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BROEDRESULTATEN NESTKASTEN "NIEUW LEEUWENHORST" 

1974 

 

Deze taak was in 1974 in het pakket van de jeugdclub opgenomen. In januari  

werd hier al mee begonnen met het schoonmaken en repareren van de nestkasten.  

Een heel werk dat een tweetal zaterdagen in beslag nam. 

Door het uitgebreide programma wat dat jaar afgewerkt werd, was het niet 

mogelijk meer dan 2 perioden aan het onderzoek te wijden, zodat bijvoorbeeld de 

mogelijkheid van een tweede legsel niet aantoonbaar was. Toch mogen we niet 

ontevreden zijn met de resultaten die werden geboekt. We willen in 1975 

verbetering verkrijgen door het kastenbestand beter aan te passen aan de behoefte 

die blijkt te bestaan. Zo zullen de kleine super-selectieve kasten waarschijnlijk 

alle vervangen worden door de gewone Wageningse kasten waarin vlieggaten van 

verschillende grootten zullen worden geboord. Ook zullen verschillende kasten tot 

begin april worden afgesloten, zodat ook een laatkomer als de Gekraagde 

roodstaart een kans krijgt. 

De twee perioden die besteed zijn aan de controle vallen rond 20 april en 23 mei. 

Van de 38 kasten waren op de eerste datum 24 kasten bezet, waarvan de respec-

tievelijke bewoners er 5 nog niet verder gevorderd waren dan het bouwen van het 

nest. In 1 kast werd een dode Koolmees aangetroffen en twee andere kasten waren 

ingenomen door Spreeuwen, die beide een legsel hadden van 5 eieren. Van de overige 

bezette kasten zagen we dat de Koolmees er 8 en de Pimpelmees er 10 voor hun reke-

ning namen. Blijft er nog 1 kast over die in beslag genomen werd door een Glans-

kopmees. 

Er werden 42 eitjes geteld, maar dat getal geeft een scheef beeld, omdat in vele 

kasten de broeddrift zo hoog gestegen was, dat de bewoners bij ons bezoek alleen 

verstoord opkeken maar geen aanstalten maakten iets van hun kroost in wording te 

laten zien. 

Bij de tweede controle was dit aanmerkelijk gemakkelijker, omdat met 

uitzondering van 1, alle bezette kasten, pulli lieten zien, waarvan de ouders het 

veel te druk hadden met voedsel verzamelen. 

Ondanks het feit dat de 2 Spreeuwen en de Glanskopmees van de eerste telling 

hun nesten hadden laten uitvliegen, was het totaal aantal bewoonde kasten op 

24 gebleven, te weten:  Koolmees 12 x met in totaal 64 pulli, wat neerkomt op 5,8  

pulli per legsel. Hierbij inbegrepen is 1  

Koolmees die ondanks onze smeekbeden niet te ver- 

murwen was even op te staan. 

Pimpelmees: llx met in totaal 89 pulli, wat een gemiddelde 

   oplevert van 8 pulli per legsel. 

Het grote verschil tussen de gemiddelden van de 2 soorten mezen ligt duidelijk 

aan de minder goede resultaten van de Koolmees, die normaal 8-12 eieren moet kun-

nen produceren. 

Voor de echte boekhouders onder de lezers blijft er dan nog 1 niet genoemde 

kast over, maar daar klonk bij aanraking zo'n angstaanjagend gezoem uit op, dat 

verder onderzoek niet geheel vrij van gevaar was. De kast was namelijk bezet door 

een wespennest. 

Rest ons dank te zeggen aan de heer van Dijk van het Zuid-Hollands Landschap 

voor de nodige hulp. 
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