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NAC HTZWALUW- I NVE NTAR I SATI E
VAN HET LEENDERBOS EN
DE GROOTE HEIDE IN 1996.

Harus HrRuerus

Leenderbos
Net als vorige jaren zijn de Nacht-

zwaluwen van het Leenderbos weer
geinventariseerd. De teldata waïer:

I juni (8 personen)
l5 juni (7 personen)
28 juni (12 personen)
l3 juli (3 personen)
Op alle avonden was het goed "tel-

weer", maar nooit zwoel en wann. Alleen
op 28 juni Àjn alle bekende. geschikte
nachtzwaluwplaatsen onderzocht. Op de
Galberg e.o. na (lx), zijn alle plekken 2 tot
3 maal bezocht.

In totaal werden l8 territoria aange-
troffen (zie kaartje). In vergelijkin_e met de
vorige 2 jaren is dat een toename met 4
territoria. (B1. Klauwier jaargang 2l no. 4).
Mogelijk dat door het droge t,oorjaar meer
temeinen geschikt \\,arell r'oor de Nacht-
zw'aluw. Ook kan de populatie gegroeid
zijn door de wanne zomers van de t.ivee
afgelopen jaren.

B i1 konre r de t oo rt re m i r tge r r ;

l-6 2 Boomvalk, 3 man.en I jur'. Bosuil.
15-6: I Blauwborst. I Buizerd. I uran Bos-

uil, 1 Roodborsttapuit. I juv. Ransuil.
28-6:Zjuv. Ransuil.
l3-7: I juv. Bosuil, 2 Reebokken.

Groote Heide
Naast het Leenderbos zijn er dit jaar

nog een aantal andere gebieden onderzocht
op Nachtzwaluwen. Zo heeft het IVN-
Valkenswaard o.a. de Groote Heide (e,n ee,n

deel van de Gastelsche Heide) voor zijn
rekening genome,n. Het resultaat was 3 ter-
ritoria op de Groote Heide en 1 territorium
op de Gastelsche Heide. Met de waaÍne-
mingen van de VWG De Keryen erbii
resulteert dit in een totaal van 4 territoÍia.
op de Groote Heide.

B ij kome nd e waa rne mi nge n :
Op 2 plaatsen jonge Ransuilen.

Informatie over de andere nacht-
zwaluwinventarisaties van dit jaar zal nog
volgen.

Met dank aan Gerard Bosschers
(SBB), het IVltl-Valkenswaard en alle
VWG-ers die aan deze inventarisatie heb-
ben meegewerkt.
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Verspreiding van de Nachtzwaluw in het Leenderbos en de Groote Heide in 1996
(18 resp.4 paren).
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