LEEFTIJDENKAART NESTJONGEN MEZEN.
Op deze kaart zijn foto’s van de koolmees als voorbeeld gehanteerd, maar deze foto’s van de
ontwikkeling van de groei in het neststadium is bruikbaar voor alle mezensoorten.

0 dag. Donkerrode huid.
Code N0.

1 dag. Let op verschil met
jong 0 dagen oud. Code N1.

2 dagen. Puntjes op vleugel
zichtbaar. Code N1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 dagen. Kleur van veren op 4 dagen. Let op begin van
5 dagen. Begin pinnetjes
vleugel. Code N1/N2.
verengroei rug. Code N1/N2. slagpennen. Code N1/N2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 dagen. Slagpennen in

7 dagen. Slagpennen nog

begin van pin. Code N4.

net in pin. Code N4.

9 dagen. Soms ogen open.
Code N5.

10 dagen. Veervorm op spoel
herkenbaar. Code N5.

8 dagen. Let op veren op

rug en nek. Veren net uit
bloedspoel komend. Code N5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11 dagen. Let op lengte veer

12 dagen. Let op lengte veer

13 dagen. Let op lengte veer

uit bloedspoel. Code N5.

uit bloedspoel. Code N5.

uit bloedspoel. Code N5.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 dagen. Slagpennen half

15 dagen. Let op lengte

16 dagen. Let op lengte

volgroeid. Code N6.

slagpennen. Code N6.

slagpennen. Code N6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 dagen. Let op terugtrek

18 dagen. Let op terugtrek

19 dagen. Uitvliegdag.

mondhoekplooi. Code N6.
mondhoekplooi. Code N7.
Code N7.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Let op:
Bepalen leeftijd is meest betrouwbaar van dag 0 tot dag 9 en te ijken na berekenen geboortedag bij wekelijkse
nestkastcontrole (datum 1e ei + legselgrootte + 13 dgn = uitkomstdatum). Hierin staat 13 dgn voor de broedtijd 1 dag omdat op de dag van laatste eileg het broeden begint.
Neem van dag 16 t/m 19 de vogels niet meer uit het nest, maar schat leeftijd in het nest en ijk dit met schatting
van vorige controle. (controleer zeer voorzichtig want jongen zijn springerig, voorkom vroegtijdig uitvliegen).
Leer van onderlinge leeftijdsverschillen binnen 1 nest (veroorzaakt bij aanvang broeden voor completering
legselgrootte en 2e broedsels).
 Henri Bouwmeester NIVON Goor 2008.

