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N E ST KASTEN KON I NGSHOF 1988.

Ook in 1-9BB werden de nestkas-
ten op het gebled van KoninBS-
hof te Veldhoven weer dnor orrs
gecontroleerd. In het verslag
over l-987 maakte ik meldlng
van de vele slechte kastjes
die er hingen. Daarvan hebben
we er bij de voorjaarsschoon-
rnaak op 19 maart 14 vernleuwd.
Bovendien werden er nog Lz
kastjes blJgehangen op plaat-
sen waar er een was verdwenen,
zodat het totaal aantal kasten
op 113 kwam.
De nieuwe kastjes zijn a1le-
maa l- van hetze lf de type n1 .

' mezenkast' met ui.tneembare
zij wand en eerr vliegopening
van 28 nutr.
Als je a}le kasten eens in de
10 jaar wilt vernleuwen dan

moeten er Jaarlijks toch onge-
rreer l-5 nieuwe worden opgehan-
Ben, want niet alle kast.en
Eaan 10 jaar mee. Ook bij de
grote kasten, waarvan er een
aI langer dan L0 jaar hing
begon er slijtage op t.e tre-
den. Daarom is er blj de derde
contrnle, in juni, eerr nieuwe
'ui"lenkast' bljgehangen en een
vervangen.
De controles van de kasten
ziin gehouden op de avonden
varr 2 en 24 mei en 11 juni.
lí"oor de resultaten zi-e tabel
1,; de broedsels van de eerste
en tweede controle zíjrr be-
schouwd a1s eerste broedsel
behalve a1s er bij de tweede
controle alweer een nieuw
broedsel is gestart. De broed-

TABEL L r Totale resultaten van de nestkastcontroles in 1988 op
Koni-ngshof te Veldhoven

SOORT 1e BROEDSEL 2e BROED,SEL TOTAAL

Koolmees
Pimpelmees
Bonte Vllegenvanger
Gekraagde Roodstaart
Hcllenduif
Boomkruiper
Kuifmees
Zwarte Mees
Rlngmus
Rocrdborst
Bosul 1
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Totaal aantal broedsels 83
Eekhoornnest 1
Nlet gebruikte kasten 34
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Totaal aantal kasten 113
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sels bij de derde controle
worden a1s tweede broedsels
beschouwd.
Ti j dens de schoonmaakrr:nde in
maart zat de Bosuil alweer te
broeden op viJ f eieren, een
nieuw recr:rd dat aantal. Bi j
de eerste controle waren de
j ongen a1 uitgevlogen. Ve ont-
dekten echter nog twee takke-
l ingen, dj.e geringd konden
worden, Hoeveel Jongen er pre-
cies uitgevloger zlJn weten we
niet, het zal we1 minstens 2
ziin en hoogstens 5,
A1s we de resultaten verder
bekljken dan blijkt i9BB nog
meer nieuwe hoogtepunten te
hebben opgeleverd. Ondanks het
feit dat de variatie in nest-
kastjes is verminderd door het
ophangen van veel dezelfde, ls
het aantal soorten wat erin
heeft gebroed hoger dan ooit.
Dat kclmt onder andere doordat
twee soorten zícln vctor het
eerst in orlze nestkasten ves-
tigden: de Roodborst in een
grote spreeuwenkast err de
Boomkrr-iiper in een Eewone me-
zenkastl met de vliegopening
aan de voorkant. Het beviel de
Boomkr uiper zcr goed dat hf j
ook een tweede broedsel in
hetzelfde kastJe begon.
Ki j ken we naar de aantallen
dan zien we dat de Koolmees
met 39 eerste broedsels iets
is teruggelopen, bl ij kbaar
hebben ze geen extra voordeel
gehad van de zachte winter.
Verder heeft de Koolmees erg
weinig tweede broedsels gehad.
Vanaf 1978 zijn er niet zo
weinig tweede broedsels door
Dns waargenomen. Het 1s niet
duidelj.jk wat de oorzaak is,
moge 1j-J k waren de eerste
broedsels erg succesvol.
De Pimpelrnees heeft vanaf 1v^78
nog riiet zoveel eerste broed-
sels gehad. Misschien hebben
ze wel geprofiteerd van de
zachte wírrter of van het grote
aanbod nieuwe kastjes.

Ook de Bonte VJ- iegenvanger
berei-kte een nieuw topaantal
err zet zij n opmars langzaam
maar zeker voort. De Gekraagde
Roodstaart is weer echt t.erug
met. voor het eerst sinds 1981
ureer 3 broedsels. Dat de soort
kwetsbaar b1 ij ft bI ij kt ult
het volgend.e. Op 8 Junl kwam
ik voor het r-ingen van de
nestjongen bij een kastje waar
een Gekraagde Roodstaart zljn
broedsel had, In de omgeving
van de kast had men de onder-
groei om een of andere ondui-
delj-ike reden doodgespoten. Ik
rook al onraad voor ik de kast
had opengemaakt.: lijkenlucht.
Van de acht j ongen waren er
drie dood. Onrzaak onbekend
maar een verband met dle be-
spulting liikt vcror de hand te
liggen: verglftiging of ver-
mi,nderi-ng van het voedselaan-
bod. Na verwiJdering van de
dode j oagen heb ik de vij f
overgebleven j ongen geringd.
Ze waren bij de volgende con-
trole ui tgevlogen.
De Ringmus was voor het eerst
s j-nds 1984 \^reer aanwez ig en
blii ft op Koningshof nog
sl-echts eerr orrregelraatige ver-
^^L I i5'- r_r J- J ii r rrB ,

Na de vernieuwing van een
f1ink deel van het kastenbe-
st.and is het aandeel niet
gebrui-kte kasten toch maar
weinig teruggelopen. Blljkbaar
hangen er voldoende kasten en
is de leegstand geen gevolg
van slechte kwalÍtelt.
Iedereen die heeft meegeholpen
met de schoonmaak en of de
controles hartelijtt bedankt!
Er b1i j ken tr:ch nog steeds
verrassingen te kunnen optre-
den, dat maakt het aantrekke-
liik om ook eens mee te gaan.
E1k 1id is daarvoor van hart.e
welkom. De data van controles
en schoonmaak worden op de
vergaderingen e-rt zo mogelijk
ook in de convo's bekend ge-
maakt. J AN VOTJTERS


