Korte Mededelingen
Bij het zoeken naar een
partner kunnen verschillende
strategieën worden gevolgd.
Onderzoekers ontdekten dat
bij Koolmezen sommige mannetjes brutaal en zeer actief
hun partner zochten, maar
andere mannetjes namen daarvoor juist een veel afwachtender houding aan.
Foto: Wim Smeets.

water boven een plaat 30,9 °C te zijn.
Vanwege de sterfte is de visserij op kokkels
beperkt. Scholeksters kunnen het moeilijk
krijgen, omdat zij kokkels eten.

Zie ook: https://www.nu.nl/dieren/5427056/massale-sterfte-kokkels-in-waddenzee.html.
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Verschillen in paarvorming
Veldonderzoek toont aan dat brutale mannetjeskoolmezen vol inzetten op partnerkeus.
Ook maken zij zeer veel werk van het aan
zich binden van een vrouwtje. Bescheiden
mannetjes daarentegen hebben voornamelijk
een meer afwachtende opstelling. Daarbij
spannen ze zich in om brede, vrijblijvende
relaties te bereiken met de overige, nog beschikbare vrouwtjes. Paarvorming is voor alle
dieren een essentiële zaak. Met het onderzoek
vanuit het Departement voor Zoölogie van de
Oxford Universiteit onder Koolmezen wilde
men de vraag beantwoorden waarom bij tal

van diersoorten er zoveel verschil bestaat in
de verwervingsstrategie tussen mannelijke
dieren van dezelfde soort. Jarenlang werden honderden Koolmezen gevolgd in hun
paarvormingsproces. De meest proactieve
mezenmannetjes richtten hun volle aandacht
en tijdsbesteding op hun toekomstige partner.
Zelfs ruimschoots voordat er werkelijk gepaard werd. De minder doelgerichte mannen
verdeelden hun aandacht onder meerdere
vrouwtjes en vormden pas een definitief
koppeltje wanneer het tijd was om te paren.
Blijkbaar hebben beide vormen hun bestaansrecht. De onderzoekers hopen dat hun eerste
bevindingen anderen zullen stimuleren om
de invloed van karakterverschillen die een
rol spelen bij de paarvorming, te bestuderen.
Wat zijn de voordelen van de ene groep ten
opzichte van de andere en onder welke omstandigheden is dat andersom?
Bron: Nature Ecology and Evolution
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Correcties & aanvullingen
Kruisbek
Bij de afbeelding in het Vogeljaar 66(3), bladzijde 117 staat ten onrechte ‘Goudvink’vermeld. Dat had
uiteraard ‘Kruisbek’moeten zijn.
Raven in Noord-Holland
In het Vogeljaar 66(3):162-163 staat een stukje over de terugkomst van Raven in de Provincie
Noord-Holland. Daarin staat vermeld dat in 2016 voor het eerst sinds heel lang weer broedende Raven in
Noord-Holland waren verschenen. Dat bleek echter onjuist. Reeds in 2006 was er een broedgeval in het
Spanderswoud (gem. Hilversum). In het jaar daarvoor (2005) was in Bantam, een landgoed niet ver daar
vandaan, zelfs al nestelgedrag en een paring van Raven waargenomen.
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