
 

GESLAAGDE FOK MET DE GEELBUIK - of PRACHTMEES - Parus venustulus. 
Door B.H.Benes.+ 
 
Ongeveer half januari kocht ik op een vogelmarkt 2 paar van deze vogeltjes, een voor mij onbekende 
mezensoort. Aanvankelijk stond ik wat sceptisch tegen deze aankoop, gelet op de reputatie van mezen in het 
algemeen. Ze werden verkocht als "Chinese mees" en thuisgekomen begon het zoeken naar de juiste naam en 
andere gegevens. In Onze Vogels van juni 1990 bracht een fotootje van de man mij aardig op weg en na 
contact met de speciaalclub van insecten en vruchtenetende vogels was mij het duidelijk, dat het hier ging 
om de Geelbuik - of Prachtmees – Parus venustulus, voorkomende in Oost, Centraal en Zuid China - volgens 
"Birds of China". 
Van de Parus venustulus - Geelbuikmees - Yellow - bellied Tit, zijn geen ondersoorten bekend.  
Zij komen voor in Oost, Centraal en Zuid China. Zij leven daar in bosachtig gebied, in de zomertijd vinden 
we ze op hoogten van 1000 tot 2500 meter, in de wintertijd dalen zij af naar 700 meter. 
 

                             
 
De vogels waren in uitstekende conditie, toen ik ze op 1 maart '95 naar buiten verhuisden, 1 koppel apart in 
een vlucht van 3 x 2 x 2 meter, voorzien van coniferen, sneeuwbes en liguster, het andere koppel in een grote 
volière van 10 x 8 x 3,5 meter, dicht begroeid met verschillende heesters, hoge grassen, bamboe, doornloze 
braam, brandnetel en andere ruigte en tevens voorzien van een vijvertje met daarachter een slordig 
gestapelde rotspartij van ca. 1,5 meter hoog en breed en ca. 2,5 lang. 
 
Behalve de geelbuikmeesjes waren hierin o.m. gehuisvest: oranjebuik niltava's, Yunnan boomklevers, 
goudvinken, bruine diksnavelmezen, witborstrallen, zanglijsters en gele kernbijters. Deze vogels waren het 
gehele jaar buiten in deze onbeschutte volière, wel hadden ze de beschikking over een onverwarmd 
binnenverblijf. 
 
Terug naar de meesjes: half april zag ik de man van het koppel in de vlucht baltsen; met half gespreide 
vleugels, die hij hevig liet trillen, danste hij van takje naar takje om het popje heen, die daar echter niet op 
reageerde. 
Begin mei hoorde ik de andere man in de grote volière steeds vaker zingen, een liedje klinkend als een 
wagenwiel, dat nodig gesmeerd moest worden en op 8 mei zag ik de man baltsen, terwijl deze keer het 
popje het baltsgedrag van de om haar heen dansende man beantwoordde door vanaf haar zitplaats 
eveneens haar half gespreide vleugels liet trillen. Dit gedrag werd dagelijks meerdere malen herhaald, 
waarna ik op 20 mei het popje zag bedelen om voer, de man ving een vliegje en voerde de pop. 
 
De 26e mei zag ik het popje slepen met nestmateriaal, sisal, mos en paardenhaar, maar door de dichte 
begroeiing kon ik niet zien waar ze heen vloog, steeds begeleid door de man. 
Vanaf mijn observatiepunt kon ik alle opgehangen kastjes van hoog tot laag in de gaten houden, maar daar 
bleek niets aan de hand te zijn en toen ik de volgende dag van plaats veranderde, zag ik, dat de pop in de 
rotspartij nestelde, ca. 40 cm. boven de grond, ingang op het noordwesten. 
De pop bouwde het nest alleen, de man begeleidde haar steeds. Na 28 mei zag ik de pop nauwelijks meer, 
ofschoon de pop op de 3 Ie mei nog wat fijn nestmateriaal in het nest bracht had ik de indruk, dat ze al zat  
te broeden, vermoedelijk vanaf het 2e ei.(?) De man neemt niet deel aan het broeden, ik heb niet kunnen zien 
dat hij de pop afloste, wel dat hij haar een enkele maal een meelworm bracht. 
 
Gedurende de broedtijd zag ik de pop een enkele maal, zo op 5 juni, toen er opnieuw wat nestmateriaal naar 
het hol werd gebracht, opnieuw begeleid door de man. 



Door de oer - Hollandse lente, noord tot noordwesten wind, kracht 5-7 en regen kon ik 3 dagen het nest niet 
in de gaten houden, maar op de 1 juni zag ik de man 6 keer achter elkaar de nestholte binnengaan met een 
pinky in de bek, zo vaak was de pop niet gevoerd en dus moesten er jongen zijn, zeker toen later op de dag 
ook de pop met voer in de bek de holte binnenging. 
 
De eerste dag werden de uitwerpselen vermoedelijk opgegeten, de daarop volgende dagen werden ze zo ver 
mogelijk van het nest"gedropt". Wat mij opviel was, dat de man duidelijk voorkeur had voor meelwormen, 
de pop daarentegen voor pinky's en buffalo's om de jongen te voeren, terwijl ook de pop veel vaker voerde 
dan de man. Als gebruikelijk bij andere mezensoorten was het voeren van de jongen een bijna non-stop 
gebeuren, in 1 uur tijd 40 keer, de pop 3 0 maal, de man 10. 
 
Opmerkelijk is verder, dat op de 17e juni, de jongen waren 6 dagen oud, de pop nogmaals met een grote pluk 
mos de nestholte invloog, tussen het voeren door. 
Met behulp van een tandartsenspiegeltje en schouwlampje kon ik met zekerheid vaststellen dat er 3 jongen 
waren, gele snavelranden, roodachtige binnenbek en een beetje grijzig dons aan de kop. 
Zonder de rotspartij gedeeltelijk af te breken was er geen mogelijkheid bij de jongen te komen. 
De 21e maakte het echtpaar stevig ruzie, ze vliegen elkaar stevig in de veren en ik vreesde het ergste, het 
weer was er ook 
 naar,buiig, harde noordwesten wind 12°C. 
Desondanks werden de jongen toch doorgevoerd en de 29e juni, nadat 's ochtends nog in de nestholte werd 
gevoerd, verlieten de jongen het nest. 's Avonds om 19.00 uur vond ik de eerste in een spar en kon ik deze 
nog ringen met 2.9 mm. Het 2e jong zag ik tussen de begroeiing op de grond, dit was duidelijk de jongste en 
werd voorzien van 2.7, het 3e jong vloog een uur later het binnenverblijf binnen en kreeg ook 2.9 mm. 
 
De jongen zijn bijna als de pop gekleurd grijzer dan hun moeder en i.p.v. de gelige borst en buik vertonen de 
jongen een vaalwitte borst en buik.  
Een aantal mezensoorten keert 's nachts terug naar het nest, maar toen ik 21.30 uur een jong achter in de 
volière zag, No.2 10 meter verder in het binnenverblijf en no. 3 niet meer kon vinden, geloofde ik daar niet 
meer in, opvallend was ook, dat in tegenstelling tot bv. kool - en pimpelmezen, deze jongen niet gezamenlijk 
op één takje zaten, maar verspreid (spreiding van risico door predatoren?) 
De 30e verongelukte het kleinste jong, toen het naar een tak vloog en daarbij een dikkere tak raakte: ik stond 
erbij en keek ernaar, het ligt dood in de vriezer. 
No. 2 heb ik niet weer gezien, No 3 werd nog tot 10 juli gevoerd en werd toen aan zijn lot overgelaten, het 
bedelde nog wel, maar pelde al heel handig een meelworm. 
Hoogstwaarschijnlijk zit de pop op dezelfde plaats weer te broeden, ik mis haar alweer een week, zie alleen 
de man en het volgroeide jong. 
Al met al, een leuk vogeltje, met zijn 10 cm toch een levendige en kleurrijke aanwinst in de 
gezelschapsvolière en bij mij althans, totaal niet agressief. 
 
                                                 
 


