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No. 3 - 2e JAARGANG

Afdeling van de Vereniging
Vogelbescherming, Den Haag
en Omstreken.
Correspondentieadres:
A.Cramer, Sluispad 5,
N o o r d w ij k.
Dit is wat ik zou willen noemen "Ons Herfstnummer '67" van de Werkgroepkrant.
Nu de zomer weer voorbij is met vakanties enz.,
staan er weer verschillende activiteiten op ons
programma, die we in dit nummer onder uw aandacht
willen brengen.
Tevens vindt u in dit nummer diverse verslagen,
die een goed overzicht geven van de werkzaamheden der laatste maanden.
De nestkastjes in Klein en Nieuw Leeuwenhorst.
Het plaatsen van nestkastjes in de beide Leeuwenhorsten is een redelijk succes geweest. Van
de tien kastjes in Klein Leeuwenhorst waren er
zeven bezet, n.l. 4 door koolmezen, 1 door een
pimpelmees en 2 door ringmussen. In de resterende kastjes was wel genesteld en in één ervan lagen ook 2 eitjes, maar tot broeden is het niet
gekomen.
Verstoring van deze nesten is waarschijnlijk de
reden, want van één kastje stond het deksel helemaal open. Bij de controle op 17 mei waren er
nesten met eieren, maar ook met jongen. Sommige
van de vogels, die toen al jongen hadden, zijn
een tweede maal tot broeden gekomen.
De koolmeesnesten bevatten 5 tot 10 eieren, de
pimpelmees van 5 tot 8 eieren en de ringmus respectievelijk 3 en 4 eieren.
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Van alle 3 soorten zijn de jongen uitgevlogen.
Voor wat betreft Nieuw Leeuwenhorst.
Van de 18 geplaatste nestkastjes zijn er 10 bezet
geweest. Hiervan werden er 3 door koolmezen bezet met resp. 6, 9 en 10 eieren. Deze laatste 10
jongen heb ik zien uitvliegen.
De pimpelmezen namen 4 nesten voor hun rekening,
het aantal eieren varieerde van 4 tot 8.
Er was 1 nest van een spreeuw met 2 eieren en 2
jongen.
Van de twee andere nesten kon ik de eieren niet
thuisbrengen en de oude vogels heb ik nooit gezien. Van de 8 lege kastjes is waarschijnlijk de
plaats waar deze hangen minder gunstig, de meeste
van deze kastjes waren volkomen schoon. Enkele
kastjes zijn door spechten min of meer ernstig
beschadigd.
Van de boswachter, de heer Van Dijk, kreeg ik
spontane medewerking, hij heeft enkele kastjes
verhangen, omdat jongens ze probeerde te vernielen en de oudere de nesten gingen fotograferen.
Dank zij zijn medewerking en de regelmatige controle door hem bleef de schade tot een minimum
beperkt. Van de kastjes, die reeds in Nieuw Leeuwenhorst hingen, was het merendeel ook bezet.
Voor het volgende seizoen is het echter nodig de
kastjes die onze vereniging uit Den Haag kreeg,
te veranderen.
J.H. Brinkhuis.
GIERZWALUWTELLING.
Een tiental van onze jeugdleden heeft deze zomer
tellingen verricht van broedende en rondvliegende gierzwaluwen. Uit de aard der zaak is het onderzoek nogal onvolledig geweest en niet overal
even serieus gedaan, wat niet wegneemt, dat er
toch interessante gegevens uit te halen zijn.
De gegevens zijn nog niet geheel uitgewerkt, een
volledig verslag zal nog volgen.
Enkele voorlopige conclusies volgen hierbij alvast:
1. De eerste vogels werden pas op 3 mei boven
het dorp gezien en na 9 aug. waren allen al-

