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Het is gewoonte om de insecteneters onder de vogels tot de nuttige
bewoners van het bos te rekenen. Sinds lang is er, onder meer op deze
. grond, actie gevoerd voor een verhoging van hun aantal. Bezinnen wij
ons achteraf nog eens op dat uitgangspunt, dan blijkt het niet al te hecht
gefundeerd te zijn. In feite weten wij van de rol, die vogels in het bos'
spelen, nog heel weinig. '
. »
. . '
D e yogels danken hun faam aan de ijver, waarmee zij schadelijke insecten achtervolgen. W a n n e e r men mezen ziet, die iedere vijf minuten .
met een gestreepte dennenrups op het nest komen, raakt; men beslist
onder de indruk. M e n vergeet dan makkelijk, dat deze waarneming
niet al te veel zegt, zo lang men niet weet, hoe veel van zulke rupsen er
in hun jachtterrein leven. M a a r ook als wij dit aantal weten en het in
, betrekking kunnen brengen tot het verbruik der vogels,, zijn wij nog ver
van een taxatie van nut of schade. D e rupsen brengen in normale tijden •
' slechts een gering verlies toe aan het bos. H u n schadelijkheid bestaat
'vooral hierin, d a t zij af en toe sterk in aantal toenemen en dan de bomen v
ernstig aantasten' W a t de mezen betreft, moeten wij dus weten, in hoeverre zij de kans op het uitbreken van zulke plagen beïnvloeden en of ze
noemenswaard helpen bij de bestrijding ervan. Bij de beantwoording
van deze vragen moeten dus ook de wetmatigheden, die de ontwikkeling
" van de rupsenbevolking beheersen, in het geding gebracht -worden. D e
hele zaak wordt nog ingewikkelder doordat de mezen ook vijanden van
van de rupsen (bijv. spinnen) wegvangen. W e zouden dus ook moeten'
weten, hoeveel rupsen zij daardoor het leven sparen en in hoeverre hierdoor de kans op het uitbreken van plagen gewijzigd wordt.
E r zijn twee wegen om deze kluwen te ontwarren. D e ; eerste is, dat
men de betrekkingen tussen mees en rups, tussen mees en spin en tussen
t spin en rups uitvoerig gaat onderzoeken. D i t is een moeizame weg, maar
hij verdiept stellig ons inzicht in dè huishouding van de bö^fauna'. D e
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tweede weg omzeilt vele klippen en vraagt alleen naar het eindresultaat.
H i j bestaat uit het inrichten van proefvelden. M e n 'kan de vogelstand
in onze bosaanplanten binnen zekere grenzen „doseren", althans gedurende de broedtijd. In principe is het daardoor mogelijk om homogene
bossen in twee helften te delen, één met een hoge en één met een lage
broedvogelstand. In die beide helften kan men dan de ontwikkeling van
de insectenstand nagaan, in de eerste plaats natuurlijk van de soorten,
die hun groeiperiode tijdens het broedseizoen van de vogels hebben. .
Voor de practijk van de bosbouw geeft deze laatste methode, mits
lang genoeg en in verschillende bosvormen toegepast, stellig het bruikbaarste antwoord. Er schuilt echter gevaar in, haar uitsluitend te volgen.
M e n bekommert zich dan alleen om het eindresultaat en niet om de
processen, die daartoe geleid hebben. Een verklaring van de slotuitkom* sten is dan stellig niet te geven en dat kan makkelijk tot verkeerde
interpretaties leiden. Het is daarom voorzichtiger om zowel het één als
het ander te doen.
'
.
,
D e uitvoering van een dergelijk =program vergt lange tijd, Het onderzoek, waarover mijn mededeling gaat, is dan ook niet meer dan een eerste
begin. V a n een oplossing van het vraagstuk zijn we nog ver verwijderd.
Samen met de medewerkers, die op pag. 91 genoemd zijn, bestudeerde
ik de directe invloed van mezen op de aantalsontwikkeling van enkele
soorten rupsen en bastaardrupsen in het dennenbos 1 ).
>
D e eerste vraag, die wij ons stelden, ligt voor de hand en l u i d t : doden
de mezen ooit een noemenswaard deel van de proóidierbevolking? Z o u d e n
zij dit niet doen, dan had verder onderzoek weinig zin. W i j zullen echter
zien, dat zij het onder omstandigheden wèl doen en dit leidt tot verdere
vragen.
•
- Zoals bekend, schommelt het aantal bosinsecten van jaar op jaar.
Gunstig weer tijdens de periode, waarin een sport opgroeit, doet haar
aantalssterkte = toenemen. D e sterfte, die in normale jaren optreedt bij
slecht weer, valt dan u i t ; het resultaat is een geboorteoverschot en dus
uitbreiding van het aantal. Enkele uitgesproken gunstige jaren achtereen
kunnen zodoende het optreden van zeer dichte bevolkingen in de hand
werken. Deze zijn echter, gelukkig, niet duurzaam. O o k als de mens niet
ingrijpt, blijken er na zo'n aantalsstijging invloeden te werken, die het
ontstaan van sterfteoverschotten bevorderen. Zeer bekend zijn in dit
opzicht de sluipwespen en sluipvliegen. Z i j worden door de talrijkheid
van hun prooidieren in staat gesteld om zich sterk uit te breiden en lopen
dan dikwijls hun gastheren onder de voet. D e abnormaal hoge bevolkingsdichtheid van deze laatste lokt dus zelf het ontstaan der sterfteoverschotten uit. H o e eerder dit gebeurt, des te minder kans is er op het
uitbreken van plagen. D e bosbouwdierkunde stelt daarom veel belang
in de veroorzaking van het verschijnsel. V a n d a a r onze tweede vraag bij
het vogelonderzoek: Dragen de mezen al of niet bij tot het ontstaan van
sterfteoverschotten, wanneer eeft prooidiersoort talrijker dan normaal is ?
Zonder de zaak veel geweld aan te doen, kunnen w e deze vraag omzet*) Bij dit werk hadden wij veel steun van de ervaringen van K l u y v e r (2), P a l m g r en.(3, 4) cn R ö r i g (6). W a t het entomologische gedeelte betreft, bewees het handboek
van É s c h e r i c h (I) ons grote diensten.
'
*

ten in de volgende : Neemt het percentage, dat v de mezen uitschakelen
van de prooidierbevolking, toe of af, wanneer deze laatste zich uitbreidt 1
/Voor het extreme geval van een grote plaag kan het antwoord zonder
verder onderzoek gegeven worden. Het juist genoemde percentage, dat
ik kortheidshalve verder het percentage van praedatie („buitmaking")
door mezen zal noemen, is dan sterk afgenomen. Dit is algemeen bekend :
R i t z e m a B o s (5) wees er reeds op in 1908. D e dichtheid van de
prooidieren kan tijdens z o n plaag makkelijk verhonderdvoudigd zijn. Tot
een dergelijke toeneming zijn de mezen met hun relatief lage voortplan-,
tingscijfer niet in staat. Bovendien verzetten zij zich actief tegen verhoging
van hun dichtheid. (Dit gebeurt bij het verdedigen der broedterritoria.)
Het gevolg is, dat de broedvogeldichtheid in een bos, waar een plaag
heerst, niet of nauwelijks toeneemt en dat de consumptie der mezen op
* een laag peil blijft. Voor andere vogels geldt in grote trekken het zelfde.
Alleen in de enkele gevallen, dat trekvogeltroepen zich concentreren in het
aangetaste gebied, spelen vogels misschien een noemenswaarde rol bij
de bestrijding van een plaag.
.,
- Bij grote aantalsuitbreidingen van een prooidiersoort is het ontstaan van
sterfteoverschotten dus stellig'niet aan de mezen te danken. Z i j spelen
hun rol vooral bij de gewone, lage beyolkingsdichtheden der insecten
en eventueel bij kleine stijgingen hiervan. Z u l k e kleine uitbreidingen zijn'
intussen, economisch gesproken, niet zonder belang, omdat zij soms uitgroeien tot'grote plagen.
"
"
* O n z e opzet was dus om in tijden, dat er geen plaag heerste, cijfers
te verzamelen over de bevolkingsdichtheid der insecten en over de hoeveelheid dieren, die door mezen weggevangen werd. Het laatste punt
houdt bepalingen in van het voedsel, het voedselverbruik per hoofd en de
bevolkingsdichtheid der vogels,
•
;
.
D i t werk vond grotendeels plaats in het dennenbos op de Z w a r t e Berg,
landgoed „Leuvenhorst", Noord-Veluwe
In andere bossen werden
alleen globale, vergelijkende cijfers verzameld.
.,
,
D e dennenaanplant van de Z w a r t e Berg is 35 jaar oud, hoogte
omstreeks 10 m, boniteit 2-3. Meer dan 9 5 % van het begroeide oppervlak
(ca. 60 ha) bestaat uit zuiver grove-dennenbos ; het restant betreft de
loofhoutsingels langs de hoofdwegen. Het bos staat grotendeels' op prae-^
glaciale grond ; de bodem is dicht begroeid met bladmossen. "'Dè uitvoerigste waarnemingen deden wij in de voorzomer ; daarnaast
werden bepalingen in de late winter gedaan. Het werk in de overige
seizoenen was* slechts oriënterend. Ik beperk mij hier in hoofdzaak tot de
zomerwaarnemingen. Deze vonden plaats in 1947 en 1948, na voorbereidend werk in 1946. Z e zijn nog niet afgesloten, zodat mijn mededeling
v
een voorlopig karakter heeft. '
•
De prooidierfauna

. '•

- .

W i j beperkten ons tot de bewoners van de groene' naalden en de
twijgen. D a a r v a n leven in de zomer alle mezensoorten ; 's winters echter
alleen de zwarte mees en het goudhaantje. (Kool-, pimpel- en küifmezen
zoeken dan de'schors af van stam en dikke takken.)
De ontwikkeling van deze fauna maakten wij op uit twijgmonsters. D e z e
'J Dankiij de bereidwilligheid van Ir.A.E. J u r r i a a n s e . Hulshorst, konden wij hier werken.
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Enkele dieren uit de twijgfauna. De afbeeldingen zijn 'niet precies op één
1
grootteschaal getekend. Zie verder de tekst,

.wérden steeds uit de kronen van vier bomen geplukt. O p het oog werd
gezorgd voor een evenredige vertegenwoordiging van twijgen v a a de ver-,
schillende hoogteniveaus. D e monsters wérden verzameld in katoenen
zakken en thuis onderzocht" Bij he't afplukken namen wij verder voorzorgen tegen het „morsen" van dieren. D e doeltreffendheid daarvan werd
gecontroleerd door lakens onder de bomen uit te spreiden.
Behalve het aantal dieren, werd ook het aantal naalden van ieder
twijgmonster bepaald. D i t cijfer werd gedeeld door het gemiddelde
aantal naalden, dat per vierkante meter, bosoppervlak aanwezig was in
de kronen. Nadere bijzonderheden over deze werkwijze zijn in Aanhangsel I v e r m e l d / W i j kregen dan- een dergelijke uitkomst-: op een hoeveelheid
naalden, zoals gemiddeld boven 2.50 m 2 bosoppervlak voorkomt, werden
2 Pano/f's-rupsen gevonden. Dichtheid dus- 8 per 10 m 2 of 0.8 per m 2 .
Het spreekt vanzelf, dat er een aantal van zulke waarnemingen verricht
moet worden, voordat een gemiddelde (met bijbehorende standaardfout)
.berekend kan worden.
\
^ -v
H e t uitzoeken van de twijgmonsters is zeer tijdrovend en vormde de
,,.bottleneck" van ons onderzoek. ,
I n k d e winter zijn de naalden en twijgen bewoond door een ijle fauna
van kleine dieren : bladluizen en hun wintereieren, galmuglarven, kleine
rupsen (bijv. Ellopia, Evetcia, Cacoecia, Solenobia), enkele spinnen en zo ,
meer. D e meeste van deze soorten worden gegeten door zwarte mees en
goudhaantje, die er een vrij hoge tol van heffen. D e gewichtshoeveelheid
bedroeg in Februari 1947 en 1948 minder dan 1 kg/ha. Het is haast
onbegrijpelijk, dat de mezen hun dagelijkse behoefte hieruit kunnen
dekken ; men leert de scherpte van hun zintuigen wel bewonderen !
D e wint^rfauna is grotendeels in rust. Pas in April wordt de groei
goed merkbaar en wel in de eerste plaats bij de spanner Etlopia pcosapiacia. W a n n e e r begin M e i alle mezensoorten in de twijgen komen jagen,
wordt dit een begeerde prooi. '
"
\

J

Z o d r a er zulke grote prooien te krijgen zijn, verliezen dé mezen hun •
belangstelling voor de kleine dieren, waarvan zij 's winters leven. Bij
onze verdere beschrijving van de twijgfauna kunnen ^wij ons daarom
concenteren op de grotere dieren.
Korte tijd na Ellopia gaan verschillende andere rupsen soorten, die
vóór begin April al in de twijgen waren, uitgroeien ; de groene spanner
Sëmiothisa liturata mét zijn prachtige schutkleur en -houding (verpopt
in Augustus), de dénnenlotrups Euetria buoliana (verpopt in Juni) en
de wikkelaar Cacoecia piceana (verpopt in Juni, Juli).
Intussen zijn in de loop van April de eieren verschenen van Panolis
flammea, de vlinder van de gestreepte dennenrups. Hiermee is een periode
ingeluid van voortdurende verandering in de fauna, die scherp contrasteert
met de rust uit de wintermaanden. D e ene soort na de andere verschijnt
nu, groeit op en verdwijnt weer voor de verpopping. Z o komen de eerste
Panolis-rupsen, begin M e i uit het e i ; zes weken later is de hoofdmacht
alweer in de bodem verdwenen. Vroeg in M e i verschijnen ook de eerste
bladwesplarven (Diprion sertifer). H u n groeiperiode duurt slechts drie
weken. Z e worden in Juni .opgevolgd door drie andere .soorten, die zich
al even snel ontwikkelen : D. [rutetorum, D. virens en D , simile. A l deze
Diprion-soorten
leven solitair en verschillen daarin van de beruchte
Diprion pinir die in ons terrein niet voorkwam. H a l f M e i komen de- eerste
eieren uit van de spinnende bladwesp Acantholyda
nemoralis;
enkele
weken later vindt men de dikke, halfwassen larven in hun ijle spinsels.
I n de tweede helft van Juni verdwijnt de hoofdmacht in de grond ; de
liele zomer zijn er echter nog nakomers en in September wordt de soort
weer iets talrijker. In de loop van de voorzomer vindt men verder nog
een enkel"exemplaar van de nonrups [Lymantria .monacha). Ten slotte
k n j g f m e n in Juli de jonge generatie van £//opza en'van de dennenspanner,
Bupalus piniarius, nadat'de vlinders van de laatste soort in M e i en Juni
talrijk gevlogen hebben. '
D e opeenvolging der. soorten is hiermee in hoofdzaak beschreven. E r '
was in de drie jaren, dat wij de twijgfauna nagingen, weinig variatie
in het soortensortiment, maar des te meer in de dichtheden. D i e wisselden
"steeds, maar bleven alle betrekkelijk laag. Enkele voorbeelden volgen
hier. Acantholyda was in 1948 naar verhouding talrijk. Dichtheden eieren
(begin M e i ) 2.1 per m 2 , halfwassen larven (begin'Juni) 1.0 zh 0.15 per
m 2 , nakomers eind Juni en Juli 0.5 pef m 2 . In 1947 was de dichtheid de_c
larven kleiner dan 0.1 per m 2 . Panolis;
halfwassen rupsen- 1947 1.2
;fc 0.16 per m 2 , in 1946 en 1948 .minder algemeen. Diprion
sertifer:
halfwassen rupsen M e i 1948 1.4 rfc 0.27 per nis,
1947 minder talrijk.
Euetria : M e i 1948: 0.5 ± 0:1 per m 2 , 1947 veel schaarser. Cacoecia
1947 1.0, 1948 0.1 per m 2 . Nonrups: Juni 1948 ca. 0.03 per m 2 of 3 per are.
. In gewicht neemt de voorraad rupsen, bladwesplarven en poppen na
begin M e i gestadig toe en bereikt een top in midden Juni (1948:2-3
* k g / h a ) . Hierna vindt een daling plaats en vervolgens in Augustus en
September weer een toeneming dankzij het opgroeien van Bupalus en
de herfsttoppen van Acantholyda
en Diprion. D e Juni-top valt juist in
de tijd, dat de meeste mezen pas-uitgevlogen jongen hebben en dat één
youde vogel behalve voor zich zelf voor 2-5 volwaardige consumenten
te zorgen heeft. D e voortplantingstijd van de vogels schijnt dus wel afgestemd te zijn op de jaarlijkse gang van de voedselvoorraad.. • ..
;

Het voedsel van de mezen.
Er was voor ons veel aan gelegen, een methode te vinden, waarmee
wij het voedsel der mezen van dag tot dag konden nagaan. Het best.
voldeden observatienestkasten, waarmee men de voedering van de jonge
vogels op 20 cm kan gadeslaan
(9). Dankzij de soortenkennis,
opgedaan bij het uitzoeken der
twijgmonsters, konden wij daarin
vrijwel alle aangebrachte prooisoorten (m.u.v. de spinnen) op
paam brengen (fig. 2 ) . W e controleerden onze determinaties af
en toe door proeven van het
aangebrachte voedsel te verzamelen volgens de ringmethode van
K l u y v e r (2). N a d a t wij enige
ervaring opgedaan hadden, lukte
het ook om voedsellijsten op te
maken bij gewone nestkasten. D i t
gebeurde met de kijker vanuit een
schuilhut op 6—10 m afstand. Aanvankelijk onderscheidden wij daarbij alleen de opvallendste soorten; later deden de uitkomsten nauwelijks
onder voor degene uit de observatienestkasten. W a a r n e m i n g e n met de
kijker waren tenslotte de ene mogelijkheid bij nesten van kuif- en zwartemees, die niet in nestkastjes lagen.
D e voedselstatistieken brachten allereerst aan het licht, dat er geen
verschil in voedse} was tussen de mezensoorten onderling. Fig. 3 demonstreert dit voor kool- en pimpejmees ; voor kuif- en zwarte mees 'geldt
het zelfde. Door deze overeenkomst is het gemotiveerd om totalen te
berekenen voor alle nesten, die op de Z w a r t e Berg gecontroleerd werden.
V o o r 1948 zijn deze totalen uitgebeeld in fig. 4, die op ruim 6200 prooideterminaties berust. Uit deze figuur blijkt, dat er wel verschil is tussen
de menu's van" vroege en van late broedsels. Deze hangen echter niet
samen met soortsverschillen der mezen, maar met de snelle wijzigingen in
de fauna. Overeenkomstig hun tijdstip van verschijnen en verdwijnen
domineren in het voedsel achtereenvolgens EUopia. Evetria,
Diprion
sertifer, Bupalus-vMndérs, Acanthölyda,
Panolis en de overige Diprionsoorten.
Dit houdt intussen niet in, dat dé verschillende diersoorten in het
voedsel relatief even talrijk voorkomen als in het milieu. D e mezen gaan
zeer selectief te werk en heffen bijv. van Panolis, Acanthölyda,
Evetria
en EUopia een veel hogere tol dan van de Dipnon-soorten, Semiothisa en
Cacoecia< In dit opzicht geven 1947 en 1948'een vrijwel gelijk beeld te
zien. Het verschijnsel heeft drieërlei oorzaken. In de eerste plaats is er
een voorkeur voor groot voedsel. Kleine soorten en stadia worden naar
yerhouding weinig aangetast; de talrijke motrupsjes van Ocnerostoma
en Heringia bijv. komen helemaal" niet in het voedsel voor. In de tweecle
plaats zijn sommige soorten moeilijk te vinden. Mezen zijn uitgesproken
oogdieren en daardoor ontsnappen goed gecamoufleerde soorten aan hun
aandacht. Z o n d e r twijfel is dit bijv. de oorzaak van het geringe risico
van de groene spanner Semiothisa; die in zijn rusthouding ook voor het

menselijk oog 20 moeilijk te ontdekken is. In de derde plaats zijn er soorten, die groot genoeg zijn, geen uitgesproken schutkleur hebben en toch
naar verhouding weinig gegeten worden. -Voorbeelden zijn de Diprionsoorten en Cacoecia. N a a r alle waarschijnlijkheid ontdekken de mezen
deze prooien wel, maar mijden hen enigszins, omdat ze hen onsmakelijk

/

Fig. 3.
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.AcanfAofc/rfa-Iarveh in het voedsel van
•4 paren pimpelmezen {P) en 2 paren
koolmezen (K), Zwarte Berg 1948. De
cijfers onder de nummers der paren
geven het aantal prooien aan, dat bi}
ieder broedsel geïdentificeerd werd. Bij
elk paar begon de waarneming op de
dag van het uitkomen der eieren en
ging door tot het uitvliegen der jongen.
Alleen bij pimpel 24 werd vóór de 6e
levensdag der jongen niet waargenomen

vinden. D e ' D/prion-soorten bijv. hebben een kleverig lichaamsvocht. I n
de observatiekastën was duidelijk te zien, dat dit hinderde bij^het voeren.
N a afloop van zo'n voedering reinigen de oude mezen bovendien hun
snavel met veel zorg, w a t ze bij andere oprooien niet-doen.
' .
Het mijden van Diprion en Cacoecia duidt erop, dat de mezen al bij
het opzoeken van hun voedsel onderscheid maken tussen de verschillende
diersoorten. Dit brengt ons op de wijze Van prooi herkennen.

Een voedselzoekend dier werkt met een bepaald „zoekbeeld" voor ogen.
Sommige roofvissen, kikkers, libellen en roofvliegen trachten allerlei,
voorwerpen te grijpen, als deze maar bewegen ten opzichte van de achtergrond. H u n „zoekbeeld" is dus weinig gedétailleerd ; een groot aantal
prooisoorten voldoen eraan. Bij de mezen is dit stellig anders. D e verschillende dieren, die door hen verzameld worden, hebben al heel weinig
365
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Fig. -4. Aandeel der voornaamste prooidieren aan het voedsel van alle onderzochte paren
van koolmees, pimpel, zwarte mees en kuifmees. Zwarte Berg 1948. De percentages werden over halfmaandelijkse perioden berekend. Cijfers boven de grafiek: aantal prooien,
v
dat in ieder van deze perioden geïdentificeerd werd, ^
_

overeenkomst in uiterlijk. Een stilzittende spin, een aan een tak gesponnen
vlinderpop, een op de naalden zittende Ellopia-rups en een door Evetria
bewoonde knop worden alle als voedselbron herkend. Z e hebben hoogstens het zeer vage kenmerk gemeen, dat het afwijkende voorwerpen in
de- vegetatie zijn. Dankzij die eigenschap ontdekken de mezen zé vermoedelijk als eetbare waar. M a a r als ze hen eenmaal hebben leren kennen,
schijnen ze de détails van hun uiterlijk in zich op te nemen en als êen
zeer specifiek zoekbeeld paraat te houden, althans gedurende enige tijd.
D e mezen zoeken dus naar Panolis, naar Evetria, naar Acantholyda
en
in mindere mate naar ,,prooien in het algemeen". Allerlei bijzonderheden
uit de spijslijsten kunnen wij alleen met deze hypothese verklaren. Bijv. :
als een prooisoort in het milieu verschijnt, komt hij pas relatief Iaat in
het voedsel, wanneer er al volop exemplaren van de gewenste grootte
te krijgen zijn. Bij de verschillende individuen gebeurt dit op ongelijke
data. Is zo'n soort weer haast verdwenen, dan worden de schaarse
overblijvers hardnekkig achtervolgd. D e mezen houden het zoekbeeld
blijkbaar op conservatieve wijze vast.
'
^ •
'
Soms leidt deze wijze van prooiherkennen ook tot individuele specialisatie. Weg maakten daarvan verschillende voorbeelden mee. Z o observeerden wij een pimpelpaar, waarvan het mannetje aanmerkelijk grotere
aantallen Bupahis-vlindeTS aanbracht dan twee gelijktijdig jagende paren.
Niettemin was de dichtheid van de vlinders (blijkens de cijfers voor de
eieren) in het jachtterrein van dit paar niet hoger dan elders. W e weten
verder zéker, dat de vlinders iri de twijgen gevangen werden en dat de
overige twijgfauna op de bewuste plaats normaal van dichtheid was.

Dit.alles duidt er dus op, dat deze mees zich het uiterlijk van Bupalus
bijzonder ingeprent had, .
Zoals gezegd, stellen dé mezen, althans in de zomer, scherp omschreven^,
eisen aan de grootte van hun prooien. V a n de verschillende rupsen en
bladwesplarven worden stadia van minder dan 10 mm lichaamslengte
vrijwel niet aangebracht,, hoewel ze in het milieu algemeen voorkomen.
Bij spinnen ligt de grens lager ; toch worden ook hier de grotere stadia
relatief veel meer gevangen dan de kleinere.
Door deze ~ stellig aang'eboreri — voorkeur voor groot voedsel
volgen de mezen dus de tactiek van de verstandige visser, die de vis
T
zwaar laat worden, voordat hij ze vangt.
•
, Alleen gedurende de eerste vijf levensdagen van de jongen brengen
de ouden iets^ kleinere prooien aan, ,maar ook dan niet de kleinst aan:
wezige.
• - •^ - V
I •
;.
•;'>•••• •
D e voorkeur voor prooien van een bepaalde grootte heeft een duidelijke
invloed op de samenstelling van het voedsel. Een sprekend voorbeeld is
in fig. 3 te zien. Omstreeks 1 Juni brachten de pimpels 36, 8 en 24 een
vrij" laag percentage Acantholyda
aan, pimpel 13 en koolmees 39 een
zeer hoog. Ongetwijfeld ligt dit eraan, dat dè meeste
Acantholyda's
toen,nog. vrij klein waren. D e paren, die jongen van enkele dagen hadden'
(13 en 39), wilden ze graag hebben, maar voor de 3 pimpelparen met
halfwassen jongen waren ,ze niet zwaar genoeg. . ' - • • . '
. .
. M e n kan zich verder afvragen, of de oude vogels voor eigen gebruik
het zelfde voedsel nemen, dat de jongen krijgen, of "dat zij juist de kleine
prooien eten, die ze stellig ook tegenkomen. W e kregen sterke aanwijzigingen, dat dit laatste niet het geval is en offerden daarom geen dieren
op aan een nader onderzoek.
Uit dit alles blijkt wel, dat de prooidierkeuze op vrij ingewikkelde
psychische processen berust, d a a r o p allerlei omstandigheden invloed
hebben. Een voor ons zeer belangrijke factor, nl. de aantalssterkte van
iedere prooisoort, is hierbij nog niet ter sprake gekomen ; dit gebeurt
op p. 102.
'*
^ •
, "
'
Over het voedselverbruik per hoofd kan ik kort zijn. W i j leidden dit
af uit de voederfrequentie bij de nesten. V o o r ouden en uitgevlogen
jongen werd het gelijkgesteld aan dat der jongen gedurende de laatste
10 dagen, dat deze in het nest zijn.
,
Vergelijking van voedselverbruik en prooidierpopulaties
O m het verbruik der mezen voor een bepaald bosoppervlak te berekenen moeten wij ook nog op de hoogte zijn van hun bevolkingsdichtheid.
Deze werd in April bepaald door territoria in kaart te brengen. D e methode is nader toegelicht bij T i n b e r g e n
(8).
/ .
Het zou te ver voeren om de nu 'uitgevoerde berekeningen stap voor
stap te volgen. Ik hoop ze later'in een definitive publicatie te verantwoorden. W i j verkregen tenslotte cijfers voor het totale verbruik van de
mezenbevolking van ons proefterrein. Deze cijfers zijn vergeleken met de
totale bevolkingen der halfwassen rupsen en larven, dus van die prooidieren, die het eetbare stadium juist bereikt hadden. D a t wil zeggen,
dat vHj de sterfte, die voor dit tijdstip optreedt en die buiten de vogels
omgaat, uitsloten. D e cijfers voor het verbruik der mezen werden nu Uitgedrukt in percenten van deze bevolkingen (tabel 1). Bij ieder prooisoort

-

\

\

'

V

100

,

*

"

•

.

werd deze berekening uitgevoerd voor de gehele periode, dat zij aan
mezenvraat blootgesteld is,
^
O n d a n k s het vele werk, dat eraan besteed is, hebben de uitkomsten
het karakter van schattingen. Verschillende grootheden, die erin verwerkt
zijn, werden afgeleid uit steekproeven en kunnen dus slechts bij benadering juist zijn. Bovendien,, is een belangrijke component als het verbruik
der oude vogels en uitgevlogen jongen niet rechtstreeks bepaald (zie
boven). Niettemin meen ik, dat een aantal conclusies gerechtvaardigd
zijn. \
.
,
;
'
Tabel 1. Totale verbruik der mezen in percenten van de populatie van
halfwassen larven ,
,,
'v
Bladwesplarven:
"
/
'
<

Acantholyda

;

nemoralis, voorzomerpópulatie

'

24 V — 15 V I I 1948 18
%
Diprion serti[er, voorzomerpopulatie 23 V-—• 11 V I 1948 . . " " , 3
%
Diprion frutetorum en virens. voorzomerpopulatie
'•''.„
<
11 — 3 0 V I 1948 •'"1.5 %
Rupsen:
"
- Evetria buoliana, 1 V — 1 5 V I 1948, ^ ,
, . .. . , .
7
%
'*
' • 1947
. .
. . . . . .
aanmerkelijk hoger.
Cacoecia piceana. 1947 . . . , . . . . . . .
, . laag
1948 .
.
. ' . . . . nagenoeg
0
%:
Semiothisa liturata, 1 5 I V — - 1 V I I I 1948
. . .. . . . .\ 3 %
- Ellopia prosapiaria, 1 V — 1 5 V I 1948 . . . . . . . . 23 c / 0 i)
Panolis flammea, 5 V I — 20 V I 1 1947 . . . V . . . . 37
%
1 V I — 3 1 V I I 1948 , . . . ".
24
%
Lymantria monacha, V I , V I I 1948
/ . , . . . . . .
hoog
v

Vlinders:
*
Bupalus piniarius* imago &), I V — 15 V I I .

.' .

.

. . .

. :«
10

%

D e tabel geeft voor de afzónderlijke soorten nogal uiteenlopende ^waarden te zien. Dit heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats kunnen
snel groeiende soorten gedurende kortere tijd door vogels gevangen worden darr lairgzame groeiers en hebben daardoor al minder te lijden. D i t
verklaart, althans gedeeltelijk, het lage cijfer der Diprionsoorten,
In de
tweede plaats doen zich hier de factoren gelden, die wij bij de voedselsamenstelling al bespraken, nl. de opvallendheid en de smakelijkheid. ^
Semiothisa heeft ondanks zijn uiterst langzame groei een zeer laag praedatiepercentage en dit is stellig te danken aan^zijn prachtige camouflage.
Het praedatiepercentage van Diprion frutetorum en D. virens is behalve
door hun snelle groei ook stellig laag omdat de mezen ze niet graag lusten.
Bij de normale, lage bevolkingsdichtheid blijkt het praedatiepercentage
voor enige soorten (Acantholyda, Panolis, Ellopia, verder Evetria (1947)
en de nonrups (1948)) tamelijk hoog te zijn, vooral wanneer men in
aanmerking neemt, dat naast de mezen nog andere vogels, parasieten en
roofdieren onder de geleedpotigen op dp rupsenpopulatie inwerken. s
1
) Deze soort wordt ook voor I V (nl. de gehele winter door) door vogels gegeten en
later als pop. (De pop hangt aan dikke takken).
,
'
2
) Het cijfer voor Bupalus is gebaseerd op de dichtheid van gezonde poppen in
Maart

'
.

"

r

,
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W a n n e e r wij het aandeel der andere vogels op V3 v a n dat der mezen
-schatten, blijven wij m.i. aan de voorzichtige kant. Globaal getaxeerd
werd dan van de halfwassen Panolis-tupsen in 1947 49 % , in 1948 32 %
door de vogels gedood. In het eerste jaar bereikte omstreeks *20 % , in "
het tweédè omstreeks 1 0 % het popstadium. V a n de totale sterfte, die
tussen het halfwassen en het popstadium voorviel, kwam dus een aanzienlijk deel voor rekening van de vogels. A a n de grote sterfte, die vóór
het halfwassen stadium optreedt, hebben de vogels echter part noch deel.
Niettemin zou bij plotselinge afwezigheid van vogels een aanmerkelijk
groter aantal rupsen kunnen verpoppen.
. f
.
V a n de sterk door mezen aangetaste soorten zijn Panolis, Evetria en dé nonrups berucht. Intussen is het hoge praedatiecijfer van^Evetria be~
driegelijk, want in zijn haardgebieden (jonge aanplanten-eri vliegdennen)
heeft de dennenlotrups stellig weinig van mezen te lijden. D e beide
overige sterk vervolgde soorten (Acantholyda en Ellopia)
vormen in
Centraal-Europa wel plagen, maar bij ons zelden of nooit. Het "zelfde
' geldt voor de meeste soorten, die blijkens de tabel weinig of niet vervolgd
.worden..,
' .
• / :„ ;
D e drie Dipr/on-soorten, die hieronder, horen, zijn niet de verwekkers
van de gevreesde bladwespplagen, D e soort, die. dit doet (Z). pini) is
echter stellig ook weinig in trek bij de vogels. Het is intussen niet uit-,
gesloten, dat de cocons van Diprion (voor zover ze niet onder de grond
liggen) sterker aangetast worden. In de midzomer worden deze door
alle mezen van de takken gezocht en uitgegeten. - Een praedatiecijfer
kunnen wij echter niet berekenen. . '
\
. , In de tabel is geen cijfer voor spinnen opgenomen. D i t wacht op de
uitwerking van het verzamelde materiaal. Zeker is intussen, dat van de :
groep als geheel genomen slechts een geringe tol geheven wordt. Een
merkbare begunstiging van de rupsen door het wegvangen van spinnen
v
treedt dus waarschijnlijk niet op.
- •
Deze uitkomsten golden een dennenbos met nestkasten. W a r e n de
kastjes er niet geweest, dan zou het verbruik der mezen ongeveer met
2
/ 5 verminderd zijn (zie A a n h . I I ) . D a t der andere vogels zou echter
gelijkgebleven zijn; H e t verbruik van alle vogels zou dus ongeveer met
3/10 gedaald zijn.
*. ' •
*
-~ .
;" • "
Zoals al gezegd, werden alle hier medegedeelde cijfers bijeengebracht „
vin één bepaald dennenbos, dat van de Z w a r t e Berg bij Hulshorst. D e
uitkomsten zouden daarom incidenteel kunnen zijn. Het was' dus van,
belang om .vergelijkende waarnemingen te doen in andere typen van
dennenbossen. I n deN zomer van* 1948 deden wij globale metingen van de
bevolkingsdichtheid van enige rupsensoorten in zulke andere bossen:
twee vrij oude, hoge bossen van ongeveer de- zelfde boniteit als de Z w a r t e
Berg en een vrij laag bos van slechte boniteit. D e eerste twee hadden
een aanmerkelijk dichtere vogelbevolking dan de Z w a r e Berg, het laatste
een ijlere. Het bleek, dat de voedselhoeveelheid in de vier bossen onge^
veer dezelfde reeks vertoonde als de „vogeldichtheid. Alleen in het slecht
gegroeide bos kregen wij aanwijzingen voor een geringe disproportie tussen voedsel en vogels. Hier moet het praedatiepercentage iets lager
geweest zijn dan in de beide hoge bossen, waar het ongeveer dezelfde
waarde g"ehad zal hebben als op de Zwarte .Berg. "'
In de toekomst moet deze vergelijking herhaald worden en uitgebreid

f
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tot bossen van andere houtsoorten. Vooral gemengde bossen hebben
een aanmerkelijk grotere vogelbevolking en het zou van belang zijn, hier
praedatiepercentages te bepalen. M e n zou zich daarbij tevens de vraag
moeten stellen, of de vogels bijdragen tot de betrekkelijke stabiliteit, die
de fauna van gemengde bossen kenmerkt ( V o û t e
10).
Het voedselverbruik

bij kleine aantalsstijgingen

van één

prooisoort.

Zoals al gezegd, had de wijziging van het verbruikscijfer bij een kleine
stijging van de bevolkingsdichtheid van een prooidiersoört onze bijzondere belangstelling. N u is het totale verbruik in een bepaald bos gelijk
aan het product van het verbruik per hoofd en het aantal mezen. D i t
laatste cijfen schommelt van jaar op jaar, maar die schommeling wordt
niet bepaald door de voedselhoeveelheid in de voorzomer. M.a.w., het
verband tussen het totale verbruik door mezen en dé dichtheid van de
prooisoort in Icwestie wordt in principe bepaald door de relatie tussen
het verbruik per hoofd en deze dichtheid. Deze samenhang gingen wij
na. W e deden over dit onderwerp nog weinig ervaring op, maar wat wij
ervan zagen, wijst in een duidelijke richting. Tabel 2 bevat de cijfers
voor de beide soorten, die het makkelijkst te onderzoeken waren.
Tabel 2.
Panolis'
>
Gem. bevolkingsdichtheid Juni (ex. per m-)
Gem. aant. aangebrachte ex, per dag per
jonge mees {leeftijd 10—20 dagen)
Acantholyda'
^
"
Gem. bevolkingsdichtheid Juni (ex. per m-)
Gem. aant. aangebracht ex. per dag per
jonge mees (leeftijd 10—20 dagen) '

• : .
1947
1.26
, 15.7
ca.

0.Ó6

ca,

3.5

1948
" 0.46
. <
- 10.5
0.80
19.5

Beide soorten zijn zeer in trek bij de mezen ; samen maken zij in Juni
een groot deel van het voedsel uit.
Het valt nu op, dat zowel Panolis als Acantholyda
in het jaar, "waarin zij het schaarst waren, naar verhouding meer gegeten werden dan in
het jaar, waarin zij algemener waren, Panolis was in 1948 het minst talrijk,
Acantholyda in 1947. D e oorzaak van de sterke achtervolging van Panolis
in Juni 1948 was'niet, dat de totale voedselvoorraad toen gering was.
Integendeel, naast Panolis kwam een groot aantal Acantholyda
voor,
dat juist betrekkelijk weinig aangetast werd.' V o o r het relatief hoge
Acantholyda-verbruik
in 1947 geldt mutatis mutandis de zelfde redenering. Z o d r a een van beide soorten maar~iets talrijker werd, keerden de
mezen zich blijkbaar van haar af, althans in zekere mate. Ik zoek de
verklaring van het verschijnsel hierin, dat de vogels de neiging hebben
om hun menu zo veelzijdig mogelijk te maken en dus tegengaan, dat een
bepaalde soort er sterk in domineert. W e : kregen meer aanwijzingèn in
die richting. Bovendien vond ik in de literatuur een opgave van gelijke
strekking. S t e i n f a t t (7) onderzocht het voedsel van mezen tijdens
een plaag van de non in Oost-Pruisen. O n d a n k s de grote talrijkheid
van de rupsen, maakten deze zelden meer dan 50 % van het voedsel uit.
D e relatieve talrijkheid in het milieu was ongetwijfeld veel groter. D i t
zou erop kunnen wijzen, dan nonrupsen als zodanig geen geliefd voedsel
zijn, maar onze waarnemingen leerden, dat bij lage bevolkingsdichtheid

het tegendeel geldt. Waarschijnlijk hadden ook Steinfatts mezen zich
enigszins varnde tè talrijke nonrupsen afgekeerd. •
O n z e waarnemingen duiden er dus op, d a f zo'n afkeer zich al bij geringe aantalsstijgingen van een prooidiersoort doet gelden. Volledige
zekerheid daarover kunnen wij pas krijgen, wanneer wij meer voorbeelden hebben leren kennen. O n z e voorlopige conclusie moet echter luiden,
dat het percentage van praedatie door mezen ook bij kleine toenemingen
van de dichtheid van een bepaalde soort sterk daalt. D i t houdt in, dat
zij zelfs dan niet bijdragen tot de vorming van een sterfteoverschot. Evenals bij de grote plagen schijnen de mezen dus bij zo'n geringe concentratie geen rol van betekenis te spelen als bestrijders.
W a t wij juist vonden, is'op het eerste gezicht in tegenspraak m e f de
ervaring die men bijv. tijdens een Torfr«:-plaag kan opdoen. M e n ziet
de mezen dan keer op keer naar de aangetaste bomen vliegen. Deze
tegenspraak kan slechts schijnbaar zijn. Het is zeker,- dat de mezen in
zulke gevallen niet uitsluitend op de aangetaste bomen fourageren. M e n
zou dé voedselsamenstelling en de verdeling der prooidieren in het milieu
quantitatief moeten kennen om nader commentaar te kunnen leveren.
Conclusies

'

.. *

1. W a n n e e r er eenmaal een plaag van een rups of bladwesplarve in het
bos uitgebroken is, wordt er door mezen slechts een zeer laag percentage
van de dieren weggevangen. D a t er als regel na enige tijd een sterfteoverschot en dus daling van het aantal optreedt, is aan andere factoren /
te danken.
2. Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat de mezen ook bij geringe aantalsuitbreidingen van eén prooisoort niet bijdragen tot het optreden van een
sterfteoverschot. Vermoedelijk is dit te 'wijten aan hun afkeer van een
eenzijdig menu. In het dennenbos schijnen zij daarom een bepaalde prooisoort al met minder ijver op te zoeken, zodra deze maar iets talrijker dan
normaal wordt. Het is mogelijk, dat deze afkeer in gemengde bossen
met hun meer gevarieerde fauna pas optreedt bij een'sterkere vermeerdering van een prooisoort. Als dit waar is, zouden de mezen in zulke
bossen wel een belangrijk aandeel kunnen hebben "aan het opruimen van
beginnende concentraties! Dit kan alleen door verder onderzoek nagegaan
worden. v
- . ,
3. Bij de normale, lage bevolkingsdichtheid van de prooisoorten heffen
de mezen in het dennenbos een tamelijk hoge tol van de grotere stadia,
van enige, maar niet van alle economisch belangrijke rupsen en bladwesplarven (zie tabel 1). In hoeverre de vogels hierdoor de kans op het
uitbreken van plagen beïnvloeden, is niet te zeggen. D e geringe, elk jaar
weerkerende schade door vreterij van deze insecten reduceren zij wel.
M e t deze schade wordt in de bosbouw echter niet gerekend.
4. W a n n e e r men nestkastjes aanbrengt in een dennenbos, kan het totale
insectenverbruik door vogels in een gunstig geval bijna met de helft toenemen. Het ophangen van meer dan 6 nestkastjes per 10 hectare heeft
in dennenbos geen zin. '
\ . .
.,
5. Een oordeel over de economische betekenis van de mezen k a n ' n o g
niet uitgesproken worden. O f het ophangen van nestkastjes in productiebossen economisch voordeel oplevert, is düs niet zeker, maar ook stellig
niet uitgesloten. D e aantrekkelijkheid van het bos wordt er natuurlijk
"wel door verhoogd. - _
'

104
LITERATUUR
1. E s c h e r i e h , K. Die Forstinsekten Mitteleuropas. Berlijn 1914—1942.
2. K l u y v e r , Hi N. Bijdrage tot de biologie en ecologie van de spreeuw. Versl.
Meded. Plantenziektenkund. Dienst, no. 69, 1933.
3. P ä l m g r e n , P.-Zur Biologie von Regulas reguhis und Parus afcicapiUus. Acta zool.
Fennica, 9, 1, 1932.
'
4. —
. Nahrungsmilieu und Nahrung von Vögeln in quantitativem Vergleich. Die
Naturwissenschaften. 41, 43, 1938.
.
,
'
s
5. R i tiz e m a B o s, J. De beteekenis der insektenetende vogels voor de bodemkuituur.'
Tijdschr. ov. Plantenziekten, 12, 105, 1906. ,
'
6. R ö r i g, G. Studien über die wirtschaftliche Bedeutung der insektenfressender^
Vögel. Arb. Biol. Abt. I. Land- und Forstwirtsch., 4, 1, 1905.
7. S t e i n f a 11, O . Die Beziehungen zwischen Vogelwelt und Nonne in der Rominterheide anlässlich der letzten Massen Vermehrung. Monogr. z. angew. Entomol.
15, 405, 1941.
8. T i n b e r g e n , L. De sperwer als roof vijand van zangvogels. Ardea, 34, 1, 1946.
9.
Binnenin een'nestkast. De Lev. Natuur, 51. 129 en 145, 1948. .
10. V o ü t e , A . D . Regulation of the density of thè ïnsect-populations in virgïn-forests
and culüvated woods. Arch. néerl. de Zool., 7, 435, 1946.

AANHANGSEL
I. Bewerking

der twijgmonsters

•

'

.
,

Bij het uitzoeken van de twijgmonsters werden de loten van de jongste, de één jaar
oude en de twee jaar oude jaarklasse gescheiden. Naderhand werden de naalden afgeplukt en geteld (door weging van het geheel en van uitgetelde steekproeven). O m nu de
„oppervlaktewaarde" .van het twijgmonster te vinden, werd het aantal naalden van de
één jaar oude klasse gedeeld door het aantal van deze naalden, dat gemiddeld boven
1 m 2 bos'oppervlakte voorkomt. Dit moest echter eerst bepaald worden. Daarvoor werden
de relatieve talrijkheid der naaldgroepen in het voorafgaande jaar en de grootte van
de naaldval in het geding gebracht Fig. 5 geeft de methode schematisch weer. Bij dit
Voorbeeld droeg een „gemiddelde" -twijg in de voorafgaande zomer op iedere 100 jonge

naalden 120 oudere. In de loop van het jaar viel een deel van de jonge naalden af.
Blijkens tellingen van de lidtekens 15 op de 100 oorspronkelijk aanwezige. Bovendien
vielen er 120 — 60 = 60 oudere naalden. De totale naald val bedroeg dus 60 + 15 = 75.
Dit cijfer is dus uitgedrukt in relatieve maatstaf, waarbij het oorspronkelijk aanwezige
aantal jonge naalden op 100 gesteld is. De naaldval kan echter ook in absolute eenheden
gemeten wörden. Weet men eenmaal het aantal naalden, dat gemiddeld per vierkante
nieter in'de betrokken tussenperiode gevallen is, dan kunnen de verschillende relatieve
cijfers tob absolute herleid worden. Het gemiddeld aantal één jaar oude naalden, dat in
het voorjaar boven een m 2 gevonden wordt, bedraagt dan bij.v. 85/75 maal het aantal
v
naalden, dat per m- gevallen is.
•
.
'
1
Deze methode kan alleen goede uitkomsten geven, wanneer men een behoorlijk aantal
grote twijgmonsters onderzoekt* waarin de twijgen van alle hoogteniveaus vertegenwoordigd zijn. Zij is daardoor erg bewerkelijk. Bovendien moet men beschikken over een
betrouwbare waarde voor de gemiddelde naaldval.
Voor dit laatste doel plaatsten wij, verspreid door het hele bos, aanvankelijk 20, later
40 vangbakjes van 20 X 20 cm2 oppervlak. Deze werden om de 1—2 maanden geleegd.
De inhoud' werd uitgeteld ; daarbij zorgden wij ervoor, de voetstukken van door insecten
opgevreten naalden niet over het hoofd te zien. De spreiding van de uitkomsten der afzonderlijke bakjes viel erg mee dank zij het feit, dat ons bos zeer homogeen is. De .gemiddelde waarde voor alle bakjes had steeds een standaardfout van minder dan 4 % .
Al deze waarnemingen moesten ieder jaar opnieuw gebeuren, daar het aantal gevormde naalden <van jaar op jaar uiteenloopt." De uitkomsten gelden natuurlijk alleen
voor het bewuste bos.
•
• f
'
W i j vonden, om enkele voorbeelden te geven, de vólgende cijfers: Gemidd. aantal één
jaar oude naalden per m?: Juni 1947 32400, Juni 1948 28400 (standaardfout 5.5%) . De
totale naaldmassa (alle jaarklassen) bedroeg: Mei 1947 ca. 38000 per m 2 , Juni 1947
ca. 70000, Februari 1948 ca. 45000. Het zomertij fer geeft, bij herleiding tot een hectare
bosoppervlakte, het astronomische'getal van 700 millioen.
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invloed

van

nestkastjes

op de vogclbcvolking

in

dennenbossen.

In 1946 en 1947 namen wijl) Q p d e Zwarte Berg een proef over de invloed van nestkasten op de grootte van de mezenbevolking. In de ene helft van het terrein (28.6 ha)
werden 40 -nestkasten opgehangen, in de andere helft (34.4 ha) de reeds aanwezige
kastjes weggenomen (behalve één, die vergeten werd 1), De uitkomst was heel duidelijk. Gemiddeld over de belde jaren werden de volgende dichtheden gevonden, uitgedrukt
in paren per 10 hectare:
*
'
,
<
Helft met 40 nestk. . Helft met 1 néstk.
. .
Koolmees
'
1.9
,
0.2
Pimpel
0.6
.
0.1
Zwarte mees "
1.3
'
1.4 0
Kuifmees
2.0
^
1.9
.
'
Totaal mezen
'..5.8
„.
*
3,6
4
Roodstaart
0.3
0.0 .
De roodstaart is toegevoegd omdat dit ook een typische bewoner van nestkastjes is.
Koolmees, pimpel en roodstaart bleken afhankelijk van de kastjes. Zij mijden terreinen,
waar geschikte holen ontbreken. Zwarte mees en-kuifmees daarentegen bekommerden
zich niet om de kastjes. Deze beide soorten broeden in ons waarnemingsterrein meestal in
vermolmde tronken en in holen iii de grond. Dit geldt voor vele dennenbossen. ...
In beide jaren was niet meer dan een kwart van de aanwezige nestkasten bewoond.
Het is dus niet Waarschijnlijk, dat een verdere iverhoging van hun aantal de dichtheid der
mezen, althans In de bewuste helft van het proef terrein, verhoogd zou hebben.
, W a t koolmees en izwarte mees 'betreft vond ik in 1941—1943 een soortgelijk resultaat
bij vogel tellingen in een aantal verschillende dennenbossen op de Noord-Veluwe f
.
>

<
'

'

.

Koolmees
Zwarte mees'

Met nestkasten
Aantal ha
Paren per
onderzocht
10 ha

33
52

2.3
' 4.6

Zonder nestkasten
Aantal ha
Paren per
onderzocht
10 ha

84
93

.
r

J

1.4
4.9

Het verschil was hier bij de koolmees geringer, vermoedelijk daar er in verschillende
hogere bossen een klein aantal loofbomen met holten was.
;
*) A. C. P e r d e c k , P. S e v e n s t e r en H. V e l d k a m p werkten hieraan mee.

