
Nestkasten verslag

Schoonoord

Ee kastje? werden,hier enkele jaren geleden wel eens gecontroleerd»
Êr hingen nog

(

enkele oude exemplaren zonder deksel. In het terrein

komen nu de volgende soorten kastjes voor :

6 voor mezen, 3 selectieve, super-selectieve, 1 experimentele, 1

voor uilen, 1 voor torenvalken, 1 voor spechten, 1 voor boomklevers.

en 2 .... conservenblikjes, In totaal 20 kasten.

Zij hangen op een hoogte van 50 tot 100 cm, uitgezonderd de kasten

voor spechten, boomklever, torenvalken en uilen, De onderlingei af-

stand varieert van 10 tot 20 meter.

Er werd van 12 april tot eind juni wekelijks gecontroleerd.

Overzicht :

aantal broedsels

eerste broed tweede broed

koolmees. : 6 1

zwarte mees : 1 1

( 1 broedpoging van een onbekende vogel)

eerste ei (eerste broedsel)

vroegste datum gemiddelde datum

koolmees : 17
*

26 - U

zwarte mees : 26 - 26 -

aantallen eieren en jongen eerste broedsel

eieren jongen uitgevlo^en
koolmees : 53
zwarte mees : 10 10 10

gemiddelde legselgrootte en jongen eerste broedsel

legselgrootte jongen

koolmees :
.

8,8 .
8.1

zwarte mees : 10 10

aantallen eieren en jongen tweede broedsel

eieren jongen uitgevlogen
koolmees : 7 5 *5

zwarte mees : 7 7 7

De spechtenkast - zonder vliegopening - werd wel door een specht aan-

getikt, maar niet bewoond.

De super-selectieve kasten zijn waarschijnlijk te klein voor holenbroef
ders, De selectieve kasten werden goed bewoond : door een zwarte meesl

De kasten voor torengalk en bosuil -moesten het nog zonder bewoning

stellen. Beidé soorten behoren echter wel tot de broedvogels van het

bos,

R. Moolenbeek

Terrein : Schoonoord
, gemeente : ‘s-Graveland, provincie : Noord-

holland, Niet toegankelijk, ligging : tussen Hilversum en ‘s-Grave-

land, ten zuiden van de Leeuwenlaan....

Landschap : loofbos met enige douglass-aanplantingen, enkele beuken-

lanen en een gedeelte met krentebomen. Onderbegroeiïmg : varens en

grassen.
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