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N E ST KASTEN KON INGSHOF 1987.

Tljderrs de voorjaarsschoonmaak
half maa-rt werden er \L nieuwe
kas't j es opgeharrgen, dle Vim
van de Voort. gernaakt had van
goedkope planken. Uit eerr
plank kon net een kastje 8e-
maakt worden, Ook werden ka-
potte ka.stj es gerepareerd.
Bavendien vonden we nclg een
oude slang van een gierton,
i"Iaar Vlm, heel vindingrii k a1s
a 1t i j d, 2 broedpiJ pen vclclr
Hcr lendul ven varr construeerde
erl ophing.
De Bosuil was ook weer aanwe-
zig tiidens d1e schoonmaakron-
de, al}een anders dan voor-
gaanrle jaren. In de eerste
bo,=uilenkast troffen we 3 eie-
r'ëïr aan van de Bosul l, d1e
koud waren. Uit de tweede kast
vloog een exemplaar weg maar
daar lagen Been eleren 1rr. Ïn
eerste instantie leek het erop
dat het eerstë 1egsel 1n de

Tabel 1. : Totale resultaten van de
Konlngehof te Veldhoven

steek was gelaten, mt:ge1j-i k
wegens het koude weer! ln fe-
bruarl, €D dat hiJ 1n de
tweede kast weer opnleuw zol)'
beginnen. Maar bli de volgende
controles bleek dat toch niet
waar te zlin: Eeerr tweede
poging. Daarom lijkt het waar'-
schi j nl j- j ker dat t iJ dens het
broeden een van de twee uilen
gestorven is en dat daarna de
overgebleven^e door ons in de
arrdere kagt werd aangetrofferr.
Dus dit. Jaar weer we1 een
broed.poging maar gëen geslaag-
de.
De avondcontroles, waarbii
a1le kasten gecontroleerd wor-
den, werden gehouden oP 5 en
2L rne i en op 16 j uni. De
tweede controle was iets vroe-
ger dan andere j aren l^regerrs
een vakantie maar ik geloof
niet dat dit. veel lnvloed
heeft op de lnterpretatie van
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de rr=sultaten. Zoals altiJd
ziJn de broedsels van de eer-
ste en tweede controle be-
schouwd a1s eerste broedse1
tenzl j er in tietzelf de kastj e
alweer een nieuw broedsel ge-
start ig bij de tweed-e contro-
le. Vat er btJ de derde Èon-
trole is aangetroffen wordt
a1s tweede broedsel beschouwd.
De resultatett zijn samengevat
in tal:el 1.
Na het dÍeptepunt in het to-
taal a-antal brr:edsels van 1-986
is er ln 1987 weer een herstel
opgetreden. Dit kwam voor een
groot deel door de Koolmees.
De broedpopulatle llJkt z1-c}r
weer wat hersteld te hebben
varr de strenge wlnters van '85
en '86. Misschien ziin de ex-
emplaren die nlet goed tegen
een strenge winter kunnen er
nu uitgeselecteerd: de strenge
winter van 'BT heeft tenminste
nlet meÈr geleid tclt een ach-
teruitgang. Het aantal eerste
broedsels nam rnet 7 toe (blJ na
20 %) en ook de tweede broed-
sels namen toe met 20 %, Hier-
mee zitten we nog niet aan de
top m.aar het begint alweer
ergens op +:e 1i j ken.
Ook de andere soorten deden
het niet slecht. Plmpelmees,
Bonte Vl legenr,,anEer , Zwarï-e
Mees en Holenduif hadden a1le
éÉn broedsel meer dan 1n 1986.
De laatste soort proflteerde

ir:.derdaad van de in naart
opgehangen stukken slang: in
één van de twee werden twee
broedpogingen ondernomen waar-
van in elk geval één met
SUCCeS.
Het mislukken van het bosuil-
broedsel is a1 genoemd. De
Kuifmees was er dit Jaar niet;
dat bl1J ft een onregelmatlge
verschlJning. De Gekraagde
Roodstaart bleef wel, wat al
niet slecht is, gezien de ach-
terultgang van de laatste Ja-
ren.
Het aantal niet gebruikte kas-
ten bl iJ f t nog aan d-e hoge
kant met rulrn 3O%. Hoewel de
vogels niet vies ziJn van eerl
oude en versleten nestkast, is
dat ongebruikt b1ljven voor
een gedeelte toch te wijten
aan de slechte staat van dle
kastjes. Daarom zu1len we b1J
de voorJaarsschoonmaak weer
ruim 25 nieuwe nestkasten c:p-
hangen ter vervangirlE van de
aI lerslechtste.
In totaal 1,1 personen hebben
een of meerdere keren meege-
holpen met de schoonrnaak of
controle. Iedereen weer harte-
liJk bedankt! A1s Je ook eens
mee wilt met een controle dan
ben je van harte welkom. De
data worden in elk geval op de
vergadering bekend gemaakt en
zo mogellik ook vla de uitnr:-
digingen.

Jan Vouters
nestkastcoördi natr:r


