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Korte Mededelingen

Koolmezen eten eikenprocessierupsen

Dit opmerkelijke proces heb ik in zes a zeven

dagen vele malen gezien. Omdat ik benieuwd

was ofalles wel goed was gegaanmet al die

harige rupsen, heb ik enige tijd daarna in

het nestkastje gekeken: alle jongen waren

uitgevlogen.
Misschien zou het voeren met eikenproces-

sierupsen een aanpassing kunnen zijn aan de

verschuiving van de piek van het reguliere

rupsenaanbod en het uitkomen van dekool-

meeseitjes. Blijkbaar hebben deze Koolmezen

een manier gevonden om met dit enorme

voedselaanbodom te gaan. Het kan best dat

Wij hebben een grotebostuin waarin ook

eikenbomen staan. Natuurlijk hangen er veel

nestkasten en de tuin is vogelvriendelijk. Ach-

ter het huis staat een grote Zomereik met een

stam met een doorsnedevan ongeveer 90 cm.

Daaraan hangt een nestkastje dat afgelopen

zomer bewoond werd dooreen koolmezen-

paar. In deboom zitten ook eikenprocessie-

rupsen.

Op een dag zag ik telkens deKoolmezen

Parus major naar derupsen vliegen en er

één pakken. Ik ben al jaren actief bezig in de

vogelwereld en vond ditwel zeer opmerke-

lijk, omdat zover ik wist, alleen de Koekoek

wel eens eikenprocessierupsen Thaumetopoea

processionea eet. Toen ben ik ditmet een ver-

rekijker gaanvolgen en zag telkens hetzelfde

patroon. BeideKoolmezen vlogen naar de

processierupsen en pikten er steeds één op.

Daarna vlogen zij naar een tak, waar de rups

dan werdt langs geveegd. De haartjes werden

uit derups getrokken. Daarna veegden zij de

snavel schoon en verdween de mees in de

nestkast.
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dejongen of soortgenoten dit trucje afkijken.
Ik ga ditkomend voorjaar zeker in de gaten

houden.

Ben Geraerts, Bucht 41c, 5571 CV Bergeijk,

[Noot van de redactie: De meeste mezen en met name

de Koolmees maken van een tamelijkbreed spectrum

prooisoorten gebruik. De keus is afhankelijk van het

seizoen. Dat zij rupsen eten is bekend, maar of ook

deze rupsesoort normaal is in het dieet, is ook ons

niet bekend. Koolmezen zijnwel selectief en zoeken

doelbewust. Wanneer er jongenmoeten worden

gevoerd zoeken ze niet zomaar rupsen, maar kiezen

ze voorbepaalde soorten die geschikt zijn voor de

jongen. RAK]


