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Nestkasten verslag Hilverbeek 1969

A; Terrein : Hilverbeek, . .

Eigenaar : Natuurmonumenten,

Gemeente : 's-Graveland.

Toegangsbep: Alleen voor leden op wegen en paden.

Ligging : Tussen Hilversum en 's-Graveland,

B: Controle : Dit jaar is het aantal kasten weer groter geworden.

Ook werd de route veranderd zodat enkele kasten verhangen moesten

worden, In totaal komen er nu 59 kasten voor: 25 mezen-, 20 selec-

tieve-, 2 super-selectieve-, 2 vliegenvangkaeten, 3 conserven-

blikjes, 2 grote uilenkisten en voorts 1 torenvalken-, 1 steen-

uilen-, 1 spechten-, 1 boomklever-,en een roodstaartenkast.

Vanaf 12 april werd wekelijks gecontroleerd door de N.J.N. (H'sum)

of particulier.

Hoogte : De meeste kasten hangen op een hoogte van 2 tot 4 meter.

Nog 2 kasten hangen op 1 meter hoogte. De onderlinge afstand be-

draagt gemiddeld 10 meter. Bijna alle vliegopeningen zijn op het

noordoosten gericht,

C; Overzicht :

Het tussen haakjes geplaatste cijfer geeft de resultaten van 1968

aan.

Aantal broedsels.

Soort : 1 ste broed 2de broed totaal

koolmees 17 5 (3) 21 (27)

pimpelmees 9(3) (0)
r 13 , ( 3)

glanskopmees 1(0) 0 (0) 1 ( 0)

zwarte mees 0(0) 1 (0) 1(0)

spreeuw 2(2) (0) 6(2)

gekr.rdstaart 0(0) 1 (0) 1 ( 0)

roodborst 1(0) 0 (0) 1 ( 0)

holenduif 1(1) 2 (1) 3(2)

bonte vl.vanger 0 ( 1) 0 (0) 0 ( 1)

Aantal broedpogingen.

pimpelmees 1

spreeuw 7

boomklever 1??



Opm: Onder een broedpoging verstaan wij; een compleet of bijna

compleet nest van een vogel waarin geen eieren zijn gelegd.

Eerste ei (alleen 1ste broedsels)

Soort ; vroegste datum gem, datum

koolmees 22-4 (18-4) 28-4 (23-4)

pimpelmees 16-4 (21-4) 22-4 (23-4)

spreeuw 23-4 (19-4) 27-4 (19-4)

roodborst 21-4, holenduif 29-4, glanskop 24-4,

Aantal eieren en jongen van het 1ste broedsel

Soort : aantal ei aantal juv, uitgevl.juv,

koolmees 135 (177) 85 84 (137)

pimpelmees 112 ( 29) 96 95 (28)

glanskop 8(0) 8 8(0)

spreeuw 11(8) 11 6(4)

roodborst ■■■'■" 6(0) 6 5(0)

holenduif 1 ( ?) 1 1 ( ?)

Aantal eieren en jongen van het 2e broedsel

Soort ; aantal ei aantal juv, uitgevl.juv,

koolmees 41 ( 20) 2? 2? ( 8)

pimpelmees 30 16 16

zwarte mees 6 66

spreeuw 17 14 9

gekr.rdstaart ? ? ? 1 ei schier,

holenduif 4 33

Gemiddelde legselgrootte en aantal jongen van het 1e broedsel

Soort : aantal ei aantal juv. uitgevl.juv,

koolmees 7,8 (8 ) 5 4,9 (5,6)

pimpelmees 12,4 (9,7) 10,6 10,5 (9,3)

glanskop 8 8 8 t -

spreeuw 5,5 (4 ) 5,5 3 (2)

roodborst 6 65

holenduif 1 (???) 1 1 (???)

Gemiddelde legselgrootte en aantal jongen van het 2e broedsel.

Soort : aantal ei aantal juv, uitgevl.juv,

koolmees 8,2 5,*+ 5,4

pimpelmees 7,5 4 4
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Soort ; aantal ei aantal juv, uitgevl.juv,

zwarte mees
'• 6 • 6 6

spreeuw ,*f,2 3,5 . 2,2

gekr, rdstaart ? ? ?

holenduif 2 1,5 1,5

D:Opmerkingen en bijzonderheden:

Dat het gemiddeld aantal jongen van het eerste en tweede broedsel van

de koolmees veel lager is dan het gemiddeld aantal eieren, komt omdat

vier eerste en twee tweede broedsels van de koolmees verstoord werden

door de grote bonte specht. Deze gooide eieren en nestmateriaal uit de

kast. Verder bleek 1 selectieve kast van onderen zo waterdicht te zijn,

dat een pimpelmees het broeden moest opgeven; de eieren kwamen onder water

te staan. Duidelijk was waar te nemen dat hij nog geprobeerd had de

eieren te redden, want van de 13 eieren waren er seven op do rand van het

nest gelegd. De overige lagen nog in de dieper gelegen nestkora, '

Vier kasten verdwenen spoorloos waaronder zelfs een kast met een broeden-I

de koolmees (Beieren). Het legsel was echter nog niet compleet waarop

de mees waarschijnlijk één ei in een 10 meter verder hangende kast heeft

gelegd. Hierin broedde echter al een pimpelmees op 12 eieren. Deze heeft

toen de 12 pimpels en de ene koolmees met sucses grootgebracht.

Van de geknaagde roodstaart zijn geen gegevens beschikbaar. Het kastje

hing buiten de route en werd helaas niet gecontroleerd.

R. Moolenbeek en P. Slot
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