
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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grensd door het paadje ten noorden van de grote vijver en aan de  
zuidzijde door de verharde weg die loopt van de Gooweg naar het  
Parkhotel. 
 
Natuurlijk werd van elk broedvogelpaar het nest niet gevonden en  
ook niet gezocht. Op 8 morgens werden op kaartjes de verschillende 
zangterritoria ingetekend. Werd de zang meerdere malen op dezelfde  
plaats gehoord, dan werd verondersteld dat het hier een broedvogel  
betrof. Het uiteindelijk resultaat vindt u weergegeven op het kaartje  
op de volgende pagina. 
Onderstaand lijstje geeft het totaal aantal broedparen van elke 
soort. De afkortingen geven aan met welke letter(s) de soort op het 
kaartje is aangeduid 

 
merel -me- 14 fitis -fi- 11 
zanglijster -za-  4 zwartkop -zw-  8 
roodborst -ro-  5 tuinfluiter -tu-  6 
nachtegaal -na-  4 grasmus -gr-  2 
heggemus -he-  3 rietzanger -ri-  2 
spreeuw -sp- 17 bosrietzanger -br-  2 
zwarte kraai   1 houtduif -ho-  ca 10 
kauw -ka- 11 tortelduif -to-  4 
gaai -g -  2 vink -vi-  1 
Gr.bonte specht -gr.b-  1 ringmus -rin-  1 
bosuil   1 huismus -hu-  2 
koolmees -ko- 11 wilde eend   4 
pimpelmees -pi- 12 waterhoen -w.h.-  2 
matkopmees -ma-  1 meerkoet -m -  1 
winterkoning -wi-  6 turkse tortel -t.t.-  1 
tjiftjaf -tj-  5    

 
Tenslotte nog enkele opmerkingen: 
 
1.Het aantal kool- en pimpelmezen is natuurlijk het minimumaantal.  
  Buiten de nestkasten zijn er nog veel geschikte boomholten, zo- 
  dat er echt wel meer mezen zullen broeden. De verstoten matkop  
  broedde wel met succes in een natuurlijke holte. 
2.Van niet alle paren zijn lettertjes op de kaart te vinden. Zo wer- 
  den 2 nesten van de houtduif gevonden, terwij1 er toch zeker wel  
  10 paren broedden. 
  Zwarte kraai en bosuil werden met jongen aangetroffen. Waar ze pre- 
  cies gebroed hebben, is me niet bekend. Dit geldt eveneens voor de  
  wilde eend. 
3.In totaal zijn 28 natuurlijke holten bezet geweest door kauwen  
  en spreeuwen. Dergelijke concentraties komen in grotere bosper- 
  celen vaak niet voor, daar sperwers e.d. voor selectie zorgen. Zo  
  nam in de bossen van Hulshorst na het verdwijnen der haviken de  
  stand van de zwarte specht zo'n omvang aan, dat de boseigenaar  
  een afschotvergunning kreeg. 
4.Hoewel "Nieuw-Leeuwenhorst" op mooie dagen zeer druk bezocht  
  wordt, geloof ik niet dat de vogelstand hieronder erg lijdt. In  
  het noordelijk deel bevinden zich een paar flinke speelweiden,  
  zodat het in het bos tamelijk rustig blijft. 
 

J. van Dijk 
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