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VOORWOORD 

Dit verslag bevat de resultaten van een zes-maands onderzoek naar het gebruik 

van beukenaten als wintervoedsel door de koolmees (Parus major). Het onderzoek 

werd uitgevoerd in het kader van de studie Biologie aan de Landbouw Universiteit 

te Wageningen als gecombineerd doctoraalonderwerp Dieroecologie en stageperiode 

Natuurbeheer in de periode september '87 - maart '88. Het onderzoek vond plaats 

in het kader van een langdurige populatie-oecologische studie van de koolmees dat 

wordt uitgevoerd door het Instituut voor Oecologisch Onderzoek (I.O.O.) te Heteren. 

Mijn dank gaat uit naar het I.O.O. voor de mogelijkheid aldaar een onderwerp 

te doen met gebruikmaking van aanwezige kennis en faciliteiten. Met name J.H. 

van Balen en J.M. Tinbergen wil ik bedanken voor hun leerzame en prettige 

begeleiding. 

Voor hun hulp tijdens het veldwerk en hun sociale betrokkenheid bij het uitwerken 

wil ik Henny Balkhoven, Maarten Boerlijst, Jaap Graveland en Hagen Zandt bedanken. 

Wageningen, februari 1989. 



SAMENVATTING 

In de periode september 1987 - maart 1988 werd een onderzoek uitgevoerd naar 

het gebruik van beukeneten als wintervoedsel door koolmezen. De voedselsituatie 

in de winter is namenlijk erg belangrijk met betrekking tot de overleving. Doel van 

het onderzoek was de invloed van temperatuur en beukenetendichtheid op de 

tijdsbesteding tijdens het fourageren te onderzoeken en aan de hand van de verzamelde 

en bekende gegevens te komen tot een voorspelling omtrent het wel of niet langer 

exploitabel zijn van de beukenotenvoorraad. 

Hiertoe werd zowel het aantalsverloop van fouragerende vogels gevolgd als de 

tijdsbesteding tijdens het fourageren, door middel van systematische tellingen en 

het protokolleren van fouragerende individuen. 

Tevens werd het aanbod van beukeneten gevolgd door regelmatig onder de 

onderzoeksbomen monsters te nemen. 

Om inzicht te krijgen in de energiebehoefte van koolmezen werden metabolisme

metingen uitgevoerd. 

Na een periode met grote val van beukeneten met een maximale notendichtheid 

van ca. 480 per m 2 (eind okt.) liep de notenvoorraad gestaag terug tot ca. 100 per 

m 2 (eind maart). Behalve dat werd geconstateerd dat vogels gebruik maken van de 

op de grond aanwezige voorraad beukenoten, bleek dat ook in de boom hangende 

noten werden geconsumeerd. Naast activiteit van vogels werden ook sporen van 

knaagdieren gevonden die wezen op consumptie van beukenoten. 

Aan de hand van de geschatte consumptie van een aantal vaak waargenomen soorten 

probeer ik een deel van de afname van de beukenetenvoorraad te verklaren. Dit 

gebeurt aan de hand van de aantallen waargenomen fouragerende exemplaren en 

de tijdsbesteding per noot (te bepalen aan de hand van de protokolgegevens). 

De zoektijd per noot bleek afhankelijk van de mate van bladbedekking en de 

notendichtheid. Bij veel blad werden de noten minder snel gevonden dan bij weinig 

blad en naarmate de notendichtheid hoger werd, werd de zoektijd korter. Deze zoektijd 

ging bij hoge dichtheden naar een minimale waarde, verdere verhoging van de 

notendichtheid heeft geen effect meer op de zoektijd. Bij een lage notendichtheid 

werden meer zoekpogingen gestaakt (bv. als gevolg van verstoring). Wegens de weinig 

variabele weersomstandigheden kon geen temperatuurseffect op de tijdsbesteding 

tijdens het fourageren worden vastgesteld. 

De geschatte consumptie· van beukenoten· door de koolmees verklaart ca. 18% 

van de afname van de voorraad beukenoten. Samen met enkele andere veel 

waargenomen soorten (vink, keep, pimpelmees en kuifmees) wordt ca. 35% van de 

afname van de beukenetenvoorraad verklaard. Het resterende deel van de verdwijning 
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(> 600.000 noten!) zal dus voor rekening komen van andere soorten. Soorten als vlaamse 

gaai en houtduif zullen hier zeker een aandeel in hebben. Ook de consumptie van 

beukenaten door muizen zal de voorraad beïnvloeden maar in welke mate is nog 

onduidelijk. 

In eerste instantie is gewerkt met schattingen van de energiebesteding van 

koolmezen aan de hand van literatuurgegevens. Gedurende de onderzoeksperiade 

varieerde de geschatte behoefte tussen de 50 en 60 noten per dag. Aan de hand van 

de protokallen en de aanname dat gedurende de gehele daglichtperiode wordt 

gefourageerd, werd een maximaal haalbare opname bepaald die een factor vier hoger 

lag. Er werd echter niet alleen bij de 'beste' bomen gefourageerd. Gezien de verdeling 

van fouragerende exemplaren over het terrein hoefde slechts 20 tot 40% van de 

daglichtperiode gebruikt te worden om in de energiebehoefte (met beukenoten) te 

kunnen voorzien. In een later stadium zijn de beschikbaar gekomen energiemetingen 

ook verwerkt. Dezen lieten zien dat de werkelijke energiebesteding een stuk lager 

lag dan de geschatte. Weer een aanwijzing dat het geen probleem was om in de 

energiebehoefte te voorzien. 

De voedselsituatie was deze winter dus erg gunstig. Of dit aanwijsbare invloed 

heeft op de populatiedichtheid (overleving) en -samenstelling zal komend broedseizoen 

moeten uitwijzen. 
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1. INLEIDING 

De jaarlijkse fluctuaties in de populatiedichtheid van de koolmees (Parus major) 

en de hiervoor verantwoordelijke factoren worden reeds gedurende lange tijd 

bestudeerd. 

Een van deze factoren is de wintervoedselsituatie die van belang is voor de 

overleving. Onder volgroeide koolmezen is de wintersterfte zeer variabel. Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat in jaren met veel beukenaten deze het belangrijkste 

wintervoedsel voor de koolmees vormen (Betts 1955, Gibb 1954 en Ulfstrand 1962) 

en dat het aantal broedvogels na een winter met een hoge beukenatenoogst hoger 

is dan na een winter met weinig beukenaten (Perrins 1966, Van Balen 1980). Vooral 

de lokale overleving van eerstejaars vogels is in jaren met veel beukenaten hoger 

terwijl de overleving van ouderejaars vogels nauwelijks lijkt te worden beinvloed 

(Van Balen 1980, Tinbergen et al. 1985). Het genoemde verband tussen beukenatenoogst 

en aantal broedvogels wordt ook gevonden in gebieden waar geen beuken voorkomen 

zodat er niet alleen sprake is van een causaal verband. De zaadopbrengst van 

verschillende boomsoorten is echter gecorreleerd waarbij klimatologische factoren 

een rol spelen (La Bastide en Van Vredenburg 1970). Ulfstrand (1962) vond een massale 

wegtrek uit Zuid-Zweden in jaren met geen of weinig beukenoten. Uit gegevens 

van de Hoge Veluwe bleek een zwakke correlatie tussen de verplaatsing van juveniele 

koolmezen en de beukenatenoogst (jaren 1959 t/m 1983, Hage 1984). Lagere lokale 

overleving kan dus zowel door sterfte door voedselgebrek optreden of een gevolg 

zijn van migratie. Ook Perrins (1966) vond massale wegtrek in jaren met weinig 

beukenoten. 

Eerder onderzoek op de Hoge Veluwe liet zien dat een groot deel van de beukenaten 

door koolmezen werd opgegeten (55% in 1976, Tinbergen 1984, Graveland in prep.). 

In Zuid-Zweden vond Ulfstrand (1962) dat koolmezen 36% van de oogst in een rijk 

jaar consumeren en samen met pimpelmees en glanskop zelfs 75%. In geval van 

consumptie van een groot deel van de beukenaten kan de populatiedichtheid voor 

de voedselsituatie erg belangrijk zijn. Er kan dan sterke concurrentie optreden (inter-

en intraspecifiek). In dit geval kan de beukenatenvoorraad voor koolmezen niet 

langer exploitabel zijn (energiebehoefte is niet langer te dekken met het eten van 

beukenoten). Als gevolg hiervan zal migratie en/of sterfte optreden. In de lokale 

overleving van eerstejaars vogels blijkt inderdaad ook een (klein) dichtheidsafhankelijk 

aspect te zitten (Tinbergen et al. 1985). 

Beukenaten lijken vooral van belang te zijn in perioden dat geen ander voedsel 

voorhanden is (Van Balen 1980). Dit zal dus voornamelijk perioden betreffen met 

strenge kou en sneeuwbedekking. Bij lage temperatuur neemt ook de energiebehoefte 
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sterk toe. Van Balen (1.980) geeft aan dat de bezoekfrequentie aan beuken hoger 

is naarmate de temperatuur lager is. Jn 1986 werd echter al vanaf begin oktober 

beukenetenconsumptie door koolmezen waargenomen (Graveland, in prep.), hetgeen 

in strijd lijkt met het idee dat beukenaten slechts als noodvoedsel zouden dienen. 

Als vervolg op het onderzoek in de winter 1986/87 werd besloten ook in de winter 

1987/88 de wintervoedselsituatie wat betreft beukenaten en de reacties hierop van 

de in het terrein aanwezige koolmezen te volgen, temeer daar na het wat magere 

beukenetenjaar 1986 (25 gr/m \ versgewicht) de oogst van 1987/88 zich zeer 

overvloedig liet aanzien. In 1986 was bij strenge kou en een vrij lage notendichtheid 

sprake van migratie en sterke concurrentie (Graveland, in prep.) en de verwachting 

was dat bij een hoge beukenetendichtheid dit veel minder het geval zou zijn. Ook 

zal de tijdsbesteding van de koolmees tijdens het fourageren bij hoge 

beukenetendichtheden anders zijn omdat de zoektijd (voor het vinden van een noot) 

zal afnemen en de concurrentie op een lager niveau zal liggen. 

Het doel van dit onderzoek was dan ook de reacties van de koolmezen (in aantal 

en gedrag) op de (veranderende) beukenetenvoorraad te volgen· met de volgende 

vraagstelling; 

- Welke invloed hebben temperatuur en beukenetendichtheid op de tijdsbesteding 

van de koolmees (opnamesnelheid van beukenaten afhankelijk van o.a zoektijd 

en behandelingstijd)? 

- Is het met behulp van deze gegevens en een behoefteschatting als functie van 

de temperatuur (te verkrijgen d.m.v. zwaar-water metingen) mogelijk te voorspellen 

wanneer de notenvoorraad niet meer exploitabel is en sterfte en/of migratie zal 

optreden? 
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2. GEB1EDSBESCHRIJVING 

Het onderzoek vond plaats in een deel van het nationale park "De Hoge Veluwe" 

nabij "De Kemperberg" bij Schaarsbergen. Het onderzoeksterrein beslaat ongeveer 

200 ha. en maakt deel uit van het tijdens het Pleistoceen ontstane Centraal Veluwe

massief. Het terrein bestaat uit een mengeling van open terrein (waaronder kaalslag, 

jonge aanplant, weiland en akker) en bos. Het bosgedeelte (dat het grootste deel 

van het onderzoeksterrein. beslaat) bestaat zowel uit gemengde percelen met o.a 

deuglas (Pseudotsuga), eik (Quercus) en beuk (Fagus) als uit monocultures van sparren 

(Picea) en dennen (Pinus). Daarnaast komen ook berken (Betula) voor (Slotboom en 

Van Keulen, 1977). De voornaamste concentraties van beukebomen zijn in fig. 1 

aangegeven waarin tevens de in het onderzoek betrokken beuken afzonderlijk zijn 

aangegeven. 

Opgemerkt dient nog te worden dat er in het onderzoeksterrein zeer veel (ca. 

400) nestkasten zijn opgehangen zodat voor koolmezen en andere holenbroeders 

voldoende nestgelegenheid voorhanden is. 
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3. NOTENVOORRAAD 

3.1 Registratie van val en aanbod van beukenoten. 

Het onderzoek betrof dezelfde bomen die in eerder onderzoek ook reeds bemonsterd 

werden (1976 en 1986). De val werd geregistreerd door bij 10 bomen 4 permanente 

bemonsteringsvakjes te plaatsen (25 x 25 cm) en deze wekelijks leeg te rapen. Verder 

werden alle bomen (30 exx.) eens in de 2 à 3 weken bemonsterd. Per boom werden 

4 monsters genomen (25 x 25 cm), op respectievelijk 1 meter van de stam, aan de 

rand van de kroon en twee er tussenin. De bemonsteringsvakjes vielen in verschillende 

windstreken en bij elke nieuwe bemonstering werd het bemonsteringsvlak wat gedraaid 

zodat de bemonsteringsvakjes elkaar niet overlapten. 

In tegenstelling tot eerdere jaren werden alleen noten en geen bolsters verzameld. 

Bij de analyse van de monsters werden de volgende categorieën onderscheiden; 

gave, volle nootjes, door mezen aangegeten nootjes, rotte nootjes, door rupsen 

aangegeten nootjes, door muizen en vinkachtigen aangegeten nootjes en gekiemde 

nootjes. 

De verzamelde volle noten werden in het begin gedroogd (60°C) en individueel 

gewogen waarbij zowel het totaal gewicht (vruchtvlees met zaadhuid) als het gewicht 

van het vruchtvlees werden vastgesteld. Tevens werd per boom het gemiddelde totale 

gewicht per noot bepaald. 

De gevonden noten die door mezen waren aangegeten werden ook gedroogd en 

hiervan werd het resterende vruchtvleesgewicht bepaald. Er werden ook veel 

mezennootjes verzameld op plaatsen waar deze gegeten werden. 

3.2 De val van beukenoten. 

De val van de beukenaten vond voornamelijk plaats in de maand oktober met een 

maximale val rond 12 oktober (fig. 2). In figuur 2 is tevens de cumulatieve val uitgezet 

(de bemonsteringsvakjes lagen immers steeds op dezelfde plaats en werden steeds 

leeggeraapt) en ook de aantallen nootjes verkregen door middel van de standaard

bemonstering (voor betreffende 10 bomen) (zie ook bijlage 1). 

3.3 Het aanbod van beukenoten. 

Als we het aanbod van beukenaten bekijken voor de 30 monsterbomen (fig. 3) zien 

we een sterke toename tot ca. 480 noten per m 2 direct na de grootste val. Daarna 

is er sprake van een gestage afname van het aantal aanwezige volle, gave noten, 

waarschijnlijk als gevolg van consumptie. In dezelfde figuur is ook het aantal rotte 

noten weergegeven omdat dit oorspronkelijk gave, volle nootjes betreft die langzaam 

beschimmelen of verweken en dus bij de consumptieberekeningen verwerkt moeten 
I 
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worden. Vooral aan het eind van de onderzoeksperiade nam het aantal rotte noten 

flink toe (zie ook fig. 4). Het aantal door rupsen aangegeten noten lag op vrij laag, 

constant niveau en het aantal door mezen aangegeten noten eveneens. Opmerkelijk 

hierbij is dat reeds vroeg in de onderzoeksperiade al veel door mezen aangegeten 

noten werden gevonden; op 21 september bedroeg hun aandeel van de volle noten 

+ mezennoten liefst 18.8%. Later zal hierop nog verder worden ingegaan. Het aantal 

noten in de categorie divers nam in de loop van de onderzoeksperiade wat toe. Het 

betreft de categorie met o.a de door muizen en vinkachtigen aangegeten noten waarbij 

de laatsten de overgrote meerderheid vormden. Vanaf half februari werden gekiemde 

noten gevonden. Deze noten werden verwerkt als volle noten. Hun aandeel in deze 

categorie was op 11 feb., 2 mrt. en 21 mrt. respectievelijk 13, 47 en 71%. 

Aan de hand van de individueel gewogen nootjes werd de relatie bepaald tussen 

totaal gewicht en vruchtvleesgewicht (beiden stoof droog). Er werden 108 2 noten 

individueel gewogen met als uitkomst de relatie: 

vruchtvleesgewicht =- 24.41821 + 0.79622 x totaalgewicht. 

Zie ook tabel1, figuur 5 en bijlage 3 waar deze relatie werd gebruikt om het gemiddeld 

vruchtvleesgewicht per boom te bepalen. 

Tabel 1. Overzicht van de gemiddelde vruchtvleesgewichten voor verschillende 

totaalgewichtklassen. 

tot.gew. vleesgew .(gem) st.dev. N 

50 - 100 mg 39.71 mg 12.43 59 

100 - 150 mg 76.09 mg 15.31 212 

150 - 200 mg 116.31 mg 14.44 291 

200 - 250 mg 153.77 mg 14.20 271 

250 - 300 mg 192.53 mg 13.60 163 

300 - 350 mg 225.57 mg 12.47 60 

350 - 445 mg 272.00 mg 21.51 26 
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4. CONSUMPTIE VAN BEUKENGTEN 

4.1 Methoden. 

Om een idee te krijgen van de consumptie van beukenaten door koolmezen en 

andere soorten werden per waarnemingsdag enkele ronden langs alle bomen (30 exx.) 

gemaakt waarbij genoteerd werd welke soorten onder betreffende bomen aan het 

fourageren waren en tevens het aantal fouragerende individuen. De resterende tijd 

werd gebruikt voor gedragswaarnemingen aan individuele dieren (vnl. koolmezen). 

Er werd van een auto als schuilhut gebruik gemaakt en de waarnemingen werden 

verricht met behulp van een 20-60x telescoop op raamstatief en een 8x verrekijker. 

Registratie, op een afstand van ca. 20 meter, vond plaats met een "event-recorder". 

Bij het protokolleren werden de volgende gedragingen onderscheiden: zoeken, vinden, 

kijken, vliegen (al dan niet met noot), behandelen (eten van een nootje), interactie 

en verstoring. Van geprotokolleerde vogels werd, indien mogelijk, het geslacht bepaald 

en werden kleurringen afgelezen (bij onvolledige aflezing werd alleen de leeftijd 

bepaald). Tijdens een protokolleerperiode werd om de vijf minuten bepaald welke 

soorten in welke aantallen onder de betreffende beuk aan het fourageren waren. 

Als opeenvolgende tellingen minder dan een half uur na elkaar vielen werd de 

gemiddelde waarde van deze tellingen gebruikt. Zo werden per waarnemingsdag 

een aantal waarden verkregen voor elke boom. Per week werden meestal gedurende 

drie dagen waarnemingen gedaan. De waarden van de verschillende dagen werden 

vervolgens per week gemiddeld. Voor de meest frequent waargenomen soorten 

(koolmees, pimpelmees, kuifmees, keep en vink) zal aan de hand van waargenomen 

aantallen en opnamesnelheden een indicatie gegeven worden van hun aandeel in 

de verdwijning van beukenoten. Voor de koolmees zal dit, gezien het grote aantal 

waarnemingen, uitgebreider worden gedaan dan voor de andere soorten. 

4.2 Verdwijning van beukenoten. 

De standaardbemonstering werd gedurende de periode van 21 september tot en 

met 21 maart 11 x uitgevoerd. In tabel 2 vinden we de naar notendichtheid per m 2 

omgewerkte resultaten. Per bemonstering werden 30 bomen bemonsterd met een 

totaal kroonoppervlak van 3431.3 m 2 • Een bemonstering besloeg een oppervlakte 

van7.5m 2
• 
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Tabel 2. Notendichtheid .per m 2 , voor de verschillende categorieën, in de loop van 

de onderzoeksperiode. 

21 sep. 

12 okt. 

27 okt. 

· 16 nov. 

1 dec. 

17 dec. 

4 jan. 

25 jan. 

11 feb. 

2 mrt. 

21 mrt. 

vol 

22.53 

283.07 

478.80 

418.53 

386.67 

360.80 

305.87 

218.80 

178.53 

118.67 

54.93 

rot 

1.87 

2.27 

10.13 

18.53 

16.93 

12.27 

20.27 

20.93 

46.40 

52.40 

61.33 

rot+ vol 

24.40 

285.34 

488.93 

437.06 

403.60 

373.07 

326.14 

239.73 

224.93 

171.07 

116.27 

mees 

5.20 

7.47 

8.53 

5.07 

9.20 

5.60 

6.27 

6.80 

7.33 

8.40 

5.07 

rups 

4.53 

7.33 

10.80 

8.40 

7.33 

6.53 

7.20 

2.67 

6.53 

5.47 

4.13 

div. 

0.93 

3.33 

7.20 

9.60 

9.47 

14.67 

20.40 

12.67 

19.07 

19.73 

16.80 

Uitgaande van de volle en rotte noten zijn in de periode van 27 oktober tot 21 

maart 372.66 noten (per m 2 ) verdwenen. Voor 30 bomen komt de verdwenen 

notenhoeveelheid daarmee op 1278708 nootjes. In deze periode verdween dus 76% 

van de op 27 oktober aanwezige voorraad noten! Na 4 maart werden er geen tellingen 

meer gedaan zodat de consumptieberekeningen de periode van 27 oktober tot 4 maart 

betreffen. In deze periode verdwenen er 1090578 noten (317 .86 perm 2 ). 

Gedurende de winter zal de beukenatenconsumptie niet steeds op hetzelfde niveau 

liggen. De temperatuur beïnvloedt de energiebehoefte van de vogels en beïnvloedt 

ook de tijd die nodig is om een noot te consumeren (Graveland, in prep.). 

N atendichtheid en aanwezigheid van een bladerdek be'invloeden de tijd die nodig 

is voor het vinden van een noot. De mate van (menselijke) verstoring zal gedurende 

de waarnemingsperiade niet overal gelijk zijn zodat de mate van beschutting ook 

zijn invloed zal hebben op de verdeling van de voorkomende vogels over het terrein. 

Sommige soorten, zoals vink en keep, kennen flinke aantalsfluctuaties wat betreft 

het voorkomen in het onderzoeksterrein. 

Om deze verschillen in tijd vast te leggen is steeds gewerkt met weekgemiddelden 

(zowel wat betreft het notenaanbod als de aantallen fouragerende vogels en de 

temperatu1.,1r). 

4.3 Aandeel van verschillende soorten in de verdwijning van beukenoten. 

Omdat van pimpelmees, kuifmees, vink en keep niet zoveel waarnemingen zijn 

gedaan, zijn deze per soort bijeengevoegd. Er is hierbij dus geen rekening ge.houden 
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met notendichtheid en bladerdek. Vinken en kepen consumeren een noot meestal 

op de grond terwijl mezen er mee wegvliegen naar een nabije bo.om of struik. Uit 

de totaal waargenomen zoektijd (fouragerend op de grond) en het totaal aantal 

gevonden noten werd de gemiddelde zoektijd per gevonden noot bepaald (voor vink 

en keep betreft het geconsumeerde noten en noten waarmee ze wegvlogen). Aan 

de hand van de weekgemiddelden van de aantallen fouragerende exemplaren (figuur 

6, 7 en 8) werd nu de consumptie per week op de volgende manier bepaald: 

consumptie per week = Nf • opname . t, waarin: 

Nf = gemiddeld aantal onder de bomen fouragerende vogels (per week, opgeteld 

voor de 30 bomen). 

opname = aantal gevonden noten per uur zoektijd. 

t = daglichtperiode (uren per week). 

Voor de onderzoeksperiade werden de consumptiewaarden per week opgeteld tot 

een totale consumptie. 

Tabel 3. Overzicht van de consumptie van beukenaten door verschillende soorten 

met hierbij de totale tijd die per soort werd waargenomen en het aandeel 

van de verschillende soorten in de verdwijning van de beukenoten. De 

gegevens m.b.t. de koolmees komen later gedetailleerd aan de orde. 

waarn.tijd opname 

(uur) (noten/uur) 

pimpelmees 0.45 295.2 

kuifmees 0.30 554.4 

vink 0.80 19.2 

keep 1.10 26.7 

(koolmees 

consumptie 

(aantal noten) 

37911 

7223 

23238 

104791 

193176 

aandeel 

3.5% 

0.7% 

2.1% 

9.6% 

17.7%) 

Door bovenstaande soorten wordt totaal dus ca. 35% van de verdwijning van 

beukenaten verklaard (fig. 9). 

Vlaamse gaaien en houtduiven, die weinig in de tellingen werden aangetroffen 

(mede vanwege hun schuwheid?) maar wel in het terrein werden waargenomen, 

consumeren ook beukenoten. Deze soorten verzamelen noten in de krop en consumeren 

de noten elders. Dit verzamelen kan erg snel gaan; per uur zoektijd 758 noten voor 

de vlaamse gaai (N=88 noten) en 560 voor de houtduif (N=91). Het aandeel van deze 

soorten in de verdwijning van beukenaten is aan de hand van de verzamelde gegevens 

niet te bepalen. 
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4.4 Discussie. 

Het gevonden verschil tussen . cumulatieve val en gemeten aanbod kan door 

verschillende oorzaken tot stand komen. Allereerst kan dit verschil veroorzaakt 

worden door consumptie van noten door vogels en knaagdieren. Aangezien in de 

periode dat het verschil wordt 'opgebouwd' (tot 27 oktober) er weinig of geen 

fouragerende vogels zijn waargenomen (fig. 6, 7 en 8) lijkt het echter niet 

waarschijnlijk dat er in betreffende periode sprake is geweest van veel consumptie. 

Verder kan er sprake zijn van 'inrol' in de bemonsteringsvakjes. Tijdens het 

monsteren is het mogelijk dat noten die net buiten het bemonsteringsvakje liggen 

er door de bernonsteringsactiviteit in terecht komen door de 'kuilvorrning' die tijdens 

het bernonsteren ontstaat. Getracht werd om dit zoveel mogelijk te voorkomen en 

na de bernonstering werd het vakje ook weer met blad opgevuld. Ook dierlijke 

activiteit onder beuken kan noten in de vakjes doen belanden. Zo werpen koolmezen 

bij het zoeken naar noten soms veel blad op en vooral fouragerende merels kunnen 

de strooisellaag flink omwoelen. 

Ook kan er sprake zijn van een niet random over de kroon verdeelde val. Om dit 

te kunnen ondervangen zijn dit jaar 4 (in plaats van 3 bij eerder onderzoek) 

bemonsteringsvakjes gebruikt op verschillende punten binnen het kroonoppervlak. 

Toch beslaat de monstername (4 x 625 cm 2 ) natuurlijk maar een zeer gering deel 

van het kroonoppervlak dat voor de monsterbomen varieerde van 28.4 tot 290 m 2 • 

Het nemen van nog meer monsters zal echter een zeer tijdrovende zaak zijn. 

Een combinatie van bovengenoemde factoren zal verantwoordelijk zijn voor het 

gevonden verschil tussen de cumulatieve val en het aanbod onder de betreffende 

bomen. 

Het gevonden verband tussen totaal nootgewicht en vruchtvleesgewicht is slechts 

in geringe mate afwijkend van eerder gevonden relaties (Hage 1984, Slotboom en 

Van Keulen 1977). 

Er werd reeds aangegeven dat de consumptie van op de grond liggende beukenaten 

pas na eind oktober goed op gang kwam (toen de meeste noten gevallen waren). Toen 

er nog veel noten in de bomen hingen werden deze echter ook al intensief gebruikt. 

Bij een goed te observeren boom werd het aantal wegvliegende mezen (meestal met 

noot) per 5 minuten bepaald. Het betrof hier koolmezen, pimpelmezen en kuifmezen. 

In de periode van 8 t/rn 23 oktober vlogen er per 5 minuten gemiddeld 5.34 weg 

(N=142). In deze periode zullen dan gedurende de daglichtperiode ruim 5000 noten 

op deze rnanier verdwenen zijn! Deze vorm van fourageren zal ook verantwoordelijk 

zijn voor het relatief hoge aantal door mezen aangegeten noten die in het begin 

van de onderzoeksperiade werden gevonden. Ulfstrand (196 2) meldt ook sterke 
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consumptie van noten die nog in de boom hangen terwijl er ook al veel op de grond 

liggen. 

De indruk van de mezenconsumptie die wordt opgedaan door 30 bomen te volgen 

is een globale. In een rijk jaar, zoals het onderzoeksjaar, dragen veel bomen vrucht 

en zullen de mezen op veel plaatsen terecht kunnen. Zo kunnen ze zich de ene dag 

onder de monsterbomen ophouden terwijl de volgende dag (onder ogenschijnlijk 

identieke omstandigheden) nauwelijks mezen worden waargenomen. Ook kan een 

groot deel van de consumptie zich sowieso buiten de monsterbomen afspelen. Hierop 

zal tijdens het waarnemen ingespeeld moeten worden. Zo bleek een groepje bomen 

rond een in het terrein aanwezig gebouwtje met veel struiken (veel dekking) erg 

druk bezocht te worden door o.a koolmezen. Vanaf begin december werden ook hier 

de aantallen fouragerende vogels bepaald en aan de hand van deze aantallen en de 

daar waargenomen zoektijden werd hier de consumptie geschat. Gedurende de periode 

december t/m februari komt de consumptie van beukeneten door koolmezen op ca. 

50000 en. de consumptie door vinken en kepen op ca. 35000 noten. Als we deze getallen 

vergelijken met de getallen uit tabel 3 zien we dat deze plaats erg belangrijk was. 

Ondanks het grote aantal tellingen en protokallen verklaren de belangrijkste soorten 

(in de tellingen!) slechts ca. 35% van de verdwijning van de beukenoten. De opname 

van de koolmees is, vanwege het grote aantal waarnemingen, waarschijnlijk vrij 

goed geschat. Vanwege het geringe aantal protokallen van de andere soorten zijn 

de consumptieberekeningen voor betreffende soorten minder betrouwbaar. De meeste 

protokallen van deze soorten werden echter gemaakt op plaatsen waar ze veel werden 

waargenomen zodat de werkelijke waarden waarschijnlijk niet ver boven of onder 

de berekende waarden zullen liggen. Dit kan wel het geval zijn als de aantallen werden 

beïnvloed door de aanwezigheid van de observator in het terrein. Hoewel vooral 

vinken en kepen snel verstoord raken leek er (vooral tijdens langere 

observatieperioden) geen verstorende invloed van mijn aanwezigheid uit te gaan. 

Het resterende deel van de verdwijning van beukeneten zal dus voor rekening komen 

van andere soorten. Eerder is al aangegeven dat houtduiven en vlaamse gaaien binnen 

korte tijd veel noten kunnen opnemen en deze soorten zullen dan ook zeker een aandeel 

in de verdwijning hebben. 

Dat knaagdieren een belangrijk deel van de voorraad beukenaten kunnen consumeren 

werd reeds aangehaald in Slotboom en Van Keulen (1977) waarin aangegeven wordt 

dat een populatie bosmuizen in een jaar met een goede beukenetenoogst sterk kan 

toenemen. 

In het onderzoeksterrein werd regelmatig activiteit van muizen vastgesteld. Zo 

werden door muizen aangegeten noten gevonden en tevens muizeholen met daarbij 

soms veel resten van geconsumeerde beukenoten. Bij een aangenomen consumptie 
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van ca. 30 noten per m.uis per dag kunnen enkele tientallen muizen verantwoordelijk 

zijn voor een groot deel van de verdwijning van beukenoten. Verder onderzoek zal 

uitsluitsel moeten geven omtrent de invloed van muizen en andere knaagdieren op 

de beukenotenvoorraad. 

Het aandeel van de koolmees in de verdwijning van beukeneten (18%) geeft aan 

dat de koolmees op zichzelf slechts een geringe invloed had op de beukenetenvoorraad 

en dat dichtheidsafhankelijke effecten met betrekking tot overleving voornamelijk 

zullen worden bepaald door de invloed die andere consumenten van beukeneten op 

de beukenetenvoorraad hebben. 
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5. AANDEEL VAN DE KOOLMEES IN DE VERDWIJNING VAN BEUKENOTEN 

5.1 Resultaten. 

Gezien het grote aantal waarnemingen aan fouragerende koolmezen is hun aandeel 

in de verdwijning van beukeneten beter te schatten dan dat van de andere 

waargenomen soorten. 

Per week werd per boom de zoektijd bepaald, verdeeld in tijd besteed aan 'missers' 

(zoeken ·afgebroken zonder het vinden van een noot) en tijd besteed aan het vinden 

van noten. Hieruit werd de gemiddelde zoektijd per gevonden noot bepaald. 

Als in een week bij een boom minder dan 4 waarden van succesvolle zoektijden 

bekend waren werd deze boom in de resultaten niet verwerkt. 

Aan de hand van de standaardbemonsteringen van het aantal noten werd per week 

per boom de notendichtheid bepaald (bijlage 2). Ook werd per boom het gemiddelde 

nootgewicht bepaald (bijlage 3). De bomen werden tevens in 3 bladerdekklassen 

(bladbedekking onder boom) ingedeeld (O=geen/weinig blad, l=dun of gedeeltelijk 

bladerdek, 2=veel blad). 

De tijd voor het vinden van een noot (ZTSUC) was, zoals te verwachten was, 

afhankelijk van notendichtheid (DH) (p <0.02) en bladerdek (BLAD) (p <0.02). 

ZTSUC=-1.2292E-02 x DH+ 4.8580 x BLAD 

Naarmate de notendichtheid hoger wordt neemt de zoektijd af en bij meer blad is 

de zoektijd langer dan bij minder blad. De aan 'missers' bestede zoektijd (ZTMIN) 

is ook afhankelijk van de notendichtheid; 

ZTMIN = -2.2463E-02 x DH (p=0.002) 

De fractie missers is bij een lage notendichtheid hoger dan bij hoge notendichtheid 

(p <0.01). Aan de hand van de zoektijd per gevonden noot werd de opname per minuut 

zoektijd bepaald. Deze opname (OPNM) blijkt afhankelijk van notendichtheid en 

bladerdek, volgens de formule: 

OPNM =(0.02479 x DH)-(0.00001573 x DH2)-(0.0058023 x DHBL) 

In deze formule geeft DH2 de notendichtheid in het kwadraat aan en DHBL 

notendichtheid maal bladklasse (DH x BLAD) en de relatie wordt dus bepaald door 

de volgende coëfficiënten: 

var. 

DH 

DH2 

DHBL 

coëfficiënt 

2.4791E-02 

-1.57 26E-05 

-5.8023E-03 

p 

0.0000 

0.0006 

0.0011 
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Voor de 3 onderscheiden bladerdekklassen kunnen we nu de OPNM bepalen voor 

de verschillende notendichtheden volgens de beschreven relatie (zie fig. 1 0). Bij 

hoge dichtheden wordt de lijn omlaag getrokken onder invloed van DH2. Hiervoor 

is gecorrigeerd door bij deze dichtheden de maximale waarde voor de opname aan 

te houden daar het onlogisch is dat de OPNM bij hogere notendichtheid zal dalen. 

Nu kunnen we aan de hand van de bovengenoemde relatie en het aantal waargenomen 

fouragerende individuen (zie bijlage 4) bepalen hoe groot het aandeel van de koolmees 

in de verdwijning van beukeneten is geweest. Per week werd per boom de OPNM 

bepaald. De consumptie per week (per boom) is nu: 

consumptie = OPNM • Nf. t, waarbij: 

Nf =gemiddeld aantal fouragerende exemplaren 

t = daglichtperiode, in min. per week (fig. 11). 

Als we dit voor alle bomen voor de onderzoeksperiade bepalen (vanaf eind okt.) komen 

we uit op een totale beukenetenconsumptie door koolmezen van 167325 noten. Het 

aandeel van de koolmees in de verdwijning van beukeneten ligt daarmee op 15.3%. 

Van een boom (boom J) zijn zoveel gegevens beschikbaar dat alleen voor deze 

boom een opnameschatting is gemaakt. Van deze boom zijn 493 zoektijden bekend 

waaronder 78 'missers'. Als alleen gekeken wordt naar die gevallen waarin een noot 

gevonden wordt blijkt de OPN M afhankelijk te zijn van de notendichtheid: 

OPNM = 0.02068 x DH -0.00000851 x DH2 

Als we alleen de 'missers' bekijken vinden we dat de bestede zoektijd (ZTMIN) 

afhankelijk is van de notendichtheid: 

ZTMIN = 25.646 -0.0186 x DH (p = 0.004) 

Ook de kans op succes is afhankelijk van de notendichtheid: 

PSUC = exp(A)/(1 + exp(A)) waarbij: 

A = 1.1682 + 0.000853 x DH (p = 0.042) 

De zoektijd per gevonden noot (ZOEKT) is nu afhankelijk van de notendichtheid 

en de daarbij horende kans op succes: 

ZOEKT= PSUC x (1/0PNM)+(1-PSUC) x ZTMIN/60 

De daadwerkelijke opname (per minuut zoektijd) is nu: 

1/ZOEKT 

Als we deze relaties gebruiken voor de bij beuk J bepaalde notendichtheden (fig. 

12) en aantallen fouragerende koolmezen (fig. 13) komen we voor deze boom op 

een consumptie van 88397 noten. Volgens de eerder genoemde overall relatie vonden 

we een consumptie van 6 2546 noten. Tussen beide waarden bestaat een vrij groot 
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verschil. In de discussie ~al op dit verschil verder worden ingegaan. De op deze manier 

bepaalde consumptie van beukeneten door koolmezen verklaart voor deze boom 

33% van de verdwijning van de beukenoten. De verdwijning van beukeneten wordt 

voor 19.6% door kepen en vinken verklaard en voor 6.2% door pimpelmezen (voor 

deze soorten is de eerder genoemde opnamerelatie gebruikt). 

Als we in plaats van de overall relatie voor boom J de hier gevonden opnamerelatie 

gebruiken komen we op een totale consumptie van 193176 beukeneten door koolmezen 

(zie ook fig. 14). Aldus komt 17.7% van de verdwijning van beukeneten op naam 

van de koolmees. 

5. 2 Discussie. 

De zoektijd onder de boom blijkt afhankelijk te zijn van de notendichtheid en de 

aanwezigheid van blad. Boven een bepaalde notendichtheid neemt de opname per 

minuut zoektijd echter niet verder toe. De opnamerelatie gaat naar een maximale 

waarde. 

De indeling van de bomen in de verschillende bladerdekklassen is niet altijd even 

eenvoudig. Soms is namelijk slechts sprake van gedeeltelijke bladbedekking zodat 

hierdoor per boom al verschillen in zoektijd kunnen ontstaan. Dit verklaart 

waarschijnlijk ook het verschil tussen de consumptieberekeningen voor beuk J. De 

gevonden zoektijden waren (met name bij hoge notendichtheid) korter dan volgens 

de overall relatie werd berekend. Niet het hele oppervlak onder boom J was bedekt 

met blad. In de protokellen werd echter niet verwerkt, of er al of niet gezocht werd 

in de door blad bedekte stukken. Wel werd opgemerkt dat in het begin van de 

onderzoeksperiode op andere plaatsen werd gezocht dan aan het eind van de 

onderzoeksperiode. De delen met nauwelijks bladbedekking werden dus misschien 

wel het eerst geëxploiteerd. In geval van hoge notendichtheid (begin van de 

onderzoeksperiode) zal daarom de zoektijd korter zijn geweest dan volgens de overall 

relatie werd bepaald. 

De fractie 'missers' en de hieraan bestede tijd was afhankelijk van de notendichtheid. 

Bij hoge dichtheid neemt de fractie missers af en de hieraan bestede tijd eveneens. 

Naarmate de notendichtheid hoger wordt, wordt de zoektijd voor een noot korter 

en in geval van afbreken van het zoeken (bv. in geval van verstoring) zal de hieraan 

bestede tijd ook korter zijn (bij langer verblijf zou al een noot gevonden zijn). Tevens 

zal de kans op afbreken van het zoeken groter zijn naarmate langer op de grond 

verbleven wordt. 
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6. TIJDSBESTEDING VAN DE KOOLMEES TIJDENS HET FOURAGEREN 

6.1 Resultaten. 

De tijdsbesteding van de koolmees tijdens de consumptie van beukenaten is uit 

de volgende componenten opgebouwd: 

-zoektijd 

- vliegtijd met noot 

- behandelingstijd 

- tijd tussen noten 

Deze componenten zullen achtereenvolgens worden besproken om zo tot een totale 

tijdsbesteding per geconsumeerde noot te komen. 

- Zoektijd: Deze is, zoals eerder is beschreven, afhankelijk van notendichtheid 

en bladerdek. Niet alle zoeksessies worden echter succesvol afgesloten. Als er bv. 

sprake is van alarm of verstoring kan het zoeken worden afgebroken en vliegt de 

vogel bijvoorbeeld naar een struikje om vervolgens na enige tijd het zoeken naar 

beukenaten te hervatten. Van de bezoeken werd bijna 20% zonder noot afgebroken 

(N=1547). De tijd tussen het afbreken van het zoeken en het opnieuw gaan zoeken 

bedroeg 12.6 sec. Per gevonden noot betekent dit een extra tijdsbesteding van 2.5 

sec. 

- Vliegtijd met een noot: Na het vinden van een noot vliegt de koolmees meestal 

naar een nabije boom of struik om de noot daar te consumeren. De gemiddelde vliegtijd 

bedroeg 5.8 sec. 

- Behandelingstijd: Dit betreft de tijd die nodig is om een noot te openen en te 

consumeren. Deze tijd (inclusief tijdverlies als gevolg van interactie, kijken of 

vervliegen) was gemiddeld 138.8 sec. (sd=7 3.0, N=444). Vrouwtjes deden er iets langer 

over dan mannetjes (147.8 sec. resp. 133.9 sec.) maar dit verschil is niet significant. 

Als we een onderverdeling maken in zowel jonge mannetjes en vrouwtjes (eerstejaars) 

en oude mannetjes en vrouwtjes (ouderejaars) blijkt dat in beide leeftijdsgroepen 

mannetjes een iets kortere behandelingstijd hebben (niet significant). Binnen de 

geslachten hebben de ouderejaars een wat langere behandelingstijd (alleen voor 

mannetjes significant). Behandelingstijden werden slechts dan als volledig beschouwd 

als ze langer waren dan 20 sec. Het aandeel van "slechte noten" (behandelingstijd 

<20 sec., gemiddeld 9.1 sec., N=72) was ca. 10% (N=678). De behandelingstijd is 

mede afhankelijk van temperatuur (verlenging bij lage temperatuur (Graveland, 

in prep.) en nootgrootte (zie fig. 15)). Met deze verschillen is bij de verwerking geen 

rekening gehouden. Gedurende de onderzoeksperiade deden zich ook slechts geringe 

temperatuurfluctuaties voor. 
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- Tijd tussen noten: D~ tijd tussen het beëindigen van het behandelen en de start 

van het zoeken naar de volgende noot bedroeg na een "goede noot" 13.6 sec. (N=190) 

en na een "slechte noot" 6.3 sec. (N=54). 

Als bovengenoemde resultaten worden gecombineerd tot een totaal bestede tijd 

per geconsumeerde noot levert dat de volgende relatie op (zie voor berekening bijlage 

5); 

tot.tijd = 1.11 x zoektijd+ 163 (sec.) 

Aan de hand van een behoefteschatting, de energetische inhoud van een beukenoot 

en de zoektijd per gevonden noot kan nu de dagelijkse tijdsbesteding met betrekking 

tot beukenetenconsumptie geschat worden. 

De energiebehoefte van vogels is afhankelijk van gewicht en omgevingstemperatuur. 

Met behulp van formules uit Pinowski en Kendeigh (1977) is de dagelijkse 

energiebehoefte van de koolmees (referentie gewicht 18.0 gr.) geschat. Het "existence" 

metabolisme is bepaald en vermeerderd met 10% (correctie voor vrijlevende vogels) 

(zie voor formules bijlage 6). Als variabele temperatuur werd de gemiddelde 

weektemperatuur gebruikt (bijlage 7 en 8). 

Mertens (1976) deed onderzoek naar de energie-inhoud van beukeneten en de 

verteringscapaciteit van beukeneten door koolmezen. Een gram noot (vruchtgewicht, 

droog) levert 2. 7 4 kcal. Het gemiddelde nootgewicht bedroeg 138.02 mg. 

Niet alle noten werden echter geheel leeggegeten. Van de door mezen aangegeten 

nootjes was de helft leeg (51.8%, N=1256). In de overige noten zat gemiddeld nog 

14.44 mg vruchtvlees (N=1167). Totaal zat er per mezennootje dus nog 6.96 mg 

vruchtvlees in de zaadhuid hetgeen ca. 5% van het gemiddeld nootgewicht uitmaakt. 

Er bestond een duidelijk verschil tussen de noten die tijdens de 

standaard-bemonsteringen werden verzameld en de nootjes die werden geraapt op 

plaatsen waar veel nootjes werden geconsumeerd (onder struikjes ed.). Zo bedroeg 

de gemiddelde vruchtvleesrest voor tijdens de standaard-bemonsteringen gevonden 

nootjes 12.41 mg tegen 5.27 mg (N=1851) voor elders verzamelde nootjes· (wel 

afkomstig van de onderzoeksbomen). Als we alleen de tijdens de bemonstering 

gevonden nootjes bekijken over de periode t/m 27 oktober (periode met de meeste 

val) dan ligt de gemiddelde vruchtvleesrest zelfs op 28.5 mg (N=187). 

Als we de gemiddelde vruchtvleesrest van het nootgewicht aftrekken houden we 

per noot een vruchtvleesgewicht over van 131.06 mg. Een noot kan dus 0.36 kcal. 

leveren. 

Nu de energiebehoefte bekend is en tevens de energie-inhoud per noot kan het 

aantal noten dat nodig is om de energiebehoefte te dekken worden bepaald. De 

resultaten vinden we in tabel 4A en figuur 16. 
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Tabel 4. Aantal noten <;lat per dag nodig is om de energiebehoefte te dekken (A), 

aantal dat per dag opgenomen kan worden als bij de boom met de maximaal 

haalbare opname wordt gefourageerd (B) en aantal dat opgenomen kan 

worden bij de gevonden verdeling van de fouragerende koolmezen over 

de onderzoeksbomen (C), in opeenvolgende weken. 

okt. 

nov. 

dec. 

jan. 

feb. 

mrt. 

(A) 

52.01 

54.15 

56.38 

53.66 

57.45 

60.17 

62.40 

57.06 

55.80 

52.60 

55.02 

57.06 

58.03 

55.70 

56.19 

58.52 

56.96 

59.39 

60.26 

(B) 

212.97 

203.80 

195.26 

187.70 

179.56 

172.76 

167.48 

164.34 

162.97 

163.22 

166.06 

169.61 

174.85 

181.13 

188.41 

195.57 

203.06 

210.29 

216.78 

(C) 

208.88 

187.08 

182.18 

181.90 

169.44 

157.97 

158.08 

157.96 

152.55 

151.51 

162.50 

164.11 

169.07 

169.39 

176.79 

186.57 

188.08 

194.31 

182.06 

Als een koolmees de gehele daglichtperiode besteedt aan het consumeren van 

beukeneten zal de opname maximaal zijn als onder de boom met de hoogst mogelijke 

opname wordt gefourageerd. Deze hoogst mogelijke opname is eveneens in figuur 

16 en tabel 4B aangegeven. De koolmezen fourageerden echter niet altijd bij de 

bomen met de hoogst mogelijke opname. Aan de hand van de opnamerelatie en het 

aantal waargenomen fouragerende individuen werd nu bepaald hoeveel noten per 

dag opgenomen kunnen worden als bij betreffende bomen gedurende de gehele 

daglichtperiode wordt gefourageerd. Deze waarden zijn eveneens aangegeven in 

figuur 16 en tabel 4C. Als we nu bepalen welk deel van de daglichtperiode gebruikt 

moet worden om de hoeveelheid beukeneten te consumeren die nodig is om de 
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energiebehoefte te dekk~n vinden we dat dat varieert tusen ca. 20 en 40% (figuur 

17). 

Naast deze schattingen van de energiebehoefte zijn er ook in het veld enkele 

metingen verricht. De energie-uitgave is via de C02 productie te meten. Door zowel 

zuurstof als waterstof in het lichaam te labelen m.b.v. isotopen kan de C02 productie 

bepaald worden. Zuurstof (als H218o) verlaat het lichaam in de vorm van H20 en 

C02 terwijl waterstof (als D20) het lichaam verlaat in de vorm van H20. De 

turnoversnelheid van H218o is nu een maat voor de H20 en C02 flux en de 

turnoversnelheid van D20 voor de H20 flux. Het gevonden verschil is een maat voor 

de C02 productie. Voor de berekening van DEE (daily energy expenditure, in kj/dag) 

moeten het respiratoirquotiënt (RQ) en de energetische equivalent van een bepaald 

volume 02 (EEO) bekend zijn (Beldhuis 1988). Gedurende de meetperiode is de C02 

productie niet constant zodat ook wel de term ADMR (average daily metabolic rate) 

gebruikt wordt. 

Voor deze bepaling werden met mistnetten gevangen koolmezen geînjecteerd met 

ca. 0.2 ml. dubbel gelabeld water (D218o). -Vervolgens werden de mezen een uur 

in het donker gezet om de isotopen gelegenheid te geven zich over het lichaamswater 

te verdelen. Daarna werd een bloedmonster genomen. Na het eerste bloedmonster 

werden de mezen weer in vrijheid gesteld en later teruggevangen in de slaapkast, 

voor een tweede bloedmonster. 

Tabel 5. Overzicht van de gegevens met betrekking tot de energie-uitgave van 

verschillende koolmezen. Vermeld is de ADMR en de daarbij behorende 

notenconsumptie. (GEMG=gemiddeld gewicht, TGEM=gemiddelde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

temperatuur, nootc=nootconsumptie bij gecorrigeerde ADMR (ADMRC), 

noot=nootconsumptie bij uit formule geschatte ADMR (scht). 

datum 

25.11.87 

22.12.87 

22.12.87 

22.12.87 

18.01.88 

21. 01.88 

21. 01.88 

23.02.88 

01.03. 88 

08.03.88 

sex GEMG TGEM 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

V 

18.2 

18.9 

19.0 

18.2 

19.7 

19.6 

19.0 

18.6 

19.1 

17.5 

3.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.1 

2.5 

2.5 

2.0 

0.4 

1.4 

ADMR 

32 

65.2 

66.5 

76.9 

62.6 

76.5 

82.5 

70.9 

82.5 

77.4 

74.8 

ADMRC 

65.5 

67.2 

78.9 

64.7 

71.4 

76.6 

70.9 

78.3 

74.0 

71.9 

nootc scht 

43.5 

44.6 

52.3 

42.9 

43.4 

50.8 

47.0 

51.9 

49.1 

47.7 

88.6 

88.8 

89.3 

87.1 

90.8 

93.0 

91.5 

91.2 

94.7 

89.1 

noot 

58.8 

58.9 

59.2 

57.8 

60.2 

61.7 

60.7 

60.5 

62.8 

'65 .1 
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Als we nu de ADMR ~ekijken vinden we een positieve relatie met het gemiddeld 

gewicht (ni~t sign., p=0.07) en een negatieve relatie met gemiddelde temperatuur 

(niet sign., p=0.08). We vinden tevens een negatieve relatie met het aandeel donkere 

uren in de meetperiode (periode tussen zonsondergang en zonsopkomst). Daarom 

zijn de ADMR-waarden gecorrigeerd naar een periode met de normale licht-donker 

verhouding in betreffende periode (ADMRC). Dit gebeurde door gebruik te maken 

van een aanname m.b.t. de nachtkosten (1.755 kj/u, pers.comm. J.M. Tinbergen). 

Nu vinden we weer de bovengeschreven relatie van ADMRC met GEMGen TGEM. 

In tabel 5 staat tevens de geschatte energiebehoefte aan de hand van de eerder 

genoemde formules (scht) en de hierbij horende beukenootbehoefte per dag (noot). 

Voor de ADMRC is de notenhoeveelheid tevens bepaald (nootc). 

6. 2 Discussie. 

De beschreven tijdsbesteding is gebaseerd op volledige protokollen. Vogels die 

uit zicht vlogen met een noot of tijdens het behandelen na vervliegen niet meer 

waren waar te nemen, vallen zodoende buiten de berekeningen. Zij zullen misschien 

meer tijd aan betreffende bezigheden besteden maar dit is niet te kwantificeren. 

Bij de berekeningen is ook geen rekening gehouden met verschillen in nootgrootte 

(en dus tijdsbesteding) per boom. We zagen dat echter slechts een gering deel van 

de daglichtperiode gebruikt hoeft te worden voor beukenotenconsumptie. Misschien 

dat in situaties waarin met moeite in de energiebehoefte kan worden voorzien (bv. 

bij strenge kou) de mezen wel alleen fourageren onder bomen met de hoogst mogelijke 

energie-opname (afh. van zoektijd en energie-inhoud per noot). Gegevens van 

Graveland (in prep.) wijzen hierop. 

Uitgaande van de gevonden opname-relatie, de tijdsbesteding per noot en de 

energiebehoefte, blijkt de beukenatenvoorraad niet langer exploitabel bij een 

notendichtheid lager dan ca. 10 per m 2 • In figuur 3 zien we dat aan het eind van 

de onderzoeksperiade het aantal noten per m 2 nog ca. 100 bedraagt zodat de 

koolmezen met de dan nog aanwezige voorraad beukenaten nog prima uit de voeten 

kunnen. 

Aan de hand van de energiemetingen blijkt de energiebehoefte zelfs nog een stuk 

lager te liggen dan op grond van literatuurgegevens werd verondersteld, zodat dit 

een aanwijzing temeer is om te veronderstellen dat zich geen problemen zullen 

voordoen. Helaas kon in de metingen geen duidelijk temperatuursverschil worden 

meegenomen. De verwachting is toch dat de energiebehoefte bij lage temperaturen 

sterk omhoog zal gaan. Door de afhankelijkheid van het aandeel donkere uren is 

wel duidelijk dat de nachtkosten bij deze temperaturen lager liggen dan de dagkosten. 

Dat deze kosten duidelijk verschillen van de verwachte waarden die berekend werden 
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met behulp van literatuurgegevens, is opvallend. Hierbij moet wel aangetekend worden 

dat het hier allemaal in een nestkast slapende koolmezen betreft. Bij een buiten 

een kast slapende vogelliggen de nachtkosten misschien een stuk hoger. 

Behalve dat bij lage temperatuur de energiebehoefte toeneemt, neemt ook de 

tijd die nodig is om een noot te consumeren toe. Graveland (in prep.) vond dat bij 

temperaturen onder 0°C de behandelingstijd sterk toenam. Bij strenge vorst kan 

tevens de strooisellaag bevriezen zodat het vinden van noten bijna onmogelijk wordt. 

Sneeuwbedekking heeft uiteraard ook een sterke invloed op de zoektijd. 

Mannetjes hadden een kortere behandelingstijd dan vrouwtjes, al was het verschil 

niet significant. Ook vorige winter werd dit verschil gevonden. Misschien dat 

mannetjes krachtiger zijn dan vrouwtjes (ze zijn zwaarder en hebben een grotere 

snavel) en daardoor een noot makkelijker openhakken. Ook werd gevonden dat 

ouderejaars een langere behandelingstijd hadden dan eerstejaars vogels. Op grond 

van eventueel het jaar daarvoor opgedane ervaring zou je dit niet verwachten. 

Misschien consumeren ouderejaars vogels echter de gehele noot en laten de eerstejaars 

resten zitten. 

Behalve beukenaten zullen ook andere zaken geconsumeerd worden zoals insecten. 

In welke mate gedurende de winterperiode insecten worden gegeten is echter niet 

bekend. Bij bovenstaande berekeningen is er van uitgegaan dat de gehele , 

energiebehoefte door beukenatenconsumptie gedekt moest worden. 

In het onderzoeksterrein was ook een voerplaats aanwezig waar gedurende de 

gehele winter werd gevoerd. In tegenstelling tot vorige winter, toen deze voerplaats 

zeer veel werd bezocht, werden er deze winter maar weinig mezen waargenomen. 

Ook dit wijst er op dat de koolmezen geen moeite hadden om in hun energiebehoefte 

te voorzien. 

Het verschil in vruchtvleesrest voor de mezennootjes die verzameld werden tijdens 

de standaard-bemonsteringen en op plaatsen waar veel noten werden geconsumeerd 

was opvallend groot. Dit verschil werd voornamelijk veroorzaakt door het relatief 

grote aantal mezennootjes die slechts voor ca. 50% waren leeggegeten en tijdens 

de standaard-bemonsteringen werden gevonden. Opvallend hierbij was dat deze noten 

voornamelijk werden gevonden gedurende de periode dat er nog nauwelijks op de 

grond fouragerende mezen werden aangetroffen. Samen met de waarnemingen die 

werden gedaan aan in bomen notenverzamelende mezen en gezien het feit dat er 

bolsters werden gevonden met hierin geheel of gedeeltelijk door mezen geconsumeerde 

noten, zal deze onvolledige consumptie een gevolg zijn van het feit dat door mezen 

aangepikte noten hetzij naar beneden vallen of door verdere onbereikbaarheid nog 

in de bolsters blijven zitten. Onervarenheid met bemachtigde noten zou ook kunnen 

leiden tot het laten vallen van nog niet geheel geconsumeerde noten maar ·uit de 
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observaties bleek dat de meeste noten elders (niet in de boom waar de noot gevonden 

was) werden opgegeten. 

Al deze gegevens wijzen erop dat de voedselsituatie deze winter voor de koolmees 

erg gunstig was. Daardoor zullen sterfte en migratie waarschijnlijk op een laag niveau 

gelegen hebben. Of dit in de populatiesamenstelling en -dichtheid is terug te vinden 

zal analyse van de vangstgegevens en het komend broedseizoen moeten uitwijzen. 
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5 
262 
160 

1 
3 

112 
11 
22 
40 

1"'" ......... 
18 

102 
90 
20 

1 
25 
32 

16 
182 

9 
93 

100 

feb mrt 
11 02 21 

26 
23 
16 
54 

5 
30 

1 

23 
1 1 
14 
37 

-:r ·-· 
17 

219 110 
98 42 

7 
5 1 
8 

56 16 
8 7 

15 16 
15 9 

7 
3 
1 
6· 
1 
7 
1 

20 
15 

1 
5 
4 
7 
-:r ..... 

127 58 13 
4 5 2 

73 66 24 
62 37 57 
21 21 13 

1 2 
31 42 
24 36 
16 10 

5 5 

14 
8 
1 

197 194 119 
31 16 3 
91 
70 

50 
42 ,..,1 ....... 

2294 1641 1339 890 4 1":1 ....... 



ê.i.JJ_<2,_g_g_;;_i. Aan t a 1 v o 1 1 f"' n o ten p e r- wee k p e r- boom v o o r- d 0~ 
standaard-bemonsteringen (0.25 m2). Waar-den vanaf eind 
oktober- to·l: beg in m.::lar·t ( ~·J2ek 6 = 27. o!:: tc:ber-) • 

6 7 8 9 10 11 12 13 11.! 15 1t:. 17 18 19 2~) 21 22 23 2L:. 

Al 76 77 78 79 75 71 67 62 56 51 45 41 37 34 29 23 'l? ...... 20 19 
A2 64 64 65 65 61 56 52 48 44 40 36 34 31 29 22 15 14 13 12 
A3 47 48 49 50 52 53 50 46 44 41 39 33 27 21 18 15 13 11 10 
B1 100 107 114 120 119 118 112 105 102 98 95 88 81 75 67 58 50 41 33 
B2 26 29 32 35 37 38 35 32 29 26 23 19 14 10 8 5 4 4 3 
B4 91 98 105 112 109 105 97 BB 82 75 69 63 57 51 40 30 26 22 18 
B5 121 122 123 125 108 91 82 72 60 47 35 29 24 18 11 3 'l 2 r .... 

252 292 298 304 310 287 264 260 256 256 255 255 155 256 256 227 197 170 143 116 
B6 148 172 196 221 216 210 204 197 186 176 165 155 145 135 118 100 84 68 52 
E 10 11 11 12 11 10 8 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 ? 2 .. 
6 10 38 39 40 35 29 26 'l'l 18 14 10 9 8 7 s 3 .. 2 'l 

\JIJ ...... ,) .... 

H 46 43 40 38 31 'l'f 18 12 1(1 7 5 4 4 'f 3 3 3 3 1 
•"' v v 

J 257 255 253 252 233 213 200 187 177 166 156 143 129 116 89 61 5(' 38 26 
~: 126 131 136 141 133 124 109 94 83 71 60 51 42 33 21 9 8 7 6 
H 79 77 75 72 64 56 50 43 40 36 'f .. 30 26 ".,. 21 18 16 15 13 vJ I.J 

01 46 51 ~L 61 58 55 51 46 44 43 41 37 32 28 25 21 17 13 9 wu 

02 102 117 132 147 155 163 160 156 151 147 142 141 139 138 121 103 91 78 66 
p 70 69 68 67 56 44 38 31 29 27 25 22 18 15 12 9 7 5 4 

S1 16(1 163 166 168 162 156 163 169 160 150 141 131 122 112 96 80 71 63 54 
S2 150 153 156 160 163 165 159 153 145 137 129 116 104 91 77 63 59 56 ~., ...... 
S3 41 41 42 42 38 33 34 34 .. ., 

,)., 30 28 27 27 'l' ... a 24 21 20 19 18 
S4 18 18 18 18 16 13 12 11 10 9 7 5 4 ? 2 1 1 1 .. 
cc: 106 106 106 106 107 108 102 95 as 80 73 63 52 42 38 .. ~ 33 33 33 .},) 

Tl 57 56 55 54 47 39 38 37 36 35 34 33 33 32 ~., 31 29 27 25 v.i. 

T~ 59 55 51 48 42 35 .. _" 

,).,I 31 31 31 31 29 27 25 23 20 17 14 11 
T3 36 37 38 39 37 34 30 25 "'f 

.:.~.~ 20 18 15 12 9 9 9 7 5 4 
X1 203 210 217 223 217 211 211 210 209 209 208 204 199 195 193 191 184 177 170 
X2 120 115 11(1 106 95 84 70 t;~ 52 50 47 42 36 31 25 19 18 18 17 ww 

X3 130 132 134 135 148 161 163 165 16(1 156 151 136 122 107 93 78 71 63 56 
y 152 162 172 181 176 171 158 145 133 122 110 103 95 88 80 71 62 53 44 
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ê_.U._L1.9._Çc.:___:~L G c rn i d de 1 d nootgovJicht per- boom~ zowcd het 
tota~lgcwicht als· het vr-uchtvleesgewicht (beiden 
s:.toofdr-oog). 

boom totaE1l vr-ucht N 

f-'11 182. 19 120.65 235 
f-"'l2 188.4-7 125.65 1i..i.. UW 

A3 150.76 95.62 129 
B1 246.31 171.70 154-
B'"' ..:.. 267.93 .188. 91 78 
B4 255.38 178. 0'? 1 Lj.(l , .... 
B5 232.36 160.59 156 

E•r='-· •...J..::.. 213.08 145.24 636 
B6 182.29 120.72 138 

E 213.72 14-5.75 29 
G 192.63 128.96 112 
H 210.17 1LJ.2.92 129 
J 178.74 117.90 548 
~-·· ., 2:23. 2<) 153. 3() 218 
M 232.65 160.82 130 

01 171.10 111.82 108 
02 215.08 146.83 138 

F' 169.0'1· 110.17 103 
S1 164.25 106.36 23L'J. 
C'? ...., .... 1'1·2. ~.39 88.96 """''"I a::" 

~IÖ.....J 

S3 157.66 101 • 1 1 1'?'? --
Slf 158.87 102.08 54 
S5 135.73 83.65 258 
Tl 229.87 158.61 102 
T2 269.04 189.80 ~~~ .;_,_,I 

T3 292.73 208.66 107 
X1 161. 55 104.'21 181 
X2 185.00 122.88 1'?0 
X3 264.77 186.40 -::-~-~ ._ .. _ . ._. 

y 23::::. '1-::: 161 • LIA ::::::8 

gem 20L1. 01 138.02 
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ê.:t .. LlS.QX~-1-i... Adn t.::t 11 e:·n onder d2 ond2r7o':·•l·=·.r.;bomr.on - "" - - waargenomer; 
fouragerende koolmezen.. H~·t bo~~cf·t h' ' 'dJ - ~-· ~ 1er wee~gem1 relden. 
(xx = ni2t geteld) 

oktober november december januar-i februari mr·t 

3 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ')"! 24 .... 

Al 
A2 
A3 
BI 
B2 0.13 0.15 0.22 
B4 0.01 0.06 0.13 0.06 0.02 0.06 0.27 0.06 
85 0.04 0.23 0.20 0.34 0.30 0.05 0.02 0.10 0.08 0.09 0.01 

Be:" "~ 
0.04 0.01 

B6 0.09 0.02 0.07 0.01 0.02 0.03 
E 0.02 0.04 0.05 o.o8 o.o3 0.42 
6 0.130.13 0.21 0.08 0.13 0.14 0.12 
H 0.11 0.03 0.20 0.21 0.09 0.35 0.16 0.27 0.25 0.07 0.03 0.03 
J 0.03 0.02 0.04 0.20 0.14 0.11 0.34 0.21 0.12 0.34 0.09 0.21 0.14 0.09 0.43 0.99 0.71 
K 0.50 0.07 0.12 0.02 0.07 0.23 0.19 0.07 0.08 0.14 0.03 0.15 
N 0.09 

Dl 
02 
p 0.11 

SI 
C:'l 
w~ 

S3 
s~ 

ss 
Tl 
T2 
T3 
X1 0.01 0.08 0.02 
X2 0.04 0.17 0.03 0.07 0.05 0.01 0.02 0.06 0.01 0.03 
X3 0.03 0.02 0.15 0.07 
y 0.02 0.24 0.06 0.03 0.13 0.07 0.11 0.07 0.04 0.08 0.15 0.20 0.06 0.17 0.11 

lab ~x u XX XX XX XX XX XX XX 0.62 0.04 0.57 0.56 0.47 0.51 0.41 2.13 0.84 0.52 0.22 1.6S 0.16 

tot 0.13 0.06 0.35 0.42 1.20 1.02 0.39 0.96 1.04 Q.94 0.56 0.77 0.24 0.46 0.65 0.50 0.94 0.95 1.76 I. 48 
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~~e :=-:.; Tijds::.bes.teding van de koolmees per noot. 

tijd per noot = zoektijd + hanteertijd 

waarbij zoektijd = zoektijd noten + tijd missers 

tijd misse~s = vlieqtijd 
behandolingstijd 
tijd tussen noten 
tijdsverlies verstoring 

en hanteertijd = vliegtijd (5.8 sec) 
handlingtijd (138.8 secY 
tijd tussen noten (13.6 sec) 

(5.8 
( 9. 1 
(6.3 
(2.5 

sec) 
sec) 
sec) 
sec) 

Rekening houdend met het aandeel missers komt de bestede 
tijd per noot op; 

tijd per noot= 1.11 x zoektijd+ 163 (sec) 

41 



Biilaqe 6; Overzicht v~n de bij de energiebehoefte gebruikte 
formules (uit Pinowski en Kendeigh, 1977). 

M - a - bt waarbij M = existence metabolisme (kcal/dag) 
a = constante 
b = constante 
t = temperatuur 

0.5224 
a volgt uit M = 4.437 x W 
a = 20.08 

± 1.067 C0°C, w =18) 

0.2427 
b volgt uit b = 0.1571 x W + 1.265 
b= 0.3168 

hieruit volgt; M = 20.08 - 0.3168t 
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Bijlaqe _ _2; Over-zicht v.:m dE-~ gGmidd•:?lde weektc~mporatuur· 
gedurende de onderzoeksper-iode. 

L 
:i 
:i 
+J 
f(j 

12.0 

L 8. (l 
ûl 
0.. 
E 
ru 
+i 

4.0 

(J 11 (: 

okt. no'./. dec. Jan. 
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!:;!_.t.Ll.i=~.f1~~ .. - .. B .. :t 0 v e r- 2 i c h t. van h t:' t tem pc r- <:;\ t u u r- s v L' ,, .. 1 Cl Cl p p e r· d .:•. g 
gedurende de onder-zoeksper-iodo. 

ma:: imLlm temper-.:~ tL\Llr" minimum t~mpcratuur-

11 jQ 58 153 103 

okt. dec:. feb. nov. 
ol:t. dec:. jan. feb. nov. 

gcm1ddcldc tcmpor.:~tuur 

11 JO 58 tl7 105 125 LH 153 

okt. no•t. dec. Jun. 
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