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Leiduin

Verslag over de broedvogelinventarisatie in het voorjaar van 1965.
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De ontwikkeling van de groei van de planten was zeker 14

dagen ten achter bij normale jaren. De eiken liepen pas na half

mei uit, toen de jonge Spreeuwen van het eerste broedsel al

uitgevlogen waren. Het gevolg waSj <j a t de jonge'Spreeuwen direct

naar het duin en het weiland trokken. Andere jaren concen-

treren zij zich op de ontloken eikebomen, om zich te goed te doen

aan de rupsen van de eikebladvlinder, die zich dan juist in grote

getale ontwikkelen.

Nu echter hadden de eiken begin juni zeer te lijden van deze

rupsen, zodat veel bomen geheel kaal gevreten waren. Hier was

voor de late broedvogels voedsel inT overvloed, zelfs de Huis-

mussen deden zich te goed aan de rupsen. De Spreeuwen kwamen

successievelijk ook weer terug om op de eiken te fourageren.

Na de hevige regens en de harde wind op 17 en 18 oktober waren

alle rupsen weggespoeld en was het gedaan met de overvloed

aan voedsel. De eiken herstelden zich hierna snel, maar er is dit

najaar geen eikel te vinden.

Leiduin is een oude buitenplaats aan de rand van het binnenduin,

groot 52 ha. waarvan 16 ha. uit weiland bestaat en de rest uit

bos. In de omgeving van het grote huis en bij de Belvedére

bestaat het bos uit hoog opgaand hout, meest beuken en eiken.

Aan de randen bestaat de opstand uit eike-en hakhout, gemengd

met berken, vogelkers en ander loofhout. Hierin hebben veel

vogels hun territorium. Slechts in een klein gedeelte staat wat

naaldhout. Door het bos was een baan gekapt voor het leggen van

de leiding voor het lekwater. Deze baan is opnieuw beplant met

heesters en berken en is een aantrekkelijk gebied voor vogels

geworden.

Het weer was dit voorjaar vrij slecht voor de broedvogels.

Het was te nat en de nachten waren te koud, waar veel jongen van

te lijden gehad hebben. De meeste zangertjes kwamen pas eind

april terug, toen een hoge-drukgebied wat weersverbetering

bracht; zoals, Nachtegaal, Zwartkopje, Koekoek, Tuinfluiter,

Zwaluwen enz.
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Door het tellen van de zingende mannetjes hebben we vast-

gesteld, dat er in Leiduin 40 soorten broeden en dat er tevens

nog 15 soorten het terrein bezoeken om er te fourageren, meest

weidevogels, of er één of meer dagen verbleven op doortrek.

Hieronder volgt de lijst van het vermoedelijke aantal territo-

ria, vastgesteld naar het aantal zingende mannetjes.

Wilde eend 1 0 met 7 pulli Tortelduif 2 terr.

Fazant niet geteld

1 9 met 4 pulli Houtsnip 3 terr.

Holenduif 1 terr. Houtduif 7 of meer terr.

Koekoek 1 terr. Bosuil 1 terr.

Ransuil 1
ft

Groene

Specht 1 terr.

Gr. Bonte

Specht 5
"

(2 juv. gezien)

Boeren-

zwaluw 2 terr.

Kauw 6 " (1 met jongen) VI. Gaai 4 terr?

Koolmees 34 ff
Pimpelmees 22terr.+1 op de

gr.

Glanskop-

mees 2 ff

Staart -

mees 4 V

Boomklever 8 " (1 met jongen) Boom-

kruiper 5
rr

Winterkoning 18 "
(1 met jongen) Grote

Lijster 1 met nest
.

Zanglijster 19
n met jongen) Merel 38 terr.

Gekr
.

Roodstaart 4 "
+ 2 doortrekkers

Nachte-

gaal 9
rr

Roodborst 28 "+ 1 op de grens Bosriet-

zanger 1
"

(vermoede-
lijk??)

(1 met jongen) Spotvogel 1
ft

Zwartkopje 16 " (1 met jongen) Tuin-

fluiter •12 "+ 2 door-

trekkers
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De Inventarisatie is gedaan door de Heren A. van Dijk, A. Meli-

sie, H. Schaap, R. Dubbelt, P. Smid en Mevr. T. Bloem- Marga-
dant.

Grasmus 2 "(1 met jongen) Fitis 21 terr.+ 10 doortrekkers

1 doortrekker Gr.

Vliegenvanger 1 terr.

Tjiftjaf 5 terr. Heggemus 10 terr.4- 1 op

grens .

Witte

Kwikstaart 2 terr.(1 met jongen)
Spreeuw 21 terr. (6 nesten en 1

tweede broedsel).

Groenling 5
ff

Vink 12 "

3 doortrekkers

Huismus bij de gebouwen.

De volgende bezoekers zijn gezien.

Wintertaling 1 doortrekker Torenvalk fouragerend op het wei-

land.

Waterhoen Grens van Woestduin Schol-

eksters fouragerend
" " "

Kieviten fouragerend weiland Grutto's
" " " "

Tureluur
IT "

Boom-

Leeuwerik 1 doortrekker

Wielewaal Slechts 1 ex. gehoord

Huiszwaluw fouragerend boven

weiland(vermoedelijk broedvogel

Woestduin)

Zwarte

Kraai 2 ex:. Putter Op 2 plaatsen horen zingen

waarschijnlijk doortrek-

kers?

Fluiter 1 doortrekker


