Sterfte bij

Mezenjongen
Gerald Driessens
Natuurpunt Studie

2

Opbouw lezing
 Probleemstelling
 Mogelijke oorzaken
 Onderzoek
 Bevindingen
 Aanbevelingen

3

Probleemstelling

Ik heb een nestkast bij jullie gekocht
Maar de vogeltje zijn in het nest gestorven
Ik wil een foto sturen
Wat kan ik doen ?

We hebben 2 vogelkastjes aan het huis hangen.
Ook dit jaar 2 koppels mezen maar een koppel
verdween na een tijdje. In hun kastje:
een nest met 3 eitjes.
Hoe zou dit komen?
In een vogelkastje in de tuin
komen mezen broeden,
voor het tweed jaar op rij
zijn de jonge meesjes dood in het nest.
Aan wie kan ik dit melden?

Ik had in mijn tuin een nestkastje bezet door koolmezen,
en één bezet door pimpelmezen.
Deze week heb ik enkele pimpelmeesjes zien uitvliegen,
waarvan één verzwakt. Omdat ik sinds gisteren
de koolmezen niet meer zag voederen,
heb ik het nestkastje geopend. Hetzelfde deed ik bij de pimpels.
Resultaat: 4 dode pimpel- en 3 dode koolmeesjes.
Is het zinvol om de dode jongen te laten onderzoeken?

April 2020:
Uitbraak Suttonella ornithocola
In Duitsland met vele duizenden
slachtoffers bij Luxemburgs-Franse
grens met D en in Saksen.

Probleemstelling
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-Eksters en kraaien

-Ontwikkeling 5G netwerk

-Kat

-Gif in verf van nestkasten

-Vergiftigd

-Scherpe nootjes

-Vetbollen in de zomer

-Kunnen zelf geen
voedsel meer zoeken

-Stoffen in vetbollen
-Parasieten in nestkast

-Bestrijding buxusmot
-te weinig insecten

-nestkast hangt slecht
-Fijn stof
-Ouders dood

Marijke Barlage

Emotionele drang
naar een
snel antwoord
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Probleemstelling
-Meer meldingen dan vroeger
 we communiceren makkelijker
-Weten we voldoende van de ‘oorzaken’
-Geen gericht onderzoek

-Vooral in de stad
-Wat met andere soorten?

Steve Waterhouse
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Mogelijke oorzaken
Hoofdoorzaken:
 Verstoring

Natuurlijke predator, kat, mens

 Ouder(s) gestorven

Verkeer, raamslachtoffer, predatie

 Vergiftiging

Tuinonderhoud, via voedsel
(eerder onderzoek wees al uit dat buxine ‘onschuldig‘ is)

 Voedseltekort

Nat of koud weer, bestrijding
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Mogelijke oorzaken
een mening vormen

 Teveel factoren voor voorbarige uitspraken
 Juiste verbanden leggen
 Gericht en niet-vooringenomen onderzoek

 Verantwoorde conclusies
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Onderzoek
Vogelbescherming Vlaanderen en VELT:
Project SOS mezen.

Tussen 29 maart en 15 juni: 4500 mezen van 1000 locaties
In Vlaanderen: 95 nesten uit tuinen, 7 uit bosgebied

Koolmezensterfte en buxusmotbestrijding:
Pesticidenbelasting bij jonge koolmezen

Auteurs: Adriaan Guldemond, Roy Gommer, Peter Leendertse (CLM) en Kees van Oers (NIOO-KNAW)
© CLM, rapport-998, november 2019

https://www.clm.nl/uploads/pdf/998-CLMrapport-Mezen_buxusmot-sum.pdf
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Bevindingen (Vlaanderen)
 In slechts 2 van 95 stalen totaal géén pesticiden/herbiciden
 In 11 van de 95 nesten: 3 stoffen tegen buxusmot
 In totaal 36 soorten pesticiden in onderzochte mezen
(23 daarvan in slechts 1 nest)

pesticiden – herbiciden - fungiciden

 Gemiddeld 3 stoffen waar geen bestrijding plaatsvond,
tegen gemiddeld 6 waar die (verm.) wel plaatsvond
 Concentraties lager dan LD50-waarde
 Grootschalig gebruik pesticiden/herbiciden in tuinen
 Verschillende stoffen uit anti-vlooien- en anti-tekenbandjes
voor honden / katten
 In 89 van 95 nesten DDT aangetroffen,
in 51 daarvan enige stof die werd aangetroffen
 PCB’s (sinds ‘85 verboden) in 42% van de stedelijke sterftes
en in 30% van de sterftes in natuurgebieden

Mogelijke contaminatieroutes van pesticiden naar jonge koolmezen
Bron: Guldemond et al 2019

In rekening brengen dat:
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Onderzoek UA uitwees dat 2019 succesvol jaar was voor mezen
Accidentele sterfte van volledige nesten van alle tijden
Accidentele sterfte van 1 ouder kan leiden tot sterfte heel nest
Niet duidelijk of er nu meer mezen sterven dan vroeger,
in natuurlijke omgeving lijkt dat alvast niet het geval
Geen aanwijzing dat er sinds de buxusmotbestrijding (2017)
een plotse toename aan sterftes is
Mogelijk andere vermijdbare bronnen van pesticiden
Gezien lage concentraties meeste stoffen geen oorzakelijk verband
tussen aangetroffen stoffen en sterfte
Hoge concentraties van weinig giftige stoffen
hebben grotere invloed dan lage hoeveelheid van groot aantal
Langetermijneffect van POP’s:
na 50 jaar nog steeds grootschalige invloed van DDT
Bevindingen rond DDT meer alarmerend
dan aantal giftige stoffen

Beperkende factoren op onderzoek
 Volledige mezenlichaampjes onderzocht, waarden
in bepaalde organen kunnen dus hoger liggen
 Niet zeker of er in de buurt van de onderzochte nesten
al dan niet bestrijding van buxusmot plaatsvond

 Alleen dode vogels onderzocht, geen levende
 Bij nestkasten valt het meer op
 Vooral in stedelijk gebied

 Alleen uit bosgebied lange-termijnreeksen
 Lange-termijneffecten van stoffen
onvoldoende onderzocht en gekend
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Aanbevelingen

 Sterker het voorzorgsprincipe hanteren mbt POP’s
 Grote persoonlijke verantwoordelijkheid voor gebruik
giftige stoffen in de tuin
 gebruik alternatieven
 denk natuurlijker
 Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verbieden
Meeste kan op natuurlijke manier worden bestreden

 Hoe meer er wordt gespoten, hoe minder insecten,
en hoe minder mezen
 Toelichting naar honden- en katteneigenaars

 Werp honden- of kattenharen uit borstels niet buiten
maar in een afsluitbare vuilzak
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Samengevat










Veel kennislacunes, verkennend onderzoek
Voorzichtigheid met gebruik pesticiden/herbiciden
Voorzorgsprincipe verdient opwaardering
Ondoordachte veronderstellingen vermijden
tenzij duidelijke aanwijzingen en goed onderbouwd
Bestrijding buxusmot veroorzaakt wellicht geen extra sterfte,
maar werkt wel de oorzaak van de sterfte in de hand
Honger is groter risico dan vergiftiging
Geen cijfers die wijzen op recente toename
Waakzaam zijn maar steeds ook rekening houden
met ‘natuurlijke sterfte’
 zowat de helft van de jonge vogels sterft
in het eerste levensjaar

 Natuurlijkere tuinen
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 Wilde hoekjes
 Bloemen
 Waardplanten insecten

<< Het verschil tussen een kruid
en een onkruid
is slechts een mening >>
(Wayne Dyer)

