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De Nachlzwaluw in het Leenderbos en op
de Groote Heide in 1997.
Hnrus HeRunrus

1997 was een topjaar!
Net als in 1996 zijn de Nachtnvaluwen

van het Leenderbos en de Groote Heide
geinventariseerd. De teldata waren:

6juni (8 personen)

13 juni (5 personen)

27 1um (15 personen)

1l juli (9 personen)

Op 6 juni en I I juli rvas het 's avonds

lekker zwoel en waÍïn weer. De de andere twee
avonden waren koeler, maar ook zonder regen

en met weinig rvind. Bijna alle bekende ge-

schikte plaatsen in het Leenderbos zijn 2 tot 3

keer bezocht.
De Groote Heide is eenmaal onderzocht

als extraatje en omdat het r'veer goed was en er

voldoende inventariseerders rvaren

Leenderbos
In het Leenderbos werden 24 territoria

aangetrof[en (zie kaaÍje). In vergelijking met

vorig jaar is dat een toename van 6 territoria
(Blauwe Klauwier nr. 3 1996). Ook is het meer

dan de (top)jaren 1989 en 1992, elk goed voor
2l-23 territoria (T.Heijnen, Blauwe Klaulvier
nr.2l3 1993). In onderstaande grafiek is de

Verloop van het aantal territoria van de Nachtzwaluw
het Leenderbos

ontr.vikkeling van de stand sinds 1987 rveerge-

geven.

Groote Heide
Op de Groote Herdc zrln 6 territoria ge-

vonden (zic kaatje). een verdubbeling van het

aantal van vorig iaar. Hct vorige hoogstc bc-

kende aantal hier komt uit 1991 met -5 territona
(Biilsma). Hct toeval(?) u'il dat ook op de Stra-
brecht in 1997 een r''erdubbcling (ran 4 naar 8)

is geconstatccrd (rnond. metl. J E Kikkcrl).

Bij komende waarnemingen

-6-6'.2 Boomvalk. lTorenralk. I Rood-borst-
tapuit. slaapplaats Wulp op de Grootc Hcrdc

-13-6: I Sprinkhaanrictzanger. 2 Vuurgoud-
haan. 2 Roodborsttapuit. 2 Koekoek. I Gee-l-

gors

-27-6: 1 Bosuil. 3 Reebok. 3 juv. Ransr.ul

-lI-7 : 2 Roodborsttapuit. I Nijlgans

Met dank aan Gerard Bosschers
(SBB), en allen die aan deze inventarisatie
hebben meegewerkt. ?k
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Kaart: Verspreiding van de Nachtzwaluw in het Leenderbos en op de Groote Heide in
1997 (24 en 6 terr.)
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