
RESU].TATEN NESTKASTEN OP KONTNGSHOF IN 1919"

In maart 197g hebben we d.e nestkasten schoongemaakt en

12 nieuwe nestkasten opgehangen díe l,\re van de Vogelver-
eniging veldhoven gekregen hadd.en. In totaal hingen er
121 kastjes. Er z:-;n drie controles gehouden nI. op 9

en 30 mei en op 27 junÍ. llierbi j werd-en steed-s alle
kasten gecontroleerd-. Dit j-s met d,e zoïr,ert,.jd mogelijk
op één avond" Ei. rnrerd ook yreer een controle gehoud-en

met led.en van d.e vogelvereniging veldhoven, maar d"e op-

komst vÍas gering.
De resultaten van 1979 zítrn l,veergegeven in tabel 1"

Daarbij heb ik de broeclsels van 9 en 30 mei beschouwd als
eerste broed.sels en d-1e van 27 junÍ als tvireed.e broedsels.

TABET: 1z totale resultaten van d.e nestkastencontrole
op Koningshof Ín 1979.

SOORT 1e broed-sel 2e broedsel TO[AAT-,

lioolmees 26
Pirnpelmees 9
Dinryt-r- 5lL:faËi1rluÈ

Gekr " 
Rooi.ste-iart 3

Spreeuvr '1
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Kui-fmces 1
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Hommel 1
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Ilet totaal aantal broecrsels lag vri jlvel gelijk met vorig
Jaar. Ook nu rnrerd- ï/eer ruim d-riekr'vart van de broed-sels
SàvàrmO cloor. l{oolilees, Pimpelmees- g3^Rlrrgmus. i'ilaar het
Epvallende is dat vergelekcn met 1978 de l(oolnees enorm
i; voorui-tgegean en nót aantal Ríngmussen is gehalveerd''
Íàraer v,ras"d-ó GekraagC.e R.ood.staart lveGr recleliik -vertegen-
*oóraigO " Ons Nieuwst e i j zeren ne stkastmod el rnrerd- d oor
IIoleduíven bezet. De Bonie Vliegenvanger v'rerd tijdens de
controles lvaargenomen, maar het broed.en in een van onze
last jes v/as er"niet fí3. t1c hoorden trourvens op 9 mei
ook àog een Vuurgoud-haant je.
óí Zi Sr.tober 1979 hebben \ïim v,d.Iroort ep 1F e?n Lezing
Éï3gevÍoonA ,ror, ó. heer Stam, T?stkastencoordinator van d-e

KIINV. Deze verte 1d'- enLge aard.ige wetenswaard-ighed'en"



Zo gebruikue hij a1s ontsmettingsmiddel tegen o.a. vlooÍen het
middel Dettol-. Víe hebben de iïrc.este nestkasten hiermee behandeld
tijdens de voorjar.rsschoonmaak op i mnart 1980" Het leek goed te
vrerken, hocvtel er cnige vlooic:r de di-lns zijn ontsrongen: terwijl
ik d.it schrijf jeu-ken de vlooiebulten nog bij mij ( en l,{argo).
Verder vertelde Stan nog clet in ge bi,:dJn tïa.:"r langdurig kastjes
hangen d.c iiooLrees sreed-s meer ioeneerï'u:.1s er geen sclectieve
kastjes gebru-ikt wcrden. Il< ben eens nsgeg.r.&n of Cat ook klopt
voor onze gegevens"(zie Tabel 2)

TABEL 2z Aantal Kool.lezcn-br"oedsels op Koningshof van 1969 tot
en met 1979"

J.a;1R 1969,7a,71'72'73'7+''-'75-'76+'77+'78'7g
Broedsels totaal j3 (j9) 96 112 89 j1 63 66 55 72 T3
Koolmees totaal 18 32 34 32 29 21 10 zz tj zT 41
Percentage Kootmees 34 (54) 35 29 33 41 16 33 27 38 j6

l\i.8. -Het aantal broeC.sels in 197O
Koolmees dus een maxiniuln.

-In de jaren met + gemerkt is
een minimum en het percentage

maar één controle gehoud,en.
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Uit tar:el 2 bli jkt clat 1979 rroor de iioolmees op l(oningshof ecn
record.jaar is gerÀie es:'. I';iaar van een stijgend.e tend.ens over d.e
laatste jaren is rrog nic't duideh- jk sprake. tlet li jken me er de
normale schoimnelingen" tsovendien z1-Jn de aantalien niet altijd,
op d.ezelfcle manicr gete1r1, zc y/aren er in soarmige jarcn nogal
ryat ongedete,ninee rd.e ro..zer\broeCse 1s. llit beiirceili jkt natuurli jk
de ve rge 1i jkbarrh.eid-.
!e achteruitgang van d.e Ringnus op Koni-ngshof lijllt lvel een tendens
hoewel er lancielr;k gez,r'-en meestrLl juist sprake i-s v&n cen sterke
toename" De achr;er'uitgang op Iioningsh.:f is echter niet goed af
te leid-en uit l't,'ccgei'G gege\iens crncl-at aIle rnussen bij el-kaar
werd"en geveegd, 6 i ars Huismus we::den genotee rC,Ats r/e het aantal
mussenbroed.sels cek:- jken vanaf ',97i zLCTt \i{e cie volgende reeks:
1975234 1976:24 'i977 z?C 1978:'i5 1979r7 " In 197, viaren er
waarschi jnli jir veel iJr.ri-qmli: lLl bi j , iri '78 siechts 1 en in ,792A 

"Deze ver"and.ering kan v'ool: cuil gro,lt cerl velkl-lerd rrord-en ult
een andere plaats van veci ncsr;irasien" Er irangen nu ve e 1 mind.er
kastjes bij ge-boutr',en en meer: jn nr;alibo--o dan in 1975. De afname
van de Ringmus kan hier tocli nj.et helenl.al aan te vrijten z:-J:n,
want in '78 en '79 hingen de k:,stjes op dczelfde pl:-atsen. \iie
zullen maar afi,'rachten of er dit jaer nog min'1er brocd-en cf niet.
Tenslotte nog een i,voord van d-ank iL.r.n Cego.nen o-ie tijd en moeite
gegeven en vlooien gekregen hebben bij de controles en schoonmaak.
Als je ook eens mee r,vilt met een cor:.trole, lart het dan even ,3.an
mij weten. Je krijgt dan ber.icht y\,'anneer eï' een gehouden zal
worden

LïTERATUURs D'n Blauvre Klauv;ier;maart 1976, september 19792
januari 1978, februari 1979.

Jan ï,/outers
( ne stkast coörd inator)


