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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. 
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Het zien van 2 ijsvogels en een roerdomp maakte dit uitstapje al  
geslaagd. Maar er zou nog veel volgen. Vele grote zaagbekken, nonnetjes,  
kuifeendjes, enkele rietganzen, slobeenden, tafeleenden, dodaarsjes,  
een blauwe kiekendief enz. vormden een rijke buit van deze barre koude 
(-10o Celsius) maar sprookjesachtige morgen. Met dank aan W.Baalbergen 
en H.Verkade voor het transport. 

Twee weken later werd een telefonisch advies van J.van Dijk opgevolgd 
om eens naar de polder Hogeweg te gaan kijken. Dit leverde bijna 
32 paar bevroren handen en voeten op, maar tevens enkele fijne waarne-  
mingen. 
In een wak in de Maandagse Watering hield zich een dertigtal smienten 
op en aan de rand van dit wak vonden we nog een dode kleine rietgans. 
Voorts zeilden vanuit "Offem" 2 buizerden ons tegemoet en scheerde 
een smelleken laag over het grasland. In het weiland zagen we ook een 
kleine groep rietganzen, maar verderop bleken zich enkele honderden ganzen 
van deze soort op te houden met daartussen nog een paar brandganzen. 
Om het ganzenfestijn te completeren vlogen er bovendien nog 3 kolganzen 
laag over ons hoofd. 
Voorwaar iets om de kou bij te vergeten, hoewel.......!!! 

In de nabije toekomst staan weer leuke dingen op het programma. Zo zal  
in navolging van vorig jaar met allerlei middelen een polderlandschap  
in elkaar worden gezet waar het accent komt te liggen op de plaatsen  
van de daarin levende dieren. 
Verder kunnen we binnen afzienbare tijd films over Noorwegen en Zweden  
tegemoet zien en zullen de kasten in Nieuw-Leeuwenhorst weer een schoon- 
maakbeurt moeten ondergaan. 
U ziet veel drukte bij de jeugdclub. 
 
Enkele jeugdwaarnemingen: 
3-1-1979 57 kolganzen 

 
Rene Lindhout 

19-10-1978 1 IJsvogel Arjan en Jeroen v.d.Linden 
13-1-1979 1 dode velduil Paul van Dijk 
20-12-1978 1 pestvogel Herman v.d.Meulen (zie elders) 
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DONATIE STICHTING VOGELASIEL NOORDWIJK 
 
U bespaart de penningmeester van Stichting  
Vogelasiel Noordwijk veel werk als u uw  
donatie voor 1979 per giro overmaakt.  
Het girono. is 3598755 t.n.v. Penningmeester  
Stichting Vogelasiel Noordwijk. 
De donatie bedraagt ƒ 5,-- per jaar (min). 
De financiering van de nieuwbouw is nog niet  
helemaal rond. Geld daarvoor kunnen we altijd  
gebruiken. 
Als u uw donatie overmaakt, wilt u dan iets  
extra overmaken? Onze financiële last wordt  
dan ook beter te dragen. 
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