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Tijdens de voorjaarsschoonmaak in maart kregen alle kastjes een nieuw nummer, zodat ze

wee:: allemaal voorzien waren van een nunmer en de volgorde ovelleen kwam met d.e gevolgde
rout,e. Die nummerplaatjes waren gemaakt door Albert Vrijaldenhoven. Met de hand heeft hii
in 2OO (:) plaatjes cijfers gestanst. Bovend.ien leverde hij ook nog plaatjes om te grote
invliegopeningen te verkleinen. Albert hartelijk bedankt daarvoorl

Bij ciie schoonmaak konden we ook af weer d.e eerste twee broedsels van het jaar vaststellent
nI. van Holenduif en Bosuil. Doze waren a1 voor de normafe controles uitgevlogenr maar

in april konden toch 2 jonge Holenduiven en J Tonge Bosuilen worden geringd. Er werden J

gewone controles gehouden, te weten op 5 en JO mei en 21 juni. Hierbij werden alle kasten
op een avond gecontrolesrd. 0p )0 mei waren ook leden van Vogelvereniging Veldltoven aan-
wezig.

Ie resultaten van de controles zijn samengevat in tabel '1. Daarbij zijn de broedsels van

! en ï0 mei als eerste en die van 21 Suni a1s tweede broectsel beschouwd.

TABEL í : Totale reeglle!et-y31-ge-!9etE3e!93ee!!r9i9s-9P-Eel1-!€sIe!r-I911*gvg!: -!e-922

SOORT:

Koolnaes

Pimpelmees

Bonte Vliegenvanger

Holend.uif

Zwarte mees

Kauw

Bosuil

Nest van Eekhoorn

Niet gebruikte kasten

nest in aanbouw

Twee keer gebruikte kasten

Totaal aantal kasten

1e BROEDSEL: 2e BROEDSEI,:

47

'17

4

1

1

1

1

15

1

Totaal aantal broedsels;

TOIAAL:

62

17

4

2

1

1

1

88

6

21

7

122

12

110

Wat cpvalt in de resultaten is de soortenarmoede; slechts 7 soortan kwamen tot broeden

in. onze kasten, een d.ieptepunt. uiteraard zijn Kool- en Pimpelmees goed vertegenwoordigd

err de Ronte vliegenvangàr Énahaaf t zich prima , maar daarmee is haast aIles gezeg'1 '
Seiuskig kwam de BosuiÍ \íeer en kreeg ook de Kauw nog een kans' anrlers' was het al hele-

maa,L weinig geweest. ldaar geen Gekraàgae roodstaart of Huis- of ltingnius' Het past wel in
de rendens van de laatste jaren bij deze aoorten op Koningshof. De Gekraagde roodstaart
1i;kt een inzinking d.oor te maken, hopelijk geen blijvende'

Tocir wcrrjen er steeds minder kasten helemaal niet gebruikt en we zuilen het bestand dan

rok wat moeten aanvullen. overigens lijkt het erop dat 1 )BJ een iioorsnee broedseizoen

was rnet totaal BB broedsels. Het "à"t"i broed'séls van de Koolmees was iets minder dan het

:"*" a"."roor, 62 tegen 71 . l{aar omd.at het totaal- aantal broedsels ook r'rat minder was'

cieei' het aandeel van de Koolmees in het totaal vrijwel hetzelfde.Mísschien ziL de Kool-

nrees nu aan haar maximale dichtheid, na de sterke toename in t1e laatste 6 jaar'

18



Jaay;

Éerste broedsel-s Pimpelmees

Totaal aantal Pimpelmees

Totaal aantal broedeels

I'ercentage Pimpelmees

32 '80 t 81 ' A2 :§"1

911111417

De PimpeJ.mees heaft mogelijk geprofiteerd, van de plaetjee voor de te grote itvliegopening-
-€D r getulge de 17 eerste broedsels: een nleuw record,. Er 1ljkt (zie tabel 2) een etijg-
ende tendens te zitten in het aantal eerste broed.sele, mogelljk due een lichte toename nan
het aantal broedparen.

IABEL 2: Aee9ecl-:31-9g-pleeelggeg-in-!g!-!98e1-*È!91-!rgggsgls-9p-591!sgt'g!:

re
11

14

72

19

Als we naar het totaal aantal broedsels van de Pimpe}meee kijken, levert het geen uit-
zonderlijk aantal op in 1!8] door d.e afwezigheid van tweeda broedsels (net ale in '82).
Het aandeel van de Pimpelmees in het totaal blijft toch aardig conetantr de laatste jaren.
Hij lijkt aardig op te kunnen tegen de toegenomen aantallen van de Koo1mees.

Als je zin hebt om eerur mee te gaan met de schoorunaak of controlee of je wilt actief wor-
den door het maken van wat neetkastjes dan ben je van harte welkom. 0p de vergaderlngen
zulLen de data en de tijd.en van een en ander norden aangekondigd.

Literatuur; De Blauwe Klauwier; '79t1 , t8Oz2, '81;1 , '8222 &, ).

JAN }íOUTER.S,
nestkastcoördinator.
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