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Broedresultaten nestkasten Nieuwleeuwenhorst 1980 
 
Evenals voorgaande jaren waren de leden van de jeugdclub van de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming NOORDWIJK weer paraat om in januari de jaarlijkse 
schoonmaak van de nestkasten weer uit te voeren. 
Oude nesten werden verwijderd en kapotte kasten vervangen. 
Zoals bekend zijn de koolmees-mannen er vaak al heel vroeg bij om hun eigendoms-
rechten op te eisen tegenover soortgenoten. Wat later kunnen zij dan hun keuze 
voorleggen aan een toevallig passerend vrouwtje. 
Maakt zij van de uitnodiging gebruik, dan is daarmee het huwelijk voor de duur  
van enkele maanden gesloten, doch staat het haar niet aan, dan vertrekt ze weer,  
en moet het mannetje naar een minder veeleisende partner omzien. 
De Koolmezen, Pimpelmezen en Glanskopmezen die regelmatig van "onze" kasten gebruik 
maken, zijn door hun opzichtige verenkleed opvallende verschijningen in het bos  
en daardoor genoodzaakt bij het rusten of broeden zichzelf zoveel mogelijk te 
verbergen. 
We kunnen ze buiten de nestkasten ook aantreffen in oude spechtegaten, muurholten, 
brievenbussen, holle pijpen, enz. Al deze gelegenheden worden eveneens gebruikt  
om er de nacht door te brengen gedurende de periode buiten het broedseizoen.  
In het najaar en de winter komen we de mezen meestal in groepjes tegen. Deze 
groepjes bestaan vaak uit verschillende soorten mezen, terwij1 ook niet-mezen  
zich graag aansluiten. 
In groepsverband genieten de vogels een zekere bescherming. Valt de avond, dan  
zoekt elke vogel voor zich zijn rustplaats. 
 
Na de koude winter van 78-79 met voor vele van onze standvogels rampzalige  
gevolgen, volgde toen dan ook een matig broedseizoen. Het was te verwachten dat  
de resultaten dit jaar beter zouden zijn. 
Van de in totaal 43 kasten werden er in 1980 36 bezet tegen het aantal van 25  
in het voorgaande jaar ('79) 
Opvallend was vooral de afname van de ringmussen, (deze afname is in het hele  
land opvallend, men kent de oorzaak ervan niet). Wij vinden het eigenlijk ook  
geen echte bosvogel, maar onze bruine vrienden dachten daar in het verleden heel 
anders over. 
Van de maximaal 20 nesten die ze ooit bezet hadden, waren er nu nog elf over;  
in twee ervan werden alleen de nesten aangetroffen. De mezen hebben van de af- 
name kennelijk geprofiteerd, want zij verschenen 1980 met redelijke aantallen.  
Het broeden van de Glanskopmees kon helaas niet met zekerheid warden vastge- 
steld. 
 
Op de volgende pagina vindt u een verder uitgewerkt overzicht van de resultaten.  
De 1e controle vond plaats van  26 - 28 april I 
de 2e controle was op          27 - 28 mei  II 
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Koolmees Pimpelmees ringmus 
I  II I   II I   II 

      
 1.  6 ei.  6 juv.  ---   9 juv.,2 ei. ---  2 juv.,2 ei. 
 2.  ---  6 juv.  ---   9 juv. ---  6 juv. 
 3.  9 ei.  9 juv.  9 ei.  9 juv. ---  3 juv.,1 ei. 
 4.  ---  6 juv. 10 ei.  12 juv. ---  --- 
 5.  5 ei  5 juv., 1 ei.  8 ei.  8 juv. ---  1 juv.,5 ei. 
 6.  5 ei.  7 juv. 10 ei.  uitgevlogen ---  6 ei. 
 7. 10 ei. 10 juv. 11 ei.  11 juv. ---  1 ei. 
 8.  5 ei.  kast weg  7 ei.  11 juv. ---  6 juv. 
 9.  7 ei.  5 juv., 2 ei. 12 ei.  12 juv. ---  1 juv.,4 ei. 
10.  3 ei.  9 juv.  3 ei.  9 juv. ---  2 juv. 
11.  9 ei.  9 juv.  6 ei.  11 juv. ---  --- 
12.  8 ei.  8 juv.  3 ei.  4 juv.,3 ei. ---  --- 

tot.67 ei. 80 juv.,3 ei. 79 ei. 105juv.,5 ei --- 21 juv.,19 ei. 
 
 

opmerkingen: 
Koolmees : Jammer dat door baldadige jeugd een kast met inhoud en al van de boom  
           werd geslagen. Het gemiddelde resultaat wijkt hoegenaamd niet of van 
           andere jaren. 80 juv. gedeeld door 11 ouderparen betekent een gemid- 

     delde per nest van 7,3. Op 26-28 april waren 6 legsels compleet. 
Pimpelmees:Gemiddeld bracht één ouderpaar 8,3 jongen tot uitvliegen. Ook dit  

     aantal komt overeen met dat van voorgaande jaren. 
     Op de eerste teldata waren 4 legsels kompleet. Hoewel de Pimpelmezen  
     dus een iets tragere start hadden dan de Koolmezen, konden de eersten  
     toch het eerst uitgevlogen nest op hun naam zetten. 

 
D.Passchier 
 
 

                       -------------- 
 
 

We kregen van P.Imthorn een inventarisatieverslagje van het landgoed de "Pan  
van Persijn". Voor zo ver ik weet werd hiervan nog niet eerder verslag gedaan 
in de Strandloper. 
De Pan van Persijn is gelegen tussen Katwijk en Wassenaar, ongeveer ter hoogte 
van het Marine Vliegkamp Valkenburg. 
Het 40 ha. grote terrein is grotendeels bedekt met bos, waarbinnen nog 2 vijvers 
liggen. 
Het gebied, dat bezit is van de gemeente Katwijk, wordt vooral in de weekends  
heel druk betreden. Dit wordt sterk in de hand gewerkt door verschillende re-  
creatieve voorzieningen voor trimmers, kinderen (klimtoestellen) enz. 
Hoewel het gebied zeker in een behoefte voorziet ten aanzien van de recrea- 
tie, kan één en ander zeker niet bevorderlijk zijn veer de vogelstand. 
Dat er niettemin voor de vogelliefhebber toch nog wel aardig wat te beleven 
valt, moge blijken uit het nu volgende verslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




