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Nestkastverslag A. W. -duinen 1970

Inleiding:

Aantal boschikbare nestkasten: 88.

Op 9, 13 on 25 april werden nachtkontroles gehouden. Door

gebrek aan tijd werden de nestkasten in de periode van eind

april tot en mot juni slechts 2 a 3 maal gekontroleerd.

Voor eventuele 2o broedsels konden geen kontroles gehouden

worden.

De noodzakelijke gegevens voor de Ie ei data ontbraken dit

jaar dan ook.

Bezetting:

Toelichting:

Do Koolmezen logden in '68 en '69 gemiddeld resp. 7,8 en

9,0 eieren por paar, dit jaar bedroeg dit 9,8 eieren.

Een mezenpaar bouwde een nest in een vliogenvangerkast

Begin januari werden 5 nieuwe bosuilkasten opgehangen in

het binnenduin tussen de Oranje Kom en het Vogelenveld.

Een Torenvalkkast werd naar een geschikter punt verhangen,

een paar honderd meter verder.

20 koolmeeskaston, vliogopening 32 mm.

19 pimpelmecskasten, " 26 mm.

15 roodstaartkast&n, "
mm.

15 selokticvc kaston, " 26 mm.

10 vliogenvangerkas ten,balkontype

7 bosuilkasten, nestkastmodcl

2 torenvalkkas ten, ba.lkontype.

Aantal paren .

'68 1 69 *70 eioren jongcn dode jongcn

Koolmees 15 23 26 225 214 1

Pimpelmecs 10 23 22 221 195 1

Glanskop - 1 -

Gekr
,
Roodstaart 4 1 8 43 4l -

Roodborst i - -

Ringmus - 2 3 15 15 -

Spreouw 4 8 6 16 16 2

Kauw - 1 -

Bosuil - 1 3 7 5 -

Torcnvalk mm 1 2 8 6
m,
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(balkontypei) de 9 eieren werden, na een weck bebroed te

zijn, uitgehaald. Een ander paar betrok oen "selektieve7
'

nestkast (26 mmj) en bracht mot succes 7 jongen groot.

Dg Pimpelmezen legden in '68 on '69 gemiddeld rosp. 12,0

en 10,3 eieren per paar, dit jaar bedrieg dit 10,5 eieren.

Sr waren 3 legsels van 12 eieren, één paar had een legsel

van maar liefst 15 eieren, de alle 15 hieruit voortgekomen

jongen vlogen uit, In een nestkast word een Pimpelmees vrouw-

tje onbeschadigd dood aangetroffen op het nest, het legsel

telde 9 eieren cn was nog raiet volledig.

De Geknaagde Roodstaarten 'nestelden met 4 paar in do rood-

staartkasten, 3 paar in vliegenvangerkasten cn dén paar in

in een bosuilkast. Er worden 6,1 eieren gemiddeld per paar

gelegd, één legsel telde 8 eieren, dat ook met acht jongen

uitvloog. Vergeleken met vorig jas.r leek de Roodstaart be-

ter vertegenwoordigd, een paar maakte een 2e broedsel, op

15 juni werd hiervan het Ie ei gelegd.

De Ringmussen bezetten 2 vliegenvangerkasten en één kool-

mee skast
.

De Spreeuwen bezetten 4 roodstaartkasten en 2 bosuilkasten,

De Spreeuwenlegsels in de uilenkasten werden later bieden

verlaten.

De Bosuilen vestigden zich in één nestkast van vorig jaar

en twee paar in nieuwe bosuilkas ten, terwijl deze pas van-

af januari hingen.

Een legsel, slechts één ei, werd vermoedolijk door eekhoorn

verstoort. D’eze had later zijn nest gebouwd in de kast,

De overige twee legsels bedroegen 2 en 4 eieren. Van het

4 legsel kwam één ei niet uit.

In de kasten trof ik rosten aan van, voor de Bosuil, uiterst

grote prooien: Houtsnip, Turkse Tortel, Vlaamse Gaai en

zelfs Zwarte Kraai.'

Twee kasten werden tijdelijk bezet, do een door een paartje

Bosuil, de ander door een mannetje.

Do Torenvalken hadden per paar 4 eieren, en brachten alle

acht jongen groot.
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Ringonderzoek:

Evenals vorig jaar heb ik tijdens de zomer kontroles weer

enkele oude vogels kunnen ringen. Vooral tijdens de nacht-

kontroles werden weer veel mezen teruggemeld.

In een verse braakbal van een Ransuil trof ik op k januari

1970 een ring van een Pimpelmees aan die ik op 3 januari

1969 in een nestkast geringd had.

T.M. van Spanje

Nachtkontroles Zomerkontroles

volgroeid: overj: pulli

Koolraees 16 2 —• oo

Pimpelmees 6 k 151

Ringmus 2 10

Spreeuw 5 -

Grote Bonte Specht 2 -

Roodstaart 28


