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Peerdsbos is een oud bos in Brasschaat, met monumentale eiken en beuken. In dit structuurrijke bos aan de rand van de Antwerpse agglomeratie voert de 
 Universiteit Antwerpen al 40 jaar onderzoek uit naar het broedsucces van mezen, in relatie tot de fenologie van de bomen. (foto: Frank Adriaensen). 

Fenologie in onze bossen, … over bomen en mezen.
Frank Adriaensen [ frank.adriaensen@uantwerpen.be  ] & Peter Van de Kerckhove

 
Na het lezen van het artikel : “10 jaar FieldMap in de bosreservaten, een evaluatie en 
voorbeeldcase: Facieskartering in  Bos ter Rijst” zocht Frank Adriaensen van de Onder-
zoeksgroep Evolutionaire ecologie (Universiteit Antwerpen) contact met het bosreser-
vatenteam van het INBO. Vooral het item “GPS en bossen: een slechte match” was voor 
hen een herkenbaar probleem. Zij waren immers ook al lang op zoek naar een goede 
methode om boomposities in kaart te brengen in onderzoekssite ‘Boswachter’ in het 
Peerdbos, een fraai Kempisch oud bos in Brasschaat met monumentale eiken en beu-

ken (foto hierboven). Na verkennende gesprekken en een terreinbezoek bleek dat onze 
Fieldmap-meetapparatuur en –ervaring hier een grote meerwaarde kon betekenen. 
Omgekeerd bood het ons de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij het boeiende 
onderzoek dat hier plaatsvindt. Daarom  besloot het team van de bosreservatenmoni-
toring om alle bomen in het 10 ha grote bestand “Boswachter” te positioneren met de 
FieldMap apparatuur en zodoende een nauwkeurige stamvoetenkaart te genereren.
*Universiteit Antwerpen, Departement Biologie, Onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie. 



 B
O

SR
ES

ER
VA

TE
N

N
IE

U
W

S 
16

  
// 

25
. _ . _ . _

Het broedsucces van mezen: een kwestie van timing

De Onderzoeksgroep Evolutionaire ecologie van Universiteit Antwerpen voert in het 
Peerdsbos al 40 jaar lang onderzoek naar de relatie tussen het broedsucces van mezen 
en de bladontwikkeling van bomen in het territorium van de vogels. Koolmezen en 
pimpelmezen zijn in onze gemengde loofbossen voor hun nestsucces sterk afhankelijk 
van rupsen, vooral van de Kleine Wintervlinder (foto 1), die kortstondig maar massaal 
aanwezig zijn in de kruinen van, vooral, de zomereiken. Hun broedsucces is dus in grote 
mate afhankelijk van de procesketting die begint bij het ontwikkelen van de boom-
knoppen, gevolgd door de ontwikkeling van de rupsen en uiteindelijk het grootbrengen 
van de jonge mezen. De toenemende weersvariatie en -onzekerheden door het ver-
anderende klimaat, samen met het gegeven dat zowel de bomen als de koudbloedige 
insecten veel sterker of sneller (kunnen) reageren op korte-termijn veranderingen in 
temperatuur, heeft de laatste jaren veel vragen doen ontstaan over het precieze func-
tioneren van deze keten en de mogelijke gevolgen ervan voor het broedsucces van de 
zangvogels die er afhankelijk van zijn.

Onze Zomereik heeft een grote genetisch bepaalde variatie in het moment van het 
uitlopen van de knoppen (tot 3 weken, Tikkanen & Julkunen-Tiitto 2003). Naast de dag-
lengte en een nodige periode met lage temperatuur stuurt vooral de temperatuursom 
in het voorjaar het uitlopen van de knoppen (Fu et al. 2016). Het uitlopen van de bo-
men wordt bepaald aan de hand van de knopscore, die het gemiddeld ontwikkelings-
stadium van de knoppen in 5 klassen (Figuur 1) weergeeft op een bepaalde datum. 
De relatieve uitlooptijd verschilt sterk tussen boomsoorten. Berken en lorken, bijvoor-
beeld, lopen duidelijk vroeger uit dan eiken of beuken. Maar ook tussen individuen van 

één en dezelfde soort zijn er grote verschillen en 
de relatieve uitloopvolgorde, de knopscore, ligt 
grotendeels vast tussen jaren. De absolute timing 
in elk voorjaar is natuurlijk afhankelijk van de ex-
terne omstandigheden. 

De wintervlinder vliegt en legt zijn eitjes op de 
boomknoppen in de loop van november-de-
cember. De rupsjes zijn voor hun overleving en 
groei heel sterk afhankelijk van de timing van 
hun uitkomen ten opzichte van het uitlopen van 
de boom(knop) waarop ze zitten (Tikkanen & 
Julkunen-Tiitto 2003). Het uitkomen van de win-
tervlinders en van de zomereik waarop ze zitten 
zijn dan ook genetisch op mekaar afgestemd (van 
Dongen et al. 1997). We hebben er momenteel 
echter geen idee van hoe het effect van het ver-
anderende klimaat doorwerkt op deze relatie. In 
warme voorjaren komen de rupsen daarenboven 
niet alleen vroeger uit, maar de periode waarin 
de rupsen massaal beschikbaar zijn is dan meest-
al ook korter.

Op hun beurt zijn de overleving en de nestconditie van jonge mezen in het nest sterk af-
hankelijk van de timing ten opzichte van die korte rupsenpiek. De mezenouders moeten 
dus ongeveer 6 weken op voorhand ‘beslissen’ wanneer ze beginnen met nestbouw en 
eileg, en hoeveel eitjes ze gaan leggen, want eens begonnen met broeden ligt de timing 
van de ontwikkeling van eitjes en jongen vast. Dit is een heel complexe (evolutionaire) 
oefening, en de toenemende variatie in de klimatologische omstandigheden maakt het 
er zeker niet eenvoudiger op. Als het weer na het begin van het broeden plots veel 
kouder of warmer wordt dan kon geanticipeerd worden op basis van de voorgaande 
periode, heeft het broedsel een serieus probleem. En, hoe vroeger er wordt begonnen 
met de eileg, hoe groter de kans op dergelijke extreme weersituaties.

Figuur 1. Schematisch weergave van de knopscore voor een zomereik. C. Both pers. Med.

Parende Kleine wintervlinder: bovenaan het 
vleugelloze vrouwtje, onderaan het mannetje.
(foto: Lars Soerink / Vildaphoto)
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De onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie van de Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. 
E. Matthysen)  verzamelt reeds sinds 1964 gedetailleerde gegevens over het broedge-
drag en -succes van koolmezen en pimpelmezen die broeden in nestkasten in enkele 
van onze Vlaamse bossen. Samen met onderzoekseenheden elders in Europa beschik-
ken we zo over een zeer grote dataset met een grote spreiding in tijd en ruimte (nage-
noeg heel Europa, Visser et al. 2003). Een van die studiegebieden (sinds 1979) is een 
ca. 12 ha grote plot “Boswachter” in het Peerdsbos in Brasschaat/Schoten (Roovers et 
al. 2008). Het is een gemengd bestand met ca. 75% Zomereik, 16% Beuk, 2% Berk, en 
telkens minder dan 1% van nog 13 andere boomsoorten. 

Wat heeft dit alles dus voor gevolgen gehad voor de broedperiode en de broedresul-
taten van de mezen in het Peerdsbos? Het meest opvallende resultaat is dat de mezen 
de laatste jaren ongeveer twee weken vroeger beginnen met de eileg, vergeleken met 
de jaren tachtig, en dat de jongen uiteindelijk ongeveer drie weken vroeger uitvliegen 
(Matthysen et al. 2011, Figuur 2).  De mezen lijken er in te slagen om hun eileg vol-
doende te vervroegen om de vervroeging van de bomen en de rupsen bij te houden, 
want het broedsucces (aantal, conditie en overleving van de jongen),  is nagenoeg on-
veranderd gebleven. Evident is dat niet, want in een aantal nabij gelegen Nederlandse 
gebieden, bijvoorbeeld, bleek de legdatum van de mezen veel minder vervroegd te 
zijn dan in het Peerdsbos (Visser et al. 2003). 

Naar een nauwkeurige stamvoetenkaart

Gezien de complexiteit en het belang van de relatie tussen het uitlopen van de bo-
men en de eileg van de mezen werd er in het studiegebied “Boswachter” reeds in 
verschillende jaren de knopscore van een aantal bomen opgevolgd. In 2010 werden 
daarenboven alle bomen, dit zijn er ongeveer 1600, genummerd en werden boom-
soort, boomdiameter en knopscore genoteerd. Nu we legdatum van de mezen en de 
knopscore van alle bomen kennen is het bijvoorbeeld een boeiende vraag in hoeverre 
de toevallige aanwezigheid van één of enkele vroege eiken in de nabijheid van het 
nest mede kan bepalen hoe vroeg het lokale mezenkoppel kan leggen en wat daarvan 
de gevolgen zijn voor hun broedsucces (cf. Nilsson & Källander 2006). Of wat de aan-
wezigheid van één of meerdere exemplaren van een vroeg uitlopende boomsoorten 
daarin kan betekenen. Daarvoor moeten we natuurlijk niet alleen de knopscore van 
elke boom kennen, maar ook weten waar precies die boom staat ten opzichte van de 
nestkast.  Maar, het precies bepalen van de locatie van de stamvoeten in een bos is 
geen evidente zaak, omdat het GPS signaal meestal niet nauwkeurig genoeg is.

Met de hulp van de Fieldmap apparatuur kon de exacte positie van al deze bomen wor-
den ingemeten en werden ook de eigenschappen van elke boom opnieuw genoteerd. 
Een flinke klus, maar wel met als resultaat een dataset die samen met de knopscores 
in de toekomst tal van ruimtelijke analyses zal mogelijk maken en de relatie tussen 
bomenfenologie en mezen nog beter te begrijpen. En misschien is er nog veel meer 
mogelijk met dit studiegebied en deze data. Voor het team Bosecologie en Bosbeheer 
van het INBO is onderzoek naar de ecologische effecten van klimaatsverandering heel 
belangrijk en een belangrijke reden om in dit project te investeren. De integrale me-
ting van een groot bosbestand levert bovendien materiaal op (zogenaamde Ground 
truth data) dat van belang kan zijn om remote Remote sensing technieken verder te 
ontwikkelen en toe te passen in de bosreservaten. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Figuur 2. Jaarlijkse variatie in de distributie van eerste-ei datum (bolletjes, alleen eerste legsels) 
en een maat voor de gemiddelde uitvliegdatum van alle legsels (driehoekjes, dag dat de jongen 15 
dagen oud zijn). Symbolen geven het gemiddelde aan, staafjes de 10-90% percentiel range. Dag 1 
is 1 maart. Blue tit: pimpelmees; great tit: koolmees. Uit Matthysen et al. 2011.
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Afzonderlijk ingemeten percelen Resultaat na afstemming op het GRB 

Posities van stamvoeten afstemmen op het GRB

Om de kaart van het bestand ‘boswachter’ in het Peerdsbos te realiseren werden 
van de 6 percelen, alle bomen - dreefbomen inclusief - ingemeten ten opzichten 
van één referentiepunt. De zes afzonderlijke puntlagen werden vervolgens via  
rotatie en transformatietools gefit op de kadastrale percelen van het GRB (groot-
schalig referentiebestand), die hiervoor als beste referentie werd beoordeeld. De 
figuren hieronder geven de ruwe kaart met de afzonderlijke puntlagen (links) en 
de geïntegreerde kaart na afstemming op het GRB (rechts). Meer info hierom-
trent te bekomen bij Peter Van de Kerckhove.




