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VOORWOORD 

Vóór u ligt een verslag van een doktoraalonderzoek gedaan aan het Instituut 

voor Oecologisch Onderzoek te Arnhem. Dit 6 maanden durende onderzoek is gedaan 

van oktober 1978 t/m maart 1979 voor het vak dieroecologie. De uiteindelijke 

supervisie over dit onderwerp berustte bij Dr. R.H. Drent (Dieroecologie 

R.U. Groningen), de practische begeleiding gebeurde door Drs. P.J. Drent 

(Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Arnhem, Afd. Populatie-o·ecologie). 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen, die mij op enigerlei wijze behulpzaam 

is geweest bij dit onderzoek, bedanken. Dit zijn alle medewerkers van het I.O.O., 

in het bijzonder Piet Drent (voor de prettige begeleiding) en Piet de Goede 

(voor het helpen verzamelen van gegevens) en mijn mede-studenten Robbert Boon 

en Bert van Ooyen (R. U. Utrecht). 
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1. INLEIDING 

De belangrijkste vragen in de populatie-dynamica zijn: hoe handhaven 

populaties zich en hoe variëren de aantallen in ruimte en tijd? Voor veld

onderzoek over deze vragen zijn lang niet alle organismen even geschikt. Een 

voorbeeld van een soort, die wel geschikt is gebleken, is de Koolmees 

(Farus major L.). Deze vogel komt in Nederland en ook in Europa op zeer veel 

plaatsen en in verschillende biotopen voor, in voor onderzoek aantrekkelijke 

aantallen. De Koolmees is goed te herkennen en te vangen (slaapt en broedt in 

holen en nestkasten) en is goed te manipuleren, doordat hij relatief niet erg 

storingsgevoelig is. 

Er wordt dan ook al sinds de dertiger jaren in Nederland onderzoek verricht 

aan populaties van deze soort. Ook het onderstaande verslag van een onderzoek 

in de winter 1978/1979 hoort thuis in deze reeks. Dit onderzoek vormt een 

onderdeel van een langlopend onderzoek naar de samenhang van gedrag (territorium

gedrag), de wintervoedselsituatie (bijvoedering en/of beukenotenoogst) en het 

aantalsverloop in een broedpopulatie van de Koolmees. Dit onderzoek vindt plaats 

aan het Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Arnhem (verder aan te duiden 

met I. O.O.). 

1 . 1 . ONDERZOEK VAN HET I. 0. 0. AAN DE KOOLMEES 

1.1.1. Algemeen 

In de dertiger jaren is door Kluyver een populatie-onderzoek gestart aan de 

Koolmees. Hij vond - naast een langzame toename - onregelmatige jaarlijkse 

fluctuaties van de aantallen. Als factoren die dit veroorzaakten noemde hij o.a. 

aantal uitgevlogen jongen, aantal im- en emigranten en strengheid van de winter 

(Kluyver 1951). 

In 1976 is op de Hoge Veluwe begonnen met een project, dat het aantalsverloop 

binnen en over een aantal jaarcycli op de voet poogt na te gaan. Met behulp 

van correlatief onderzoek werd onderzocht welke invloeden hierop inwerken. 

Vooral de beschikbaarheid van voedsel in de winter (in relatie tot de weers

omstandigheden) bleek een belangrijke rol te spelen. De grootte van de beukenoten· 

oogst bleek van groot belang voor de overleving in de winter van in het bijzonder 

de eerstejaars vogels. Er bleek een duidelijke correlatie te bestaan tussen de groottt 

van de beukenatenoogst en de jaarlijkse overleving van eerstejaars Koolmezen. 

Oude vogels bleken vooral te profiteren van het plaatsen van voedselautomaten 

(van Balen 1977, 1980). 

Naast puur populatie-dynamisch onderzoek bleek al snel, dat ook oecofysiolo

gisch, gedrags- en genetisch onderzoek nodig was om de achtergrond van bovenge

noemde correlaties te begrijpen. In dit verslag zal ik vooral aandacht besteden 

aan het gedragsonderzoek. 
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1.1.2. Het gedragsonderzoek 

Dit onderzoek is gestart om antwoorden te vinden op de volgende vragen: 

1. Hoe verloopt het proces van territoriumvorming? Dit heeft zowel oecologische 

(habitat, voedselbronnen, populatiedichtheid, predatie) als ethologische 

aspecten (agressie, status en vroegere ervaringen, plaatstrouw). 

2. Hoebeïnvloedt de sociale status van een vogel zijn kansen op overleving en 

reproductie? 

3. Hoe beïnvloeden gedragsinteracties tussen soortgenoten de relatie tussen 

voedselaanbod en deze overlevings- en reproductie kansen? 

Omdat het voedselaanbod in de winter - en dan speciaal van beukenaten - van 

groot belang is gebleken voor overleving tot het volgende broedseizoen (zie 1.1.1. 

en ook Ulfstrand 1962 en Perrins 1966) is voor het gedragsonderzoek een project 

opgezet, dat ten minste vier jaar zou duren. Deze eerste vier jaren verschillen 

alle van elkaar in het voedselaanbod in de winter, zie Tabel 1. 

Tabel 1. Voedselsituatie in de winter. 

Winter 

1974-1975 

1975-1976 

1976-1977 

1977-1978 

Beukenatenoogst 

+ 

+ 

Bijvoedering 

+ 

+ 

In het najaar proberen de eerstejaars óê een territorium te veroveren. Een 

gedeelte slaagt hierin (vrijwel alleen jongen uit eerste broedsels). De niet_ 

geslaagde jongen verdwijnen door migratie vrij snel uit het gebied of vormen 

groepen samen met andere exemplaren (territoriale en niet-territoriale). Deze 

groepen ("flock'~ Hinde 1952) concentreren zich vooral in favoriete fourageer

gebieden. Wanneer nu de voedselconcentraties verschuiven, verschuiven ook de 

concentraties van de niet-territoriale vogels (Drent 1976). 

De Koolmees is in de eerste plaats een insecteneter. Wanneer de omstandigheden 

echter moeilijker worden (winterweer, waardoor het dierlijke voedsel moeilijker 

te bereiken is) , proberen de Koolmezen eerst zich in het terrein in leven te 

houden door over te schakelen op plantaardig voedsel zoals beukenootjes of door 

de onderzoekers verstrekte bijvoedering. Dit voedsel komt veelal in grote 

concentraties voor (stapelvoedsel). Wanneer de hoeveelheden van dit plantaardige 

voedsel opraken of moeilijker te bereiken zijn (bv. door sneeuw en/of ijzel) 

dan kan er een neiging ontstaan om het terrein te gaan verlaten, hetzij defini

tief hetzij voor de duur van de winter (de zgn. "winteremigranten"). Omdat de 

niet-territoriale vogels geen plaatsbinding hebben en omdat ze in de concurrentie 

verliezen van de territoriale vogels, hebben deze niet-territoriale dieren meer 

de neiging om te gaan emigreren. De territoriale Koolmezen proberen zo lang 
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mogelijk in en rond het territorium te blijven. Wanneer ook voor hen de omstan

digheden moeilijk worden gaan sommige territoriale vogels "pendelen" ('s nachts 

in het terrein slapen, overdag naar een geschikte fourageerplek zoals menselijke 

bewoning vliegen) of zelfs voor de duur van de winter emigreren. Vooral de 

oudere óó blijken zeer lang te proberen ter plaatse te overleven (Drent 1978; 

Mennes 1980). Ze lopen dan wel grote risico's. De Koolmees heeft- wanneer hij 

ontwaakt- voor minder dan een dag voedselreserves (King 1972). Wanneer nu de 

weersomstandigheden plotseling verslechteren dan hebben deze individuen zeer 

weinig tijd om te beslissen om alsnog naar een betere fourageerplek te emigreren. 

Deze situatie heeft zich voorgedaan in 1978 toen er op 14 februari een sneeuw

storm woedde. De dag na deze storm was het aantal Koolmezen in een bepaald deel 

van het proefterrein geslonken van+ 50 tot+ 10 (Drent 1978). 

In het voorjaar immigreren veel vogels, waaronder eerder van het terrein 

vertrokken dieren, die proberen een territorium te bezetten. Naar gelang het 

aantal territoriumbezitters dat nog aanwezig is, slagen meer of minder dieren 

hierin. Het blijkt namelijk, dat territoriumhouders duels op hun territorium 

vrijwel altijd winnen en de immigranten dus alleen de "lege" plekken kunnen 

bezetten. 

Uit dit alles volgt, dat de wintervoedselsituatie van groot belang is voor 

de kwantitatieve en kwalitatieve overleving en dus voor de grootte en de samen

stelling van de populatie in het volgende voorjaar. Is die goed geweest, dan is 

de overleving van de in het terrein gebleven exemplaren goed en zijn er weinig 

open plekken, zodat de populatie het volgend voorjaar bestaat uit relatief veel 

reeds in de herfst territoriale exemplaren (oude individuen en auLochtone 

jongen uit eerste broedsels) en weinig - voornamelijk jonge - immigranten. 

Is in de winter het voedsel daarentegen erg schaars, dan overleven weinig 

"blijvers" en kan afhankelijk van de immigratie, de populatie het volgend voorjaar 

voor een veel groter gedeelte uit immigranten bestaan (Drent 1978). 

In dit verband is nog een ander punt te noemen: het bleek, dat hoe eerder een ó 

in het voorjaar weer aanwezig is, hoe groter zijn kans was om een territorium 

te veroveren (Drent 1975) . 

Wanneer een ó er in het voorjaar niet in slaagt een territorium te veroveren kan hij 

een zgn. gastbroeder worden. Dit zijn dieren die in het territorium van andere 

exemplaren broeden (zie Bijlage). De wintervoedselsituatie is van groot belang 

voor de aantallen gastbroeders in het daaropvolgende broedseizoen. Het aantal 

gastparen is na winters met een goede beukenatenoogst absoluut en relatief 

groter dan na winters met een slechte oogst. Dit is het gevolg van de goede 

overleving van zowel territoriale als niet-territoriale óó tijdens winters met 

beukenoten. Door de goede overleving van de territoriale óó komt er weinig ruimte 

vrij voor de door de goede overleving relatief grote aantallen niet-territoriale 

óó. Weinigen van de laatsten slagen er dan in om in het voorjaar alsnog een 

territorium te veroveren. Dus velen zullen dan - voor zover ze een vrouwtje 

hebben - gastbroeders worden. Fluctuaties als gevolg van de wintervoedselsituatie 
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in het aantal territoriale broedparen worden dus versterkt door de relatief 

sterkere fluctuaties in het aantal gastparen (Drent 1978). 

In alle jaren met een goede wintervoedselsituatie was de locale overleving 

(hieronder versta ik het percentage dieren dat na een bepaalde periode nog in 

het terrein is) van territoriale exemplaren duidelijk veel beter dan die van 

niet-territoriale (jonge) exemplaren. Er kon aannemelijk gemaakt worden, dat 

het hoge verdwijnpercentage van de niet-territoriale exemplaren voor een be

langrijk deel in eerste instantie te danken was aan migratie, hetzij definitief, 

hetzij voor de duur van de winter en mogelijk pas in tweede instantie door 

sterfte maar dan veelal buiten het onderzoeksgebied. 

In de winter van 1977/1978 (geen bijvoedering, geen beukenoten) was de locale 

overleving van zowel territoriale als niet-territoriale óó laag en onderling 

niet verschillend. Het grote verdwijnpercentage in deze winter was voor beide 

categoriën voor slechts een klein gedeelte veroorzaakt door winter_emigratie. 

De meeste verdwijningen vielen onder de categorie "onbekend". Er kon aannemelijk 

gemaakt worden (Drent 1978) dat dit dan vooral door sterfte veroorzaakt moet zijn. 

1.1.3. Het onderzoek 

Uit de zaken, zoals die in 1.1.1 en 1.1.2 zijn beschreven is de volgende 

hypothese afgeleid: 

"Territoriale vogels blijven zo lang mogelijk in de buurt van hun territoria 

en gaan alleen bij slechte omstandigheden op stap naar voedselrijke plaatsen 

(beukenoten, voertafels). Zijn deze binnen niet al te grote afstand aanwezig, 

dan overleven ze goed en is de samenstelling van de territoriale populatie in het 

broedseizoen in sterke mate reeds bepaald in de herfst, dat wil zeggen veel 

vogels waaronder veel oude en autochtone jongen uit eerste broedsels. 

Zijn de voedselbronnen ver weg, dan verhongeren veel vogels, die ter plaatse 

bleven en neemt het aantal oude en autochtone vogels af. In het broedseizoen 

zal hun aantal dan absoluut laag zijn. Omdat elders rondom goede voedselsituaties 

vele niet-territoriale vogels zich verzameld hebben en daar relatief goed over

leven zal in het voorjaar immigratie van deze niet-territoriale vogels optreden. 

Een gedeelte van deze vogels zal dan terecht komen in gebieden met een slechte 

wintervoedselsituatie. Door de vele open plaatsen zullen vele van deze immigranten 

(allochtone jongen) een territorium veroveren. Hun aantal zal dus in zulke jaren 

groot zijn. In de broedpopulatie zullen dan dus meestal weinig autochtone oude 

en jonge ód zijn en relatief veel allochtone jonge dd". 

Aangezien de winter van 1978/1979 gekenmerkt werd door· het ontbreken van zowel 

een goede beukenatenoogst als ook bijvoedering, werd dus op grond van bovenver

melde hypothese verondersteld, dat er veel territoriale vogels zouden omkomen 

en dat er in het broedseizoen én weinig vogels zouden zijn én naar verhouding veel 

emigranten. Om dit hele proces te bestuderen is de samenstelling van de populatie 
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in een bepaald gebied van moment tot moment bepaald ten aanzien van aantal vogels, 

welke vogels en waar fourageren ze. 

Op voertafels in de twee dichtsbijzijnde gebieden van menselijke bewoning is 

gekeken, welke vogels deze bezochten. Voor vogels uit het onderzoeksgebied is na

gegaan, wanneer ze kwamen, hoelang ze geweest zijn en welk gedeelte van de popu

latie ze uitmaakten (zowel kwalitatief als kwantitatief). 

Als tweede vraagstelling is ook naar het volgende gekeken: er bestaan bij de 

Koolmees aanwijzingen, dat vroegere ervaringen bepalend zijn voor later gedrag. 

De vraag is nu, of oude vogels, die in een vorige winter als jonge niet-territo

riale vogels elders overwinterd hadden, dit ook nu weer doen, en, voor zover 

de overwinteringsplaats bekend was, of ze dan dit jaar ook daar weer terugkeerden. 

2. MATERIAAL EN METHODEN 

2.1. HET ONDERZOEKSTERREIN 

Het onderzoek naar de populatie-dynamica van de Koolmees, zoals dat door de 

medewerkers van het I.O.O. wordt uitgevoerd, vindt voornamelijk plaats in het 

zuidelijk deel van het Nationale Part "De Hoge Veluwe" (Fig. 1). Dit "onderzoeks

gebied" * is + 165 ha groot. Voor de samenstelling van dit gebied wat betreft 

boomsoorten zie Tabel 2. 

Tabel 2. Samenstelling van het onderzoeksgebied, wat betreft boomsoorten en hun 

relatieve voorkomen. Hierbij betekent + + + "zeer algemeen voorkomend", 

+ + = "algemeen voorkomend" en + = "locaal voorkomend" 

Boomsoort 

Grove den 

Eik 

Berk 

Larix 

Spar 

Beuk 

Diverse soorten 

Voorkomen 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

In dit gebied zijn + 400 nestkasten regelmatig verdeeld over het terrein 

opgehangen. Zo wordt een overmaat aan nestgelegenheid geboden. 

Het onderzoek naar de invloed van territoriaal gedrag op de aantalsbepaling 

van de Koolmees vindt plaats in een speciaal deel van het onderzoeksgebied, het 

"uitgangsterrein" * (Fig. 1). Het uitgangsterrein bestaat voornamelijk uit 

naaldhout (Grove den, Fijn- en Sitkaspar en Larix) en in mindere mate uit loof

hout (Eik, Berk en hier en daar een Beuk). Voor de verdeling van deze boomsoorten 

* In dit verslag worden ten aanzien van het gebied de termen van Mennes (1980) 

gehanteerd om verwarring tussen de verschillende deelgebieden te voorkomen. 
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Fig. 2. Globale beschrijving van de bebossing van het uitgangsterrein. 
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Fig. 3. Kaartje van het uitgangsterrein met daarin de netten (B.C. etc.). 
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over het terrein zie Fig. 2 . 

Een klein gedeelte van het uitgangsterrein is gebruikt voor het onderzoek 

naar voorkeur voor verschillende boomsoorten in de loop van het winterhalfjaar. 

Dit gedeelte noem ik "proefvlak" (voor ligging van dit gedeelte zie Fig. 1 en 3). 

De samenstelling van het proefvlak is als volgt: 

Tabel 3. Samenstelling van het proefvlak. 

Soort Aant. ha. Percentage 

Eik 12.3 80.9 

Heide 1.6 10.5 

Berk 0.8 5.3 

Grove den 0.5 3.3 

Totaal 15.2 100.0 

Waarnemingen bij voertafels zijn gedaan op twee plaatsen buiten de Hoge Veluwe, 

nl. bij het sociaal-pedagogisch centrum "• s Kooningsjaght" en bij de manege en 

camping vlak bij het dorp Schaarsbergen (voor ligging van beide voertafels 

zie Fig. 1). 

2.2. STANDAARDMETHODEN 

Door de medewerkers van het I.O.O. worden verschillende standaardmethoden 

gebruikt. De hieruit verkregen gegevens zijn ook voor dit verslag gebruikt. 

2.2.1. Merken van vogels 

Eén van de belangrijkste eisen voor gedragsonderzoek in het veld is, dat de 

dieren op afstand individueel herkenbaar zijn. 

Alle adulte dieren worden van een individuele code voorzien. Dit gebeurt 

tijdens het vangen (zie 2.2.3.1), avondcontroles (zie 2.2.3.2), of eventueel 

nog tijdens het broeden in de nestkast (zie 2.2.2). Deze code bestaat hieruit, 

dat de mezen - behalve de bekende aluminium ring met nummer - ook één of meer 

(maximaal 5) gekleurde plastic ringen, een individuele code voriTend, krijgen. 

Deze kunnen met behulp van een kijker vanaf enige afstand afgelezen worden en 

op deze manier is identificatie in het veld mogelijk. 

Jongen in het nest worden voorzien van een niet-individuele "nestcode''. Dit is 

gedaan, omdat er zoveel jongen zijn, dat het aantal individuele codes uiterst 

ingewikkeld en ook niet toereikend zou zijn. Bovendien wordt een zeer groot 

gedeelte van deze jongen nooit meer in het onderzoeksterrein waargenomen. Pas als 

ze na het uitvliegen weer worden gevangen krijgen ze een individuele code. 

2.2.2. Demografische bepalingen in het broedseizoen 

In het broedseizoen worden alle broedparen op het nest gevangen met behulp 

van een klep, die voor de uitgang bevestigd is. Op deze manier is exact bekend 

welke mannetjes en vrouwtjes met elkaar gepaard zijn. Bovendien worden alle 
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jongen geringd, zodat het aantal autochtone uitgevlogen jongen exact bekend is. 

2.2.3. Bepalingen buiten het broedseizoen 

Buiten het broedseizoen wordt door middel van vangsten en waarnemingen nage

gaan hoevéél Koolmezen er zijn, wie dat zijn en wannéér ze er zijn. Er wordt 

dan ook van alle Koolmezen in het uitgangsterrein een presentielijst bijgehouden, 

gebaseerd op alle beschikbare bronnen van gegevens. 

2.2.3.1. Vangen 

Met uitzondering van het broedseizoen worden er het hele jaar tweemaal per 

week Koolmezen gevangen met behulp van mistnetten. Dit gebeurt op 10 plaatsen 

in het hele onderzoeksgebied. Zes van deze vangplaatsen liggen in het uitgangs

terrein (M, N, 0, B, c, L,; zie voor exacte ligging hiervan Fig. 3). Alle ge

vangen Koolmezen worden - voor zover dit nog niet gebeurd is - geringd. 

2.2.3.2. Avondcontroles 

Om de informatie over de aanwezige Koolmezen zo volledig mogelijk te doen 

zijn, worden er ook de zgn. avondcontroles gehouden. Dit houdt in, dat de nest

kasten ná zonsondergang op slapende vogels - en natuurlijk vooral op slapende 

Koolmezen - worden gecontroleerd. Dit wordt gedaan in de maanden oktober tot en 

met maart. In het onderzoeksgebied wordt het éénmaal en in het uitgangsgebied 

tweemaal per maand gedaan. Voor de controledata in de winter 1978/1979 en de 

gevonden aantallen zie Tabel 4. 

Tabel 4. Resultaten avondcontroles Hoge Veluwe, winter 1978-1979. 

Datum Aantal Koolmezen in 

uitgangsterrein rest totaal 

25-26/10 40 

15-16/11 48 121 169 

28-29/11 55 

13-20/12 32 86 118 

04/01 9 

17-18/01 6 59 65 

19-22/02 5 48 53 

07/03 25 

19-23/03 41 70 111 

2.2.3.3. Onderzoek naar predatie 

Evenals in voorgaande jaren verbleef er gedurende de winter een Sperwer-d op 

de zuidelijke Hoge Veluwe, die regelmatig Koolmezen at. Verder was er een Bosuil, 

die ook zo nu en dan een vogel sloeg. Van deze beide dieren zijn op bekende 

roestplaatsen zo veel mogelijk braakballen verzameld en later op de aanwezigheid 

van ringen onderzocht. Aan de hand van deze ringen kan worden bepaald, welke 
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Koolmezen (hoeveel en wie) door predatie zijn verdwenen. 

2.2.4. Gedragsmetingen 

2.2.4.1. Bestuderen van territoriaal gedrag 

Regelmatig wordt er in het uitgangsterrein nagegaan, welke Koolmezen zich waar 

bevinden. Dit gebeurt door middel van het aflezen van de individuele kleurcodes 

met behulp van een kijker (8x56). Ook wordt gekeken of de desbetreffende Koolmees 

territoriaal gedrag vertoont. 

2.2.4.2. Rijden van voedselzoekroutes 

In het uitgangsterrein wordt tweemaal per week een bepaalde route per fiets 

afgelegd, waarbij genoteerd wordt waar (plaats en boomsoort) Koolmezen fourageren, 

wie dat zijn en hoeveel er zijn. 

Deze methode levert als resultaat een idee van de voorkeur voor bepaalde 

boomsoorten in de loop van de tijd en bovendien een ruwe maat van de in het 

terrein aanwezige aantallen Koolmezen. 

2.3. SPECIFIEKE METHODES 

2.3.1. Fourageerplek-bepalingen 

Om na te gaan, hoe Koolmezen hun beschikbare fourageertijd over verschillende 

boomsoorten verdelen, zijn twee verschillende methodes gebruikt: 

- het volgen van groepen mezen. Een groep bestaande uit Koolmezen of Koolmezen 

met andere soorten ("gemengde groep") werd gedurende enige tijd gevolgd en er 

werd genoteerd, hoeveel tijd Koolmezen in de verschillende boomsoorten door

brachten (methode 1); 

- het lopen van een speciale route door het proefvlak. Tijdens het lopen hiervan 

werd bij alle waargenomen Koolmezen genoteerd in welke boomsoorten ze foura

geerden en ook hoe groot de betreffende groep was (methode 2) . 

Verder werd er om na te gaan, wie aanwezig was, geprobeerd om zo veel mogelijk 

de individuele kleurcodes af te lezen. 

In principe is methode 1 een betere meting: het is een betere steekproef van 

de verdeling van de tijd over de boomsoorten dan met de tweede methode (zeer 

korte momentopname) mogelijk is. 

Het voordeel van werken met een groep boven een individu is, dat bij een groep 

de territoriale invloed (plaatstrouw/verdediging) veel kleiner is en dus de 

fourageerkeuze beter tot zijn recht komt. 

Helaas is deze methode mislukt, omdat in de maanden september en oktober 1978 

de individuen van de "groepen" dermate ver uit elkaar vlogen en als los zand 

aan elkaar hingen, dat een gevonden "groep" meestal binnen vijf tot tien minuten 

weer uit het oog verloren was, domweg omdat de Koolmezen alle richtingen uit vlogen. 



- 14 -

Toen duidelijk werd, dat het volgen van Koolmezen in het najaar niet zo goed 

mogelijk was is overgestapt op methode 2. 

2.3.2. Waarnemingen bij voertafels 

Om na te gaan, welke Koolmezen zich in de omgeving van menselijke bewoning 

ophielden en gedurende welk tijdvak, zijn twee voerplaatsen ingericht. Deze 

voerplaatsen stonden in de twee stukken met huizen, die het dichtst bij de 

Hoge Veluwe lagen, nl. 's Kooningsjaght en bij de manege van Schaarsbergen (Fig. 1). 

Er werd vanuit een auto met behulp van een kijker geprobeerd om alle individueel 

gemerkte Koolmezen aan de hand van de kleurcodes te identificeren. Minimaal werd 

er twee uur per week waargenomen en maximaal acht, meestal was het vier of vijf. 

Er werd begonnen met waarnemen op 02-11-'78 en er werd geëindigd op 29-03-'79. 

In de beide stukken werden de vogels door de bewoners in ruime mate gevoerd 

en groepen mezen van onze voertafels, die gedurende enige tijd gevolgd zijn, 

bleken ook de verschillende voertafels elders af te vliegen. Het is dus dan ook 

niet waarschijnlijk, dat onze voertafels de gebieden extra aantrekkelijk gemaakt 

hebben, zodat er plotseling veel mezen op af zouden komen. 

Voor de verdeling van het aantal waarnemingsuren over de halve maanden zie Tabel 5 · 

Tabel 5. Aantal waarnemingsuren bij beide voertafels en vangdata. 

Periode 

Nov. I 

Nov. II 

Dec. I 

Dec. II 

Jan. I 

Jan. II 

Febr. I 

Febr. II 

Maart I 

Maart II 

Manege 

3 

9 

8 

4 

9 

10 

5 

6 

2 

3 

's Kooningsjaght 

6 

7 

8 

4 

8 

8 

5 

7 

4 

3 

2.3.3. Vangsten bij voertafels 

Vangdata (beide voertafels) 

01 dec. 

08 dec. 

20 dec. 

22 dec. 

05 jan. 

10 jan. 

15 jan. 

18 jan. 

05 febr. 

22 febr. 

Bij de voertafels is ook enkele malen met mistnetten gevangen. De bedoeling 

hiervan was om naast het controleren van een aantal dubieuze waarnemingen door 

middel van het aflezen van de ringnummers een aanvulling te krijgen in de gegevens 

over welke vogels de voertafels bezoeken. 

Deze combinatie van waarnemen en vangen bij de voertafels geeft een behoorlijk 
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compleet beeld van welke Koolmezen aanwezig waren in de verschillende halve 

maanden. 

3. RESULTATEN 

3.1. TERRITORIALITEIT EN OVERLEVING GEDURENDE HET WINTERHALFJAAR 

In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de overleving gedurende 

het winterhalfjaar van de op grond van leeftijd en het al dan niet vertonen van 

territoriaal gedrag ingedeelde Koolmezen. Opgemerkt dient te worden, dat alle 

gegevens in deze paragraaf - dit in tegenstelling tot 3.2 - slaan op het gehele 

uitgangsterrein en niet alleen op het proefvlak, tenzij anders vermeld. 

3.1.1. Aantal Koolmezen 

Er zijn verschillende manieren om een maat voor het aantal aanwezige Koolmezen 

te krijgen: 

- Een relatieve maat is om per periode uit te rekenen, wat het gemiddelde aantal 

Koolmezen is, dat per route (zie 2.3.11 methode 2) door het proefvlak waarge

nomen is. Dit is uitgezet in de figuren 4A en 4B. 

Een vrij goede benadering voor het, op dat moment aanwezige, absolute aantal 

mannetjes is door in de presentielijsten na te gaan, welke öö wanneer aanwezig 

waren. Voor de vrouwtjes is dit niet zo geschikt, omdat van hen de presentie

lijsten veel minder betrouwbaar zijn. Door hun veel minder opvallende gedrag 

worden ze nl. heel gemakkelijk bij de standaard-waarnemingsmethoden over het 

hoofd gezien. Het absolute aantalddaanwezig per halve maand wordt weerge

geven in Fig. 5. 

Wanneer we de figuren 4A en 5 met elkaar vergelijken, dan zien we ondanks 

de verschillen toch ook overeenkomsten: 

Zo blijven bij beide grafieken de aantallen - binnen behoorlijke schommelingen -

tot en met de maand november redelijk constant. Bij Fig. 5 is dit beeld enigszins 

geflatteerd, doordat de aantallen in september en begin oktober waarschijnlijk 

wat onderschat zijn. Dit komt doordat toen de kleurringen nog niet zo nauwkeurig 

afgelezen konden worden, aangezien lang nog niet alle juveniele exemplaren van 

kleurringen voorzien waren, zodat deze niet meetelden, en alle bomen nog in blad 

waren, zodat het aflezen van de ringen veel moeilijker was dan later in het 

seizoen. Bovendien kunnen er in september_oktober ook tijdelijk vogels in het 

terrein aanwezig geweest zijn, die later weer elders verbleven (doortrekkers). 

Na november II neemt bij beide figuren het aantal sterk af tot een absoluut 

dieptepunt in januari/februari, om eind februari weer toe te nemen, wanneer 

allerlei exemplaren het terrein weer binnenkomen, om er een territorium te 

vestigen voor het broedseizoen. Deze verschillen wijken significant af van het 

gemiddelde (Fig. 5: serietoets, p < 0.025). 
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Een opmerking over de hoge waarde voor december II in Fig. 4A: in december II 

zijn - door vacantie - maar weinig routes in het proefvlak gelopen of gefietst 

(2x gelopen, 1x gefietst). Tijdens één van de gelopen routes (op 20-12) is een 

vrij grote groep van 14 exemplaren waargenomen. Bij zo weinig waarnemingen 

haalt zo'n toevallige ontmoeting met een grote groep het gemiddelde natuurlijk 

sterk omhoog. Wanneer we deze waarneming niet meetellen en het gemiddelde van 

de overige 2 waarnemingen berekenen (1.8 Koolmezen per route, zie stippellijn 

in Fig. 4A), dan lijkt Fig. 4Aook in dit opzicht heel sterk op Fig. 5. 

De Figuren 6 en 7 geven respectivelijk de aan/afwezigheid van e~n sneeuwdek 

op de Hoge Veluwe aan en de gemiddelde temperatuur per halve maand, zoals die 

gemeten is op het meteorologisch station te Deelen (enkele kilometers van de 

Hoge Veluwe). Hier valt op dat de afname van de aantallen Koolmezen samenvalt 

met de daling van de temperatuur. Het minimum aantal Koolmezen i~ er tijdens 

de aanwezigheid van een sneeuwdek. Ook wanneer we de aantallen uitzetten tegen 

de gemiddelde temperatuur blijkt er een duidelijke correlatie te zijn (Fig. 8). 

3.1.2. Overleving gedurende het winterhalfjaar in relatie tot leeftijd en 

territoriale status in het uitgangsterrein 

Na de constatering dat er 's winters weinig mezen overdag in het uitgangs

terrein verbleven is het natuurlijk interessant om na te gaan wélke mezen 

aanwezig zijn. De locale overleving blijkt duidelijk gecorreleerd te zijn met 

de status en mogelijk met de leeftijd van de d > zie Tabel 5. 

Tabel 5. De plaatselijke overleving (in %) van verschillende groepen dd van 

1 september tot het volgend broedseizoen. 

Tussen haakjes staan de aantallen van elke groep op 1 september. 

( *overgenomen uit Drent 1978). 

1975/1976 * 1976/1977 * 1977/1978 * 1978/1979 

Bijzonderheden v/d winter 

oude territoriale dd 

jonge territoriale dd 

jonge niet-territoriale dd 

bijvoedering 

66 (50) 

67 (9) 

4 (48) 

beukenaten 

64 (44) 

64 (36) 

25 (55) 

11 (66) 

20 (15) 

15 (68) 

34 ( 32) 

8 (37) 

0 (25) 

De overleving van de verschillende groepen is in de diverse jaren nogal 

verschillend. Drent (1978) heeft de winters 1975/1976 t/m 1977/1978 geanalyseerd, 

zodat in het hiernavolgende daar verder niet op ingegaan zal worden. 

Bij het uitwerken van de gegevens is gebruik gemaakt van dezelfde tijdsin

deling als die welke Drent in het !.O.O.-jaarverslag van 1978 gebruikt. 

Deze indeling van het winterhalfjaar in 4 perioden gaat uit van het weer en 

het gedrag van de Koolmezen en minder van exacte data: 
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· Fig. 8. 
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Tabel 6. Indeling van het winterhalfjaar in 4 periodes. 

Periode 

I 

II 

III 

IV 

Data in 1978/1979 

1 sept. - 1 nov. 

1 nov. - 1 dec. 

1 dec. - 1 mrt. 

1 mrt. - 1 apr. 

Kenmerken 

Periode met zeer veel territoriaal gedrag 

Periode met een snel afnemend niveau van 
territoriaal gedrag; met bladval maar nog 
zonder langdurig winterweer (vorst, sneeuwdek) 

Periode waarin winterweer voorkwam 

Periode met veel territoriaal gedrag zonder 
echt winterweer 

In vergelijking met vorige winters is maar weinig veranderd aan de data. 

Alleen is periode III wat eerder begonnen en wat later geëindigd (en duurt 

daardoor in totaal ongeveer 3 weken langer) en is periode IV voor mij op 1 april 

geëindigd (in plaats van op 1 mei), omdat toen mijn waarnemingstijd eindigde. 

3.1.2.1. Oude territoriale mannetjes 

In vergelijking met voorgaande jaren verdwijnen er meer dieren in periode I 

(Fig. 9). Bij nadere analyse blijkt het overgrote deel te bestaan uit winter

emigranten of dieren, die wél geëmigreerd zijn, maar daar verdwenen zijn, o.a. 

door predatie. Het percentage "locaal verdwenen" blijkt niet noemenswaard tussen 

I, II en IV te verschillen (10, 11 en 9%;X 2 = 0.068, 0.9<p <0.975). In de twee 

voorgaande jaren vertrok in periode II steeds een klein percentage vogels als 

winter-emigrant. Nu vertrok een groter percentage voor de duur van de winter 

en deed dat bovendien voor een groot deel al in periode I. Verder waren er nog 

7 oude territoriale mannetjes (17.9% van het totaal aantal), die ná het broed

seizoen maar vóór periode I verdwenen zijn. Hiervan zijn er 5 uiteindelijk terug

gekeerd, dus deze afname is ook vooral door winter-emigratie veroorzaakt. Blijk

baar was de neiging om in het najaar ter plaatse te blijven als territoriale 

vogel veel minder sterk dan in voorgaande jaren. (Dit houdt waarschijnlijk 

verband met hun ervaringen die ze in vorige jaren elders hebben opgedaan. Ze 

keren terug naar het bekende). 

Net als in de voorafgaande winter viel ook hier de grote achteruitgang in de 

periode III, de periode met het winterweer. Het is in principe mogelijk, dat 

alle verdwenen exemplaren gepredeerd zijn door het in het terrein aangetroffen 

Sperweró. Opvallend is dan echter wel, dat van alle verdwenen oude territoriale 

mannetjes geen enkele ring is teruggevonden tussen alle gevonden Koolmeesringen. 

De meeste van de gegeten Koolmezen werden bovendien niet vlak voor hun verdwijning 

in het terrein gezien maar wel op de voertafels erbuiten, waar ook in tegenstelling 

tot het terrein zelf veel jagen van de Sperwer werd geconstateerd. Ook is er in 

tegenstelling tot vorige jaren geen enkele plukrest in het terrein gevonden. 
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Het is dan ook waarschijnlijk, dat tenminste een behoorlijk gedeelte door voedsel

gebrek of slechte weersomstandigheden is omgekomen. Drent (1978) kon dit voor 

de voorafgaande winter aannemelijk maken. 

Na periode III zijn nog 2 óó over, beide pendelaars, hiervan verdwijnt er in 

periode IV nog 1. Verder zijn er al weer 10 winter-emigranten teruggekeerd. 

3.1.2.2. Jonge territoriale mannetjes 

Hier (Fig .10) treedt een andere verdeling van de verdwijnpercentages op dan bij de 

oude ód: in periode I verdwijnen er weinig exemplaren. Eén van de 2 verdwenen 

exemplaren is later bij de voertafel gezien en nog later daar gepredeerd, zodat 

dit waarschijnlijk een winter-emigrant was. Het feit, dat van deze categorie er 

erg weinig exemplaren in periode I verdwijnen
1
is mogelijk verklaarbaar doordat 

deze dieren in de herfst hun territorium moeten veroveren. Ze zullen dan ook 

niet zo erg gepeigd zijn om juist in deze - voor hen erg belangrijke - periode 

te vertrekken. Een ander verschil tussen deze dieren en die van de voorgaande 

groep is, dat deze jonge dieren geen ervaring hebben met winter-emigratie. 

In periode II is de verdwijning hoger dan in de eerste periode, net zoals dat 

in periode II in 1977/1978 het geval was. Het verschil tussen deze twee periodes II 

is niet significant (X 2 = 1.677, 0.1 ~p<O.S). 

Net zoals bij de oude territoriale mannetjes komt ook bij deze groep de grote 

klap in periode III, evenals in het voorafgaande jaar. Van de 19 verdwenen 

exemplaren is van 4 bekend, dat ze bij de voertafels gepredeerd zijn. Dit zijn 

dus in feite winter-emigranten, die dus niet meer konden terug keren. De rest 

is door onbekende oorzaak verdwenen. Ook hier geldt, dat mogelijk een groot 

gedeelte gepredeerd is, maar dat dit niet waarschijnlijk is. Het lijkt daarom 

redelijk ook hier te veronderstellen dat een behoorlijk gedeelte door de barre 

omstandigheden omgekomen is. 

De twee exemplaren, die aan het begin van periode IV nog aanwezig waren 

hebben alle twee gependeld naar voertafels in de buurt. Ze hebben overleefd tot 

in het broedseizoen, evenals de ene teruggekeerde winter-emigrant. 

3.1.2.3. Jonge niet territoriale mannetjes 

Bij deze groep is net als in voorgaande jaren reeds een groot gedeelte van 

de vogels al vóór het begin van de winter vertrokken (Fig. 11). Zoals Drent (1978) 

al aannemelijk heeft gemaakt is het erg waarschijnlijk, dat dit voor een niet 

gering gedeelte veroorzaakt wordt doordat jonge vogels, die er niet in slagen 

in de herfst een territorium in het uitgangsgebied te veroveren, vaak meteen 

vertrekken. 

De 2 exemplaren, die aan het begin van periode III nog in het terrein aanwezig 

waren, zijn in de loop van deze periode verdwenen. Tegen het eind van deze periode 

zijn er dus geen exemplaren van deze categorie meer over, terwijl er geen van de 

eerder vertrokken vogels terugkeerde. 
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3.1.2.4. Vergelijking tussen de verschillende groepen mannetjes 

Wanneer we de aantallen verdwenen vogels van de drie verschillende groepen 

vergelijken, dan blijkt dat deze significant verschillen (x2 = 37.759, p~~ 0.001). 

De verdwijnaantallen van de oude mannetjes zijn in de 4 periodes niet signifi

cant verschillend (x2 = 6.093, 0.1.c:: p "0. 5), die van zowel jonge territoriale 

(X2 28.824, p~~0.001) als van jonge niet-territoriale mannetjes wel 

(X2 33.504, p.c::< 0.001). 

Wanneer we het verloop van de aantallen verdwenen vogels in de verschillende 

jaren per groep vergelijken dan ontstaat een iets ander beeld. Voor de jonge 

niet-territoriale mannetjes is er geen verschil tussen de verschillende jaren wat 

betreft tijdstip van verdwijning (x2 4.988, 0.5 <: p .c:: 0.9). In alle drie de jaren 

verdwijnt het grootste deel reeds in periode I, terwijl er in de volgende periodes 

steeds slechts nog enkelen verdwijnen. 

Voor de beidegroepen ter~itoriale mannetjes ligt dit anders. Bij zowel oude 

als jonge territoriale mannetjes verschillen de verdwijnaantallen significant 

(oud: x 2 = 29.04, P'" 0.001; jong: x2 = 14.55, 0.01 ~ p <0.025). 

Ook wanneer we de winters twee aan twee vergelijken (1976/1977 met 1977/1978 

en met 1978/1979 en 1977/1978 met 1978/1979) blijkt bij beide groepen dat dit 

significante verschillen zijn. 

Hieruit zijn mijns insziens de volgende zaken te constateren: 

1e. Dat het verdwijnen van jonge niet-territoriale óó voornamelijk reeds vroeg 

in het najaar gebeurt en dus nooit van de wintervoedselsituatie afhankelijk 

kan zijn (die is op dat moment immers nog niet bekend~). 

2e. Dat voor territoriale óó (oude zowel als jonge) de wintervoedselsituatie grote 

invloed heeft op het al dan niet verdwijnen (verschil tussen 1976/1977 en 

1977/1978). 

3e. Dat ook de vroegere ervaringen van invloed zijn op het tijdstip van verdwijnen 

(bij oude óó: het vroege verdwijnen van een redelijk groot aantal dieren met 

ervaring als wintergast vóór en in periode I in 1978/1979 in tegenstelling 

tot 1977/1978, toen er nauwelijks territoriale óó waren met ervaring als 

wintergast). 

3.1.2.5. Gevolgen voor het broedseizoen 

Zoals al eerder vermeld is, is de wintervoedselsituatie van groot belang voor 

de grootte en de samenstelling van de broedvogelpopulatie in het erop volgende 

voorjaar. Is de wintervoedselsituatie goed, dan overleven veel blijvers en hebben 

de immigranten in het voorjaar (vooral dieren die in de voorgaande herfst niet 

territoriaal waren) weinig kans. Is de wintervoedselsituatie daarentegen slecht 

dan sterven veel blijvers en zal de populatie voor een veel groter gedeelte bestaan 

uit immigranten. In Fig. 12 is de samenstelling van de broedpopulatie van de jaren 

1977, 1978 en 1979 weergegeven. We zien, dat hij in 1977 maar voor een zeer klein 
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gedeelte uit immigranten bestaat, terwijl dat in 1978 en vooral 1979 significant 

verschilt (X 2 = 15.741 p < 0.001). Het lage percentage broedvogels, dat niet 

territoriaal was in de herfst 1978, wordt vooral veroorzaakt doordat er maar 

weinig vogels, die in de herfst als niet-territoriale individuen aanwezig waren, 

overleefden dan wel in het voorjaar terug keerden en vervolgens een territorium 

vestigden. 

3.2. DE VOERTAFELS 

In 1.1.3 werd'als tweede vraag gesteld, of oude vogels, die in voorgaande 

jaren de voertafels bezocht hebben, eerder en massaler terug kwamen om te over

winteren dan andere Koolmezen. Dit, omdat er aanwijzingen bestonden, dat vroegere 

ervarinqen bij de Koolmees bepalend zijn voor later gedrag. 

Hiervoor zijn in Tabel 7 alle van kleurringen voorziene óó, die bij de voer

tafels zijn waargenomen, opgesplitst in oude en jonge exemplaren, en zijn de oude 

dieren weer onderscheiden naar wél of niet in de winter 1977/1978 waargenomen. 

Tabel 7. Indeling naar hun verleden van de voertafels bezoekende óó met 

kleurringen. 

Halve maand NI NII DI Dil JI JII FI FII MI Mil 

Aant. waarn. uren 9 16 16 8 17 18 10 13 6 6 

Totaal aant. óó 11 57 64 51 62 79 41 35 45 31 

óó oud 3 19 22 15 18 24 16 16 25 16 

- eerder gezien ( '78) 3 8 11 6 10 11 10 9 7 8 

- niet eerder gezien 11 11 9 8 13 6 7 18 8 

óó jong 8 38 42 36 44 55 25 19 20 15 

% oud 27.3 33.3 34.4 29.4 29.0 30.4 39.0 45.7 55.6 51.6 

% eerder gezien van 100.0 42. 1 50.0 40.0 55.6 45.8 62.5 56.3 28.0 50.0 
de oude óó 

Wanneer we deze gegevens eens wat nader gaan bekijken, dan zien we, dat 

weliswaar in de eerste helft van november het percentage wél eerder waargenomen óó 

hoog ligt, om daarna af te nemen, maar dit berust op z6 weinig overjarige óó, dat 

dit waarschijnlijk een geflatteerd beeld is. Bij toetsing tegen H
0

: "Er is geen 

verschil tussen óó mét ervaring als wintergast en óó zónder die ervaring (ongeacht 

hun leeftijd) wat betreft tijdstip van bezoek aan de voertafels" blijken de ver

schillen tussen de twee categoriën óó niet significant te zijn (X2 = 7. 838, 

0. 5 4 p <. 0. 8) . Opsplitsing van de aantallen bij ieder van de voertafels levert 

een beeld op, dat hier erg op lijkt. 
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Wat ook opvalt (hoewel ook hier door veel te kleine aantallen geen conclusies 

uit getrokken mogen worden) is dat bij beide voertafels zo tegen het einde van 

periode III, begin periode IV het percentage oude mannetjes hoger gaat worden. 

Dit komt niet zozeer door het feit, dat er meer oudere óó komen, als wel doordat 

er duidelijk minder jongere óó komen. Hierdoor nemen de totale aantallen, zoals 

die zijn waargenomen na januari II langzamerhand af (Fig. 13). Er kunnen (minimaal) 

twee redenen zijn voor deze afname: 1e. Toen het weer steeds slechter werd zijn 

de Koolmezen verder Schaarsbergen in getrokken. Een aanwijzing in deze richting 

is de waarneming op 05-02-1979 bij het I.O.O. van een Koolmees, die in november II 

en december I en II regelmatig op de voerplank bij de manege was waargenomen. Dit 

betrof een vogel, die in 1978 was geboren. De jonge vogels zijn gemiddeld lager 

in rangorde en ze kunnen dus - wanneer er om het schaarse voedsel geconcurreerd 

moet worden - moeilijker bij de voedselbronnen komen en zullen dus meer geneigd 

zijn te vertrekken. 2e. De Sperwer, die veel prooien sloeg bij de voertafel heeft 

selectief vooral jonge individuen gepakt. Uit de waarnemingen zijn hier echter 

geen aanwijzingen voor te vinden. 

Opmerkelijk is verder dat er in maart I plotseling veel nieuwe mannetjes op 

de voertafels verschenen. Een fors gedeelte hiervan bestond uit oude óó. Dit zou 

verklaard kunnen worden uit het feit dat een gedeelte van de óó verder in 

Schaarsbergen overwinterd had en omstreeks begin maart weer in de richting van 

de Hoge Veluwe trok. In deze gedachtengang past ook het verschijnsel dat een 
• 

gedeelte van de óó, die gedurende de hele winter niet in het terrein waargenomen 

waren en die periode hetzij op de voertafels, hetzij ergens anders hebben doorge

bracht, in het begin van hun verblijf in het terrein gedurende een deel van de 

tijd op en neer pendelden naar één van de voertafels. Vooral de tafel bij de 

manege was hierbij favoriet, wat natuurlijk niet verwonderlijk is, gelet op de 

veel kortere afstand tot het uitgangsterrein en de dichtere bewoning. 

Het lijkt erop, dat de óó proberen om zo vroeg als maar enigszins mogelijk is, 

weer in het terrein te zijn om zich te verzekeren van een territorium, maar dat 

het voedsel dan nog erg krap is, zodat ze gedwongen zijn om op en neer te vliegen 

naar een rijkere plek (zoals een voertafel) om zo in hun energiebehoefte te 

kunnen voorzien. 

3.3. FOORAGEERGEDRAG 

3.3.1. Inleiding 

Zoals in het voorgaande al is vermeld probeert ook een bepaald gedeelte van 

de mannetjes in het bos te overwinteren. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat 

mannetjes uit deze groep een veel grotere kans hebben in het voorjaar een terri

torium te bezetten dan mannetjes, die pas dan in het gebied arriveren (zie o.a. 

Drent 1975). Een voorwaarde om in het voorjaar een territorium te kunnen bezetten 

is natuurlijk wél, dat je dan nog in leven bent. Dus de mannetjes, die besluiten 



8o 

_J tO 

f~ 
er bo 
a: 

50 
...... 
(Y") 

~0 

~ 

'2.0 

10 

0 

:I: :IC :t: :a::. 

t-Jcru. ~-

Fig. 13. Aantal Koolmees-do met kleurringen, die de voertafels bezochten 

in de loop van de winter. 

~ ::tt:. .:c :::n::: :r. Jr 

~~- T~. rr,J. 



- 32 -

's winters in het bos te blijven zullen wel moeten proberen hun overlevingskansen 

te maximaliseren. Een belangrijke factor hierbij is het vinden van voldoende 

voedsel om de energiebehoefte te kunnen dekken. Twee belangrijke keuzes die een 

Koolmees t.a.v. de te volgen fourageerstrategie kan rnaken zijn: 

le. Kiezen waar hij in verschillende periodes fourageert. 

2e. Kiezen met hoeveel andere individuen en met wie hij fourageert. 

Om na te gaan, welke keuzes gemaakt worden, is door middel van het rijden c.q. 

lopen van een speciale route geprobeerd te ontdekken hoe de voorkeur van foura

gerende Koolmezen voor bepaalde boomsoorten in de loop van het winterhalfjaar ligt. 

Verder is steeds de groepsgrootte genoteerd en is geprobeerd de Koolmezen afzonder

lijk te identificeren. Het laatste heeft helaas te weinig gegevens opgeleverd, 

zodat hier alleen de preferentie van boomsoorten en het voorkomen van fouragerende 

Koolmezen in groepen van verschillende grootte en niet de groepssarnenstelling 

kon worden geanalyseerd. 

3.3.2. Preferentie van boomsoorten 

De verdeling van fouragerende Koolmezen over de verschillende boomsoorten in 

het proefvlak is per halve maand samengenomen en de resultaten hiervan staan 

vermeld in Fig. 14A. Ter vergelijking worden in Fig. 14B de gegevens van de 

voorafgaande winter 1977/1978 weergegeven. 

Op het eerste gezicht valt al op dat in beide jaren de verdeling over de ver

schillende bomen in de loop van het winterhalfjaar niet constant is. Bij toetsing 

blijken deze verschillen dan ook sterk significant te zijn (77/78: x2 = 100.92, 

2 p<0.001; 78/79: X = 181.29, p<0.001). Ook tussen de jaren blijken de verschillen 

significant te zijn: x2 = 157.36, p<O.OOl. 

In de winter van 1978/1979 was de situatie als volgt: 

In oktober I is het verschil tussen de verdeling over de boomsoorten en de samen

stelling van het proefvlak (zie Tabel 3) niet significant (X2 =6.87, 0.05<p<0.10). 

Na oktober I wordt er gedurende 1 à 1~ maand plotseling opmerkelijk veel gefoura

geerd in naaldhout. Nadere analyse leert, dat dit vooral Larix en in mindere mate 

Grove Den betreft. 

In november II vindt er vrij plotseling een omschakeling op grote schaal op 

Berk plaats, die in de loop van december weer afneemt. 

De weinige Koolmezen, die na half december nog in het terrein aanwezig zijn, 

fourageren vrijwel uitsluitend in de eikenpercelen. 

Begin rnaart stroomt het terrein weer vol met immigranten en dieren, die elders 

overwinterd hebben. De verdeling van fouragerende exemplaren wordt nu ook weer 

sterk bepaald door de ligging van de territoria. De Koolmees is immers in deze 

tijd van het jaar sterk territoriaal en opereert dan ook vrijwel uitsluitend in 

paren en komt weinig tot niet buiten zijn territorium. 
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In het winterhalfjaar van 1977/1_978 was de situatie in zoverre verschillend van 

die in het jaar daarna, dat in alle halve maanden het percentage Koolmezen, dat 

in Eik fourageerde veel hoger lag. Ook hier is echter in het najaar duidelijk 

een vergrote belangstelling voor Berk, zij het minder dan in het najaar van 1978. 

3.3.3. Voedsel 

Gedurende de winter hebben Robbert Boon en Bert van Ooyen Koolmezen laten 

braken en uit de voedselrestanten in dit braaksel proberen na te gaan, wat de 

desbetreffende dieren hadden gegeten. Hun gegevens (R. Boon en A.J. van Ooyen 1980) · 

laten zien, dat Koolmezen in het terrein zo lang mogelijk dierlijk voedsel eten 

en pas in uiterste noodzaak overschakelen op plantaardig voedsel (voertafels). 

3.3.4. Groepsgrootte 

De verdeling van de grootte van de groepen Koolmezen, zoals deze in de 

4 verschillende periodes voorkwam, staat vermeld in Fig. 15. 

Wat allereerst opvalt, is dat het aantal waargenomen groepen in de loop van 

de winter daalt (van 3.0 tot 0.7 per route) om in het voorjaar weer op te lopen 

(3.5 per route). Dit ondanks het feit, dat gedurende de periode met zwaar weer 

(periode III) verreweg het grootste aantal routes is gelopen. Een verklaring 

voor dit verschijnsel lijkt te zijn, dat er in periode III nog dermate weinig 

Koolmezen in het terrein aanwezig waren (zie Figs. 4A en 5), dat er nauwelijks 

meer groepen gevormd konden worden. 

Verder valt op, dat in periode II meer van de vogels in groepen groter dan 

5 zitten dan in periode I. In periode III neemt dit sterk af, waarschijnlijk door 

het geringe aantal vogels op dat moment. Zoals te verwachten viel, worden in 

periode IV vrijwel alle dieren solitair of in paren gezien. 

Ook valt op, dat in alle perioden de solitaire of in paren opererende vogels 

steeds een behoorlijk percentage van het geheel uitmaken (in de perioden I, II 

en IIIresDectievelijk 50.8, 44.5 en 54.1% van het totaal). Voor het winterhalf

jaar 1978/1979 gaat voor de Hoge Veluwe het schema van Hinde (1952) niet geheel op. 

In dit schema suggereert hij, dat de Koolmees het grootste deel van het jaar 

- met uitzondering van het broedseizoen en de periode hiervoor en hierna (territo

riaal gedrag en verzorging van de jongen) - voornamelijk in groepen leeft. Voor 

dit verschijnsel geldt waarschijnlijk een zelfde verklaring als voor het lage 

aantal groepen in periode III (zie boven): het lage aantal Koolmezen, dat in het 

terrein aanwezig is. Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld de figuren 4A en 4B, 

die beide het aantal waargenomen Koolmezen per afgelegde route door het proefvlak 

aangegeven, maar in verschillende jaren. Het is duidelijk, dat in de winter 

1977/1978 het aantal Koolmezen veel hoger ligt dan in de winter 1978/1979. 

Frank Mennes stelt in de inleiding van zijn verslag (Mennes 1980) dat territorium

houders veel minder in groepen verblijven dan niet-territoriale vogels. De groepen 

van 1 of 2 exemplaren zouden in deze visie dan voornamelijk moeten bestaan uit 
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territoriale vogels. 

4. DISCUSSIE 

4.1. BETROUWBAARHE~D 

Vóór er op de interpretatie van de gegevens wordt ingegaan volgen eerst enkele 

opmerkingen over de betrouwbaarheid van de met behulp van verschillende methodieken 

verkregen gegevens. 

Allereerst dient te worden opgemerkt, dat territoriumhouders over het algemeen 

een veel opvallender gedrag vertonen dan niet-territoriumhouders en mannetjes 

veel opvallender dan vrouwtjes. Dit betekent, dat bij methoden, die gebasseerd 

zijn op het opsporen van Koolmezen door hun gedrag (vangen in netten door middel 

van lokken en afleggen van routes voor aantalsbepalingen door middel van 

luisteren) in principe het aantal niet-territoriale öö onderschat wordt. In de 

praktijk blijkt dit in zoverre mee te vallen, dat er na een tijdje vangen nauwe

lijks meer ongeringde Koolmezen rondvliegen. Vooral in het begin van de herfst 

vliegen er echter nog redelijk wat dieren ongeringd of met een nestcode rond. 

Aangezien die niet individueel kunnen worden onderscheiden, kunnen ze dus ook 

niet mee doen in de presentielijsten. Dit verschijnsel speelt vooral in 

september en begin oktober, zodat op basis van deze presentielijsten bepaalde 

groepen in deze periode in aantal te laag zullen zijn ge~chat. Daardoor zal bv. 

het percentage territoriumhouders te hoog geschat worden. 

Een volgende foutenbron is, dat de voedselzoekroutes (2.2.4.2) per fiets ge

reden werden, terwijl de route door het proefvlak (2.3.1, methode 2) gelopen werd. 

Aangezien het proefvlak ook bestreken wordt door een gedeelte van de fietsroute, 

zijn deze gegevens ook verwerkt in het stuk over fourageergedrag (3.3). Het verschil 

tussen lopen en fietsen is echter, dat tijdens het lopen meer geluiden gehoord 

worden, zodat vrij stille vogels die bij fietsen niet altijd gehoord worden dan 

vaak wel opgemerkt worden. In Tabel 8 zijn de waarnemingen in het proefvlak op

gesplitst naar die, welke per fiets gedaan zijn en die, welke lopend gedaan zijn. 

Tabel 8. Aantal Koolmezen per route, opgesplitst naar waarnemingen per fiets en 

lopend. 

Periode OI OII NI 

tot. fiets 39.0 33.5. 11.5 

aant. routes 6 4 4 

aant./route 6.5 8.4 2.9 

tot. lopen 38.5 69.0 85.0 

aant. routes 4 6 7 

aant./route 9.6 11.5 12. 1 

NII DI 

41.0 17.5 

3 4 

13.7 4.4 

9.0 16.0 

2 3 

4.5 5.3 

DII 

3.5 

2 

1.8 

14.0 

1 

14.0 

JI JII FI 

3 

0 

FII 

4.0 4.0 2.0 8.0 

5 6 5 4 

0.8 0.7 0.4 2.0 
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Opvallend aan deze waarnemingen is, dat met uitzondering van één halve maand 

(november II), de waarnemingen die lopend gedaan zijn, steeds hoger uitvallen 

dan die per fiets. 

Een derde factor, die van invloed is, is het weer. Aangezien het weer zowel 

van invloed is op het gedrag van de vogèls (zie bv. Grubb 1975) als op de waar

neembaarheid (bv. bij regen veel minder zicht dan bij droog weer, etc.) is dit 

een belangrijke factor. Om deze factor zoveel mogelijk uit te schakelen is in 

principe alleen op dagen met uitstekend waarnemingsweer (droog, niet te harde 

wind, geen mist) waargenomen. Helemaal vol te houden is dit natuurlijk nooit: 

er zijn zo nu en dan periodes, dat het één of twee weken lang slecht waarnemings

weer is en dan moet er op een bepaald moment toch waargenomen worden om gegevens 

over die periode binnen te krijgen. In de winter van 1978/1979 heeft zich dit 

geval eigenlijk nooit voorgedaan, maar in de daaraan voorafgaande winter wel: 

in november I zijn alle (4) waarnemingen gedaan op dagen met mistig weer. Het 

resultaat was dan ook een extreem laag aantal waargenomen Koolmezen. Aangezien 

er verder (vangen, avondcontroles) niet de indruk bestond, dat er plotseling 

veel minder Koolmezen aanwezig waren, zijn deze waarnemingen niet meegeteld 

bij de aantalsberekeningen van Fig. 4B. 

Bij de voertafels is waarschijnlijk ook sprake van een systematische fout. 

Omdat mannetjes dominant zijn over vrouwtjes en territoriale mannetjes uit de 

buurt van de voertafel weer helemaal bovenaan in de rangorde zitten (Drent 1976, 

Tabel 2), zijn er over het algemeen maar een paar Koolmezen op de voertafels 

actief. Ondertussen zitten dan een heleboel andere exemplaren (vooral 99 maar 

ook minder dominante óó) in de omringende bomen hun beurt af te wachten om zo 

nu en dan in een flits gauw wat losse brokken van de voertafels te pikken en 

daar dan weer mee weg te vliegen. Vanuit de auto is weliswaar wel geprobeerd 

om ook zoveel mogelijk de ringen van deze dieren af te lezen, maar hier zijn 

waarschijnlijk veel meer dieren gemist dan op de voertafels. Gelukkig geldt dit 

in veel mindere mate voor de minder dominante dó dan voor de 99 en verder worden 

deze dieren wel gevangen. Helaas is vooral in het begin maar weinig gevangen. 

In dit verslag wordt vooral aandacht besteed aan het gedrag van de dd, zodat 

dit bezwaar niet zo erg groot is. De kans blijft echter aanwezig, dat van de 

minder dominante dd (vooral van de niet-territoriale jonge dd) bepaalde individuen 

niet opgemerkt zijn. 

4.2. Interpretatie 

Een Koolmees, die in een bepaald terrein woont, kan in principe drie keuzes 

maken gedurende de winter: 

- Hij kan 's winters in het terrein blijven. Dit heeft het voordeel, dat hij ook 

gedurende de winter zijn territorium kan verdedigen, of als hij dit niet heeft 

er anders in het voorjaar gemakkelijk één kan veroveren (omdat hij het eerst 
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ter plaatse is). Het nadeel is dat hij in een strenge winter zonder stapelvoedsel 

veel kans heeft om om te komen. 

- Hij kan gedurende de winter verdwijnen om op plaatsen met betere omstandigheden 

(met name menselijke bewoning) te overwinteren, om vervolgens vroeg in het voor

jaar terug te keren. Dit zijn de zogenaamde winter-emigranten. 

Het voordeel van deze keuze is een kleinere sterftekans gedurende een strenge 

winter zonder (plantaardig) stapelvoedsel. 

Het nadeel is, dat deze dieren gedurende de winter hun territorium kwijt zijn 

en er in het voorjaar later bij zijn dan de blijvers. Zijn er weinig blijvers 

(door een moeilijke wintervoedselsituatie bijvoorbeeld) dan is dit niet zo'n 
' 

bezwaar. Zijn er daarentegen veel blijvers (na een zachte winter) dan lopen 

ze een behoorlijke kans dat ze te laat teru~ zijn en geen territorium kunnen 

veroveren. 

- Tussen deze twee mogelijkheden bestaat nog een tussenvorm: Koolmezen kunnen 

ook gaan "pendelen", dat wil zeggen ze slapen 's nachts in het terrein en vliegen 

overdag naar plaatsen met veel voedsel. Dit compromis tussen blijven en ver

trekken is alleen mogelijk, wanneer de desbetreffende Koolmees niet erg ver 

hoeft te vliegen. De verdere voor- en nadelen liggen ook zo ongeveer tussen 

die van blijvers en winter-emigranten in: een lagere sterftekans dan een blijver 

maar een hogere dan een winter-emigrant. 

In het licht van het bovenstaande bezien is het heel begrijpelijk dat verschil

lende groepen Koolmezen verschillende strategieën ·volgen, want ze hebben veaschil

lende belangen: 

- Territoriale dieren. 

Deze Koolmezen hebben twee belangen, ze moeten nl. probéren de winter te over

leven én ze moeten proberen hun territorium te behouden. Ze zullen dan ook 

een optimum tussen deze twee zaken moeten vinden. 

- Niet-territoriale dieren. 

Deze mannetjes hebben in de winter slechts één belang, nl. proberen te overleven. 

Het is dus heel begrijpelijk dat niet-territoriale dieren eerder en massaler 

wegtrekken om te overleven. Territoriale dieren vertonen dit gedrag minder: ze 

blijven in meerderheid. 

Ook blijvers proberen hun overlevingskans te maximaliseren. In de 2 winters 

van 1977/1978 en 1978/1979 fourageerde deze groep in·v~rschillende boomsoorten. 

Aangezien de winters een zelfde stapelvoedselsituatie hadden en alleen in streng

heid van weer (sneeuwval) en verleden (winter met veel overlevende Koolmezen 

vóór 1978/1979) verschilden, kunnen de verschillen d.n fourageergedrag hiermee 

te maken hebben. 
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Er zijn in principe twee mogelijkheden om het verschil te verklaren: 

1. In het laatste jaar fourageerden de vogels op ander voedsel dan het jaar 

daarvoor en kwamen dus gedeeltelijk in andere boomsoorten. Dit is niet na te 

gaan, aangezien er van de winter 1977/1978 zeer weinig braakmonsters zijn en 

er dus nauwelijks vergelijking mogelijk is met de winter 1978/1979, waarv~n 

er wel vrij veel braakmonsters zijn (zieR. Boon en van Ooyen 1980). Wat wél uit de 

vergelijking van de monsters van de twee jaren geconstateerd kan worden is, 

dat er in beide jaren zeer veel dierlijke resten in de monsters zaten. Dat 

wil dus zeggen, dat wanneer verschillen in preferentie voor bomen een gevolg 

van verschillen in voedsel dit te maken moet hebben met verschillen (kwantita

tief of kwalitatief) in de fauna op deze bomen. 

2. Het aantal tijdens de looproute in het proefvlak waargenomen Koolmezen was 

veel lager dan het aantal dat in de vorige winter in hetzelfde gebied 

werd waargenomen. De werkelijke aanwezige aantallen in 1978/1979 (volgens Fig. 5) 

waren e~hter slechts weinig lager dan de vergelijkbare aantallen in het jaar 

daarvoor. Dit blijkt ook nog uit Figs. 11 en 12 van van Balen (1980). Verder 

kunnen eventuele verschillen veroorzaakt zijn door een andere verdeling van 

de vogels binnen het uitgangsgebied, waardoor er minder in het proefvlak ver

bleven, en door verschillen in waarnemingstechniek. 

Een andere zaak, die met fourageerstrategieën te maken heeft, is dat de mezen, 

die in het bos blijven,de neiging hebben om 's winters meer in groepen te foura

geren dan in de rest van het jaar. Dit zou volgens de ideeën van Ward & Zahavi 

(1973) verklaard kunnen worden door de grotere hoeveelheid informatie over goede 

voedselplaatsen, die een individuele mees op deze manier tot zijn beschikking 

krijgt. Ook dit zou dan een methode zijn om fourageer efficiëntie te maximaliseren. 

Afhankelijk van de wintervoedselsituatie is de strategie van het blijven dan 

wel van het winter-emigreren meer aangepast. Het gevolg is dan ook, dat de samen

stelling van de broedvogelpopulatie de wintervoedselsituatie in het terrein volgt. 

5. SAMENVATTING 

Uit verschillende onderzoeken in West-Europa bleek, dat de voedselsituatie in 

de winter grote invloed had op de grootte en samenstelling van de Koolmees-populatie 

in het broedseizoen erna. Uit onderzoek verricht aan het I.O.O. bleek dat de mate 

van overleven van verschillende categorieën mannetjes en de samenstelling van de 

broedvogelpopulatie van jaar tot jaar verschilde en samenhing met de wintervoedsel

situatie. Naast verschillen in sterfte wordt dit ook veroorzaakt door selectieve 

migratie. 

Uit onderzoek o.a. aan het I.O.O. bleek ook, dat hoe eerder een mannetje in 

het terrein aanwezig was, hoe groter zijn kans was om een territorium te bezetten. 

De op grond van leeftijd en territorialiteit ingedeelde mannetjes (oud territoriaal, 

jong territoriaal, jong niet-territoriaal) zijn verschillend sterk aan het terrein 
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gebonden. Op grond hiervan werd dan ook verwacht, dat niet-territoriale mannetjes 

in een voedselarme winter (zoals die van 1978/1979) eerder en massaler zouden weg

trekken naar voedselrijke plaatsen (voertafels bij huizen). Verwacht werd verder, 

dat de territoriale mannetjes - die minder geneigd zouden zijn om te vertrekken 

voor een vrij groot gedeelte zouden omkomen als gevolg van de barre omstandigheden, 

zodat de broedvogelpopulatie in het erop volgende voorjaar relatief veel immigran

ten zou bevatten. 

Om dit na te gaan werd regelrnatig in het terrein bepaald, welke Koolmezen aan

wezig waren. Verder werden er twee voertafels opgezet in de twee dichtstbijzijnde 

gebieden van menselijke bewoning. Ook werd bepaald hoe de preferentie van boom

soorten om te fourageren van de in het terrein achtergebleven Koolmezen gedurende 

het winterhalfjaar lag. 

Het bleek, dat de niet-territoriale mannetjes gemiddeld eerder en massaler 

verdwenen dan de territoriale mannetjes. Aannemelijk kon worden gemaakt, dat dit 

vooral door migratie veroorzaakt moet zijn. 

Van de territoriale mannetjes bleek een gedeelte gedurende de winter te ver

dwijnen om in het broedseizoen weer op te duiken. Aannemelijk kon worden gemaakt 

dat de rest van de (vele) verdwijningen voornamelijk door sterfte veroorzaakt 

moeten zijn. 

Opvallend was dat de territoriale oude winter-emigranten dit grotendeels vorig 

jaar ook gedaan hadden. Dit werd beschouwd als ondersteuning van de hypothese, 

dat vroegere ervaringen bij de Koolmees bepalend zijn voor later gedrag. 

Tot slot werden de verschillende categorieën vergeleken. De verschillen in 

gedrag gedurende de winter konden aannemelijk verklaard worden uit de verschil

len in belangen en historie van de drie groepen. 

6. LITERATUUR 

Balen, J.H. van, 1977 - Aantalsfluctuaties, fourageergedrag en wintervoedsel. 

In: !.O.O. jaarverslag 1977. 

Balen, J.H. van, 1980- Population fluctuations of the Great Tit and feeding 

conditions in winter. Ardea 68: 143-164. 

Boon, R. en A.J. van Ooyen, 1980 - Fourageergedrag en voedsel van Koolmezen 

(Parus major) in de herfst en de winter 1978/1979. 1.0.0. Rapport 25. 

Drent, P.J., 1975- De rol van territoriaal gedrag bij de aantalsbepaling. 

In: I.O.O. jaarverslag 1975. 

Drent, P.J., 1976- De rol van territoriaal gedrag bij de aantalsbepaling. 

In: 1.0.0. jaarverslag 1976. 

Drent, P.J., 1978- De rol van territoriaal gedrag bij de aantalsbepaling. 

In: I.O.O. jaarverslag 1978. 



- 42 -

Grubb, T.C., 1975- weather-dependent foraging behaviour of some birds wintering 

in a deciduous woodland. Condor 77: 175-182. 

Hinde, R.A., 1952- The behaviour of the Great Tit (Parus majo~) and some other 

related species. Behav. Suppl. 2: 1-201. 

King, J.R., 1972- Adaptive periadie fat starage by birds. 

Proc. XV Int. Orn. Congr. The Hague 1970: 200-217. 

Kluyver, H.N., 1951- The population ecology of the Great Tit, Parus major m.L. 

Ardea 39: 1-135. 

Mennes, F., 1980- Verblijfplaats van Koolmezen (Parus major L.) in relatie tot 

de voedseldistributie in de winter. I.O.O. Rapport 23. 

Perrins, C.M., 1966- The effect of beech crops on Great Tit populations and 

movements. Brit. Birds 59: 419-432. 

Siegel, s., 1956- Nonparametrie statistics for the behavioural sciences. 

Me Graw-Hill/Kogakusha. 

Sokal, R.R. & F.J. Rohlf, 1969 - Introduetion to biostatistics. 

W.H. Freeman and Company. San Francisco. 

Ulfstrand, S., 1962- On the nonbreeding ecology and migratory movementsof the 

Great Tit (Parus major) and the Blue Tit (Parus caerulus) in southern Sweden. 

V~r Fàgelvärld Suppl. 5: 1-145. 

Ward, P. & A. Zahavi, 1973 - The importance of certain assemblages of birds 

as "information-centres" for food-finding. Ibis 115: 517-534. 



- 43 -

BIJLAGE 

Omschrijvingen van enkele termen. 

GASTBROEDER 

PENDELAAR 

WINTER-EMIGRANT 

LOCALE OVERLEVING 

AUTOCHTOON JONG 

ALLOCHTOON JONG 

Vogel, waarvan is vastgesteld, dat hij in het uitgangsterrein 

broedt, maar daar geen territorium bezit. 

Vogel, waarvan geconstateerd is, dat hij gedurende een be

paalde tijd (m.n. gedurende voor- en najaar, evt. gedurende 

gehele winter) buiten het uitgangsterrein verblijft, maar 

die tegelijkertijd minimaal 1 maal slapend in het terrein 

is aangetroffen gedurende die periode. 

Koolmees, die na aanwezig geweest te zijn in het broedseizoen 

gedurende (een deel van) het winterhalfjaar niet waargenomen 

is, maar in het erop volgende broedseizoen weer wel. Van een 

gedeelte van deze categorie is verblijf buiten het uitgangs

terrein geconstateerd. 

Hieronder wordt verstaan het aantal dieren dat na een bepaalde 

periode nog in het terrein aanwezig is. Deze term slaat dus 

alleen op het ter plaatse aanwezig zijn van bepaalde dieren 

en niet op het al dan niet nog in leven zijn van deze dieren. 

Een Koolmees die niet meer "locaal overleeft" kán best op 

een andere plaats, buiten het terrein in leven zijn. 

Dit is een jong, dat in het onderzoeksgebied geboren is. 

Dit is een jong, dat buiten het onderzoeksgebied geboren is. 
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