Broedvogelinventarisatie Nieuw-Leeuwenhorst 2018
Marian Zijderveld, Anja Vink en Claire Schaap

Onderzoeksgebied
Nadat Claire en Anja enkele vogelcursussen hadden gevolgd,
leek het hun een goed idee om eens een gebied te
inventariseren. Omdat Marian lang geleden enkele jaren, samen
met Dick Hoek, Nieuw-Leeuwenhorst had geïnventariseerd,
viel de keuze al snel op dit landgoed. Nieuw-Leeuwenhorst is
een bosgebied van 38 hectare in nu nog de gemeente
Noordwijkerhout, dat beheerd wordt door Stichting het ZuidHollands Landschap (ZHL). Omdat dit gebied te groot is om in
een ochtendbezoek een volledige inventarisatieronde te lopen
hebben wij ervoor gekozen alleen een deelgebied te doen,
namelijk het oude bosgebied aan de zuidzijde. Dit deel
(ongeveer 11 ha) ligt tussen de grote vijver en de Hoogweg.
Aan de kant van het Westeinde is er geteld tot en met de oude
vuilnisbelt, overeenkomend met het officiële Sovon plot. Het
plot heeft een vreemde vorm. Waarom ooit voor deze grenzen is
gekozen, is onbekend. Zie bijgaande plattegrond.
Van 1984 t/m 1999 is dit plot bijna ieder jaar geteld. Daarna in
2002, 2008 en nu weer in 2018.
In dit gedeelte van Nieuw-Leeuwenhorst staan veel oude beuken en eiken, veelal in lanen aangeplant. Verder staan er enkele
hoge Oostenrijkse dennen en grove dennen. Ook is er nog een kleine vijver met de Paulinaberg (tegenover landhuis
Dijckenburgh), een kleine camping en een woonhuis met boomgaard aan het Westeinde. Rond de kleine vijver en op de
Paulinaberg is de beplanting sterk uitgedund en /of gekapt. Er is een aanplant van o.a. jonge rododendrons. Het eilandje is
grotendeels gekapt en met een bruggetje toegankelijk gemaakt.

Methode
Er zijn in totaal 11 bezoeken geweest in de periode tussen 18 februari 2018 tot 13 juni 2018, waarvan 7 bij zonsopgang en 4
in de vroege ochtend. Bij elk bezoek zijn de waarnemingen ingevoerd via de app Avimap van Sovon.

Resultaten
In de tabel worden de
aantallen territoria per
soort genoemd. Bovendien
zijn de aantallen uit de
jaren 2002 en 2008
toegevoegd. Ze zijn
afgeleid van de
inventarisaties van Pim
Nobel van Sovon (2002)
en van Rien Sluijs en Jelle
van Dijk van onze
vereniging (2008). Deze
inventarisaties hadden
betrekking op het gehele
gebied van Nieuw
Leeuwenhorst en zijn
uitvoerig gerapporteerd in
De Strandloper. De
toenmalige rapportages
van het zuidelijke deel zijn
in onderstaande tabel
gecorrigeerd voor de
oorspronkelijke
plotgrenzen.

Roodborst in holte foto: George Hageman
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Heel bijzonder was een broedend
paar Haviken die een jong hebben
grootgebracht. Het was mooi om te
zien hoe het jong zich ontwikkelde,
van donsjong tot een takkeling die
over de takken door de boom ging.
Leuk waren ook de drie nesten met
jongen van de Grote Bonte Specht
op vrij korte afstand van elkaar. Tot
onze verrassing hadden we ook
twee broedgevallen van de
Appelvink. Op 12 april werden niet
ver van elkaar twee paartjes
waargenomen. Later werden
weliswaar nog meer waarnemingen
gedaan maar kon niet vastgesteld
worden of het om meer dan één
paar ging. De waarnemingen van
de Keep, Goudhaan, Staartmees,
Sperwer en Buizerd waren
onvoldoende voor een territorium.

Boomklever foto: George Hageman

Vergelijking met de inventarisatie van 2008
In tegenstelling tot het onderzoek in 2008 hebben wij geen broedgeval van de Nijlgans, Staartmees en de Sperwer. Nieuw
ten opzichte van 2008 zijn de Appelvink, de Tuinfluiter, de Havik, de Tortel en de Wilde Eend. Het aantal broedgevallen
van de Holenduif is gehalveerd van 8 naar 4.
De Houtduif is van 10 broedgevallen in 2008 naar 2 in 2018 gegaan. Het aantal territoria van de Kauw is dramatische
gedaald van 18 broedparen naar 3 broedparen in 2018. Mogelijk is de komst van de Havik hier debet aan.
De Nachtegaal is van 4 broedgevallen in 2008 naar 1 broedgeval gegaan in 2018. Ook de Koolmees is behoorlijk
achteruitgegaan van 22 paar naar 12 paar. De Boomkruiper is van 6 paar naar 5 paar is gegaan. De Boomklever daarentegen
heeft zich verdubbeld van 2 paar naar 4 paar. Ook de territoria van de Vink zijn van 5 paar naar 14 paar gestegen. Zie
onderstaande tabel waarin ook het onderzoek van 2002 is opgenomen.
Het inventariseren is ons goed bevallen, het was lekker om vroeg in het bos te zijn. We begonnen eind februari, de vogels
waren toen nog goed te zien in de nog kale bomen. Elke keer zagen we wel iets bijzonders, de ene keer de Appelvinken, de
andere keer een Havik op het nest en later een jong. Ook bijzonder was om de 7 jongen van de Meerkoet groot te zien
worden. Verder zagen we
het voeren van de jonge
Bonte Spechten op
meerdere plaatsen in het
bos. We werkten voor het
eerst met een tablet. Dat
was wel even wennen.
Gelukkig werden we
daarbij begeleid door Leo
Schaap die enkele keren
met ons mee liep. Het
voordeel om met zijn
drieën te tellen is niet
alleen plezierig maar ook
praktisch als je een keer
niet kunt. Bovendien zie je
met zijn drieën meer.
We hebben het met veel
plezier gedaan en willen
het gebied volgend jaar
graag weer doen.
Havik op nest foto: George Hageman
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Tabel 1 Territoria Nieuw‐Leeuwenhorst van 2002, 2008 en 2012

Advertentie

Een prachtig boek om te geven!
voor leden slechts € 15
afhaaladressen:
Jaap Eisenga - Bremkant 46 Noordwijk
(071-3612274)
George Hageman - van Struykstraat 27 Noordwijk
(071-3617510)
Jelle van Dijk - L. Hellenberghof 32 Noordwijk
(071-3610833)
Sam van der Mey - Voorhouterweg 75a Rijnsburg
(071-4030522)
Annet de Willigen- A. Plesmanlaan 22 Sassenheim
(0252-221760)
Annelies Marijnis - Hercules 157 Katwijk
(071-4025425)
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