
- 10 – 
 

NESTKASTONDERZOEK NIEUW-LEEUWENHORST (Z.H.L.) 1975 
(beter laat dan nooit) 

Met de jeugdclub werd ook in 1975 de nestkasten weer gecontroleerd, nadat deze 

eerder een grote schoonmaak hadden ondergaan. Bij deze schoonmaak werden van  

5 kasten de vliegopening versperd. We hoopten dat ze, nadat ze nà 1 april  

geopend zouden worden, andere soorten zoals Vliegenvanger en Gekraagde rood-

staart broedgelegenheid zouden bieden. 

Dit mislukte echter jammer genoeg. Toch werden 4 van deze kasten weer na korte  

tijd ingenomen door Pimpelmezen en Koolmezen, wat nogal verwonderlijk was, aange- 

zien deze mezensoorten vrij vroeg in het jaar hun territorium bepaald hebben en  

zij het daarin gelegen nesthol of -kast al lang plegen te gebruiken als slaap- 

plaats. 

Van de totaal 36 kasten werden er 7 niet gebruikt, wat dus een bezettingsgraad  

te zien gaf van + 80%. In vergelijking met voorgaande jaren bijzonder hoog te meer 

daar van deze 7 kasten er in 4 stuks wel nestbouw was gepleegd. 

 
De broedresultaten van de overige 29 kasten geven het volgende beeld. 

 
 aantal 

nesten 
aantal 
eieren 

gemiddeld 
per nest 

uitgevlogen 
pulli 

Koolmees   16x  127     8    85 

Pimpelmees   10   81     8    73 

Ringmus    2   10     5     5 

Spreeuw    1    6      6 

Glanskopmees    1    5      5 

 

x) Er werden in een door koolmezen gebruikte kast 19 eitjes!!! geteld. Bij een 

eerder gehouden controle leverde deze kast "slechts" 7 eitjes op. 

We namen aan dat het hier een 2e broedpoging gold van 1 paartje, waarbij de 

eerste 7 eitjes onvruchtbaar waren. Wanneer deze kast door een ander paar 

ingenomen zou zijn, dan had deze ongetwijfeld op het eerste legsel een nest 

gebouwd. Ook de 12 latere eitjes kwamen niet uit. 

Dit verklaarde voor een deel, in vergelijking met de pimpelmezen, het lage 

aantal uitgevlogen pulli. 

Ondanks dat de kasten extra hoog geplaatst werden, zou verstoring door 

wandelaars/ wandelaartjes voor een ander deel als oorzaak kunnen worden 

gezien. 
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