Nestkasten.
Deze werkgroep doet verschillende werkzaamheden. Zoals: Een aantal doet nestkastcontrole.
En een ander deel doet nestkastcontrole maar neemt elke week ook een groepje jeugd mee
het bos in om gezamenlijk de vorderingen in de kastjes te bekijken om zo gelijk de jeugd een
beetje van het mooie van de natuur en in het bijzonder van het vogelleven te laten zien. De
jeugd was hier ook weer erg actief mee bezig met wel een iets lagere opkomst dan vorig jaar.
Een drietal van de controleurs gaat ook nog weer bij de kastjes langs voor het ringwerk.
Ook zijn er door enkele controleurs nog veel nieuwe kastjes getimmerd zodat de vogels een
degelijk huisje kunnen krijgen.
Hierna komt er voor een tweetal onderzoekers nog veel thuiswerk om de zo genoteerde
gegevens te verwerken.
Deze zijn ook doorgestuurd naar Nestkast.
Een korte opsomming van deze cijfertjes zie je hier. Bezettingspercentage dit jaar 70.2 %. In
2013 was dat 64.5 % wat inhoudt dat er dit jaar 160 meer broedsels waren en er 1070 meer
vogels uitgevlogen zijn.
Dat is 26 % meer dan in 2013. Hier enkele gegevens van de broedsels ; Koolmees 375,
Pimpelmees 205, Zwarte mees 69, Glanskop 8, Bonte vliegenvanger 208, Boomklever 17,
Gekraagde roodstaart 9, roodborst 5, Ringmus 2,
Opmerkelijk dat het een erg slecht jaar voor de Bonte vliegenvanger was. Deze had in 2013
nog 307 broedsels dus een teruggang van 99 broedsels. Nog wel veel beginnende nesten maar
die gingen niet verder. Volgens de cijfertjes deden de trekvogels het slecht in het algemeen.
Wat wel opvallend was dat een route met allemaal nieuwe kastjes een bezetting van 92 %
haalde 46 van de 50 kasten .
Alles overziend was het toch wel een van de beste broedjaren van de afgelopen 56 jaren.
Om de verschillende verstoringen tegen te gaan zijn er ook dit jaar weer verschillende
beschermingen uitgeprobeerd met wisselende successen; bij enkele pogingen moet er nog
wat aangepast worden.
Met het vastleggen van de kastjes met het GPS zijn er flinke vorderingen gemaakt, zodat het
ringen hierdoor wel wat makkelijker wordt voor degene die dit doen.
Namens de werkgroep Jan Vos .

