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      Waar blijven toch die 
doortrekkende mezen?

Trektellingen en PTT
De schommelingen in aantallen overtrek-
kende vogels worden vastgelegd door een 
leger trektellers dat zijn data keurig opslaat 
op www.trektellen.nl, waardoor ze voor 
iedereen inzichtelijk zijn. Door oudere tel-
lingen van de Landelijke Werkgroep Vogel 
Trektellen (LWVT) te combineren met de 
recentere van Trektellen.nl ontstaat een 
reeks vanaf 1980.

De aantallen overwinterende vogels wor-
den door Sovon gestandaardiseerd verza-
meld via het Punt-Transect-Tellingen (PTT) 
project.  Vanaf 1978 worden jaarlijks tussen 
15 december en 1 januari op 20 punten 
langs vaste routes vijf minuten lang alle 
vogels  geteld. Een tabel met indexen van 
de meeste soorten is te vinden op www.
sovon.nl.

Combineren van beide datasets kan een 
klein beetje licht werpen op de vraag die 
in de titel van dit verhaal is gesteld.  Vanaf 
1983 is er voldoende materiaal voorhanden: 
in totaal van 11.473 PTT-routes (minimaal 
332 per jaar) en van september-november 
148.275 uren trektellen (minimaal 943 uur 
per najaar). Het is ongelooflijk hoeveel we 
met z’n allen tellen, voor dit onderzoek vol-
continu 2,1 jaar PTT en 16,9 jaar trektelling!

Is er een verband?
Het grootste deel van de trek van de drie 
mezen vindt jaarlijks plaats binnen een 
periode van ongeveer vier weken. Bij de 
Zwarte Mees valt de piek gewoonlijk rond 
eind september, bij de Pimpelmees half 
oktober en bij Koolmees een week daarna. 
Tegen half december, de tijd van het PTT, 
is er bij geen van de soorten nog sprake van 
enige trek. De vogels hebben ons land dan 
dus verlaten, of hebben zich ergens binnen 
onze grenzen gevestigd om de winter door 
te brengen.

In figuur 1-3 zijn de jaarlijks doortrek-
kende aantallen weergegeven, wat aangeeft 
dat de variatie groot is. Bij de Zwarte Mees 
bedraagt het verschil tussen de jaarlijkse 
minima en maxima een factor >1000 (van 
bijna niets tot 6,2/uur), bij de Pimpelmees 
een factor 46 (van 0,12-5,6) en bij de 
Koolmees een factor 22 ( van 0,11-2,4/uur).

In dezelfde figuren is de door het CBS 
berekende (getrimde) PTT-trend van de 
wintervogelaantallen weergegeven, waarbij 
1980 (niet weergegeven) op 100 is gesteld. 

De aantallen overwinterende Zwarte Mezen 
laten tussen 1983 en 2010 een behoorlijk 
fluctuerende, maar overwegend dalende 
trend zien; het aantal Pimpelmezen schom-
melde, maar bleef in grote lijnen gelijk; het 
aantal Koolmezen nam licht af.

Frappant is dat er geen enkele samen-
hang bestaat tussen doortrekkende en 
overwinterende aantallen. Zelfs de hoogste 
doortrekpieken veroorzaken nog geen flau-
we opleving van de winteraantallen.

En dus…?
Het is niet aannemelijk dat de aantallen 
binnenkomende mezen dermate klein zijn 
dat ze wegvallen binnen de standvogel-
populaties en daardoor onzichtbaar worden 
in de wintervogelindexen. Daarvoor zijn 
de waargenomen aantallen veel te groot. 
Aannemelijker is dat de mezenhordes  
dwars door en over ons land zijn gevlogen, 
op weg naar mogelijk beter oorden. Dat 
wordt bevestigd door de aantallen door-
trekkers die worden gezien in België en 
die niet onderdoen voor de Nederlandse 
(zie Europa-kaartjes op Trektellen.nl). 
Ten zuiden van de Belgische grens word 
nauwelijks nog gedaan aan trektellen, op 
enkele posten langs de Franse kust na. 
Ook ontbreken hier gestandaardiseerde 
wintertellingen, zoals het PTT. Wel is te 
zien op het voornoemde kaartje dat de 
mezen niet oversteken naar Engeland. Dit 
wordt ondersteund door vondsten van in 
Nederland geringde of teruggemelde mezen 
(www.griel.nl). Daarop is te zien dat alleen 
Koolmezen in geringe mate de oversteek 
maken.  Voorlopig blijft het dus raden naar 
de locatie waar onze trekkende mezen de 
kerst doorbrengen, mochten ze de kerst 
tenminste halen. Van enige terugtrek is, 
althans in Nederland, in het voorjaar weinig 
te merken. Dat de sterfte onder de trekken-
de mezen groot moet zijn, lijdt geen twijfel. 
Het  moet een slopende prestatie zijn om 
als mees van Rusland naar West-Europa te 
vliegen (en erachter te komen dat ook daar 
het voedsel niet voor het oprapen ligt).

Voor het meedenken dank ik Gerard Troost 
en Fred Hustings.

• Willem van Manen
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4Van Kool-, Pimpel- en Zwarte Mees worden ieder najaar overtrekkende 
exemplaren gezien, maar het ene jaar zijn de aantallen miniem en het 
volgende jaar kunnen ze een invasieachtig karakter hebben. Blijven ze na 
een invasie bij ons hangen?

Lichte toename aantallen
Na een afname van zo’n 50-75% sinds de  
jaren zestig, namen de aantallen Boeren-
zwaluwen tussen 1993 en 2011 weer licht 
toe. Zowel het Nestplaatskeuzeonderzoek, 
de BMP-index als het opgestelde popula-
tiemodel tonen een positieve trend vanaf 
halverwege jaren negentig. Aan de recente 
landelijke toename zal waarschijnlijk een 
combinatie van factoren ten grondslag lig-
gen. Het broedsucces nam in de periode 
1992-2008 licht toe, wat deels samen lijkt 
te hangen met een stijging van de gemid-
delde temperaturen in mei en juni. De 
toename kan tevens met veranderingen 
in nestplaatskeuze te maken hebben (zie 
hieronder). Mogelijk spelen ook verbeter-
de omstandigheden in de overwinterings-
gebieden een rol: na de grote droogte in de 
Sahel in de periode 1972-1992 is de regenval 
geleidelijk iets toegenomen. Het lijdt echter 
geen twijfel dat de huidige broedpopulatie, 
ondanks het recente herstel, nog ver onder 
het niveau van een halve eeuw geleden ligt.

Toename paardenhouders pakt positief uit
De toename van het aantal geschikte nest-
plaatsen in de vorm van paardenstallen  
speelt een belangrijke rol in de recente 
aantalstoename. Uit het Nestplaatskeuze-
onderzoek, waarbij dezelfde gebieden in 
1993 en 2011 zijn geïnventariseerd, blijkt 
dat het aanbod van paardenstallen bijna 
vervijfvoudigd is. Omdat paardenstallen 
geliefde nestplaatsen vormen en een relatief 
hoog aantal nesten per stal herbergen, is dit 
een factor van betekenis. Ligboxenstallen 
vormen, omdat er zo veel van zijn, nog 
steeds een belangrijke broedplek, maar 

het aantal nesten hier is de afgelopen 
decennia afgenomen. Ligboxenstallen 

worden dus steeds minder aantrek-
kelijk als broedplek, zeer waar-

schijnlijk veroorzaakt door de 
modernisering hiervan en de 

strengere regelgeving omtrent 
veiligheid en hygiëne. Het 
aanbod van lage schuren, 
veelal gebruikt door de var-
kens- en pluimveehouderij, 
is enorm afgenomen ten 
opzichte van 1993. Ook dit 
is een uiting van de verdere 
modernisering en schaal-
vergroting in de landbouw.   

Omvang broedpopulatie
Hoeveel Boerenzwaluwen 

broeden er in Nederland? Een 
vraag die vaak gesteld wordt, 

Een terugblik op het Jaar 
van de Boerenzwaluw 2011

Dankzij de medewerking van meer 
dan 1000 vrijwilligers is het Jaar van 
de Boerenzwaluw een groot succes 
geworden. Zo zijn in het kader van de 
Publiekstelling alleen al op ruim 2800 
locaties meer dan 17.000 nesten geteld. 
Alle tellingen, het onderzoek en de 
publiciteit leverden veel resultaten 
op die inmiddels zijn vastgelegd in 
een rapport dat te downloaden is van 
onze website. In dit artikel blikken 
we kort terug op de resultaten van 
het Jaar van de Boerenzwaluw. 

maar ondanks de vele tellingen lastig blijft 
om te beantwoorden. Op basis van modelbe-
rekeningen, waarbij rekening wordt gehou-
den met landgebruik, wordt de Nederlandse 
broedpopulatie geschat op 232.000 – 
276.000 paar. Hoge aantallen dus in verge-
lijking met de meest recente schatting uit de 
periode 1998-2000 van 100.000 – 200.000 
paar. Die schatting was echter vooral geba-
seerd op rondvliegende vogels en niet op 
systematische nestentellingen. Hoewel het 
materiaal voor de nieuwe schatting robuust 
is (nestentellingen in 369 kilometer- 
hokken) moet ook deze  als niet meer dan 
een ruwe aanwijzing voor het daadwerke-
lijke aantal broedparen worden beschouwd. 
Er kon geen rekening worden gehouden 
met het aanbod van geschikte broedlocaties 
(open gebouwen/objecten), wat een belang-
rijke variabele is voor de aanwezigheid van 
Boerenzwaluwen. 

Sterfte eerstejaars van grote invloed
Fluctuaties in de omvang van de 
Nederlandse broedpopulatie worden vooral 
veroorzaakt door veranderingen in de over-
leving in het eerste levensjaar, gevolgd door 
de overleving van adulte vogels, het aan-
deel vogels dat een eerste legsel produceert 
en de jongenproductie per broedpaar per 
jaar. Dit blijkt uit het populatiemodel dat 
voor de Boerenzwaluw is opgesteld waarin 
gegevens over reproductie en sterfte zijn 
verwerkt. We weten echter onvoldoende 
over de jaarvariatie in deze belangrijke 
variabelen. Naast de omstandigheden in de 
broed- en jongenfase moeten de condities 
tijdens de voorjaarstrek (en wellicht ook 
de overwinteringsgebieden) meer aandacht 
krijgen, evenals in de periode rond en na 
het uitvliegen van de jongen. Een analyse 
uitgevoerd door het Vogeltrekstation laat 
namelijk een sterftepiek zien onder eerste-
jaars Boerenzwaluwen kort na het uitvlie-
gen. Mogelijk hangt dit samen met tekort-
schietende foerageeromstandigheden. 

Bedankt tellers!
Onderzoek aan Boerenzwaluwen, zoals uit-
gevoerd in dit ‘Jaar van’, is tijdrovend en 
allesbehalve eenvoudig. Daarom een wel-
gemeend woord van dank aan de tellers die 
deze gigantische klus klaarden. Ze hebben 
belangrijke bouwstenen verzameld voor 
meer kennis over en betere bescherming 
van Boerenzwaluwen.

• Loes van den Bremer
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Figuur 1. PTT-index en de daaraan voorafgaande trek van 
Zwarte Mees (n/uur in september-november) in 1983-2011.

 
Figuur 2. PTT-index en de daaraan voorafgaande trek van 
Pimpelmees (n/uur in september-november) in 1983-2011.

 

Figuur 3. PTT-index en de daaraan voorafgaande trek van 
Koolmees (n/uur in september-november) in 1983-2011.

Koolmees en 
Pimpelmees in conflict, 
11 maart 2011. Foto: Michel Geven

Boerenzwaluw.
Foto: Hans Gebuis.


