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ik de eerste keer in dit gebied Fitissen zingen. Vijf dagen daarna nam ik  
een zingende Zwartkop waar bij de zuidgrens van het gebied. Na die waarneming 
heb ik hem nooit meer gezien in dit terrein. Zo ging het ook met de Hegge- 
mus die ik op 15 juni zag. Het is vreemd dat die vogelsoort niet in dit  
terrein is gaan broeden. Er komt weinig publiek in het terrein. 
 
Dank 

Ik vond het erg leuk om dit gebied te inventariseren en ik bedank Dick  
Passchier voor de hulp. Ook wil ik meneer Klinkenberg en de eigenaar van het  
terrein bedanken dat ik dit gebied mocht inventariseren. 
 

Ruud Rovers 
 

-------------- 
 
NESTKASTONDERZOEK LANDGOED OUD-LEEUWENHORST 1984  
 
Na 10 jaar zijn we weer met een nestkastonderzoek in dit gebied gestart.  
De bezetting van de kasten is duidelijk beter dan tien jaar geleden,  
maar dat kan ook aan het aantal kasten liggen. 
De kasten werden driemaal gecontroleerd. Hieronder volgen de resultaten 
 
EERSTE CONTROLE  
soort   aantal kasten aantal eieren aantal jongen 

Pimpelmees   6   77    -  
Koolmees   8   64    -  
Ringmus   1    7    - 
Bosuil   1    ?    3 
Torenvalk   1     5    - 
Spreeuw   1    4    4 
 
TWEEDE CONTROLE 
 
Pimpelmees   6   23   37 
Koolmees   7   20   43 
Ringmus   1    -    7 
Bosuil   1    ?    2+1 dood 
Torenvalk   1    5    - 
Spreeuw   1    -    4 
 
DERDE CONTROLE 
 
Pimpelmees   5+1 uitgevlogen  17   24 
Koolmees   3+4 uitgevlogen   -   18 
Ringmus   uitgevlogen   -    - 
Bosuil   uitgevlogen   -    - 
Torenvalk   1    1    4 
Spreeuw   uitgevlogen   -    - 
 
Dank 
Langs deze weg willen we nog onze dank uitspreken aan Mr.J.A.G. Baron de  
Vos van Steenwijk voor het verlenen van toestemming om de nestkasten op  
te hangen en aan de Hr.Klinkenberg die ons dit seizoen met raad en daad 
bijstond. En ook aan Dick Passchier, die er in 't bijzonder voor zorgde  
dat alles vlot en goed verliep. 
 

Rob Jansson en Ab Steenvoorden 
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