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1. Inleiding 

Uit onderzoek naar de oecologie van koolmeespopulaties is gebleken, dat de 

voedselsituatie in de winter zeer belangrijk is voor de overleving gedurende 

de winter en voor de grootte van de broedpopulatie in de daaropvolgende lente 

(VAN BALEN 1976). Daarom is men op de afdeling Populatie-oecologie van het 

Instituut voor Oecologisch Onderzoek, waar al vele jaren onderzoek verricht 

wordt aan de dynamiek van enkele koolmeespopulaties, geinteresseerd in het 

fourageergedrag en het voedsel van de koolmezen in de winter. 

Het onderzoek speelt zich af op een terrein op de Hoge Veluwe, dat nogal arm 

is vanwege de zandige bodem. De meest voorkomende bomen zijn eiken, berken en 

verschillende naaldbomen (dennen, sparren en lariks), en verder locaal nogal 

wat beuken. De aanleg als productiebos heeft o.a. tot gevolg, dat er percelen 

zijn met slechts één boomsoort en tevens dat de bomen tamelijk jong zijn, 

waardoor er weinig nestgelegenheid in de vorm van natuurlijke holten voor 

koolmezen aanwezig is. Al met al geen milieu voor grote dichtheden aan koolmezen, 

mede door het feit dat koolmezen slecht aangepast zijn aan naaldbossen: ze 

zijn daar minder succesvol in het grootbrengen van hun jongen (VAN BALEN 1973). 

Op het onderzoeksterrein werd het holtegebrek ondervangen door het ophangen van 

veel nestkasten, en de voedselarmoede door 's winters bij te voeren. Het bij

voeren is echter in het kader van een experiment in 1976 gestaakt. 

Uit voorgaand onderzoek was gebleken, dat er een positieve correlatie bestaat 

tussen de grootte van de beukenatenoogst in de herfst en de grootte van de 

broedpopulatie in het daaropvolgende voorjaar. De beukenaten zullen vooral 

als reserve voedsel fungeren, dat nodig is tijdens vorstdagen, vooral bij 

besneeuwde bodem (VAN BALEN en DRENT 1977). Waarschijnlijk trekken deinsekten 

zich bij vorst terug en zijn inactief, waardoor ze moeilijk te vinden zijn, 

terwijl het fourageren op een besneeuwde grond te weinig rendement oplevert: 

de zoektijd is te lang vergeleken met de hoeveelheid gevonden voedsel. Juist 

op deze dagen zullen de koolmezen plantaardig voedsel nodig hebben, dat vaak 

locaal in grote hoeveelheid aanwezig is, zoals beuken met een grote notenoogst 

of door de mens aangeboden voedsel. 

De beukenatenoogst doorloopt een onregelmatige cyclus waarbij in ieder geval 

geldt, dat op een goed oogstjaar een slechte oogst volgt: het omgekeerde is niet 

altijd het geval. Voor de winter 1977-1978 was na de goede oogst van 1976-1977 

een slechte beukenatenoogst verwacht. Dit had tot geyolg dat de koolmezen op 

het proefterrein voor het eerst sinds vele jaren geen massale reservebron 

van voedsel ter beschikking hadden. 
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De vraagstelling is primair: wat eten de koolmezen gedurende de winter onder 

verschillende omstandigheden? Dit is op twee manieren benaderd: 

a) indirect: door de plaats van fourageren nauwkeurig te beschrijven; 

b) direct: door m.b.v. een braakmiddel een beeld van de maaginhoud te verkrijgen. 

Het najaar en de winter waren tot de vorstperiode in februari (7 t/m 21 febr.) 

relatief zacht. De grond was vanaf 1 februari tot het eind van de vorstperiode 

vrijwel steeds met sneeuw bedekt. 

De gemiddelde temperatuur te de Bilt was per halve maand als volgt: 

1977 1978 

periode 

temp. (°C) 

okt.1 okt.2 nov.1 nov.2 dec.1 dec.2 jan.l jan.2 febr.1 febr.2 

11,5 11,0 10,6 3,9 3,9 5,9 3,0 2,9 -0,5 31 1 

2. Methoden 

2.1. Het fouragee'rgedrag 

Om het fourageergedrag tijdens de winter te bestuderen werd op het proefterrein 

op de Hoge Veluwe een route van ~ 3 km uitgestippeld die langs percelen met 

verschillende boomsoorten liep (zie figuur 1). Deze route van ca 1~ uur werd 

van september 1977 t/m februari 1978 4 à 5 x per week gelopen. Van elke groep 

met meer dan 2 fouragerende koolmezen werden de volgende notities gemaakt: de 

plaats op de route, de boomsoort(en) waarin de koolmezen fourageerden en de 

grootte van de groep. Deze gegevens dienen om te bepalen hoe de koolmezen 

verdeeld waren over de verschillende boomsoorten. Om de verdeling binnen een 

bepaalde boom vast te leggen werd bij elke groep van enkele willekeurig ge-

kozen individuen genoteerd of ze binnen of buiten in de kroon fourageerden, 

op welke boomdeel, waarbij de grond onder een boom ook als een boomdeel werd 

beschouwd, en op welke hoogte. 

De delen waarin een boom werd onderverdeeld waren: grond, stam, dikke tak 

> 3 cm doorsnede), dunne tak (0,5 - ± 3 cm), twijg ( < 0,5 cm), blad en rest 

(knop, vrucht etc.). De hoogte van een koolmees in de:boom is relatief weerge

geven door de boom verticaal in 4 kwarten te verdelen:, waarbij het onderste 

kwart nr. I kreeg, terwijl de grond de Se categorie vormt. 

De waarnemingen werden per halve maand opgeteld en omgerekend in percentages 

van het totale aantal waarnemingen van die periode.,Vpor de waarnemingen over 

groepsgrootte en boomsoort kon dit zonder meer gebeuren, maar voor de waarne

mingen over de verdeling binnen de boom moest een cbrrectie toegepast worden. 

Dit was nodig omdat de vogels, die op de grond fourageerden, allen genoteerd 

konden worden, terwijl van de vogels die in de bomen zaten, slecht's een deel 

genoteerd kon worden (geldt niet voor de groepsgroótte). 
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De verwerking van de gegevens ging als volgt: het totaal aantal waargenomen 

vogels (= som van de groepsgroottes) noemen we Tl. Een deel hiervan (G, zie bv. 

tabel A in de Appendix) fourageerde op de grond en werd genoteerd. Van de 

rest (T1-G) is een deel niet genoteerd, een deel (T2 ) wel. De verdeling van 

de niet genoteerde vogels over de boomdelen wordt aangenomen dezelfde te zijn 

als die van de wel genoteerde vogels. De genoteerde aantallen in de verschil

lende boomdelen worden daarom met Tl-G vermenigvuldigd, vervolgens per halve 

T2 
maand opgeteld, en in percentages van het totaal (T 1 ) uitgedrukt. Deze methode 

is zowel bij de boomdelen als bij de hoogte-indeling toegepast. 

Voor de boomsoorten was de methode als volgt: 

Bij elke groep fouragerende koolmezen werd een schatting gemaakt van het aan

tal koolmezen per boomsoort. Wanneer de groep slechts uit 1 of 2 koolmezen 

bestond, werd deze niet genoteerd, ·omdat voor deze vogel(s) andere redenen 

dan fourageren bepalend kunnen zijn om op die plaats te zitten, m.n. territoriaal 

of sexueel gedrag. De gegevens werden over elke halve maand per boomsoort 

genoteerd en verwerkt. 

Bij de statistische bewerking van de resultaten betreffende de boomsoorten . 
werd gebruik gemaakt van de G-toets. Bij de vergelijking van twee verdelingen 

(bv. de frequentieverdelingen van twee opeenvolgende perioden) werd eerst de 

gehele verdeling getoetst. Indien de twee verdelingen significant verschilden, 

werden de categorieën gerangschikt naar de grootte van de verandering in de 

tijd, en werd met de STP-methode (Simultaneous Test Procedure, zie SOKAL & ROHLF 

1969, p. 582) uitgezocht in welke homogene groepen de categorieën opgedeeld 

konden worden, d.w.z. welke categorieën wel en welke niet op grond van hun 

verandering van elkaar onderscheiden konden worden. De categorieën, waarvan 

de veranderingen niet van elkaar onderscheiden konden worden, vormden één 

homogene groep. Met behulp van de procentuele verdeling van de waarnemingen in 

de verschillende categorieën bleek dan welke categorieën toe- of afgenomen waren. 

Bij de hiervoor beschreven methode wordt de feitelijke verdeling van de kool

mezen over de verschillende boomsoorten op de route bepaald. Om eventuele 

voorkeuren voor bepaalde boomsoorten om in te fourag~ren aan te tonen, moeten 

de gevonden waarden gecorrigeerd worden, omdat niet alle boomsoorten in gelijke 

aantallen voorkomen. Bij een toevallige verdeling van de koolmezen over het 

terrein is de trefkans met een boomsoort evenredig met het aandeel van die 

boomsoort in het totale bomenbestand. 

Het procentuele aandeel van elke boomsoort langs de; route werd bepaald door de 

route op te delen in stukken, waarvan de verdeling vàn dè boomsoorten eenvoudig te 

schatten is i vervolgens werd de lengte van elk stuk • (~n passen) gemeten en deze 

werd verdeeld over de boomsoorten volgens hun a~ndeel op: dat stuk i bv ~ : één deel 



5 

van de route met aan de ene kant eiken en aan de andere kant dennen; de 

lengte van dit stuk bedraagt 100 passen, dus 50 passen voor de eik en 50 

voor de den. Op deze manier werd de gehele route afgewerkt, wat voor elke 

boomsoort na sommatie een totaal aantal passen opleverde. Deze waarde werd 

gedeeld door de lengte van de gehele route en leverde zo, vermenigvuldigd met 

100, het procentuele aandeel (p.a.) van elke boomsoort op de route. 

In een meer natuurlijk bos is deze methode waarschijnlijk niet bruikbaar, 

maar de aanwezigheid van grote percelen met slechts één, soms twee boomsoorten 

maakt deze methode wel bruikbaar. 

De correctie factor, waarmee het puntentotaal (dus de mate van koolmezen

bezoek) van elke boomsoort vermenigvuldigd moet worden, is ~ . Vergelijking 
p.a. 

van de zo verkregen waarden van de verschillende boomsoorten geeft dan een 

idee over de voorkeur van de koolmezen voor één of meerdere boomsoorten. 

2.2. Het voedsel 

De vraag over het voedsel zelf is moeilijker op te lossen. Met observeren 

alleen is dit niet mogelijk. Daarom werd besloten om de mogelijkheid van 

braakselanalyses te onderzoeken. Deze methode is bij vogels nog weinig onder

zocht. De tot nu toe meest gebruikte methode is m.b.v. Sb-K-tartraat 

(PRYS-JONES et al. 1973; TOMBACK 1974). Hierbij trad volgens ZACH & FALLS (1976) 

een vrij grote sterftekans op. RADKE & FRYDENDALL (1974) toetsten verscheidene 

braakmiddelen op Huismussen; hierbij kwamen geflambe~rde digitalis-tinctuur 

en apomorfine als gunstigste naar voren. 

Naar aanleiding hiervan zijn deze twee braakmiddelen op enkele koolmezen 

in gevangenschap getoetst. Van de geflambeerde digitalis-tinctuur werd 0,1 cc 

met een injectiespuit via een zacht slangetje, dat,van.te voren in de slokdarm 

van de mees gebracht was, in de maag gebracht, waa:jênf. de mees in ~en kooi gezet 

en geobserveerd werd. 
--; 

De apomorfine werd in het oog gedruppeld in con~e,ntra ties van pI 0~ tot 
. ' 

0,12 mg/ml, per vogel één druppeL Dit gaf vrijwel g?en rèsultaat;, terwijl 

daarentegen digitalis-tinctuur redelijk~ resulta~eh gaf, geûen de hoeveelheden 

uitgebraakt voedsel bij vrijwel alle vogels~ De dèleiietijd (de t.ijd tussen 
·, . ·. "/ . 

toediening van het braakmiddel en het braken) bedroe~ bij deze prpeven 4-20 

minuten. Een nadeel van digitalis is de nogal inge~i~kélde handel.ing,· die enig 
.- ~ 

gevaar op verwonding geeft. De digitalis:-bèhandelih<J;~kanechter rqet twee per

sonen goed uitgevoerd worden. Ei::m nadeel is, dat d~ vogels zeer kort na hun 
. . . . - ; . ' 

·', I 

laatste voedselopname behandeldmoeten worden, orridhtanders het vbedsel al zo 

ver in het maagdarmkanaal doorgedrongen is, dat het braakmiddel niet meer werkt. 
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Bij het braken komt waarschijnlijk alleen de inhoud van slokdarm en kliermaag 

(proventriculus) naar buiten, niet die van de hieropvolgende spiermaag of 

ventriculus (RADKE & FRYDENDALL 1974). Vervolgens werd de digitalis in het 

veld uitgeprobeerd. Hiertoe werden mezen in het proefterrein gevangen, aanvan

kelijk tijdens de avondschemering, wanneer ze net in hun slaapkasten gegaan 

zijn, om daar de nacht door te brengen. Het voordeel hiervan is dat het vangen 

een eenvoudige handeling is en dat de vogels na het braken weer in hun kast 

teruggezet kunnen worden. Het resultaat van deze methodé was slecht: geen van de 

zeven mezen had gebraakt. Dit zou twee oorzaken gehad kunnen hebben: of de tijd 

tussen de laatste voedselopname en de toediening was te lang, of de slaperige 

toestand van de koolmezen had de werking van de digitalis beïnvloed. 

De volgende groepen vogels zijn overdag gevangen tijdens het fourageren, 

waarmee ze 's winters vrijwel de gehele dag bezig zijn. De vier vangsten vonden 

onder verschillende omstandigheden plaats: 

1. Op een koude sneeuwdag (14-2-1978) buiten het proefterrein bij een voertafel, 

dus bijvoer (vet en zonnebloempitten) in overvloed. 

2. Op een koude sneeuwdag (17-2-1978) op een scheiding van bos en weiland in 

de buurt van een huis binnen het proefterrein. 

3. Op een koude sneeuwdag (10-2-1978) ver van menselijke invloeden zoals bij 

1 en 2 in een eikenperceel op het proefterrein (nabij nestkast 164). 

4. Op een warmere dag (29-3-1978) op een viertal plaats~n verspreid over het 

proefterrein, tijdens routinevangsten. 

Vangsten 2 en 3 verliepen als volgt: op enige afstand van een groep fourage

rende mezen worden enkele mistnetten geplaatst, waarmee:men de mezen er lang

zaam indreef. De gevangen mezen werden naar het veldl~boratorium gebracht en 
.. .-

direct behandeld. Nadat het braakmiddel was ingebracht Werden de koolmezen in 
. : . _· 

dichte kartonnen doosjes gezet, waarvan de binnenkant,m~t filtreer-papier was 

bedekt, om het braaksel makkelijker te kunnen vèrzameieri. 

Omdat het in zo'n doosje vrijwel donker is, hielde~ de vogels zie~ rustig. 
. i 

Enig geritsel duidde erop, dat er gebraaktwérd, omdat de vogels dan met hun 

hele lichaam even trillen. Het braken duurt zeer kort. ~et lijkt enigszins op 

normaal spuwen, waar bij ze het braaksel ~bndslingereh .' Een haif uur. na toe-
. - ' . . . ' ~ \. ' . 

diening werden alle koolmezen uit de doosjE!s gehaald, opk de vogels die nog 

niet gebraakt hadden, en even later op de \razygstplaat~ weer losgelaten. 

Het braaksel werd van elke yog~l. apart in' eén glaz~n; P,otje met alcohol (70%) 

geconserveerd, en later onder bin~culair ge~~alysee~a.:, ~aarbij het plantaardige 

van het dierlijke voedsel werdgescheiden.eri van beid~n:het procentueel volume-
.·_ .I ··•' . I 

aandeel werd geschat. Het dierlijke ~ateriàal·werd zo:~ogelijk; aan de hand 

van de kopkapsels gedetermineerd en geteld. 

: ., 
~ . 
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Tabel 1. Verdeling van de fouragerende koolmezen over de boomsoorten. 

a. Absolute aantallen. 

okt.1 okt.2 nov.1 nov.2 dec.1 dec.2 jan.1 jan.2 feb.1 feb.2 

Eik 73 101 106 111 113 58 53 48 34 37 

Am. eik 8 16 30 36 6 6 17 10 9 7 

Beuk 54 85 99 48 19 28 8 10 0 5 

Berk 14 56 86 47 48 45 36 8 16 21 

Spar 21 21 38 16 34 12 21 1 30 11 

Den 1 41 29 14 51 55 11 11 0 8 

totaal 171 320 388 272 271 204 146 88 89 89 

b. Procentueel. 

okt.1 okt.2 nov.1 nov.2 dec.1 dec.2 jan.1 jan.2 feb.1 feb.2 

Eik 43 32 27 41 42 28 36 55 38 42 

Am. eik 5 5 8 13 2 3 12 11 10 8 

Beuk 32 27 26 18 7 14 5 11 0 6 

Berk 8 17 22 17 18 22 25 9 18 24 

Spar 12 7 10 6 12 6 14 1 34 12 

Den 1 13 7 5 19 27 8 13 0 9 

3. Resultaten 

3·.1. De verdeling over de boomsoorten 

totaal 

734 

145 

356 

377 

205 

221 

2038 

totaal 

36 

7 

17 

18 

10 

11 

Deze is weergegeven in tabel 1, zowel absoluut als procentueel. De verande

ringen, zoals hierna besproken, zijn berekend met de G-toets (zie 2.1). In 

alle periodes wordt op de eik het meest gefourageerd (tabel 1b) . In oktober is 

de beuk de op één na de n1eeste bezochte boomsoort. De overgang naar oktober 2 

geeft een stijging in het bezoek aan den en berk (ze vormen samen een homogene 

groep). Van oktober 2 naar november 1 zijn de veranderingen niet erg duidelijk, 

evenals van november 1 naar november 2. (De overgang van oktober 2 naar 

november 2 zou na toetsing wel duidelijke veranderingen op kunnen leveren. 

Dergelijke ruimere overgangen zijn echter niet getoetst) . 
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De overgang van november 2 naar december 1 geeft een stijging van den en 

spar en een daling van beuk en amerikaanse eik, terwijl de overgang naar 

december 2 geen duidelijke veranderingen vertoont. Van december 2 naar 

januari 1 nemen amerikaanse eik, spar, eik en berk toe, en beuk en den nemen 

af. Van januari 1 naar januari 2 zijn de veranderingen weer onduidelijk. Van 

januari 2 naar februari 1 nemen spar en berk (vooral de spar) toe en beuk en 

den nemen flink af. Tenslotte nemen van februari 2 de den en de beuk toe. 

Over het algemeen wordt de eik het meest bezocht; de beuk, in de herfst 

ook druk bezocht, neemt gedurende de winter sterk af. 

De correcties op de gevonden waarden voor de boomsoorten werden gedaan aan de hand 

van de volgende procentuele verdeling van de boomsoorten langs de route (zie 2.1): 

Eik 31% 

Amerikaanse eik 14% 

Beuk 9% 

Berk 22% 

Spar 12% 

Den 10% 

rest 2% 

De rest-groep is. verder buiten beschouwing gelaten. 

De gecorrigeerde waarden staan in tabel 2. Dit geeft een ander beeld: nu 

is de beuk in het begin duidelijk favoriet, maar neemt in de loop van de 

herfst en winter snel af. Uitschieters zijn de den in december en de spar 

in februari 1. De amerikaanse eik speelt ook na de correctie een weinig 

belangrijke rol. 

3.2. De verdeling in de boom 

3.2.1. De verdeling over de verschillende boomdelen 

In tabel A (zie Appendix) zijn alle gegevens over de plaats van de koolmezen 

in de bomen getabelleerd. In het rechter deel van dez~ tabel staan drie totalen: 

achtereenvolgens het totaal over de halve maand van a:lle koolmezen, die langs 

de route gezien werden, (T 1 ) ; het totaal van alle koo'lmezen, die zich in de 

boom bevonden (T 1-G) waarbij G het totaal aantal waargenomen vogel:s is, dat 

op de grond fourageerde,en het totaal van de koolme:zen in de bomen;, waarvan 

nadere bijzonderheden zijn genoteerd (T2 ) d.i. het to;taal van de aantallen 

onder de kolommen stam t/m rest. Alleen de kolomtotalen, dus, niet ;opgesplitst 

in de verschillende boomsoorten, zijn d.m.v. de in 2.1 beschreven :correctie 
' 

omgezet in percentages van het totaal van kolom T 1 (in dè tabel de laatste 

regel van elke periode). Deze percentages zijri uitgezet in een gr~fiek (fig. 2). 

November geeft, vergeleken met oktober, hogere p~~centages voo~ grond- en 
' ' 

twijg en lagere voor stam en blad. De daling van het 1blad percentclge (en mis-

schien ook de toename op de twijgen) kçm e'envoudig ·v~rklaard word~n uit het 

bladverlies van de loofbomen in die tijd van het jaar. In december zijn de 



Tabel 2. Als tabel 1, maar gecorrigeerd voor het voorkomen van de boomsoorten langs de route. 

Absolute aantallen en percentages. 

okt.1 okt.2 nov.1 nov.2 dec.1 dec.2 jan.1 jan.2 febr.1 febr.2 totaal 
-

Eik 200/20 287/15 325/13 261/19 335/25 171/13 154/21 148/33 84/23 90/21 2055/18 

Am. eik 57/ 6 71/ 4 200/ 8 143/10 14/ 1 29/ 2 50/ 7 71/16 43/12 43/10 721/ 6 

Beuk 511/52 900/47 1033/41 533/39 200/15 311/24 100/14 89/20 0/0 33/ 8 3711/33 

Berk 50/ 5 200/10 350/14 209/15 200/15 182/14 155/21 36/ 8 73/20 100/23 1555/14 

Spar 167/17 125/. 7 317/13 92/ 7 175/13 83/ 6 167/23 0/0 167/46 100/23 1393/12 

Den 0/0 330/17 270/11 140/10 390/30 520/40 100/14 110/24 0/0 60/14 1920/17 

985 1913 2495 1378 1314 1296 726 452 367 426 11355 

\0 
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percentages van stam en dikke tak gestegen, terwijl die van dunne tak, twijg en 

blad daalden. De overgang naar januari geeft een stijging van het grondpercentage 

te zien en (in januari 2) een daling van "stam". Vervolgens daalt in februari 

het grondpercentage, wat verklaart kan worden door de sneeuw, die toen op de 

bodem lag en het fourageren op de grond moeilijker maakte (zie ook HARTLEY 1953). 

Tevens stijgt dan het percentage op de dunne takken. 

Uit de grafiek kan in het algemeen geconcludeerd worden, dat er in de loop 

van de herfst en de winter (tot ~ januari) een verschuiving optreedt van de 

dunnere boomdelen naar de dikkere boomdelen en de grond. Hierna neemt het bezoek 

aan de grond af, dat aan de dikkere boomdelen (stam en dikke takken) blijft gelijk. 

Om te onderzoeken of er tussen de boomsoorten verschillen bestaan, zijn de 

gegevens over de fourageerplaats per boomsoort van alle periodes opgeteld en 

procentueel uitgezet in een grafiek (figuur 3) met het gemiddelde over alle 

boomsoorten in de laatste kolom. Opvallend is hier het hoge percentage voor de 

dennestam, en het lage voor de stam van Amerikaanse eik en beuk. Bij de berk 

worden de twijgen relatief meer bezocht dan bij de andere boomsoorten. Bij de 

beuken wordt relatief veel op de "rest"-categorie gefourageerd, d.w.z. op knoppen 

en/of vruchten. Het grote aandeel van de dunne takken bij de spar is waarschijn

lijk te wijten aan de bouw van deze bomen: een duidelijke stam met veel tamelijk 

dunne zijtakken, dus weinig dikke takken. 

3.2.2. Binnen of buiten in de kroon 

Tabel B (Appendix) geeft de ongecorrigeerde gegevens over dit aspect, 

ingedeeld naar boomsoort en periode~ In tabel 3 is de verhouding van de aantallen 

aan de binnen- en buitenkant van de kroon van alle bom~n per periode procentueel 

weergegeven. In december en de eerste helft van januari was het percentage van 

de binnenkant groter dan daarvoor. Na half januari was~de verdeling weer hetzelfde 

als vóór december. 

In tabel 4 zijn de gegevens over de gehele periodE\ per boomsoort gegroepeerd. 

Alleen bij de beuk werd meer aan de buiten- dim aan de ,binnenkant gefourageerd. 
. . 

Bij de den lag het zwaartepunt het sterkst bij de biJn~nkant. De overige vier 
. ' 

soorten wijken niet of nauwelijks van het gemiddeldefv~n _alle boomsoorten af. 
/ .. 

3.2.3. De verticale verdeling in de boom 

In tabel C (Appendix) zijn de ruwe gegevens over dit aspect getabelleerd, en 

per halve maand gecorrigeerd (zie. methoderü; De procent-uele weergavy daarvan 
. . . . -'·• -· ' .._ 

is te zien in figuur 4. In oktober 2 en no~ember 1 i~ hoögtecategor~e III het 

i l 

grootst. In november 2 is deze alleen kleiner dan de:"grond", maar in december, 
. . - .· 

vooral het tweede deel, is categorie III weer het gröo~st. Pas in jEmuari en 
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. - . . . 

\Jutel\.~ ~ .~ boomk\.u'\ ?qç ~o~iom\ 

'*'"a.\\.. ~\.ok\. \u~t.n 
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Tabel 3. Procentuele verdeling van fouragerende koolmezen in de kroon voor alle 

boomsoortên tesamen per periode. 

okt. nov. dec. jan. feb. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Binnen 53 54 55 53 66 93 88 56 54 68 

Buiten 47 46 45 47 34 7 12 44 46 32 

Tabel 4. Procentuele verdeling van fouragerende koolmezen in de kroon 

per boomsoort over alle perioden tesamen. 

Eik Am. eik Beuk Berk Spar Den totaal 

Binnen 61 55 38 66 68 86 62 

Buiten 39 45 62 34 32 14 38 
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februari zitten de meeste koolmezen op de onderste helft van de bomen, inclusief 

de grond. In februari zitten meer koolmezen op het onderste kwart (I) dan in 

de voorgaande maanden. Het bovenste kwart verdwijnt in januari 1 en komt in 

februari terug. Ook hier is gekeken naar verschillen per boomsoort, door de 

gegevens over de gehele periode per boomsoort op te tellen. In figuur 5 zijn 

resultaten daarvan procentueel weergegeven. Bij de meeste soorten zitten de 

koolmezen vaker op de onderste helft van de bomen; alleen bij de berk zitten 

ze hoger, vooral in categorie III. Bij de spar en de den zijn de percentages 

voor het onderste kwart hoger dan bij de loofbomen. GIBB (1960) vond, dat 

koolmezen gedurende de hele winter in de dennen laag fourageerden, vooral op 

de stam. 

3.2.4. Conclusies 

De verschuiving van dunnere naar dikkere boomdelen (zie 3.2.1) valt samen 

met een verschuiving van buitenkant naar binnenkant en min of meer met een 

verschuiving van de bovenste helft naar de onderste helft. De verschuiving naar 

de dikkere boomdelen en naar de binnenkant begint eerder (in december) dan de 

verscHuiving naar de onderste helft (januari 1). 

Ondanks het feit, dat er in februari minder op de grond werd gefourageerd 

dan in januari, zaten de koolmezen toen meer op dikke boomdelen dan in de herfst 

en ook lager in de bomen, vooral op het onderste kwart. 

Bij de den wordt de stam veelvuldig bezocht, vandaar het hoge percentage 

voor de binnenkant bij de den. Voor de hoogte in de boom maakt deze voorkeur 

niet zo veel uit want ook het 3e kwart van de boom wordt veel bezocht . . 
Bij de beuk wordt de stam zeer weinig bezocht, hier is het binnenkant per-

centage dan ook als enige boomsoort onder 50%. Dit komt ook overeen met het 

hoge percentage voor de "rest" (fourageren op knoppen en bolsters). 

In de berk wordt hoger gefourageerd dan in andere boomsoorten en ook meer 

in de twijgen, maar niet speciaal aan de buitenkant van de boom. Dit hangt 

samen met de bouw van de berkenkroon, die vrij open is, en twijgen zowel aan 

de buitenkant als binnenin heeft. 

Van de eik kan nog opgemerkt worden, dat deze het hoogste percentage voor 

"blad" heeft, maar dit wordt niet gestaafd door een hoger percentage voor de 

buitenkant; dit komt namelijk niet boven het gemiddelde uit. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat koolmezen gedurende de winter 

(dec.-febr.) vooral fourageren op de grond en de dikkereJlagere, en meer 

naar binnen gelegen boomdelen. MORSE (1976) bekeek in december 1972 en 

januari 1973 koolmezen en andere mezensoorten in een loofbos. In die tijd was 

ook (dag)vorst voorgekomen. Hij vond eveneens dat de koolmezen toen vooral op 

de grond en laag en binnen in de bomen fourageerden. 
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3.3. Voedsel 

De vier groepen met digitalis behandelde koolmezen gaven de volgende resultaten: 

- groep 1 (bij voertafel): :!:: 95% van het braaksel bestond uit bijvoer; 

zowel zonnebloempitten als spek waren h~erin goed ve~tegenwoordigd. 

Twee van de tien braakten niet. 

-groep 2 (bij huis): het plantaardig aandeel van het braaksel variëerde van 

10'tot 50% met een gemiddelde van 37%; de rest was dierlijk voedsel, waarvan 

vliegencocons verreweg in de meerderheid waren (van,3 tot 33 per monster; 

gemiddeld 12). Deze hebben de koolmezen mogelijk uit.· koeiernest bemachtigd; 

verder bevatten bijna alle zeven braakmonsters uit deze groep een spin en/of 

een cocon met spinne-eieren; 2 monsters met elk 1 Strophosomus (korentor, een 

snuitkever), 1x1 Orchestes quercus (?) (een snuitkev~rtje) 1x1 wants, 

2x1 lepidopteer en 1 hymenopteer. ·oe koolmees met slechts 10% plantaardig in 

zijn braaksel was verder het bos in gevangen dan de anderen uit deze groep, 

waarvan het kleinste plantaardig aandeel 20% was en het gemiddelde 41%. Twee 

van de negen koolmezen hadden niet gebraakt. 

- groep 3 (koude dag in bos): het plantaardig aandeel variëerde hier van 5 tot 10%, 

maar bestond hoofdzakelijk uit dood materiaal: stukjes schors ~d. en uit 

galweefsel, wat de koolmezen ook met het oog op de eitjes, die er in zitten, 

konden nemen. In het dierlijk deel was de Orchestes in de meerderheid: van 

6 tot 71 per monster, gemiddeld 25. Verder weer in. alle monsters 1 of 2 spin

nen en/of spinne-eicocons, 2 monsters met elk 3 wantsen, 1x2 en 1x4 kort

schildkevers, 1x2 Strophosomus en 2x1 hymenopteer (waarvan één sluipwesp) . 
' ' 

Van de 8 koolmezen uit deze groep was één: sterftegeval (hartaanval, volgens 
' ' 

sectie) en 2 braakten zonder voedsel, a:11een vocht'; :deze vogels hadden blijk-

baar geen voedsel in slokdarm en kliermaag (misschien vanwege het geringe 
; 

voedselaanbod); één andere braakte helemaal niet. 

- groep 4 (warmere dag in bos): het plan~aardig aandeel bedroeg hier ongeveer 

5%; dit was echter levend materiaal: wor~elpunten 'van kiemplantjes of wortel-, 
uitlopers. Van het dierlijke aandeel waren de Strqphosomus (gemiddeld 4x per 

I • 1' i ' 

monster) en een denneschorswants 
! ' 

(Aradus ,cinnamom~u?), gemiddeld 2, in de 
f 

meerderheid. Verder in elk monstér. 1 of 2 hymenop:tdren, in 1 monster 2 en in 

één ander 1 Orchestes, 1xl (andere) s~Uitkevèr en 1~1 vliegencocc;m. Alle vier 

geteste koolmezen uit deze 9roep haddet) gebraakt. 

Het dode plantaardige materiaal van groep 3 zou vèrflàard kunnen;worden door 

hun woeste onnauwkeurige wijzevan fourageren. DeivÏ.er groepen overziend 
• . . . . ·. . . . . • . ' • ·' .· j I . . . ~ 

kan gesteld worden, dat het normale voedsel voor koolmezen bestaat uit 

arthropoden, vooral insecten. In tijden ~an een bJp~rkt aanbod vln dit voedsel 
. L ~ 

consumeren de koolmezen, die de voertafe:I.s bezoekèn:. vrijwel alleèn bijvoer • . )'. \. ) 
! 
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degenen, die in de buurt van huizen fourageren, betrekken veel doch niet 

alles, direct of indirect van mensen en de koolmezen, die niet dagelijks 

ver weg trekken om van menselijke invloeden gebruik te kunnen maken, leven 

toch van dierlijk voedsel, wat niet makkelijk zal zijn. Deze laatste groep 

wordt gevormd door oudere territoriumbezitters. Deze hebben een hechtere band 

met hun territorium dan jonge (le jaars) territoriumhouders, die, net als de 

koolmezen zonder territorium, eerder een reservevoedselbron opzoeken, maar 

dan kans lopen hun territorium te verliezen (VAN BALEN en DRENT 1977). 

4. Discussie 

De verwachting, dat het een moeilijke winter voor de koolmezen zou worden, 

is uitgekomen. Na de vorstperiode in februari was een groot deel van de kool

mezen uit het proefgebied verdwenen. Toch was de winter gemiddeld niet streng; 

maar de korte en hevige vorstperiode heeft, vooral door de sneeuw, de populatie 

danig verkleind, in ieder gaval tijdelijk. Hieruit blijkt hoe belangrijk een 

massale reservebron van voedsel, zoals beukenoten, in feite is. Tot dit jaar 

gingen de koolmezen op zulke moeilijke dagen over op beukenaten of bijvoer 

(VAN BALEN en DRENT 1977). De vogels weten waar de beukenaten te vinden zijn en 

hoeven niet lang door de sneeuw te wroeten. 

Er zijn natuurlijk wel alternatieve fourageerplekken tijdens een sneeuwperiode, 

maar dan moet actiever gezocht worden, wat door weinig koolmezen gedaan wordt, 

blijkens de terugval in grondfourageren in februari. Ook HARTLEY (1953) vond 

dat er tijdens sneeuwperiodes minder op de grond werd gefourageerd. 

Een van de alternatieven is het opzoeken van onbesneeuwde plekken. Die plekken 

komen vrij talrijk voor onder de groenblijvende sparren, vooral waar ze dicht 

op elkaar staan. Vandaar de procentuele toename in het bezoek aan de spar in 

februari. (Een absolute toename is nauwelijks mogelijk, omdat een groot aantal 

koolmezen inmiddels van het proefterrein was verdwenen) . Tevens zat in februari 1 

ruim 50% van alle op de grond fouragerende koolmezen onder sparren (zie tabel A). 

Andere onbesneeuwde gronddelen zijn aan de luwtezijde van boomstammen te vinden. 

Dit zijn vrij kleine plekjes, maar de koolmezen maken daar wel gebruik van. Ze 

zitten dan afwisselend op de grond vlakbij de stam en laag op de stam. Dit zou 

de hoge percentages voor hoogtecategorie I in februari (zie figuur 4) kunnen 

verklaren en bijdragen aan de toch redelijke hoge percentages voor grond

fourageren, tijdens de sneeuwperiode. In januari was het percentage voor grond

fourageren ruim 40%. HARTLEY (1953) vond, dat koolmezen in een gemengd loofbos 

van augustus tot en met maart veel (tot bijna 50%) op de grond fourageren, en 

van april tot augustus vrijwel niet. 

Het microklimaat, vooral de temperatuur, kan zeer veranderlijk zijn. De 

zon kan 's winters de lucht in kleine spleten in de grond en op de bomen tot 
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redelijke temperaturen opwarmen, waardoor de arthropoden in die spleten weer 

actief zullen worden en dan beter te vinden zullen zijn voor de koolmezen. 

De structuur van de bast is daarbij belangrijk. Dé beuk en de amerikaanse eik 

hebben een gladde bast met weinig spleten en bieden daarom in de winter 

waarschijnlijk minder schuilplaatsen aan insecten. Koolmezen zijn dan ook niet 

vaak op de stammen van beuk en amerikaanse eik te vinden maar wel op de denna

stammen (zie figuur 3). Deze zijn ruw met veel schilfers, waar insecten onder 

blijken te zitten. De schilfers zijn tamelijk makkelijk te verwijderen, wat 

regelmatig door koolmezen onder veel geritsel gedaan werd, waarbij flinke 

stukken schors langs de stam omlaag kwamen. 

Ondanks zijn onaantrekkelijke schors en het vrijwel ontbreken van beukenaten 

werd de beuk in oktober en november toch veel bezocht. Dit kan zijn oorzaak 

hebben in de voedselrijke winterknpppen van de beuk, waar veel insecten op 

zouden kunnen zitten. Een opvallende uitschieter bij de hoogteverdeling is in 

december 2 de hoogteklasse III. Dit zou te maken kunnen hebben met de duidelijke 

temperatuur stijging in deze periode (zie temperatuur tabel in inleiding) .. 
' ' 

De verschuiving naar lagere boomdelen in de loop van het najaar is minder 

duidelijk dan bij auteurs (o.a. HARTLEY 1953). Dit kan zijn oorzaak hebben 

in het vrijwel ontbreken van struikgewas op het proefterrein, waar koolmezen 

volgens GIBB (1954) vaak, zelfs meer dan in bomen, fourageren. 

Braken met geflambeerde digitalis-tinctuur lijkt een redelijk alternatief voor 

de tot nu toe meest gebruikte methode voor voedselbepaling: dissectie (zie bv. 

BETTS, 1955). Het is echter niet helemaal zonder risico: de vangst en de daarop

volgende behandeling kunnen een stress-toestand bij de vogels veroorzaken, die 

teveel kan zijn, vooral wanneer de vogels al in een zekere stress verkeerden, bv. 

door een laag voedselaanbod. Dit bleek in één geval (op 37 behandelde vogels) 

voor te komen. De digitalis zelf is, mits goed gedoseerd, niet schadelijk: van 

alle behandelde koolmezen is er later slechts één niet teruggevangen tijdens de 

routinevangsten. 

De veranderingen in fourageerplaatsen gedurende herfst en winter zijn waar

schijnlijk afhankelijk van het voedselaanbod in de vorm van vindbare arthropoden 

maar misschien ook voor andere factoren, zoals de groepsvorming in het najaar. 

Het lijkt erop, dat de insecten ook tijdens de winter de belangrijkste bron 

van voedsel vormen voor de koolmezen, maar dat de populatiegrootte beperkter is 

dan bij aanwezigheid van plantaardige reservebronnen. 

Het toepassen van digitalis-tinctuur als braakmiddel lijkt een goede kwantita

tieve methode om het voedsel van koolmezen te bestuderen. 
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Tabel A. Verdeling van fouragerende koolmezen over boomdelen en de boomsoorten in 

de loop van de tijd. 

Periode Boomsoort Aantal waarnemingen op: Tl T1-G 

Grond Stam Tak Tak Twijg Blad Rest totaal gezien 

(G) dik dun gezien in boom 

oktober 1 Eik 3 2 8 20 3 9 0 73 70 

Am. eik 0 0 2 1 0 0 0 8 8 

Beuk 0 0 1 8 0 0 7 54 54 

Berk 1 3 1 0 1 0 0 14 13 

Spar 4 2 1 6 0 0 1 21 17 

Den 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

totaal 8 8 13 35 4 9 8 171 163 

totaal 
gecorr. 8 17 28 74 8 19 17 171 

id. in % 5 10 16 43 5 11 10 100 

oktober 2 Eik 19 7 6 12 1 15 0 101 82 

Am. eik 0 0 3 2 0 3 0 16 16 

Beuk 28 2 4 5 1 4 5 85 57 

Berk 5 4 0 10 0 6 9 56 51 

Spar 6 3 4 0 0 0 0 21 15 

Den 3 6 4 9 0 0 0 41 38 

totaal 61 22 21 38 2 28 14 320 259 

totaal 
gecorr. 61 46 44 79 4 58 29 320 

id. in % 19 14 14 25 1 18 9 100 

november 1 Eik 33 3 9 6 0 4 0 106 73 

Am. eik 0 0 3 8 0 0 0 30 30 

Beuk 33 1 4 9 4 2 5 99 66 

Berk 8 5 1 14 19 4 1 86 78 

Spar 4 1 1 7 0 0 0 38 34 

Den 5 3 3 7 0 1 0 29 24 
----

totaal 83 13 21 51 23 11 6 388 305 

totaal 
gecorr. 83 32 51 124 56 26 15 388 

id. in % 21 8 13 32 15 7 4 100 

T2 

genoteerd 

in boom 

42 

3 

16 

5 

10 

1 

77 

41 

8 

21 

29 

7 

19 

125 

22 

11 

25 

44 

9 

14 

125 
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Vervolg tabel A. 

november 2 Eik 47 1 5 10 0 2 0 111 64 18 

Am. eik 22 0 0 2 1 0 0 36 14 3 

Beuk 24 0 1 2 0 0 2 48 24 5 

Berk 1 0 4 10 11 2 0 47 46 27 

Spar 2 0 0 4 0 0 0 16 14 4 

Den 4 2 0 0 0 1 0 14 10 3 

totaal 100 3 10 28 12 5 2 272 172 60 

totaal 
gecorr. 100 9 29 80 34 14 6 272 

id. in % 37 3 11 29 13 5 2 100 

december 1 Eik 31 2 9 14 3 6 0 113 82 34 

Am. eik 0 0 1 3 0 2 0 6 6 6 

Beuk 0 0 3 6 0 0 0 19 19 9 

Berk 13 10 4 7 3 0 0 48 35 24 

Spar 3 0 0 7 0 0 0 34 31 7 

Den 12 7 6 7 0 0 0 51 39 20 

totaal 59 19 23 44 6 8 0 271 212 100 

totaal 
gecorr. 59 40 49 93 13 17 

0 271 

id. in % 22 15 18 34 5 6 0 100 

december 2 Eik 8 4 9 1 0 1 0 58 50 15 

Am. eik 1 0 3 2 0 0 0 6 5 5 

Beuk 10 0 2 2 0 0 0 28 18 4 

Berk 2 7 6 6 0 0 0 45 43 19 

Spar 9 1 1 0 0 0 0 12 3 2 

Den 15 10 4 2 0 0 0 55 40 16 

totaal 45 22 25 13 0 1 0 204 159 61 

totaal 
gecorr. 45 57 65 34 0 3 0 204 

id. in % 22 28 32 17 0 1 0 100 
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Vervolg Tabel A. 

januari 1 Eik 18 5 3 4 0 0 0 53 35 12 

Am. eik 9 0 0 0 0 0 0 17 . 8 0 

Beuk 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

Berk 9 5 3 2 0 0 0 36 27 10 

Spar 15 0 2 0 0 0 0 21 6 2 

Den 1 2 0 0 0 0 0 11 10 2 

totaal 60 12 8 6 0 0 0 146 86 26 

I totaal I 

I gecorr. 60 40 26 20 0 0 0 146 

id. in % 41 27 18 14 0 0 0 100 

januari 2 Eik 24 1 6 7 0 0 0 48 24 14 

Am. eik 6 0 1 0 0 0 0 10 4 1 

Beuk 0 0 3 1 0 0 2 10 10 6 

Berk 3 0 0 1 0 0 0 8 5 1 

Spar 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Den 5 3 0 0 0 0 0 11 6 3 

totaal 39 4 10 9 0 0 2 88 49 25 

totaal 
gecorr. 39 8 20 18 0 0 4 88 

id. in % 44 9 22 20 0 0 4 100 

februari 1 Eik 8 3 5 6 0 0 1 34 26 15 

Am. eik 0 0 1 0 0 0 0 9 9 1 

Beuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Berk 1 2 5 4 0 0 0 16 15 11 

Spar 10 2 2 4 0 0 0 30 20 8 

Den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-

totaal 19 7 13 14 0 0 1 89 70 35 

totaal 
gecorr. 19 14 26 28 0 0 2 89 

id. in % 21 16 29 32 0 0 2 100 

februari 2 Eik 6 1 7 4 1 0 0 37 31 13 

Am. eik 2 0 1 3 0 0 0 7 5 4 

Beuk 0 1 1 2 0 0 0 5. 5 4 

Berk 4 0 3 3 0 0 0 21 17 6 

Spar 2 0 1 4 0 0 0 11 9 5 

Den 0 1 2 3 0 0 0 8 8 6 

totaal 14 3 15 19 1 0 0 89 75 38 

totaal 
gecorr. 14 6 30 37 2 0 0 89 

id. in % 16 7 33 42 2 0 0 100 



Tabel B. Verdeling van fouragerende koolmezen over binnen- en buitenkant van de kroon per boomsoort en 

per periode. 

oktober november . december januari februari 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 

bi bu bi bu bi bu bi bu bi bu bi bu bi bu bi bu bi bu bi 

' Eik 18 19 19 19 16 5 12 8 25 17 14 1 10 2 8 6 I 6 6 8 ! 
3 6 3 

! 
Am. eik 2 

,: I 
4 3 2 4 1 1 I 1 3 

Beuk 4 10 8 5 19 2 2. 5 5 4 3 3 2 l 

I Berk 4 2 12 10 23 18 16 11 15 4· 17 2 8 1 1 4 4 5 

Spar 5 5 1 5 3 1 3 5 2 2 2 i 3 2 2 
I 

Den 1 16 4 10 4 1 12 2 16 2 3 6 

Totaal 35 31 62 53 65 53 31 28 65 32 57 4 22 3 14 11 14 12 26 

2 

bu 

5 

1 

2 

1 

3 

12 

N 
of:> 
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Tabel C. Verdeling van fouragerende koolmezen over de hoogte categorieën per boomsoort 

en per periode. 

Periode Boomsoort Aantal waarnemingen op: 

Grond (G) boom I Boom II Boom III Boom IV T2 Tl 

oktober 2 Eik 19 3 11 14 10 38 

Am. eik 0 0 3 3 2 8 

Beuk 28 2 8 4 4 18 

Berk 5 1 3 16 6 26 

Spar 6 1 6 0 0 7 

Den 3 5 5 6 4 20 

totaal 61 12 36 43 26 117 
' 

totaal 
gecorr. 27 80 95 57 320 

id. in % 19 8 25 30 18 100 

november 1 Eik 33 1 14 6 1 22 

Am. eik 0 1 2 6 2 11 

Beuk 33 0 7 10 7 24 

Berk 8 1 7 27 11 46 

Spar 4 2 1 5 1 9 

Den 5 1 3 10 0 14 

totaal 83 6 34 64 22 126 

totaal 
gecorr. 15 82 155 53 388 

id. in % 100 

november 2 Eik 47 2 7 5 4 18 

Am. eik 22 3 0 3 
.' 

Beuk 24 2 3 5 

Berk 1 3 16 7 26 

Spar 2 2 2 0 4 

Den 4 2 2 i 4 

totaal 100 4 12 28 16 60 

totaal 
gecorr. 11 34 80 46 272 

id. in % 37 4 13 29 17 100 
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Vervolg tabel c. 

december 1 Eik 31 2 15 11 6 34 

Am. eik 0 4 2 0 6 

Beuk 0 4 5 9 

Berk 13 4 3 11 2 20 

Spar 3 3 3 

Den 12 1 6 10 17 

totaal 59 7 28 38 16 89 

totaal 
gecorr. 17 67 90 38 271 

id. in % 21 6 25 33 14 100 

december 2 Eik 8 1 2 12 15 

Am. eik 1 2 2 1 5 

Beuk 10 3 1 4 

Berk 2 15 4 19 

Spar 9 1 1 2 

·Den 15 1 5 8 14 

totaal 45 3 9 41 6 59 

totaal 
gecorr. 8 24 110 16 

id. in % 22 4 12 54 8 100 

januari 1 Eik 18 3 6 3 12 

Am. eik 9 

Beuk 8 

Berk 9 2 8 10 

Spar 15 2 2 

Den 1 2 2 

totaal 60 5 8 13 0 26 

totaal 
gecorr. 17 26 43 0 146 

id. in % 41 11 18 30 0 100 
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Vervolg tabel C. 

januari 2 Eik 24 1 5 3 5 14 

Am. eik 6 0 

Beuk 0 1 5 6 

Berk 3 1 1 

Spar 1 0 

Den 5 2 1 3 

totaal 39 1 8 10 5 24 

totaal 
gecorr. 2 16 20 10 88 

id. in % 44 2 19 23 12 100 

februari 1 Eik 8 4 4 3 11 

Am. eik 1 1 
' 

Beuk I 0 

Berk 1 1 6 7 

Spar 10 3 2 1 6 

Den 

totaal 19 7 7 10 1 25 
I 

totaal 
gecorr. 20 20 28 3 89 

id. in % 21 22 22 32 3 100 

februari 2 Eik 6 1 5 4 3 13 

Am. eik 2 2 2 4 

Beuk 0 1 2 1 4 

Berk 4 1 5 6 

Spar 2 2 1 3 

Den 0 3 2 1 .' 6 

totaal 14 7 9 9 11 36 

totaal ? 

gecorr. 15 19 19 23 89 

id. in % 16 16 21 21 26 100 

' 

' 
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