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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 be- 
zet 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 ge- 
zien. 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 vernie- 
len en de oudere de nesten gingen fotograferen.  
Dank zij zijn medewerking en de regelmatige con- 
trole door hem bleef de schade tot een minimum  
beperkt. Van de kastjes, die reeds in Nieuw Leeu- 
wenhorst 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 rondvliegen- 
de gierzwaluwen. Uit de aard der zaak is het on- 
derzoek 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 al- 
vast: 
1. De eerste vogels werden pas op 3 mei boven  

het dorp gezien en na 9 aug. waren allen al- 
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weer verdwenen. 
2. Alle vastgestelde broedgevallen vonden plaats  

in de oude kernen van de beide dorpen, ook de  
rondvliegende vogels concentreerden zich bo- 
ven deze kernen. 

3. De aantallen rondvliegende vogels nemen toe  
tot zij op ca 15 juli een hoogtepunt bereiken  
en hierna weer afnemen. 

4. De weersgesteldheid speelt bij de waarnemingen  
een grote rol, bij mooi weer met weinig wind  
zijn veel vogels in de lucht, bij winderig  
weer zakken de aantallen beduidend. 

Verschillende jongelui hebben zich bijzonder  
goed van hun taak gekweten bij dit onderzoek. Een  
pluim op hun hoed is zeker op zijn plaats. Dit  
soort onderzoekjes, vooral over een aantal jaren,  
hebben bijzonder veel waarde bij het vaststellen  
van de verspreiding van de soort. 

W.B. 
 

VERSLAG UIT HET ASIEL.  
Na het laatste overzicht op onze voorjaarsverga- 
dering zijn nog bij mij binnengebracht o.a. 2 zee- 
koeten; 1 wijfje van de grote zaagbekeend; 1 grut- 
to in overgangskleed. 
Wat betreft de beide zeekoeten, deze waren enkele  
uren later reeds overleden. Het waren echter geen  
stookolieslachtoffers; waarschijnlijk hadden ze  
een of andere ziekte te pakken. 
De grote zaagbekeend werd gevonden in de duinen  
nabij de Duindamse slag door één onzer jeugdleden.  
Bij onderzoek bleek dat er aan één van zijn vleu- 
gels was geknipt, waarschijnlijk heeft men hem er- 
gens opgesloten gehad en hem gekortwiekt om het  
wegvliegen te beletten; hierin is men echter niet  
geslaagd. 
Ik heb hem een nacht bij mij thuis gehouden om  
hem een beetje op zijn verhaal te laten komen.  
De volgende middag heb ik hem losgelaten in de  
Spoelsloot voor het huis van onze secretaris.  
Met goed gevolg, zodra hij in het water terecht  
kwam, dook hij diverse malen op de bekende ma- 
nier onder. Toen ik tegen de avond nogmaals ging  
kijken was hij verdwenen. 

 




