
2 postduiven 1 nestjong groenling 1 kleinste jager 
3 kokmeeuwen 3 zwarte kraaien 2 zanglijsters 
2 zeekoeten 1 koekoek 1 waterral 
2 alken 1 tuinfluiter 1 wilde eend 
 
Losgelaten konden worden: 
1 torenvalk 1 wilde eend 1 huismus 
3 jan van genten 1 waterral 1 tuinfluiter 
1 jonge kauw 1 zilvermeeuw 1 mantelmeeuw 
1 stormmeeuw     
 
Als bijzonderheid kan worden vermeld van de torenvalk, welke door de be-
heerder van de bosflat in dezelfde flat gevangen werd, dat de vogel in  
mei jongstleden als nestjong in Budel (N.B.) werd geringd. 
Als zeer bijzondere gast verbleef in het asiel een kleinste jager. Deze  
is door de heer Moerkerk geprepareerd. 
Momenteel verblijven nog in het asiel: 
1 buizerd, 2 jan van genten en l stormmeeuw. 
Het aantal soorten dat het asiel in de loop van haar bestaan heeft ge-
huisvest, bedraagt momenteel 70. 
 

J. Hoek. 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
 
Nestkastcontrole Nieuw-Leeuwenhorst 1970. 
 
Begin maart kregen we op Nieuw-Leeuwenhorst, dat door sommige Noortukkers 
zo hardnekkig met het "Zuidhollands Landschap" wordt aangeduid nog de 
beschikking over 20 superselectieve kasten. Dit zijn kleine ongeverfde  
met een nauwe invliegopening. Bij het ophangen van deze kastjes hebben we 
meteen een aantel andere kasten verplaatst, daar sommige kasten te dicht  
op elkaar hingen. D. Passchier verrichtte verder nog hier en daar een tech- 
nische ingreep, waardoor veel kasten veel gemakkelijker te controleren 
werden. 

Ons vermoeden dat begin maart te laat is om nog nieuwe kasten op 
te hangen, werd bevestigd. In de nieuwe kastjes vestigde zich slechts één 
paar (glanskopmezen), evenals in de verhangen kastjes. 

Het broedseizoen werd zodoende begonnen met 46 kastjes. Al vlug vloog  
er één met een flinke storm uit de boom, terwijl twee ander kastjes ver-
moedelijk gestolen werden, in ieder geval spoorloos verdwenen. 

De mezen begonnen dit jaar laat met broeden. Op 10 mei bevatte nog  
maar de helft van het totaal aantal gebruikte kasten een legsel De  
pimpels waren ook dit jaar weer iets vroeger dan de koolmezen. Opval- 
lend was dat het ene paar glanskoppen in het superselectieve kastje 
vroeger was dan alle andere kastbewoners. 

Bij twee kastjes, bewoond door koolmezen, vonden we iets merkwaardigs. 
In het ene kastje bleek, bij schoonmaak begin juli, onder het nest van  
de zojuist uitgevlogen jongen, zich nog een volledig legsel te bevinden.  
In een ander kastje vonden we, broedend op 4 eitjes, een koolmees- 
wijfje, met een gat in haar schedel. 
Beide gevallen zijn waarschijnlijk het gevolg van de onderlinge ruzies 
die bij koolmezen vaker voorkomen. In Natura van juni 1970 schrijft 
A. Smit over de koolmezen bij Nunspeet: 
"Het is naar mijn idee ook de meest agressieve mees. We vonden in de loop 
der jaren, en meestal in het voorjaar, enkele keren een dode koolmees in 
een nestkast, die een stukgepikte kop had. Omdat vrijwel alle jaarvogels  
op de legerplaats zijn geringd was soms de voorgeschiedenis te recon-
strueren. Daarbij bleek dat de gedode koolmees meestal de oudste bewoner 
van de nestkast was. De volgende bewoner was dan meestal een nieuwkomer 
(dus nog niet geringd)." 
Dat iets dergelijks zich bij onze kastjes ook heeft afgespeeld lijkt 
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zeer waarschijnlijk. Bij de kast met de dode koolmees, was 10 dagen  
later al een acht-tallig legsel aanwezig.  

Dan nu het lijstje: 
 
 aantal 

nesten 
aantal 
eitjes 

gemid- 
deld 

pulli gemid- 
deld 

koolmees   13  111   8,5   97   7,5 
pimpelmees   10  104  10,4   69   6,9 
glanskopmees    1    9   9    8   8 
 
Vorig jaar was het gemiddeld aantal eitjes voor kool- en pimpel- 
mees respectievelijk 8,5 en 8, terwij1 het gemiddeld aantal pulli  
6,6 en 5,7 bedroeg. 
Opmerkelijk was dat er ook dit jaar vrijwel geen tweede broedsels wa- 
ren. Twee paren pimpelmezen begonnen eraan, maar gaven de moed na een 
rommelig nest en wat eitjes op. 
 
                --- --- --- --- --- --- --- --- 
 
Broedvogels Nieuw Leeuwenhorst 1970 
 
Ook dit voorjaar werd weer een gedeelte van Nieuw Leeuwenhorst geïnven- 
tariseerd, n.l. het gedeelte dat begrensd wordt door Gooweg, Westeinde,  
het paadje ten noorden van de vijver en het asfaltwegje van het Park- 
hotel naar de Gooweg. 

Op 8 excursies werden alle waargenomen vogels op een kaartje inge- 
tekend. Alleen de vogels die steeds op dezelfde plaats werden waarge- 
nomen, zijn als broedvogel beschouwd. Natuurlijk werd niet van elk paar  
ook het nest gevonden, er werd ook niet naar gezocht. Andere lieden zoch- 
ten kennelijk wel, want gemakkelijk te vinden nesten werden allemaal 
uitgehaald, o.m.: kauw, staartmees, roodborst, merel, houtduif. 
Mijn bewering van vorig jaar dat de recreatie nauwelijks schadelijk is  
voor de broedvogelpopulatie, durf ik nu dan ook niet te herhalen.  
Dan nu de lijst. Tussen haakjes staan de aantallen van vorig jaar vermeld. 
 
merel 12 (14) bosuil  1 ( 1) grasmus  1 ( 2) 
zanglijster  4 ( 4) winterkoning  4 ( 6) rietzanger  1 ( 2) 
gr.lijster  1 ( -) tjiftjaf  5 ( 5) bosrietzanger  1 ( 2) 
huismus  2 ( 2) koolmees 13 (11) houtduif 10 (10) 
roodborst  3 ( 5) pimpelmees 10 (12) tortel  5 ( 4) 
nachtegaal  2 ( 4) glanskop  2 ( 0) turkse tortel  3 ( 1) 
heggemus  3 ( 3) staartmees  1 ( 0) vink  1 ( 1) 
spreeuw 12 (17) fazant  1 ( 0) wilde eend  4 ( 4) 
zw.kraai  1 ( 1) fitis  6 (11) waterhoen  2 ( 2) 
kauw  7 (11) zwartkop  7 ( 8) meerkoet  1 ( 1) 
gaai  2 ( 2) tuinfluiter  6 ( 6) Gr.vliegenv.  1 ( -) 
gr.bo.specht  1 ( 1)       
 
Enkele malen in broedseizoen gezien: 
wielewaal   fluiter   torenvalk   
spotvogel   vuurgoudhaantje groene specht   
 
Begin mei werd in het prikkeldraad langs de Gooweg een dode groene  
specht gevonden. Waarschijnlijk een vrouwtje, daar nog in de hele maand  
juni het gelach van een groene spechtman bleef te horen. 
De fluiter bleef twee weken onafgebroken zingen en was duidelijk onge- 
paard. 
De oppervlakte van het geïnventariseerde terrein bedraagt ca 23,5 ha. 

J. van Dijk 
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-4- 
 




