
10

Jaarverslag subgroep nestkasten 1991

Een poging om gegevens over broedende holenbroeders' binnen de bebouwing te

verzamelen strandde door gebrek aan belangstelling. Er kwam slechts één

reactie binnen op een oproep om gegevens.

Dank zij het enthousiasme van de nestkastcontroleurs konden weer vele nest-

kasten worden gecontroleerd; evenals vorig jaar meer dan 1000.

Zo langzamerhand ontstaat door de jarenlang herhaalde controles in steeds

dezelfde terreinen een waardevolle set gegevens. Het is jammer, dat in de

laatste week van mei nogal wat jongen stierven als gevolg van het slechte

weer. Alsof dit nog niet genoeg was, werden op verscheidene plaatsen nest-

kasten van de bomen geslagen. Niet alleen naar voor de vogels en hun broed-

sels, maar ook voor de subgroep, die er een hoge kostenpost voor nieuw te

maken kasten bij kreeg.
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Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Voor het tweede achtereenvolgende
jaar werd in De Beek, Dassenbos en de omgeving van de Zwaluwenbrug meege-

werkt aan het onderzoek naar de invloed van verkeer op broedvogels. Alle nest-

kastgegevens uit het Gooi zullen net als in vorige jaren worden doorgestuurd

naar de Werkgroep Nestkastonderzoek van SOVON. Het verslag is nog steeds

niet klaar als gevolg van een aantal recidivisten, dat de controlegegevens

pas tegen het einde van het jaar opstuurde.

Naar aanleiding van de open vogeldagen op kasteel Groeneveld werd aan een

aantal particulieren informatie verstrekt over de aanschaf en het ophangen

van nestkasten.

Het Gierzwaluwenproject draait nog steeds op volle toeren. Opsporing van

broedplaatsen vond alleen in enkele delen van Hilversum plaats. De presentatie

van het project op de open dagen trok veel belangstelling. Daaruit voort-

vloeiend werden soms maanden later adviezen voor het aanbrengen van broed-

gelegenheid uitgebracht. Het voorlichtingsmateriaal werd op tu date gemaakt

en J.Taapken vervaardigde een diaserie van een aantal broedplaatsen in

Hilversum. Plannen om een thema-avond, gewijd aan de Gierzwaluw te houden

konden nog niet worden gerealiseerd.

Het Kerkuilenproject nam onder de bezielende leiding van Inge en Rick van

den Akker een hoge vlucht. Maar liefst 23 kasten werden op geschikte plaatsen

opgehangen. Deze werden nog niet bewoond of bezocht. Op zes plaatsen werden

vondsten of waarnemingen van Kerkuilen gedaan. Ook van dit project trok de

presentatie op de open dagen veel belangstelling. Voor de medewerkers werd

een nieuwsbrief "De Gooise Kerkuil" uitgebracht, die indien mogelijk vrij ge-

regeld zal uitkomen.

Namens alle medewerkers van

de subgroep Nestkasten,

Dick+A. Jonkers


