Samenvatting resultaten Mezen-in-Maastricht Project 2017-2018
Vergelijking met Gent
Vorig voorjaar heb ik contact gehad met Dr. Jenny de Laet van de Universiteit van Gent. Zij doet al 5
jaar een vergelijkbaar Citizen Science project in Gent. Het voordeel is dat zij in de buurt van Gent een
“controlebos” gebruikt om haar resultaten uit verstedelijkt gebied te vergelijken met de
broedresultaten van mezen in het bos. Mijn vergelijkingsmateriaal zijn de Schark (een bosrijk gebied
aan de Mergelweg) en de kinderboerderij van de Heeg (met veel fruitbomen en ernaast een flinke
oppervlakte aan volkstuintjes). Ik zal in onderstaande samenvatting waar van toepassing de
vergelijking maken met de resultaten uit Gent. De onderzoeksgebieden in Gent worden ingedeeld als
rood (sterk verstedelijkt), geel (semi verstedelijkt) en groen (weinig verstedelijkt). Ik heb Jenny
kaarten van Maastricht gestuurd en zij “classificeert” Maastricht als semi-verstedelijkt. Jullie
bevindingen heeft zij dan ook gebruikt bij de analyses van haar resultaten voor mezen die broeden in
semi-verstedelijkt gebied.

Bezetting nestkasten:
2017: 50 kasten, 20 bezet (40%)
2018: 83 kasten, 39 bezet (47%)
In 2018 een hogere bezetting dan in 2017 dus. Dat is positief en kan te maken hebben met het feit
dat mezen moeten wennen aan een nieuwe kast en deze wellicht het eerste jaar niet gebruiken. Op
beide onderzoek locaties buiten Maastricht (Kinderboerderij de Heeg en de Schark) zag ik echter in
2018 ook een hogere bezetting van de nestkasten dan in 2017. Waarschijnlijk spelen andere factoren
hier dus ook een rol bij (overleving van mezen tijdens de winter, beschikbaarheid van voedsel in het
vroege broedseizoen?).

Verdeling koolmees- en pimpelmees legsels:
1e legsels:

2017
2018

koolmees pimpelmees
1e legsel
1e legsel
5
7
20
13

Totaal 1e
legsels
12
33

% 1e
legsels
60%
85%

koolmees pimpelmees
2e legsel
2e legsel
3
5
6
0

Totaal 2e
legsels
8
6

% 2e
legsels
40%
15%

2e legsels:

2017
2018

Broedende pimpelmees bij
Manon in Mariaberg

Wat valt er op:
- In 2017 waren er procentueel gezien meer 2e legsels dan in 2018. In 2017 begonnen mezen vroeg
met de eerste legsels (warme periodes in het vroege voorjaar), waardoor er meer tijd over bleef voor
een tweede leg
- Pimpelmezen hebben over het algemeen veel minder vaak een 2e legsel dan koolmezen. 2017 was
in dat opzicht dus een heel bijzonder jaar. 2018 laat een veel gangbaarder resultaat zien.
- In 2017 waren 8 van de 20 legsels van de koolmees (40%) en 12 van de 20 legsels van de

pimpelmees (60%).
- In 2018 waren 26 van de 39 legsels van de koolmees (67%), terwijl
13 van de 39 legsels van de pimpelmees waren (33%).

Ei- stadium:
koolmees
2017
2018
eerste 1e ei
24-3-2017 30-3-2018
gemiddelde 1e ei 30-3-2017 10-4-2018

pimpelmees
2017
2018
1-4-2017 8-4-2018
3-4-2017 13-4-2018

Het eerste ei:
Het állereerste ei uit het project dit jaar werd gemeld door Herman
uit Heugem op 30 maart 2018 (zie foto; 2 eieren in zijn nestkast op
31-3-2018). Zijn koolmees koppel was er dus vroeg bij. In 2017 werd
het eerste ei gemeld op 24 maart, bijna een week vroeger dus.

De eerste eieren van het MiM
project in 2018 bij Herman in
Heugem

Wat valt er op in het MiM project (zie tabel):
- In 2017 begonnen zowel koolmezen als pimpelmezen gemiddeld meer dan een week eerder met
leggen dan in 2018. Mezen “voorspellen” aan de hand van de temperatuur wanneer de rupsenpiek
zal optreden (periode waarin rupsen van de wintervlinder in overvloed aanwezig zijn) en stemmen
daar de start van de eileg op af.
- Zowel in 2017 als in 2018 beginnen koolmezen gemiddeld eerder met leggen dan pimpelmezen.
Dat is landelijk gezien niet zo (t/m 2017) en ook op de Schark en de kinderboerderij is dit niet het
geval. Daar leggen pimpelmezen over het algemeen eerder dan koolmezen. Zou dit een stadskoolmezen-eigenschap zijn?? Ook in Gent werd afgelopen jaar gevonden dat koolmezen eerder
legden dan pimpelmezen, maar uitsluitend in de sterk verstedelijkte (rode) gebieden.

Beginnen mezen in de stad eerder met leggen?
Als we in bovenstaande grafieken de gemiddelde eerste eileg datum vergelijken voor de mezen uit
het MiM project en de mezen die op de Schark en op de Kinderboerderij broeden, zien we dat met
name de koolmezen in de stad eerder beginnen met de eileg dan de koolmezen op de andere
locaties. Voor de pimpelmezen geldt dit minder uitgesproken.

In Gent:
Uit het onderzoek in Gent blijkt dat zowel koolmezen als pimpelmezen in álle verstedelijkte gebieden
(dus rode, gele en groene gebieden) eerder beginnen met leggen dan in het controlebos. Mezen in
de stad leggen dus vroeger dan mezen buiten de stad. In voorgaande jaren werden dezelfde
resultaten gevonden. Wat we in Maastricht zien gebeuren is dus vergelijkbaar met de resultaten in
Gent (voor koolmezen althans).
Legselgrootte:
In 2018 waren er in het MiM project twee legsels met 11 eieren; een koolmees legsel bij Herman in
Heugem (ja, van diezelfde vroege koolmezen, foto links) en een pimpelmees legsel bij Erica in het
Frontenkwartier. Voor koolmezen is een legsels met 11 eieren echt groot, bij pimpelmezen komt dit
vaker voor. In 2017 hadden de pimpelmezen van Erica (zelfde vrouwtje!) ook het record met maar
liefst 13 eieren (foto rechts).

koolmees
2017
2018
gem. legselgrootte
1e legsel
gem. legselgrootte
2e legsel

pimpelmees
2017
2018

7,6

8,6

10,43

9,3

7,3

6,6

6,6

nvt

Wat valt er op in het MiM project (zie tabel):
- Pimpelmezen hebben gemiddeld grotere 1e legsels dan koolmezen (dat is ook landelijk zo)
- 1e legsels zijn gemiddeld groter dan 2e legsels (dat is ook landelijk zo)
- Koolmezen hadden in 2018 grotere eerste legsels dan in 2017, pimpelmees juist kleinere (dat is ook
landelijk zo)
Wat valt er op als we MiM vergelijken met andere locaties (zie grafiek):
- De gemiddelde legselgrootte van de mezen in stad is vrijwel gelijk aan de legselgroottes die ik vind
op de Schark. Dat geldt voor zowel kool- als pimpelmezen.

- De gemiddelde legselgrootte van mezen op de kinderboerderij lijkt iets hoger te liggen dan de
legselgroottes in de stad en op de Schark
In Gent
In Gent werd gevonden dat stadsmezen gemiddeld één ei meer leggen dan bosmezen. De mezen in
de minder verstedelijkte zones (geel en groen) hadden daarbij grotere legsels dan de mezen in de
sterk verstedelijkte (rode) zones.

Broedsucces:
Het broedsucces wordt berekend door het aantal uitgevlogen jongen te delen door het aantal
gelegde eieren. Het zegt dus iets over het aantal eieren dat resulteert in een uitgevlogen jong.
Rekenvoorbeeld:
Een koppel heeft 10 eieren gelegd. Daarvan zijn er 8 uitgekomen. Van de 8 uitgekomen jongen zijn er
3 dood gegaan en 5 uitgevlogen. Het broedsucces is dan 5/10 = 0,5 = 50%.
Er waren in 2018 maar liefst 4 koolmees nesten met een broedsucces van 100% (bij Brechje op
Campagne, bij het UWC in Amby, bij Martijn in Biesland en bij Ilona in Vroendaal). Het allerbeste
resultaat haalden de koolmezen van Brechje op Campagne (zie foto); daar vlogen maar liefst 10
koolmees jongen uit. Van de 13 pimpelmees nesten was er geen een met een broedsucces van 100%.
Het hoogste broedsucces van pimpelmezen was 90% (bij Iris in Boschpoort en bij BSO Suringar in
Heer).

Jonge koolmezen van Brechje
Jonge pimpelmezen van Iris

koolmezen 1e legsel
kast
broedsucces
M13-1
Brechje
100%
M25-1
UWC
100%
M13-4
Martijn
100%
M27-3
Ilona
100%
M28-2
Peter A
90%
M16-2-2
Mirian
89%
M11-7
Kim
88%
6243-1
Anke
78%
M12-13
Lilian
71%
M14-3
Imke
71%
M18-2
Mark
71%
M14-1
Silivina
67%
M21-1
Tineke B
56%
M17-4
Désirée
50%
M12-1
Reinout
50%
M29-2
Herman
45%
M12-5
Mariette
43%
M15-2
Dominique
38%
M12-7
Diana
0%
M27-2
Jolieke
0%
koolmezen 2e legsel
kast
broedsucces
M25-2
Thera
100%
M15-1 Daniëlle
100%
M27-5
Anette
71%
I1
Ine
44%
M18-1a
Giel
0%
M13-8
Peter V
?

kast
M19-3
M27-4
M16-2
M19-2
M14-2
M23-1
M13-10
M28-1
M17-1
J1
M11-5
M12-11
M12-12

pimpelmezen 1e legsel
broedsucces
Iris
90%
BSO Sur
90%
Mirian
88%
Cynthia
67%
Manon
67%
Carlo
44%
Petrus en Paulus
30%
Mariet
20%
Erica
18%
Janneke
11%
Ans
0%
Myrthe
0%
Lilian
0%

N.B.: Van een aantal tweede legsels wist ik het aantal gelegde eieren niet en daarmee is het
berekende broedsucces wellicht niet helemaal juist. Ik wil het broedsucces van de tweede legsels dan
ook niet vergelijken met bijvoorbeeld landelijke gemiddelden.
Broedsucces 1e legsel:
Om een beter beeld te krijgen van wat dat broedsucces nou eigenlijk inhoudt, heb ik de
broedsuccessen van 1e legsels van koolmezen en pimpelmezen voor de Schark en de kinderboerderij
ook toegevoegd. Nestkast vertegenwoordigt het landelijk gemiddelde (deze organisatie verzamelt
alle gegevens die in Nederland ingestuurd worden).

Wat valt er op:
- 2018 was een succesvol jaar (op alle locaties en voor zowel kool- als pimpelmees)!!
- Koolmezen in het MiM project scoren in 2017 en 2018 minder goed dan de landelijke gemiddelden
en de koolmezen op de kinderboerderij. De koolmezen op de Schark doen het zelfs nóg minder goed
dan de koolmezen in de stad.
- Wat vooral opvalt is dat de pimpelmezen in de stad zowel in 2017 als in 2018 een zeer laag
broedsucces hebben.
In Gent:
In Gent was het broedsucces van beide mezen soorten in de stad aanzienlijk lager dan van de mezen
in het bosgebied. Met name mezen in de semi verstedelijkte omgeving scoorden lagere
broedsuccessen.
In Maastricht is de Schark eigenlijk het meest te vergelijken met bosgebied. De resultaten uit Gent in
mijn achterhoofd houdend, vind ik het opvallend dat de koolmezen op de Schark niet beter scoren
dan de koolmezen uit het MiM project. Maar vergeleken met de landelijke gemiddelden hebben ook
de koolmezen in Maastricht een lager broedsucces.
Waar gaat het mis met die mezen in de stad?
Een laag broedsucces kan het resultaat zijn van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan eieren
die niet uit komen, een hoge predatiedruk, wegvallen van (een van de ouders), een tekort aan
voedsel, hitte, enz.
In de winter is de stad voor mezen een aantrekkelijke plaats. Er is voedsel genoeg te vinden en er zijn
meer dan genoeg schuilplaatsen (nestkasten, maar natuurlijk ook onder daken, in spouwen, enz). Als
mezen echter een nestje jongen moeten grootbrengen, hebben ze andere voedselbronnen nodig dan

tijdens de winter. Jonge mezen hebben rupsen, spinnen, vliegen, etc nodig om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Juist deze voedselbronnen zijn in steden veel moeilijker te vinden. Maar ook katten zijn
een gevaar in de stad. Een aantal concrete voorbeelden:
De pimpelmezen van Ans
Ans woont in de binnenstad van Maastricht. Haar nestkastje hangt op de overloop van het
appartementen gebouw. Een koppel pimpelmezen heeft een nestje gebouwd en vanaf 12 april 9
eieren gelegd. Die zijn alle 9 uitgekomen. Maar al vrij snel begonnen er jongen te verdwijnen.
Waarschijnlijk zijn die dood gegaan en door de ouders zelf verwijderd. Op dag 15 waren er nog maar
3 jongen over die ook nog eens een flinke groeiachterstand hadden. Beide ouders hebben we kunnen
ringen, dus er was genoeg “meeskracht” om te voeren. Het probleem zit waarschijnlijk erin dat er te
weinig geschikt voedsel te vinden was in zo’n stenige omgeving. Links zien we een jonge pimpelmees
uit het nestje bij Ans op dag 15 en rechts een jonge pimpelmees op dag 15 uit een kast op de
kinderboerderij. Uiteindelijk zijn ook de laatste drie jongen dood gegaan en dus hebben deze pimpel
ouders helaas voor niets zo hard gewerkt.

De koolmezen van Mariëtte
“Hi Janneke, vannacht was bizar: er zat een -denk iksteenmarter in de boom die de klep van de nestkast probeerde
te openen. Het duurde even voordat we uit hadden gevogeld
waar het klappende geluid vandaan kwam. Ik heb hem weg
gejaagd en de kast dicht getaped, maar ben wel bang voor
verstoring…”
Dit bericht ontving ik op de ochtend dat ik de jonge koolmezen
bij Mariëtte op Sint Pieter zou gaan ringen. En inderdaad, toen
we de dichtgeplakte nestkast open maakten, bleken 3 van de 6
jongen én de koolmees vrouw dood in de nestkast te liggen.
Aan het bloed was te zien dat er hier sprake was van een
predator en niet van gebrek aan voedsel. We hebben de dode
jongen en de koolmees vrouw uit de kast gehaald en de
andere drie jongen zonder ze te ringen terug gezet. Gelukkig
kwam pa koolmees vrij snel weer voeren en hij heeft de drie
overgebleven jongen nog een aantal dagen gevoerd tot ze
klaar waren om uit te vliegen. Als Mariëtte niet had
ingegrepen, hadden de jonge koolmezen het waarschijnlijk

niet overleefd. Dát voordeel hebben mezen in de stad dan wel: de mens kan goed van pas komen…
De pimpelmezen van Erica
Erica woont aan de rand van de Fronten en had zowel vorig jaar als dit jaar een record aantal eieren:
13 in 2017 en 11 in 2018. Van de 11 eieren zijn er dit jaar 10 uit gekomen, maar op dag 15 waren er
nog maar 2 van de 10 jongen over. Ook in dit geval zijn de dode jongen waarschijnlijk door de ouders
zelf verwijderd. Met twee voerende ouders en de Fronten om in te foerageren (zoeken naar voedsel)
is voedselgebrek waarschijnlijk niet de verklaring voor het sterven van de jonge meesjes. Erica’s kast
hangt echter tegen een stenen muur in de volle zon. Waarschijnlijk heeft de extreme warmte van dit
voorjaar gezorgd voor te hoge temperaturen in de nestkast. Mezen in de stad hebben een veel
grotere kans op oververhitte nestgelegenheden dan mezen in het bos…
De pimpelmezen van Janneke
In mijn eigen tuin op Sint Pieter broeden al sinds 2011
elk jaar pimpelmezen. Twee jaar geleden hebben de
buren twee katten gekocht en dat is dit jaar fataal
geweest voor ons nestje. We hadden een nestje met 9
eieren en daarna 9 jongen. Tot dag 12 hebben beide
ouders de jonge pimpeltjes gevoerd, maar vanaf dag 12
zagen we alleen nog het vrouwtje voeren. In de daarop
volgende dagen gingen er in totaal 5 meesjes dood en
bleven er 4 over die het vrouwtje zo te zien in haar
eentje kon blijven voeren tot ze klaar waren om uit te
vliegen. Op de dag dat het eerste jonge meesje uit vloog,
werd het vrouwtje gepakt door de kat van de buren. De
andere drie jongen bleven achter in de kast. Ik heb er
twee herplaatst in de nestkast van Mariet in de Heeg,
maar ze vlogen diezelfde dag daar al uit. Of de ouders
hun pleegkinderen zijn blijven voeren, weet ik niet. Het
derde jonge meesje hebben we geprobeerd thuis groot
te brengen, maar dat is helaas mislukt.
Vogelbescherming Nederland is hier ook duidelijk over:
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/gevonden-vogeltjes. Maar ik móést het
proberen… Katten zijn in de stad dus een grote bedreiging voor zowel volwassen mezen als voor pas
uitgevlogen jonge meesjes.

De conditie van jonge mezen
Om te kijken in welke conditie jonge mezen zijn, worden ze naast het ringen ook gewogen en hun
tarsus wordt gemeten (dat is de afstand van de enkel tot de tenen). Belangrijk is dat dit bij alle
jongen gebeurt als ze 15 dagen oud zijn, zodat de gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden.

Gewicht
Kijkend naar de gewichten van de jongen op dag 15, valt op dat de jongen van koolmezen in de stad
lichter zijn dan de jongen op de kinderboerderij of de Schark. Jonge pimpelmezen zijn zowel in de
stad als op de Schark een stuk lichter dan jonge pimpelmezen op de kinderboerderij. Blijkbaar is op
de kinderboerderij meer of beter voedsel te vinden dan op de andere locaties.

Extreme koolmees jongen MiM
De zwaarste koolmees jongen heb ik gewogen bij Peter in de Heeg,
al waren die waarschijnlijk 16 dagen oud; 9 jongen van gemiddeld
maar liefst 18,2 gram! De 7 overgebleven jongen van Herman in
Heugem wogen het minst; gemiddeld 11,9 gram (hiernaast een foto
van de zwaarste jonge mees in dat nestje). Waarschijnlijk wogen
deze mezen gemiddeld zo weinig doordat het vrouwtje hier niet
meer mee voerde.
Extreme pimpelmees jongen MiM
De zwaarste pimpelmees jongen heb ik gewogen bij Erica in het
Frontenkwartier. Hier waren maar twee jongen over, die door beide
ouders gevoerd werden en zij wogen dan ook 11,3 en 11,7 gram!.
De pimpels in Wolder (basisschool Petrus en Paulus) hadden
blijkbaar veel moeite hun jongen goed te voeren. Op dag 15 wogen
de 9 jongen hier gemiddeld 7,7 gram, terwijl wel beide ouders aan
het voeren waren. De vraag is of voedselgebrek hier een rol speelt
of dat de drukte op het schoolplein de pimpelmezen parten speelt.
In Gent:
In Gent werd gevonden dat vooral de jonge mezen die opgroeien in een sterk verstedelijkte
omgeving een lager gewicht hebben dan de mezen die in het bos groot gebracht worden. De mezen
in een semi-verstedelijkte omgeving of in een weinig verstedelijkte omgeving verschilden in gewicht
nauwelijks van de bosmezen.

Tarsus

In de stad is de tarsus van jonge kool- en pimpelmezen kleiner dan op de Schark of de
kinderboerderij. Dit zegt iets over de mate waarin de mezen volgroeid zijn. Mezen van 15 dagen oud
zijn in de stad dus kleiner dan mezen op de Schark of op de kinderboerderij.
In Gent:
In Gent werd gevonden dat de mezen in het bos het grootst waren en de mezen werden kleiner
naarmate de mate van verstedelijking hoger werd. De kleinste mezen zaten dus in de gebieden met
de meeste verstelijking.

Ringwerk
Zoals jullie weten ring ik alle jonge mezen met een metalen ring (met uniek ringnummer) op dag 15.
Daarnaast probeer ik de adulte mezen te vangen en ze naast de metalen ring ook kleurringen te
geven. Wat levert al dat ringwerk op? Op die manier hoop ik in de toekomst mezen terug te vangen
die ik nu of in de voorgaande jaren heb geringd. De kleurringen zijn vooral leuk voor jullie zelf. Ik
hoop dat jullie zo de mezen kunnen herkennen die bij jullie gebroed hebben als ze weer eens in jullie
tuin verschijnen.
Leuke ring-feitjes in het MiM project:
- Bij Silvina in Mariaberg ringde ik een koolmees man tijdens een nachtcontrole in de winter (3-122017). Deze koolmees man heeft later ook in deze nestkast gebroed. We weten nu dus dat deze
koolmees man al vroeg dit territorium bezet hield.
- Zowel in Bosscherveld bij Cynthia als bij Carlo in Borgharen ving ik pimpelmees vrouwen die al een
metalen ring hadden. Zij bleken beide geringd te zijn in Neerharen in de zomer van 2017.
- Bij Erica in het Frontenkwartier vingen we dezelfde pimpelmees vrouw in 2018 als die we in
broedseizoen 2017 bij haar geringd hadden. Helaas hebben we de pimpelmees man niet terug
kunnen vangen in 2018.
- Bij Mirian en Peter in Daalhof bleek de pimpelmees man van 2017 ook in 2018 weer te broeden.
Helaas hebben we zijn vrouw niet kunnen vangen.
- Bij Peter in de Heeg broedde hetzelfde koolmees koppel van 2017 ook in 2018.

- In mijn eigen tuin broedde in 2018 ook hetzelfde
pimpelmees koppel als in 2017.
- De allerleukste terugvangst is een koolmees vrouw in de
nestkast van Reinout op Sint Pieter (zie foto). Deze
koolmees vrouw heb ik namelijk als nestjong geringd in
de achtertuin van Bea (nabij Slavante) en wel op 22 mei
2015. We weten dus dat ze 4 “kalenderjaren” oud is én
zich nog voortplant. Dat is voor een koolmees al best een
mooie leeftijd!

Hoe nu verder?
Om echt betrouwbare conclusies te kunnen trekken en uitspraken te kunnen doen over hoe goed
mezen “het doen” in de stad, moet mijn onderzoek eigenlijk uitgebreid worden (met meer kasten in
de stad én een controlegebied in een bos in de buurt). Naast het vergelijken van broedsuccessen van
mezen in en buiten de stad, kun je de mezen in de stad ook als monitor gebruiken voor de
groenkwaliteit in de stad. Voldoende en gevarieerd groen is immers noodzakelijk voor succesvolle
voortplanting van de mezen. Een derde functie van mijn onderzoek is het nader tot de natuur
brengen van de (stads)mensen. Meer kennis zorgt voor meer betrokkenheid en voor meer
verantwoordelijkheidsgevoel naar de natuur toe.
Ik ben volop bezig met brainstormen over of en hoe ik het onderzoek een niveau hoger kan gaan
tillen. Daarom nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp en inzet; zonder dat was dit project niet eens
van de grond gekomen!

