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Koolmees Pimpelmees ringmus 
I  II I   II I   II 

      
 1.  6 ei.  6 juv.  ---   9 juv.,2 ei. ---  2 juv.,2 ei. 
 2.  ---  6 juv.  ---   9 juv. ---  6 juv. 
 3.  9 ei.  9 juv.  9 ei.  9 juv. ---  3 juv.,1 ei. 
 4.  ---  6 juv. 10 ei.  12 juv. ---  --- 
 5.  5 ei  5 juv., 1 ei.  8 ei.  8 juv. ---  1 juv.,5 ei. 
 6.  5 ei.  7 juv. 10 ei.  uitgevlogen ---  6 ei. 
 7. 10 ei. 10 juv. 11 ei.  11 juv. ---  1 ei. 
 8.  5 ei.  kast weg  7 ei.  11 juv. ---  6 juv. 
 9.  7 ei.  5 juv., 2 ei. 12 ei.  12 juv. ---  1 juv.,4 ei. 
10.  3 ei.  9 juv.  3 ei.  9 juv. ---  2 juv. 
11.  9 ei.  9 juv.  6 ei.  11 juv. ---  --- 
12.  8 ei.  8 juv.  3 ei.  4 juv.,3 ei. ---  --- 

tot.67 ei. 80 juv.,3 ei. 79 ei. 105juv.,5 ei --- 21 juv.,19 ei. 
 
 

opmerkingen: 
Koolmees : Jammer dat door baldadige jeugd een kast met inhoud en al van de boom  
           werd geslagen. Het gemiddelde resultaat wijkt hoegenaamd niet of van 
           andere jaren. 80 juv. gedeeld door 11 ouderparen betekent een gemid- 

     delde per nest van 7,3. Op 26-28 april waren 6 legsels compleet. 
Pimpelmees:Gemiddeld bracht één ouderpaar 8,3 jongen tot uitvliegen. Ook dit  

     aantal komt overeen met dat van voorgaande jaren. 
     Op de eerste teldata waren 4 legsels kompleet. Hoewel de Pimpelmezen  
     dus een iets tragere start hadden dan de Koolmezen, konden de eersten  
     toch het eerst uitgevlogen nest op hun naam zetten. 

 
D.Passchier 
 
 

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

We kregen van P.Imthorn een inventarisatieverslagje van het landgoed de "Pan  
van Persijn". Voor zo ver ik weet werd hiervan nog niet eerder verslag gedaan 
in de Strandloper. 
De Pan van Persijn is gelegen tussen Katwijk en Wassenaar, ongeveer ter hoogte 
van het Marine Vliegkamp Valkenburg. 
Het 40 ha. grote terrein is grotendeels bedekt met bos, waarbinnen nog 2 vijvers 
liggen. 
Het gebied, dat bezit is van de gemeente Katwijk, wordt vooral in de weekends  
heel druk betreden. Dit wordt sterk in de hand gewerkt door verschillende re-  
creatieve voorzieningen voor trimmers, kinderen (klimtoestellen) enz. 
Hoewel het gebied zeker in een behoefte voorziet ten aanzien van de recrea- 
tie, kan één en ander zeker niet bevorderlijk zijn veer de vogelstand. 
Dat er niettemin voor de vogelliefhebber toch nog wel aardig wat te beleven 
valt, moge blijken uit het nu volgende verslag. 
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Broedvogelinventarisatie "Pan van Persijn" 1980 
 

soort     aantal 
broedparen 

soort     aantal  
broedparen 

Waterhoen 4-5 Geelgors (1) 
Torenvalk (1) Huismus ca. 20 
Bosuil 3 Koolmees ca. 25 
Houtduif 2-5 Pimpelmees ca. 20 
Turkse tortel 3-6 Staartmees 1 
Koekoek (4) Merel 10 
Grote bonte specht 2 Zanglijster 6-7 
Boomkruiper 6-10 Grote lijster 1 
Tjiftjaf 13-15 Spreeuw ca. 20 
Groene specht 1 Grauwe vliegenvanger 1-3 
Fitis 20-24 Fazant 5-10 
Zwartkop 6 Ekster 3-5 
Grasmus 1 Vlaamse gaai 2-5 
Tuinfluiter  
Winterkoning 

1 
18-19 

Kauw 
Zwarte kraai 

2-3  
1 

Roodborst 13-15 Boompieper 2-3 
Heggemus 7 Witte kwikstaart (1) 
Vink 5-7 Boomklever 1 
Putter (1) Nachtegaal 9 
Groenling (1) Gekraagde roodstaart 3-4 
 

 
Toelichting: 
Torenvalk: Wel is een paartje valken met jongen gesignaleerd, ook zijn boven het 
terrein jagende vogels waargenomen, maar een broedgeval kon niet met zekerheid 
worden vastgesteld. 
 
Koekoek: Er zijn ca. 4 paartjes waargenomen, maar broedgevallen zijn bij deze  
soort altijd moeilijk vast te stellen. 
 
Groenling: Wel verscheidene keren zingend waargenomen, maar op verschillende 
plaatsen. Vermoedelijk toch één broedgeval. Dit zelfde geldt ook voor de Geelgors. 
 
Putter en Witte Kwikstaart Niet zingend waargenomen. Wel ouders met jonge vogels 
waargenomen. 
 

P.Imthorn 
 

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

 
Broedvogelinventarisatie Offem 1980     inventariseerders:  

W.v.d.Niet  
C.Verweij 

  
Het landgoed Offem is afgelopen jaar opnieuw geteld. 
Er deden zich geen bijzonder grote veranderingen voor in de broedvogelstand. 
Toch willen we bij een paar soorten een korte opmerking maken. 
 
Blauwe reiger: Een bijzonder grote vooruitgang van 7 paren in 1979 naar 26  
paren in 1980. 
 
Boomvalk: Wel enige malen gezien, maar broedgeval niet met zekerheid vast kunnen 
stellen. 
 
Winterkoning: Heeft zich na de strenge winter van 1978-'79 goed hersteld. 

 
 
 




