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Nieuw licht op zingende mannetjesmezen 

 
Alles wat we altijd dachten te weten over de zang van de koolmees, is 
nu met één onderzoek onderuit gehaald: mannetjesmezen blijken met 
hun ochtendlied in het voorjaar niet de vrouwtjes te lokken, maar juist 
concurrenten: andere mannetjes. Sterker nog, de vrouwtjes blijven 
juist weg uit het territorium van een fanatiek zingend mannetje.  
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van een team van het NIOO, het 
Nederlands Instituut voor Ecologie. Uit eerder onderzoek van het NIOO 
bleek, dat koolmezen regelmatig vreemd gaan, dus leek het logisch, 
dat de mannetjes met hun gezang de vrouwtjes lokken. 

 
Voor het onderzoek hebben de NIOO-wetenschappers veertig 
mannetjes-koolmezen en veertig vrouwtjes een zendertje om gedaan. 
Die zenders gaven elke vijf seconden een signaal af, wat bij elkaar 35 
miljoen ‘logs’ opleverde. Op deze manier konden de onderzoekers het 
ruimtelijk gedrag van de koolmezen vastleggen en een soort 3D-beeld 
ervan maken. Het zingen van de mannetjes is door een netwerk van 
audiorecorders opgenomen, tussen 5 en 8 uur ’s morgens. Uit  deze 
informatie zijn ruim dertigduizend bewegingen naar andere territoria 
gedetecteerd en bestudeerd. 
  
NIEUW LICHT 

Maar het koolmeesmannetje met het grootste repertoire, dat het vroegst met 
zingen begon en dat dit het langst volhield, trok juist minder vrouwtjes aan. 
Mannelijke koolmezen gingen opvallend genoeg wel een kijkje nemen in het 
territorium van hun zingende concurrent. Waarom ze dat doen, dat is voorlopig 
nog gissen. Misschien dringt een mannetje het territorium van een concurrent 
binnen om te kijken waarom hij beter is dan hijzelf, waarom die ander meer 
geschikt zou zijn om voor nageslacht te zorgen. Hoe dan ook, het onderzoek 
werpt  een volstrekt nieuw licht op het toch al complexe sociale netwerk van 
zangvogels.     
bron: Vroegevogels 
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Embryo in het vogelei wordt beschermd 
tegen bacteriën Door: A. Lemmens.  2019. 
 
Dat het groeiende jong in het vogelei beschermd wordt tegen bacteriën 
van buiten af, is wel bekend. 
Maar het hoe en wat is nog niet zo heel lang duidelijk.  
Dit artikel is daardoor een aanvulling op een eerder artikel, dat te vinden 
is op onze website en heet "Bevruchting en ontwikkeling van een vogelei". 
 

Cuticula 
Vlak voordat de vogel het ei legt, plaatst de vogel de cuticula over de 
eischaal. De cuticula wordt ook wel het ei-huidje genoemd. Het ei-huidje 
is een vloeibaar eiwitlaagje dat - kort nadat het ei gelegd is - opdroogt. 
De eischaal en de cuticula zijn samen een effectieve barrière tegen 
bacteriën. Maar er is meer om de inhoud van het ei te beschermen tegen 
bacteriën. Om de functie van dit ei-huidje niet te beschadigen is het beter 
om de eieren niet aan te raken met de blote handen. Is het toch nodig om 
de eieren vast te pakken, bijvoorbeeld bij het schouwen of rapen van de 
eieren, is het beter om dit te doen met een eierpincet.  
Zie afbeelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eischaalmembramen: 
Een vogelei heeft twee eischaalmembramen, het binnenste en het 
buitenste. Deze eischaalmembramen dienen er voor om de bacteriën en 
schimmels te weren, die zijn doorgedrongen door de eischaal en cuticula. 
Een extra afweer zou je het kunnen noemen.  
Het embryo moet zich kunnen ontwikkelen zonder besmet te worden door 
bacteriën of schimmels, die zich bevinden tussen de eischaalvliezen.  
Als er bacteriën en of schimmels tussen de eischaalvliezen aanwezig zijn,        
is dit geen goede situatie voor de verdere ontwikkeling van de jonge vogel . 
 
 

advertentie 
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Het embryo kan met deze besmetting in aanraking komen, op het 
moment dat het jong de luchtkamer aanpikt, vlak voordat de jonge vogel 
het ei gaat verlaten. In het nest -als de jonge vogel uit het ei is- komt het 
ook in aanraking met besmette eischaalvliezen en eierschaaldelen.  
Maar er is meer om de embryo te beschermen tegen bacteriële besmetting. 
 
Hoge pH waarden van het eiwit: 
Ook het eiwit van het ei heeft een functie bij het beschermen van het 
embryo tegen bacteriële en schimmel-infecties. Het eiwit van het ei heeft 
een hoge zuurgraad, pH, van om en nabij de 9. De bacteriën leven bij een 
pH-waarde van 6 tot 8. Boven een zuurgraad van 8 sterven de bacteriën. 
 
Enzymen: 
Het eiwit van het ei heeft een enzym, Avidine.  
Dit enzym heeft een sterke antimicrobiële eigenschappen.  
Het dooiervlies, ook wel vitellinemembraam genoemd, het eiwit en de 
hagelsnoeren bezitten lysozime.  
Het lysozime enzym kan bacteriën vernietigen. 
 
Eischaal kwaliteit: 
De kwaliteit en de dikte van de eischaal zijn een belangrijke factor bij het 
binnendringen van bacteriën in het ei. 
Als de eischaal dikker is, is er een grotere barrière voor de bacteriën om 
binnen te dringen in het ei. De kwaliteit, zeg maar de hardheid van de 
eischaal, geeft ook een grotere barrière voor de bacteriën. De hardheid 
van de eischaal moet een goede balans hebben. Is de eischaal te hard, 
dan heeft het jong grote moeite om de eischaal te doorbreken bij het 
uitkomen. Is de eischaal te zacht, dan is de kans heel erg groot, dat het 
jong het niet overleeft. 
 
Besmetting situaties van het ei: 
Besmetting door bacteriën of schimmels van eieren kan ontstaan via de 
stofdeeltjes in de lucht, op de grond of de mest van de vogels.  
De kans is het grootst, dat eieren besmet raken door vuile nesten, waarin 
de eieren zijn terecht gekomen 
 
Welke invloed heeft een besmetting op de eieren en jonge vogel door 
bacteriën en schimmels: 
Als er -door welke omstandigheden dan ook- grote aantallen bacteriën 
terecht komen op het oppervlak van de eischaal, neemt de kans op 
besmetting toe, doordat de bacteriën door de eischaal heen kunnen 
binnendringen in het ei. De bacteriën, die in het ei terecht zijn gekomen, 
kunnen zich in grote aantallen vermeerderen door de voedingsstoffen, die 
ze vinden in het ei. De bacteriën ontnemen het embryo de voedingstoffen, 
die ze nodig hebben om te kunnen groeien. De bacteriën kunnen ook 
giftstoffen produceren, die de groei van het embryo belemmeren, 
waardoor het embryo zal sterven.  
Al overleeft het embryo de besmetting, dan zal de jonge vogel, als die uit 
het ei is, het niet overleven, want zijn groei wordt sterk belemmerd. 
 
Een ei kan zich in verschillende lagen beschermen tegen het indringen van 
bacteriën en schimmels, zoals we gezien hebben. 
Een natuurlijke bescherming zou je kunnen zeggen.  
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Een te grote druk van bacteriën en of schimmels kan deze natuurlijke 
bescherming echter ook niet aan.  
Dit betekent, dat we onze vogelhokken schoon moeten houden.  
En schoon houden, betekent  HET HELE JAAR DOOR, niet alleen in de 
broedtijd. We moeten er ons altijd er van bewust zijn, dat wij de vogels 
op een relatief klein oppervlak houden. Ontlasting en vocht kan dan op die 
relatief kleine oppervlakte, zeer intens zijn.  
In de natuur is dat zeker niet zo. Hoe vaak komt een vogel op dezelfde 
plek, in vergelijking met de situatie in onze vogelhokken.???  
De natuurlijke bescherming die het ei heeft, is eigenlijk niet voldoende 
geschikt voor de situatie in de vogelhokken. Daarom zullen we het milieu 
in onze vogelhokken zelf moeten verbeteren door te zorgen 
voor schone hokken.  
Steriele hokken, als dat al mogelijk zou zijn, is ook niet nodig.  
Anders kunnen de vogels op langere termijn nergens meer tegen.  
Dat is ook niet de bedoeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
broedende 
edelzanger 
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KAPOETENSIJS 
 
Sijzenbulletin Werkgroep Amerikaanse Si]zen 
 
Het ringen van de Kapoetsensijs, Yarrelsijs en Zwarte sijs. 
 
Overdrachtsverklaring. 
 
Sinds juli 2019 gelden er nieuwe regels ten aanzien voor vogels welke 
voorkomen op de citeslijst, er moet een bewijs komen dat de vogels van 
legale afkomst komen, en gekweekt zijn in gevangenschap. 
Dit moet door middel van een gesloten pootring, afgegeven door een 
erkende vogelbond, b.v. ringen van NBVV, met de juiste diameter. 
Ook dient er een overdracht formulier te worden gebruikt bij verkoop of 
aankoop van vogels welke op de citeslijst staan. 
 
Vogels welke op cites A staan geplaatst, daar dient ook een EU-certificaat 
voor worden aangevraagd, echter dit is voor onze Amerikaanse sijs, de 
Kapoetsensijs (Spinus cucullatus), NIET nodig, deze heeft vrijstelling voor 
de aanvraag EU-document. 
Pakken we nu onze groep Amerikaanse sijzen, dan staan er 3 soorten op 
welke voor ons van belang zijn. 
Vogels in bijlage D, moeten ook geringd zijn met gesloten ring en 
overdrachtsverklaring. 
- Cites A Kapoetsensijs (Spinus calcullatus) 
- Cites B Yarrelsijs (Spinus yarelliD 
- Cites D Zwartesijs (Spinus atratus) 
Zorg dat u deze soorten altijd ringt, met een wettelijke goedgekeurde ring 
van de NBVV 
 
Bij verkoop en/of aankoop van deze soorten altijd een overdrachts-
formulier gebruiken. Dit overdrachts-formulier vult u samen met de koper 
of verkoper in. 
Het overdrachts-formulier is te downloaden op de site van de NBVV. 
 
Sijzenbulletin Werkgroep Amerikaanse Sijzen 
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OP BEZOEK BIJ  LEX MEULENBROEK 
 
Begin 2019 kwam hij als nieuw lid op de ledenbijeenkomst. 
Heel bescheiden stelde hij zich desgevraagd voor als zijnde iemand  
‘die kwam om van alles te leren’. Nog geen duidelijk idee over wat voor 
vogels hij zou gaan houden en een volière moest nog worden gebouwd.  
In de afgelopen periode heeft hij zich laten kennen als een prettig 
persoon, die bereid was van iedereen wel wat op te steken.  
Regelmatig werden we op de hoogte gehouden met de vorderingen van de 
volière-bouw en de nieuwe aanschaf van vogels. 
Toen ik onlangs bij hem kwam om een vogel te brengen was de 
verrassing groot! 
Op weg naar de tuin stonden in een bij-kamer een aantal broedkooien 
met verschillende vogels op het nest.  
Doorgelopen naar de tuin stond daar zijn volière, zo mooi en perfect 
afgewerkt alsof hij door een meubelmaker was gemaakt.  

 
 
En dat niet alleen; de bodem was, als door een tuinarchitect ontworpen, 
met groen en alle verdere denkbare voorzieningen aanwezig, om het de 
vogels naar de zin te maken. 
De keur aan vogels, waaronder diamantvinken, papegaaiamadines, 
bichenowastrildes, gouldamadines, binsenastrildes, spitsstaartamadines, 
diamantduifjes en op de grond Chinese dwergkwartels konden zich 
volledig uitleven. 
Hij vertelde dat hij heel veel jaren geleden ook al wat vogels had gehad 
maar door diverse omstandigheden was hij daar niet verder mee 
doorgegaan.  
Inmiddels waren zijn dochter en kleindochter ook langsgekomen en 
daarbij bleek dat het ‘vogelvirus’ ook op hen was overgeslagen en was 
pa/opa alweer aan het bouwen aan een vogelverblijf voor hun 
toekomstige vogels. 
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Dank voor het inkijkje in jouw leven met de vogels.  
Veel succes gewenst. Piet Stigter 

 
VOGELS DOOD DOOR AANRIJDING 
 
Volgens een artikel van J.P.Gielen in het ND van 17 juni 2020 vormt het 
dichte wegennet van Europa een groot risico voor onze vogels.Iedere 
automobilist kent ze wel resten van platgereden vogels op de weg. 
Volgens statistici sterven er jaarlijks in Europa door het wegverkeer een 
kleine 200 miljoen vogels. Wat de werkelijke betekenis van dit enorme 
getal is, blijft onzeker. Want er is immers niet bekend, hoeveel vogels er 
jaarlijks in Europa in totaal overlijden. Dat geldt ook voor het aantal 
vogels, dat in en door de natuur wordt opgegeten. Vervolgens zou de 
telling betrekking hebben op ruim 400 vogelsoorten, die in Europa 
voorkomen. Hoeveel vogelsoorten leven er in Europa?  Zeker is dat de 
hazelhoen (mede door de aanrijdingen) ernstig in het bestaan bedreigd 
wordt.  
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De vogelsoorten die zich uitsluitend voeden met planten en zaden lopen 
het meeste risico, omdat zij zich ter hoogte van het wegdek bewegen. 
Toch kan dit aantal van 200 miljoen ons aan het denken zetten.  
We zouden ons af kunnen vragen: “Kan dit aantal verminderd worden?” 
en zo ja. Hoe dan? Welke maatregelen kunnen genomen worden? 
Geconstateerd is, dat bijv. uilen graag gebruik maken van hectometer-
paaltjes als uitkijkpost. Maar aangezien die paaltjes niet hoog zijn, is de 
kans groot, dat de vogel bij zijn aanval op de prooi laag bij de grond is en 
dus een slachtoffer van het verkeer wordt. Dit probleem wordt inmiddels 
door natuurbeschermers bestudeerd en aangepakt. 
Tot slot moet nog opgemerkt worden, dat het tellen van aanrijslachtoffers 
in het algemeen slecht georganiseerd is, met name in ons land. 
Om een goede indruk van de werkelijkheid te krijgen is nog veel studie 
nodig. Vraag: wie gaat dat doen en wie zal dat betalen? 
(verkorte samenvatting van Miljoenen dieren aangereden) 
 
Dierenambulance Nijmegen meldt 
Het autoverkeer rijdt jaarlijks tenminste 2 tot 8,7 miljoen vogels dood, en 
is hiermee de belangrijkste oorzaak van 'onnatuurlijke' vogelsterfte in 
Nederland (in ons land broeden elk jaar naar schatting 7 tot 12 miljoen 
vogels, direct na het broedseizoen zijn het er 21 tot 36 miljoen).Zo wordt 
van de totale populatie kerkuilen jaarlijks 3 tot 24 % doodgereden. 
Opmerking: dit lijkt mij zo’n ruime schatting, dat deze cijfers mij weinig 
zeggen. 
Van de zoogdieren zijn egels de bekendste verkeersslachtoffers. Op zoek 
naar voedsel steken ze over op allerlei wegen, waar ze een aanrijding 
meestal niet overleven. 
Katten worden vooral binnen de bebouwde kom veelvuldig aangereden. 
Deze dieren blijven niet lang liggen omdat er meteen door mensen over 
gebeld wordt. Dat geldt zeker ook voor honden. Bij een doodgereden hond 
is vrijwel altijd een eigenaar aanwezig. 
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Jaarlijks worden er zo'n vierhonderd dassen doodgereden. Ook reeën 
moeten vaak wegen, die hun leefgebied doorkruisen, oversteken en 
worden vaak aangereden. 
 
Kadavers langs de buitenwegen worden veelal opgeruimd door eksters en 
kraaien. Onder deze vogels vallen relatief weinig slachtoffers, omdat ze 
zich vooral 's morgens vroeg tegoed doen aan de verkeersslachtoffers.  
Als het drukker wordt trekken ze zich terug in de weilanden.  
In de stad vallen veel slachtoffers onder de kokmeeuwen, de merels en de 
eenden (de laatsten vooral in het voorjaar). Niet alle vogels lopen een 
even grote kans om verkeersslachtoffer te worden; soorten die relatief 
slecht vliegen, moeilijk opstijgen, weinig wendbaar zijn of laag wegvliegen 
(meeuwen) zijn kwetsbaarder. 
De snelheid van het verkeer speelt ook een rol; de meeste vogels zijn in 
staat een auto die niet harder rijdt dan 40 km/u te ontwijken. Bij grotere 
snelheden kan de zuiging die de passerende auto's veroorzaken vogels uit 
balans brengen. 
Bij slecht zicht (mist en schemering) en bij harde wind vallen meer 
slachtoffers. Vogels die 's nachts actief zijn kunnen verward of verblind 
raken door koplampen, die met een hoge snelheid op hen afkomen.  
Uilen hebben vooral tijdens het broedseizoen de gewoonte om 's nachts 
naar een bewegende lichtbron toe te vliegen. 
Voor de automobilist is er overigens een ander probleem:  
Wie vergoedt de schade, die ontstaat bij een aanrijding met een vogel? 
Misschien zou het in dit verband ook nuttig zijn te onderzoeken hoeveel 
vogels er overlijden ten gevolge van een botsing met een ruit/glas. 
Is er bekend hoeveel vogels er in een volière/kooi overlijden? 
Het zijn maar een paar vragen. Statistici sturen de gedachten soms 
bewust in de richting van de  door hen beoogde resultaten. 
Wim van Lint  
 advertentie 
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OCCASIONS    ONDERHOUD    VERHUUR    WASSTRAAT    BOSCH CAR 
SERVICE    LEASEN 
 
Adresgegevens 
De Dinkel 9 
8253 PK Dronten 

Tel. 0321 – 336581 

Vragen over ons autoaanbod mailt u naar: 
verkoop@willemsautomobielen.nl 

Voor een afspraak in de werkplaats mailt u naar: 
werkplaats@willemsautomobielen.nl 

website: www.willemsautomobielen.nl 

 
 
De redactie vraagt kopij om jullie blad te vullen. 
Dus stuur eens je ervaringen, kweek-verslagen en tips voor kweek, 
koop, voeding, problemen, ziektes, noem maar op, schrijf gewoon eens 
over vogels doe er een leuke foto bij van je vogel(s), kooien, volière 
maakt niet uit, deel eens je mening, tips, advies en kritiek met andere 
leden via dit blad. Doe er wat mee.., daar hebben we allemaal wat aan. 
 
Laat eens wat van je  horen.... Maken wij er een informatief blad van...! 
 

PRAAT   ENTHOUSIAST   OVER  
ONZE   VOGELVERENIGING 

MAAK   UW   KENNISSEN  en FAMILIE-LEDEN   
LID  OF DONATEUR 
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