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OP.DIGTII.N 

Mijn ~ni(l ha<l in <lcn boom ecu uunjc paa 
l!dl~ll@Cn , 

Of <lccxc l;oolm:c1 zar er in. 
To~n ~ei ik !Jij mij zc:t": wat ~·I ik ~oecla 

\'angcul 
Dat heet• eerst rc~t een !!.'JCd bejiin I 

1\faar ach 1 het 1ijn wel zeven •lagen, 

· Ik za~ in al ll1cn tijd geen vink uf koolmees 
wc~r; 

Nu h~n ik heel ter neer "cllagcn, 

Nu zeil i!.: llij mij zelf: ~~ zijn jlCCn vogels 
tuccr. 

• • • 
llic al re grootc din~cn wagt, 

Om du hem in 'r llc:;i•l ziju jiOi;ill!jCII ;;c. 
lul< ken, 

Is even \Iw aas, al"s di~ tot wanhoup wonlt 
gchrallt, 

Ow dat hij veor een tijd voor lCj!enftJucd 
moet llukk~n. 

I 

!lou"g il1~ ru~ r: .. ll', cr&i!tt M"-nvou 
. . I:Ut~.r. 

------------'-----· ---·- ··---·------

Uit Kleine gedichten voor kinderen 
gedicht nr.·· 58 

Mr. Hieronymus van Alphen 
(1821) 

Met hartelijke dank aan het r.o.o. voor gebod~~ félciliteiten. 
Graag danken wij ook de heer van Balen voor de :prettige begeleiding en 
de heren Drent, de Goede en' Westra voor de verleende adviézen en hulp. 
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1.Inleiding. 

Sinds 1930 wordt er uitgebreid onder
zoek gedaan aan de koolm~es (Parus 
major). ~anvankelijk in Wageningen, 
later vanuit het instituut voor oeco
logisch onderzoek te Arnhem is veel 
onderzoek verricht naar de populatie
oecologie van deze soort .. In dit pro
ject komen populatiedynamische, etho
logische, oecofysiologische en popu
latiegenetische aspecten aan de orde. 

Een korte samenvatting van de le
venscyclus van een koo!mees binnen 
een jaar wordt hieronder gegeven 
(Drent,mondelinge mededeling) . Ver
schuivingen in dit schema kunnen 
plaatsvinden onder invloed van meteo
rolog~sche omstapdigheden. 
April - mei: 
Koolmezen bevinden zich veelal in het 
territorium en wel in de buurt van 
het nest; nestbouw, eileggen, broeden 
en het voeren van de jongen. 
Juni - juli: 
De jongen vliegen uit; sommige ouders 
beginnen een tweede broedsel. Ongeveer 
tien dagen na het uitvliegen zijn de 
jongen zelfstandig en vormen groepen 
die rond trekken. 
Augustus - oktober: 
De juvenielen zitten in losse groepen, 
~aarbij enkele.oudere vogels zich 
soms tijdelijk aansluiten. in deze 
periode neemt het. agressief gedrag 
toe. Jonge mannetjes proberen terri
toria te vestigen op yrije ple~ken 
t~ssen de nog bestaande territoria 
van oudere koolmezen. ,De paren blij
ven gewoonlijk tot aan het broedsei
zoen bestaan. 
November - februari: 
Alle koolmezen, territoriale en niet
terr~toriale vogels, leven voor een 
groot gedeelte van de dag in groepen, 
die over grote gebieden (vele malen 
groter dan de territo~ia) rondtrekken 
Territoriumbezit blijkt meestal alleeD 
uit dominantie verschillen. 
eebruari - maart: 
Toename van het, territorïaal gedrag. 
De koolmezen zijn steeds vaker alleen 
met hun partner in het territori~ te 
vinden. Bij slecht weer is er vàak 
nog groepsvorming. 

De grootte van de populatie in een be
paald gebied ~ordt bepaald door ener
zijds de reprqduotie en immigratie, 
anderzijds de !mcirtaliteit en de emi-
gratie. · 
\Kluyver (1951) cqpstateerde, dat ie
dere zomer de pör»latie een factor 3 
tot 7 groter ~ordt. Na het broedsei
zoen treedt eeniMterke reductie van 
de aantallen Qp/çloor mortaliteit di
rect na het u~tv~iegen, emigratie, 
mortaliteit ip d~ winter veroorzaakt 
door voedselt~kpft, predatie en epi
demieën (Hinde ~-~52). 
In deze verscpi'jpselen zouden zowel 
dichtheidsafhan~~lijke (bijv. migratie 
als gevolg vap t~rritoriumgedrag), als 
dichtheidsonafhHnkelijke processen 
·(sterfte door vp~pselgebrek) een rol 
spelen. Deze prqpessen kunnen ver
schillend aangr~~pen op leeftijds- en 
sexecategorieëni Aangezien deze cate
gorieën numeriek verschillen in jaren 
met hoge en IT)etl'age dichtheden, kull.
nen de verscqillen in wintermortali
teit (gedeeîtelijk) verklaard worden 
door verschillep-in samenstelling en 
niet door verschillen in aantallen. 

De broeddichtheid schommelt in de 
loop van de tijcÎ:.rond een niveau, dat 
bepaald wordt door de geschiktheid 
van de habitat. peze geschiktheid 
hangt af van de beschikbaarheid van 
voedsel en nestplaatsen. De aantals
schommelingep zijn niet regelmatig en 
worden niet alleen beinvloed door de 
productie van jongen en de sterfte 
van oude en jonge vogels in het gebied 
bied zelf, maar ook door migratie van 
elders. Kluyvei (1951) constateerde, 
dat veel str~nge winters (1916-1917, 
1938-1939 en 1~41-1942) gevolgd wer
den door een s:terke populatieafname, 
vooral wanneer'de dichtheid in het 
voorafgaand~ jaar hoog was. In strenge 
winters spe~lt voedselgebrek een grote 
rol, omdat qe stofwisselingsactiviteit 
hoog is, om·:de lichaamstemperatuur op 
peil te houqen. Mortaliteit en ook 
emigratie i~ de winter zijn c.a. sterk 
afhankelijk' van het voedselaanbod ge
durende dit jaargetijde. 
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In een meerjarig onderzoek van het 
1.0.0. te Arnhem werd, om een beter 
inzicht in het belang ·van de voedsel
situatie in de winter te verkrijgen, 
een aantal winters met een verschil
lend voedselaanbod onderling verge
leken. ~inters met een goede of een 
slechte beuke~orenoogst en/of bij
voedering met zonnepitten en hennep
zaqen werden onderzocht. Het bleek, 
dat zowel de beukenatenoogst als de 
bij~oedering een significant positie
ve invloed hadden op de grootte van 
de broedpopulatie (van Balen,1978). 
Nader onderzoek door Drent in 1978 
toonde aan dat afwezigheid van voer
tafels en van een goed'e beukenaten
oogst bij slechte weersomstandigheden 
(vorst + sneeuwdek) in februari 1978 
voor zowel oude als jonge vogels een 
sterke stijging ~an het verdwijnen van 
individuen tot gevolg had, zeer waar
schijnlijk door sterfte als gevolg 
van voedseltekort. 
Uit waarnemingen· in december 1976 on
der een beuk roetogoede oogst bleek, 
dat het aantal b~zoeken met vorst iets 
hoger was dan zonder vorst, maar dat 
met vorst en sneeuw een sterke toe
name van bezoek over d~ gehele dag 
plaats vond. (van Balen en Drent, 1976) 
Het belang van de beukenatenoogst 
werd in deze wintrr goed geïllustreerd 
De winter temperatuur was de laagste 
uit een reek~ van vijf jaren, maar 
toch werd het broedseizoen van 1977, 
als gevolg van een hoge overleving, 
gekenmerkt door een zeer grote broed
populatie. De goede overleving en dus 
de hoge dichtheid moet waarschijnlijk 
uitsluitend op r~kening van de goede 
beukerlotenoogst in deze winter worden 
geschreven, want·bijvoedering vond 
niet plaats. 
Op grond van deze gegevens werd de 
hypothese opgesteld, dat koolmezen 
als het enigszins kan insecteneters 
blijven. ·Echter op kritieke momenten 
gaan ze over tot zaad eten, zoals 
beukenootjes. Deze nootjes zijn dus 
noodvoedseL Het feit dat Mertens in 
1978 aantoonde, dat koolmezen beuke
naten vrij slecht verteren (slechter 

dan vinkachtigen), is ook een aanw~J
zing in de richting, dat bel;\kenoten 
noodvoedsel vormen. In de regel volgt 
na een jaar met een goede beukenoten
oogst, tenminste één jaar met een 

• slechte, zodat voor de herfst van '77 
een misoogst verwacht werd (voorspel
ling van het bosbouwproefstation de 
Dorschkamp) . Op de Hoge Veluwe kwam 
deze voorspelling ook uit en werden 
slechts op enkele plekken enige gevul
de zaden gevonden (van Balen& 1977). 
Het gevolg was, dat in de herfst en 
de winter, ondanks vorst en sneeuw, 
slechts zeer weinig onder of in de 
beuken werd gefourageerd. 
De invloed van de wintertemperatuur 
op de grootte van de broedpopulatie 
blijkt echter over een reeks van ja
ren met een multipele lineaire re
gressieberekening niet significant 
te zijn (P 0,1), (van Balen, 1977). 
De overleving van de meest plaatsge
bonden groep, de overjarige mezen, 
wordt wel enigszins beïnvloed door 
het winterweer. 
Tijdens milde winters in Engeland 
constateerde Hinde (1952), dat de 
meeste vogels standvogel waren. Ze 
zwierven binnen een gebied, vele ma
len groter dan het gemiddelde terri
torium, rond. In de winter vqnd hij 
geen terri toriurn (in z.ij'n oe fini tie) 
bezet. 
In andere onderzoekingen werd daaren
tegen een totaal verlaten van het 
broedgebied waargenomen, wanneer de 
voedselsituatie in de nabije omgeving 
beter was (bijvoorbeeld in een dorp 
waar bijgevoerd werd). De vogels 
keerden dan dagelijks of minder, ot 
zelfs pas in het begin van de broed
tijd terug naar het broedgebied (naar 
Creutz, 1962). 
Onderzoek door Hartley (1953) bij Ox
ford wees uit, dat in de winter dui
delijk grotere aantallen mezen in de 
tuinen en dorpen vertoefden dan in de 
zomer. 
Van de directe invloed van lage tem
peraturen op bosvogels is het volgen
de bekend : bij buitentemperaturen. 
onder de 25 gr.C. is de stofwisse-
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lingssnelheid negatief gecorrelleerd 
met d<:J luchttemperatuur (zie bijv. 
Grupb, 19,75). De lichaamstemperÇttuur 
van enkele mezensoorten liep onder 
poolcondities in de loop van de 
nacht terug met gemiddeld 5 gr.C., 
hetgeen een extra verlies van energie 
voorkwam (Haftorn, 1972). 
Weersomstandigheden hebben ook een 
duidelijke invloed op de hoogte t.o.v. 
de grond waarop gefourageerd wordt. 
Uit onderzoekingen van Hartley (1953) 
bleek, dat bij een aaneengesloten 
sneeuwdek op de grond slechts een 
paar procent van de mezen daar foura
geert, terwijl bij een onvolledig 
!'>neeuwdek het grondbezoek hoger is. (F.ig. 1) 

~ gesloten sneeuwdek 

;ä geen gesloten sneeuwdek 

fo 0% 60 

Fig.l1 De invloed van een ge
sloten sneeuwdek op de hoogte 
waar de mezen op toura~eren, 
(naar Hartley 1953Y. 

In winters met een aaneengesloten, 
maar ni<:Jt te dikke sneeuwlaag (dunner 
dan ongeveer 10 cm.) vindt fourageren 
onder beuken met een goede oogst wel 
plaats. De onder de sneeuw liggende 
beukenot~n worden bereikt door het 
omwoelen v~n de sneeuw en het graven 
van gangetjes (mondelinge mededeling 
Drent) I en net georuik maken van door 
and~rEl diersoorten vrijgemaakte plek
kep. 
Meer dan'eqige a~dere mezensoort maakt 
de koolmee::j gebrl1ik van voedsel en 
nestkasten, die door de mens verstrekt 
worden, ~ij kap evenwel ook voorkomen 
in afg~~rgen streken, ver van mense-
,lijke invloeden, zoals boreale bossen 
(Nilsson en Alerstam, 1976). Uit on
derzoek door bovengenoemde auteurs 
verricht in een coniferenbos in Noord 
Finland blijkt, dat de koolmees meer 
voorkomt in een qoor spar dan door den 
gedomineerd bos. In tegenst~lling tot 
andere mezensoorten verschijnt de 
koolmees regelmatig op de grond en 
hangt slecht~ zelden onderste boven 
aan takken en twijgen. Het onderste 
boven hangen is wellicht een aanpas
sing om ook de sreeuwvrije onderkanten 
te exploiteren. pe koolmees doet dit 
niet en moet dus naar de grond. 
Gipb (1954) concludeerde uit waarne
mingen tijdens een zach'te winter, met 
dP.cember als koudste maand, dat de 
koolmees in n~t najaar het meest en 
in het voorjaar en zomer het minst op 

stammen en dikke takken fourageert. 
Het grondbezoek vertoonde een stijgen
de tendens vap september t/m maart. 
Het fouragerep was het meest uiteen
lopend in het najaar, wat samenhangt 
met de toen npg grote variatie in · 
voedselaanQod. ln de vroege zomer 
werd het fourageren beperkt tot bijna 
uitsluitend op hèt blad. Uit het on
derzoek van R. van der Veen (1979) op 
de.Hoge Veluwe in-de winter van 1979-
1978 bleek d~ de koolmezen gedurende 
de winter (d~c-febr.) vooral op de 
grond en de pikkere, lagere en meer 
naar binnen gelegen boomdelen foura
geren. De verschuiving naar lagere 
boomdelen i~ de loop van het najaar 
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was minder duidelijk dan bij bijv. 
Hartley (1953). In januari vond hij 
een percentage grondfourageren van 
ruim 401!.. 
Mid-winter en het broedseizoen zijn 
de perioden, waarin de meeste tijd 
besteed wordt aan het fourageren. 
Terwijl in de zomer veelal voortdu
rend naar nieuwe voedselbronnen kan. 
worden uitgeweken, nemen deze in de 
winter in betekenis af. In de zomer 
zij'n de insectenpopulaties dynamisch: 
grote aantallen van bepaalde soorten 
wisselen elkaar af. In de winter 
ligt echter het patroon van 
voedseldistributie vast· en neemt de 
biomassa niet toe. Zulke verschillen 
vragen om andere voedselzoekstrate
gieën. 
In het winterhalfjaar vindt het fou
rageren in het algemeen in groepen 
plaats. Deze groepen kunnen bestaan 
uit verschillende mezensoorten.,Een 
indruk van de groepsgrootte geeft 
figuur 2. 
Als voordelen van het fourageren in 
groepen worde wel genoemd: door een 
beter waarschuwingssyqteem is de pre
datiedruk lager en door kopieëring 
van het tourageergedrag van andere 
individuen kan·er efficiënter gefou
rageerd worden (Morse, 1978). 
Ulfstrand (1975) beredeneert, dat 
groepen van meer soorten de functie 
van predatorbescherming (hoe meer 
individuen, des te beter) en van tou
rageerefficiëntie (hoe minder indi
viduen uit dezelfde niche, des te 
beter) zo goed mogelijk combineren. 

Het patroon van voedselzoeken ver
andert met de tijd. De nadruk wordt 
telke"ns verlegd van de ene boomsoort 
naar de andere, afhankelijk van het 
aanbod van voedsel. Zo bleek in 1976-
1977 op de Hoge Veluwe aanvankelijk 
een voorkeur te bestaan voor de per
celen met. eiken totdat, in december, 
als reactie op de inva~lende koude de 
consumptie van beukenaten sterk toe
nam. 
In de winter van 1977/1978 (met ·een 
slechte beukenotenoogst) werd over 
het algemeen de eik het meest bezocht 

In het begin was de beuk duidelijk 
favoriet, maar nam in de loop van de 
herfst en winter snel af (R. van der 
Veen 1979) . 
Het meeste onderzoek, dat naar het 
voedsel van de koolmees verricht is, 
is gebaseerd op veldwaarnemingen. 
Deze methode heeft als groot nadeel, 
dat wanneer het voedsel klein is, het 
vrijwel onmogelijk is om visueel te 
be,Palen wat het is. Bovendien ,kan 
deze manier van waarnemen nooit uit
komst brengen over de vraag of een 
vogel, die aan een knop pikt, planten
weefsel eet of een insect zoekt, dat 
in de knop verborgen zit. 
Om een betere indruk van het voedsel 
te verkrijgen werd door Betts (1955) 
in Engeland de maaginhoud van ver
schillende mezensoorten in een eiken
bos van november 1948 tot juli 195.1 
geanalyseerd. In totaal waren 150 
koolmeesmaaginhouden voor analyse be
schikbaar. De monsters bestonden vrij
wel geheel u~t insecten, waarvan Cole
optera de grootste groep vormden. Ook 
Hemiptera, Lepidoptera, Hymenoptera, 
Diptera, Neuroptera en Collembola 
werden gevonden, waarvan een aantal 
tot op de soort gedetermineerd kon 
worden. Het percentage spinnen in het 
voedsel varieerde door het jaar heen 
en was nooit groot. In de herfstmaan
den echter werd bij alle onderzochte 
mezen een stijging van het aantal 
spinnen geconstateerd, hetgeen cor
respondeert met een maximaal voorko
men van spinnen in deze periode. 
Plantaardig materiaal werd gegeten in 
de vorm van eikels, kastanjes en beu
kenoten, in volgorde van toenemende 
voorkeur. In een winter met goede 
beukenatenoogst werden in de.magen 
van in eiken fouragerende koolmezen 
beukenaten gevonden, terwijl de dichtst 
bijzijnde beuken meer dan 800 meter 
verwijderd waren. Uit een indeling 
van de prooidiersoorten naar habitat 
kan geconstateerd worden, dat de 
koolmees in tegenstelling tot de an
dere mezensoorten zijn voedsel veel 
van de grond oppikt. Insecten groter 
dan 5 mm. hadden de voorkeur.boven 



· ~p,ntp,l groepen. 
~-

l.O 10 s 

Ftg~2l rreauentie verdeling v~n de 
ve~schille~de 9xoepsgroottes,(naar 
Ulfstrand). 

de kleinere, die meer door de andere 
mezensoorten gegeten worden. Deze 
soorten zijn in het bezit van een 
kleinere en minder stevige snavel. 

Het door schieten verkrijgen van 
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de koolmeesmaag heeft als groot nadeel, 
oat de populatiedyng.mica door deze 
extra sterfte kan worden beïnvloed. 
Door Radke en Frydendall (1974) is 
gezocht naar een methode om zonder 
page mortaliteit maaginhouden te ver
krijgen, nl. door middel van braak
middelen. Geflambeerde digitalis
tinctuur ( C H 0 ) , afkomstig van 

. 41 64 13 d 0 Digitalis lanata, v1a qe slok arm ln-
gespoten bij huismussen, had in 82% 
van de gevallen succes en leverde een 
mortaliteit op van 17%. Ook druppelen 
van apomorfine op het oog gaf goede 
resultaten (74% van de vogels braakte) . 
Bij een toepassing' van dez·e beide me
thodes door R. van der Veen (1979) op 
de koolmees gaf apomorfine echter 
slechte resultaten, in tegenstelling 
tot de digitalistinctuur. Daarom is 
door ons uitsluitend met digitalis 
gewerkt. 

Bul L>ulauy van dt~ voedselsituatie iu 
de winter voor de overleving en de 
grootte van de broeqpopulatie is voor
namelijk kwalitatief onderzocht. In 
1976/1977 is waargenomen dat koolme
zen zo lang als Jllogelijk is op dier
lijk materiaal fpur~geerden en pas 
wanneer de omstandigheden dit niet 
meer toelieten, zoàls bij koude of 
een sneeuwdek, ovèrschakelden op 
plantaardig ~ateriaal in de vorm van 
zaden. 
Om deze waarnem:l-ngen met wat meer 
kwantitatieve gegey~ns te onderbouwen 
werden gedurend~ de herfst, de winter 
en het vroege voorjaar in 1978/1979 
op verschillend~ .pl9-atsen op de Hoge 
Veluwe regelmatig koolmezen .gevangen. 
Door middel van het toedienen van een 
braakmiddel Wparmee reeds in een vo
rige winter goe~e tesultaten behaald 

.zijn, werden Jllaagm9nsters verzameld. 
Deze werden vervolgens geanalyseerd. 
Voor de winter 1978/i979 was door de 
Dorsdikamp een slechte beukenaten
oogst voorspeld,. Plll deze voorspelling 
te verifieêreri werden in october bij 
beuken in het terrein monsters geno
men. 
Wanneer een overschakeling op beuke
naten onmogelijk zou blijken te zijn, 
dan zou het interespant zijn om te on
derzoeken in hoeve~re onder omstandig
heden, dat insecten de voedselbehoefte 
niet meer kunnen dekken, het fourageer
gedrag verandert. 
In de loop van de herfst en de winter 
neemt het aantp+ insecten als gevolg 
van de predatie af. Bovendien zijn ze 
bij vo~st en sneeuw moeilijker door 
koolmezen te vinden, omdat ze inactief 
en veel aan het oog onttrokken zijn. 
Dit feit, in combinatie met een ver
hoogd energie gebruik als gevolg van 
het koude weer, zal tot voedselgebrek 
leiden, wanneer de koolmees niet kan 
overschakelen o.p het eten van plant
aaroig materiaal .. 
Naast de maa~onsteranalyses werden 
in het veld waarnemingen gedaan over 
de plaatsen waar de koolmezen foura
geerden. 
Kort gezegd ip onze vraagstelling: 
"Waar fourageren de kooimezen en wat 
eten ze onder verschillende omstan
digheden in de winter?" 



2.Materiaal en methoden. 

Alle waarnemingen hadden betrekking 
op een populatie koolmezen waarin na
genoeg ieder,individu in het veld te 
herkennen was aan een bepaalde combi
natie van een genummerde aluminium 
ring met één of meerdere kleurringen. 
Van elk individu werden alle vangsten, 
waarnemingen en manipulaties in een 
archiefsysteem bijgehouden. Hieruit 
hebben wij enige aanvullende gegevens 
van de door ons behandelde mezen. De 
waarnemingen en experimenten vonden 
allen plaats rond het gebied Kemper
berg. Dit is een onderdeel van het 
nationale park " De Hoge Veluwe ", 
dat ongeveer ze" kilometer.ten noord
westen. van Arnhem ligt (fig.3). In de 
volgende tabel SLûan de meest voorko
mende boomsoorten en de frequentie 
waarin zij voorkomen in dat deel van 
het onderzoeksterrein waarin de waar
nemingsroute lag. 

Berk: 25% 
Amerikaanse eik: 25% 
Zomereik: 20% 
Spar: 10% 
Beuk: 5% 
Struiken: 5% 
Overige bomen: 10% 

De frequentie van voorkomen van deze 
soorten is deels berekend uit gegevens 
van R. van der Veen (1979) en deels 
afkomstig van eigen waarnemingen. De 
verdeling van deze soorten over het 
terrein is weergegeven op de vegeta
tiekaart (fig.4). 

2.1.De beukenetenoogst en het weer. 

De bemonstering van de beukeneten ge
schiedde op dezelfde1manier als door 
Slotboom en van .Keulen (1977) werd 
toegepast. Bij vaste· beuken werd op 
dezelfde plekken als waar zij mon
sterden begin oktober een aantal vak
jes van 25 bij 25 cm. geheel.nagezocht 
op beukeneten en bolsters, die in het 
laboratorium nader onderzocht werden. 

Voor vergelijking met andere gege~ 
vens zijn de dagelijkse weerberichten 

--~a~ _ll~_!- meE!!:~~ tien Deelen gebruik!=.L. 

dat op enkele kilometers van het werk
terrein ligt. Deze gegevens werien 
verder aangevuld met notities, gemaakt 
tijdens het lopen van de routes (zie 
2.2). Van de dagelijkse weerberichten 
werd de gemiddelde temperatuur en de 
som van de neerslag in halfmaandelijk
se periodes uitgezet (fig. 5 en 6) 

Van de neerslag bij een tempera
tuur beneden het vriespunt werd aan
genomen dat deze de grond in qe vorm 
van sneeuw bereikte. Ook werd·tijdens 
het lopen van de routes genoteerd of 
er een sneeuwdek aanwezig was. Dit is 
van groot belang voor de koolmezen, 
àmdat eventuele voedselvoorraden op 
de grond dan moeilijker bereikbaar 
zijn. 

2.2.Aantallen, groepsvorming en fou
rageergedrag. 

De in de inleiding genoemde waarne
mingen over de aantallen mezen en hun 
gedrag werden g~daan tijdens het lo
pen van een vaste, in figuur 4 aange
geven, route. De frequentie van het 
lopen van de route was afhankelijk 
van het weer en de bereikbaarheid van 
het terrein in de loop van de winter. 
De route was in twee delen gesplitst. 
Elk deel werd door de twe.e waarnemers 
om de beurt gelopen. Tijdens het lo
pen va~ de route werden op een kaartje 
van het terrein alle waarnemingen in
getekend, waarbij het aantal mezen, 
de boomsoort en de hoogte in de boom 
werden genoteerd. De hoogte waarop de 
koolmezen tourageerden werd in drie 
klasses onderverdeeld: 
-hoog :> 3 meter 
-laag :<3 meter 
-grond 
Waarnemingen in struiken vielen altijd 
in de categorie laag. 

2.3.Het vangen en de braakmonsters. 

De koolmezen werden gevangen met be
hulp van mistnetten waarbij een kool
mees in een kooitje als lokker ge
plaatst werd. 
De vijf vangplaatsen werden ai:s ~~lg!- ___ _ 
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over het terrein verdeeld (fig.3): 
Net C en 0 in een vrij open, gemengd 
eiken-berk~n struweel; net L en N in 
een sp~rrenperceeltje,. en net K bij 
het veldlaboratorium, dicht in de 
buurt van een boerderij net buiten 
het terrein en een woonhuis, waar in 
de winterperiode bijgevoederd werd. 

Verder werd iu l1tt terrein niet bij
gevoerd. 
Uit waarnemingen van Drent en de Goede 
blèe'k, d~t in het gebied waar de vang
plaatsen C, 0 en N zich bevinden, de 
mezen zicp niet uitsluitend in één 
bepaald vegetatiety~e ophouden. Ver
der zijn mezen, die i rege·lmatig in de 
buurt van vangplaat~ K waargenomen 
werden nooit gezien ·in de omgeving 
van C, 0 en 111, en omgekeerd. 

VangpL,ia.t~ L nam een tussenposi
tie in l zow~l vogels Uit het gebied 
rond C, 0 en N als vogels afkomstig 
van het gebied rond K zijn hier waar
genomen. 

Bij de presentatie. van de resultaten 
kunnen dus enerzijds de netten C, 0 
en N samen genomen worden, terwijl de 
resultaten van K en L afzonderlijk 
beschouwd worden. Oe vangsten overdag 
vonden plaats tussen ongeveer 10.00 
en 16.30 uur. Ook zijn 's avonds vo-

' gels gevangen ip ne.stkasten, waarin 
· zij zich tijdens tiet slapen bevinden. 

Bij de vangsten overdag werden met 
tussenpozen van een half tot een heel 
uur de mistnetten gecontroleerd. Wan
neer er zich één of· meer koolmezen in 
het net bevonden werden deze naar het 
veldlaboratoriu~ gebracht. Dqar werd 
iedere koolmees gesext, gewo~en, het 
ringnu~ner genoteerd, de lee~tijd be
paald en de tijd van vangst en behan
deling vastgelegd. Vervolgens werd 
met eerf injectiespuit 0,05 cc. digi
talitinctuur in de maag gebracht. 
Hiertoe werd een flexibel slangetje 
van ongeveer 2 mm. dikte, waarin een 
injectienaald goed paste, via de sna
vel in de slokqarm tot aan de spier
maag, geschove~. 

~ I 
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De digil<.tlist.incLuur bevdLt.e Lij aan
koop ong<:!veer 80'1, alcohol. Deze alco
hol werd erwit geflambeerd, c.angezien 
de vogels anders door een t.e hoge al
coholdosis zouden sterven (Radke en 
Frydendall, 1974). De vogels werden 
na toediening van de digitalis in een 
speciaal karto11nen doosje van ca. 20x 
lOxlO cm. qeplaatst, waarin filtreer
papier zat om het braaksel op te vang
l!fl. liet braken van de koolmues gaat 
gepaa~d met een schudden van het hele 
lichaam. Hierbij komt ook het doosje 
in beweging, hetgeen duidelijk waar
neen~aar is. Na deze waarneming werd 
de koolmees uit het doosje gehaald, 
naar de vangplaats teruggebracht en 
daar weer losgelaten. Er werden van 
iedere vangplaats maximaal vijf vo
gels per halve maand behandeld. 

Het braakmonster werd in het labo
ratorium met een stereomikroskoop on
derzocht. Met behulp van kleuring met 
chloorzinkjodium (een kleuringsmetho-
de op cellulose) werd v r mon-
ster het materiaal ven; een 
plantaardige en een di< kompo-
nent, en werd het percentage plant
aardig materiaal bepaald. Hierbij 
werden dertien klassen gebruikt: 1,0%, 
1,1-5,0%, 5,1-10,0~, 10.1-20,0~, 20,1 
-30,0%, 30,1-40,0b, 40,1-50,0%, 50,1-
60,0%, 60,1-70,0~, 70,1-80,0%, 80,0-
90,0%, 90,1-99,0%, · 99% .(volumepro
centen). 

Vervolgens werd getracht het dier
lijk materiaal te determineren, d.w.z. 
in te delen in een•aan~al grove groe
pen. Kevers waren herkenQaar aan de 
aanwezigheid van dekschilden en spe
cifiek gevormde pot;.en er• •.koppen. 
Spinne·n waren herkenbaa.r .aan over
blijfselen van de cheliceren of waren 
soms in hun geheel aanwezig. Over
blijfselen van rupsen wa~en vaa.k de 
huiden, die leeggeperst. Als een streng 
in het monster te zien waren. Nacht
vlinders waren vooral he~kenbaar aan 
de enorme a.antallen schubjes. Andere 
categorieën werden .gevormd door pop
pen, eieren en een categ9rie Dipteren 
en Hymenopteren, waarva.n de koppen 

kara.kLeristiek wareu. Het vele mate
riaal, da.t wij niet thuis konden 
brengen vormde de categorie "onher
kenba.ar". Het aandeel van de dier
groepen in het totale monster werd 
geschat, en ingedeeld in de klassen 
A:(O,O-l,O'b), B:(1,1-25,0%), C:(25,1-
50,0!~), D: (50,1-75,0'1,) en E: (75,1-100,0'1>) 

Maagmonsters t.o.v. scalpel (no.22) 
lengt.e monster ca. 13 111m. 

., 



].Resultaten. 

3. 1. De beukenatenoogst en lwt:__~e-~_:_ 

Bij visuele controle van een dantal 
beukebamen in begin september bleek, 
dat in ongeveer 20% Vpn de te bemon
steren bomen, een zeer geringe hoe
veelheid verse bolsters hing. In de 
(;Inde re bonu:!n hing niets. Bij la tere 
b~monstering (in oktober) onder de 
helifebomen werden geen volle beuke
not~p aangetroffen. De winter 1978/ 
t979 was dus, evenals de voorgaande, 
een winter met een slechte beukeno
tenoogst. Dit houdt in dat er door de 
koolmezen tijdens een koude periode 
met sneeuw en/of ijzel niet overge
schakeld kan worden op beukenaten al~ 
voedselbron. 
ln figuur 5 is het verloop van de 
gemiddelde temperatuur, gemiddeld 
over veert~en dagen, uitgezet. Van 
sel?tember '1 tot en met januari 1 is 
te.zien pat de temperatuur geleide
~ijk afn~emt. Terwijl deze daarna 
we~r regelmatig (met qls uitzondering 
fe~ruari 2) toeneemt ~at het eind van 
qe'waarnemingsperiode. 

De winter was vanan januari 1 t/m 
februari 2 streng. Er werden voor 
Hollandse begrippen la,ge temperaturen 
gemeten (tot ca. -20 g.r. C. ) en er was 
een, vaak wel ti~n centimeter dik, · 
aaneengesloten sneeuwdek vanaf 31 de
cember tot en met 28 februari. Soms 
lag er over de sne~uwlaag ook nog een 
harde ijzellaag van één centimeter dik. 

In meerdere opz~ch~en waren januari 
en februari dus de ma~nden waarin de 
koolmezen aan de moeilijkste omstan
digheden waren b~ootgesteld. 

3.2.Aantallen en groepsvorming. 

Uit waarnaminyen gedaan tijdens het 
lopen van de routes , .is een grafiek 
samengesteld, waarin h~t verloop van 
de aantallen koolmezen in het bos te
gen de tijd is uitgez~t (fig.7). Van
af de herfst tot en met de·eerste· 
helft van januari neemt het aantal 
geleidelijk af en blijft tot en met 
februari op een laag niveau. Daarna 
treedt er weer een stijging op .. Van 
oktober tot en met februari blijkt 
het aantal koolm~zen significant af 

te nemen(Kendal.l. p ':"" 0,006). 
Het geringe aantal mezen dat zich in 
de maar~en januari en februari in het 
pos bevond valt samen met de periode, 
waarin de laagste temperaturen geme
ten werden bij Deelen (fig.5). Ook 
net verband met het sneeuwdek in die 
periode is duidelijk (fig.6). 

p'e mate van groepsvorming is weer
gegeven in fig.8. Groepen van meer 
dan v~jftien individuen zijn niet 
waargenomen. In alle halfmaandelijkse 
perioden verbleven er meer koolmezen 
in groepen van kleiner dan z~s, ~an 
ip ~roepen van meer individuen. In 
decèmber 2 werden verhoudingsgewfijs 
nog de meeste lJlezen in groepen van 
meer dan vijf fndividuen gezien, nl. 
48%. Tot en meF di~ periode neemt het 
aandeel van de groepen groter dan vijf 
dan ook signifiça,nt toe (serietoets 
p = 0,05). Daarn~'viel het percentage 
opeens sterk t~;n.ig. Toch waren niet in 
december 2, maar ':ln. januari en februa
ri de omstandigheden het slechtst, zo
dat juist in deze maanden groeps
vorming verwacht werd (Hinde 1952, 
Mennes 1979). In.deze twee maanden 
echter, verbleven er nog maar zo wei
nig mezen in net bos, dat daard~or de 
kans op grote groepen ~eer kleil'l was. 

3.~~Fourageer~~drag. 

De relatieve Qezoekfrequenties aan de 
ver:pcnLI.:J.ende bopmsoorten s'taan weer
geg~ven in fiçr4~r 9. De percentages 
van de eerste p~·riodes berusten op 
veel meer waar~~fu,ingen dan die van 

• latere periodes/ in oktober 2 werden 
per route gemiqde~d veertig mezen ge
zien, terwijl 1qitin januari ,ongeveer 
elf was. 
De beuk werd ~n de strenge wintermaan
den slechts zeer.sporadisch bezocht 
(O,.S%), hoewel. Q..t't voor de hele perio

de ook laag l,ätg (l4%). Door de slechte 
beukenatenoogst was het fourageren 
onder of in de beuken niet efficiënt. 
Over de gehele periode werd gemtddeld 
het meest (33%l in· de eik gefoufageerd 
en kwamen de berk en de grond o~ de 
tweede en derde plaats met respectie-



v~lijk 17'1. en 16'1 .. Vé.inaf de eerste 
helft van december verschenen de me-· 
zen op de,grond. 
Voor het vergelijken van de verande
ringen'in de voorkeur van de mezen 
voor de verschillende boomsoorten 
hebben wij de G-toets gebruikt. Hier
voor hebben wij de absolute aantallen 
mezen per boomsoort Ptrr periode met 
die van de daaropvolg'Tnde vergeleken 
(zie tabel 3). 
Bij·drie periode verg~lijkingen blij
ken gf.:!en ::;ignificanle verschuivingen 
in het tourageergedrag te zijn opge
treden. Deze drie zijn: oktober 2- no
vember 1; december 2-januari 1; maart 
1 - maart .'2. 
Van november 1 naar november 2 zien 
we het bezoek aan struiken, berk en 
amerikaan se eik toener(\en, terwij 1 dit 
ten koste gaat v~n sp~r en beuk. Van 
november 2 t/m december stijgt het be
zoek aan de grond, ter'wijl vooral berk 
en amerikaanse etk duidelijk minder 
favoriet zijn. De over9ang januari 1 -
januari 2 geeft ~en vqorkeursverande
ring van de struiken naar de spar, 
eik en berk en de positie van de 
grond verandert weinig~ Van januari 2 
t/m februari 1 stijge~.de bezoeken aan 
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de spar, berk en de beuk, dit in tegen. 
stelling tot het fourageren op de gnmd 
In de periode fel:lruari' 1 t/m februari 2 ' 
is er weer een verschu~ving van de me
zen waar te nemen naar .de lagere re
gionen van het bos nl..· de struiken en 
de grond, dit te11 kost~ van de andere 
soorten. In het tijdvak februari 2 -
maart 1 gebeurt het tegenovergestelde 
nl. een_ toename van ei!f, berk, ameri
kaanse eik en bel,ik, wa~rdoor de grond, 
struiken en spar-~chte~uitgaan. 

Resumerend kan gestèld worden dat 
bij een daling v~ de temperatuur de 
koolmezen eerst meer néil_ar de struiken 
verhuizen en uiteindelijk veel op de 
grond gaan fourageren .. Hierbij moet 
wel opgemerkt wo:Çden dS~--t ~et fourage
ren op de bosgroQd alleen voorkwam in 
periodes zonder $neeuwdek, terwijl in 
periodes met sneeuw all.een bij ku.nst
matige voedselplaatsen op de grond 
(bij boerderijen, .. zie fig.4) werd ge
fourageerd. 

l··.' '-

Bij l~~~~ Lt!lllp~ruluursstijging (IJeneden 
het vriespunt en met sneeuwdek) werd 
vooral de spar veel bezocht en de 
grond werd daarvoor verlaten. Bij 
het invallen van de dooi zochten de 
mezen weer alle bomen op wat vooral 
nadelig was voor de grond, de strui
ken en in mindere mate voor 

1
de spar. 

De verdeliny van de vogel.s iu hoog 
en laag in de boom of op de grond is 
relatief weergegeven in figuur 10. 
Vogels die in struiken tourageerden 
werdeu iu de categorie laag geplaatst. 

Het fourageren op de grond is on
derverdeeld in het fourageren bij 
kunstmatige voederplaatsen, zoals die 
aanwezig waren op het erf van de boer-
derij (zie figuur 4) in de V?rm vari 
een maishoop (veevoeder) en bij het 
woonhuis, en de meer natuurlijke voer
plaatsen onder de bomen en op de open 
plekken in het bos. In deze figuur 10 
valt weer op dat in de loop van de 
winter het grondbezoek toeneemt om 
vervolgens te~en het voorjaar weer af 
te nemen. Met een serietoets op de 
waarnemingen bleek dit een signifi-
cant (p = 0,05) cyclisch ver~oop te 
zijn. In vergelijking met het percen
tage hoog fouragerende vogels. bleef 
het percentage laag fouragerende vo
gels vrij constant. Over de gehele perio 
verbleven er gemiddeld _4.2%. hoog, 40% 
la<;~.g in de boom en 17% op de grond. 

• Verreweg het grootste aantal waar
nemingen van op de grond verblijvende 
vogels was afkomstig van het erf van 
de boerderij, waar gedurende de win
termaanden relatief grote concentra
ties vogels verbleven. 

3.4.Het vangen en de braakmonsters. 

In totaal zijn 202 koolmezen gevangen, 
waarvan er drie de behandeling niet 
hebben overleefd. 
Van_deze 202 vogels zijn er 153 ge
vangen op de ~angplaatsen K, ~, C, 0, 
en N (zie fig. 4); 3 zijn elders in 
het park gevangen in een periode dat 
er in voornoemde netten weinig ge- · 
vangen werd; 13 even buiten ons onder
zoekst~rrein bij de anti-slipschool 
van de K.N.A.C. en 33 vogels werden 
tijdens avondcontroles binnen het on-



derzoeksgebied voor behandeling uit 
de nestkasten gehaald. De buiten het 
terrein geyangen vogels tourageerden 
op een maishoop. Bij analyse van de 
maaginhouqen van deze vogels waren 
vrijwel alleen maisre$ten {zowel 
maiskorreldelen als stengel en blad
fragmenten) zichtbaar. De twee keren 
dat er op die plek yevangen werd lag 
er een dik pak sneeuw op de grond 
{ ca . 20 CliJ. ) • 
Deze· 13 koolmezen en de 3 elders in 
het park gevangen vogels zijn verder 
niet in de berekeningen verwerkt. Op 
de overgeqleven 15'3 vogels, die in 
het onder~oeksgebied overdag zijn ge
vangen en de 33 vogels van de avond
controles is figuur 11 gebaseerd. 
Deze figuur geeft een beeld van de 
aantallen gevangen vogels in de loop 
van de dag als percentage van het to
taal. Tussen 11.QO en 15.00 uur zijn 
d~ meeste vogels gevangen. In de pe
rioqes van 10.00 tot 11.00 uur en van 
15,.QO tot 17.00 uur zi]n minder vogels 
g~vq.ngen. Dit wordt grp.tendeels ver
oorzaakt door het feit· dat de netten 
in de loop van deze periodes opgezet 
of afgebroken werden. Figuur 11 toont 
ook het percentage van de gevangen 
vogels, dat braakte na toediening van· 
digitalis {"het bJaaksucces"). Over 
de gehele periode bedroeg dit 79%, 

waarbij aangetekend dient te worden, 
dat tijdens de avondco~troles het 
percentage vogels dat braakte veel 
lager was {vanaf 17.00 uur braakte 
slechts 40% na behandeling) . Wanneer 
de vogels in rust zijn {geweest) , 
wordt qe werking .van de digitalis 
blijkbaar minder. Terwijl ook blijkt, 
dat wil men bij een avondcontrole 
succes hebben, dit alleen kan door de 
dieren zeer snel na het. invallen van 
de duisternis uit de kasten te halen. 

In figuur 11 is tenslotte ook nog 
te zien dat het gehalte aan plantaar
dig materiaal Om$treeks het .middaguur 
zeer laag is, en dat het gehalte voor
al na dit tijdstip duidelijk toeneemt. 
Koolmezen gaan in de loop van de win
ter in verhouding steeds meer over op 
plantaardig voedsel {zie figuur 12) . 
In figuur 12 zijn alleen de netvang
sten verwerkt. 

Opvallend is.dat er in oktober 1 over 
het algemeen een piek zit in het per
centage plantaardig materiaal. Deze 
piek is echter niet aanwezig bij de 
netten die het verst van de P,Otentiele 
voederplaatsen afliggen. Vanaf oktober 
t/m december st:i,jg_t het gemiddelde ge
halte voor alle netten langzaam van 5% 
tot onyeveer. 30'~. De maanden januari 
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en februari brachten geen gegevens van 
netvangsten VOOft, maar bij de nestkast
controles daaren tègen verkregen we maag
inhouden met een hdog plantaardig ge
halte {tabel 1) 1 +n de maanden januari 
en februari werde~:·6 mezen geyangen 
waarvan de maa~fn~oud gemiddeld 60% 
plaptaardig materiaal bevatte. ~r wa
ren echter nog ste~ds enige {2 ~tuks) 

dieren die hun JUaag_ met overwegend 
{ meer dan 99%) die~lijk materiaal 
konden vullen! 
Na de hernieuwde start met de netvang
sten in maart 1 bleek het gehalte aan 
plantaardig materiaal gemiddeld al 
rond de 11% t~ liggen; toch i~ het 
hoge plantaardige gehalte in de magen 
van de mezen ropdçle boerderijen erg 
opvallend nl. 38%. In maart 2 ligt 
het gehalte ropd de 8% gemiddeld. 

Over de aarq· van het plantaardige 
voedsel valt het v~lgende te vermel
den. Bij gebreK aan beukenaten moest 
naar een andere voedselbron- worden 
gezocht. Deze ~erd niet of nauwelijks 
gevonden in de vorm van andere .zaden 
binnen het bos, maar in de vorm van 
zaden en ander materiaal die zich bui
ten het bos bevonden. De daar opgestel
de voedertafel~, ·waar ook waarnemingen 
zijn gedaan , en de voederplaatsen bij 
huizen in de omgeving van het terrein 
werden in de periode met strenge kou 
en sneeuw door vele uit het terrein 
afkomstige mezen frequent bezocht {zie 
doctoraal vers .lag R. van Digge,len, in 
voorb~reidingl . 
De boerderij ylak aan de rand van het 
terrein {no. 2,in figuur 3) en een 
voederplaats pij het huis van jachtop
ziener Curré {no.3 in figuur 3) in het 
terrein oefenqen een pterke aantrek
kin9skracht u:Lt op de naar voedsel 
zoekende mezen. Veel van het plantaar
dig materiaal in.de braakmonsters was 
herkenbaar als zonnepitten,die op de 



voedertafels verstrekt werden. Vaak 
was het plantaardig materiaal alleen 
als zodanig herkenbaar en kon de af
komst nie.t vastgesteld worden. In en
kele maagmonsters (10 stuks) van tus
sen 9 november en 18 dec~mber in net 
K gevangen vogels zijn brandnetelza
den gevonden. De identiteit van deze 
zaden is bepaald met! behulp van een 
determinatietabel (Brouwer en Stählin, 
1955) en door vergelijking met in het 
veld-verzamelde zaden. 

Zoals al vermeld is, ~ijn, als aan
vulling op de gegevens die overdag 
verkregen werden, ook maagmonsters ge
nomen tijdens de avondcontroles. Ook 
uit figuur 11 blijkt weer dat de maag
inhouden 's avonds in het algemeen 
meer plantaardig materiaal bevatten 
dan overdag (zie ook tabel 4) . Belang
rijk hierbij is wel dat er alleen 
"' s avonds gevangen werd als het vangen 
met netten overdag slechte (in novem
ber en december), of geen (in januari 
en februari) resultaten had. 

De onderverdeling van·het dierlijk 
materiaal leverde veel.moeilijkheden 

op. De monsters bevatten vaak alleen 
kleine insectenfragmenten. Een zin
volle determinatie was hierdoor uit
gesloten. Een poging tot een indeling 
in een aantal grote groepen vond zijn 
weerslag in tabel 1. Het aandeel van 
de kevers in de monsters werd signifi
cant (p=0,05) kleiner in de loop van 
de tijd. Nachtvlinders waren in maart 
een belangrijke voedselbron. In deze 
periode werden tijdens de avondcontro
le ook grote aantallen nachtvlinders 
waargenomen. Rupsen kwamen zo nu en 
dan massaal voor in de monsters· (vooral 
in oktober 2 en maart 1) . In enkele 
monsters bevonden zich meer dan 20 
rupsen. Eieren kwamen een paar keer 
(5 keer) in grote aantallen voor 
(vaak meer dan 100 stuks) , maar door 

hun geringe omvang hadden zij een 
gering aandeel in het volumen. _Ter 
completering is ook nog het aandeel 
plantaardig materiaal in de tabel op
genomen. Een nauwkeuriger beeld hier~ 
van geeft echte~ figuur 12 (gebaseerd 
op een indeling in 13 klassen, zie pa
gina~- ) . 

---- ------------ --~· --- ---·------



4. Discu::.;:;il!. 

De winter van 1~78/1979 was streng en 
daarbij Vl!Ul te somber en tl! nat. De_ 
gemiddelde temperatuur van de drie 
wintermaarlden december, januari en 
feqruari bedroeg -0,8 gr.c. tegen 
+2,2 gr.C. nonnaal.Er kwamen 71 vorst
dagen· voor '<normaal 4 3) en 32 ijsda
gun (nonuaal 12) . Op 'J2 Ûil':Jl!fl :jdwen 
de zon niet tegen 36 normaal. Op 36 
dagen viel sne~uw tegen 18 dagen ge
middeld in de winter. Deze gegeven~ 
zijQ ontleend aan metingen te De Bilt 
van het K.N.M.I. 
Deze extreme omstandigheden hadden tot 
gevolg, dat veel koolmezen verdwenen 
{figuur 5) , zowel door sterfte als : 
door migratie naar eld~rs. 

Avondcontroles van de nestkasten 
pevestigden qeze waarnemingen. In ·no
vember waren nog 169 kasten bezet te
gen slechts_~3 in februari. R van 
Diggelen ( doctoraal student R.U. te 
Groningen) deed g.edurende deze winter 
waarnemingen in het gebied rond de 
vangplaatsen L, c, 0 en N. Figuur 13 
geeft het 4antal~verloqp in dit ge
bied weer. De daLing van het aantal 
mezen van begin december kan voor het 
grootste gedeelte toegepchreven worden 
aan migratie van territoriale ervaren 
vogels en onervaren niet-territoriale .. 
vogels. De tweede sterke daling van 
begin januari werd deels door sterfte 
veroorzaakt en de~ls dqor migratie. 
Deze aantalsvermindering valt samen 
met het begin van: de periode met vorst 
en een sneeuwdek. 
~:i;~ de bui ten het terrein opgestelde 
voertafels werden door D. Westra vele 
koolmezen gevangen en qoor R. van Dig
gelen waarnemingen gedqan. Uit hun re
sultqten bleek, dat vogels, die bij de 
voertafels waargenomen waren, soms nog 
diezelfde pag of 's avonds tijdens een 
n~stkastcontrole werden.aangetroffen 
b;innen het terrein. Cre-utz { 1962) 
ap)1tte het ook ze~r waarschijnlijk, 
dat koolmezeiJ. in ~ijn onderzoeksgebied 
iedere dag heen en weer vlogen tussen 
het bos en het dorp, wapr overdag ge
fourageerd werd. 
F. Mennes {1979), die in de winter 
van 1977/1978 de verblijfplaats van 

koolmezen in relatie tot de voedsel
situatil! op de Hogû Veluwe onderzocht, 
kon ook in tweo gdvallen met zekerheid 
vaststellen, dqt eF gependeld werd 
tussen het bos en de voedertafels. 
Verder bleek, dat van de 15 oude ter
ritoriale rnezel), qie hij pij de voe
derpLJat.~j(~ll <Jesignuh!erd had er in 
het begin van net voorjaar 12 terug
keerden naar het oryderzoeksterrein. 

Een pendelaar i,s door ons gede
finieerd als een v9gel, die binnen 
een periode van een halve maand, één 
van de voertafels a.ls binnen het 
terrein is waargenomen. Uit tabel 2 
blijkt, dat 17 van de door ons be
handelde vogels gependeld hebben. Dit 
pendelen bleef niet beperkt tot een 
bepaalde periode. Zowel in de herfst 
als in de winter en het vroege voor
jaar werd gependeld. Van de 17 be
handelde vogels hebben er 3 niet ge
praakt, terwijl er van enkele pende
laars meer braak$onsters zijn geno
men . .Een vergeli ~king tussen pende
laars en niet-peridelaars wat betreft 
het gehalte aan plantaardig materiaal 
in hun voedsel leverde de volgende 

tabel op (tabel 4). 
oe maagmonsters van de pende
laars bevatten meer plant-
aa+dig materiaal, dan die van de vo
ge:j..s, die uitsluitend binnen het 
te+rein ziin ~aarqenomen. Dit is vol
qens de verwaohtinq, qezien de aard 
van het aangeqoden voedsel op de 
voertafels. 
Op grond van vangsten en veldwaarne
mingen door oqs en R. van Diggelen 
kan vastgesteld worden, dat van de 
door ons in de hérfst {sept. t/m nov.) 
behandelde mezerf 66 individuen' daar-
na niet meer ge~ignaleerd zijn, ter
wijl 18 in maart gevangen mezen daar
voor nog nooif gezie~ waren. De 66 
verdwenen mez~n zullen voor een groot 
deel de dood gevonden hebben door o.a. 
sperwers, die regelmatig in en rond 

I~ 

het terrein gesignaleerd zijn.· Ook 
kunnen mezen naar'elders gemigreerd Z1]n 
zijn om zich vervolgens daar blijvend 
te vestigen. 



Groepsvorming, zoals o.a. Nilsson en 
Alerstarn (1976) bE;!schreyen hebben 
voor Scandinavische coniferenbossen, 
is ook in .ons ondèrzoeksterrein vast
gesteld. F. Menne~ (197~) heeft in de 
winter van '77/'7e vele malen kool
mezen in groepen ~ien fourageren. 
Goepsgewijze migratie naar bewoonde 
gebieden heeft hij echter niet waar
genomen. De groepen bleken een sterke 
voorkeur te verton'en vo<;>r het foura
geren op de grond in open eikenbos. 

In de winter vqn '78/ 1 79 was de 
grond van januari t/m f~bruari bedekt 
door een aaneenge~loten sneeuwdek, 
waarvan de anders te laag bevroren was. 
Evenals bij Hartley (1953) werd bij 
een dergelijk sneeuwdek i'n het bos 
weinig of niet op .de grqnd gefoura-
geerd. · 
De eerste helft van feb~uari valt op 
door een relatief ,laag P,e.rcentage 
grondbezoek ten op~icht~• van de pe
riodes ervoor en erna. Dit staat in 
verband met het feit, da:t de gemiddel
de tem~eratuur in deze periode wat 
hoger was, waardo~r een .aantal vogels 
zich van de voerplaatsen naar het bos 
verplaatsten. 

De verplaatsing·. van de mezen in de 
eerste helft van februa~i, die voor
heen bij de boerderij fourageerden, 
beperkte zich voor(lamelijk tot een 
nabijgelegen sparrenperc~el. Deze 
nouglassparren sta~n dicht opeen, zo
dat door lichtgebrek de Qnderste 
helft van de bomen kaal is. Het fou~ 
rageren Ïn deze bomen vond dan ook 

voornamelijk plaats in de bovenste 
helft, wat het relatief hoge percen~ 
tage van de "hoog" waargenomen vo-· 
gels in figuur 10 verklaart. 

De hoogte waarop .gefourageerd werd, 
zoals weergegeven in fig~ur 10, geeft 
wat betreft de maan·qen januari en fe~ 
bruari een wat vertekend'beeld. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit, dat 
vooral bij de boerderij en de woning 
van de jachtopziener, waar de meeste 
mezen in die periode werden waarge~ 
nomen, het bezoek aan bepaalde bomen 
of struiken niet artljd gepaard ging 
met fourageren.· Vaak dienden deze bo-

men of struiken als rust- of uitkijk
plaats of werd er meegebracht voedsel 
geconsumeerd. R. van der Veen (1979), 
die in de winter 1977/1978 het tou
rageergedrag bestudeerde, constateer
de ook, dat in de loop van de herfst 
en de winter het bezoek aan de grond 
toenam. In januari was het percentage 
voor grondfourageren ruim 40%, ter
wijl daarna het grondbezoek weer af~ 
nam. 
Waarnemingen aan het tourageergedrag 
door R. van Diggelen gedaan in het 
gebied rond de vangplaatsen L, 'c, o, 
en N leidden tot figuur 14. Als over
eenkomst kan genoemd worden de piek 
in bezoek aan de berk in de eerste 
helft van november. Grondbezoek kwam 
in dit waarnemingsgebied minder voor 
door de afwezigheid van kunstmatige 
voederplaatsen op de grond. 

Andere verschillen tussen de twee 
gebieden zijn mogelijk terug te .voe
ren op verschillen in vegetatiedicht
haden en op de zeer lage aantallen 
koolmezen, die met name in de winter
maanden in het gebied rond L, c, 0 en 
N voorkwamen. 
In de winter van 1977/1978 werd ook 
over het algemeen de eik het meest 
bezocht. De beuk, die in de herfst 
ook nog veel bezocht werd, ,nam snel 
in betekenis af, zoals dat ook door 
ons werd geconstateerd. 

Een nadeel van het gebruik van een 
braakmiddel voor het nemen van een 
maagmonster is dat vermoedelijk niet 
de gehele maaginhoud wordt verkregen. 
Waarschijnlijk komt slechts het laatst 
gegetene voor analyse beschikbaar. 
Uit sectie op drie gestorven koolmezen 
bleek, dat de maaginhoud op deze ma
nier verkregen groter is dan die· met 
behulp van een braakmiddel. Bij het 
grootste gedeelte van de monsters was 
de vertering reeds in een vergevorderd 
stadium. Met verschillen in verterings~ 
snelheden van de onderdelen van het 
voedselpakket is geen rekening ge
houden, zodat de braakmonsters wel
licht niet een geheel juist beeld van 
het menu geven. 



De stijging van net gehalte aan plant.:. 
aardig materiaal in de loop van de 
winter grotendeels toegeschreven 
worden aan kunstmatige plantaardige 
voedselbronnen zoals voertafels en 
veevoederhopen bij boerderijen. Analyse 
van de maagmonsters wees ook in deze 
richting door de grote hoeveelheden 
zonqepitten en mais, die erin aange
troffen werden. 
De ·constatering, dat er vogels pendel
den tussen de voertafels en het bos is 
hiermee in overeenstemming. 

Uit eerder gedaan onderzoek (jaar
verslag 1976) bleek, dat·in december 
1976 het fourageren onder de beuken 
voorak 's-morgens vroeg (tussen 9.00 
en 10.00 uur) en laat in de middag_ 
(tussen15.00 en 17.00 uur) optrad. De 
tussenliggende periode wordt er minder 
op die plekken gefourageerd. Bij in 
het begin en aan het eind van de dag 
gevangen mezen werd doo.r ons een hoger 
percentage plantaardig materiaal in de 
maagmonsters gevonden, dan in de tus
senliggende uren (zie figuur 11), het
geen in overeenstemmin~ is. met het bo~ 
vengestelde. De enige dissonant is het. 
punt tussen 16.00 en 17.00 uur, dat 
echter op een zeer gering aantal vo
gels is gebaseerd. 
overigens is het moeilijk om voor het 
verloop van de lijnen i~ figuur .11 
een waterdichte verklaring te geven, 
aangezien behalve de tijd van de dag 
ook _de seizoenseffecten in beschouwing 
dienen te worden genomen. Bijvoorbeeld 
de hoge waarden van het. gehalte plant-

aardig materiaal tussen 17.00 en 
19.00 uur worden niet alleen veroor
zaakt door het feit; dat vooral in dL· 

late middag op plantaardig voedsel 
werd gefourageerd, maar ook doordat 
in de periode waarin deze monsters 
genomen zijn (decembEr!r-februari) , de 
omstandigheden de vogels dwongen om 
te fourageren op voertafels etc. 
buiten het bos. 

Een verband tussen de maaginhouden 
en het tourageergedrag is moeilijk 
te leggen. Met uitzondering van de 
correlatie voedertafelbezoek- plant
aardige maaginhoud, is dit niet ge
lukt. Een gebrek aan kennis van de 
taxonomie, de habitatkeuze en de bio
logie van de prooidiersoorten van de 
koolmees was hiervan de oorzaak. Bij 
vervolgonderzoek verdienen deze as
pecten meer aandacht. Een probleem 
hierbij zal de determinatie van de 
sterk gefragmenteerde insectenonder
delen in de m~agmonsters blijven, 

Interessant zal ook een vergelij
king met een winter met een goede 
beukenatenoogst zijn. Volgens de ver
wachting zullen in dat geval minder 
mezen het terrein verlaten en .zullen 
de beukenaten de rol van voedselbron 
voor een groot deel overneme.n ,van de 
kunstmatige voederplaatsén, die in de 
win.ter 1978/1979 zo'n grote rol hebben 
gespeeld voor de overleving. 
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S.Sarnenvatting. 

In het kader van een meerjarig ond~r
zoek van het Instituut voor Oecolo
gisch Onderzdek te Arnhem is een on
derzoek gedaan naar het voedsel en 
tourageergedrag van de koolmees in de 
winter 1978/1979. Het onderzoek vond 
plaats in het nationale park 11 De 
Hoge Veluwe 11

• 

Met behulp van geflambeerde digitalis
tinctuur konden braakmonsters geno~ 
men w~~den, die een indruk van de 
maaginhoud gaven. De strenge winter 
en de slechte beukenatenoogst waren 
verantwoordelijk voor het feit, dat 
veel vogels overdag uit het bos ver
dwenen· om o.a. op voertafels buiten 
het terrein, waar zaden verstrekt 
werden, hun voedsel te vergaren. In 
de wintermaanden bestonden de braak
monsters als gevolg hiervan voor het 
grootste deel ui plantaardig mate." 
riaal, terwijl in de herfst en het 
vroege voorjaar insecten .het hoofd
bestanddeel vormden. Vooral kevers 
en in mindere mate rupsen, spinnen en 
nachtvlinders werden in deze periode 

Waarnemingen tijdens het regelmatig 
lopen van een vaste route door het 
bos leidden tot de conclusie dat in 
eiken het meest gefourageerd werd eu 
ook de berk veel bezocht werd. Het 
grondbezoek was in de wintermaanden 
veel hoger dan in de herfst envoor
jaar. Het voorkomen van grote groepen 
koolmezen in de winter, zoals bekend 
uit de literatuur, is zelden waarge
nomen, als gevolg van de geringe 
aantallen die zich tijdens de strenge 
wintermaanden in het bos bevonden. 

De relatie tussen de inhoud van de 
màagmonsters en de waarnemingen in 
het veld gemaakt aan de "feeding 
stations" van de koolmees is onvol
doende onderzocht. K;:mnis over de ha
bitats en de populatiedynamica der 
prooidiersoorten is hiervoor een ver
eiste. 
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Tabe"t 1: Het relatievQ voorkomen van enkele groepen organismen in de maaginhouden 

van de behandelde koolmezen. 

Per groep wordt de verdeling van de_ monsters in de klassen A t/m E 

aangegeven. N.B.: klasse A omvat die monsters waarin van de betreffende 

groep heel wein~g of geen materiaal voorkomt. 

Klassegrenzen: A 0,0- l ,0% 
B 1, 1"- 25,0% 
c 25,1- 50,0% 
0 50,1- 75,0% 

'·), E 75,1- 100,0% 
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Sept.t/m Dec. Ja u. t /m Feur. Maart. 

A:!437J4 p p p 

A24460<J I p p p 

A244764 p p p 

S922843 • p p p 

A244081 p p vo 

A244322 p p n 

A244504 p p n 

A244618 p p n 

A243942 ve p p 

A243887 p n n 
.. 

A245469 p n n 

A245927 p n n 
•', 

A245977 p vo ve 

S826214 ve p d 

A243161 ve n p 

A318182 n n p 
i 

S978970 n vo p 

p = pendelaar. 

ve= alleen in het veld waargenomen. 

vo= alleen op de voertafel waargenomen. 

n = nooit waargenomen. 

d = dood 

Tabel 2 Verblijfplaat? van koolmezen die op enig moment als pendelaar zijn 

vastgesteld, d.w.z. zowel overdag op een voertafel buiten het ~errein, 

als overdag of 's nachts in het terrein zijn aangetroffen. Deze mezen 

zijn doc:r ons minima"ll e~n keer met digitalis })ehandeld. Horizontale 

verdeling op gropd van de perioden waari!l de di,eren pendelden. 
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Tabel 3 De significante verandering van de voorkeur der mezen voor 
de.verschillende boomsoorten in de loop van de periode oktober 
1978 tot en met maart 1979. 



no.v. 1 nov. 2 dec. jan. febr. 

d a d a d a d a d 

gemiddeld per- I . 
! 

centage plant- : 

aardig mate- 101 1: - 19,2 22,8 29,7 39,3 - 65,2 0,5 
: 

riaal. : 

•' 

: 
grootte van : 

: 
de steekproef 15 0 18 2 16 6 0 3 

d dagvangsten 

a : avondcontrole 

Tabel 4 Vex.tgelijking van de gehaltes aan plantaardig materiaal tussen 

mezen die overdag m.b.v. mistnetten zijn gevangen en mezen 

die 's avonds tijdens de nestkastcontroles zijn gevangen. 
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Fig.): Overzichtskaart van het onderzoeksterrein. 

' · · 1 : Voederplaats " 's Konings j agt". 

2: Boerderij. 

3: Woning jachtopziener Curré. 

4: Veldlaboratorium. 

5: Asfaltweg. 

6: Terr~in vl,iegbasis "Deelen" 

7: Ingang terrein nationaal park "De Hoge Veluwe". 

8: Kooning;;>weg. 

9: Kemperberg~rweg. 

10: Voederplaats bij manege. 

K,L,C,O,N: Vangplaatsen . 
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Detailkaart met vegetatie en waarnem~gsroutes (zie omkadering 

in:· fi g, 3 • ) 
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Temperatuur in °( 
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Fig.S: Verloop van de luchttemperatuur te Deelen van september '78 t/m maart '79. Gegeven worden het gemiddelde 
van de 24-uurs gemiddelden en di.e van de koudste en warmste dag. (Bron: K.N.M.I.te De Bilt.) 
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Neerslag in mm 
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Fig.6: Verloop van de neerslag te Deelen van september '78 t/m maart '79, per halve maand gesommeerd. Bij tempe
raturen beneden het vriespunt is de neerslag als sneeuw in de figuur ~eergegeven. (Bron: K.N.M.I.te D~ Bilt); 
De aanwezigheid van een sneeuwdek in het terrein op grond van eigen waarnemingen. 
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Fig.?: Het verloop van het aantal koolmezen per route gemiddelde en standaarddeviatie ) . 



groepsgrootte: 
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Fig.B: De verdeling van de koolmezen over groepen van verschillende grootte,in de loop van het seizoen 1978/1979. 
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Fig.9 De relatieve bezoekfrequentie van de koolmezen aan de verschillende boomsoorten in de loop van het 
seizoen 1978/1979. 
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Fig.10: De relatieve hoogte verdeling van fouragerende koolmezen in de loop van het seizoen 1978/1979. 
1: 



201% 1oo,% 
Vangkans 
:blokdiagram) 

, , 
/ 

, 
r- --------- ---..... , , ', , .... , ........ , .... 

plantaardig gehalte 
9 

, _____ _ 
I 
I 
I 80 
\ 
\ braaksucces 

15-{ I . . I 
~------J 

1 

\ 
I 
I 
\ 70 

gevang-en: I 
\ 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 

60 ~ 
niet behandeld 
wel beh. niet gebraakt 
wel beh. we I gebr. 

I . I I I I I 

10.00 11.00 12.00 13.00 1400 1500 

\ 

\ 
\ 

16.00 17.00 18.00 

\ 
\ 

19.00 20.00 

50 

40 

30 

20 

10 

Fig.ll: De procentuele verdeling van de vangsten in de loop va~ de 3ag,gesommeerd per uur voor het hele 
waarnemingsseizoen ( linker as. ) .Plantaardig gehalte van maaginhoud ( rechter as ) .Braaksucces 
( rechter as ) . Braaksucces is het percentage met digitalis behandelde vogels dat braakte. 
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Fig.12: Het gemiddeld percentaqe plan~aardig materiaal in de braakmonsters,per halve maand. (alleen mi~tnetvangsteql 

// 



! 
: 

i 

lOt 
! I 1-;-
I l 

I I I 
. . I I 

!.+ 
I 

I 

I 
\ 

J. 

VOr3t 1: s.ckv. 

Sn ~12.U.IV. 

1 l 
I . I , .. 

- .. 

1 

n=IO 1'\ziO n:ll "=S n:f nel "=S" "•b ~ 1''=4 1\c~ "'"'0 ao. .. t.Lol!OILt~~-
-- - -- - . . ~ - - -. - - -

okt 1 okt 2 nov 1 nov 2 dec I dec 2 jan 1 jan 2 feb 1 feb 2 mrt 1 mrt 2 

Fig.13: Het verloop van het aantal koolmezen per route (gemiddelde en standaarddeviatie) .Gegevens ver~ameld door 
R.v.Diggelen rond de vangplaatsen L,C,O en N. 
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Fig.14: De relatteve bezoekfrequentie van de koolmezen aan de verschillende boomsoorten in de loop van het seizoen 
1978/1979. Gegevens verzameld door R.v.Diggelen rond de netten L,C,O en N. 
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