
Nest-kastenverslag

Kalkterreintje over 1969

1. Torroin : Gebied om het Kalktorrein-

tjo.

Eigenaar : Stichting hot ÏToordhollands

Landschap.

Grootte 1 + 6 ha.

Ligging : Langs do spoorlijn tussen

Hilversum on Bussum.

Toogang : Alloon voor lodon on donateurs van do Stichting»

Beschrijving! Hot gobiodjo bestaat uit twoo open weitjes, omzoomd door

berken, olzon on moerasbosjes, on con godcolto mot vliog-

donnon.

2, Aantal kasten j 32, waarvan er in do loop van het broodseizoon 6 zijn

vernield of weggesloopt door mensen»

Soorten kasten: 1 roodstaartkast

1 vliogonvangorskast

4 berkonkastjes

5 selectieve kasten

21 mozonkaston

3» Controles! Mot controleren word begonnen op 12 april, daarna word mot

tussenpozen van oen week gecontroleerd. Do laatsto controle

was op 28 juni.

4. Overzicht r.roodvogols!
broodsol t broedsel 2

koolmees : 6 paar 5 paar

pimpelmees : 1 paar —

ringmus : 4 paar 2 paar

onbezet ! 7 kasten

broedpoging i 9 kasten

Onder oen broedpoging wordt hier verstaan oen compleet nest waarin geen

eieren gelogd zijn, of oen nestbcginsol, waaraan niet vorder gebouwd is.

5a. KOOLMEES

Dit jaar is hot aantal broedsels van do koolmees gelijk gebleven mot

vorig jaar. Wol waren er voel moor twoodo broedsels dan in 1968.

De tweede broodsols waren voel kleiner dan do eerste. Drio paartjes

hebben hot twoodo op hot oude nest van het eerste gelogd.

Eerste Broedsel

Dit waren! 6 paar. :
:

Totaal aantal gelegde eieren : 64

Totaal aantal uitgevl,'jongen : 43

Gemiddeld aantal g-logde eieren : 10

Gemiddeld aantal uitgevl. jongen ! 7

Vroegste datum eerste ei s 15 april

Gemiddelde datum eerste ei : 20 april
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'

v [Tweede Broodsol „' '

Dit warens 5 paar
V *■ .

Totaal aantal gelegde eieren : 40 •

Totaal aantal uitgovl. jongon s onbekend

Gomiddöld aantal gelogde oioron t 8

5b. PIMPELMEES

Evenals vorig jaar brooddo or 1 pimpelmees.
Er was goon twoodo broodsol.

Aantal gologdo oioron : 11

Aantal uitgovl. jongon : 8

Datum oorste oi : 14 april

5o. HINGMÜS

Do ringmus was dit jaar mot 1 paar moor vertegenwoordigd dan vorig jaar
n.1, met 4 paar. Opvallend was dat drie paar vlak bij olkaar nostoldon,
mot ongeveer 6 motor tussenruimte. Er waron 2 twoodo broodsols, allo-

boi in oon niouwo kast,

Eorsto Broodsol

Dit warons 4 paar.

Totaal aantal gologdo oioron : 24

Totaal aantal uitgovl, jongon s 4

Gemiddeld aantal gologdo oioron s 6

Gemiddeld aantal uitgovl, jongon : 1

Vroegste datum oersta oi ; 28 april

Gemiddelde datum eorsto oi s 5 mei

Twoodo Broodsol

Dit waron: 2 paar.

Totaal aantal gologdo oieron : 11

Totaal aantal uitgovl. jongon : onbekend,

Gemiddeld aantal gologdo eieren : 6

P. Slot
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