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BROEDVOGELS VAN NIEUW-LEEUWENHORST IN 1973 
In verband met de werkzaamheden voor de Avifauna van West-Nederland werd  

nu het gehele stuk van het Zuid-Hollands Landschap gelegen tussen Gooweg en 
Westeinde geïnventariseerd. Voor de vergelijkbare gegevens van 1969 t/m 1972  
zie "De Strandloper" 5e jaargang nr.1 

Om de aantallen van vorige jaren te kunnen vergelijken met de aantallen  
van 1973, heb ik de aantallen die betrekking hebben op het stuk dat in voorgaande 
jaren reeds geïnventariseerd werd, tussen haakjes vermeld. 
 
Merel   23 (15)  Tuinfluiter   10 ( 8) 
Zanglijster   6 ( 5)  Bosrietzanger   1 ( 1) 
Grote lijster  1 ( 0)  Spreeuw   30 (30) 
Huismus   2 ( 2)  Zwarte kraai   1 ( 1) 
Ringmus   1 ( 1)  Kauw    11 (11) 
Vink    1 ( 1)  V1aamse gaai   3 ( 2) 
Groenling   0 ( 0)  Grote bonte specht  1 ( 1) 
Rietgors   1 ( 1)  Groene specht   2 ( 2) 
Geelgors   1 ( 0)  Witte kwikstaart   1 ( 1) 
Heggemus  15 (12)  Meerkoet    4 ( 4) 
Roodborst  20 (16)  Waterhoen    3 ( 3) 
Winterkoning 27 (21)  Bosuil    1 ( 1) 
Boomkruiper   2 ( 0)  Houtduif    8 ( 6) 
Nachtegaal   4 ( 3)  Tortelduif    4 ( 2) 
Tjiftjaf   9 ( 8)  Turkse tortel   4 ( 4) 
Fitis   11 ( 6)  Koolmees    7 ( 6) 
Grasmus   1 ( 1)  Pimpelmees   15 (13) 
Spotvogel   1 ( 1)  Glanskop    1 ( 1) 
Zwartkop   8 ( 7)  Staartmees    1 ( 1) 
Braamsluiper  1 ( 0) 

 
 

Enkele opmerkingen: 
1. Het aantal roodborstjes, heggemussen en winterkoninkjes was dit jaar veel 

groter dan vorig jaar. Voor een deel kan dit komen, omdat vorig jaar 
misschien niet op de goede tijdstippen werd geïnventariseerd, waardoor veel  
van dit kleine gevogelte niet werd opgemerkt. 
Ook is hier echter de invloed van de bijzonder zachte winter 1972/1973  
merkbaar. Zoals trekvogels op natuurlijke wijze worden uitgedund door alle 
gevaren die met de trek verband houden, vindt natuurlijke selectie onder  
de standvogels plaats door een behoorlijke winter. Weinig is hierover met 
zekerheid te zeggen, omdat we natuurlijk niet weten of de hier broedende rood-
borstjes e.d. ook echte standvogels zijn. 

2. Het gedeelte ten noorden van de vijver bleek betrekkelijk arm aan vogels te 
zijn. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de grote oppervlakte aan  
open terrein met op mooie dagen veel recreatie. Toch stellen veel vogels vooral 
lijsters, een open stuk vaak zeer op prijs. Waarschijnlijk komt het door de 
hier aanwezige beplanting, waarin gelukkig de laatste jaren erg veel is 
verbeterd! Veel Prunus is verwijderd en vervangen door els, esdoorn, eik en 
den. Waarschijnlijk zal dit deel van Nieuw-Leeuwemhorst over 10 jaar  
veel interessanter zijn dan nu. Vooral het stuk langs het Westeinde, dat nu 
reeds veel zangvogels herbergt (nachtegaal en braamsluiper b.v.) zal na goede 
ontwikkeling van de aanplant wellicht het rijkste gedeelte van  
Nieuw-Leeuwenhorst worden. 
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