-8NESTKASTJES OPHANGEN IN LEEUWENHORST
Op 5 januari om kwart over acht waren we met 10 man present bij de heer
Passchier om in Leeuwenhorst nestkastjes te gaan ophangen, schoonmaken en te
repareren. We gingen met een aantal nestkasten op weg naar de hoofdingang van
het Leeuwenhorstbos. Daar aangekomen gingen we eerst een ladder halen en
verder te voet het bos in.
We hadden al gauw het eerste nestkastje gevonden. We haalden het er af en
vonden er een nest in.
Het nestkastje moest hoger hangen maar met de ladder die we hadden konden
we hem niet veel hoger hangen dus moesten we een andere ladder halen. Een
paar jongens deden dat en brachten meteen een kruiwagen mee om de nestkastjes
en wat gereedschap in te doen. Het duurde vrij lang en de andere jongens
hadden het volgende nestkastje er al afgehaald. Verder ging het allemaal
zeer goed.
In een van de nestkastjes vonden we 10 eitjes die waarschijnlijk van een
koolmees waren. In een ander kastje lag een dode koolmees. Het was een jong
van vorig jaar, dat we goed konden zien omdat de zwarte streep op zijn borst
nog niet duidelijk zichtbaar was.
In de andere nestkastjes lagen veel uitwerpselen en nestjes en hier en daar een
eitje.
Enkele kasten moesten we vervangen door de kasten die we meegenomen hadden.
Maar de meeste kasten konden, nadat we ze schoongemaakt hadden, weer aan de
bomen gespijkerd worden.
Teen de heer Passchier hoog in de boom een nestkast aan het ophangen was, gaf
Rob een schreeuw, want hij zag twee ganzen vliegen. Wij keken ook en zagen ze ook.
We moesten nog een paar nestkasten doen en we waren klaar.
We gingen nog even bij de vijver kijken of er nog Wintertalingen zaten. En ja
hoor we zagen er wel drie.
Verder zagen we nog bij de vijver een Pijlstaart, een vrouwtje Brilduiker en
nog ongeveer tien Kuifeenden en hoog boven de vijver zagen we een vliegende
Grote Bonte specht, die we goed konden
herkennen aan zijn karakteristieke
vlucht. Hij heeft namelijk een sterk
golvende vlucht.
In het bos zagen we nog Koolmezen en
Pimpelmezen, die zich veel lieten
zien. Ook zagen we nog een Glanskopmees.
Daarna gingen we naar huis, want het
liep al tegen twaalven.
We brachten eerst de ladders en de
kruiwagen weg voordat we op de fiets
stapten.
Met enkele kapotte nestkasten achterop
reden we naar de heer Passchier om de
nestkasten weg te brengen en hem tevens
te bedanken voor de leuke ochtend.
Robert en Peter Alkemade
(jeugdleden)
-------------Contributie en donatie al betaald?
Zo niet, dan gaarne op girono. 2573795 t.n.v. Vogelbescherming
"Noordwijk" te Noordwijk.
U bespaart ons veel werk door uw contributie of donatie
te gireren.
Contributie 1974 ƒ 6,-- (min)
Donatie
1974 ƒ 3,50 (min)
Jeugdleden 1974 ƒ 3,50
"Vogeljaar"
ƒ 9,--

