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NE§ÏKÀSTEHYER§LÀG YAN KONINGËHOF 1ËgA.

Op 1-4 maart hebben we met
een f11nke ploeg de voorJaars-
schoonmaak van de nestkasten
ultgevoerd. Daarbl.J hebben we
25 nleuwe kastJes opgehangen,
deels om verdwenen kasten te
vervangen en deels ter ver-
nleuwlng van vet^sleten exem-
plaren. Daarmee kwam het to-
taal aantal kasten op 105.

Er \^raren veel nleuwe
kastJes beschikbaar, omdat 1k
er een stuk of 15 nleuwe had
gemaakt van afvalhout van
Geert Sanders. Daarna kwam \{im
van de Voort ook nog met een
partlJ van 20 zeer degel 1Jk
ogende kasten van watervaste
multlplexr goed 1n de carboll-
neum.

Ik verkeer nu 1n de luxe
omstandlghetd dat lk nog 1L
kastJes ln reserve op zolder
heb 11ggen. Toch zíJn geschlkt
afvalhout err kanl- en klare

nestkastJes altlJd welkom.
De controles tlJdens het

broedselzoen werden gehouden
op 4 en 25 mei en l-5 Junl. BIJ
een controle worden a1le kas-
ten nagekeken op een avond,
vanaf ongeveer half zeverr, De
nesten, eleren of J ongen of
oude vogels op het nest, dle
worden aangetroffen ln de
kast, worden genoteerd.

U1t de Begevens van de
drie controles heb 1k tabel 1

samengeste 1d, A1s tweede
broedsels zlJn dle broedsels
beschouvrd, d1e 1n een kast
werden begonnen waarin a1 eer-
der ln het broedselzoen, door
d-eze 1f de soort , een a I dan
nlet geslaagde bror:dpoglng 1s
ondernomen. Ook de broedsels
rl. le blj de derde controle
worden aangetrof f en, worrlen
a Is tvr,=ecle broedse 1s be-
;chouwd,

Tabel 1: Totale resultaten van de nestkastencontrcles
1992 op Konlngshcf te Veld,hoven.

Soor'f, l-e -rrroeC=e 1 2t broeCsel Totaa 1
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Totaal aantal brcle,lsel.s 90
Hornrnel spec. 1
Eekhoorn 1-

Nlet gebruikte kasten 28
+

120
Twee keer gebrutkte kasten 15

TotaaI aantal kasterr t- 05



Utt de Label bl lJkt dat
er weer volop gebrullr ls Ee-rnaakt van öÍLze nestkastJ es,
!/eI valt de betreklreliJke
soortenarmoerle op, Net als
vorlg Jaar broedden er- rrtr?ar 6
soorten 1n onze kasten, Dat ls
waarschlJ n11J k toch voor í,ren
groot gedeelte een kwestle van
toeva 1 . \{ant. vor 1g J aar 1-iadrlen
we de Zvtarte, Mees en de
Rlngmus, d1e nu nlet Ín de
kasten broedden en dlt Jaar cle
Gekraagde Roodstaart en de
Kauw, die er vorlg Jaar nlet
blJ waren.

Ook de Bosu I 1 vras cl 1t
Jaar weer afwezlg, voor het
tweede achtereenvolgende Jaar.

De Koolmees had E eerste
broedse 1s rnlncler dan vor ig
Jaar en zakte daarmee blJ na
terug tot het nÍveau van 1990.
MogellJk was dlt nog een ge-
volg van het slechte broedsei*
zoerr van vor16 Jaar,

Het aantal tweede broed.-
sels van de Koolmees vras met
1B opvallend hoog. Het is
slnds 1985 nlet meer zo hoog
6eweest. Als dle ook nog veel
Jongen op hebben geleverd, ls
de teruggang van de pclpulatle
weI Becompenseerd.

De Pl mpeImees 1 lep ook
lets terug en kwam daarmee op
het laagste nlveau slnds T
Jaar. Na enkele goeda Jar.en ls
de stand op l(onlngshof blJ na
6ehalveerd. Mlsschlen speelt
ook hler het vorlge broedsel-
zöen een ro1. Er weren er:hter
niet veel tweede broed.sels.

De Bonte VI J-egenvanger
heef t zLch be leraaa I hers Le 1d,
van de terugval van vorlg Jaar
en kwam zelfs ult op een nleuvr
recordaantal. I'Íet LZ broed-=-

ren was de soort talrlJker darr
de Plrnpelmees. De clpmars, dle
nu 13 J aar duurt, I iJ kt nog
nlet afgelopen. IIet 1s echter
de vraag of de Bonte Vllegen-
vanger op Konln6shof de l(ooI-
mees ln kan halen.

De Geltraagde Roods,taart
was we1 aariwezlg maar sl_echts
met een paartJe, Deze soort
bl tJ ft toch maar zwak verte-
genwoordlgd 1n de nestkasten.

De Kauwen leken te profl-
teren van de afwezlgheld van
de Bosu11. Er hangen naar
enkele kasten d1e geschlkt
zlJn voor Kauwen. Nu de Bosull
Been gevaar vr:rmde voor de
Kauwen, durfderl ze er twee te
gebrulken. Heel gelukklg ziJn
ze niet geweest met hun nage-
slacht. Van de 6 Jcrngen dle ik
rlngde van d1e twee broedsels
zLJn er 4 korte tiJd later
teruggemeld: geschoten blJ het
!/ltven 1n Veldhoven.

De Holendulf kwam maar
tot 2 broedsels, mogellJk ten
gevolge van concurrentle om de
kaoten met de Kauwen. Toch ls
de soort leder Jaar we1 aanwe-
zró.

Tot slot nog een woord.
van dank aan a1le helpers btJ
schoonmaak en corrtroles. Het
b1 1J f t een I'oge lwerkgroepsac-
tlvltelt dle voor aI Ie led.en
openstaat. IIet ls altlJ d mool
om eens wat vogels van dlcht-
blJ te zlen en eens 1n hun
nest te kunnen ktJken. De
nestkastactlvltelten worden
steede op vergaderlngcn bekend
gernaakt en zo moge1lJk ook ln
de convo's aangekondlgd. A1s
Je mee wllt doen, ben Je van
harte welkom,

JAN VOUTERS
( nesthastcoörd 1 nator )
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