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Verslag broedvogelinventarisatie Leyduin 1972

Hieronder volgt een lijst van de aantallen territoria van elke vogelsoort,

die wij vastgesteld hallen aan de door ons waargenomen zingende <?<?, ten-

minste wat de meeste zangvogels le&reft.

Opmerking!doordat de onderbegroeiing zich nog niet voldoende hersteld feeeffc

van de opruiming van vorige jaren, is de BESCHUTTING en de broedgelegehheid

voor de vogels nog niet optimaal®

Het terrein is gelegen tussen de Leidsevaart en de Vogelenzangseweg en is

ca. 40 ha. groot. Voor beschrijving van het bos en de overige begroeiing

zie de Fitis van juni 1972.

Het weer gaf ons in de tweede helft van maart enige zomerse dagen, maar

verder was het een koud en vooral erg droog voorjaar. Hierdoor was de

zang doorgaans slecht.
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Soort territoria,respoparen vogels

Wilde eend 5

Sloteend 1

Torenvalk regelmatig aanwezig

ïïaterhoen ■ 5

Scholekster » steeds aanwezig op weiland

Kievit ii ii it

Houtsnip waarschijnlijk 2 paar

Tureluur aanwezig op weiland

Houtduif 20

tortelduif 2

Koekoek steeds aanwezig

Bosuil • ;■ waarschijnlijk 2 paar

Ransuil waargenomen in de 2e helft van juni

Groene Specht 1 ("broedt vermoedelijk wel in dit terrein)

Kleine Bonte Specht 1

Grote Bpnte Specht 4 (ook jongen waargenomen) .' :

Boerenzwaluw 1

Witte Kwikstaart 1

Winterkoning 28

Heggemus 9

G-rote Lijster � 2

Zanglijster 20

Merel 33

Gekr.Roodstaart 5

Nachtegaal 6

Roodbórst 53 ;,,,

Zwartkop 12 en 1 op de grens

Tuinfluiter 6

Fitis 30 en 2 doortrekkers

Tjiftjaf 10 en 2 doortrekkers

Fluiter in mei aanwezig (hroedgeval? )

Koolmees 59

Pimpelmees 39

Glanskop 4

Staartmees 2

Boomklever 13 (ook jongen waargenomen)
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Familie C. Heidweiller

Lage duin 12

Bennebroeko

Boomkruiper
_

8

Groenling .. 3

Putter 1

Kneu - in april aanwezig

Vink
,

...
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Huismus bij de huizen altijd aanwezig

Spreeuw 50 paar minstens

Wielewaal 1 a 2, meerdere malen gehoord in juni

Zwarte Kraai 2

Kauw 7

Vlaamse G-aai 4 eks.

Buiten deze broedvogels werden er nog de volgende soorten Y/aargenomens

Ijsvogel wordt zo nu en dan gezien hij de heek 'swinters

Koperwiek op doortrek op het v/eiland geregeld aanwezig.

Bosrietzanger in juni gehoord.

Goudhaantje een paar maal doortrekkers in april waargen.

Geelgors 1 eks,in januari op de voedertafel van de

■•

familie Houtzager.

Sijs in de wintermaanden steeds groepjes aanwezig.

Keep enkele eks,aanwezig in de groep Vinken op

19/2*72.


