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Verslag holenbroeders 1983

Jan Glas

Gebied Datum Uitgevoerd door

I Meerwijck

(bosplantsoen) 28 mei L.B. Scholtens en

G. Veenstra

II Midwolderbos

(80 ha loofbos) 4 juni I.V.N. West Oldambt

(J. Bolt)

III Slochterbos

(30 ha loofbos) 31 mei J. Hoving en J. Glas

IV 2 begraafplaatsen
Winschoten 12 mei I.V.N. - NIVON

West-Oldambt (H. Bakker)

V Tuikwerderrak

(bosplantsoen) 2 juni Rangers WNF (afd. Delf-

zijl) (L.R. de Vries

en J. Hoving)
VI Friescheveen 12 mei J. Sikkens

Tabel 1. Gemiddels aantal eieren of jongen per kast

(aantal bezette kasten)

Ook in 1983 zijn de nestkasten in een aantal gebieden op

bewoning door broedvogels gekontroleerd. De resultaten

staan in tabel 1.

Iedereen die dit jaar mee wil doen met de nestkastkontroles

kan met mij kontakt opnemen.

Gebied: I II III IV V VI

Torenvalk 6 (1) 2 (1)

Gekr.

Roodstaart 0 (1)

Bonte

Vliegen-

vanger 6,0 (2) 0 (1) 6,0 (2)

Koolmees 8,1 (11)6,2(13) 8,5(19) 7,0 (6) 7,0(6) 9,7 (7)

Pimpelmees 8,0 (6) 7,1 (7) 8,7 (9) 8,5 (2) 8,5(2) 9,9 (7)

Boomkruiper 4 (1)

Ringmus 4,0 (4) 4 (1)

Spreeuw 2 (1) 2,5 (4) 4,0 (6)

Kauw 3,0 (2) 4 (1) 5 (1)

Totaal

aantal

kasten 26 40 36 19 13 40

Daarvan

bezet (% ) 77% 67% 86% 58% 69% 65%



33

Opmerkingen

Gebied I: 2 nestkasten met kauwen waren reeds uitgevlogen.

Op oude eksternesten 2 paar broedende torenval-

ken, zijn waarschijnlijk verdrongen uit nest-

kasten door kauwen. De ransuilenkast bleef leeg.

Gebied II:Eén kastje met ringmussen was reeds uitgevlogen,

op 4 jongen gerekend. In 1 kastje werd één jong

huismusje dood aangetroffen. Waren er in 1981

nog 2 paar bonte vliegenvangers, nu waren er net

als in 1982 geen broedparen in nestkasten.

Gebied III: Een nestkast bevatte 15 rood/bruin gespikkelde

eitjes, vermoedelijk verlaten door een pimpel-

mees. Ringmussen hebben weer verstek laten

gaan, dit in tegenstelling tot de bonte vliegen-

vanger, Deze soort heeft prachtige lichtblauwe

eitjes.

Van de 5 geplaatste steenuilkasten wordt nu een

pijpkast door steenuilen gebruikt. Misschien in

1984 een broedgeval.

Gebied IV:Op 12 mei hadden de bonte vliegenvanger en ge-

kraagde roodstaart wel een nestje gemaakt, maar

er waren nog geen eieren.

Gebied VI:Een bonte vliegenvanger paar had op 12 mei

eieren, het andere paar was toen nog bezig met

het maken van een nest. Op 10 juni lagen in dit

kastje ook 6 eieren. Eén spreeuwenpaar was bezig

met het maken van een nest in een boomkruiper-
kast en een ander paar in een roodstaartenkastje

met ovaal vlieggat.

De kerkuil als broedvogel in Groningen in 1983

Van de kerkuil zijn uit 1983 de volgende broedgevallen
bekend (gegevens verzameld door Wim Weyman uit Winsum):

aantal jongen nestplaats

West-Groningen 4 achter uilenbord

5 in nestkast

2 achter uilenbord

5 vliering boerderij (1 jong

doodgevallen)

Noord-Groningen 3 achter uilenbord

3 in dakstro bij hanebalken

4 ?

Oost-Groningen 6 achter uilenbord

4 op hooizolder

5 in nestkast

9 in nestkast

4 in nestkast

3 tussen balen oud papier
4 in nestkast
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Dus totaal 14 succesvolle paren met gemiddeld 4 jongen.

Een stuk beter dan vorig jaar toen er 7 paren waren met

gemiddeld 3,4 jongen.

Van de landelijke werkgroep nestkastenonderzoek van het

SOVON is een jaarverslag van 1982 verschenen (o.a. met

een artikel over het al dan niet schadelijk zijn van

bosuilkasten voor de ransuil).

Dit verslag is aan te vragen bij Bert Blauw, Lariks-

laan 12, 7955 GE IJHORST, of via mij.

OPROEP

In het kader van de ruimtelijke planning en (her-

inrichting van stedelijk groen, is inzicht gewenst in

de milieuvoorwaarden van groenelementen voor dieren,

met name vogels. De voorwaarden hebben betrekking op

onder meer oppervlakte, vorm, vegetatiestruktuur,

nabijheid van vergelijkbare elementen en zonering in

gebruik.

Naar aanleiding hiervan ligt het in de bedoeling in

een samenwerkingsverband van de Landbouwhogeschool met

de Dorschkamp, een onderzoek hiernaar te starten. Een

eerste stap hierbij is beschikbare gegevens te analy-
seren. Wij zouden het dan ook ten zeerste op prijs

stellen, wanneer uw Vogelwerkgroep verrichte broedvogel-
inventarisaties betreffende stedelijke en randstedelij-
ke gebieden met een gebiedsbeschrijving aan ons zou

willen toesturen.

Het gaat hierbij zowel om kleinere elementen, zoals b.v.

beplantingsstroken of waterelementen met daarbij beho-

rende oevers van ca. 10 m
3

in stadswijken (geïsoleerd
door bebouwing öf in verbinding met ander groen), tot

elementen van meerdere honderden hectares, zoals b.v.

het Amsterdamse Bos of de Sloterplas.

Wij stellen het ook op prijs wanneer u bereid bent in

1984 inventarisaties van deze gebieden ter hand te nemen.

Nadere gegevens over gebiedskeuze, over inventarisatie-

methoden en over wijze van gebiedsbeschrijving, zijn te

verkrijgen bij Wim van Acht (tel. nr. 08370 - 82783, op

middagen van dinsdag t/m vrijdag).

Wij willen u bij voorbaat dankzeggen voor eventuele toe-

zending van bestaande gegevens dan wel voor medewerking

aan inventarisaties in 1984.

In afwachting van uw reaktie.

Correspondentieadres: Wim van Acht, Vakgroep Cultuur-

techniek, Landbouwhogeschool.
Nieuwe Kanaal 11

6709 PA Wageningen

Bert Harms, Rijksinstituut De Dorschkamp, Wageningen.
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1983, een Botulisme-zomer

Zoals beloofd in de vorige Gors, hierbij nog een

korte terugblik op de botulisme-zomer van 1983.

Van Groningen t/m Zuid Limburg heeft de bacterie

Clostridium - botulinium genadeloos toegeslagen.

Het GDI schat het aantal slachtoffers op 70. a

80.000 stuks, waarvan alleen al enkele tiendui-

zenden in de Oostvaardersplassen. De Dollard

steekt er wat dat betreft gunstig bij af, onge-

veer een kwart besmette vogels t.o.v. 1982 (1982,

4069 ex. en 1983 1130 ex.) De gang van zaken tij-

dens het opruimen en het behandelen van de zieke

vogels kan men lezen in Gors nr. 3 1982. Bij de

eerste melding van een besmette eend in de Dollard

is men direkt met zoeken begonnen. De eerste dagen

alleen enkele mensen van Het Gron. Landschap,

vanaf maandag 8 aug. samen met vrijwilligers o.a.

van I.V.N. Bellingwolde en onze S.O.S. telefoon-

dienst, gemiddeld 4 per dag.

De laatste grote zoekdag waren er 22 mensen in

het veld en kon het gehele gedeelte van Het Gron.

Landschap worden afgezocht. Er waren toen zo

weinig slachtoffers per man (totaal 93) dat men

kon zeggen: we hebben het onder de knie.

Als men in de Oostvaarderplassen ook zo alert was

geweest, dan was het gebied nu niet zo vergeven

van de botulisme bacterie. Eerst waren enkele men-

sen van de RIJP bezig domweg alle aangetaste dieren

maar de nek om te draaien; het ging hier om b.v.

waterrallen, porceleinhoentjes, kiekendieven, zo-

mertalingen en ruiterachtigen.

Een asielhouder uit Naarden kreeg op den duur toe-

stemming de meest zeldzame vogels mee te nemen.

Toen deze zienderogen opknapten, was men er ein-

delijk van overtuigd dat botulisme te genezen is.

Ik heb met de asielhouder gesproken en gevraagd,

waarom alleen de zeldzame dieren en niet alle vo-

gels die nog een redelijke kans konden maken.

"Het is hier hopeloos" waren zijn woorden, vlakbij

een vogelclub met meer dan 700 (zevenhonderd)

leden en niet èèn vrijwilliger, zodat hij en en-

kele naaste medewerkers er praktisch alleen voor

stonden.

Als de botulisme over is gaan ze weer met bussen

vol tegelijk vogeltjes kijken, triest.

Nog even terugkomend op onze telefoondienst; als

het goed is heeft iedereen die mee heeft geholpen

het Gron. Landschap -als blijk van waardering-

een map korrespondentiekaarten gehad. Misschien

zijn er mensen die zich hebben opgegeven als vrij-

williger, maar niet zijn benaderd afgelopen zomer.
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Meestal wonen deze mensen wat afgelegen en hebben

geen vervoer. Staat men een volgende keer te

trappelen, neem dan zelf even kontakt op.

Iedereen krijgt binnenkort het volledig schema met

namen, telefoonnummers, etc.

Literatuur: Verslag Botulisme zoekacties in de

Dollard 1983, Gerard Doornbos

Vogels nr. 18 1983.

Politie Dierenbescherming nr. 11 1983

Lezen en ter harte nemen.

1. Men kan zich nog steeds opgeven voor de S.O.S.

telefoondienst.

2. In geval van een calamiteit eventueel bereid

zijn hiervoor een snipperdag te nemen.

3. De hulpaanvrager moet ook eens op zaterdag een

zoekdag organiseren -sommige mensen kunnen

niet anders dan op zaterdag b.v. dienstplich-

tigen- .

4. Indien mogelijk moet de hulpaanvrager 2 dagen

voor de zoekaktie vragen om hulp, zodat vrij-

willigers dit op hun werk kunnen regelen.

Zoekdata 1983 augustus

4 5 6 8 9 10 11 12 15 17 18 19

14399 4 5 4 12 10 5 22

Aantal deelnemers
Jan Glas

Helium


