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Vogelwaarnemingen op het landgoed Ipenrode van 13 maart tot 3 juni 1972

Het "bos begint met een oprijlaan van machtige Beuken5 voorts zijn er

oude eikenlanen, verder komen er de Beuk,Els,Vlier, Kastanje en andeee loof-

bomen voor. Naaldhout is er weinig. Veel ondergroei, zowel heesters als

kruiden. Helaas werden door te vroeg maaien van de brede paden interessante

plantensoorten zoals "Haarlems Klokkenspel" (saxifrage granulata) en Daslook

(Allium ursinum) weggevaagd.

In aanvulling op de gebruikelijke vogelinventarisatie werden bestaande

nestkasten schoongemaakt en nieuwe eksemplaren opgehangen en alle gekontro-

leerd.

De resultaten van dit overigens voortijdig beëindigde onderzoek zijn

opgenomen bij het nu volgende verslag per soort. Er zijn aanzienlijke ver-

schillen met de lijst van 1965» De met x aangeduide soorten zijn toen niet

genoteerd, terwijl toen wel melding is gemaakt van 1 Torenvalk. In het alge-

In maart was het weer over het algemeen droog en schraal, maar

zonnig. Alleen in het midden van maart hadden we enige dagen zomers weer.

April en mei brachten veel koude en gure dagen.

Ipenrode is ± 20 ha. groot, waarvan ongeveer de helft bos en de

andere helft weiland is. Het landgoed wordt doorsneden door enige

sloten en er bevindt zich in het bos een waterpartij.
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meen kan worden gesteld dan de aantallen per soort ongeveer verdubbeld

zijn»'

1 1 reiger het hele Öaar aanwezig ('s winters groter aani.aanw.op weil.)

2 3 paar broedende Wilde Eenden (met pulli waargenomen).

3x 1
" " Slobeenden (op 3 juni met 2 pulli waargenomen).

4 1" 11 Fazanten (deze werden niet gevoerd).

5 5"
" Waterhoentjes (2 nesten met 3 en 4 eieren waargen.)

,
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, / vele tieut.eks. 's winters op weiland.)

6x 1 " " Meerkoeten ( met 3 pulli margen.

7x 2 " " Scholeksters

81" " Kieviten -

9x 2 Houtsnippen waargen, op 26/3-'72

10 Zilvermeeuwen, altijd 's winters op het weiland aanw.

11 Kokmeeuwen, altijd op het weiland en in de lucht aanw.

12x 1 Visdiefje op 4/5-72 boven weiland en sloot waargenomen.

13 11 paar broedende Houtduiven

I4x 4
" " Turkse Tortels

15x 1 Bosuil het gehele voorjaar aanwezig. Geen nest kunnen vinden.

I6x enkele Gierzwaluwen boven Ipenrode steeds aanwezig.

17.x 1 Groene Specht op 21/3-72 aanwezig

18 2 paar Grote Bonte Spechten iregelmatig waargenomen.

19 3 paar broedende Boerenzwaluwen

20 2 " " Kauwen,waarvan 1 paar in schoorsteen nestelde.

2lx 1 paar Vlaamse Gaaien regelmatig waargenomen

22 20 paar broedende Koolmezen,waarvan 13 p.in nestkasten.Van het

eerste broedsel is er 1 verstoord.

23 9 paar broedende Pimpelmezen,waarvan 6 p.in nestkasten.Van alle

eerste legsels zijn de jongen uitgevlogen.

24 Glanskopmees waargenomen op 26/3-'72

25x 1 paar broedende Staartmezen

26 3
" " Boomklevers (vele pulli waargen.op 3/6)

27 6 " " Boomkruipers

28 19
" " Winterkoningen

29 8
" " Zanglijsters

30x 4 Koperwieken op 21/3 op weiland waargenomen.

31 13 paar broedende Merels (verschillende uitgehaalde nesten gevonden)

32. 1 " " Nachtegalen

33 8 " " Roodborsten
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34 2 paar broedende Zwartkoppon en 5 doortrekkers in april

35 5 " " Tuinfluiters

36 9 " " Fitissen

37 3
" " Tjiftjaffen

38 6 " Heggemussen waarvan zeker 2 p, broedend

39 12 paar broedende Spreeuwen, maar moeilijk te tellen. Eind mei

vele jonge eks .waargenomen»

40 1 broedpaar Groenlingen

41 12 paar Vinken waargenomen, waarvan zeker 5 paar broedend.

42 Huismussen steeds aanwezig.

Zoals reeds eerder is vermeld, moest het nestkastonderzoek en de

inventarisatie gestaakt worden omdat het eigendom van Ipenrode in andere

handen was overgegaan. Hoewel het landgoed toen tof'Vrij Vogelreservaat"

vrerd verklaard,waren de toen werkende vogelaars niet meer vrij

landgoed te betreden.
ü
ok nadere inlichtingen van de nieuwe eigenaars

werden geweigerd. Helaas is het ons wel bekend, dat er een plan bestaat

tot bebcurcirg net luxe bungalows.

Bennebroek, 24 oktober 1972.

fam. J.Flink en

fam.iC. Heidweiller

Lage duin 12

Bennebroel•


