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Koningshof.

Broedvogelinventarisatie 1973

Maart was droog en zonnig. Op 3 en 20 maart passeerde er een warmtefront en

op 6 maart een koudefront, waarna we in een noordelijke luchtstroming kwamen;

op 25 maart wederom passage van een koudefront.

April was te koud en te nat. Op 2 april zware storm, waardoor opnieuw vele

bomen omgewaaid zijn; daarna koudefront met sneeuw- en hagelbuien gepaard

gaande met onweer. Op 5 april een passage van warme vochtige lucht. Daarna

onstabiele lucht met veel buien en regen met meest noordwestelijke winden.

Daardoor was de zang in april slecht en voor de trek was het weer ook niet

gunstig.

Mei was ook te nat en te somber en daardoor aan de koude kant. Op 3 mei

waren we in een warme luchtzone, die gevolgd werd door een koudefront met

onweer. Op 5 mei weer warme lucht, maar met stormachtège wind; daarna veel

regen of buiig weer. Op 15, 16, 17 mei nachtvorst (IJsheiligen). Op 20 en

21 mei weer een warmtefront, echter direkt overgaande in zware onweers-

buien, daarna weer koud en regen, en dit hield aan tot half juni. Op 18

juni zelfs nog plaatselijk nachtvorst. Na 17 juni een weersverbetering

met warm en zonnig weer, met overwegend noordoostelijke wind, maar dan is

de tijd van goede zang voorbij en zijn veel jongen reeds uitgevlogen.

Het weer werkte dit voorjaar niet mee om tot een goede inventarisatie te

komen. De zang was slecht en daarom moest het terrein vele keren bezocht

worden en dan heeft men nog het gevoel, vogels gemist te hebben.
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Met onze tellingen zijn we tot de volgende aantallen territoria gekomen,

die we evenals vorig jaar weer voor de drie terreingedeelten hebben aan-

gegeven, Deel 1 is het oostelijk deel ten noorden van het grote huis en

bestaat grotendeels uit loofbos, veel opgaand eikenhout, ook oudere Ei-

ken, Beuken, populieren, Kurkiepen, met onderbegroeiing van heesters en

*

verder ook dennen, Naar het westen toe gaat dit over in een steile helling,

boven overgaand in het dennenbos, dat het gehele midden van Koningshof

beslaat. Deel 2 bestaat uit de zuidelijke helft (zuidelijk van het grote

huis) en over de gehele breedte. Dit heeft dus van het oosten naar het

westen eerst dé begroeiing van het beboste binnenduin, dan het dennenbos

en tenslotte het laag begroeide duin met hier en daar hoog opgaand hout.

De zuidrand is ook open duingebied, gedeeltelijk met duindoornstruweel.

Deel 3 is het terrein ten westen van deel 1, voor een groot deel dennenbos,

maar in het westen wat loofhout en de lagere, dichte duinstruweelbegroeiing.

Lijst van broedterritoria

deel 1 deel 2 L deel 3 totaal

Wilde Eend - - 1 1

Fazant niet geteld

Houtsnip 4 4, 2 10

Holenduif niet waargenomen

Houtduif 18 15 11 44

Tortelduif 5 6 4 15

Turkse Tortel 1 2 - 3
.

Torenvalk • 2 x gezien

Koekoek 1 3 3 7

Bosuil 3 1 - 4

Groene specht 1 2 1 4

Grote Bonte Specht 6 3 1 10

Boomleeuwerik - 1 2 3

Boompieper - 2 2 4

Winterkoning 19 9 1 29

Heggemus 9 4 13?

Grote Lijster • - - 1 1

Zanglijster 11 4 1 16

Merel 29 24 15 68
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We mogen de cijfers van dit jaar niet zonder meer met die van 1972 ver-

gelijken en daaruit een toe- of afname konkluderen, vooral niet als"de

cijfers "betrekkelijk weinig verschillen.

Maar van de volgende soorten waren de waargenomen aantallen dit jaar

deel 1 deel 2 deel 3 totaal

Gekraagde Roodstaart 5 4 1 10

Nachtegaal 1
:■ 9 9 19

Roodborst 45 15 14 74

S prinkhaanr ietatanger - 2 2

Zwartkoptuinfluiter 9 4
|

4 17

Tuinflulter 1 - v 1

Grasmus 2 4 6

Braamsluiper - 1 2 3

Fitis 10 5° 22 62

Tjiftjaf 12 4 1 17

Fluiter niet waargenomen
" j

Goudhaantje in juni nog zingend in deel 1

Grauwe Vliegenvanger nmet waargenomen

Koolmees (minimum aant ,) 26 22 5 53

Pimpelmees 15 6 1 22

Glanskopmees 8 2 3 13

Staartmees 2 1 1 4

Boomklever 8 1 - 9

Boomkruiper 14 1 - 15

Groenling 5 6 2 13

Kneu - 1 1 2

Vink 9 1 1 11

Huismus bij de gebouwen
•

J.fi. ■*- *

Spreeuw 6 3 2 11 en een ver-

der aantal bij de gebouwen?

Zwarte Kraai- - 1 - 1

Kauw enige,in hoofdzaak bij de gebouwen

Ekster - 3 1 4

Vlaamse Gaai 5 7 1 13

Dit zijn totaal rond 620 territoria van 40 soorten.i



43

dermate lager, dat we wel kunnen zeggen dat er ook werkelijk minder vo-

gels waren. Mogelijk is het koude veer in april en mei hier ook van invloed

geweest in verhand met de aankomst van de vogels.

De soorten die dan in 1973 minder in aantal waren dan in 1972 zijns

A. Antonisse-Reiman

T.Bloem-Margadant

F. Bloem

Veldlaan 8,Aerdenhout«

1972 1973

Grote Bonte Specht 14 h 15 10

Heggemus 27 a 30 13 (hoewel 13 wel te laag zal zijn)

Zanglijster 24 16

Gekr.Roodstaart 17 10

Nachtegaal 30 19

Roodborst 1973 minder alleen in de delen 2 en 3

Zwartkoptuinfluiter 27 17

Grasmus 11 6

Fitis
•

84 62

Fluiter in 1973 niet gekomen

Vink 16 11


