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In de lente van 2020 werd te Koersel (L) in een open tuinhuisje door 
een Winterkoning Troglodytes troglodytes een nest gebouwd op een 
houten balk tegen de nok en in juni werd een broedgeval vastge-
steld. Een mannetje Koolmees Parus major sloot zich erbij aan om 
samen met het vrouwtje Winterkoning de jongen groot te brengen. 
De ineenzakkende nestconstructie maakte het mogelijk waarnemin-
gen te doen die bij een normaal gesloten winterkoningnest verbor-
gen zouden blijven. Onderstaand relaas beschrijft de waarnemingen.

Verloop van het grootbrengen van het broedgeval
Juni. Bij het binnengaan van het tuinhuisje schiet telkens een 
Winterkoning naar buiten. Op 7 juni zie ik nu het Winterkoninkje op 
het nest zitten. Op 14 juni zijn er kopjes van de jongen te zien, wel-
licht enkele dagen oud. Op 19 juni zijn er vier jongen in het nest te 
zien. Opvallend is dat er reeds enkele dagen een Koolmees af en toe 
het tuinhuisje binnenvliegt. Ik verwacht er een tweede broedsel van 
Koolmezen in één van de nestkastjes.
Op 21 juni is de Koolmees al zeker twintig maal voer komen aan-
brengen via de ingang naar het tuinhuisje. Minstens één keer 
vliegt ze naar buiten met een drekpropje in de snavel. Met wat 
inspanning stel ik vast dat het niet om een eigen nest gaat in één 

van de vier nestkastjes, maar dat hij - het is een mannetje - voer 
brengt naar het nest van de Winterkoningen. Er zijn nu vijf jonge 
Winterkoninkjes zichtbaar. Om 20:00 uur voedert de Koolmees 
de Winterkoningen op het nest en na het voeren strijkt hij neer 
op de voedertafel. Hier jaagt hij een Koolmeesjong weg. Een nest 
jonge Koolmezen in een nestkastje, buiten tegen een gevel op 
vier meter afstand van het nest van de Winterkoningen, vloog 
enkele weken geleden uit. Mogelijk gaat het hier om het manne-
tje van dit nest. De mees eet wat nootsnippertjes of restjes van 
zonnebloempitten en vliegt daarna de tuin in. Hij voedert dus 
geen materiaal van de voedertafel aan de Winterkoningen. Om 
20:20 uur voedert de Koolmees weer de Winterkoningen, waarna 
opnieuw de voedertafel bezocht wordt met aansluitend tuinbe-
zoek. 22 juni: Tussen 09:30 uur en 10.00 uur brengt de Koolmees 
zeven keer voer aan. Hij bezoekt ook twee keer de voederta-
fel en twee keer gaat hij na een voederbeurt zonnebloempitten 
eten. Het mannetje van de Winterkoning zingt achter in de tuin, 
maar laat zich niet zien bij het nest. Meestal zijn er nu vijf jonge 
Winterkoningen zichtbaar op het nest. De Koolmees voedert de 
hele dag ijverig door. Op 23 juni komt de ruiende verfomfaaide 
Koolmees om 21:15 uur nog haar honger stillen op de voedertafel. 

Mannetje Koolmees helpt bij groot-
brengen van jonge Winterkoningen
❱ Chris Onkelinx

❱ Koolmees Parus major voedert een bewerkte rups aan de jonge Winterkoningen Troglodytes troglodytes. Koersel (L). 24/06/2020 (Foto: Chris Onkelinx).
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24 juni: Winterkoningvrouwtje en Koolmees verlaten soms beide 
het nest met een drekpropje. Als de mees bij het nest komt, schiet 
de Winterkoning weg. Vandaag herschikt de Winterkoning de bin-
nenzijde van het nest en zet zich erin. Op 26 juni is het mannetje 
Winterkoning ook voor het eerst in de buurt, druk ratelend alarme-
rend, vlakbij het stalletje. Ik zie het vrouwtje vlak bij me in de buurt 
van de nestplaats minutenlang koortsachtig zoeken naar een schril 
piepend jong. Uiteindelijk gaat ze tweemaal zitten vlakbij de ope-
ningen van een paar rechtopstaande tuinlaarzen onder het nest. Ik 
haal er een jong uit en plaats het terug in het nest na het wat water 
gegeven te hebben. Uit de andere laars diep ik nog een dood jong 
op. Blijkbaar zijn deze recht naar beneden getuimeld. Op 27 juni 
wordt het nest grondig gekuist door het vrouwtje.
28 juni: ’s Morgens zitten er nog drie jongen in het nest. ’s 
Avonds om 18:00 uur is het nest leeg en in de buurt zitten ver-
spreid vijf uitgevlogen Winterkoninkjes. 29 juni: 07:30 uur Er zit-
ten terug twee jongen in het nest. De Koolmees voedert weer en 
het Winterkoninkje vliegt af en aan. Vanaf 09:00 uur voedert de 
Koolmees niet meer mee. Er bevinden zich nu vier jongen in het 
nest. Om 16:20 uur is het nest weer leeg, maar om 22:00 uur zitten 
er weer drie Winterkoningen in het nest.
30 juni: Het nest blijft ‘s avonds leeg en de Winterkoningen 
komen niet meer terug. Minstens twee weken heeft de Koolmees 
geholpen met het voederen van de jonge Winterkoningen. Nog 
zeker twee weken komt de Koolmees regelmatig zijn portie zon-
nebloempitjes kraken op de voedertafel. Het verenkleed herstelt 
zich en de derde week is hij nog moeilijk te onderscheiden van de 
andere Koolmezen. 

Vaststellingen bij het gedrag van Winterkoning  
en Koolmees
Co-ouderschap Winterkoning-Koolmees
Het Koolmeesmannetje heeft mogelijk de eerste dagen van de 
voederperiode niet deelgenomen aan het voederen. In de litera-
tuur treffen we een aantal voorbeelden aan van co-ouderschap 
van diverse - vooral holenbroedende soorten - waarbij jongen door 
een andere soort werden gevoederd. Zo namen Koolmezen deel 
aan de opvoeding van Zwarte Roodstaarten Phoenicurus ochru-
ros, Gekraagde Roodstaarten P. phoenicurus, Grote Bonte Spechten 
Dendrocopos major en Pimpelmezen Cyanistes caeruleus (Glutz von 
Blotzheim 1993). Koolmezen werden bij zes soorten vastgesteld 
als adoptieouders en bij vijf vogelsoorten werd vastgesteld dat ze 
Koolmezen adopteerden (Shy 1982). Winterkoningen werden voe-
derend vastgesteld bij nesten van Koolmees, Pimpelmees, Zwarte 
Mees Periparus ater, Kneu Linaria cannabine en Ringmus Parus mon-

tanus (Glutz von Blotzheim 1985), Grauwe Vliegenvanger Muscicapa 
striata en Fitis Phylloscopus trochilus (Shy 1982). In Lint (A) werd de 
hulp van Staartmezen Aegithalos caudatus vastgesteld bij een nest-
kast Koolmezen (Driessens & van der Gucht 2015). Ik kon in de litera-
tuur geen geval vinden waarbij een Koolmees of een andere vogel-
soort hielp bij het grootbrengen van Winterkoningjongen. 

Het voeren door de Koolmees
De Koolmees bracht vooral dikke groene rupsen, soms gekneusd en 
bewerkt, aan en trachtte de prooi te verdelen onder de toehappen-
de jongen. Geen enkele keer bracht ze voer van de voedertafel naar 
haar adoptiejongen. Dat laatste voer werd uitsluitend zelf genuttigd 
na een voederbeurt van de jongen. Het Koolmeesmannetje had 
er zoals eerder vermeld mogelijk het grootbrengen van een eigen 
broedsel opzitten. 

Terugkeer naar het nest van de jongen
Na het uitvliegen keerden overdag enkele jongen voor een tijd terug 
naar het nest. Ook twee nachten gebeurde dit. Dat laatste is gewe-
ten van Winterkoningen.

Chris Onkelinx chrisonkelinx@gmail.com
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❱ Reiniging van de nestbodem door het vrouwtje Winterkoning Troglodytes 
 troglodytes. 27/06/2020  Foto: Chris Onkelinx).

Summary - Résumé
Male Great tit helps rearing nest of young Wrens
A male Great Tit Parus major helped a female Wren Troglodytes trog-
lodytes raise its young for at least nine, but possibly fourteen days. This 
rare event took place in a garden shed in Koersel (L) in June 2020. This 
behaviour has not been described before. The Great Tit continued to 
visit the nest as long as there were young Wrens in it. We’ve found no 
other record of this phenomenon. After fledging, some of the young 
returned to the nest for two nights. This apparently rarely happens. It is 
remarkable that the fledged young also sometimes returned to the nest 
during the day.

Une Mésange charbonnière mâle aide à élever de jeunes Troglodytes 
mignons
Une Mésange charbonnière Parus major mâle a certainement aidé une 
femelle de Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes à élever ses 
petits pendant au moins neuf, mais probablement même pendant qua-
torze jours. Ce cas de reproduction remarquable a eu lieu dans un abri 
de jardin à Koersel (L) en juin 2020. Ce phénomène n’a jamais été décrit 
auparavant. La Mésange charbonnière a continué à rendre visite au nid 
tant que de jeunes Troglodytes mignons s’y trouvaient. Après l’envol, 
certains jeunes sont retournés au nid pendant deux nuits afin d’y passer 
la nuit. Apparemment, cela arrive rarement. Il est frappant de constater 
que les jeunes à l’envol retournaient parfois au nid pendant la journée.
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