
De Vogelaarsdrempel. 

Heeft u weleens nagedacht over de verschillende soorten vogelaars  
die er bestaan? Als je zo in een eerste opwelling je verschillende  
vrienden eens de revue laat passeren, dan zou je geneigd zijn te  
zeggen dat er net zoveel typen als vogelaars zijn. Maar toch geloof 
ik dat je ze globaal in twee groepen kan indelen. 
De vogelaars van de eerste groep zijn de echte, actieve, soms mis-  
schien wel fanatieke vogelaars. Hun belangrijkste kenmerk is dat ze de 
vogels kunnen herkennen. Zij kunnen met één blik een vogel thuis- 
brengen in een bepaalde groep en veelal ook direct de soortnaam  
noemen. Ze gaan er over het algemeen vaak op uit en beperken zich  
daarbij niet alleen tot de omgeving van het eigen huis, maar bezoe- 
ken ook regelmatig vogelrijke gebieden in andere delen van het land.  
Het grootste gedeelte bestaat uit amateurs, maar tussen hen zijn  
ook beroepsornithologen, vogelfotografen, schrijvers van vogelboeken,  
etc. 
Daarnaast is er een tweede groep, die zich naar mijn gevoel kenmerkt  
door een zekere aarzeling. Veelal zijn zij lid van een vogelbescher- 
mings- of vogelstudieorganisatie. Zij vormen voor deze verenigingen  
een zeer belangrijke groep, want zij zijn het die het bestaan van  
deze verenigingen financieel mogelijk maken. Hun vogelactiviteiten  
beperken zich echter vaak tot de voedertafel in de achtertuin en  
tot het bezoeken van dia- en filmavonden. 
Mijn verdere betoog zou ik speciaal tot de leden van deze tweede  
groep willen richten. Ik zou tegen hen willen zeggen: "Mensen, u mist 
iets". 
Toch zou het niet meevallen om precies onder woorden te brengen  
wat u dan wel mist. Dat kunt u slechts weten als u eens een mooie 
trekmorgen hebt meebeleefd of vanuit een schuilhut het vogelleven  
op een slik of een wad hebt gadegeslagen. 
Maar om dat gemis weg te nemen, moet u over de drempel. Op de eerste  
plaats moet u de vogels in het vrije veld leren herkennen. Niet al- 
leen de algemene en eenvoudig te herkennen soorten, maar ook de  
kleine zangertjes, de leeuweriken en de piepers. 
Nu zult u vragen, hoe kom ik over die drempel? 
Mijn ervaring is, dat men maar moeilijk over de drempel komt als  
men het alleen probeert. Iedere actieve vogelaar heeft haast wel  
één of meer leermeesters gehad, een jeugdnatuurwacht, een onderwijzer  
van school, een vriend of bekende waarmee men erop uit trok.  
Daarom zou ik tot een ieder die nu nog voor die drempel staat, wil- 
len zeggen: kom er overheen. Koop en vogelgids of haal hem uit uw 
boekenkast. Spreek eens af met een van onze actieve leden of kom  
naar de trekwaarnemingen, die wij ook dit najaar weer gezamenlijk  
gaan doen. 
Tenslotte moet ik u toch nog waarschuwen. Als u eenmaal over de  
drempel bent, is er voor u geen weg meer terug. 
 

Jaap Vink 
--- o --– o --– o --– o ---- o --- 
 

Nestkastencontrole Nieuw-Leeuwenhorst 1969. 

Daar Nieuw-Leeuwenhorst (bezit van de Stichting Het Zuidhollands  
Landschap) in de weekenden door zeer veel mensen wordt bezocht,  
kan men niet zomaar overal nestkasten plaatsen. Kasten die te laag  
hangen of in beklimbare bomen zijn geplaatst, zijn voorbestemd om  
vernield te worden. In het verleden is dit er waarschijnlijk de oor- 
zaak van geweest dat veel kasten nogal ongelukkig zijn opgehangen.  
Sommige kasten zijn niet te controleren vanwege de hoogte waarop  
ze geplaatst zijn. Andere kasten hangen te dicht bijeen, zelfs op 
3 m van elkaar! Een koolmees zorgt er in zo' n geval wel voor dat 
de omringende kasten niet bezet worden. 
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Ook de kwaliteit van de kasten is debet aan de lage bezetting. Er  
hangen 2 soorten kasten. In de eerste plaats een serie kleine on- 
geverfde kastjes, die zeer moeilijk te openen zijn vanwege de ver- 
roestte haakjes. Deze kasten werden vrijwel alleen door pimpels ge- 
bruikt. De andere kasten zijn prima, alleen hebben zij het nadeel  
dat bij het controleren met een hamer een tik tegen de kast ge- 
geven moet worden om zodoende met een spijkertje de voorwand weer  
vast te zetten. Bij twee kasten had dit het voortijdig uitvliegen  
van pimpelmezen tot gevolg. Hopelijk kan de komende winter de 
plaatsing der kasten iets verbeterd worden. 
 
Dan nu het overzichtje: aantal 

broedsels 
gemidd.gr. 
v.h.legsel 

gemidd.aantal 
jongen 

koolmees    11     8,5    6,6 

pimpelmees    12     8    5,7 

matkopmees     1     3     - 

winterkoning     1     5     - 

ringmus     1     ?     ? 

leeg    10     -     - 

 
Opmerkingen: 
1.De pimpelmezen begonnen vroeger met broeden, of beter gezegd 
  minder laat dan de koolmezen. Op 3 mei waren er al 7 pimpel- 
  broedsels tegen nog maar 3 van de koolmees. 
2.Op 3 mei werden matkopmezen in een kast aangetroffen, maar hun  
  legsel werd verstoord door een koolmezenechtpaar dat in dezelf- 
  de kast 7 pulli grootbracht. 
3.Ditzelfde overkwam een pimpelmees die door een winterkoning 
  werd opgevolgd. De winterkoning vulde de gehele kast met mos en  
  bouwde daarin zijn kogelvormig nest. De 5 eitjes werden niet uit 
  gebroed. Waarschijnlijk heeft de controle dit legsel verstoord.  
4.Eenmaal werd een volwassen pimpel dood in een kast gevonden. 
  Eveneens was er een kast waar een koolmees 8 eitjes produceerde,  
  maar waarvan alle jongen stierven. 
5.De ringmus broedde in een niet te controleren kast. 
6.In slechts één kast werd een tweede broedsel geconstateerd, en 
  wel van een koolmees. Dit legsel is waarschijnlijk verstoord  
  door vlooien en ander ongedierte. Dit is wel vaker de oorzaak van  
  het mislukken van tweede broedsels. Het ongedierte komt veelvuldig  
  in de kasten voor als de vogels hun tweede nest bovenop uitwerp- 
  selen, rotte eieren en dode jongen van het eerste broedsel bouwen.  
7.Op 5 juli werd de laatste controle verricht. Hierbij bleken alle 
  kasten verlaten. Een ieder die kasten wil schoonmaken, kunnen we  
  aanraden dit pas te doen na flinke vorst, daar dan het meeste on- 
  gedierte wel bezweken zal zijn. 
Of in juli en augustus nog van de kasten gebruik is gemaakt, is  
ons niet bekend. De hitte ontnam ons de lust nog na 5 juli te  
controleren. 

Rolf en Theo van Woerden,  
J. van Dijk. 

----------------------------------------------------- 
 
Broedvogelinventarisatie Nieuw-Leeuwenhorst 1969. 
Daar de broedvogelbevolking van Nieuw-Leeuwenhorst toch al gedeel- 
telijk kon worden vastgesteld n.a.v. de nestkastcontrole, leek 
het me zinvol van dit bosgedeelte de gehele vogelbevolking eens na 
te gaan. 
Het gebied dat werd geïnventariseerd, wordt aan de noordzijde be- 
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