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1. INLEIDING

De grootte van de beukenotenoogst kan van jaar tot jaar sterk verschillen

(La Bastide en van Vredenburch 1970). Uit onderzoek, uitgevoerd op het

zuidelijk deel van de Hoge Veluwe in de periode 1959-1966, bleek dat de grootte

van de broedpopulatie van de koolmees gecorreleerd was met het aanbod van

beukenoten in het daaraan voorafgaande jaar. Toen vanaf 1967 op grote schaal

wintervoedering werd toegepast, kwam de grootte van de broedpopulatie op een

hoger niveau, terwijl de jaarlijkse aantalsschommelingen kleiner werden. De

aantalsfluctuaties waren toen minder beukenotenoogst-afhankelijk. Het bleek

dat de voedselsituatie in de winter niet alleen van invloed was op het aantal

broedparen, maar ook op de samenstelling van de broedvogelbevolkingj het aan

tal oude autochtonen x steeg sinds het invoeren van de wintervoedering (van

ongeveer 30% tot 45%), het aantal jonge autochtonen MM bleef (hoewel sterk

variabel) ongeveer gelijk terwijl het aantal immigranten daalde. De invloed

van de beukenotenoogst op de lokale overleving van verschillende leeftijds

categorieën koolmezen tussen twee opeenvolgende broedseizoenen is ook ver

schillend. Gerekend over de gehele periode 1959-1972 zijn bij oude vogels

hoge overlevingspercentages gevonden in jaren waarbij veel voedsel (beukenoten

en/of voer) in de winter beschikbaar was, bij de jonge vogels zijn de hoogste

overlevingspercentages alleen in jaren met een zeer goede beukenotenoogst

gevonden. (I.a.a. Jaarverslag 1975). Een mogelijke oorzaak voor de bovengenoem

de verschillen in broedpopulatiesamenstelling en mate van lokaal overleven

van verschillende categorieën koolmezen van jaar tot jaar zal selectieve migra

tie kunnen zijn.

Nu zijn er t.a.v. de gebeurtenissen die in het broedseizoen plaatsvinden

al vele gegevens bekend (Kluyver 1950, 1951 en 1952; Van Balen 1973), mede als

gevolg van het feit dat reproductie bij de koolmees plaats- en tijdgebonden is.

Een populatie-dynamische parameter als nataliteit is relatief eenvoudig te be

palen doordat het leggen van de eieren en het grootbrengen van de jongen plaats

vindt in een bepaalde periode van het jaar en op een bepaalde plaats, het nest.

Migratie en mortaliteit zijn echter veel moeilijker te bepalen daar het migreren

of sterven van een koolmees niet plaats- en tijdgebonden is. De meeste gegevens

omtrent migratie en mortaliteit zijn dan ook via indirecte methoden verkregen,

waarvan de meest toegepaste het ringen en weer terugmelden van geringde vogels

is. Deze terugmeldingen leveren gegevens op waaruit de lokale overleving be

paald kan worden met daar tegenover mortaliteit en migratie. Kluyver (1951)

M Oude autochtone koolmees: v66r het laatste broedseizoen geboren en tijdens
het laatste broedseizoen als broedvogel op het onderzoeksterrein aanwezig.

MM
Jonge autochtone koolmees: in het laatste broedseizoen geboren op het
onderzoeksterrein.
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vond voor jonge koolmezen e en mortaliteit van 86 ,8% in het e e r s t e l evensjaar

e n voor oude koolmezen ("residents") een jaarlijkse mortalitei t van 49 %. Op

het zuidelijk deel van de Hoge Veluwe is migratie al aangetoond door t erug

meldingen v an elders; deze komen echter incidenteel voor.

Lack (1966) vond dat in de nazomer slechts weinig jonge koolmezen z i ch

verder dan e en mijl van het ouderlijk ne st verwijderden. Kluyver (1951) toonde

aan da t de meerde rheid van de in zijn onderzoeks ge bied uitgevlogen koolmezen

op minder dan twee kilometer van het ouderlijk nest broedde. Hoewel Creutz

(196 2) wat grotere a f s t ande n vond tussen het ouderlijk nest en het latere

broedgebied (mannetjes tot 2800 meter, vrouwtj e s t ot 4700 meter) is het duide

lijk dat veel jonge koolmezen zich dichtbij het ouderlijk ne st vestigen, d.w.z.

ze kiezen daar een domicilie, een gebied waarbinnen ze in ac hter ee nvo l ge nde

jaren blijven broeden (Kluyver 1951).

Naast de hierboven genoe mde permanente verpla a ts ing v an jong e koolme z en

vindt e r periodieke migratie plaats in de herfst e n in he t voor jaa r . In de

herfst trekken de koolmezen van sommi ge populatie s in westelijke tot zuidweste

lijke richting, in het voor jaar treedt trek op in oostelijke t ot noordooste

lijke richting. De afgelegde a f s t ande n kunnen zeer groot zijn: Rüppell (19 34)

vond al s grootste a f ge l e gde afstand 1370 kilometer. In Nederland wordt de ze

herfst- e n voorjaarsmigratie alleen in bepaa l de jaren duidelijk waargenomen.

Bovendi e n migreert s lecht s e en klein aantal ko olmezen; de meest e n blijven in

de buur t van hun domi cilie. In Oos t - Rus l a nd s c hi j nen de mees te koolme zen elk

jaar in de herfst e n in het voorjaar te migreren (Kluyver 1951). Ulfstrand (196 2)

vond ook een herfst- e n voorjaarsmigratie in Zuid Zweden. Door aantalsbepalingen

in 5 districten met elkaar t e vergelijken maakte Ulfstrand t evens aannemelijk

dat in j a ren met een g oede beukenotenoogst e e n aantal koolme z en 's winters

naar de beukenbossen in Zuid Zwe den . trok terwijl i n jar e n me t e en slechte

beukeno tenoogs t de koolmeze n verde r trokke n, ric hting zuidwest .

Kluyver (1951) vond dat van het t otale aantal he r f s t i mmi g r an t en da t in

de cember in het t errein werd geva ngen slechts 28% in mei weer wer d t eruggevangen.

Uit ve r gel ijking met de percentages die gev o nde n waren voor d e o ude "r e sidents"

(60%) e n de jonge "re sidents" (49 %) trok Kluyver de conc l us ie dat het grootste

gedeelte va n de herfstimmigranten z ich waars chijnlijk tijdelijk in het gebied ophie l à

en a a n het e i nd van de winter we er migreerde. Ook Kl uyve r en Tinbergen (1953)

vo nden da t e r in een geme ngd bos bij Wageningen elke herfst e en aantal koolme zen

verscheen e n in de l ente weer migreerde.

De Koolmees i s gedurende het grootste deel van het jaar territoriaal, d.w.z.

vertoont t erritoriaal gedrag. Hierbij is het territorium het gebied waarbinnen

~fJ-~~(j)
BmLI OTHBBK lNS1'l'f1lUT VOOR

OECOLOGISCH 01'1"- - :è" ' :o;
Kemperberg0J:\! .";' S 'j 1
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één mannetjes koolmees over alle andere koolmezen domineert. Het territorium

maakt deel uit van het al eerder genoemde domicilie. Hinde (1952) stelt dat

koolmezen in de herfst en in de winter in groepen leven.

Deze groeVen vogels trekken al fouragerend door het terrein. Echter, niet

alle koolmezen worden in deze groepen aangetroffen. Niet-territoriumhouders

verblijven het grootste deel van het jaar bijna de gehele dag in groepen ter

wijl territoriumhouders dit in mindere mate doen, bv. alleen wanneer een groep

toevallig door het territorium van de desbetreffende koolmees trekt. Bij lage

temperaturen wordt de voedselbehoefte van de Koolmees groter, terwijl bij

sneeuw of ijzel het voedsel moeilijker bereikbaar wordt. Onder deze weersom

standigheden verblijven ook territoriumhouders voor langere tijd in de foura

gerende groepen. Sommige territoriumhouders doen dit echter nooit (I.O.O. Jaar

verslag 1976). Vaak worden ook andere vogelsoorten (vooral andere soorten mezen)

in de groepen aangetroffen. Ook is bekend dat er in de winter veel koolmezen

in bewoonde gebieden verschijnen. T.a.v. de verplaatsingen van Koolmezen in de

winter (solitair en/of groepsgewijs) zijn in de literatuur een aantal waar

nemingen vermeld: Kluyver en Tinbergen (1953) vonden in Wageningen dat het

gebied waarbinnen een Koolmees rondzwierf en voedsel zocht ("rangelI) minstens

een diameter van 650 meter had.

In Wytham (Engeland) vond Lack (1966) dat in 1962/1963, een jaar met een

goede beukenotenoogst, een aantal jonge koolmezen tijdens een sneeuwperiode

niet meer onder de te Wytham aanwezige beukebomen fourageerdei deze vogels

werden enkele mijlen daarvandaan waargenomen. In 1961/1962 (slechte beukenoten

oogst) werden in de winter minder jonge koolmezen in het bos gevangen dan in

het daaropvolgende voorjaar. Lack veronderstelde dat een aantal jonge koolmezen

tijdelijk naar een dichtbij gelegen nieuwe woonwijk (afstand 1 mijl) waren

getrokken om daar voedsel te zoeken.

Mansfeld (1940) stelt dat het vooral de jonge koolmezen zijn die in de

winter over grote afstanden rondzwerven. In de winter 1939/1940 trof hij zeer

weinig mezen aan in de bossen van Mecklenburg en Thüringen , terwijl elders

grote concentratie's vogels bij voertafeis werden waargenomen.

Källander (persoonlijke mededeling) nam in de jaren 1969 t/m 1973 waar,

dat in de winter praktisch alle koolmezen uit een bos in Zuid Zweden waren

verdwenen en naar twee nabijgelegen dorpen (5 en 10 kilometer van zijn onder

zoeksgebied verwijderd) waren vertrokken. Elk voorjaar bleek dan dat van de

autochtone koolmezen voornamelijk de oude Koolmezen. weer teruggegaan waren

naar het bos. Toen Källander in 1973/1974 voertafeis in het bos opstelde bleven

zowel de oude vogels die in voorgaande jaren waren weggetrokken als de jonge

vogels in het onderzoeksgebied aanwezig.
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Creutz (1962) vond bij Neschwitz dat ongeveer de helft van de broedvogels

het hele jaar door binnen hetzelfde gebied verbleef of er in de winter hoog

stens een klein stukje buiten kwam. Bij de rest van deze koolmezen verminderde

de binding met het broedgebied; ze zwierven 's winters in een gebied van

1 tot 5 km2 rond, al dan niet in groepen. De kern van dit gebied bleef echter

het broedgebied. Creutz vermeldt dat er ook een aantal gevallen bekend is

waarbij het broedgebied in de winter geheel verlaten werd en de winter in het

dorp werd doorgebracht, om in het voorjaar weer in het oude broedgebied in het

bos te gaan broeden. Ook achtte Creutz het mogelijk dat in twee gevallen de

koolmezen elke dag op en neer vlogen van het bos naar het dorp en omgekeerd;

's nachts werd in het bos geslapen, overdag in het dorp gefourageerd.

Te Vosbergen voerde Drent (in prep.) het volgende experiment uit: in de

winter werden in het bos 7 voertafels opgesteld. Op de voertafels werden zowel

oude als jonge koolmezen aangetroffen. Op één van de voertafels werd plotseling

niet meer gevoerd. Alle koolmezen verdwenen en werden gesignaleerd op de andere

voertafeis. De oude vogels bleven echter wel in hun oude do~icilie slapen; ze

pendelden dus elke dag op en neer over afstanden die varieerden tussen 200 en

500 meter. Bij het weer in gebruik nemen van de voertafel werden de oude

vogels weer waargenomen terwijl de jonge vogels bij de andere voertafels bleven

en daar ook in de buurt bleven slapen.

De rol die de weersomstandigheden spelen in de neiging van de koolmezen

om gebieden op te zoeken waar "extra" voedsel te verwachten is, is duidelijk

gedemonstreerd in 1976/1977 op de Hoge Veluwe. Er was toen een goede beukenoten

oogst en er werd niet bij gevoerd. Hoewel de beukenoten begin oktober gevallen

waren, werd pas eind december tijdens een vorst- en sneeuwperiode onder beuken

gefourageerd. Ook bleek tijdens tellingen onder een beuk dat het aantal foura

gerende koolmezen onder die beuk met vorst iets hoger was dan zonder vorst,

maar dat met vorst en sneeuw er een sterke toename was van het aantal foura~

gerende koolmezen (1.0.0. Jaarverslag 1976).

Het proefstation "De OOrschkamp" verwachtte voor 1977/1978 een slechte

beukenotenoogst. Tevens wordt binnen het onderzoeksgebied geen voer aan de

koolmezen verstrekt, zodat er voor de koolmezen in de winter 1977/1978 geen

lI e xt ra ll voedsel aanwezig was binnen het onderzoeksgebied. Met dit gegeven en

met de in de literatuur vermelde gegevens over verplaatsingen van koolmezen

in de winter werd de volgende hypothese opgesteld: in de winter van 1977/1978

zullen koolmezen uit het onderzoeksgebied op de "Hoqe Ve Luwe " dit onderzoeks

gebied verlaten en/of groepsgewijs naar plaatsen trekken waar door de mens

verstrekt voer te verwachten is. Hierbij zal selectieve migratie optreden;
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enerzijds doordat vooral jonge niet-territoriale k'oo Lme z e n niet meer naar

het onderzoeksgebied terug keren, anderzijds doordat vooral jonge en oude

territoriale koolmezen of niet mee trekken met de groep, of slechts tijdelijk

meetrekken in de groep, of elke dag op en neer vliegen naar hun oorspronkelijke

domicilie of hun oorspronkelijke domicilie slechts tijdelijk verlaten. Hierbij

zullen de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen.

2. HET ONDERZOEKSGEBIED.

Het onderzoek naar de populatie-dynamica van de Koolmees vindt plaats op

het zuidelijk deel van het nationale park "De Hoge Veluwe" (zie fig. 1). De

oppervlakte van dit gebied (in dit verdere verslag: "onderzoeksgebied") be

draagt ongeveer 165 ha. In dit onderzoeksgebied is door een groot aantal op

gehangen nestkasten (bijna 400) in overmaat nestelgelegenheid aanwezig voor

de Koolmezen. Onderzoek naar de invloed van het territoriale gedrag van de

koolmees op de aantalsregulatie vindt plaats in een gedeelte van dit gebied.

De oppervlakte hiervan bedraagt ongeveer 75 ha. De koolmezen die in dit klei

nere gebied aanwezig waren, vormden het uitgangs-materiaal voor het onderzoek

naar TJligratie, zodat de term "uitgangsterrein" in dit verdere verslag betrek

king heeft op het gebied van 75 ha. Binnen dit uitgangsterrein zijn enkele

open terreinen (heide, kaalslag en jonge aanplant) maar het grootste gedeelte

bestaat voornamelijk uit bos: vooral monocultures van Douglasspar (Pseudotsuga

menziesii) , Grove Den (Pinus sylvestris) , Japanse Lariks (Larix leptolepis)

en Zomereik (Quercus robur). Ook komen Corsikaanse Den (pinus nigra subsp.

laricio), Oostenrijkse Den (Pinus nigra subsp. nigra), Berk (Betuia pendula)

Amerikaanse Eik (Quercus rubra) , Beuk (Fagus sylvatica), Levensboom (Thuja)

en Witte Acacia (Robinia pseudo-acacia) voor (zie fig. 2). Het uitgangsterrein

wordt in het zuiden begrensd door een verkeersweg, de Koningsweg. Ten zuidwesten

van het uitgangsterrein ligt het sociaal paedagogisch centrum III S Kooningsjagt"j

zuidoostelijk van het uitgangsterrein bevinden zich enkele huizen, een camping

en een manege welke aansluiten op het dorp Schaarsbergen (zie fig. 1).

3. MATERIAAL EN METHODEN;

Bij het lopende onderzoek door het Instituut voor Oecologisch Onderzoek op

het zuidelijk deel van "De Hoge Veluwe" werd en wordt gebruik gemaakt van

enige "standaardtechnieken". Van de vijf hierna genoemde technieken worden

de eerste drie in het hele onderzoeksgebied toegepast, de andere alleen in het

uitgangsterrein.

Deze technieken zijn:
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1. Ringen van nest jongen • Praktisch alle nestjongen in het onderzoeksgebied

worden voorzien van een niet-individuele kleurcode! die aangeeft in welke

nestkast het jong uit het ei gekomen is. Deze kleurcode Hordt verkregen door

een aluminium ring en meerdere gekleurde plastic ringetjes om de poten van

de kooLrnee s aan te brengen.

2. Vangen. Twee keer per week worden op tien plaatsen, verspreid over het

onderzoeksgebied, vogels gevangen. Dit gebeurt m.b.v. mistnetten (9x2 meter);

De in het onderzoeksgebied aanwezige koolmezen worden gelokt door bij het

mistnet een bak met water en een lokvogel (koolmees) in een kooitje te

plaatsen. Elke binnen het onderzoeksgebied gevangen koolmees zonder indi

viduele kleurcode (ongeringd, geringd met een aLuminium ring of met een

niet-individuele kleurcode) krijgt een individuele kleurcode ~ die net als

bij een niet-individuele kleurcode bestaat uit een aluminium ring en enige

gekleurde plastic ringetjes.

3. Avondcontroles. De in het onderzoeksgebied aanwezige nestkasten worden van

oktober t/m maart regelmatig 's avonds gecontroleerd. Dit gebeurt in het

onderzoeksgebied maandelijks, in het uitgangsterrein 2x per maand. Ook

hierbij krijgt elke koolmees zonder individuele kleurcode een individuele

kleurcode.

4. In het uitgangsterrein worden m.b.v. veldkijkers (7x50, 8x56) regelmatig

de kleurcodes van de in het uitgangsterrein aanwezige koolmezen afgelezen.

Ook wordt gekeken of de desbetreffende koolmees territoriaal gedrag vertoont.

5. Twee à drie keer per week wordt in het uitgangsterrein een vaste route

afgelegd waarbij het aantal koolmezen dat wordt waargenomen wordt geregistreerl

evenals de plaatsen waar deze koolmezen worden waargenomen, en de boomsoorten

waarin zij fourageren.

Bij het onderzoek naar migratie zijn de volgende methoden gebruikt:

1. In een beperkt gedeelte van het uitgangsterrein is vier keer per week vanaf

zonsopgang gekeken of er groepen koolmezen aanwezig waren of zich formeerden

en zo ja, dan is geprobeerd deze enige uren te volgen (1-3 uur). Hierbij

werd, om de groep niet te verstoren of de richtingskeuze van de groep te

beïnvloeden, een minimum afstand van ongeveer 20 meter tussen de waarnemer

en de groep aangehouden. De gevolgde route en de bijbehorende tijden werden

genoteerd, evenals het aantal koolmezen dat zich in de groep bevond. In de

winter 1976/1977 (goede beukenotenoogst, niet bijgevoerd) is geconstateerd

dat alleen die territoriale koolmezen, die hun territorium in het zuidelijk

gedeelte van het uitgangsterrein hadden, fourageerden bij beuken die langs

x Uitzondering: vangsten van ongecodeerde koolmezen in de herfst.
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de Koningsweg staan. Onder een beuk vlak ten noorden van het uitgangsterrein

werden alleen territoriale Koolmezen gezien, die in het noordelijk deel van

het uitgangsterrein hun territorium hadden. Er bleek slechts een klein

overlappingsgebied te zijn (1.0.0. Jaarverslag 1976; zie fig. 3). Omdat de

twee bewoonde kernen die het dichtst bij het uitgangsterrein aanwezig zijn

ten zuidwesten en ten zuidoosten van het uitgangsterrein liggen is geprobeerd

in het gebied ten zuiden van de "overlap" groepen koolmezen te ontdekken.

Dit gebied is aangegeven op figuur 1.

2. Op 8-2-1978 is geprobeerd van een in het uitgangsterrein aanwezige groep

koolmezen de kleurcodes af te lezen.

3. Op 10-2-1978 is geprobeerd een groep fouragerende koolmezen in het uitgangs

terrein te vangen. Ongeveer 300 meter van een groep koolmezen werden rnist

netten opgesteld (totale oppervlakte 57x2 meter), terwijl door de groep

dicht te naderen getracht werd deze groep koolmezen in de netten te drijven.

4. Bij het volgen van de groepen koolmezen b10ek dat deze groepen regelmatig

door een sperwer werden aangevallen. Naast de migratie, die in de winter

plaats zou kunnen vinden, zou ook predatie door deze Sperwer een afname

van het aantal in het uitgangsterrein aanwezige koolmezen kunnen veroorzaken.

Daarom zijn zoveel mogelijk sperwerbraakballen en plukresten van koolmezen

verzameld en is aan het einde van de winter het gedeelte van het uitgangs

terrein, waarin vermoed werd dat deze sperwer zich regelmatig ophield,

systematisch op braakballen en plukresten doorzocht.

5. Zowel bij 's Kooningsjagt als bij de manege zijn vanaf eind december een

voertafel en een voederautomaat opgesteld (zie fig. 1). De voederautomaat

werd gevuld met zonnepitten, op de voertafel werd spekzwoerd bevestigd.

Vanaf 20 januari 1978 werden vier à vijf keer per week de kleurcodes van de

bij de voerplaatsen aanwezige gecodeerde koolmezen afgelezen. Dit gebeurde

In.b.v. een kijker (8x56) en een schuilhut (auto). De voederautomaat werd bij

het aflezen tijdelijk afgesloten daar het niet mogelijk bleek de kleurcodes

van de uit de voederautomaat etende koolmezen in kwantitatief voldoende mate

af te lezen.

6. Bij de twee voerplaatsen werd ook Ix per week met mistnetten (9x2 meter,

soms 18x2 meter) gevangen. De gevangen koolmezen werden geringd en/of

geregistreerd. De koolmezen die geen kleurcode bezaten werden voorzien van

één kleurring, die kenmerkend voor de vangplaats was. De koolmezen die met

niet-individuele kleurcodes waren voorzien konden door de aluminium ring

geindentificeerd worden.

7. De gegevens t~a.v. de weersomstandigheden zijn die, welke verzameld zijn

door het K.N"M.I. op het meetstation "Deelen", enkele kilometers van het

onderzoeksgebied verwijderd.
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4. RESULTATEN.

De eerste drie in het vorige hoofdstuk genoemde standaardtechnieken (ringen

van nest jongen, vangen, avondcontroles) hebben als resultaat dat vrijwel elke

Koolmees in het onderzoeksgebied voorzien is van een individuele kleurcode en

dat bekend is welke koolmezen zich in het onderzoeksgebied ophouden. In het

uitgangsterrein is bovendien de territoriale status van de aanwezige koolmezen

bekend. De aantallen koolmezen die in het uitgangsterrein bij de avondcontroles

zijn aangetroffen, staan vermeld in tabel 1.

Tabel 1. Het aantal koolmezen dat per avondcontrole in het uitgangsterrein

is aangetroffen.

datum aantal koolmezen

13/10 21

25/10 32

10/11 59

22/10 72

8/12 81

21/12 57

4/1 51

18/1 50

1/2 41

16/2 16

1/3 21

23/3 43

Tabel 2. Het gemiddeld aantal koolmezen en het gemiddeld aantal groepen

koolmezen, bestaande uit meer dan tien individuen, dat per dag

is waargenomen bij het afleggen van de vaste route door het

uitgangsterrein.

maand

aantal koolmezen

aantal groepen

9/77

63

0.5

10/77

52

0.1

11/77

50

1.0

12/77

48

1.3

1/78

51

1.4

2/78

31

0.9

3/78

54

0.1

In tabel 2 staat het gemiddeld aantal koolmezen per route per maand die

geteld (geschat) zijn tijdens het afleggen van een vaste route door het

uitgangsterrein (standaard techniek nr. 5). Voor de maand februari zijn de

tellingen op bovengenoemde standaard route per route in tabel 3 vermeld.

Het gemiddeld aantal koolmezen per route is vrij constant, met alleen in

februari een diepte punt (tabel 2). Dit diepte punt is duidelijk in de tijd

te localiseren wanneer we kijken naar de gegevens in tabellen 3. Vanaf 14/2

is het aantal koolmezen dat in het uitgangsgebied overdag en 's nachts is
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aangetroffen drastisch gedaald~ Eind februari neemt het aantal weer sterk

toe. Groepen koolmezen met meer dan 10 individuen zijn aan het eind van de

herfst en in de winter regelmatig in het uitgangsterrein waargenomen

(tabellen 3).

Tabel 3. Het aantal koolmezen en het aantal groepen koolmezen, bestaande uit

meer dan tien individuen, dat is waargenomen bij het afleggen van de

vaste route door het uitgangsterrein in de maand februari.

Aantal koolmezen

datum min.

1/2 35

3/2 45

7/2 35

8/2 30

9/2 40

13/2 36

14/2 41

15/2 13

16/2 6

16/2 8

17/2 12

17/2 8

20/2 10

20/2 6

21/2 7

22/2 12

23/2 13

25/2 36

27/2 62

28/2 68

max.

50

65

50

40

52

50

60

17

20

23

56

86

91

aantal groepen >10

2

2

1

2

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

Vanaf begin december is regelmatig een groep

terrein waargenomen en gevolgd. De formatie van

koolmezen in het uitgangs

"de groep (van 1-2 koolmezen

tot 20 individuen of meer) is slechts in drie gevallen waargenomen. De start

van de groepsvorming vond in deze gevallen plaats tussen een kwartier en drie

kwartier na zonsopgang. De groepsvorming vond dan als volgt plaats: 2 à 3 kool

mezen fourageerden overwegend op de dikke takken van bomen (in alle drie de

gevallen op eiken). Verspreid over het bos waren af en toe luid roepende Kool

mezen te horen ("tinken") , terwijl de paar geobserveerde koolmezen stil bleven.

" De term IIde groepll impliceert niet dat het steeds om dezelfde groep gaat,

d.w.z. dat steeds dezelfde koolmezen deel uitmaakten van die groep.
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Na de eerste waarneming van de paar rustig fouragerende koolmezen voegden

zich in alle drie de gevallen binnen een half uur een aantal solitair aan

vliegende koolmezen of "qroep jes" van 2 à 3 koolmezen, tot de groep uit

10-15 koolmezen bestond. Opvallend hierbij was het dat tijdens de formatie

van de groep het luide IItinken", verspreid over het bos, al snel ophield en

dat de l~oolmezen, die deel uitmaakten van de groep zich stil hielden. Na deze

eerste snelle "formatieperiode ll nam het aantal k:)olmezen nog slechts langzaam

toe: 1 à 1~ uur na de start van de groepsvorming werden ~ 20 koolmezen in de

groep waargenomen. Een voorbeeld van een route die een groep kDolmezen gevolgd

heeft wordt gegeven in figuur 4. De groepsvorming zelf is op deze datum niet

gezien; wel is waargenomen dat een sperwer één van de 1" 20 koolmezen doodde

(punt 14; 10.15 uur). In figuur 5 zijn alle gevolgde routes (december-februari)

over elkaar heen getekend. Het is duidelijk dat afgezien van enkele uitschieters

de groep zich op een beperkt gedeelte van het bos concentreerde. Het gebied

waarbinnen de groep zich tijdens de waarnemingen steeds heeft bevonde~, heeft

een oppervlakte van ongeveer 26 ha. Groepsgewijze migratie naar bewoonde ge

bieden is niet waargenomen. De groep bleek een zeer sterke voorkeur te hebben

voor het fourageren op de grond in open eikebos (vergelijk fig. 2 met fig. 5).

Het aantal koolmezen dat zich in de groep bevond en de daarbijbehorende bere

kende verplaatsingssnelheid van die groep zijn uitgezet in figuur 6. In het

algemeen verplaatsen de grote groepen zich dus sneller dan de kleine groepen.

Er bleek geen duidelijke invloed van het weer (minimum temperatuur gemeten op

10 cm hoogte, gemiddelde temperatuur gemeten op 150 cm hoogte, bewolkingsgraad,

totale neerslag gemeten in millimeters, aanwezigheid van sneeuwdek) op de

trekneigingen van de groep of op de verplaatsingssnelheden van de groep te zijn.

Vanaf 14/2/78 zijn (door meerdere waarnemers) in het uitgangsterrein plotse

ling geen grote groepen meer waargenomen. koolmezen werden of solitair, of in

kleine groepjes «5) gezien. Ook de waarnemer die de vaste route door het

uitgangsterrein liep, trof na 14/2 geen grote groepen· meer aan, terwijl het

aantal door hem waargenomen k.oolmezen na 14/2 sterk daalde; ,op 14/2 werden

:+: 50 koolmezen gezien, op 21/2 nog maar 7 (zle tabel 3). Op .14/2 is er 's ochtends

gedurende meerdere uren sneeuw gevallen bij een matige tot harde wind en tem

peraturen even onder het vriespunt. Deze datum valt in een koude periode met

sneeuw (zie fig. 7). Pas aan het einde van de maand februari werden in het

uitgangsterrein weer grote (> 10 exx.) groepen gezien.

Andere soorten vogels maakten slechts zelden deel uit van groepen Dolmezen.

Alleen Pimpelmezen (Parus caeruleus) en Staartmezen (Aegithalos caudatus) zijn

gedurende korte tijd binnen een groep koolmezen waa~genomen. Bij andere vogel

soorten die in een groep koolmezen terecht ~wamen (zie tabel 4) bleek het
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Fig. 6. Relatie tussen groepsgrootte en snelheid van de groep.
lineaire regressie: y = 0,265 + 0,02 x. r = + 0,74.
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slechts om toevallige ontmoetingen te gaan: de koolmezen en de desbetreffende

andere vogelsoort scheidden zich al fouragerend weer langzaam van elkaar.

Tabel 4. Vogelsoorten, die in groepen koolmezen zijn aangetroffen maar daar

geen binding mee hadden.

Boomklever

Boomkruiper

Glanskop/Hatkop

Grote Bonte Specht

Keep

Koperwiek

Kuifmees

Herel

- Sitta europaea

- Certhia brachydactyla

- Parus palustris/parus Montanus

- Dendrocopos major

- Fringilla montifringilla

- Turdus iliacus

- Parus cri status

- Turdus meruia

Op 8/2/78 zijn uit een groep van ca 30 fouragerende koolmezen 13 kleurcodes

afgelezen, terwijl geen enkele koolmees zonder kleurcode werd waargenomen. Alle

afgelezen koolmezen bleken vóór 8/2 regelmatig in het uitgangsterrein of vlak

daarbuiten te zijn waargenomen. De afgelezen koolmezen waren: 6 oude territoriale

mann~tjes, 3 oude territoriale vrouwtjes, 1 jong territoriaal mannetje, 1 jong

niet-territoriaal mannetje en twee jonge niet-territoriale vrouwtjes. De route

die de (door het waarnemen opgejaagde) groep tijdens het waarnemen afgelegde

en de laatst bekende slaap/vangstplaats van de afgelezen koolmezen staan ver

meld in figuur 8.

Op 10/2/78 zijn er uit een uit 20-25 vogels bestaande groep koolmezen

13 exemplaren gevangen. Ook hier was er geen enkele koolmees zonder kleurcode

bij en waren alle gevangen koolmezen voor 10/2 nog regelmatig in het terrein

of even daarbuiten waargenomen. De gevangen k~olmezen waren echter grotendeels

niet dezelfde als die, die waren gezien op 8/2; slechts in 3 gevallen (2 oude

territoriale mannetjes, 1 jong niet-territoriaal vrouwtje) werden op 8/2 waar

genomen koolmezen op 10/2 gevangen. De gevangen koolmezen waren: 4 oude terri

toriale mannetjes, 3 oude territoriale vrouwtjes, 2 oude niet-territoriale

vrouwtjes, 3 jonge niet-territoriale mannetjes, manne t.j e s en 1 jong niet-terri

toriaal vrouwtje. De vangplaats ("164"), de route die de groep tijdens het op

drijven aflegde en de laatst bekende slaap/vangstplaats van de gevangen k.oolmezen

staan in figuur 9 vermeld.

De groep koolmezen werd vaak aangevallen door een jonge mannetjes sperwer

(9 waarnemingen). De eerste maal werd deze ~ogel in de laatste week van november

1977 in het uitgangsterrein waargenomen: sindsdien is hij, regelmatig gezien en

zelfs een keer in de in het onderzoeksgebied opgestelde mistnetten gevangen.

De laatste waarneming dateert van 16/2/78. Eind februari werd êen + 2 weken

oude plukrest(Vos) van een jonge mannetjes,sperwer,gevonélen. In de periode

december-maart zijn in het uitgangsterre~n,in totaal"56 plukrest~n Van vogels
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Fig. 8. Laatst bekende slaapplaats (.) van afgelezen koolmezen uit een groep

die eerst op 8-2-1978 werd gevolgd. ------ route.
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gevonden en in sperwerbraakballen werden in totaal 46 aluminium vogelringen

aangetroffen. Uit deze gegevens is een minimum schatting van het aantal prooien

te maken. Hieruit is een minimum schatting van het totale prooigewicht te be

rekenen; dit bedraagt 1880 gram (zie tabel 5).

Tabel 5. Minimum schatting van het totale prooigewicht van een ó-Sperwer.

Prooisoort minimum aantal totaal prooigewicht
x

prooigewicht" (gram) per soort (gram)

Koolmees 32 x 18 = 576

Merel 9 x 100 900

Pimpelmees 8 x 11 88

Bosmuis 4 x 19 76

Mat/Glanskopmees 3 x 11 33

Groenling 2 x 27 54

Vink 2 x 25 50

Boomklever 2 x 23 = 46

Goudhaan 2 x 5.5 = 11

Ringmus 1 x 24 24

Heggemus 1 x 22 22

totaal prooigewicht 1880

" Prooigewichten uit: Wijnandts (1970).

Bij de twee voerplaatsen IS Kooningsjagt en Manege zijn in de waarnemingsperiade

2/1 - 10/3 in totaal 344 verschillende koolmezen waargenomenen/of gevangen.

De meeste hiervan waren ongeringd; bij IS Kooningsjagt werden 68 ongeringde

koolmezen gevangen, bij de Manege 142. Er zijn bij 's Kooningsjagt 44 en bij

de Manege 90 koolmezen waargenomen e%~~f gevangen die voàrzien waren van een

kleurcode (zie bijlage 1). Deze koolmezen kunnen in verschillende leeftijds-

en geslachtscategorieën worden ingedeeld (zie tabel 6): opvallend is het kleine

aantal jonge vrouwtjes dat bij 's Kooningsjagt is gezien en het grote aantal

oude mannetjes dat bij de Manege is waargenOmen. Werd bij 's Kooningsjagt een

gecodeerde koolmees waargenomen of gevangen dan wer~ ~eze in 31 van de 44 geval

len (70%) 5 of meer keer daarna weer waargènomen en/of gevangen. Voor de Manege

zijn deze cijfers 40 resp. 90 (44%). De voertafel bij 's Kooningsjagt werd dus

veel vaker dan die bij de Manege door dezelfde koolmezen bezocht.

Het aantal nest jongen van 1977 afkomstig uit het onderzoeksgebied, dat dit

gebied voorgoed heeft verlaten en bij 's Kooningsjagt en bij de Manege is gezien,

is resp. 12 en 28 (definitieve migranten), Het aantal van dezenestjpngen dat
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voor het laatst in het onderzoeksgebied is gezien in de periodes zomer, herfst

en winter 1977 is vermeld in tabel 7. Van de nest jongen zijn de meesten dus in

de zomer al gemigreerd.

Tabel 6. Indeling van de bij de voerplaatsen waargenomen en/of gevangen, met

kleurcodes voorziene koolmezen naar leeftijd en geslacht.

's Kooningsjagt Manege

Jonge mannetjes 13 20

Oude mannetjes 12 38

Jonge vrouwtjes 6 18

Oude Vrouwtjes 13 14

Totaal 44 90

Tabel 7. Het aantal nest jongen van 1977 uit het hele onderzoeksgebied dat als

"definitieve ll migrant (voor zover bekend) bij een voerplaats is

gezien en/of gevangen en de periode waarin deze vogels voor het

laatst in het onderzoeksgebied zijn waargenomen.

Nest jongen bij 's Kooningsjagt

Nest jongen bij de Manege

zomer

(juli)

12

23

herfst

(aug. -ok t , )

o
4

winter

(nov. -febr. )

o
1

Slechts 17 van alle bij de voerplaatsen waargenomen koolmezen bleken

territoriale koolmezen te zijn, recentelijk (vanaf broedseizoen 1977) uit

het uitgangsterrein (of vlak daarbuiten) afkomstig. Deze koolmezen, hun ge

slacht en hun leeftijd, staan vermeld in tabel 8; ook is weergegeven of de

desbetreffende koolmees regelmatig,zelfs dagelijks, heen en weer gevlogen. heeft

tussen de voertafeis en zijn oorspronkelijke: domicilie,bv. om daar de nacht

door te brengen (pendelaar), zijn domicilie tijdelijk heeft verlaten .<winter

emigrant) of "de f Ln i.t.Le f " uit zijn domicilie vertrokken is (emigrant)._ Van

deze 17 territoriale koolmezen kon in 14 gevallen aangetoond worden dat zij

weer naar hun oorspronkelijke domicilie terugkeerdenr12 van deze 14 koolmezen

waren oud.

Bij koolmezen uit het onderzoeksgebied, waarvan geen territoriaal gedrag

is waargenomen (binnen het uitgangsterrein) of waarvan de aan~ ~fafweziryeheid

van territoriaa~ gedrag niet bekend is (buiten het uitgangsterrein,maar binnen

het onderzoeksgebied0 kon in 12 gevallen pendelen aangetoond worden. Deze

pendelende koolmezen staan in tabel 9 vermeld; 8 van' deze -.koolmezen waren oud.

Enige voorbeelden van gegevens, op grond~aarvan geconcludeerd is dat Kool

mezen àf het uitgangsterrein niet hebben verlaten, àf hebben gependeld, àf

hun oorspronkelijk domicilie tijdelijk hebb~n verlat~n, àf d~finitief uit het

uitgangs~errein zijn verdwenen, staan vermeLd in tabel 10.



Tabel 8. Territoriale koolmezen, gezien bij de voertafeis, recentelijk (vanaf broedseizoen 1977) uit het

onderzoeksgebied (of vlak daarbuiten) afkomstig.

do~i8ilie tijdelijk pendelen definitief afstand tussen voerplaats
verplaatst over de verdwenen " territorium enwaargenomen

Koolmees nr. leeftijd geslacht periode voerplaats

5845981 oud Q 10/1-1/3 + - 1700 's Kooningsjagt

5900806 oud ç + - 650 ..·.
5905277 oud ç 3/3-8/3 (?) - - 1100 ..
5923370 oud <l + - 500 ..·.
5978171 oud <;> + - 500 ..·.
5995671 oud <l 17/1-22/2 - - 1150 "
5995860 oud 9 + - 1600 ..·.
5996405 oud <;> - + 1500 ..·.
A177283 oud <;> + - 600 ..·. IV

IV

5731485 oud <l ·. + - 1300 Manege

5803677 oud <l + - 1150 ..·.
5914873 oud d + - 1250 ..·.
5978627 oud <l - + 1350 ..·.
5995399 oud d + - 1350 ..·.
5996438 oud <l - + 1550 ..·.
A172546 jong d 7/3-17/3(?) + - 1400 ..
A172758 jong <l + - 1300 ..·.

(?) n-iet zeker,- daar devpexi.ode waarin deze vogel niet in het uitgangsterrein gezien is, vrij kort is.

" hierbij kan zowel migratie als mortaliteit een rol spelen.



Tabel 9. Koolmezen uit het onderzoeksgebied, waarvan gegevens over territoriale status .ontbreken en·die

gependeld hebben tussen hun domicilie en een voerplaats.

Koolmees nr. leeftijd geslacht aantal malen pendelen waargenomen, over 'de afstand 'loerplaats

A185775 jong ~ 4 850-1100 's Kooningsjagt

5592765 oud <3 1 550 Manege

5829414 oud Ó 1 900 "
5915648 oud <3 1 600 "
5923295 oud Ó 2 300 H

5978081 oud <3 1 700 "
5978569 oud Ó 2 500 "
5979087 oud Ó 1 450 "
5996574 oud 9 1 500 "
Al72504 jong <3 3 1200 " N

w

Al72723 jong <3 3 1400 "
Al72936 jong <3 1 400 "
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Tabel 10. Gegevens, op grond waarvan de koolmezen zijn ingedeeld in individuer

die het uitgangsgebied niet aanwijsbaar hebben verlaten (5922843 en

5922839), hebben gependeld (5731485 en AI85775), de winter elders

hebben doorgebracht (5995671 en 5845981) of definitief zijn

geëmigreerd (5978627 en 5996438).

A Waarneming tijdens avondcontrole in uitgangsgebied.

U Waarneming of vangst in uitgangsgebied.

V Waarneming of vangst op voertafeis.

B Als broedvogel aanwezig.

Datum 5922843 5922839 5731485 A185775 5995671 5845981 5978627 5996438

13/10 A

15/10 U U U U U U

18/10 U

25/10 A U A U U

17/1 V V V V

18/1 A A A X V V

20/1 A V

21/1 V

30/1 V

31/1 V V V V

1/2 A A A A V V

2/2 V V V

3/2 V V

14/2 U V V V V

15/2 V

16/2 A A X V

17/2 U

20/2 V V V V

21/2 V V V V

23/3 A A A A A

31/3 U U U U U U

5/4 U U U U U

mei B B B B B B



Tabel 11. Het aantal oude territoriale knolrnezen dat in november 1977 in het uitgangsterrein aanwezig was en de

gegevens over migratie en mortaliteit van deze vogéls.

Aanwezig in Dood door Mortaliteit Aanwezig in (waarvan tijdelijk Verblijfplaats
begin november sperwer- (min sperwer- begin april gemigreerd) onbekend

predatie predatie)

óö 43 8 1 7 (3 ) 27

99 32 3 1 6 (1) 22

Tabel 12. Het aantal oude territoriale koolmezen dat in november 1977 in het uitgangsterrein aanwezig was en de tv
C'>

gegevens over migratie, mortaliteit en "gecorrigeerde sperwer-predatie" van deze vogels.

Aanwezig in "Gecorrigeerde Mortaliteit Aanwezig in (waarvan tijdelijk Verblij fplaats
begin november sperwer-predatie" (min sperwer- begin april gemigreerd) onbekend

öö 43 10 1 7 (3) 25

99 32 4 1 6 (1) 21
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, Op 20/2 en 21/2 verschenen bij de voertafel bij de Manege plotseling 5, nog

niet eerder waargenomen koolmezen uit het uitgangsterrein. Op 20/2 hebben

2 oude territoriale mannetjes 1x tussen het uitgangsterrein en de Manege ge

pendeld; op 21/2 hebben een oud territoriaal mannetje en een jong territoriaal

mannetje 1x tussen het uitgangsterrein en de Manege gependeld en is een terri

toriaal mannetje bij de Manege waargenomen, maar daarna nergens meer gezien.

Deze twee dagen vallen op het einde van een koude periode met sneeuw in februari

(zie figuur 7).

Zéér opvallend is het dat van de 210 ongeringde koolmezen die bij de voer

plaatsen zijn gevangen en geringd, er tot nu toe (half april) slechts 1 (één)

in het onderzoeksgebied is aangetroffen.

Het aantal oude territoriale mannetjes en vrouwtjes waarvan aangetoond is dat

deze begin november nog in het terrein aanwezig waren en de gegevens over migratie

en mortaliteit van die koolmezen staan in tabel 11 vermeld. Slechts een klein

gedeelte van de afname in het aantal territoriale Koolmezen kan direct uit deze

cijfers verklaard worden.

5. DISCUSSIE

De bij het volgen van de groepen koolmezen gevonden verplaatsingssnelheden

(280 tot 1050 meter/uur) zijn, in vergelijking met de door Hinde (1952) gevonden

verplaatsingssnelheden van groepen koolmezen (35 tot 220 meter/uur; 's ochtends)

aan de hoge kant, maar dit zou verklaard kunnen worden door het verschil in

structuur van de twee onderzoeksgebieden; het gebied waar Hinde heeft gewerkt

(Marley Wood, bij Oxford, Engeland) is parkachtig, terwijl het uitgangsterrein

op de Hoge Veluwe meer uit aaneengesloten percelen bos bestaat. Brehme (1966)

vond voor 11gemengde 11 groepen (vooral Pimpel- en Staartmezen) snelheden variërend

van 100 tot 2500 meter/uur met een gemiddelde van 600 meter/uur. Morse (1969)

vond in gemengde bossen in Louisiana en Maryland (naald- en loofhout) voor

gemengde groepen verplaatsingssnelheden van ~ 200 meter/uur, resp. 400 tot

500 meter/uur. De waarden die door deze twee laatste onderzoekers zijn gevonden

komen beter overeen met de op de Hoge Veluwe g~vonden ;waarden maar mogen door

de verschillende samenstelling van de bestudeerde groepen (alleen koolmezen en

gemengd) niet direct vergeleken worden). Hinde (1952) vermeldt dat de snelheid

waarmee de groepen rond trekken het grootst is in de ochtend en wel vooral in

de winter. De hoeveelheid beschikbaar voedsel is volgens hem hierbij een be

langrijke factor. Gedurende herfst en winter neemt de voorraad af terwijl de

voedselbehoefte 's ochtends na het ontwaken het grootst zal zijn. De voedsel_

voorraad kan van plaats tot plaats verschillend zijn en daarmee waarschijnlijk

ook de snelheid waarmee koolmezen al fourage~end van plaats ve.randeren. De vex

schillen in snelheid, door de verschillende àute~rs vermeld}kunnen daarmee ge

deeltelijk verklaard worden. Ik vond een duidelijke rèlatie tussen de grootte
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van de groep en haar verplaatsingssnelhêid (corr. coëff. + 0,74; fig. 6).

Het ligt voor de hand dat hoe groter de groep des te eerder een locale voedsel_

voorraad uitgedund zal raken. Dit heeft tot gevolg dat koolmezen zich eerder,

(Krebs et al. 1978) en als gevolg ook over grotere afstanden verplaatsen.

Verschillen in snelheid, zoals door bovengenoemde auteurs vermeld,kunnen daarom

ook gedeeltelijk samenhangen met de grootte van de door hen bestudeerde groepen.

De waarnemingen bij de voertafeis leverden gegevens op die overeenkomen met

datgene wat door Drent (in prep.) is gevonden; pendelen over korte afstanden

(tot 500 meter) komt voor. De bij dit onderzoek gevonden grotere pendelafstanden

(tot 1700 meter; zie tabel 8) zijn hiermee niet in tegenspraak, daar bij Drent's

proefopzet te Vosbergen de maximale afstand tussen twee verschillende voertafeis

immers gelijk was aan de maximaal aantoonbare pendelafstand (500 meter). Ook

zijn er duidelijke overeenkomsten met de waarnemingen van Creutz (1962), die

het in twee gevallen aannemelijk achtte dat koolmezen pendelden en ook een aan

tal malen het tijdelijk verlaten van het bos ten gunste van het dorp vond. Dit

laatste, het tijdelijk verlaten van het domicilie, is bij dit onderzoek in twee

gevallen met zekerheid voorgekomen (Tabel 8, s845981 en S995671). Bij de waar

nemingeh bij de Manege is het opvallend dat bij de koolmezen die over vrij

korte afstand pendelden (tot 500 meter; zie tabel 9), er maar 1 of 2 keer pen

delen aangetoond kon worden. Bij een zo korte afstand tussen domicilie en voer

plaats zou te verwachten zijn dat dit vaker voor zou komen. Op grond van ·de

vegetatie is er juist in de zuidoosthoek van het onderzoeksgebied (vlak bij de

Manege) een vrij groot aantal kleine natuurlijke holtes te verwachten,zodat

het 'mogelijk is dat een preferentie voor het slapen in die kleine holtes (zie

Drent in prep.) hierbij een rol speelt.

Bij het interpreteren van de resultaten dient reken~ng gehouden te worden

met de selectiviteit der toegepaste methoden •. Bij avondcontroles wor-den hoofd

zakelijk territoriumhoudende koolmezen aangetroffen. Bovendien is er een pre

ferentie voor het slapen in kleine holtes; dit mogelijk vanwege de ·thermische

voordelen die een kleine holte biedt t.o.v. de relatief grote (broed-) kast,

Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat een deel van de vogels in natuurlijke

holtes slaapt, die vaak kleiner zijn dan onze nestkasten. Daardoor zouden dan

bij de avondcontroles niet alle territoriumhouders worden aangetroffen. Bij

waarnemingen in het uitgangsterrein vallen, de mannetjèsdoor hun. gedrag veel

meer op dan de vrouwtjes, zodat de ,eerstgenoemde groep frequenter wordt Ylaarge

nomen. Bij het vangen met mistnetten kan ervaring vankDolmezen een rol gaap

spelen; bij de voertafels is vaak qecons t.atieéxdidat; k.6olmezen via een 11omweq 1'1

naar de voertafel en de voerautomaat kwamen. Ook zijner waarnemingen van

~oolmezen die na het pakken van een zonnepit uit de voederautomaat eerst op
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de grond vlogen, dan vlak onder de vlakbij opgestelde mistnetten doorliepen

en daarna pas de bomen invlogen om de zonnepit open te pikken. Als voorbeelden

van koolmezen die systematisch de opgestelde rnistnetten wisten te ontwijken,

kunnen drie oude mannetjes genoemd worden die in de periode 10/1 - 10/3 bij

IS Kooningsjagt respectievelijk 21, 19 en 21 maal gezien zijn, maar nooit

gevangen. Hierbij dient opgemerkt dat de opstelling van de voertafel, voer

automaat en mistnetten enige malen is veranderd, zodat van een toevallig

"mislopen ll van het mistnet door een vast aanvliegpatroon geen sprake is. Bij

het waarnemen op de voertafeis bleek dat de kDolmezen onderling vaak aggressief

gedrag vertoonden. Hierbij zijn enige dreighoudingen gezien (zie bijlage 2).

Zeer vaak is waargenomen dat koolmezen door andere koolmezen van de voertafel

af "gedreigd" werden, zodat bij het waarnemen de kans bestond dat alleen de

dominante koolmezen (meestal mannetjes) afgelezen werden. Daarom is bij het

waarnemen niet alleen naar de koolmezen gekeken die op de voertafel zaten,

maar ook naar de koolmezen die zich alleen in de buurt van de voerplaats ophiel

den (meestal vrouwtjes). Daar de kleurcodes van deze laatsten door de grotere

afstand moeilijker af te lezen waren bestaat toch de mogelijkheid dat een aantal

van deze koolmezen niet is waargenomen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor

het lage aantal vrouwtjes dat bij de voerplaatsen is ~ezien (zie tabel 6). Bij

het niet afsluiten van de voederautomaat met zonnepitten- tijdens de waarnemin

gen bleek dat er meestal maar 1 of 2 koolmezen op het spekzwoerd fourageerden.

Bij het wel afsluiten werden vaak 5 tot 10, sö~s 13 koolmezen op de voertafel

gezien. De koolmezen hadden dus een sterke voorkeur voor de zonnepitten en/of

de eerder genoemde aggressieve gedragingen van'koolme~~n op de voe~tafél speel~

den hierbij een rol. In tegenstelling tot het spekzwoerd waarop Koolmezen· moes

ten blijven zitten om te eten was bij een voed~rautom~at aggressie va~minder

belang omdat de vogels snel een zonnepit pakten, wegvlogen en deze eiders op~

aten. Ook bestond de indruk dat (vooral bij 's Kooningsjagt) een aantal aan

vankelijk wel aanwezige koolmezen na het afsluiten val1de voedera:utoma,at weg

vlogen in de richting van andere gebouwen, waar ook hier en-daar gevoerd werd.

Een probleem bij de waa~nemingen bij de voertafels.was dat er.in twee voor

afgaande jaren twee keer dezelfde kleurcodes Waren uitgegeven (individuele kleur

codes van overjarige vogels 1974 = indiyiduele. kleurcodes 1976; nestjongeodes

1976 = individuele kleurcodes 1977). Door regelmatige vangsten in het uitgangs

terrein zelf was dat daar geen probleem, omda~ men door de aluminium ring

regelmatig de identiteit van de betrokken koolmees kon vaststellen •. Bij de

voerplaatsen kon in een aantal gevallen na eén'-enkele ~aarneming echter niet

met zekerheid gezegd worden om welke koolmees het ging. In veel gevallen lever

de een vangst in een mistnet wel het gewenste gegeven 0Pi maar_t?ch"moestin
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17 gevallen op grond van gegevens die van die koolmezen al bekend waren, de meest

waarschijnlijke koolmees gekozen worden. In 3 gevallen kon geen keuze gemaakt

worden, zodat deze koolmezen niet meegeteld zijn.

Wanneer we nu de gevonden resultaten bekijken in het licht van de in de

inleiding genoemde hypothese, dan blijkt dat de ter beschikking staande gegevens

niet voldoende zijn om de hypothese in zijn geheel te aanvaarden. Het eerste

gedeelte van de hypothese ("in de winter van 1977/1978 zullen koolmezen uit

het onderzoeksgebied op lIde Hoge Veluwe ll dit onderzoeksgebied verlaten en

solitair e%f groepsgewijs naar plaatsen trekken waar door de mens versterkt

voer te verwachten zal zijn") kan weL aanvaard worden; de waarnemingen en

vangsten bij de voertafeis bewijzen dat een aantal koolmezen vanuit het onder

zoeksgehied inderdaad naar de twee onderzochte woonkernen is gemigreerd. De

wijze waarop deze migratie heeft plaatsgevonden (solitair en/of qroepsgewijs)

is minder duidelijk. De in het uitgangsterrein gevolgde groep koolmezen heeft

dit uitgangsterrein niet groepsgewijs verlaten, terwijl bij de twee voerplaat

sen de koolmezen zeer vaak wel groepsgewijs aankwamen vliegen om na enige tijd

ook weer groepsgewijs te vertrekken. De koolmezen die naar de twee woonkernen

zijn gèmigreerd, kunnen dit solitair hebben gedaan en zich bij een voerplaats

bij een fouragerende groep koolmezen hebben aangesloten of kunnen gedeeltes

van de af te leggen afstand in groepsverband hebben overbrugd, d.W.z. de kool

mezen kunnen van groep tot groep lIovergesprongenll zijn en zodoende· een bij een

voerplaats aanwezige groep bereikt hebben. Welke van deze twee mog~lijkheden

(of tussenvormen daarvan) zich heeft voorgedaan is nog een .open vraag.

Het tweede gedeelte van de hypothese levert meer problemen op. Voor het

aantonen van selectieve migratie is het ondermeer noodzakelijk te bewijzen dat

de bij een voerplaats gesignaleerde jonge niet-territoriale koolmezen in de

winter vanuit het uitgangsterrein naar de des~etreffende voerplaats zijn ge~

migreerd. Nu zijn gegevens over jonge niet~territoriale l~olmezen:in het uit

gangsterrein schaars; een voor de hand liggende verklaring hier~oor zou,een

gering aantal jonge ni,et-territoriale koolmezen in het .u.Lt.qanqs t.e r.reLn ·zijn.

De jonge niet-territoriale koolme~eri vallen. door hun 'gedrag echter oo~ minder

op dan territoriale koolmezen" ze worden ,rela'tief weinig aange,troffen bij

avondcontroles en bovendien zijn de vangsten taet mis-J:.netten in het uitgangs

terrein in de winter veel minder succesvol dan in' de 'zomer. Als gevolg van dit

gebrek aan gegevens kon migratie van jonge riiet-territoriale koolmezen in de

winter wel, maar in onvoldoende mate aangetoond. worden. Waar~emingen in het

uitgangsterrein maakten duidelijk dat slèchts enkele jonge koolmezen in de herfst

en de winter al duidelijk territoriaal gedrag vertoonden zpdat ook over deze

categorie kJolmezen geen uitspraak gedaan kan worden. Wel is bewezen dat in een
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aantal gevallen oude territoriale koolmezen naar woonkernen migreerden om op

dezelfde dag (pendelen) of na een langere periode (tijdelijk verlaten van het

domicilie) weer naar het uitgangsterrein terug te keren (zie tabel 8). Dit

terugkeren naar het uitgangsterrein vond in bijna alle gevallen plaats (12 van

de 15), zodat deze gegevens de hypothese krachtig ondersteunen.

Bij het volgen van de groepen bleek er geen duidelijke invloed van de

weersomstandigheden op de trekneigingen van de koolmezen te zijn. De indruk

bestaat dat de oorzaak hiervoor juist in het ontbreken van klimatologische

extremen gezocht moet worden. De zachte winter zou ook een verklaring kunnen

zijn voor het verschil dat er is tussen de waarnemingen op de Hoge Veluwe en

de resultaten van onderzoek, uitgevoerd door Källander (persoonlijke mededeling)

in Zweden; terwijl een klein aantal koolmezen uit het uitgangsterrein naar

woonkernen is gemigreerd (afstanden ± 2 km), migreerden bijna alle koolmezen

die Källander in Zweden bestudeerde (afstanden 5 tot 10 km). Het is waarschijn

lijk dat niet alleen de strengheid van de winter van belang is, maar ook de

snelheid waarmee een vorst- en sneeuwperiode invalt. In Zweden kan in een

betrekkelijk kort tijdsbestek in één keer een dikke laag sneeuw vallen.

King ~1972, geciteerd uit jaarverslag I.O.O. 1976) zegt dat de vetreserves van

de Koolmees in de winter niet voldoende zijn om de vogel één dag in leven te

houden; bij een plotseling wegvallen van de mogelijkheid om voedsel te zoeken,

zou er een soort massa-effect kunnen ontstaan, waarbij alle vogels in één keer

wegtrekken. De winter 1977/1978 op de Hoge Veluwe liet echter geleidelijk da

lende temperaturen zien, met alleen midden-februari een korte kou-periode; de

voedselsituatie voor de Koolmezen werd dus geleidelijk aan moeilijker, zodat de

motivatie van de koolmezen om naar woonkernen te migreren, weliswaar geleide

lijk sterker werd maar in de tijd onvoldoende gesynchroniseerd was om een

groepsgewijze trek naar woonkernen te veroorzaken.

Van de 75 oude territoriale koolmezen die in november 1977 in het uitgangs

terrein aanwezig waren kon in 11 gevallen aan de hand van vondsten van aluminium

ringen in sperwerbraakballen bewezen worden dat deze kDolmezen door deze

sperwer waren opgegeten (zie tabel 11).

Het dagelijks voedselverbruik van de sperwer kan op verschillende manieren

geSchat worden. Literatuurgegevens over het voedselverbruik in de winter zijn

schaars. Glutz et al. (1971) noemen Meisel (in Uttendörfer 1939), die bij 5 voedsel

proeven in gevangenschap waarden van 40 g (voor een d) en 65-70 g (voor een 9)

vond, en Friemann (1967) die voor een overwinterend'} 50-60 g voedsel per dag

berekende. Uit dit laatste getal zou m.b.v. Meissel's gegevens voor een d de

waarde van 30 g per dag berekend kunnen worden.
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Op indirecte wijze kan het voedselverbruik als volgt berekend worden:

1. Het lichaamsgewicht van sperwer-dd bedraagt gemiddeld 140 g (naar opgaven

in Gleutz et al. 1971).

2. De "e xistence energyll kan met behulp van formules berekend worden, die

gebaseerd zijn op n~tingen aan een groot aantal soorten. Voor een vogel

van 140 g komen we dan tot de volgende waarden:

a. Volgens Kendeigh (1970), bij 50C: ca 54 kcal/dag.

b. Volgens Pimm (1976), bij 50C en 10 uur daglicht: 51.3 kcal/dag.

c , Volgens Drent (1978, figuur 3): ca 50 kcal/dag.

Hieruit volgt een gemiddeld gebruik van ca 52 kcal/dag.

3. De calorische waarde van kleine zangvogels varieert volgens verschillende

auteurs (o.a. Ricklefs 1967) tussen 1.3 en 2.4 kcal/g versgewicht. Voor

koolmezen bedraagt het ca 1.65 kcal/g (persoonlijke mededeling Mertens).

Als gemiddelde gebruiken we 1.8 kcal/go

4. Het energieverbruik van 52 kcal/dag komt dan weer op 29 g vogel/dag.

De mannetjessperwer die zich bij het uitgangsterrein heeft opgehouden heeft

over de periode: laatste week november-half februari (= 83 dagen) dus 83x29

2407 gram voedsel nodig gehad. Wanneer de restanten van de gevonden prooien

omgerekend worden naar een totaal gewicht dat de sperwer in die periode moet

hebben opgegeten (1880 gram; zie tabel 5), dan blijkt dat deze waarden een

factor 1.3 verschillen. Aangezien niet verondersteld kan worden dat de prooi

restanten selectief gevonden zijn, n~gen de aantallen van de verschillende

prooicategorieën elk met deze factor vermenigvuldigd worden, dus ook het aan

tal gepredeerde territoriale koolmezen dat begin november nog in het uitgangs

terrein aanwezig was. Dit aantal bedraagt voor mannetjes en vrouwtjes 8 resp. 3

(zie tabel 11), zodat de "gecorrigeerde predatie" 10 resp. 4 is (zie tabel 12).

Ondanks dat de uit bovenstaande berekening verkregen gegevens met de nodige

voorzichtigheid bekeken dienen te worden, kan wel geconcludeerd worden dat

predatie door de sperwer niet de enige oorzaak voor het grote aantal verdwenen

territoriale koolmezen was.

Naast deze geleidelijke daling van het aantal oude territoriale koolmezen

in het uitgangsterrein, bleek het aantal koolmezen midden-februarï plotseling

sterk te dalen. Het aantal koolmezen dat bij de avond~ontrole van 16/2 werd

aangetroffen bedroeg slechts 16, 2.5x zo laag als bij de avondcontrole daarvoor

(zie tabel 1), na 14/2 werden door meerdere wilarnemers plotseling geen grote

groepen meer gezien en (als bewijs dat deze groepen niet uiteengevallen waren

maar dat er sprake was van een aantalsdaling) het gemiddelde aantal koolmezen

dat bij het lopen van de vaste route door het uitgangsterrein werd gezien daal

de ook sterk (van 59 naar 22; zie tabel 3). Deze plotselinge aantalsdaling

heeft waarschijnlijk rond 14/2 en 15/2 plaatsgevonden. Dat de weersomstandig

heden hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld, is zeer waarschijnlijk; het
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is vooral opvallend dat er juist op 14/2 12 uurvakken met sneeuwval geregis

treerd zijn (zie figuur 7). Wat er met de verdwenen koolmezen is gebeurd is

niet duidelijk. Er zijn enige aluminium ringen van koolmezen in vossenuitwerp

sels gevonden (waarschijnlijk gegeten lijken), maar ook zijn op 20/2 en 21/2

plotseling 5 territoriale koolmezen uit het uitgangsterrein bij de voertafel

bij de Manege verschenen; koolmezen, die tot dan toe nog niet eerder bij een

voertafel waren gesignaleerd. Bovendien waren 4 van deze 5 koolmezen tussen

14/2 en 20/2 nog in het uitgangsterrein waargenomen. Het lijkt er dus op dat

zowel migratie als mortaliteit bij deze plotselinge aantalsdaling een rol heb

ben gespeeld.

Onverklaarbaar is het dat van de 120 aanvankelijk ongeringde koolmezen die

bij het vangen bij één der voerplaatsen voorzien werden van een enkele kleur

ring, er (per half april) slechts 1 in het onderzoeksgebied is aangetroffen.

Van deze ongeringde koolmezen zal (analoog aan de met kleurcodes voorziene

koolmezen) een aantal gependeld hebben tussen de voerplaats en het domicilie

en er zullen misschien ook koolmezen bij geweest zijn, die hun domicilie tijde

lijk verlaten hadden. Dit zullen, op grond van gegevens verkregen uit het on

derzoek aan de met kleurringen gecodeerde koolmezen, vooral oude vogels zijn.

Dat van deze twee categorieên koolmezen er geen een in het onderzoeksgebied

werd aangetroffen is te begrijpen, daar hun domicilie buiten het onderzoeks

gebied moet hebben gelegen. Dat er van andere categorieên koolmezen vooral

jonge niet-territoriale koolmezen die zich in de winter tijdelijk rond de

voerplaats hadden gevestigd, tegen de verwachting in, in het voorjaar geen één

zich in het onderzoeksgebied had gevestigd is onverklaarbaar. De Koningsweg kan

nauwelijks een barriêre zijn geweest; het bos komt tot aan beide" zijden van

deze relatief smalle weg en bovendien is de Koningsweg ook geen barrière ge

weest voor de bij de voerplaatsen aangetroffen gecodeerde koolmezen

Zoals uit'dit onderzoek is gebleken, levert het verkrijgen van voldoende

gegevens over de verblijfplaats van koolmezen in de winter veel problemen op.

De aan- of afweizgheid van territoriale koolmezen in het uitgangsterreinwordt

hoofdzakelijk bepaald aan de hand van de resultaten van de tweewekelijkse

avondcontroles. Dit omdat de vangsten met mistnetten in de winter zonder bij

voeren weinig resultaten opleveren. Door ~ keer per week een avondcontrole te

houden zouden de beschikbare gegevens over de territoriale koolmezen verdubbeld

worden, vooral als ook de kleine natuurlijke holtes gecontroleerd zouden worden.

Om de aan- of afwezigheid van jonge niet-territoriale koolmezen in het uit

gangsterrein aan te tonen ZOU, getracht kunnen worden de kleurcode~ van de in

het uitgangsterrein fouragerende koolmezen vaker af te lezen of de groepen

koolmezen in het terrein regelmatig te vangen, zoals het bij dit onderzoek ook

een keer gedaan is. De combinatie van observeren en vangen bij de voertafeis
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voldeed uitstekend; om een eventuele vroege rnigratiegolf van jonge niet

territoriale koolmezen uit het uitgangsterrein naar woonkernen aan te tonen

zou met de waarnemingen bij de voertafeis al vroeg in de herfst moeten worden

begonnen. Aangezien het aantalsverloop van de koolmezen in de winter 1977/1978

in zekere mate beïnvloed werd door de predatiedruk van de Sperwer zou, om een

beter inzicht te verkrijgen in de problemen van migratie en/of mortaliteit,

overwogen kunnen worden predatoren zoveel mogelijk uit het uitgangsterrein te

weren (afschieten of vangen en dan deporteren). De perspectieven voor de

voortzetting van dit migratieonderzoek bij koolmezen in de winter 1978/1979

zijn gunstig; de beukenotenoogst wordt weer slecht, maar bovendien is het nu

zeker dat een aantal koolmezen uit het uitgangsterrein ervaring heeft met

voertafeis buiten het uitgangsterrein. Bij een snel invallende en strenge winter

is het niet uitgesloten dat de voortzetting van dit migratieonderzoek een meer

kwantitatief karakter krijgt dan tot nu toe mogelijk bleek.

6. SAMENVATTING

Uit onderzoek, uitgevoerd op "De Hoge Veluwe" in de periode 1959-1974,

bleek qat bij verschillen in de voedselsituatie in de winter (beukenotenoogst

en al dan niet bij voeren) er ook verschillen optraden in de broedpopulatie

samenstelling en mate van lokaal overleven van verschillende categorieën Kool

mezen van jaar tot jaar (1.0.0. jaarverslag 1975). Behalve verschillen in sterfte

is een mogelijke oorzaak voor bovengenoemde verschill~n selectieve migratie;

migratie, waarbij verschillen optreden in migratiegedrag van verschill~nde
,

categorieën koolmezen in ruimte en/of tijd. Bij dit o~derzoek is vooral gekeken

naar de drie categorieën: jonge niet-territoX'ü:ile koolmezen. jonge' .eri. oude

territoriale koolmezen.

In de winter worden koolmezen vaak in groepen aangetroffen (Hinde 1952).

De weersomstandigheden spelen waarschijnlijk :een belangrijke ..rol ind~_neiging

van koolmezen om gebieden op te zoeken waar "ext.ra " voedsel te ve rwacht.èn is

(1.0.0. Jaarverslag 1976). Op grond van bovenstaande gegevens werd bij dit

onderzoek verondersteld dat koolmezen in de winter solitair en/of groepsgewijs

vanuit het onderzoeksterrein op JlDe Hoge Veluwe ll naar d,oor Q.é.mens. bewoonde

plaatsen zouden trekken (2 woonkernen, gelegen op ± 2 km afstand van het onder

zoeksterrein) en dat hierbij selectieve migratie op z6u treden. Ook werd ver-
, .' .. .

ondersteld dat de weersomstandigheden bij dit proces éen belangrijkeràl zou

spelen.

Om bovengenoemde hypothese te toetsen werd gebruik gemaakt van gegevens die

verkregen we r'den uit onderzoek ~at op "D~ Hoge Veluwe" werd en wordt uitgevoerd.

Tevens werd gebruik gemaakt van het feit. dat praktisch alle, binnen het onder-



34

zoeksterrein aanwezige koolmezen, op afstand individueel te herkennen waren

aan een kleurcode die om de poten van de koolmezen was aangebracht in de vorm

van meerdere gekleurde plastic ringetjes. Van de bij dit onderzoek toegepaste

methodieken zijn er twee het belangrijkst: ten eerste is getracht in het on

derzoelsterrein groepen koolmezen te ontdekken en deze enige tijd te volgen;

ten tweede zijn er twee voertafeis bij de twee woonkernen opgesteld en is on

derzocht {d.m.v. veldkijkers en mistnetten} of zo ja welke koolmezen uit het

onderzoeksterrein bij de voertafeis fourageerden.

Het bleek dat de in het onderzoeksterrein aangetroffen en gevolgde groepen

koolmezen het onderzoeksterrein niet verlieten. Bij de voertafeis werden kool

mezen uit het onderzoeksterrein waargenomen zodat het waarschijnlijk is dat

deze koolmezen de afstand onderzoeksterrein - woonkern geheel of gedeeltelijk

solitair hebben afgelegd. Het bleek dat van de 15 oude territoriale koolmezen

die bij de voerplaatsen gesignaleerd werden er bij het begin van het voorjaar

12 teruggekeerd waren naar het onderzoeksterrein. Jonge niet-territoriale kool

mezen werden ook bij de voerplaatsen gesignaleerd maar door gebrek aan gegevens

over deze categorie koolmezen binnen het onderzoeksterrein kon selectieve mi

gratie ~iet bewezen worden. De invloed van het weer op de migratie-neigingen

van de koolmezen werd waarschijnlijk gemaakt.

Om een beter en ook kwantitatief meer onderlegd inzicht te krijgen in deze

migratie-problematiek is een voortzetting van dit onderzoek wenselijk.
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Bijlage 1: de bij '8 Kooning8j13.gt en de manege waargenomen
en/of gevangen koolmezen met een kleurcode.

, 8 KooQing8 jagt:
p77 302
p77,309
p77 353
8845981
8900806
8900877
8905277
8914684
8915176
8923351
8923370
8923418
8978171
8978272
8978430
8978447,
8978513
8978970
8978974
8995173
8995671
8995701
8995529
8995860
8996405
8996837
a172306
a172397
13.172777
13.172850
13.173554
a173656
a177214
a177283
13.177416
13.177859
13.177911
a177955
a185188
13.185292
a185346
13.185604
13.185775
13.185839

manege:

p75 195
p76 206
p76 262
p76 338
p77 271
p77 291
p77 291
8592765
8612722
8625795
8731485
8803615
8803677
8829414
8845948
8845986
8900908
8914873
8915105
8915553
8915592
8915648
8915673
8923252
8923295
8923459
8923481
8978081
8978085
8978286
8978444
8978454
8978568
8978569
8978627
8978812
8978836
8978919
8978929
8978940
8979087
8980476
8995399
8995581

8995594
8995676
8996265
8996438
8996518
8)96520
8996574
13.172429
13.172432
13.172433
13.172488
13.172495
13.172504
13.172546
13.172709
13.172710
13.172711
13.172723
13.172740
13.172758
13.172822
13.172823
13.1721'44
13.172923
13.172933
13.172936
a172981
13.173614
a173673
13.173702
8.173705
a173766
13.177212
13.177374
13.177788
13.177957
13.185009
a185078
13.185430
a185508
a185539
a185738
a185774
a1e5[;02
a185851
a185961


