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In het algemeen kan er van een lichte teruggang gesproken worden ten opzichte  
van 1980. De weersomstandigheden tijdens de verschillende inventarisatieronden  
waren echter beduiend minder dan in het voorgaande jaar, zodat er nog geen  
directe conclusies uit getrokken kunnen worden. Zonnig en warm weer was er  
heel weinig en dat is toch bevorderlijk voor de vogelzang. 
 
Teruggekeerd zijn de Glanskop en de Staartmees, terwijl de Scholekster, die  
broedde op het weitje midden in het landgoed, als een geheel nieuwe gast  
verwelkomd kon worden. 
 
De Slobeend en de Spotvogel verdwenen weer. Het broeden van vertrouwde gasten  
als de Boomvalk en de Bosuil kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Dit  
geldt ook voor de Vink die het toch al slecht "doet" op het landgoed. 
Na een lange afwezigheid kon toch weer een Grote lijster worden gehoord;  
een belofte voor de toekomst? Een Nijlgans was een geheel nieuwe waarneming. 
 

C.M.J.Verweij 
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Broedvogelstand in het Sportpak Voorhout 1981 
 
Dit terrein werd gekozen als proefgebied om ervaring op te doen in het inventa- 
riseren. 
Het gebied is 8 ha groot en omvat 3 voetbalvelden, 1 handbalveld, 1 kleedgebouw  
1 ijsbaan (gras), 2 cantines en 2 werkschuren, 1 padvindershut en 7 tennisbanen.  
De afscheidingen worden gevormd door volwassen populieren, eiken en wilgen.  
Verder door een gemengde aanplant (al hoog) van Iep, Esdoorn, Kornoelje, Vuil- 
boom, Liguster, Berk, Els, Olijfwilg, Crataegus lavallei, Krenteboom en Meidoorn. 
Onder deze bomen groeien brandnetels, bramen, Kleefkruid, Heggerank, Haagwinde en 
Klimop. 
Op initiatief van de heer J.Warmenhoven zijn er 5 nestkasten en een Uilenkast 
opgehangen. 
Voor de ligging van het terrein verwijs ik naar het kaartje op bladzijde 30. 
Het terrein werd vrijwel wekelijks bezocht van 4 maart tot 15 juni. 
 
soort aantal soort aantal 
Vink 1 Roodborst 3 
Heggemus 1 Zanglijster 4 
Tjiftjaf 1 Fitis 4 
Ekster 1 Koolmees 5 
Spotvogel 2 Winterkoning 8 
Huismus 2 Merel 9 
Pimpelmees 3   
 
In de winter fourageren er in het terrein Sijsjes, Staartmezen, Vinken en Groen- 
lingen. 
In de lente fourageerde een troep van 20 Scholeksters dagelijks op één van  
de voetbalvelden. 
Buiten het terrein in een aangrenzend weiland broedde een paartje Grutto's.  
Het paartje Vinken had ik niet verwacht. Tot mijn verbazing ontbraken als  
broedvogel de Groenling en de duiven. 
 

J.v.Sambeek -Roberts 
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