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Eerste resultaten mussen-

teldag 2018 en groene stap-

stenen voor Huismussen.  

De mussenteldag ging door in het paasweekend
en er kwamen de weken erna nog steeds tellingen
binnen, geen probleem want dan waren alle mus-
sen nog steeds bezig met hun nest.  
Alle gegevens die nu binnen zijngekomen, geven
een goed beeld van de broedpopulaties. 
We hebben al eens gekeken naar de eerste resul-
taten. 
In 2018 hebben we opvallend meer tellingen bin-
nen gekregen dan in 2017.  De teller staat op het
ogenblik op 2032. Vorig jaar sloten we af op 1234
(Fig.1). 
Kijken we naar de verdeling van de tellingen over
de verschillende provincies dan zien we nog steeds
dat er in de provincies Oost-Vlaanderen en Ant-

werpen het meest actief geteld wordt (elk 27% van
de tellingen).  De andere provincies volgen met
West-Vlaanderen (19%), Vlaams Brabant (14%)
en tenslotte Limburg (13%), daar kan zeker nog
een tandje bij gestoken worden (Fig.2) . 

De grootte van de broedkolonie bij huismussen is
erg belangrijk.  Zangvogels zoals de Koolmees zin-
gen tijdens het voorjaar; ze bakenen met hun zang
hun territorium af maar brengen tegelijkertijd met
hun zang, ook hun partner in broedconditie.  Huis-
mussen vormen groepen en bakenen geen terri-
torium af maar enkel een kleine ruimte rond het
nest zoals zwaluwen. Het tjilpen van huismussen
speelt zowat dezelfde  rol als de zang bij andere vo-
gels.  In een groep van min 10 huismusmannen
neemt men aan dat het getjilp van de huismussen
cruciaal is voor het in stand houden van de groep.  
Kijken we naar de resultaten van 2018 dan zien
we dat in Vlaanderen nog steeds vooral kleine
groepjes huismussen voorkomen (Fig.3).  

Fig.1: Aantal huismustellingen in Vlaanderen
tussen 2011 en 2018

Fig.3: Groepsgrootte in Vlaanderen op basis
van onze indeling: 0 (geen huismussen), 1 – 5
(1 tot 5 tjilpende huismusmannen, 6 – 10  (6
tot 10 tjilpende huismusmannen), >10 (meer
dan 10 tjilpende huismusmannen).  

Fig.2: Verdeling van de tellingen over de ver-
schillende provincies. 
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OPROEP
Omdat we het belangrijk vinden dat
zowel in onze steden als in het bui-
tengebied ook huismussen voorko-
men, willen we in 2 pilootsteden
Sint-Niklaas en Dendermonde, de
nog grote populaties van meer dan
10 huismus koppels versterken
door het ophangen van nestkasten.
Jonge huismussen hebben nadat ze
onafhankelijk zijn van hun ouders
de neiging om zich te verspreiden.
Bij Koolmezen noemen we dat de
‘dispersieperiode’ en ze bewegen
zich dan over afstanden van wel
tientallen kilometers.  Bij Huismus-
sen weten we  dat de natale dis-
persieafstand  gemiddeld 500
meter is.  Daarom hebben we rond
de locaties waar nu nestkasten
hangen een cirkel getrokken van
500 meter (Fig 4 a,b). 

Binnen de totaaloppervlakte van
die cirkels willen we ‘groene stap-
stenen’ voor huismussen aanbren-
gen:  muurgroen, struiken, hagen
en kruidenveldjes.  Dit doen we in samen-
werking met de twee gemeenten maar ook
burgers kunnen helpen.  Daarom bieden we
voor de ronde som van 20€ ‘groene stap-
stenen’ aan naar keuze en komen wij ze
ook nog aanplanten.  

Jenny.delaet@ugent.be of 0496 450666

Fig. 4:  Huismuspopulaties in Dender-
monde (a) en Sint-Niklaas (b) met cirkels
van 500 meter.

2 foto’s (p10 en p11)  werden ons bezorgd door
de fam. Vaneynde Zeitzen uit Sint-Gillis-Waas
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