
zwarte zeeëend 1 ex, een stookolieslachtoffer, dat we ontvingen 
in april. Het verenkleed is nu in vrij goede conditie. De vogel heeft  
net de rui achter de rug. Misschien dat dit het eerste stookolieslacht- 
offer wordt, dat weer in vrijheid kan worden gesteld. 
 

D. Hoek 
--- - --- - --- - --- - --- 

Aankomstdata zomergasten. 
 
Voor de tweede maal werd in het voorjaarsnummer van de Strandloper  
een aparte pagina toegevoegd, welke was bestemd voor het invullen van  
de eerste waarnemingen van de zomergasten. Ook nu weer werd een sta- 
pel gegevens ontvangen, waaruit de vroegste waarnemingen werden opge- 
diept. 
Hieronder volgen de data van de eerste en tweede waarnemingen: 
soort          1e datum plaats     waarn.    2e datum plaats         waarn. 
tjiftjaf 28-3 Leeuwenh. Pas  2-4 Oegstgeest Pas 
boompieper 28-3 Noordduin v.Duyn 11-4 Noordduin v.Dijk 
paapje 24-4 Noordduin v.Dijk    
fitis  7-4 Warmond v.Duyn  7-4 Offem Pas 
rietzanger 19-4 Heempark Pas 22-4 Nw.Leeuw.h. v.Dijk 
gekr.roodstaart  9-4 Noordduin v.d.Linden 12-4 Offem Pas 
gele kwikstaart  8-4 strand Pas  9-4 Noordduin v.d.Linden 
visdief 13-4 over zee Pas 14-4 over zee v.Dijk 
grote stern  1-5 over zee v.Dijk    
tapuit  3-4 Noordduin Glasbergen  6-4 Groningen v.Dijk 
zwartkop 18-4 Z.H.L. v.Dijk 24-4 Noordduin v.Duyn 
tortelduif 24-4 Noordduin v.d.Linden 25-4 Noordduin v.Duyn 
tuinfluiter 24-4 Noordduin Glas,Cramer  1-5 Noordduin v.Duyn 
nachtegaal 20-4 Noordduin Pas,J.Hoek 21-4 Z.H.L. v.Dijk 
grasmus 17-4 Noordduin Cramer 23-4 Noordduin Pas 
huiszwaluw 18-4 Zuidduin Cramer 21-4 Noordduin v.Dijk 
oeverzwaluw 22-4 strand v.Dijk    
zwarte stern  2-5 en 4-5 strand,noordwaarts,v.Dijk  
gierzwaluw 24-4 Noordduin Pas 29-4 Noordw.binnen Cramer 
koekoek 21-4 Offem Cramer 21-4 Z.H.L v.Dijk 
gr.vliegenvanger 24-4 Noordduin Cramer  1-5 Noordduin Glasbergen 
wielewaal 11-5 Z.H.L v.Dijk    
bosrietzanger  5-5 Z.H.L. v.Dijk    
sprinkhaanrietz. 20-4 Noordduin v.Dijk,Pas    
dwergstern 23-4 over zee v.Dijk    
braamsluiper 25-4 Nw.Leeuw. idem  3-5 Noordduin v.Dijk 
Grauwe klauwier  9-5 Noordduin idem    
 
De grauwe klauwier werd vorig jaar het eerst waargenomen op 24-4, ook  
in de noordduinen. 
Wanneer men deze data vergelijkt met die van 1970 is er niet veel 
verschil waar te nemen. Ruim 50% van de soorten werd met minder dan  
5 dagen verschil genoteerd. 
Opgemerkt moet worden dat de meeste waarnemers alleen in het weekend 
kunnen kijken en dat zodoende de indruk gewekt wordt dat alle vogels 
in het weekend arriveren, 
Misschien krijgen we in 1972 nu eens een bijzonder vroeg voorjaar.  
In ieder geval worden dan uw waarnemingen weer verwacht bij D. Pas-
schier. 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Broedvogels Nieuw Leeuwenhorst 1971 
 

Ook dit jaar werd het noordelijk gedeelte van het landgoed Nieuw 
Leeuwenhorst weer (geïnventariseerd op broedvogels. De waargenomen zang-
vogels werden op een kaartje ingetekend. Als de vogel 3 of meer keren 
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op dezelfde plaats zingend werd aangetroffen, werd een broedgeval 
aangenomen. Hieronder de lijst met daarachter de aantallen paren van  
de twee voorafgaande jaren: 

 
merel 12-12-14 tuinfluiter  4- 6- 6 
zanglijster  3- 4- 4 rietzanger 1- 1- 2 
grote lijster 1- 1- 0 bosrietzanger 0- 1- 2 
huismus 2- 2- 2 spreeuw 33-12-13 
ringmus 0- 0- 1 zwarte kraai  1- 1- 1 
vink 1- 1- 1 kauw  6- 7-11 
groenling   1- 0- 0 vlaamse gaai  2- 1- 1 
heggemus 3- 3- 3 grote bonte specht  1- 1- 1 
roodborst  3- 3- 5 groene specht  1- 0- 1 
nachtegaal  5- 2- 4 fazant  0- 1- 0 
winterkoning  4- 4- 6 meerkoet  2- 1- 1 
boomkruiper  2- 0- 0 waterhoen  3- 2- 2 
tjiftjaf  3- 5- 5 bosuil  1- 1- 1 
fitis  9- 6-11 houtduif  8-10-10 
fluiter  1- 0- 0 tortel  3- 5- 4 
grasmus  1- 1- 2 turkse tortel  3- 3- 1 
spotvogel  1- 0- 0 koolmees 15-13-12 
zwartkop  5- 7- 8 pimpelmees 10-10-12 
wielewaal  1- 0- 0 glanskop  3- 1- 0 
  staartmees  2- 1- 0 
Enige opmerkingen bij deze lijst: 
1.Dit jaar verschenen er half mei 2 fluitermannetjes. De ene kreeg ge- 
  zelschap en zorgde voor nakroost. De ander bleef ondanks zeer lang  
  zingen ongepaard. 
2.De wielewaal is nu als broedvogel genoteerd omdat er een wielewaal  
  steeds op dezelfde plaats gehoord werd en soms ook gezien. Een wijfje 
  werd echter niet gezien. Gelet op de leefwijze in hoge boomkruinen  
  valt het groene wijfje ook niet zo gauw op, zodat dit niet hoeft te 
  betekenen dat er geen wijfje geweest is. 
3.Dit voorjaar werd 3 x een kleine bonte specht gezien en gehoord. Er  
  werd een nestholte gevonden met een veel kleinere opening dan van  
  een grote bonte specht, maar na half mei is de soort niet meer ge- 
  zien. 
4.Een opvallend groot aantal spreeuwen viel te noteren. Wellicht heb  
  ik vorig jaar niet nauwkeurig genoeg de vele boomholten geinspec- 
  teerd. Nu werd een speciale telling gehouden toen de jongen luid- 
  ruchtig waren. Maar dan nog lijkt me dat er een grote toename van  
  het aantal broedparen te constateren valt. Zo werden dit jaar voor  
  het eerst ook nestkasten bezet. 
5.Evenals in de Noordduinen was er ook op Leeuwenhorst een toename van  
  het aantal nachtegalen te bespeuren. Van enkele mannetjes had ik  
  de indruk dat ze ongepaard bleven. 
6.Verschillende keren in mei werd een paartje alarmerende boomvalken   
  gezien. Waarschijnlijk broedden deze vogels aan de andere zijde van  
  de Gooweg. 
7.Enkele dagen verbleven op Leeuwenhorst ook grauwe Vliegenvangers en 
  kleine barmsijsjes. 
 

J. v. Dijk 
 

---o---o---o---o---o---o--- 
 

Nestkastencontrole Nieuw-Leeuwenhorst 1971. 
 

Het aantal nestkasten werd in januari uitgebreid tot 46. Vooral  
ten noorden van de vijver werden enkele superselectieve kastjes ge- 
plaatst. Dit zijn kleine ongeverfde kastjes met een invliegopening die  
in ieder geval voor de koolmees te klein is. Helaas werden ook dit  
jaar weer enkele kasten door het publiek vernield. Een keer werd hier- 
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