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BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED "OFFEM" 1976 

Voor de vijfde achtereenvolgende maal werd het landgoed "Offem" op broedvogels 
geïnventariseerd. 
Dit jaar had het bos, evenals in sommige andere jaren, ernstig te lijden van de 
tienduizenden spreeuwen, die hier buiten de broedtijd komen slapen. Vooral struiken 
zoals hulst, rododendron en verschillende soorten coniferen worden dan met de uit-
werpselen overdekt, waardoor de bladeren of naalden verschroeien en ze tenslotte  
geheel of gedeeltelijk afsterven. Tot ver in de broedtijd hing er in sommige gedeel- 
ten van het bos de penetrante geur van vogelmest. 
Niet alleen op de planten, ook op de broedvogels hebben de slapende Spreeuwen grote 
invloed, zij het vooral indirect. Getracht werd de Spreeuwen te verjagen ondermeer  
met behulp van een "gaskanon", dat regelmatig een doffe knal laat horen. Waarschijn-
lijk is deze onrust er de oorzaak van dat dit jaar de IJsvogels verstek lieten  
gaan en het aantal Blauwe reigers dat jongen groot bracht, aanmerkelijk geringer  
was dan het voorgaande jaar. 

De volgende vogels hebben dit jaar op "Offem" gebroed. Ter vergelijking zijn ook 
De gegevens uit 1975 vermeld: 
 
 Soort  1976  1975 

 Blauwe reiger    2    6 
 Wilde eend ± 12 ± 10 
 Slobeend    -    1? 
 Meerkoet    1    2 
 Waterhoen    6    5 
 Torenvalk    1    1 
 Bosuil    1    1 
 Boomvalk    1    1 
 Houtduif 20-25   25-30 
 Tortelduif    8    7 
 Turkse tortel    6    7 
 Koekoek    1    1 
 Groene specht    1    1 
 Grote bonte specht    1    1 
 Boomklever    -    1? 
 Boomkruiper    2    1 
 Boerenzwaluw ±  3    4 
 Tjiftjaf    6    4 
 Fitis   11    8 
 Zwartkop    7    6 
 Tuinfluiter    2    5 
 Spotvogel    -    1 
 Winterkoning   16   17 
 Roodborst    8   10 
 Heggemus    7    7 
 Vink  1-2  1-2 
 Groenling    3    2 
 Huismus ± 10 ± 10 
 Ringmus ±  5 ±  5 
 Koolmees   11   11 
 Pimpelmees    2    4 
 Glanskop    1    1 
 Staartmees    1    1 
 Merel ± 15 ± 17 
 Zanglijster    8    9 
 Spreeuw   20   22 
 Grauwe vliegenvanger    1    1 
 Fazant    2    2 
 IJsvogel    -    1 
 Zwarte kraai    2    2 
 Kauw ± 17 ± 15 
 Ekster  2-3    2 
 Vlaamse gaai    3    3 
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De Torenvalk broedde ook dit jaar weer in een nestkast en bracht drie jongen groot.  
De Boomklever werd slechts eenmaal op "Offem" gezien, terwijl de Spotvogel dit jaar  
geheel ontbrak. 

Buiten de broedvogels werden tijdens de inventarisatieperiode (van 1 maart tot  
13 juni) nog de volgende soorten waargenomen: 

Dodaars  Koperwiek 
Houtsnip  Goudhaantje 
Buizerd  Keep 
Kramsvogel  Witte kwikstaart 

De Koperwiek verbleef dit jaar nog bijzonder laat op "Offem".  
Op 25 april werd nog een groep van 5 exemplaren gezien, 
op 1 mei was dit verminderd tot 2 vogels, terwijl 
op 15 mei en 13 juni 1 exemplaar werd waargenomen. Deze laatste vogel maakte een 
volkomen gezonde indruk en werd op de laatste data op dezelfde plaats gezien.  
Helaas ontbrak dit jaar de tijd voor een voortgezet onderzoek naar de plantengroei. 
 

Dick Hoek 
 
 
                       -------------- 
 
 

STELLINGEN 

Onze nieuwe penningmeester, de heer J.Veefkind, is op 28 januari  

j.l. gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen  

aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Twee stellingen bij zijn proefschrift liggen wel wat op het terrein  

waarop ook de activiteiten van onze vereniging liggen. Zij luiden: 

-- Ten onrechte wordt de Grauwe Pijlstormvogel in de vogelgidsen  

   als dwaalgast gekenmerkt, terwij1 deze toch in het najaar regel-  

   matig aan de kust wordt waargenomen. 

-- Bij een controverse tussen het economisch belang en het  

   belang van natuurbescherming, probeert men veelal dit 

   laatste in economische termen te vertalen. Dit doet onrecht  

   aan de gedachte dat de mens als rentmeester over de natuur  

   is aangesteld. 

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




