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HET VOGELASIEL IN 1975 

Het voorval met de twee ijsvogels was wel de meest merkwaardige gebeurte-  
nis dit jaar. Deze vogels waren tijdens de zomerse hitte, blijkbaar op zoek 
naar enige verkoeling, een slaapkamer binnengevlogen. Zo kon het gebeuren 
dat men bij de beheerder van het asiel, de heer J.Hoek, enige tijd twee ijsvogels 
in een ruime kanariekooi kon bewonderen. Al spoedig bleek dat ze volkomen 
gezond waren en ze werden in vrijheid gesteld bij de vijver van Nieuw  
Leeuwenhorst. Een der dieren bleek als juveniel geringd te zijn op een land-  
goed nabij Voorschoten. 

In januari kwam een achttal stookolieslachtoffers binnen, maar gelukkig 
bleef het totaal van dit soort slachtoffers beperkt. 

Aanzienlijk groter was het aantal meeuwen dat werd binnengebracht. Het 
betrof hier vooral kok-, storm-, en zilvermeeuwen. Ze waren voor een groot 
deel slachtoffer van het verkeer; ook werd bij een aantal botulismeachtige 
verschijnselen geconstateerd. 

Dat het aantal blauwe reigers toeneemt en hun gedrag steeds vertrouwe-  
lijker wordt, bleek ook uit de binnenkomst van een zevental exemplaren van 
deze soort. Ze hadden alle verwondingen van ernstige aard (gebroken vleugels 
e.d.) zodat er niet één in vrijheid kon worden gesteld. 

Dit was ook het geval met de boomvalk, die blijkbaar in een klem had geze-  
ten en een deel van een poot miste. Het dier was hierdoor niet meer in staat 
een prooi te vangen en was blijkbaar zo verzwakt, dat zelfs onmiddellijke 
hulp niet meer mocht baten. 

De andere stootvogels die we ontvingen waren: 
Drie sperwers waarvan er twee in stervende toestand werden binnengebracht. 
Het derde slachtoffer was in Katwijk tegen een glazen scherm gevlogen en kon 
na enkele dagen weer in vrijheid worden gesteld. 
Van de vier torenvalken kon er maar één gelost worden; een ander met blij-  
vend letsel verhuisde naar een dierenarts in Hilversum. 
Een velduil stierf na een week, ondanks de deskundige behandeling van een 
dierenarts. 

Tijdens de trek werden weer enige oververmoeide vogels in het dorp aangetrof-  
fen t.w. een fitis en vijf goudhaantjes, die echter alle weer snel in vrijheid 
konden worden gesteld. 

Ook heeft het asiel twee goudvinken en twee heggemussen gehuisvest, die als 
lokvogel gebruikt werden en door de politie in beslag genomen waren. 
     gebracht gelost      gebracht gelost 
dodaars   1   -  waterhoen   3  2 
noordse stormvogel 1   -  waterral   2  - 
jan van gent  4   -  kievit   1  1 
blauwe reiger  7   -  steenloper   1  - 
tafeleend   1   1  houtsnip   1  - 
kuifeend   2   -  turkse tortel  4  - 
wilde eend       12   6   merel    8  2 
eidereend   5   -  koperwiek   1  - 
knobbelzwaan  1   1  fitis    1  1 
kokmeeuw       24   4  roodborst   1  1 
stormmeeuw       11   4  groenling   1  1 
zilvermeeuw       25   7  goudhaantje   5  5 
kleine mantelmeeuw 2   -  huismus   1  - 
drieteenmeeuw  2   -  spreeuw   6  2 
zeekoet   6   -  ijsvogel   2  2 
alk    2   -  boerenzwaluw  1  1 
sperwer   3   1  koekoek   1  - 
boomvalk   1   -  kauw    3  - 
torenvalk   4   1  zwarte kraai  2  1 
velduil   1   -  vlaamse gaai  2  - 
meerkoet   1   -  bonte vliegenvanger 2  - 
In het totaal werden er dus 166 vogels binnengebracht, waarvan er 45 weer  
gelost konden worden. Bovendien werden er nog veel tamme vogels gebracht, zoals 
duiven, een krielkip, een goudfazant en vrij veel eenden. 
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Bovendien ontvingen we een egel, die weer losgelaten kon worden. 

Een heel ander aspect van het asiel is de tuin die er rondom ligt. Deze  
heeft in de zes jaar dat het asiel nu bestaat verschillende uitbreidingen  
en veranderingen gehad. Met de hulp van o.a. Wim van Duijn is er een aardige 
collectie kruiden en de aanwezige beplanting begint zich nu goed te ontwik- 
kelen. In de afgelopen jaren hebben er al verschillende vogels gebroed zoals  
merel, koolmees, winterkoning en kneu. 
Tot slot nog dank aan de Noordwijkse politie en Rijkspolitie, die vele  
in hun bezit gekomen vogels in het asiel afleverden. 
 

J.Hoek  
Dick Hoek 
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NESTKASTENCONTROLE LEEUWENHORST 1975 
 
De kasten zijn dit jaar 3 maal gecontroleerd. 
De bezetting was in het begin van dit jaar beter dan in het vorige jaar, 
dit kwam doordat dit jaar de kasten op tijd waren schoongemaakt. 
De super-selectieve kasten waren dit jaar bij de Pimpelmezen beter in 
trek dan vorig jaar. 
Bij de Koolmees bleef het aantal nesten gelijk, maar de gemiddelden 
van eieren en pulli lagen hoger dan vorig jaar. 
De Ringmus was gestegen van 2 nesten in 1974 naar 5 nesten dit jaar. 
Deze vooruitgang was ook te merken in het aantal eieren en pulli (zie 
hieronder). 
De Torenvalken waren dit jaar ook weer van de partij. Het aantal eieren en 
pulli is niet vastgesteld om verstoren te voorkomen, maar na de broedtijd 
heb ik er 2 onvolwassen Torenvalken waargenomen. 
Van de 19 kasten heb ik aan het eind van het seizoen 1 Wageningse en 
2 super-selectieve kasten niet meer teruggevonden. 
 
soort aantal nesten gemiddeld  

aantal eieren 
gemiddeld  
aantal pulli 

 1974 1975 1974 1975 1974 1975 
Koolmees 5 5     7,--     8,--     6,6    7,3 
Pimpelmees 2 3     8,5     8,6     8,5    8,6 
Ringmus 2 5     4,--     5,4     3,5    5,-- 
Torenvalk 1 1     2,-?     2,-?     2,-?    2,-? 
 
 

H. van Duijn 
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