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Lezing over de koolmees door

Prof. K. van Oers
 
Agrarische Natuur Drenthe organiseert in samenwerking met Boermarke Wapserveen
de lezing:

 
 

Bekende en onbekende kanten van de koolmees
De koolmees is een belangrijke speler in de natuurlijke bestrijding van de
eikenprocessierups. Koolmeesonderzoeker professor Kees van Oers komt op
18 september in Rolde vertellen over het gedrag van deze vogelsoort.

 
 
De koolmees, wie kent hem niet. Geel, zwart, groen en wit, brutaal, luidruchtig en graag
in de buurt van mensen. Oh zo graag maakt hij gebruik van de nestkasten die we hem
aanbieden en ook op de voertafel in de winter is hij altijd present. Maar wat weten we
eigenlijk echt over de koolmees? Heeft ook hij duistere geheimen?
Al bijna een eeuw wordt vanuit Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
onderzoek gedaan aan deze soort. Zo wordt er gekeken naar de zang van de
mannetjes en waarom ze zingen, hoe koolmezen reageren op het steeds warmer
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wordende voorjaar en naar de persoonlijkheid van mezen. Koolmeesonderzoeker
professor Kees van Oers van het NIOO-KNAW zal een lezing geven over wat we
inmiddels allemaal weten, maar zeker ook over de duistere kant van deze prachtige
vogel en de vragen die hem nog steeds bezig houden. Aanleiding is de rol die de
koolmees als rupsen- en insecteneter kan spelen bij de natuurlijke bestrijding van de
eikenprocessierups.

 
 
Melkdoppen
Van Oers: ‘De koolmees is een intelligente vogel, net zoals de kraai-achtige, en dat
maakt zijn gedrag heel verrassend. Bekend is het verhaal dat wanneer vroeger de
melkflessen bij de deur waren gezet, ze de dopjes van melkflessen open pikten om van
de melk te snoepen.’
Het vogeltje is heel selectief in wat hij eet, is volgens Van Oers uit onderzoek gebleken.
‘Slim als hij is weet hij bijvoorbeeld de haren van een eikenprocessierups te ontwijken
als hij zo’n rups oppeuzelt. ‘
De koolmees is ook een vogelsoort met twee gezichten, stelt Van Oers. ‘Het zijn leuke
kleurige vogels om naar te kijken, maar tegelijk zijn het ook rotzakken. Ze vertonen
heel sterk territoriumgedrag: wanneer soortgenoten maar in de buurt van hun
nestkastje komen, worden die onmiddellijk weggejaagd.’

 
 
Hoofdrol
Met zijn verhaal wil Van Oers vooral laten zien hoe veelzijdig een koolmees is. En dat
de vogel ook zijn beperkingen kent. ‘De koolmees kan een rol spelen om de overlast
van de eikenprocessierups te beperken, maar heeft niet de hoofdrol. Er zijn meer
spelers nodig om de bestrijding goed te laten verlopen.’

 
 
Datum: 18 september 2019
Locatie: Gieterstraat 45, Rolde
Aanvang: 19:30 (inloop 19:00)

 
 
Deelname is gratis. Er is plaats voor 40 bezoekers en vol = vol. 

 
 
Laat u het ons weten als u de lezing wilt bijwonen?

Aanmelden

https://agrarischenatuurdrenthe.nl/18-september-2019-lezing-de-koolmees-prof-kees-van-oers


Foto van prof. K. van Oers, NIOO-KNAW/ WUR

  

Uitschrijven | Je abonnement beheren
Agrarische Natuur Drenthe

 Gieterstraat 45
 

9451 TE Rolde
 E-mail: info@andrenthe.nl

 www.agrarischenatuurdrenthe.nl
 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op (0592) 700230.

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
https://agrarischenatuurdrenthe.nl/aanmelding-nieuwsbrief-and?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://agrarischenatuurdrenthe.nl/aanmelding-nieuwsbrief-and?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
mailto:info@andrenthe.nl
http://agrarischenatuurdrenthe.nl/

