Nationale Week van de Nestkast 2016 – de resultaten!

Veel mensen hebben weer één of meerdere nestkasten aangemeld en de broedresultaten
aan ons doorgegeven. Aan de hand van deze informatie kunnen wij de volgende gegevens
bekend maken:

Nestkasten verdeeld per gebied
De volgende grafiek laat zien hoe het totaal van alle aangemelde nestkasten is verdeeld over
de verschillende gebieden.
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De bewoning van de nestkast is per gebied anders, zoals u kunt zien in onderstaande
grafiek.
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Nestkasten
Voor de Nationale Week van de Nestkast zijn drie speciale pakketten samengesteld:




Nestkast Portland
speciaal voor de pimpelmees
Nestkast Toronto
speciaal voor de koolmees
Nestkast Oklahoma
speciaal voor de mus

Wij zullen ons dan ook voornamelijk richten op de gegevens van deze drie nestkasten.

Nestkast voor de pimpelmees
In onderstaande grafiek ziet u hoe de verdeling over de verschillende gebieden was voor de
nestkasten voor de pimpelmees:
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62,5% van de aangemelde nestkasten voor de pimpelmees was bewoond, waarvan 100% door de
pimpelmees.
Gemiddeld had dit type nestkast 6,38 nesten.

Nestkast voor de koolmees
In onderstaande grafiek ziet u hoe de verdeling over de verschillende gebieden was voor de
nestkasten voor de koolmees:
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81,5% van de aangemelde nestkasten voor de koolmees was bewoond, waarvan 82% door de
koolmees en 18% door de pimpelmees.
Gemiddeld had dit type nestkast 0,81 nesten.

Nestkast voor de mus
In onderstaande grafiek ziet u hoe de verdeling over de verschillende gebieden was voor de
nestkasten voor de mus:
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Gemiddeld had dit type nestkast 2,67 nesten.

landelijk

Aantal nesten
Bij 75% van de nesten zijn jongen uitgevlogen. Bij 60% van de nesten zijn zelfs alle jongen
uitgevlogen.

Bewoning nestkasten in een tuin en op een balkon/dakterras
Deelnemers hebben aangegeven of hun nestkast in een tuin geplaatst is of op een balkon/dakterras.
98% van de nestkasten is in een tuin geplaatst. Hiervan is 69,6% bewoond. 2% van de aangemelde
nestkasten is op een balkon of dakterras geplaatst. Helaas is hiervan 100% onbewoond gebleven.

Bewoning nestkasten in verhouding tot het voedergedrag van deelnemers
89% van alle deelnemers voedert vogels. 71% voedert de vogels het gehele jaar door. Bij mensen die
voederen is 69,1% van de nestkasten bewoond. Bij mensen die het hele jaar door voeren is zelfs
71,4% bewoond. Bij deelnemers die de vogels niet voeren is 60% van de nestkasten bewoond.

Bewoning nestkasten in verhouding tot nabijheid water
Deelnemers hebben aan kunnen geven of er water in de nabijheid van de nestkast is. 83% van de
deelnemers heeft aangegeven dat er water in de nabijheid van de nestkast is. Ruim 69% van deze
nestkasten is bewoond. Bij de deelnemers zonder water in de omgeving van de nestkast is 62,5%
bewoond.

Vogelvriendelijke tuin versus bewoning nestkasten
Alle deelnemers hebben aangegeven over een vogelvriendelijke tuin te beschikken. 67,4% van de
geplaatste nestkasten in een vogelvriendelijke tuin is bewoond.

Wij willen iedereen bedanken die mee heeft gedaan met de Nationale Week van de Nestkast!
Mede door u is het een groot succes geworden. Volgend jaar word er weer een Week van de
Nestkast georganiseerd. Hopelijk doet u dan ook weer mee!

