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N E ST KASTEN KON INGSHOF 1986.

B1i d"e voorjaars:schoonmaak oP I maart 1986 kwamen we al de

eerste jongen van het broedselzoen tegen: van de Bosul1. De

andere soorten waren toen nog }ang niet toe aan broeden,

Vanwege het koude vclorJaar was de eerste controle ongeveer

een week later d-an andere Jaren en dat bleek niets te laat
te zlin, De controles we?en gehouden op d.e avonden van L4

mei, 2 Juni en 23 juni. Op de laatste datum zlJn we halver-
$íege weggeregend zodat de tweede helft van de laatste ccln-

trole pas op 30 iunl is gehouden. Bli de coïrtroles en het

schoonrnaken ziJn Vlm van de Voort, Albert met Joris en Joep,

Rob met Frank, Guus en Pleter een of meerdere keren behul-p*

zaam geweest. Verder liep ik op een van de al'zonden ook nog

Neelle ,Smit*Kroes biJna te6en het liif , maar ze bleek ergens
anders vclor te ziin gekomen.

De resultaten van de contrclles op 14 mei en 2 Juni zlin 1n

tabel 1 terug te vinden a1s eerste broedsels, de broedsels
die daarna nog zijn aangetroffen a1s tweede broedsels.

TABEL Lz Totale resultaten van de neetkastencontroles op

Konlngshof te Veldhoven 1n 1986.
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het aantal Koolmees-broedsels: met 46 ts het nl-veau weer
hetzelfde als ln 1981-. Als we ktJken naar het aantal eerste
broedsels, wat een naat moet zíJn voor de clmvang van de

broedpopulatie, dart zitten we weer op het nlveau van L979,
Het ttJkt erop dat de Koolmees meer heeft geleden van de

wlnter van 1-986 dan van die van 1985. De teruggang in '85
was 5 paar ofwel 10% en in '86 daalde het aantal paren met I
ofwel 20%.

De Pimpelmees daarentegen liJkt nlets geleden te hebben en

is met een toename van 3 paren vÍeer op het nlveau van l-984.
De Bosuil had kennelljk ook minder moeite met de wlnter dan
het Jaar ervoor, getulge de 4 Jongen op 8 roaart. Dat bete-
kent dat hlJ ktj) in Januari de el-eren gelegd moet hebben.
Dat was in'1986 een wat zachtere perlode. In l-985 was Janua-
ri Juist erg koud en toen was de Bosull nog niet eens met de

leg begonnen, Zo zien we duidellJk hoe het sÍeer, de tlmlng
van het broedselzoen beinvloedt.
Ook tlJdens de eerste controle bleek dat nog eens, want
ondanks dat we ëen week later waren dan 1n andere Jaren,
troffen we no6 Been nesten aan rnet Jongen. In norrrale Jaren
heeft toch gauw zc:'rt 25% aL Jongen begin me1.

Dat het broedseizoen toch nlet voor aIle vogels slecht was

b1tJkt utt het broedsel van de Zwart,e Mees, dle vlakbiJ een
door rupsen kaalgevreten Vogelkers woonde. Voedsel genoeg
dus, hlJ had dan ook 12 vliegvlugge Jongen. Dat ls het
maxÍuale aantal wat in Elseviers Broedvogelgids worclt Se-
noemd voor de Zwart,e Hees.

Verheugend Ís ook de terugkeer van de Gekraagde Roodstaart,
voor het eerst weer aarrwezig slnds 1,982. !íe moeten afwachten
of hiJ stand kan houden.
Ook ln 1,987 worden er r^reer drie avondcontroles gepland, de

Julste data zullen tiJdig bekend worden gemaakt. Ierfereen is
we Ikom.

Jan \{outers
nest kastcoord inator


