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NESTKASTEN KONINGSHOF IN 2OOO
Jaru WourERS

Hoewel de resultaten van 2000 al

gebruikt zijn voor het nestkastenverhaal in
het jubileunlnummer (Wouters 2000 b),

wil ik toch nog een stukje speciaal wijden
aan dit jaar. Dan blijft er een continue lijn
van verslagen per jaar gehandhaafcl, en kan
ik ook nog wat ingaan op bepaalde details.

Op 12 maart hadden we de

traditionele voorjaarsschoonmaak, met een

rondgang langs alle kasten, en het
ophangen van een aantal door Hans

Schrader geleverde nieuwe kasten. Daarbij
bleek dat er toch nog vrij veel kasten

verdwenen waren en dat er gerust nog wat
meer kasten bij mochten.

Ton Geerts voelde zich aange-

sproken door rnijn opmerking in het vorige
nestkastenverslag (Wouters 2000 a) over
de ondiepe kastjes van zyn hand. Daarom
maakte hij een tiental nieuwe kasten met
wat grotere afmetingen, die zeker niet te
ondiep zijn. Die hebben we op 18 maart
nog opgehangen. Daarbij hebben we de

route, die we voorheen liepen, wat verlegd.

We gaan nu achter de vijver van

Koningshof langs, en ook in de noordoost
hoek blijven we op het pad wat daar loopt.

De Bosuil zaÍ op 12 maart alweer

op twee eieren. Waarschijnlijk is dat

broedsel wel succesvol verlopen. Maar de

opvolgers in die kast hadden pech: bij de

eerste controle in mei lag de kast op de

grond met een kauwennest waarin een

aantal kapotte eieren. Deze kast moet dus

worden vervangen.
De controles in het broedseizoen

waren op de avonden van 9 en 30 mei en

op 20 juni. Daarbij was de opkomst van

vogelwerkgroepsleden ongekend mager:

alleen op 30 mei was ik niet alleen. Als er

geen belangstelling meer is voor het nest-

kastenwerk, moet er nog eens worden be-

keken ofhet nog doorgezet gaat worden.
Toch zou ik het jammer vinden om

ermee te stoppen. Het overzicht in het

jubileumnummer laat zien dat juist zo'n

lange reeks van jaren de mogelijkheid
geeft orn verbanden aan te tonen, die pas

Tabel l: Resultaten van de nestl<astencontroles op Koningshof te \reldhoven in 2000.
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na langere tijd duidelijk worden. Zoals het

effect van de strengheid van de winter op

de verandering in het aantal eerste broed-
sels van de Pimpelmees.

Dus toon ook eens belangstelling
en ga een keer mee controleren. Er is altijd
wel iets te zten wat je niet elke dag tegen-

kornt. En vaak ook iets oprnerkelijks.
In de tabel met de resultaten zien

we dat er zes soorten gebruik gemaakt heb-

ben van onze kasten. Alle soorten deden

het beter dan in het slechte broedjaar 1999,

behalve de Bosuil, die gehlk bleef en de

Zwafie Mees. die nu dit jaar ontbrak. Het
totaal aantal broedsels ligt toch nogal wat
hoger dan vorig jaar. Hoewel er ook 7

kasten meer hingen, zijn er 15 broedsels

meer geweest. Misschien rnede door de

nieuwe kasten van Ton Geerts?

De Koolmees lijkt weer aan een

bescheiden opmars begonnen te zijn met 3

eerste broedsels meer dan in 1999. Maar
vooral opvallend is het aantal van 9 tweede

broedsels, dit was in de twee voorgaande

iaren nul. Zodoende waren er in totaal 40

broedsels van de Koolmees, iets wat voor
het laatst in 1996 voorkwatn In dat jaar
lringen er toevallig. ot' niet. ook 87

nestkastjes op het terrein van Koningshof.
De Pimpelmees is licht toegenomen

met een paartje meer. Dit is te verwachten
na een zachte winter.

Ook de Holenduif was met een paar

meer aanwezig dan in 1999, rnaar zit toch
nog duidelijk onder het niveau van enkele
jaren geleden.

Of de broedresultaten ook hoger
waren dan vorig jaar is nog maar de vraag.

Want van de 3 nesten Bonte Vliegenvanger
werden er twee in het eistadiurn verlaten,

zonder dat de oorzaak duidelijk is. Zodoen-
de is het resultaat maar magertjes en we
moeten maar afivachten of er het volgend
jaar nog voldoende overlevende vliegen-
vangers zijn om de nestkasten te bezetten.

Ook de Kauwen deden het met een

afgevallen kast niet best. In de andere kast

kon ik bij de tweede controle 4 jongen

ringen. Daarvan is er inmiddels al een

teruggemeld als zijnde rond I juli gescho-

ten in de buurt van Veldhoven wegens

"enorme overlast en schade".
In het komend jaar gaan we toch

maar weer door met de controles, om het

verloop van de stand van onze broedvogels
te kunnen volgen. Ieder lid mag mee met

de controles en schoonmaak, de data en

tijden komen in het jaaroverzicht en de

convo's. Laat je ook eens zien, en kijk mee

naar het intieme leven van de vogels. De
vogels kijken welterug.
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