgrootte en de bedekkingspercentages werd
alleen voor de late broedsels gevonden. De andere genoemde correlaties alleen
voor de vroege broedsels.
Ten aanzien van het eerste gedeelte van de vraagstelling (zie hoofdstuk 1)
is in 3 ~ 5.2 geconcludeerd dat voor de vroege broedsels de gebruikte methode
niet juist is geweest, zodat er binnen een jaar geen duidelijkheid bestaat over
voedselverschillen tussen territoria. Een mogelijk betere methode is genoemd
in 3.5.2. Koelewijn (1984) toont m.b.v. lijmpapieren wel verschillen aan tussen
territoria en ook dat deze verschillen gecorreleerd zijn met verschillen in
lichaamsgrootte, maar zijn aantallen zijn te gering om daar belangrijke conclusies
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aan te verbinden.
Tussen de verschillende jaren kunnen verschillen in voedselhoeveelheid afgeleid
worden uit de verschillen in lichaamsmaten (er daarbij van uitgaand dat deze
sterk be'ïnvloed worden door de hoeveelheid voedsel). Ook zou dit kunnen door
een vergelijking van de resultaten van de lijmpapieren van 1981 en 1982. De
gegevens van 1981 zijn echter nog niet gepubliceerd, maar wel is bekend dat
de opbrengst hiervan zeer minimaal was (mondelinge mededeling De Jong en
Van Ulsen). Hieruit en uit de lichaamsmaten (tabel 7b en 9b) kan geconcludeerd
worden dat de voedselomstandigheden in 1982 beter waren dan in 1981. Ook de
weersomstandigheden in 1982 waren goed (Koelewijn 1984), zodat volgens de
hypothese (zie hoofdstuk 1) voor 1982 hogere erfelijkheidsgraden verwacht mogen
worden dan voor 1981. Uit tabel 7 en tabel 9 blijl<t echter het tegendeel. Op
grond hiervan zou daarom de hypothese verworpen moeten worden. Maar wanneer
de erfelijkheidsgraden bepaald worden na een bepaalde selectieperiode, blijken
deze wel de hypothese te ondersteunen (vgl. tabel 11 en 12).
Ook een vergelijking van de erfelijkheidsgraden van de vroege en late broedsels
van 1982 geeft geen duidelijk antwoord m.b.t. het tweede deel van de vraagstelling.
Op het eerste gezicht spreken de erfelijkheidsgraden voor vroege en late broedsels
de hypothese tegen. Wanneer echter de in 3.6.2 genoemde verklaring voor deze
erfelijkheidsgraden

juist

is,

dan

ondersteunen

deze

erfelijkheidsgraden

de

hypothese.
Tot nu toe is er bijna steeds van uitgegaan dat bij erfelijkheidsgraden, die lager
zijn dan verwacht, een slechte ontwikl<eling van de jongen hiervan de oorzaak
is (zie hoofdstuk 1). Lage erfelijkheidsgraden kunnen echter ook verwacht worden
wanneer de lichaamsmaten van de ouders onder de genetisch geprogrammeerde
waarde zitten, bijv. door slechte condities in hun groeiperiode (vgl. Van Noordwijk
& Klerks 1983). Van de ouders in 1982 is 3096 geboren in 1981 (vgl. de aantallen

in tabel 10 en tabel 7). Hierboven is al gezegd dat de voedselsituatie in 1981
relatief slecht was, waardoor relatief slecht ontwikkelde lichaamsmaten verwacht
mogen worden. Uit tabel llb blijkt inderdaad dat de tarsuslengte van de
vrouwelijke ouders kleiner is dan de tarsuslengte van hun dochters. Dit zal dus
ook de erfelijkheidsgraadschattingen voor 1982 hebben be'ïnvloed en mogelijk
ook kunnen ver\daren, waarom voor de vroege broedsels in 1982 voor tarsuslengte geen significante erfelijkheidsgraad gevonden werd.
~n

dit verband is het interessant te Jdjken naar de resultaten van tabel 8. De

vogels die aan een tweede broedsel beginnen zijn de relatief grote vogels, dus
de oudere vogels (vgl. Koelewijn 1984). M.a.w. in tabel 8 zijn weinig ouders uit
1981 begrepen. Het blijkt dan ook in tabel 8 dat de erfelijkheidsgraad voor
tarsuslengte significant is bij moeder/dochter en mid-ouder/dochter regressies
·~
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en bijna significant voor moeder/mid-nakomeling en mid-ouder/mid-nakomeling
regressies. Dit bevestigt de bovenstaande suggestie.
Uit het een en ander kan geconcludeerd worden dat voor een zuivere toetsing
van de hypothese gegevens over meerdere jaren bekend moeten zijn. Enkele
achtereenvolgende goede jaren moeten dan vergeleken worden met een slecht
jaar. Wanneer gewerkt wordt met gegevens over één jaar is het van belang, een
goede methode te hebben om de verschillen in voedselbeschikbaarheid per
territorium (beter nog per broedsel) te meten, omdat de weersfactoren van alle
territoria min of meer gelijk zullen zijn. Dat verschillen tussen territoria welhaast
zeker moeten leiden tot verschillen in lichaamsmaten, blijkt ook het feit dat
Koelewijn (1984) vond dat alleen in territoria met veel eiken voldaan kan worden
aan de eis van 85-142 gram voedsel per jong welke nodig is om normaal te groeien
(Van Balen 1973; Mertens 1977). Dat andere territoria deze rupsenhoeveelheid
niet kunnen opbrengen, duidt erop dat waarschijnlijk ooi< ander voedsel wordt
gebruikt. Zo is in tuinen meermalen waargenomen, dat Dipteren worden gevoerd
(eigen observatie).
4.2. Foutenbronnen
De metingen in 1981 en 1982 zijn uitgevoerd door verschillende personen. Bij
een steekproef van 59 metingen aan de tarsuslengte, bleek tussen Koelewijn
en Teuben geen meetverschiL Tussen Koelewijn/Teuben en Van Eek bleek wel
een significant verschil. De metingen van Van Eek waren iets lager, maar de
invloed die hiervan uitgaat zal voor 1981 en 1982 min of meer gelijk zijn. Eventuele
verschillen voor de andere maten zijn niet nageg·aan.
De sexe van de jongen is bepaald op dag 15. De sexe is dan niet exact te bepalen;
de verschillen tussen de sexen zijn dan relatieve kleurverschillen. Aan de hand
van de winterwaarnemingen, toen de sexe wel exact bepaald kon worden, is gekeken
naar fouten in deze sexebepalingen. Gebleken is dat in 1981 8% van de nestjongen
en in 1982 11% verkeerd gesext waren. Maar ook bleek dat de verhouding tussen
verkeerd gesexte mannetjes en vrouwtjes nagenoeg gelijk was, zodat dit geen
belangrijke invloed heeft op de resultaten.
Enkele broedsels werden niet exact op dag 5, 10 of 15 gemeten. Deze zijn bij
de berekeningen buiten beschouwing gelaten.
De gemiddelde lichaamsmaten van de nestjongen van de late broedsels hebben
een grotere standaard deviatie dan die van de vroege broedsels. Gedeeltelijk
wordt dit veroorzaakt door een verschil in jaarklassen verdeling over de vroege
en late broedsels (zie boven). Verder wordt dit veroorzaakt door het feit dat
in sommige late broedsels de jongen niet op dezelfde dag geboren werden. Extreme
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verschillen die hierdoor ontstaan verdwijnen tijdens de nestperiode door sterfte
van de

kleinste jongen, bovendien kunnen kleinere jongen hun achterstand

gedeeltelijk inhalen (Van Balen 1973; Bryant 1975). Toch zal de variantie binnen
een nest hierdoor bij late broedsels 'groter zijn dan bij vroege broedsels en
dientengevolge

de

variantie

tussen

broedsels

kleiner

(vgl.

2.6).

Bij

een

gelijkblijvende totale variantie zal dit een verlaging van de h2 tot gevolg hebben.
Van Balen (1967) liet zien dat het lichaamsgewicht toeneemt gedurende de dag.
Daarom zal het tijdstip van de dag waarop gewogen wordt, invloed hebben op
het gemeten lichaamsgewicht. Volgens Van Noordwijk (persoonlijke mededeling)
variëren de lichaamsmaten tussen 9.00 en 16.00 uur het minst. Door het grote
aantal broedsels is het niet altijd mogelijk geweest, hiermee rekening te houden.
Een ander punt hierbij is dat de vogels vrij vaak tijdens de behandeling
defaeceerden. Vooral op dag 5 en dag 10 zal het waarschijnlijk vrij veel uitmaken
of dit voor of na het wegen gebeurt.
4.3. Nader onderzoek
Voor een betere toets van de hypothese zijn de gegevens van meerdere jaren
nodig. Een beschrijvend onderzoek zoals dit heeft echter altijd te maken met
onsystematisch wisselende milieufactoren. Daarom is het goed het vervolgonderzoek te doen in combinatie met experimenteel onderzoek, vgl. Schoemaker (1984).
Het best kan dit gebeuren in een relatief voedselarm gebied (Van de Meent 1984)
en zullen grote aantallen broedsels nodig zijn om betrouwbare metingen te krijgen.
Vlieland is hier zeer geschikt voor: de populatie is bekend, het aantal vroege
broedsels bedraagt de laatste jaren meer dan 100, en het gebied is relatief
voedselarm (vooral naaldbomen).
5. Samenvatting
In 1982 zijn op Vlieland metingen verricht aan de koolmeespopulatie en enkele
milieufactoren, met het doel om na te gaan wat de invloed van de milieufactoren
op de erfelijkheidsgraden voor lichaamsgrootte is. Gemeten zijn de eigrootte,
legselgrootte,

geboortedatum,

lichaamsgewicht,

vleugellengte,

tarsuslengte,

sexe, weersfactoren (temperatuur, uren zonneschijn, neerslag) en voedselhoeveelheid (gemeten m.b.v. lijmpapieren en bedekkingspercentages per territorium).
Koelewijn (1984) bespreekt de weersfactoren en de lijmpapieren.
De gebruikte methode van de kwantitatieve genetica is toegelicht.
Uit de resultaten blijkt dat er een positieve correlatie is tussen de lichaamsgrootte en de eigrootte, geboortedatum, broedselgrootte en bedekkingspercentage
•;.
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van naaldbomen (de laatste twee alleen voor de late broedsels; de eerste twee
alleen voor de vroege broedsels). Een negatieve correlatie werd gevonden tussen
de lichaamsgrootte en de legselgrootte (alleen voor vroege broedsels). De drie
verschillende maten voor lichaamsgrootte reageren niet altijd eenduidig.
Significante erfelijkheidsgraden werden gevonden voor gewicht in de vroege
broedsels en voor tarsuslengte in de late broedsels. Deze zijn vergeleken met
de erfelijkheidsgraden voor 1981 en met erfelijkheidsgraden berekend aan de
hand van alleen die nestjongen die een bepaalde selectieperiode overleefd hebben.
Geconcludeerd wordt dat de gevonden erfelijkheidsgraden niet in overeenstemming zijn met de hypothese dat erfelijkheidsgraden onder goede omstandigheden
hoger

zijn

dan

onder slechte

milieuomstandigheden.

De erfelijkheidsgraden

berekend na de selectieperiode zijn dit echter wel. Mogelijke verklaringen zijn
gegeven en· besproken. O.a. is er sprake van een maternaal effect en een
gemeenschappelijke milieucomponent tussen ouders en jongen.
Verder is uit het negatieve resultaat van de bedekkingspercentages voor de
vroege broedsels geconcludeerd, dat de gebruikte methode niet juist is geweest.
Een betere methode wordt genoemd.
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