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Interspecifiek voedergedrag
bij Staartmezen
❱ Gerald Driessens & Marita van der Gucht

Op 3 mei stelde Marita van der Gucht en Nick Schryvers in hun tuin in Lint (A) vast dat er iets vreemd aan de hand 
was in hun Koolmezennestkast. Naast het paartje Koolmezen Parus major dat intensief de jongen voederde, vlogen 
er plots ook Staartmezen Aegithalos caudatus naar de kast. Met voedsel, zo bleek al snel. Langere observatie leerde 
dat dit niet toevallig of éénmalig was, het gebeurde geregeld. Net als de Koolmezen droeg het paartje Staartmezen 
snavels vol voedsel naar de nestkast met al hoorbaar grote jongen. De frequentie van de bezoeken lag wel lager dan 
bij de Koolmezen.

Niet welkom
Wanneer een volwassen Koolmees in de nestkast zat (zicht-
baar in de vliegopening) en er een Staartmees aanvloog 
met voedsel, fladderde die laatste rond de kast tot de 
Koolmees weer op foerageertocht vertrok. Soms wacht-
te de Staartmees ongeduldig in een struik voor de nestkast. 
Toch was het moment soms slecht gekozen en arriveerden beide 
soorten tegelijk, dan bleef de Staartmees eventjes rond fladderen 
alvorens binnen te vliegen. Maar nu en dan joegen de Koolmezen 
de Staartmezen weg door ze snel, luid roepend te achtervolgen door 
de struiken.
Vooral rond 10 mei, kort voor het uitvliegen, nam de frequentie van 
de voederbeurten toe. De vogels stoorden zich niet aan de tuinman-
nen die het terras aanlegden. De Koolmezen speelden doorheen het 
hele proces wel een duidelijk intensievere rol in het voederen, maar 
beide koolmeesouders en staartmeeshelpers voederden de jongen 
samen tot ze uitvlogen.
Door het plastic raampje van de nestkast was te zien dat het om 
een koolmezennest ging, er waren geen aanwijzingen dat de 
Staartmezen bij de nestbouw betrokken waren. Ook werd vastge-
steld dat er vier koolmezenjongen in het nest zaten, er waren geen 
jonge Staartmezen aanwezig. Vrij logisch; Staartmezen zijn immers 
geen nestkastbroeders. Op 14 mei vlogen de vier Koolmezen onop-
gemerkt uit, er werd dus niet waargenomen of de Staartmezen daar-
na nog betrokken partij waren.

Staartmezen bekend om hun helpersgedrag
Cramp & Perrins (1993) en Harrap & Quinn (1996) beschrijven uitge-
breid dat het helpen voederen bij de Staartmees een heel normale 
zaak is. Het gaat in de meeste gevallen om mannetjes die zelf een 
mislukt broedgeval hadden. Hoe later op het seizoen een nest ver-
loren ging, hoe groter de kans dat ze inspringen bij een ander gere-
lateerd paar. In één geval hielp een mannetje kortstondig (gedu-
rende drie dagen) na het uitvliegen van de eigen jongen. Vaak zijn 
er zelfs meerdere helpers per nest: zo noteerden Glen & Perrins 
(1988) helpers bij 10 van de 11 Staartmezennesten. De verdeling van 
het aantal helpers was daarbij als volgt: 4 nesten met één en twee 
helpers, 1 nest met drie helpers en 1 nest met zelfs acht helpers. 
In de gevallen waarbij de familierelatie gekend was (bij 7 man-
netjes, 1 vrouwtje en 4 waarvan geslacht onbekend) was de 
helper een broer(zus) van het nestelend mannetje waar werd 
geholpen. Waarom mannetjes meer helpen dan vrouwtjes wordt 
verklaard door het feit dat mannetjes meestal broeden in het foe-
rageergebied waar ze in (familie)groep de winter doorbrachten. 

Vrouwtjes daarentegen verlaten het winterterritorium om te 
gaan broeden met mannetjes van andere familiegroepen. Dit 
gedrag vermijdt een mogelijke genetische verarming door inteelt. 
Het bekende coöperatieve broedgedrag met helpers doet dan 
weer de overlevingskansen van zowel de jongen als de oudervo-
gels toenemen. De overlevingskansen naar het volgende broed-
seizoen ligt bij jongen met helpers op 38%, zonder helpers op 
22%. Verder is geweten dat een staartmezenpaar met een mis-
lukt broedgeval, niet in paarverband gaat helpen bij andere nes-
ten van Staartmezen (Glen & Perrins 1988, Harrap & Quinn, 1996). 
De kans dat de twee Lintse helpende Staartmezen mannetjes waren, 
is groot maar niet zeker; mannetjeshelpers bij Staartmezen helpen in 
eerste instantie verwante mannetjes (broers), en dat was hier uiter-
aard niet het geval.

Gedeeld ouderschap
Er zijn al gevallen bekend van interspecifiek voederen van 
Staartmees bij Koolmees (Shy 1982) maar het helpen van ande-
re soorten blijft een eerder uitzonderlijke vergissing en vooral 
een weinig voor de hand liggende, ook bij mezen. Mezen kun-
nen behoorlijk agressief zijn ten overstaan van andere soorten 
die hun nest benaderen, zo laten Koolmezen in hun broedter-
ritorium alleen ondergeschikte koolmezenpaartjes toe die geen 
territorium verdedigen en niet zingen (Cramp & Perrins 1993).  
Dergelijke waarnemingen zijn zeldzaam maar niet onbekend en 
gezien het sociale gedrag van Staartmezen werd een instinctieve 
eigenschap hier wellicht verkeerd toegepast (E. Matthysen, pers 
med.). Er zijn bij mezen een aantal gevallen bekend van interspeci-
fiek broeden of voederen, deze werden samengevat door Shy (1982). 
Bij mezen werden o.a. volgende combinaties vastgesteld: Gekraagde 
Roodstaart Phoenicurus phoenicurus bij Koolmees, Koolmees bij 
Gekraagde Roodstaart (2), (ongepaarde) Staartmees bij Koolmees, 
Zwarte Mees P. ater bij Gekraagde Roodstaart en bij Spreeuw Sturnus 
vulgaris, Koolmees bij Pimpelmees P. caeruleus (4), Pimpelmees bij 
Koolmees, Pimpelmees bij Glanskop P. palustris, Pimpelmees bij 
Boomkruiper Certhia brachydactyla, Pimpelmees bij Winterkoning 
Troglodytes troglodytes, Pimpelmees bij Roodborst Erithacus rube-
cula (2), Pimpelmees bij Gekraagde Roodstaart, Winterkoning bij 
Pimpelmees en Winterkoning bij Koolmees.

Alleen gevallen in de vrije natuur werden door Shy besproken; de 
kweek in gevangenschap die vaak geforceerde gevallen toelaat, 
alsook voorvallen bij broedparasieten werden buiten beschouwing 
gelaten. In minstens 32% van de gekende gevallen ging het om 
gemengde legsels (of jongen) van de twee soorten in één nest en 

in het veld

56-67



Natuur.oriolus  I  81 (2)  I  20-30 IN HET VELD • 57

in vele andere gevallen werd een nest van een andere soort gevoe-
derd nadat het eigen nest verloren ging. Andere mogelijke redenen 
die vogels kunnen aanzetten tot interspecifiek voederen zijn: stimu-
latie door luid bedelende jongen, verweesde jongen die duidelijk 
behoefte hebben aan voedsel, mannetje voedert andere soort ter-
wijl eigen partner broedt, het ongepaard blijven van een volwassen 
individu dat hormonaal klaar is om te broeden, het onafhankelijk 
worden van de eigen jongen... In 95 van de 140 door Shy opgelijste 
vaststellingen werd interspecifiek voederen van jongen in het nest 
vastgesteld, in 30 gevallen ging het om uitgevlogen jongen die wer-
den gevoederd en in 11 gevallen om de combinatie van de twee.

Gedeeld ouderschap komt in de natuur dus niet frequent voor bij 
verwante soorten zoals mezen en lijsters. Maar soms zijn er extre-
mere gevallen van dergelijk surrogaat ouderschap. Een van de meer 
extreme voorbeelden was te zien in een recente springwatch op 
BBC in 2014: een Houtduif voederde Boomvalkjongen met ‘duiven-
melk’ maar werd vaak hardhandig weggejaagd door de valken. Een 
natuurprogramma op de Zuid Afrikaanse TV toonde in de jaren 1980 
een fragment waarbij een adulte Heremietkoekoek Cuculus solita-
rius mee de jongen van een andere soort voederde (pers. med. M. 
Herremans). Deze koekoek is een broedparasiet die normaal niet 
vertrouwd is met het voederen van jongen. Uit Shy (1982) voegen 
we daar nog volgende combinaties van West-Palearctische soorten 
aan toe: Parelduiker Gavia arctica en Brileider Somateria fischeri (nes-
ten dicht bij elkaar), Boomklever Sitta europaea bij Spreeuw Sturnus 
vulgaris en Huismus Passer domesticus bij Grauwe Vliegenvanger 
Muscicapa striata.
Merk op dat het broedbiotoop van beide soorten hetzelfde of door-
gaans erg gelijkend is.
Mezen zijn vrij nauw verwant en vanuit menselijk oogpunt lijkt het 
maar ‘normaal’ dat oudervogels die een kroost verliezen, een derma-
te grote drang voelen om piepende jongen te voederen dat ze ander-
mans nest gaan opzoeken en ‘ondersteunen’. In de natuur is dat toch 
niet zo voor de hand liggend: mezen staan erom bekend om agres-
sief hun broedsel te verdedigen tegen predatoren als Gaaien Garrulus 
glandarius, Grote Bonte Spechten Dendrocopos major en Eekhoorns, 
maar ook andere soorten worden dan als een bedreiging gezien. 

Kort na de vaststelling in Lint, volgde echter een nieuwe waarne-
ming: op 19 mei meldde Linda van Brussel uit Sint-Amandsberg 
(O) via de Natuurpunt facebook-pagina hoe een Koolmees mee de 
jonge Pimpelmezen in haar pimpelmezenkast ging voederen, waar-
bij ze zich met moeite door de kleine invliegopening kon murwen. 
Eerder verloor de Koolmees haar kroost door het vermoedelijke 
overlijden van de partner, waardoor de koolmeesjongen stierven.
Interspecifiek voederen wordt vaker vastgesteld bij insecteneten-
de  soorten dan bij zaadeters. Bij mezen onderling zullen nauwe-
lijks problemen ontstaan in verband met voedselkwaliteit, al is de 
Staartmees een uitgesproken insecteneter, in tegenstelling tot de 
Koolmees. Wanneer de betrokken soorten een volledig verschillend 
menu hebben, kan dergelijke ‘gedragsvergissing’ echter onaange-
name gevolgen hebben voor de nakomelingen; zoals een verkeerd 
foerageergedrag of het gebrek aan interesse voor eigen soortgeno-
ten bij de paarvorming (Shy 1982).
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Summary  Résumé
Interspecific feeding behaviour in Long-tailed Tits
Two Long-tailed Tits Aegithalos caudatus were seen feeding nestlings 
of Great Tit Parus major at the beginning of May at Lint (A). The parents 
were also still feeding their chicks. The Long-tailed Tits behaved submis-
sive to the Great Tits. When birds of the two species arrived at the same 
time the Great Tits chased the Long-tailed away calling loudly.
Cooperative breeding regularly occurs in Long-tailed Tits. Nestlings are 
often fed by several relatives (mostly brothers) of the breeding male. 
Interspecific helping behaviour at the nest on the other hand is rare in 
tits. Great Tits normally attack visitors and predators vigorously. 

Comportement de nourrissage Interspécifique chez la Mésange à 
longue queue
Debut mai, on a observé à Lint (A) comment deux Mésanges à 
longue queue  Aegithalos caudatus  aidaient systématiquement lors 
de l’apport de nourriture à un nid contenant un jeune de Mésange 
charbonnière Parus major, nourri activement par des Mésanges 
charbonnières adultes. Les Mésanges à longue queue se com-
portaient manifestement de façon subordonnée aux Mésanges 
charbonnières et lors d’une confrontation entre les deux espèces, 
les Mésanges à longue queue se faisaient chasser à grand bruit. 
Le comportement d’assistance (cooperative breeding) est connu chez les 
Mésanges à longue queue: les jeunes sont souvent nourris par plusieurs 
parentés (surtout frères) du mâle nicheur, cependant l’aide interspéci-
fique est plutôt rare chez les mésanges. Les Mésanges charbonnières ont 
la réputation de chasser de force les intrus, notamment des prédateurs.
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❱ Nest Koolmees na het uitvliegen (Marita Van der Gucht) ❱ Koolmees verlaat het nest (Julien Dua) ❱ Staartmees komt voederen (Julien Dua)


