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NESTKASTONDERZOEK 1978 NIEUW-LEEUWEHHORST  

Onder de activiteiten van de jeugdclub rekent zij ook het nestkast- 
onderzoek op het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst. 
Helaas moest dit onderzoek tot een controle beperkt blijven. 
Het voorjaar biedt een zo grote veelheid aan onderwerpen, dat voor  
het nestkastonderzoek niet meer tijd op de zaterdagmorgen kan worden  
vrijgemaakt. Zo kon bij het onderzoek niet worden vastgesteld hoe- 
veel jongen van het totaalaantal gelegde eitjes zijn uitgevlogen  
en ook niet of er meer dan eenmaal in een kast werd gebroed. Toch  
bleek het de moeite waard de gegevens die dit werk opleverde op te  
nemen. 
In januari ondergingen de broedkasten een schoonmaakbeurt en werden  
de oude nesten hieruit verwijderd. Deze oude nesten vormen in het  
broedseizoen ware concentraties van schadelijke insecten w.o. luizen.  
Deze luizen doen zich massaal te goed aan de pas uit de eitjes  
gekropen jongen, zodat van zulke vrijwel niets terecht komt. 
Tegelijk met het schoonmaken werden de oude kapotte kasten verwij- 
derd en vervangen door nieuwe dan wel gerepareerde kasten. 
Al deze goede zorgen droegen bij tot een uitzonderlijk hoog bezettings- 
percentage. 
Van de 40 kasten waren er maar liefst 37 in bezit genomen. Daarin had  
de ringmus met 20 kasten verreweg het grootste aandeel, hetgeen ten  
koste ging van de kool- en pimpelmees. 
Alle gegevens bij elkaar laten het volgende beeld zien. 
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In een viertal kasten was de broeddrang zo groot en de medewerking  
om het aantal eitjes prijs te geven zo gering, dat we daar een vraag- 
teken moesten plaatsen. 
Dit betrof 2 pimpelmezen, 2 glanskopmezen en 1 koolmees. 

Evenals vorige jaren werden ook nu weer koolmeeseitjes in 2 ring- 
muslegsels aangetroffen. 
Helaas kon niet worden vastgesteld of deze eitjes met de andere  
werden uitgebroed. 

Ook in 1979 hoopt de jeugdclub de controle weer te hervatten en  
dit tot enkele malen in het voorjaar te kunnen uitbreiden, zodat 
volgend jaar het onderzoek compleet in De Strandloper kan verschijnen. 
 
     D.Passchier 
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JEUGDCLUB ZIT OOK MET DE KOUDE NIET STIL  

Zoals bekend trekt de jeugdafdeling van onze Vereniging er vaak 
op de zaterdagmorgen op uit. Velen van deze jeugdleden hebben helaas 
op deze morgen vaak andere verplichtingen o.a. sport. Voor hen biedt 
dan de vrijdagavond in De Kuip uitkomst. Wat niet wegneemt dat op 
deze morgen een 10 tot 15 jongelui in de gelegenheid komen kennis 
te maken met andere gebieden, vogels en wat dies meer zij. 
Zo werd op 6 januari een bezoek gebracht aan de Amsterdamse Water-  
leidingduinen. In deze hartje wintertijd was alleen het kanaaltje 
dat loopt van de Oranjekom richting Zandvoort nog vrij van ijs, wat niet 
alleen door ons maar ook door diverse vogels was ontdekt. 
 
 
 
 




