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❱ Guido bulteel 

teloorgang en vernauwde 
habitatvoorkeur van de matkop, 
een voorbeeld uit de noorderkempen

Matkoppen Parus montanus waren vroeger ruim verspreid, hoewel nooit echt talrijk, en door de vroege voorjaarszang 
en het discrete gedrag een weinig opvallend lid van de mezengilde. Hierdoor viel wellicht niet op hoe snel de afname 
verliep, ook in ons land waar ze zelfs op de Rode lijst belandden. 
Over wel en wee van kleine vogels in Vlaamse bossen wordt weinig gepubliceerd. In deze bijdrage wordt de neergang 
en de verengde habitatkeuze van de Matkop in een bosgebied van de Antwerpse Kempen belicht.

uit meerdere mededelingen blijkt dat de Matkop half vorige eeuw 
beslist geen zeldzame soort was, zodanig dat vergelijkende studie 
van beide “zwartkopmezen” reeds pioniers zoals Van beneden (1948) 
en Grootaers (1958) boeien kon.
Ook in de periode 1973-1977 waren Matkoppen nog ruim verspreid, 
met thans ongekend hoge aantallen hoewel toen reeds enige ver-
mindering vermoed werd (Devillers et al. 1988).

Sindsdien is de situatie sterk veranderd. Matkoppen zijn veel schaar-
ser geworden en voor Vlaanderen werd in 2000-2002 een terug-

❱ matkop Parus montanus (Foto: David Verdonck)

“ Een matkopmees hakte een nestholte in een rot berkje op 0,90 m 
hoogte. Nadat een pimpelmees hierin een nest met 6 eieren kreeg, over-
bouwde de matkopmees dit broedsel en had haar tien-legsel volledig 
op 10 mei 1960. ”  (L. Segers & W. Paulussen 1960. Wielewaal 26: 240)
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val tot zowat de helft geschat vergeleken met vorige atlasperiode 
(Vermeersch et al. 2004). uit de Vlaamse punttransecttellingen blijkt 
de afname 97% te bedragen over een periode van 20 jaar (1989-2008; 
Herremans 2010). Gelijklopend werd ook in Wallonië een afname 
vastgesteld van 5,2% per jaar over de periode 1990-2009 (Paquet et 
al. 2010).
Sterke achteruitgang blijkt uit meerdere regionale avifauna’s, ook in 
ons omringende landen.    
De afname treft alle Europese laaglandpopulaties en volgens de 
EbCC-gegevens zouden Matkoppen met 69% verminderd zijn 
gedurende 1980-2010 in Europa, zelfs met 54% over 1990-2010  
(www.ebcc.info).
Ook in de bossen van de Noorderkempen is dit het geval en langjari-
ge broedvogelcensus op het Groot Schietveld toonde een verrassend 
snelle afname aan. Tevens bleek een verschuiving in de verspreiding 
opvallend.
In de literatuur werden reeds meerdere hypothesen vooropgesteld 
om de afname te verklaren en werd onderzoek naar gewijzigde 
habitatkeuze belicht (o.m. Lewis et al. 2007, 2009). Of de resultaten 
hiervan ook voor de Kempen relevant zijn bleef een open vraag.
Dit vormde aanleiding tot een onderzoek naar de habitatvereisten en 
mogelijke oorzaken van de teloorgang. Het onderzoek beperkte zich 
tot de bossen van het Groot Schietveld en de resultaten kunnen dus 
niet veralgemeend worden tot andere biotopen waar Matkoppen 
voorkomen, zoals bv. meer open landschappen.

materiaal en methode
De militaire domeinen Groot en Klein Schietveld in de provincie 
Antwerpen worden sinds lang onderzocht en werden omwille van 
hun belangrijke natuurwaarden erkend als vogel- en habitatricht-
lijngebied.  Het Groot Schietveld in de Antwerpse Noorderkempen 
(gemeenten brecht, Wuustwezel en brasschaat; coördinaten 51°21’N, 
4°35’E), met een oppervlakte van 1538ha, is vooral belangrijk omwille 

van de grote oppervlakte vochtige heide, maar ook de omringende 
bosgordel bezit een grote biodiversiteit. 
broedvogelcensus d.m.v. territoriumkartering gebeurt jaarlijks voor 
een geselecteerd aantal soorten door de lokale vogelwerkgroep 
en om de vijf jaar wordt getracht vrijwel alle soorten te karteren 
(berkvens et al. 2000-2012).

Het onderzoek aan de Matkoppen werd beperkt tot de terreingedeel-
ten die in alle betrokken jaren volledig onderzocht werden. Dit deel 
van het terrein (hierna ‘GSV’ genoemd) met een oppervlakte van 993 
ha, bevatte steeds het overgrote aantal Matkoppen. Van alle traceer-
bare locaties van territoria uit de jaren 2000, 2005 en 2010-11 werden 
er 40 bezocht. Genoteerd werden het bostype en de –structuur ter 
plaatse van elk territorium. Tevens genoteerd werden de kenmerken 
van de ruimere omgeving omheen elke locatie. Deze bevat de leef-
omgeving (‘home-range’) van de Matkoppen, waar gefoerageerd 
wordt, de families zich verspreiden en waarbinnen uiteindelijk het 
nestterritorium gevestigd wordt. Aanvullend werden nog de gege-
vens van 2012 verwerkt. Ook was een vegetatiekaart beschikbaar 
(bulteel 2006).

Resultaten
Resultaten van de census voor Matkop werden opgenomen in Tabel 1.

Dit zijn de resultaten voor het gehele terrein, waaruit een afname 
met ca 55% over 5 jaar en 69% over 10 jaar blijkt. De resultaten van 

❱ matkop Parus montanus (Foto: David Verdonck)

2000 2005 2010-11 2012

40-43 17-20 11-15 14-16

tabel 1. matkopterritoria op groot schietveld (gsv).

table 1. Territories of Willow Tit parus montanus at Groot Schietveld (GSV).
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2010 werden aangevuld met deze van 2011 
toen alle gekende en traceerbare territoria 
bezocht werden.
Complementair wordt de afname bevestigd 
door de lange reeks PTT-tellingen op het 
Groot Schietveld door M. berkvens, weerge-
geven in Figuur 1.

In Figuur 2 wordt de verspreiding van de 
Matkopterritoria in de nader onderzochte 
gebieden van GSV weergegeven . Deze 
bevatten veruit het grootste aantal, slechts 
enkele Matkoppen kwamen voor buiten het 
beschouwde gedeelte.

Hieruit blijkt niet enkel de afname maar 
tevens een verschuiving van het zwaarte-
punt van de territoria van het zuidwesten 
van het terrein naar overwegend het noord-
oostelijke terreingedeelte.
Het ZW-gedeelte behoort tot het 
Scheldebekken, bezit geen waterlopen en is 
gemiddeld genomen het droogste gedeelte 
van het GSV. Ook daar komt de grootste 
oppervlakte naaldhout voor, vnl. Grove 
dennenbossen evoluerend naar berken-
Eikenbossen.
De waterlopen situeren zich langs de O- tot 
NO-zijde (Schaapsdijkbeek en Kleine Aa), 
behorend tot het Maasbekken. Daar bevin-
den zich ook de meer vochtige bossen, van 
vochtige berken-Eikenbossen tot beekbe-
geleidende Elzen-Eikenbossen en berken- of 
Elzen-berkenbroekbossen.
De verschuiving deed zich duidelijk naar de 
vochtiger loofbossen voor.
Het GSV bezit groot aantal vennen in de 
heide en poelen, grachten, waterlopen 
en afgesneden meanders in de bossen. 
Hierdoor zijn vochtige tot natte plekken 
toch overal aanwezig.

De meeste bossen van GSV bestaan uit over-
gangen of complexen van bostypes, waar-
door strikte indeling moeilijk is en beperkt 
blijft tot het dominante bostype.

Vooreerst werd de habitat van de nestter-
ritoria beschreven, gebaseerd op ter plekke 
gemaakte aantekeningen op de 40 opge-
spoorde locaties. Dit liet een indeling toe 
in vier types, in Tabel 2 vereenvoudigd 
omschreven, met het aantal bezette territo-
ria in de betrokken jaren. 

Vervolgens werd de ruimere leefomgeving 
omheen de territoria a.h.v. terreinbezoek 
en de vegetatiekaart beschreven. Deze kon 
eveneens ingedeeld worden in vier types, ver-
eenvoudigd omschreven in Tabel 3, met het 
aantal bezette locaties in de betrokken jaren.

Samengevat in Tabel 4 blijkt duidelijk de afna-
me in de drogere leefgebieden, tegenover 
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Figuur 2. veranderingen in de verspreiding van matkopterritoria op gsv, 2000 en 2012. Kaartmateriaal ngi.

Figure 2. Changes in distribution of territories of Willow Tit parus montanus at GSV, 2000 and 2012. 

2000

2012

Figuur 1. ptt-tellingen matkop op gsv (m. berkvens).

Figure 1. Point Transect Counts Willow Tit parus montanus at GSV (M. Berkvens).

Figuur 1. Presentie van Matkop in 18 telrondes per jaar (1998 tot 2011)
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stabiele aantallen in de vochtiger types. Dit 
geldt zowel voor het nestterritorium (“micro-
habitat”) als voor de ruime leefomgeving 
(“macro-habitat”).

Nagegaan werd of de afname al dan niet 
statistisch significant was. Omwille van de 
lage aantallen werden types 1 en 2 (vochtige 
habitats) en 3 en 4 (droge habitats) samen-
gevoegd, evenzo voor I + II (vochtig) en III + 
IV (droog). Micro-habitat: afname in vochtige 
habitats niet significant (χ2 = 0,31), in droge 
habitats wel een significante afname (χ2 = 
7,82, p<0,05). Macro-habitat: afname niet 
significant in vochtige habitats (χ2 = 0,07), in 
droge habitats zeer significante afname (χ2 = 
9,75, p<0,01).

bespreking
Matkoppen zijn winterharde standvogels, 
broeden in de bossen in nauwelijks antro-
pogeen beïnvloed biotoop en zijn voor de 
nestbouw afhankelijk van zacht, dood hout. 
Matkoppen hakken steeds de nestholte zelf 

Type Habitat 2000 2005 2001-11

1 Vochtig tot nat Berkenbroek Carici curtae-Betuletum pubescentis of
Berken-Elzenbroekbosjes Alno-Betuletum pubescentis . Zachte berk
Betula pubescens dominant of gemengd met Zwarte els Alnus 
glutinosa , met enkele Zomereiken Quercus robur en Ruwe berken
Betula pendula . Veel dode stammen van overwegend Zachte berk,
soms met struiklaag, kruid- en vaak uitgesproken moslaag 

5 5 3

2 Beekbegeleidend Elzen-Eikenbos Lysimachio-Quercetum overgaand
naar Berkenbroek, met dichte kruid- of struiklaag met Sporkehout
Frangula alnus , Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia of Gewone Vlier
Sambucus nigra en wilgenstruiken. Steeds vochtige omgeving en
steeds met groot tot dominant aandeel Zachte berken met veel dode
stammen

5 3 5

3 Vochtige plekken in middelhoog tot hoog vochtig Berken-Eikenbos of
berkenbosjes Betulo-Quercetum roboris , met Zomereik en zowel
Ruwe als Zachte berk, Zwarte els op vochtiger delen, Grove den
Pinus sylvestris  op drogere. Kruid- en struiklaag zoals type 2.

14 8 3

4 Hoogstammig, oud Grove dennenbos met Ruwe berken en
Zomereiken, weinig Zachte berk. Dicht struweel met Spork, Wilde
lijsterbes, op drogere plekken vaak Amerikaanse vogelkers Prunus
serotina , dichte kruidlaag met soms Blauwe bosbes Vaccinium
myrtillus . Vochtige tot droge standplaatsen, maar dan vaak nabij een
gracht, poel of ingesloten vennetje met soms wilgenstruweel.

4 2 2

tabel 2. Habitat matkopterritoria (“micro-habitat”) op gsv.

table 2. Habitat Willow Tit parus montanus territories (micro-habitat) at GSV. 

Type Habitat 2000 2005 2001-11

I Complexen van vochtig Berken- of Berken-Elzenbroek en alle
overgangen. Zachte berk steeds dominant, verspreide kruid- en
moslaag. Tevens Elzen-Eikenbos als overgang naar of complexen
van vochtig Berken-Eikenbos en Elzen-Berkenbroek; struiklaag met
Wilde lijsterbes, Spork, plaatselijk wilgenstruweel, weelderige
kruidlaag.

4 4 5

II Vochtige Berken-Eikenbossen en beekbegeleidende Elzen-
Eikenbossen. Veelal hoogstammig eikenbos met Zomereik en Ruwe
berk, op vochtige plekken met Zachte berk en Zwarte els. Struiklaag
met Wilde lijsterbes, Spork, plaatselijk wilgenstruweel. Kruidlaag met
varens, Pijpenstrootje Molinia caerulea , plaatselijk Blauwe bosbes; op
vochtiger plekken in Elzen-Eikenbos met Riet Phragmites australis of
Wilde gagel Myrica gale , Grote brandnetel Urtica dioica  en moslaag.

6 5 4

III Gemengde bossen: Grove dennen met elementen van of evoluerend
naar Berken-Eikenbos, tot Berken-Eikenbos gemengd met Grove
den. Vaak oude Grove dennen, gemengd met Zomereik en Ruwe
berk, Wilde lijsterbes en Spork als struik- of secundaire boomlaag.
Kruidlaag met Blauwe bosbes of Bochtige smele Deschampsia 
flexuosa op drogere delen, in vochtiger plekken met Pijpenstro,
varens en haarmossen. De struiklaag wordt of werd vaak overheerst
door Amerikaanse vogelkers. Vaak met vochtiger plekken in laagten,
omheen poelen e.d.

13 7 2

IV Verboste heide met Grove den, Ruwe berk en Zomereik; van eiken-
berkenstruweel tot Berken-Eikenbos met Grove dennen. Plaatselijk
Sporkenstruweel, op vochtige plekken soms wilgenstruweel.

5 2 2

tabel 3. Habitat leefomgeving van de matkoppen (“macro-habitat”) op gsv.

table 3. Habitat Willow Tit parus montanus home-range (macro-habitat) at GSV.

2000 2005 2010-11 2000 2005 2010-11

type 1 5 5 3 type I 4 4 5

2 5 3 5 II 6 5 4

deelsom 10 8 8 deelsom 10 9 9

3 14 8 3 III 13 7 2

4 4 2 2 IV 5 2 2

deelsom 18 10 5 deelsom 18 9 4

som 28 18 13 28 18 13

micro-habitat (cf. Tabel 2) macro-habitat (cf. Tabel 3)
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tabel 4. Habitat- types van matkoppen op gsv met het aantal territoria.

table 4. Habitat types of Willow Tits parus montanus at GSV with number of territories.

De weemoedige territoriumzang wordt 
overwegend in maart-april gehoord, 
hoewel kortstondig en vroeg in de och-
tend nog wel tot in juli.
Niettemin valt deze zang, ver hoorbaar 
en beste hulp voor het opsporen van ter-
ritoria, nog maar weinig en onregelmatig 
te horen. Tevens is er groot verschil tus-
sen de paartjes, sommige zeer stil, andere 
meer regelmatig zingend.
Een totaal andere zang, zacht voortge-
bracht en slechts op korte afstand hoor-
baar, is de imponeerzang (‘Erregungs’- of 
‘Imponiergesang’ in Glutz von blotzheim 
1993, ‘aggressive song’ in Cramp & Perrins 
1993). Deze is nauwelijks nog bekend en 
was ook vroeger, toen Matkoppen nog 
meer algemeen waren, slechts zelden 
te horen. De noodzaak van deze zang 
is blijkbaar weggevallen daar contacten 
tussen territoriale mannetjes niet zeer 
frequent meer zullen voorkomen. 
Toch zijn de Matkoppen deze zang niet 
vergeten. Op 2 juli 2012 hoorde P. Maes 
twee dicht tegen elkaar opgewonden 
zingende Matkoppen, waarbij een van 
hen naast de klassieke zang plots de 
meer complexe zang voortbracht. Dit 
bevestigt de functie van dit type zang, 
waarvan de betekenis reeds bekend was 
aan Van beneden (1948): “Au cours des 
combats entre mâles, on entend parfois un 
chant spécial grinçant des Mésanges des 
saules, très difficile à représenter …”.

‘silent spring’ voor matkoppen ?
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uit en broeden op GSV nooit in de nochtans talrijke nestkasten. In de 
literatuur wordt wel gewag gemaakt van het broeden in geschikte 
nestkasten, maar enkel wanneer vermolmde stammen ontbreken en 
in een periode waarin de soort nog algemeen was.
Het voedsel bestaat in de zomer vooral uit ongewervelden, in de 
winter worden ook zaden belangrijker en worden wintervoorraden 
aangelegd.
Het territorium is groot, waardoor niet enkel het enge nestterrito-
rium maar het gehele leefgebied aan de eisen van de mezen moet 
beantwoorden.
Opvallend is de plaatstrouw van de soort. Vrijwel  alle territoria op 
GSV bezet in 2010-12 waren dit reeds in 2000 op nagenoeg dezelfde 
locaties.

De afname van de Matkoppen kadert in een algehele vermindering 
van de Europese laaglandpopulaties.
De Matkoppen komen thans zo schaars en verspreid voor dat slechts 
klein gedeelte van potentieel habitat bezet wordt. Hierdoor wordt ook 
het opsporen van de paartjes bemoeilijkt, temeer daar de Matkoppen 
zeer discreet kunnen zijn. De nasale contactroep blijft het ganse jaar 
hoorbaar, maar de zang wordt nog maar weinig gehoord.

Habitat en dichtheden.
Opvallend is dat de afname niet gelijkmatig over het gehele terrein 
gebeurde. De Matkoppen hielden stand in de loofbossen van de 
(noord)oostelijke gedeelten, maar verdwenen bijna volledig uit de 
gemengde bossen van het zuidwestelijke gedeelte. In het bijzonder 
verdwenen ze uit de Grove dennenbestanden evoluerend naar berken-
Eikenbossen, maar hielden stand in de vochtige berken-Eikenbossen 
en vooral het Elzen-Eikenbos en de berken-Elzenbroekbossen.
Nochtans is de enge territoriumhabitat niet zo verschillend tussen 
alle locaties. Dit bestaat overwegend uit vochtig bos met middelhoge 
bomen of met een dichte struiklaag. Vaak is wilgenstruweel aanwe-
zig, maar vooral bevat de habitat aanzienlijk deel Zachte berken met 
vele dode stammen. Vooral het berkenbroek wordt verkozen, niet 
het homogene Elzenbroek Carici elongatae-Alnetum dat echter veel 
minder voorkomt op het terrein. Zachte berken zijn kenmerkend 
voor een hoge grondwaterstand, worden slechts een tiental meter 
hoog en bereiken geen hoge ouderdom. Deze bossen zijn lichtrijk 
met goed ontwikkelde kruid- en of moslaag. Het zachte hout van 
vermolmde stammen is meest geschikt voor het uithakken van de 
nestholte door de mezen.

De meeste bossen op GSV bestaan uit complexen of overgangen van 
verschillende bostypes.
Hierdoor is berekening van de dichtheden volgens de indeling van 
de macro-habitats  (Tabel 3) moeilijk. Daarom werd een indeling 
gemaakt met bostypes volgens de vegetatiekaart. De meest vochtige 
bossen werden samengevoegd, vervolgens de gemengde bossen, 
de verboste heide en ter vervollediging de homogene naaldbos-
sen. In Tabel 5 worden de oppervlakten van deze bostypes van GSV 
vermeld, naast het aantal territoria en de hiermede berekende dicht-
heden. Voor deze berekening werd 2012 verkozen daar toen zeker 
alle territoria opgespoord werden. Daarentegen werden in 2000 (en 

❱  elzen-berkenbroek met wilgenstruweel, oude nestholte van matkop in stomp van 
 zachte berk (Foto: Guido bulteel)

❱  berkenbroek (Foto: Guido bulteel)

❱  elzen-eikenbos in beekvallei (Foto: Guido bulteel)

❱  verboste heide (Foto: Guido bulteel)

❱  verbossende heide en grove dennenbossen omheen ven, geen voorkeurhabitat  
 meer (Foto: Guido bulteel) 
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2005) vermoedelijk enkele territoria gemist. 
Hierdoor is de afname van de aantallen en 
dichtheden in werkelijkheid nog iets groter.
Deze grovere indeling geeft een maat voor 
de landschappen waar Matkoppen aange-
troffen kunnen worden, maar zegt minder 
over de habitats waar leefomgeving en ter-
ritorium gevestigd worden.
Nagegaan werd of de andere verdeling tus-
sen 2000 en 2012 statistisch  bevestigd kon 
worden, ondanks de lage aantallen. Hieruit 
bleken geen significante verschillen (χ2 = 
2,33). Voor de biotopen afzonderlijk bleek 

wel significant verschil voor  de gemengde 
bossen (χ2 = 6,05, p<0,05).

Hieruit blijkt dat Matkoppen best stand 
hielden in de meest vochtige bosbiotopen, 
gevoelig afnamen in de drogere, gemengde 
bossen, maar nog verrassend hoge dicht-
heid behielden in de verboste heide.
Dit laatste is spontaan verboste heide met 
Grove den en Ruwe berk, nadien gevolgd 
door Zomereik en evoluerend naar hoog-
stammig en gesloten bos. Vaak met voch-
tige laagten, grachten, ingesloten vennetjes 

e.d. met vochtig en dicht struweel (Spork en 
wilgen) , op de natste plekken Zachte berk. 
Mogelijk was dit biotoop te heterogeen om 
als eenheid te behandelen.

Over groter gebied berekend worden de 
dichtheden merkelijk lager. Voor een totale 
beboste en verboste oppervlakte van ca. 
430ha op het Groot Schietveld daalde de 
dichtheid van max. 10,0 territoria/100ha in 
2000 tot max. 3,7 in 2012. 
In de literatuur (o.m. Glutz von blotzheim 
1993) worden zeer uiteenlopende dichthe-
den vermeld, waarbij belangrijk onderscheid 
geldt zo het over geschikt biotoop gaat dan 
wel over grootschaliger gebied. Voor het 
geheel van het Groot Schietveld daalde de 
globale dichtheid van 2,7 terr./100ha in 2000 
tot 1,0 in 2012. Op 720ha natuurgebied van 
het Klein Schietveld verminderde het aantal 
territoria van 9-11 in 2005 tot 6 in 2011 en 
de globale dichtheid overeenkomstig van 
1,4 tot 0,8 terr./100ha (berkvens et al. 2000-
2012). In het veengebied van de Groote Peel 
in Nederland werd een dichtheid van 19,1 
terr./100ha in geschikt biotoop genoteerd in 
1992-1993, maar slechts 3,7 voor het gehele 
gebied (van Seggelen 1999).
In de Waalse atlas (Jacob et al. 2010) wer-
den de hoogste dichtheden in 2001-2007 
nog genoteerd in Hoog-belgië (1,9 tot 2,4 
terr./100ha), wat gezien de heterogene land-
schappen niet gering is. In Vlaanderen wor-
den dergelijke dichtheden zeker niet meer 
bereikt over uitgestrekt gebied.  uit de avi-
fauna van Klein-brabant (Coeckelbergh et 
al. 2003) kan een globale dichtheid afgeleid 
worden van 1,6 terr./100ha in 1988, gedaald 
tot 1,0 in 2001.
Tijdens een intensief onderzoek aan 
Middelste bonte Spechten Dendrocopos 
medius in de Voorkempen vond P. Maes in 
2012 slechts 5-6 gevestigde Matkoppen 
in een bos- en parkgebied van ca. 800ha. 
Matkoppen komen nog slechts plaatselijk en 
zeer dungezaaid voor.

oorzaken van de teloorgang.
Oorzaken van de teloorgang en van de 
habitatverschuiving kunnen velerlei zijn, 
maar blijven tot nu toe onopgehelderd. In 
een britse studie werden mogelijke oorza-
ken van de dramatische achteruitgang van 
Matkoppen aldaar onderzocht (afname met 
88% tussen 1970 en 2006; Lewis et al. 2009). 
Deze worden in het licht van de bevindingen 
op GSV hierna besproken.

Gewijzigd habitat.

De bossen van het Groot Schietveld werden 
vroeger slechts in beperkte mate geëxploi-
teerd (kap van Grove dennen), maar bleven 
sinds het medebeheer door ANb sinds 1999 
vrijwel onberoerd. Gaandeweg werden meer 

Biotopen O

n d n d

Berken-/Berken-Elzenbroek tot Elzen-Eikenbos en vochtig Berken-
Eikenbos 89 11 12,4 7 7,9

gemengde bossen: Grove den met elementen van of evoluerend naar
Berken-Eikenbos, tot Berken-Eikenbos gemengd met Grove den 147 16 10,9 4 2,7

verboste heide 65 11 16,9 5 7,7

zuiver Grove dennen- en produktienaaldbossen 26 0 0 0 0

totalen 327 38 11,6 16 4,9

2000 2012

tabel 5. dichtheden van matkoppen per biotoop op gsv (o oppervlakten in ha, n aantal territoria, d dich-
theden in territoria per 100ha).

table 5. Numbers of Willow Tit parus montanus per biotope at GSV (O surface area in ha, n number of territories, d 
densities in number of territories per 100ha).

❱ matkop Parus montanus (Foto: Jelle Van de Veire)
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struweelbegroeiingen en bosmantels verdrongen door opgaand bos, 
maar dit proces gebeurde over veel langere periode dan het bespro-
ken decennium. Het enige beheer gebeurde in het kader van het in 
de periode 2007-2009 uitgevoerde LIFE-project, met heideherstel en 
verwijdering van exoten in de bossen.
Dit laatste betrof vooral Amerikaanse vogelkers, die vnl. in de Grove 
dennen/berken-Eikenbestanden vaak dichte struwelen vormde. De 
achteruitgang van de Matkoppen gebeurde echter reeds voor het 
verwijderen van de vogelkersstruwelen, zoals blijkt uit Tabel 6.

Wijziging van de grondwaterstand kan een rol spelen. In het drogere 
ZW-gedeelte lijkt hier geen wijziging opgetreden, de natte poelen, 
grachten en vochtige laagten zijn nog steeds dezelfde.
In het NO-gedeelte, in de vallei van de Kleine Aa, werd door opstuwing 
van de beek met restauratie van afgesneden meanders wel enige 
verhoging van de watertafel gerealiseerd. Dit bleef echter beperkt 
en of dit enige invloed op de habitat meebracht blijft onbekend. De 
bossamenstelling en –structuur werd hierdoor alleszins niet gewijzigd.

In een aantal publicaties wordt gewezen op het belang van Gewone 
hennepnetel Galeopsis tetrahit voor de Matkoppen, die deze in het 
najaar systematisch exploiteren (o.m. Van beneden 1948, Grootaers 
1958). De aanwezigheid hiervan in of nabij de territoria werd geno-
teerd, echter zonder specifiek hiernaar te zoeken. Op GSV lijkt enig 
belang van deze plant onwaarschijnlijk (Tabel 7). Ook Devillers et al. 
(1988) meldden reeds dat er geen verband is tussen de verspreiding 
van Gewone hennepnetel en deze van de Matkoppen.

uiteindelijk kan ook vermindering van de boskwaliteit een rol gespeeld 
hebben. uit gegevens over “Waldschäden” (Flouser et al.1993) blijkt 
dat belangrijke negatieve gevolgen voor de dichtheid van zangvogels 
gedocumenteerd werden. Causale oorzaak is de immissie van zwavel- 
en stikstofverbindingen die kroonverlichting (blad- en naaldverlies) 
kunnen veroorzaken met ook gevolgen voor de invertebratenfauna.
De verzurende emissie in Vlaanderen, hoog tot in de 90-er jaren, 
daalde tussen 1990 en 2002 echter met 42%. Tevens wordt nog 
een sterke daling van de overschrijding van de kritische lasten voor 
verzurende depositie voor bos en heide vooropgesteld. Anderzijds 
is de verwachting dat overschrijding van de kritische lasten voor de 
vermesting veel langzamer zal dalen en nog veel te hoog zal blijven 
voor bos en heide (Anoniem 2003, Van Daele et al. 2009).
uit onderzoek naar de bosvitaliteit (periode 1987-2005) blijkt dat niet 
enkel de atmosferische depositie maar vele stressfactoren verant-

woordelijk zijn. Het naaldverlies bij Grove den zou gestabiliseerd zijn 
sinds 1995, het bladverlies bij Zomereik licht dalend sinds 1992, waar-
bij vooral insectenvraat belangrijke factor blijft (Sioen et al. 2010).
Niet uitgesloten is dat een en ander meer invloed had op de drogere, 
gemengde bossen dan in de vochtiger loofbossen, maar dit aspect 
blijft onbekend.
Alleszins werd hierdoor geen beïnvloeding van de bosvogelgemeen-
schap opgemerkt op het Groot Schietveld, hoewel geen oudere inven-
tarisaties ter vergelijking beschikbaar zijn. Een beeld van de aantallen 
spechten en zangvogels, allen standvogels van de bossen, levert Tabel 8.
De stamfoerageerders namen allen toe, Kuif- en Zwarte Mezen ble-
ven nagenoeg stabiel (andere mezen verder besproken), enkel de 
Matkoppen namen als enige standvogel af.

Toename predatie.

Toegenomen nestpredatie door Grote bonte Spechten wordt in de 
literatuur aangehaald als een van mogelijke verklaringen voor de 
achteruitgang van de Matkoppen.
Het aantal Grote bonte Spechten in twee onderscheiden gedeelten 
van GSV, nl. de meest ZW- sector  (265ha) waar de Matkoppen bijna 
verdwenen en de meest NO-sector (323ha) waar ze standhielden, 
bleef echter voor beide sectoren nagenoeg constant (Tabel 9).

Afname van de Matkoppen kan dus niet aan toename van de spech-
ten in deze sectoren geweten worden, hoewel Grote bonte Spechten 
wel talrijker werden over het gehele terrein. Aan het groot aantal 
aanwezige nestkasten werd evenmin toename van predatie door de 
spechten genoteerd (meded. D. Schiettecatte).

Nestplaatsconcurrentie.

Dit zou door toename van Kool- en of Pimpelmezen kunnen gebeu-
ren. Gebiedsdekkende tellingen van deze soorten zijn niet voorhan-
den, wel een lange reeks nestkastgegevens. Groot aantal nestkasten 
hangen op GSV, vooral ten goede van een groeiende populatie bonte 
Vliegenvangers Ficedula hypoleuca. De aantallen van de iets vroeger 
broedende Kool- en Pimpelmezen (1e broedsel) staan in Tabel 10.
De aantallen fluctueren jaarlijks, maar enkel de Pimpels namen 

type leefomgeving I II III IV som

aantal 1/6 1/8 3/20 0/6 5/40

tabel 7. aantal locaties met gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit op gsv in 
onderzochte locaties per leefgebied.

table 7. Number of locations with Common Hemp nettle galeopsis tetrahit at GSV in 
studied locations per home-range.

tabel 6. aantal territoria op gsv mét amerikaanse vogelkers Prunus serotina, ver-
wijderd sinds 2007.

table 6. Number of territories at GSV with Wild black cherry prunus serotina, 
removed since 2007.

2000 2005 2010-11

9 2 1

tabel 8. aantal territoria van spechten en sedentaire zangvogels op gsv.

table 8. Number of territories of woodpeckers and resident songbirds at GSV.

2000 2005 2010

Grote Bonte Specht   Dendrocopos major 36-44 51-57 60

Kleine Bonte Specht   Dendrocopos minor 2 3-5 7-10

Matkop   Parus montanus 40-43 17-20 11-15

Kuifmees   Parus cristatus 27-31 40-41 34-38

Zwarte mees   Parus ater 16-20 17-18 19-20

Boomklever   Sitta europaea 6-7 13 18-19

Boomkruiper   Certhia brachydactyla 34-39 51-57 53-58

tabel 9. verhouding van het aantal territoria van grote bonte spechten / 
matkoppen in twee sectoren van gsv
(* : vermoedelijk te lage aantallen).

table 9. Proportion of territories of Great  Spotted Woodpecker dendrocopos major 
to Willow Tit parus montanus in two parts of GSV (*: probably numbers too low).

2000 2005 2010-11

Z.W.-sector 13 / 17 16 / 4 13 / 1

N.O.-sector (5 / 5)* 9 / 7 9 / 5
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beduidend toe. De nestkasten hangen overwegend in het ONO-
terreingedeelte en blijkbaar is daar geen gebrek aan nestplaatsen 
voor de mezen, gelet op de spectaculaire toename van de iets later 
broedende bonte Vliegenvangers. Deze populatie groeide aan van 20 
paar in 2000 tot 101 in 2011.
Dit toont aan dat toegenomen nestplaatsconcurrentie van Matkoppen 
met Pimpelmezen onwaarschijnlijk is. Voor het ZW-terreingedeelte 
waar bijna geen nestkasten hangen, zijn geen afzonderlijke gege-
vens over de mezenstand gekend. Vermoedelijk is de trend daar 
dezelfde, zodanig dat toename van concurrentie daar niet uitgeslo-
ten kan worden, hoewel de habitatvereisten van de Matkoppen niet 
dezelfde zijn als deze van de meer algemene soorten.

Alles bijeen genomen lijkt geen van hiervoor besproken hypo-
thesen overtuigend als verklaring voor de snelle neergang van de 
Matkoppen op het Groot Schietveld.
Ook uit een studie naar verschillen tussen nog bezette en verlaten 
Matkopterritoria in Engeland, waarbij naast hiervoor genoemde fac-
toren vele boskenmerken onderzocht werden, kon als enige bedui-
dende factor de grondwaterstand gevonden worden. In nog bezette 
locaties was het bodemwatergehalte significant hoger dan in verla-
ten locaties (Lewis et al. 2007).
Dit stemt overeen met de bevindingen op GSV, waar de Matkoppen 
voornamelijk stand hielden  in uitgesproken vochtiger leefomgeving.
Ook in Nederlands Limburg werden de hoogste dichtheden gevon-
den in vochtige tot natte loofbossen, hoewel daar nog aanzienlijk 
aantal Matkoppen in vochtige tot droge naaldbossen zou voorkomen 
(bakhuizen & Sierdsema 2010).

Klimaatwijziging.

Een meer geloofwaardige hypothese voor de teloorgang van de 
Matkoppen en geldig op Europese schaal lijkt beïnvloeding door 
klimaatopwarming.
Matkoppen leven in gematigde en boreale klimaatzones (naast 
gebergtezones), die in tegenstelling tot de andere, hiervoor genoem-
de ‘Parus’-soorten tot het uiterste noorden van Fenno-Scandinavië 
voorkomen. In de Climatic atlas (Huntley et al. 2007) werd de invloed 
van klimaatopwarming op de verspreiding van de Europese broed-
vogels onderzocht, waarbij het klimaat als ultieme factor voor de 
simulatie van potentieel toekomstige verspreiding ingevoerd werd. 
Voor de Matkop werd een belangrijke noordwaartse verschuiving 
vooropgesteld.
De sterkte van deze simulaties werd bevestigd door een uitgebreide 
analyse, waarbij significant positieve correlatie gevonden werd tus-
sen de huidige trends van de Europese avifauna en de geprojecteer-
de areaalverschuivingen gebaseerd op klimaatmodellen (Gregory et 
al. 2009).
Een recente studie van groot aantal vogelgemeenschappen in Europa 
bevestigde dat de samenstelling ervan, gekenmerkt door een gewo-

gen temperatuurindex, in de periode 1990-2008 een noordwaartse 
verschuiving vertoonde van 37 km. Hierbij werd een achterstand van 
ruim 200 km opgebouwd tegenover de stijging van de zomertempe-
raturen, als zgn. klimaatschuld (‘climatic debt’; Devictor et al. 2012).
Wat de gevolgen van dit naijleffect gaan betekenen blijft nog onze-
ker, maar een evenwicht is dus lang niet in zicht.

In onze streken uitte de klimaatwijziging zich reeds in gemiddeld 
zachter en vochtiger winters, meer extreme en langduriger droogte- 
en hitteperioden in lente en zomer en gewijzigd neerslagregime met 
meer extreme buien en hevige zomeronweders (Willems et al. 2009).
Welke de directe factoren zijn of welke mechanismen een rol spelen 
in de noordwaartse verschuiving van vogelpopulaties blijft onbe-
kend. 
In het geval van de Matkoppen zou dit temperatuurgevoeligheid 
kunnen zijn (hitte en droogte in de reproductieperiode), gewijzigd 
voedselaanbod of winters bederf van voedselvoorraden.
Frans onderzoek vond dat hete zomers (zoals 2003) kunnen leiden 
tot een lage reproductie bij afnemende, sedentaire soorten, o.m. 
de Matkop (Julliard et al. 2004). In Nederland werd een terugval 
geconstateerd van koudebestendige hamsteraars na een warme en 
vochtige winter (Sovon 2002). 
Toch werden op GSV in 2012 enkele Matkoppen meer gevonden dan 
in voorgaande jaren, ondanks een overwegend zachte en natte win-
ter 2011-12, met weliswaar een strenge vorstperiode in februari 2012.

Kortom, vele onbekenden, maar klimaatopwarming lijkt de meest 
aannemelijke van opgeworpen oorzaken voor de teloorgang van de 
Matkoppen. Logisch is dat eerst de marginale habitats opgegeven 
worden en de beste langst bezet blijven.

besluit  
Een snelle afname van de Matkop werd op het Groot Schietveld 
vastgesteld in de periode 2000-2011, zoals dit elders in West-Europa  
het geval was.
Dit ging gepaard met een verschuiving van de habitatvoorkeur: dro-
gere bossen werden marginaal, enkel in de meest vochtige bossen 
hielden Matkoppen stand.
Meest plausibel voor de teloorgang lijkt klimaatopwarming. Van 
andere mogelijke oorzaken lijkt geen van noemenswaardige invloed 
op het Groot Schietveld en deze kunnen op Europese schaal evenmin 
de veralgemeende neergang verklaren.
Hoe dan ook, nog vele vraagtekens, maar een ding is zeker: we zullen 
de knuffeltjes node missen.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 lineaire 
regressie

Pimpelmees Parus caeruleus 25 26 30 36 58 50 33 40 48 54 b = +2,72 
r =+0,69

Koolmees Parus major 99 86 121 112 148 107 67 114 112 100 b = -0,12
r = -0,02

tabel 10. aantallen Kool- en pimpelmezen Parus major, P. caeruleus in nestkasten 
op gsv; met b als helling van de lineaire regressielijn, r de correlatie (ringge-
gevens d. schiettecatte Kbin, in berkvens et al. 2000-2012).

table 10. Number of Great Tits parus major and Blue Tits parus caeruleus in nest-
boxes at GSV (b slope of linear regression, r correlation (ringing- data D. Sciettecatte 
KBIN, in Berkvens et al 2000-2012).
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samenvatting – abstract - Résumé
Op het Groot Schietveld werd een snelle afname van de Matkop vastge-
steld. Het bestand daalde van 40-43 territoria in 2000 tot 11-15 in 2010-11, 
of met een afname van 69% over 10 jaar. Dit stemt overeen met de neer-
gang in Vlaanderen en zoals deze elders vastgesteld werd in West-Europa.
Tevens ging dit gepaard met een vernauwing van de habitatvoorkeur. De 
meest droge, gemengde bossen werden nagenoeg verlaten, enkel in de 
meest vochtige bossen was dit niet het geval. Zowel de habitat van het 
nestterritorium als van de leefomgeving werd onderzocht. berken- en 
berken-Elzenbroek evenals beekbegeleidend Elzen-Eikenbos tot voch-
tige berken-Eikenbossen behielden de voorkeur. belangrijke component 
bleken Zachte berken met veel dode stammen. Gemengde bossen met 
Grove den werden marginaal. De hoogste dichtheden  komen nu nog 
voor in de meest vochtige bossen maar toch ook nog in vochtige omge-
ving in verboste heide, hoewel veel lager dan voorheen.
Ter verklaring van de neergang werden meerdere mogelijke oorzaken 
nagegaan, zoals gewijzigde factoren in de habitat en toename van pre-
datie of nestplaatsconcurrentie. Geen van deze leek overtuigend om de 
snelle afname van de Matkop te verklaren.
Meest geloofwaardige oorzaak lijkt de invloed van de klimaatopwarming. 
Deze hypothese is ook de meest plausibele voor de veralgemeende 
teloorgang op Europese schaal.

Decline and reduced habitat preference for the Willow Tit, an 
example from Noorderkempen
A rapid decline of the Willow Tit Parus montanus has been observed on the 
Groot Schietveld. The population fell from 40-43 territories in 2000 to 11 – 15 
territories in 2010 – 2011, or a reduction of 69% over 10 years. This is in agree-
ment with the reduction in Flanders and corresponds with that seen elsewhere 
in western Europe. In addition this has been accompanied by a narrowing of 
habitat preference. The driest mixed woodlands have been pretty well aban-
doned, only in the dampest woodland this was not the case. The habitat of 
the nesting territories as well as the home-ranges were examined. Birch and 
Birch-Alder as well as riverine Alder-Oak and damp Birch-Oak woodlands were 
preferred.  An important component seemed to be Downy Birch with much 
dead wood. Mixed woodland with Scots Pine became marginal. The greatest 
densities  now occur in the dampest woodland but also in damp areas of 
wooded heathland, although in smaller numbers than before. Many reasons 
for this decline have been considered, such as habitat changes and increase in 
predation or competition for nest sites. None of these seem persuasive enough 
to explain the rapid decline in the Willow Tit. The most convincing explanation 
seems to be the influence of global warming. This hypothesis is also the most 
plausible for the general decline on a European scale. 

Déchéance de la Mésange boréale et ses exigences d’habitat, un 
exemple du nord de la Campine
On a constaté une rapide diminution du nombre de Mésanges boréales Parus 
montanus sur le Groot Schietveld. Leur nombre a chuté de 40-43 territoires 
en 2000 à 11-15 en 2010-2011, ce qui correspond à une diminution de 69% 
en 10 ans. Un résultat comparable au déclin constaté en Flandre et ailleurs 
en Europe occidentale.
Ce phénomène allait de pair avec des exigences d’habitat plus spécifiques. 
La plupart des bois secs et mixtes ont été abandonnés, contrairement aux 
bois humides qui sont toujours recherchés. Aussi bien l’habitat du territoire 
de nidification que l’environnement ont été examinés. Les Mésanges boréales 
marquaient une préférence pour la Boulaie pubescente ou Boulaie-Aulnaie 
ainsi que pour les bois riveraines d’Aulnaies-Chênaies et les Chênaies pédon-
culées à Bouleau humides. Les Bouleaux pubescents avec beaucoup de bois 
mort constituaient une composante importante. Les bois mixtes à Pins 
sylvestres devenaient marginaux. Les plus hautes densités sont maintenant 
enregistrées dans les bois les plus humides mais aussi dans les milieux 
humides de bruyère emboisée, bien que ces densités soient beaucoup moins 
élevées qu’auparavant.
Plusieurs causes plausibles ont été examinées, tels les changements surve-
nus dans l’habitat, l’augmentation de la prédation et la concurrence pour 
les lieux de nidification. Aucune de ces causes paraissait convaincante pour 
expliquer le déclin rapide. La cause la plus probable semble être l’influence 
du réchauffement climatique. Cette hypothèse  est aussi la plus crédible pour 
expliquer le déclin généralisé à l’échelle européenne.
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