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Inleiding.

In januari werd een beperkt aantal kastjes 's-nachts gekontroleerd.

Bezetting.

De aantallen tussen haakjes zijn onvolledig»

Dit jaar werden geen nieuwe nestkasten opgehangen, het totaal bleef dan ook op

88 kasten bestaande uit:

20 koolmeeskasten, vliegopening 32 mm.

19 pimpelmeeskasten, “ 26 mm.

15 roodstaartkasten, “ 45 mm.

15 selektieve kasten, “ 26 mm.

10 vliegenvangerkasten, balkontype

7 bosuilkasten, nestkastmodel

2 torenvalkkasten, balkontype.

In verband met andere onderzoekjes bleek er vrijwel geen tijd beschikbaar te zijn

voor regelmatige kontrole van de mezenkasten. Hierdoor gingen de gegevens verlo-

ren voor het bepalen van de eerste ei data, legselgrootte en het sterftecijfer

van zowel het eerste als het tweede broedsel.

Aantal paren.

'68 '69 '70 '71 eieren pulli

Koolmees 15 23 26 26 (152) (49)

Pimpelmees 10 23 22 19 (155) (58)

Glanskop 1 —

Gekr.Roodstaart 4 1 8 4 (5) (2)

Boomklever -
- 1 5 5

Ringmus - 2 3 2 7 ?

Roodkorst 1 - - -

Spreeuw 4 8 6 6 ? ?

Kauw - 1 - 1 3 0

Bosuil - 1 3 4 12 12

Torenvalk - 1 2 1 5 5

Eekhoorn - -
- 1 1 jong
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Toelichting.

De Boomklevers vormden,broedend in een koolmeeskast, het tweede paartje van deze

duinen.

De Roodstaartjes hadden meer kasten bezet; slechts enkelen konden tot broeden

komen doordat Gaaien en Eekhoorns gemakkelijk de eieren bereiken konden.

De Kauw vestigde zich in een torenvalkkast en verhinderde dit jaar hierdoor het

broeden van deze valk.

De Bosuilen bezetten alle kasten gedurende de winter. Een drietal paren legden

hun eieren toch weer in de oude holle bomen. De legsels waren 1 x 4, 1 x 2 en

2x5 eieren groot. Het twee-legsel betrof vermoedelijk een paartje dat eerder

verstoord was in een natuurlijk hol. Er werden weer enkele grote prooien in de

nesten aangetroffen, zoals Konijn (3), Vlaamse Gaai (3) en Houtsnip (1).

De Torenvalken gebruikten nu voor het derde jaar de kast in het infiltratie ge-

bied. Op 26 april werd het eerste ei-gelegd op 21 juni konden de inmiddels 21

dagen oude jongen geringd worden.

Evenals vorig jaar werden de pulli geringd van de Bosuilen, Torenvalken, Rood-

staarten en Boomklevers.

Ook werden een aantal Kool- en Pimpelmezen tijdens de nachtkontrole van een ring

voorzien.

T.M. van Spanje.


