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Bij de voorplaat 

De Staartmees is één van onze mooiste vogels. Het is 
een bollelje veren met een lange staart, beetje een rom
melig beest. Echt kleurrijk is ie ook niet, grauwwit met 
zwart en een beelje roze. 's Winters leven ze in groepjes 
en 's nachts kruipen ze dicht tegen elkaar aan, zo blij
ven ze warm. Het is een echt gezelligheidsdier. 
Op koude winterdagen, als er weinig te zien is, brengen 
deze beweeglijke vogels leven in de brouwerij. Voortdu
rend springen ze van tak naar tak waarbij ze de meest 
onhandige houdingen aannemen. Vaak ook zijn ze erg 
tam. Vorige winter kwamen ze achter hotel de Witte 
Raaf tot op 2 meter afstand, vaak vergezeld van andere 
mezen. 
Ze schijnen altijd moeite te hebben met het oversteken 
van open plekken (b.v. paden). Als er eenmaal één is overgestoken durft de rest ook te volgen. 

Het nest van de Staartmees is een zachte bol met een 
gaalje als ingang en wordt meestal in de vork van een 
tak gebouwd. 
In Noordwijk is de Staartmees een schaarse broedvogel, 
maar in de winter zijn er meer aanwezig. Als u een beet
je open bos met wat lage struiken opzoekt komt u ze 
vast wel tegen. 
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