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OVERZIOHT VAN DE BROEDVOGELINVENTARISATIE  
GEHOUDEN OP HET LANDGOED "OFFEM" IN 1972 

-------------- 
 

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar het landgoed "Offem" op zijn broedvogels 
geïnventariseerd. Ingrijpende verschuivingen of veranderingen in de broedvogel- 
lijst hebben zich evenwel niet voorgedaan. 
De veranderingen die hebben plaatsgevonden, zullen wij nu in het kort ter sprake 
brengen. 
Dit jaar wisten we vier broedvogelsoorten aan onze lijst toe te voegen t.w. de bosuil, 
de glanskopmees, de wintertaling en de koekoek. Daar staat echter tegenover, dat de 
grote lijster misschien van de lijst afgevoerd moet worden. We weten niet geheel zeker 
of deze soort inderdaad op "Offem" gebroed heeft. Het komende jaar zal daaromtrent 
wellicht meer zekerheid bieden. 
Evenmin bestaat er zekerheid omtrent het broedgeval van de putter. In elk geval is 
deze soort verscheidene malen waargenomen. Daarom zullen wij het komende broedseizoen 
aan deze soort extra aandacht schenken. 
Voor wat betreft de overige soorten valt op te merken, dat in vergelijking tot vorig 
jaar vooruitgang hebben geboekt de volgende soorten: wilde eend, houtduif, tortel, 
boerenzwaluw, kauw, ekster, vlaamse gaai, roodborst, merel, zanglijster, heggemus en 
ringmus. 
Achteruitgegaan zijn de volgende soorten: koolmees, tuinfluiter, vink, groenling en 
waterhoen. 
BROEDVOGELS  
 
 1. wilde eend           ±  8  21. merel 15 
 2. boomvalk  1  22. zanglijster  8  
 3. bosuil  1  23. grote lijster  1? 
 4. houtduif             ± 25  24. zwartkop  5 
 5. turkse tortel  5  25. tuinfluiter  2 
 6. tortelduif           ± 12  26. spotvogel  1 
 7. koekoek  1  27. fitis 10 
 8. groene specht  1  28. tjiftjaf  7 
 9. grote bonte specht  1  29. Vink              1 à  2 
10. boerenzwaluw  2  30. groenling  2 
11. zwarte kraai       1 à  2  31. putter  1? 
12. kauw                 ± 15  32. heggemus 10 
13. ekster  2  33. Huismus             ± 10 
14. vlaamse gaai       3 à  4  34. ringmus             ±  3 
15. koolmees 10  35. boomkruiper       1 à  2 
16. Pimpelmees         5 à  6  36. waterhoen  3 
17. staartmees  2  37. grauwe vliegenvanger  1 
18. glanskopmees  1  38. wintertaling  1 
19. winterkoning 12  39. spreeuw             ± 15 
20. roodborst  9     
 
WAARNEMINGEN VAN VOGELS DIE NIET OP 
"OFFEM" HEBBEN GEBROED 
 
 1. zwarte specht 5. oeverloper  9. appelvink 13. kneu         18. zwarte  
 2. ransuil 6. sijs 10. bonte kraai 14 blauwe reiger    mees 
 3. torenvalk 7. keep 11. kramsvogel 15. kleine bonte specht 
 4. buizerd 8. beflijster 12. koperwiek 16. bonte vliegenvanger 
      17. goudhaantje 
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Niet alleen de vogelstand op "Offem" is van belang, ook de flora is daar zeer de 
moeite waard. 
We geven hier enige kenmerkende plantensoorten: 
 
1. rankende helmbloem 10. bosanemoon (zowel enkel als dubbel) 
2. moerasrolklaver 11. lelietje-van-dalen 
3. gevleugeld hertshooi 12. bieslook 
4. penningkruid 13. helmbloem 
5. maarts viooltje 14. wilde hyacinth (wit,blauw en rose) 
6. knikkende vogelmelk 15. winterpostelein 
7, daslook 16. gewone vogelmelk 
8. groot hoefblad 17. vingerhoedskruid 
9. grootbloemmuur 18. brunel 
 
 

Waarnemers: D. Hoek 
Drs. C.M.J. Verweij 
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NESTKASTENCONTROLE NIEUW-LEEUWENHORST 1972  
 
Hoewel er een aantal nestkasten verdwenen was (vandalisme?), was het aantal bezette 
kasten toch weer gelijk aan dat van vorig jaar n.l. 31. Hierbij waren 6 kasten, die 
zodanig door spechten behakt waren, dat spreeuwen deze kasten konden bezetten. In het 
komende winterseizoen zal het nestkastenbestand gedeeltelijk worden vernieuwd. 
Opvallend was dit jaar het grote aantal pimpels in vergelijking met de koolmezen. Of 
dit een normale populatieschommeling is, is in een dergelijk klein terrein niet vast 
te stellen. 
De opmerkingen gemaakt in de vorige verslagen over de superselectieve kastjes, kan 
hier herhaald worden. Alle zgn. Wageningse kasten waren bezet, terwijl meer dan de 
helft van de kleinste kastjes leeg bleef. 
 
 aantal  

nesten 
gem.aantal 
eieren    

gem.aantal 
grote pulli 

pimpelmees  14   10,6    7,7 
koolmees   9    8,7    6,1 
glanskop   2    9,0    5,5 
spreeuw   6    3,8    3,7 
 
De gemiddelden uitvoorgaande jaren 
 

 1969 1970 1971 1972 
 eitjes pulli eitjes pulli eitjes pulli eitjes pulli 
koolmees  8,5  6,6  8,5  7,5  10,2  8,1  8,7  6,1 
pimpelmees  8,0  5,7 10,4  6,9  10,8  7,6 10,6  7,7 
 

J. van Dijk 
 
 
 
 
 
 




