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Conclusie en samenvatting

Ringmussen zijn hier talrijk. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze vogelsoort verantwoorde-

lijk is voor het gemiddeld geringe broedende mezenbestand in nestkasten in de boomgaard.

Speciale nestkasttypen of kasten met speciale voorzieningen leidden op de proefboomgaard
tot op heden niet duidelijk in de richting van bevoordeling van meer broedende mezen (speci-

aal Koolmezen) en wering van de Ringmussen.
Het onderzoek wordt gecontinueerd.

Inleiding
In Kesteren in de Betuwe ligt 'De Schuilen-

burg’ een circa 12 ha grote proefboomgaard

van TNO.

Veldonderzoek door studenten in 1970 en

1971* in deze boomgaard heeft aangetoond,

dat mezen gedurende het broedseizoen ge-

schikte predatoren kunnen zijn van de vele

rupsensoorten (Orthosia, Operophtera bru-

mata, Tortricidae), die in de boomgaard
huizen. Ringmussen zijn erg talrijk op ’De

Schuilenburg’. Deze vogelsoort is als preda-
tor van minder grote betekenis gebleken. Bo-

vendien is bekend en vastgesteld, dat de

Ringmus mezen verjaagt bij het zoeken en in

gebruik nemen van aangebodennestkasten.

Gezien het nut van het hebben van mezen in

boomgaarden, zou het ideaal zijn de beschik-

king te hebben over nestkasten, waarin me-

zen wél en Ringmussen niet of slechts in ge-

ringe mate kunnen broeden. Daartoe zijn op

de proefboomgaard pogingen in het werk ge-

steld. Hoewel het onderzoek nog niet is afge-
rond, volgen hierna enige tot nu toe bereikte

resultaten. Vooraf eerst een globale beschrij-
ving van het proefterrein.

Onderzoek heeft uitgewezen dat mezen meer dan mussen van betekenis kunnen zijn als biolo-

gische opruimers van schadelijke insekten (voornamelijk rupsen) in boomgaarden. Zij kunnen

een belangrijk aandeel leveren in het voorkomen van insektenplagen.

Vanaf 1973 zijn op de TNO-proefboomgaard ’De Schuilenburg' pogingen verricht meer broed-

paren van mezen in de boomgaard te krijgen. In deze boomgaard wordt gezocht naar sympa-

thieke mogelijkheden ter voorkoming van schade door insekten, waarbij biologische bestrij-

ding voorop staat.

Speciale nestkasttypen of nestkasten met speciale voorzieningen leidden op de boomgaard niet duidelijk in de

richting van bevoordeling van meer broedselsvan vooral Koolmezen. Foto: Frits van Daalen.
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Het proefterrein
De proefboomgaard is ingericht voor het ont-

wikkelen van een zogenaamd geïntegreerde

gewasbeschermingsschema. Dit schema be-

staat uit de combinatie van biologische be-

strijding enerzijds, en bestrijding met midde-

len van natuurlijke of chemische aard ander-

zijds. Deze middelen moeten selectief wer-

ken, dat wil zeggen dat ze wel het te talrijke

schadelijke insekt doden en de nuttige insek-

ten sparen. Anders gezegd: het geïntegreerde

bestrijdingssysteem probeert zoveel mogelijk

hand in hand te gaan met de natuur; voorop

staat het gebruik maken van parasieten en

predatoren om plaagvorming door insekten

en mijten tegen te gaan of te onderdrukken.

Pijpjeskasten
Als mogelijkheid om dit te bewerkstelligen

ging allereerst de gedachten uit naar het aan-

brengen van een gebogen pijpje in de vlieg-
opening. Is het immers niet zo, dat veel

ouderwetse handbediende waterpompen in

de tuinen 'onbruikbaar' worden gemaakt door

het nestelen van Koolmezen in het inwendige

van deze apparaten!?

De resultaten met deze ’pijpjeskasten’ staan

vermeld in tabel 2. Bij het aanbrengen van de

pijpjes zijn diverse varianten getest (zie figuur

2). Al snel werd duidelijk, dat geen van deze

ontwerpen het resultaat in positieve zin beïn-

vloedden; Ringmussen bleken met gemak

kans te zien hun jongen in de kasten groot te

brengen. Een uitzonderinghierop vormden de

kasten met een 'enkel geknikt pijpje’, maar

deze werden ook door de andere vogelsoor-
ten geweerd.

Opmerkelijk is het feit, dat de kasten met het

'dubbelgeknikte pijpje’ pas vanaf het tweede

seizoen werden benut. Een verklaring voor

het onbewoond blijven gedurende het eerste

seizoen is er niet.

Extra lange pijp in vliegopening
Een volgende poging werd uitgevoerd naar

het idee van wijlen de heer dr. H.N. Kluyver.

Van een drietal normale kasten werden de

vliegopeningen voorzien van een 40 cm lange

PVC-pijp met een doorsnede van 47 mm.

Zouden de mezen deze kasten wel accepte-

ren en de Ringmussen niet?

Het eerste succes, in 1977, was geweldig: in

notabene alle kasten werden broedsels van

Koolmezen grootgebracht! (tabel 3). Dit resul-

teerde voor het volgende seizoen uiteraard

tot uitbreidingvan het aantal kasten met deze

voorziening. Gemakshalve werd als aanvul-

ling gekozen voor houtbetonkasten. Verba-

zend en teleurstellend was het feit, dat de

mussen nü wel kans zagen in deze kasten te

broeden (1 van de 3 houten en 5 van de 8 hout-

betonkasten)! Ook dit experiment werd als

verloren beschouwd, hoewel moet worden

vermeld, dat in deze kasten relatief meer

Koolmezen hebben gebroed in vergelijking

met de normale kasttypen.

28 mm vliegopening als dun metalen plaatje
De volgende poging ringmuswerende kasten

te vinden bestond uit het aanbrengenvan een

dun metalen plaatje met een vlieggat van 28

mm doorsnede voor het 7 mm grotere vlieg-

gat van de kast. Zullen de logge mussen géén

en de meer lenige Koolmezen wél kans zien

deze kasten te 'bemannen'?

Het antwoord op de vraag is te vinden in tabel

4: volop 'bemanning’ door Ringmussen! Ook

dit idee beantwoorde bepaald niet aan het

doel.

Overige bijzondere kasten

Nog vermeld dient te worden, dat op ’De

Schuilenburg’ de boomkruiperkasten, de bon-

tespechtkasten, de steenuilpijp en de steen-

uilkast eveneens door Ringmussen werden

bewoond. Dit impliceert nog eens te meer,

dat de kans op het vinden van een ringmus-
werend kasttype kennelijk erg gering is.

De indeling van het proefterrein is op figuur 1

weergegeven.

1. Beplanting diverse variëteiten appel,

waarop geen middelen tegen insekten en

mijten worden toegepast; leeftijd 2 - 30

jaar. Aan de NW-zijde bevindt zich een

Figuur 1 Globale indeling van het proefterrein.
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smalle bosstrook met opgaandloofhout.

2. Kersenboomgaard, fungerend als barrière

tussen het ’oecologische’ (= 1) en het 'ex-

perimentele' ( = 3) gedeelte; ruim 30 jaar

oud.

3. Experimentele boomgaard onderverdeeld

in 8 verschillende vakken 15 jaar oud; ver-

gelijking van een gebruikelijke chemisch

schema met verschillende varianten van

geïntegreerde gewasbescherming.

2 en 3 zijn omgeven door een windhaag van

els.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden ver-

meld in de tabellen 1 t/m 4. Onder 'bezetting’

van kasten wordt verstaan, dat ten minste

eieren in de kasten zijn gelegd. De getallen

verschaffen kwantitatieve, géén kwalitatieve

informatie.

Bespreking van de resultaten

Uit tabel 1 valt op te maken, dat het aantal

broedende Ringmussen vanaf 1971 t/m 1979

vrijwel constant is gebleven. Een bezetting

van de kasten door 45 - 50 Ringmussen is

kennelijk bepalend voor broedmogelijkheden

voor de circa 12 ha grote boomgaard. Het op-

hangen van extra kasten van 1971 -1974 leid-

de in elk geval niet tot verdere opvoering van

het ringmussenbestand.

Pimpelmezen hebben altijd gebroed in nest-

kasten met een vliegopening van 28 mm.

Hoewel meer 28 mm kasten beschikbaar wa-

ren, bleef het aantal bezette kasten door deze

vogelsoort beperkt tot maximaal 5. Bij voor-

keur werd gebroed in kasten opgehangen in

het bosje ten NW van de boomgaard. Het

aantal Koolmezen, dat in de kasten broed-

den, liep van jaar tot jaar sterk uiteen, name-

lijk van 2 (in 1969) tot 25 (in 1972).

Foto’s: Jan van Waversveld.

Gebogen pijpje in vlieggat.

Lange pijp in vlieggat, diameter binnenwerks: 47 mm.

Lengte 40 cm.

Foto: Jan vanWaversveld.

Dubbelgeknikt pijpje in vlieggat.Enkelgeknikt pijpje in vlieggat.
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Pogingen tot opvoering van het mezenbe-

stand in het broedseizoen door bijvoedering

met pinda’s, vetbollen en zaden in de winters

van 1972/73 en 1973/74 hadden geen duide-

lijke positieve invloed.

De hoogste koolmeesbezetting (1971 - 1973)
viel samen met het ophangen van veel PVC-

kasten*. Deze kasten werden na het broed-

seizoen 1974 verwijderd in verband met de

hoge mortaliteit van jonge vogels in dit kast-

type. Deze mortaliteit was te wijten aan te

hoge temperatuur en luchtvochtigheid in de

kasten. Onverklaarbaar blijft dan evenwel het

veel lagere aantal Koolmezen in de kasten in

1974. Wel lijkt hiermee aangetoond, dat de

circa 12 ha grote boomgaard broedmogelijk-

heden biedt voor 25 koolmeesparen (en mo-

gelijk meer).

Benadering van dit aantal is echter - en dat

geldt zeker sinds 1975 - bij lange na niet meer

gehaald.
Nadat gebleken was, dat mezen belangrijke

predatoren kunnen zijn om plaagvorming van

insekten (vooral rupsen) in boomgaarden te-

gen te gaan, werden sinds 1973 pogingen ge-

daan de koolmeespopulatiebinnen de boom-

gaard op te voeren door het aanbieden van

nestkasten waarin de mezen hopenlijk wél en

*in één of meer kasten zowel broedsel van Ringmus als Koolmees; in 77 in 1 kast broedsel van Ringmus plus Spreeuw.

*‘merendeelPVC-kasten.

Tabel 1. Bezetting vande nestkasten van 1967-1979:totaal bezette Kasten op'De Schellenberg' te Kesteren.

Bovenzijde achterwand voorzien van licht-

doorlatendperspex.

Zijwand is verwijderd voor foto.

Vlieggat in bodem. Zijwand is verwijderd
voor foto.

Metalen plaatje voor vlieggat
van 28 mm.

Foto’s: Jan van Waversveld.

Jaar totaal

kasten

bezette

kasten

aantal %

aantal kasten bezetdoor

Ringmus Koolmees Pimpelmees overige

1967 10 6 60 2 3 1 0

1968 52 18 35 10 7 1 0

1969 55 23 42 19 2 2 0

1970 81 59 73 54 4 1 0

1971 203** 70 34 56 11 3 0

1972 215** 70 34 46 25 3 0

1973 218** 68 31 52 13 3 0

1974 216** 55 26 47 6 2 0

1975 63 53* 84 49 3 2 0

1976 78 48* 62 42 8 1 0

1977 70 57* 81 46 6 4 2

1978 88 57 64 45 5 4 3

1979 100 56* 56 45 7 5 0



Gebogen pijpje.

Figuur 2. Verschillende typen vliegopeningen met pijpjes in

voorwanden van de houtbetonkasten. Ongeveer de helft

ware grootte.

1 x geknikt pijpje.

2 x geknikt pijpje (verticaal)

horizontaal: pijpje zit 90° gedraaid in vlieggat. Ringmus.

Een kleine verstoring doet een broedende Ringmus alsnel denestkast definitiefIe verlaten.

Foto: Rens Veenstra.

Foto: Fred Hess.
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Ringmussen niet, of nauwelijks, Kans zagen'

te broeden.

Hoe verder?

Een meerjarig experiment is gestart in 1979

met series identieke normale houten kasten

(wanddikte 12 mm) met een vlieggatdoorsne-

de steeds één mm oplopend (28,29,30,31 en

32 mm). Doel hiervan is exact vast te stellen

waar bij verschillende vogelsoorten de gren-

zen van mogelijkheden liggen in deze kasten

te broeden. Tevens zijn kasten aangebracht
met een vlieggat in de bodem. Misschien zijn

de mezen wel en Ringmussen niet instaat de

vliegopeningte vinden.

Uit vroeger onderzoek is gebleken, dat met

mezen meer en makkelijker gemanipuleerd
kan worden dan met Ringmussen. Een kleine

verstoring doet een broedende Ringmus al

snel besluiten de kast definitief te verlaten.

In 1980 zal ervaring worden opgedaan met

kasten waarvan een klein deel van de achter-

wand is voorzien van een lichtdoorlatend

perspex plaatje. Mogelijk ervaren de Ring-

mussen dit als hinderlijk en zullen de kasten

mijden; hopenlijk 'denken’ de mezen hier an-

ders over.

U meedenken?

Ideeën uwerzijds over mogelijke bevoordeling

van mezen bij het zoeken en benutten van

aangeboden nestgelegenheid worden erg op

prijs gesteld. U kunt ze kwijl bij Proefboom-

gaard ’De Schuilenburg’ TNO, De Schuilen-

burg 3, 4041 BK Kesteren, tel. 03443 -1216.

Samenwerking

Vergelijkbare experimenten met de zelfde

kasttypen werden door G. van Waversveld en

Jan van Waversveld in een geheel ander bio-

toop uitgevoerd. Ook daar bleek geen van de

kasttypen in het voordeel van de mezen te

werken. De resultaten van deze experimenten

zijn in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

De speciale kasten werden vervaardigd door

G. van Waversveld te Driebergen.

P. Alkema, Prinsenhof 11,4041 BM Kesteren, 08886 -1498.

*zie figuur 2en foto’s.

*1 houtbeton kast bezetdoor Heggemus.

'lnterne rapporten Schuilenburg:
De betekenis van mezen als roofvijanden van schadelijke boomgaardinsekten door: MJ. Sommeyer(l97o).

De betekenis van de Ringmus (Passer montanus L.) als predator van schadelijke boomgaardinsekten door: T. Brugge (1970-

1971).

Tabel 2. Vergelijking van de bezetting door Ringmus (rm) en Koolmees (km) van houtbeton-nestkasten met en zonder een

pijpje in devliegopening op ’De Schuilenburg' van 1973 • 1977.

Tabel 3. Bezetting van de kasten met 40 cm. lange PVC-pijp

in vliegopening, 0 47 mm, van 1977 ■
1979 op ’De Schuilen-

burg’.

Tabel 4. Bezetting van de houtbetonkasten waarvan devlieg-

opening van mm werden voorzien van een dun metalen

plaatje met een opening van 28 mm op ’De Schuilenburg’ in

1978en 1979.

Aantalbroedende Ringmussen bleek vrijwel constant.

Foto: Peter Otten.

vorm pijpje* in 1973 1974 1975 1976 1977

vliegopening kasten bezet kasten bezet kasten bezet kasten bezet kasten bezet

rm km rm km rm km rm km rm km

gebogen, zonder knik 10 7 3 10 10 0 0 — — 0 — — 0 — —

gebogen, met 66n knik 22 0 0 10 0 0 6 1 0 3 0 0 3 0 0

gebogen, m. 2 kn. (vert,) 0 — — 10 0 1 31 26 2 34 22 2 29 24 0

gebogen, m. 2 kn. (hor.) 0 — — 0 — — 10 9 1 10 7 0 10 8 1

geen pijpje, 32 mm 14 13 0 14 14 0 8 8 0 9 8 1 9 9 0

aantal bezetdoor

1977 1978 1979
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hout 3 0 3 1 1 0 1

houtbeton 8 — 5 0 5 1

jaar aantal kasten bezetting

Ringmus Koolmees

1978 41 28 1

1979 31 17 0


