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NESTKASTEN KONINSHOF 1985

JAN WOUTERS

Bij d.e voorjaa,rsschoonmaak op 2 maart 1985 wertLen 10 nieuwe
taàt;es opgóhangen om het besteln<i" weer wat aan te vullen na de
kapaótiví:léiten op lioni-ngshof. Een GoudvÍnk-inar]rretje dat op d.e

parkeerpl-aats rustlg j-n een berk zat te eten, liet z'íc!:'Loor
óns r.ritgebreid. bewonderen. De Bosuil ir'ras nog niet met broeien
bcgonneà, in tegc.nstelling tot voorgaande jaren. Blijkbaar v'ras

d.e elfsted-entocht he:n niet in de koude Kleren 5a&n zi-ttevt.

r''/e hebben v\,eer Crle controles gehouCen: op 8 en 29 mei en op
19 ;uni, ÀI1e kasten werden o;o Cie avonden Seco4troleerd, De

resàltaten van d-e controles zaJn samengevat in tabel 1. Daa:'j-n
zi;n de broecsels van B lnei en d.e neeste van 29 nei- als eersbe
bróedsel bescho,rË{C, en enke}e duideli;ke tweed-e broedsels van ?9
nrei en alle broed-sels vaJr 19 juni als tweede broeisel. Cox:iiis-
lukte irroedsels (broedpogingen) ziin neegeiel-d-

IÀB3L 1: Tot;ale resultaten van de nestkastencontroles op
Koningshof te Yeldhoven in 1985.
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- . =..- :ezien is l:et beeld netzelfde als d-e laatste Jaren
- -:' -- -= l' ,k j s. iioolmees en Pinpe linees vori;ien d"e lioofri-;,oct,--: -: --s8envanger en 3osuil doen ook nolt mee. En d-an als

.'-:--:l-r-r :tci-'t een paar soorten ciie niet elk Jaav broedend in
:'--- I t --r11i ,,,,or(ien aengetro-[fen. De Gei<raa.rid.e ttooclstaart lvas

-'- -.-l lr rte i de;:de achteree:'Lvolgenclc ia.ar af ver,j-l, en :na.i:]it C.rrs

' - '- .' ---: t-:-LzL1r', ini., d-oor, ie'us wat in heel itet lartd" virord b
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- r - :-':.-.',''t a.anplantiirgen clie er d-e Iai*tste jaren op iioniné:shof
- - _' r,: -1?-i-. 3i1 : Staat er lve.l. een gevariecrder gehee;1 cal een a]an-'..- r:'::- ::-:-:::r, iogclijk is clib in iie boekomst be ;:re:rlcen aarL

:- .-:"- l:: -t sf,orielri;lcio:n in Cc kast;er,'.
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i:r 1)i5 zoutlen vie een ef f ect icunrten verl-racitteir van cl e vooraf;;a::...:'. -',

srrengc rvinter. Dat effect fiikt ook aan'ileztg te zLJn. Zo |ia'1
: e iioóliaees he b laa.gste aar:lal eerste l.rroeclse"i.s sj.ncis 19É-i1 en
de .Pirlrpel-tne es zelf s sind-s 1'17! rria 11e voriie strert3:,e viinter. le
3csuil be gon d"ui,J e1i jk Ia,t,er be broeclen Ca,t tl e jarel ervoor. 3i.;
,Ce coirtrole van ll :rei- v/are.r1 d.e jona;en nog rie b uitgevl-o8er:t. Van
lle and er:e SOC::Len l.ii.l"iuerrr,:,'e n:LlrS Zeg.:Cj') ii:rOI :e 1o.a"e lranLall.Cn
of olirda.t liet z,oii:rgas ben zi;n 'lie ;-ie is van ee rt --^-trer-Iite ,'rij-nte.r:
:nerLren.

Ook in 1986 gaan v/e vreer d.rie avondeontroles houden o1t ongeveer
dezelfde Cagen als in 1985. De exacte data en tijden zullen op
vergaderingen en zo íiogelijk i-n de uitnodigingen \i;'orden :leegedeel-d,
de plaats is al- ttel bekend: Koningshof .
fed.ereen is l'jelkoír en er zijn altijd. vuel rr'Jeer Ínieressante v...aír.r-
ne,rinsen te doen.
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