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Verslag vanhet landelijk nestkastenonderzoek 1970

Ter gelegenheid van hét vijftiende Internationale Ornithologische

Congres werd in Den Haag een speciale eképositie gehouden over ornitholo-

gisch onderzoek in: Nederland. Medéwerkirig werd verleend bij het tot stand

komen van een afdeling over nestkastonderzoek, selectieve kasttypen en

resultaten van onderzoek aan holenbroeders verricht.'

In december wordt, eveneens in Den Haag, een tentoonstelling geopend die

de.problemen van milieuvervuiling en milieubescherming zal belichten.

Ook hier zal aandacht worden besteed aan de beschermende rol van de selec-

tieve kastmodellen, aan het nut van gecoördineerd nestkastonderzoek en

In het afgelopen jaar werd op vele plaatsen het onderzoek net selectieve

en super-selectieve nestkasten voortgezet, evenals de eksperimenten met

diverse soorten plastic als bouwmateriaal voor nestkasten. Gesteld kan

worden dat dankzij het ophangen van steeds neer selecterende nestkasttypen

ook steeds meer holenbroedersoorten een kans tot ongestoord broeden krijgen.

De soortenrijkdom neemt in verschillende terreinen duidelijk toe. Vooral

de bonte vliegenvanger zet zijn opmars in westelijke richting in snel

tempo voort, doch ook soorten als zwarte mees, matkopmees, glanskopmees

en winterkoning komen steeds vaker als nestkastbewoner voor. Merkwaardig

is dat ook de roodborst - vroeger een uiterst zeldzame holenbroeder - in

de laatste tijd steeds vaker overgaat tot het betrekken van een nestkast.

Het kontakt met de vele nestkastgroepen in ons land verloopt rustig.

Vrij regelmatig treedt briefwisseling op en worden verslagen toegestuurd.

Tot 1 oktober mocht ik reeds veertien jaarverslagen over 1970 ontvangen.
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aan methoden voor hot bepalen van diverse faktoren zoals gewicht, vleugel-

lengte, voederfrekwontie en aard van het voedselo

Enkele nieuwe, meest kleinere, groepen zijn in 1970 toegetreden, terwijl

ook uit het kontakt met oude en nieuwe medewerkers blijkt dat het werken

iiiot nestkasten nog steeds in de volle belangstelling staato
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