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Operatie « Chlorophylle » - Eerste Verslag (april 2007)
1.

Inleiding

Operatie 'Chlorophylle' werd door de MOB gelanceerd in de lente van 2006 en werd mogelijk dankzij
de giften van de onderstaande personen.Elk van deze deelnemers nam het peterschap op zich van
tenminsten één nestkast. Om de opvolging te verzekeren werd elk nestkastje genummerd. Alle
nestkasten werden in het Walckiers geplaatst, ten laatste tijdens de herfst van 2006
Naam
Mvr Decleen-Willems :
M. M. Bezuyen :
Mvr D. Laenen :
M. P. Doise :
M. P. Biernaux :
M. P. Royers :
M. L. Le Roy :
Mvr M. Van Dionant :
M. Brenaert :
Mvr L. Mommens :
M. A. De Block :
Mvr L. De Smet-Lelangue :
Mvr Grouwels :
Mvr F. Godard :
M. G. Hastir :
Mvr Hachimi :
Mvr C. Jodogne :
Mvr Van Wassenhove :
M. H. Bausier :
Mvr V. Mormal :
Mvr J. Verspeurt :
Mvr M. Cormeau :
Mvr T. Broothaers :
M. L. Renders :
M. H. Kroner-Coppe :
M. Taelemans :

2.

Toegekend Nestkastnummer
1
2-3-4
5
6
7-8-9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25-26
27
28
29-35
30
31
32
33
34
20 (en niet 40) (vergissing in het meegedeeld nestkastnummer
aan de betrokkene)
36 (en niet 42) (vergissing in het meegedeeld nestkastnummer
aan de betrokkene)
Tabel 1 : Lijst van de participanten en de nestkastnummers

Resultaten

2.1. Waarnemingen
- 32 nestkasten werden geplaatst in het kader van deze operatie in de lente van 2006
- tegelijkertijd werden de waarnemingen gestart. De nestkasten werden niet geopend om de fauna niet
te verstoren.
- De nestkasttypes waren bestemd voor pimpel- koolmezen en mussen.
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- op 17 maart 2007 werden de nestkasten geopend
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Detail van de waarneming
nest Koolmees
nest Pimpelmees
vogeluitwerpselen
leeg
nest Koolmees
vogeluitwerpselen
leeg
nest Pimpelmees
nest Pimpelmees met ‘inbraak’-sporen van een specht die wellicht is binnengedrongen om
de eitjes of kuikens te stelen.
nest Pimpelmees
vogeluitwerpselen
nest Koolmees, op 17/03/07 was de nestkast opnieuw ingenomen door een
koolmezenkoppel
leeg en beschadigd door een specht (onvoldoende om binnen te dringen)
vogeluitwerpselen
nest Koolmees
leeg
nest Matkop
verlaten nestbegin
verdwenen! (wellicht losgekomen en meegenomen door een passant ( het Walckiers is niet
vrij toegankelijk voor het publiek)
Nestbegin dat werd verlaten. Sporen van een specht, maar onvoldoende om binnen te
dringen
nestkast met sporen van een overwinterende Eikelmuis (grote hoeveelheid van
verschillende soorten bladeren in grote stukken versneden
leeg
nest Pimpelmees
aanvang van een nest dat werd verlaten
aanvang van een nest dat werd verlaten, deze nestkast werd verplaatst nadat ze op grond
was gevallen
nest Pimpelmees
leeg
nest Koolmees
leeg
leeg
leeg
vogeluitwerpselen
Tabel 2 : observatiedetails

2.2 Opmerkingen
- een nestkast kan tijdens één seizoen meerdere keren een bezetting krijgen, maar omdat de
nestkasten niet werden geopend tijdens het broedseizoen, hebben we hier alleen het aanbrengen van
voedsel als een bewijs beschouwd...
- vogeluitwerpselen tonen aan dat de nestkast niet als nest heeft gediend, maar wellicht als schuiloord
tijdens de winter. Een groot aantal soorten kan gebruik maken van nestkasten tijdens de winter, en
hierbij wordt geen nestmateriaal gedeponneerd...
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3. Besluiten
-

12 nestkasten op 32 dienden voor de voortplanting van mezen (37,5%)
5 nestkasten dienden als winteronderkomen van vogels (16%)
9 nestkasten werden noch voor nesten en noch als schuiloord gebruikt door vogels
4 nesten in aanbouw werden vroegtijdig verlaten (12,5%)
3 nestkastopeningen werden beschadigd door een specht (9%)
1 nestkast werd ingepalmd door een overwinterende Eikelmuis, maar deze laatste kan soms ook
een bestaand vogelnest innemen zonder veel aan het uitzicht te veranderen.
door de weersomstandigheden viel de inspectiedatum nogal laat, waardoor wellicht een aantal
eikelmuisnesten niet werden opgemerkt in vergelijking met de vorige jaren.
gebrek aan tijd en een vroeg startend nestseizoen zorgden ervoor dat een 40-tal andere
nestkasten niet geïnspecteerd konden worden op 17 maart.

Michel Moreels, 13/04/2007
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