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BROEDVOGELS VAN LEEUWENHORST 1974 

 

De inventarisatie werd dit jaar uitgevoerd door de jeugdclub van onze vereni-

ging en omvat alleen het gebied wat wordt begrensd door de Gooweg aan de oost-

zijde, het Westeinde aan de westzijde en het Parkhotel aan de zuidzijde. Het ter-

rein is ongeveer 25 ha groot. 

Hoewel er een leuke lijst van de broedvogels uit voortgekomen is, zal deze  

verre van volledig zijn. Door onvoldoende voorbereiding en kennis alsmede de 

weinige keren (4x) dat Leeuwenhorst hiervoor bezocht werd, waren de oorzaken  

dat deze inventarisatie niet compleet kan worden afgesloten. Niettemin loont  

het de moeite deze gegevens te publiceren, a1 was het alleen maar om het feit  

dat het werkelijke broedvogelbestand wel groter doch niet kleiner kan zijn. 

Met zekerheid zijn vastgesteld een 28 soorten t.w.: 

 

Koolmees (zie nestkastverslag) Winterkoning  5 

Pimpelmees (zie nestkastverslag) Rietzanger  2 

Zwartkop   6 Waterhoen  1 

Tuinfluiter   5 Meerkoet  2 

Tjiftjaf   3 Fuut!!!  1 

Fitis   8 Zwarte kraai  1 

Roodborst   4 Kauw ca.10 

Heggemus   5 Vlaamse gaai  1 

Nachtegaal   2? Glanskopmees  1 

Grasmus   1 Houtduif ca.10 

Spreeuw 20-30 Spotvogel  1 

Merel   10 Tortelduif  2 

Zanglijster   3 Vink  1 

Grote bonte specht   1 Huismus  5 

 

Voorts vermoedden we dat de Groene Specht, Bosuil, Turkse tortel, Staartmees en 

Grote Lijster ook tot broeden zijn gekomen. 

Zoals uit het verslag van de jeugdgroep op te maken valt, zal de inventarisatie 

in 1975 compleet worden afgerond en dan kunnen we een vergelijk trekken met 

eerder verzamelde gegevens. 

 

B.Heethuis 

D.Passchier 

 

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

 

MAK OF ZIEK? 

 

10 April 1974 ontdekte ik tijdens een fietstocht door  

de Noordduinen een Ransuil in het loofhout langs de  

Duinweg. Aangezien ik het dier nooit goed had gezien  

stapte ik van mijn fiets en sloop op het dier toe.  

Tot mijn stomme verbazing bleef hij (of zij) rustig  

zitten. Op ± 3 m afstand van de uil hield ik stil,  

maar hij trok zich niets van mij aan. Daarom besloot  

ik hem nog dichter te naderen totdat ik pal voor hem  

stond. Ik had gelukkig handschoenen aan en langzaam  

stak ik mijn hand uit naar het dier. Toen gebeurde er  

iets ongelooflijks. De uil zette zijn zware poten op  

mijn arm.......Een van de Duitse toeristen die dit  

spektakel bekeek, maakte echter een onverwachte 

beweging en de uil was er van door.......  

 

Hein Verkade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




