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De voorjaarsschoonmaak in maart leverde meteen al de verrassing
van het broed.sei ?,oen" 1982, maar d.aarover strakS meer. Er werden
3 nestkastcontroles gehoud.en n1. op 6 en 27 meí en 17 juni.
Hierbij werd-en alle kastjes op een &vond. gecontroleerd.. De vaste
nestkaÉtengroep ïvas hierbij steeds aa!!ezig en ook enkele nieuwe
leden kwamen eens een kijkje nemen.

De resultaten van d,e controles zj.jn samengevat in tabel 1. Daar-
bfj zijn de broed.sels van 6 en de meeste van 27 mei als eerste
bróed.sé1 beschouwd". Maar sommige Koolmezen bleken toen a1 voor
de tweede keer begonnen te zitrn. De broedsels van 17 juni zi1n
als tweede broedsels in de tabel verwerkt.

TAIIEL 1: Tota1e resultaten van d.e nestkastencontroles op
Koni.ngshof te Veld.hoven in 1982.

SOORT 1 e BROEDSEL 2e BROEDSEL TOTAAT

Koolmees
Pimpe lmee s
Bonte Vliegenvanger
Kauw
Zwarte ),{ees
Gekraagd e Rood,staart
Kuifmee s
Huismus
llolenduif
BosuiL

50
14

3
?

1

1

1

1

1

21

1

1

71
14

3
3
2
1

1

1

1

1

totaal aantal broedsels 98

nest van Eekhoorn
niet gebruikte kasten
nest in aanbouw

twee keer gebruikte kasten
Totaal aantal kasten
Verlaten/geptund.erd

5
2g

5
Tf6

1gre
5

r$t z

Het totaal aantal broedsels 1ag d.uid.elijk hoger dan in 1981 (Zg)
en benaderd.e het aantal- van het topjaar 1980 (105). Deze toename
komt geheel voor rekeni-ng van d.e Koólmees die dit jaar weer veel
tweed.é broed"sels had maai ook een record.aantal eerste broed-sel-s.
De stand" van dà Koolmees ls dus weer gestegen ond.anks mijn voor-

"p"flirrg in het nestkastenverslag van 1 981 ' '

Uit Tabel 2 (zje volgende blad.zi;ae) bliikt_dat het.aand.eel van
à" fóó1*"." 1n-yret tótaa1 aantal-broed.sels d.e l-aatste 5 iaar

"rij*ef is rrrrdrtUutd. Dit betekent dat and.ere soorten terreÍn
hebËen verlorén. Dat klopt voor bv. d.e Ringmus d,ie in 19BZ niet
in de nestkastjes broed.dè en d.e Gekraagde Roodstaart dÍe slechts
*"t 1 broed,paai aanwezig was. Toch is het aantal broedsels van
andere soorien dan Koolàees, Pimpelmees en Ringmus betrekkelijk
konstant gebleven. Daar blijft dus pLaats voor. !'{aarschijnlijk
zal het aàntal broed.sels van de Koolmees in 1983 weJ wat lager
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mosse 1-
leeftijd
kans van
sters.
Men kan aannemen d.at van d.e
dood gega,an want slechts t3/6

van de verd"wenen volwassene
nomen,
De sterfte godurend.e d.e winter is erg klein: l-echts 1,5% bii de
vol-wassene, De rest van d.e sterfte treed" op erwijl d.e vogels
niet in het overwinteringsgebied zíjn, dus p de trek of in het

Scholeksters is groter

of kokkeleters. Iilaar behalve het d"ieet speelt ook de
een ro1. Zo was onder d.e mosseleters de verdwj-jnings-
onvolwassene twee keer zo groot a1s van ad"ulte Scholek-

verdwenen exemplaren d.p"meeste zitrn
van d"e verdwenen onvgIwassene en 3%
werden ergens anderg'levend" waarge-

namelijk duÍdelijk lichter dan onvolwasCen
Jonge Scholeksters zíjn
of volwassen vogels.

Ze eten ook nog geen mosseLen omdat z nog geen vast plekje op
een rnosselbank hebben kunnen verove
A1 met al treedt er in normale wint s zo weinig sterfte op onder
de Scholeksters d1e aan de Exe-mon ing overwinteren d.at d.aardoor

broedgebied. De wintersterfte bfj de jor:
nl 12%. Dit kan een voedselkwestie zijn.

de aantallen nauwelijks belnvloe
sterfte in de broed,gebieden van

worden. Belangrijker is de
eze vogels: Ned.erland, Noorwegen

j . v[.

en Schotland.

Tijdens het schrijven van dit,''stuk is het novembernummer van
Biid. Study aangekómen en daql staat toevall1g een artikeltje in
wat nog een kleine aanvulljThg geeft op het voorafgaande.
Het gaat namelljk over de lbterfte van Scholeksters en Tureluurs
d"oor verhongering gedureu'de strenge koude. Uit het onderzoek van
d.oodgevond.en vogels ín !979 en 19gz blj.jkt dat ze eerst hun vet-
voorraad verbruiken en'-dan overgaan op het verbranden van de ei-
witten in de borstspidren. Nu b1ljkt dat kleine exemplaren na het
verbruiken van het vflt eerder sterven, dus met nog grotere borst-
spieren dan grotere;/voge1s, Dit komt omdat ze een grotere energie-
behoefte hebben rnaar hierin waarschijnlijk niet snel genoeg
kunnen voorzien met de verbranding van sp:tereiwitten. Grotere vo-gels hebben een lagere energiebehoefte, omdat z,e relatief een
kleinere oppper\rlakte hebben, en bij hen levert de eiwit ver-
branding wel ggnoeg oP. Dit is dan een verklaring voor de grotere
wintersterfte ónder de jonge scholeksters, die immers l-ichterziin d.an volyrassene.
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?t1n, maar een hoge Koolmezen-stand is nuhet ophangen van nestkasten.

TABEL 2z Aandeel van de Koolmees
op Koningshof gedurende

eenmaal het gevolg van

het totaal aantal broed,sels
l-aatste 5 iaar.

in
de

aar ,79
72
27
37

t7g
73
41
56

rg0
105
63
6o

rg1

7B
47
60

tg2
98
71

Totaal aantal broedsels
Totaal aantal Koolmees
Percentage Koolmees 5 2

Het blii!t aart.l."t vergelijken van gegevens uit verschillen6e ja-
Ien pas duidelÍjE maakt wat voor trànds er zitten Ín de aantaliànbroed.vogels van d"e nestkasten. ïk heb nu 5 iaar ae-kasten opKoningshof gecontroleerd volgens d.ezelfde-mËtfroaà. óok heb iknog d.e gegevens van de jaren da&rvoor vanaf 1gàg.-rr. *iï-irr-à",apart artikel in d"e Blauwe Klauwier eens een overzicht g"r"r, 1ràr,
*"?*- hele period.e en proberen daaraan wat conclusies te verbinden.Dat houden we dus tegóed. Terug naar d.e gegevens van 1gBZ. - -- -

De komst van de Bosuil was het opmerkelijkste feit van dit broed-sej-zoen. sinds het legin van de foaarnemiígàn ii- lóog was dezesoort nog nooit op Konlngshof in de nestkàsten **ígót"offen. Hetverraste ons dan ook toen Ui; d,e schoonmaakronde ií maart uit eenvan de lruilenkasten"- waar ià ae 5 jaar dat ze er hangt alleen----n.og maar Holenduiyen hebben- gebroed-- eerl-Bosuil wegvïoog.-ziableek 1 ei te hebben. Toch hàd. ik de vestiging-*"i-ï* 
""r, van dekomende jareJr verwacht, gezÍen d.e d"uidelijËe iiiÈ""iaing van aà-Bosuilenpopulatie in ons-werkgebied de raàtstà j;;;;. -ilE""ï"*"

ijverÍge uilenlui.steraars in ónze urerkgroep hadóàn ,og g"", Bos-yi1 gehoord. op Konlngshof. Helaas j.s rrót twijfelachtië ör het--broedser een succes is geworden want bij d.e ïe càntrore in meitroffen we in die kast èen Kauw aan op 3 eieren. n"-deksel van denestkast 1ag er niet helemaal goed- op, wat zou kunnen wi;-en-àp--
Yelslg{ing door mensen waarna de Kauw'zich gevestigd kan-hebbei.
Ook !l; d-e tweede controle leek d"e kast weer door derd"en bezoc!-ttte ziTn. lYe zuIlen proberen hiertegen maatregelen te nemen.

Een- ander opmerkelijk feit u/as d.e uitbreiding van de Kauw diezich vorig jaar pas vestigde in anze kasten. Dit jaar waren a13 paar aanwezig waarmee de voor hen geschikte kasien aLlemaal be-zet waren. Dit is ten koste van d.e Hólenduif gegaan die nu pas
na het uitvliegen van de Kauwen aan de slag tónl
De Bonte vliegenvanger ïr/as weer met 3 paar aanwezig tegen z in
1981 en handhaafde zich dus goed. l,{et de Gekraagd.e-Roodstaart
gaat het slechter. fk weet niet hoe d.Ít land.erijk rag dit jaar
maar het liikt er haast op dat de Gekraagde Rooilstaait weei eenÍnzlnking beleeft zoals aan het eind van de 6o-er jaren.

A1 met al bood. 1982 rr\reer voldoende vemassingen en roept het ïveer
genoeg vragen op om uit te zien naar het volgende broed.sei zoeÍ:.
A1= je belangstelling hebt om eens mee te gaàn met schoonmaak en/of controles dan be? je van harte welkom. óp d.e vergaderingen
zu11en de data en tijden worden aangekondigd.Literatuur: De Blauwe Klauwier ,79:7 r tg0 zZrrAl:1rtBZt1
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