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VAN DE REDACTIE 
 
Hier ligt hij dan weer voor u, de  
laatste Strandloper van dit jaar. Als  
dit nummer bij u in de bus rolt, zijn  
de pepernoten al bijna op en ruiken  
we in de verte al de geur van olie- 
bollen...... 
 
Daarom wensen wij van de redactie u  
al vast goede feestdagen toe en een 
milieuvriendelijk 1982. 
We hopen -daar zijn we per slot re- 
dactie voor- dat we in het nieuwe  
jaar weer veel pennevruchten van u  
mogen ontvangen..... 
 
Want zo onbekommerd als de spreeuw 
hiernaast zit te zingen, ging het op  
de laatste redactievergadering niet  
toe. Het was wat magertjes allemaal,  
maar met wat bedelen hier en daar  
en wat eigen inbreng, is het toch  
nog gelukt. 

 
Het tekenwerk in dit nummer is van Dick Hoek, de omslag is van Sjaan van Kekeren.  
Zij leverde nog meer bruikbaar materiaal in, dat zult u later nog wel tegenkomen.  
De foraminiferen - schetsen werden bij het artikel geleverd door de schrijver.  
De Atalantaschets door Joanna van Sambeek. 
 
Nu ik het toch over onze trouwe medewerkster Joanna heb; we zijn u nog de op- 
lossing schuldig van de laatste puzzel uit Strandloper nr.2. 
Dat was die puzzel met de oeroude planten die nu nog bestaan. De oplossing was 
 
Lisdodde, Watermunt, Egelskop, Pijlkruid en het gevonden eindwoord was 

GELE PLOMP. 
 

Mevr.v.Sambeek heeft gezegd geen tijd meer te hebben voor het maken van nieuwe 
puzzels. Wij vinden dat eigenlijk wel erg jammer..... 
 
Wat u deze keer ook mist, zijn de Veldwaarnemingen. Er waren nog maar weinig for-
mulieren binnengekomen. Het leek de heer Glasbergen beter om te wachten tot de  
rest van de formulieren ook binnen was. 
U weet het adres: 
J.Glasbergen, P.v.Saxenstraat 7 , 2231 LP Rijnsburg. 
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Verslag van de Waarnemersvergadering op 25 september in het Buurthuis. 
 
Aanwezig zijn 24 leden. 
 
Om 8 uur opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Het ver- 
slag van de vorige vergadering (21-08-81) wordt doorgenomen, waarna goedkeuring 
volgt. 
 
Ingekomen stukken: 
-- Een aantal periodieken en tijdschriften, welke ter inzage worden gelegd. 
 
-- Uit het goed verzorgde jaarverslag van de Jeugdnatuurwacht te Sassenheim blijkt, 
   dat enkele leden van het IVN afd. Noordwijk, zich hebben ingezet voor de begelei-  
   ding van de jeugd. 
 
-- Een verslag van de vergadering van het Vogelasiel. 
 
-- Brief van de Gemeente Noordwijk over de Werkgroep Noordzee wordt voorgelezen.  
   De laatste alinea van deze brief, te weten: "voorts delen wij u mede dat de door 
   u aangehaalde uitdrukking 'vrees voor de verstoring van de openbare orde' een juri-  
   disch begrip is, waarvan de betekenis verder reikt dan in het spraakgebruik 
   eraan wordt toegekend", wordt voor kennisgeving aangenomen. De zinsnede "dat als-  
   nog vergunning werd verleend voor een eenvoudige manifestatie" blijkt noch aan 
   de Werkgroep Noordzee, noch aan de Vereniging te zijn doorgegeven. Besloten wordt 
   om niet verder meer te reageren. 
 
-- Enkele mededelingen: vanuit Schotland en Hamburg over Vakantiereizen. 
 
-- Nieuwe leden zijn: 
   H.G.Paardekooper St.Jeroensweg 20  Noordwijk 
   Noël Aarts  A.Rademakerstraat 61  Noordwijk 
   W.H.M.Goddijn  Schilpdel 15  Noordwijk 
   Als donateur heeft zich opgegeven: 
   G.ten Brink-Frank Leeuwerikstraat 18 Noordwijkerhout. 
 
-- Zaalhuur "de Kuip". De belangrijke verhoging van de zaalhuur in de Kuip zal ook 
   de jeugdafdeling treffen. De penningmeester deelt mee dat hij het bedrag volgens  
   contract heeft voldaan. Blijkt het bestuur van de Kuip nier accoord te gaan met   
   betaalde (te lage) bedrag, dan zal hierop onzerzijds passend worden gereageerd. 
 
-- Over de groenvoorziening in de Gemeente Noordwijk -waarvoor door Kritisch Noord-   
   wijk aan onze vereniging om medewerking wordt verzocht- zal nader van gedach-  
   ten worden gewisseld.  
 
-- De volgende vergadering wordt vastgesteld op 30 oktober 1981 in het Buurthuis. 
 
-- Rondvraag, Enkele vragen betreffende inventarisaties worden beantwoord. 
 
Tijdens de nu volgende pauze is er gelegenheid werkstukken van enkele jeugdleden 
te bekijken. Gedroogde bloemen, meeldraden, stampers, kleine zaadjes en ragdunne 
steeltjes zijn tot een kunstig geheel samengevoegd. Mooi werk! 
De voorzitter dankt de makers voor hun doorzettingsvermogen en het inzicht in  
deze mooie werkstukken. Hij hoopt dat de jeugd op de ingeslagen weg blijkt voort- 
gaan en hun werkstukken aan de ouderen zullen blijven tonen. Jullie zijn altijd 
welkom, zo besluit de voorzitter. 
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Na de pauze volgt een dia-lezing over de Pyreneeën, toegelicht door de voorzitter. 
Een schitterend landschap met prachtige bloemen en planten geven een duidelijk  
beeld van die streek waar een gedeelte van de vakantie werd doorgebracht. 
 
Op een ver gevorderd uur sluit de voorzitter deze bijzonder geslaagde avond. 
 

de secretaris. 
                       -------------- 

 
 

Verslag van de waarnemersvergadering van de Vereniging voor Natuur-en Vogelbescher-
ming te Noordwijk, gehouden op 30 oktober in het Buurthuis. 
 
Toen de voorzitter der vergadering om 20.00 uur opende, waren er 55 belangstellen- 
den aanwezig, om deze avond te discussiëren over de "Ekster". 
Welkom werd speciaal geheten Mevr. G.Bayens, die bereid was een inleiding te hou-  
den over dit onderwerp. 
Alvorens haar het woord te geven, wordt het huishoudelijk gedeelte van de vergade-
ring gehouden. Het verslag van de vorige vergadering (25-09-81) wordt gelezen en  
door de voorzitter toegelicht. 
 
Enkele punten uit het verslag van de Jeugdnatuurwacht uit Sassenheim worden voor-
gelezen. Over de hulp van enkele I.V.N.-leden van de afd. Noordwijk was men zeer te 
spreken. 
 
Enkele verzoeken van natuurvrienden uit Hamburg en Schotland om in Noordwijk een  
dia-lezing te houden en met een aantal belangstellenden o.a. de Knardijk te bezoe- 
ken, zijn beantwoord. We wachten -aldus de voorzitter- hun reakties met spanning af. 
 
De penningmeester nog een toelichting over de verhoging van de zaalhuur in de Kuip, 
waar onze jeugd bijeen pleegt te komen. 
 
Er zijn 4 nieuwe leden en een donateur te melden. 
 
De voorzitter vertelt nog iets over de herbariumbladen die de vorige keer op de 
vergadering te zien waren; er werd ons iets van blijvende waarde getoond. Onze 
waardering moge voor de jongelui een stimulans zijn om op de ingeslagen weg voort  
te gaan. 
 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 20 november in het buurthuis, waar  
Frans van den Berg over Paddestoelen zal praten. Op 22 nov. 1981 zal een excursie 
over hetzelfde onderwerp worden gehouden. Vertrek 13.00 uur vanaf de parkeerplaats 
Duindamse Slag. 
 
Ingekomen stukken: 
Bericht van overlijden van Jan Verwey. Een bericht van deelneming werd inmiddels 
verzonden (zie ook elders in dit blad). 
 
Met dank aan de samensteller van het verslag betreffende het onderzoek naar de gro- 
te Keverorchis in Noordwijk, wordt dit uitgebreide stuk vakwerk ter inzage gelegd. 
(zie ook elders in dit nummer) 
 
Enkele streek- en maandbladen van zusterverenigingen worden ter inzage gelegd. 
 
Een oproep van het Vogelasyl om hulp bij het voederen van vogels, wordt voorgelezen. 
De voorzitter hoopt op leden en/of belangstellenden, die tijd en gelegenheid heb- 
ben bij dit werk te helpen. 
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Rondvraag 
 
Als één van de aanwezigen de samenstellers van een stukje in de Zeekant, betref- 
fende de Vos, wil bedanken, komen de gemoederen los. 
Ondanks alle berichtgeving in de streekbladen, acht de voorzitter het niet het  
juiste moment om in discussie te gaan. Wij willen hiervoor -zo zegt-hij- een  
speciale avond beleggen. Er is al enige malen een poging gedaan de heer Verdonck  
te bereiken, maar dat is tot op heden niet gelukt. 
(Later bereikt de voorzitter vanuit de zaal de suggestie om dan Drs. Jaap Mulder  
uit te nodigen, die jaren lang studie heeft gemaakt van de vos. 
We kunnen nu meedelen dat de heer Mulder zich bereid heeft verklaard, in januari  
1982 een discussieavond te houden over de Vos. Nadere mededelingen volgen in de 
streekbladen.) 
 
Als er verder geen belangrijke punten meer ter tafel komen, geeft de voorzitter 
gelegenheid aan Mevr. Bayens om haar inleiding te houden, over de Ekster. 
Zij heeft deze vogelsoort, tesamen met andere kraaiachtigen jarenlang bestudeerd  
in Haren. 
Via het beeldscherm behandelt zij een aantal punten, die belangrijk blijken te  
zijn voor de discussie, t.w.: dichtheid, voedsel, predatie(opgegeten worden), nest- 
gelegenheid, poductie, sterfte, emigratie en immigratie. 
Door het merken van de vogels was een uitgebreide studie mogelijk. Uit haar betoog 
bleek, dat de zwarte kraaien de grootste vijand van de eksters zijn. Tijdens het 
onderzoek is ook gebleken, dat bosuilen in staat zijn, eksters te slaan. 
Hierna komen de vragen en opmerkingen los; zoals "Wat willen we nu eigenlijk Eksters 
of vogels? Ook persoonlijke waarnemingen worden in de discussie betrokken, waar- 
uit blijkt dat we ons niet blind moeten staren op enkele eksters in onze naaste 
omgeving. Mevr. Bayens toont aan, dat door een jarenlang onderzoek wel enige pun- 
ten duidelijk zijn, doch dat we nog lang niet alles over de ekster weten. 
 
Hierna dankt de voorzitter Mevr. Bayens voor haar interessante lezing. Als blijk  
van waardering overhandigt de voorzitter haar het kersverse boek "Randstad en 
Broedvogels". 
Mevr. Bayens dankt op haar beurt de zaal voor de geanimeerde discussie, waarna de 
voorzitter de vergadering sluit. 
 

de secretaris. 
 
(P.S. zie elders in dit blad een verslag over de Eksteravond -redactie) 
 
 
                       -------------- 
 
 
Tweede I.V.N.-cursus in Noordwijk 
 
Enkele weken geleden is voor de tweede maal in Noordwijk een gidsencursus van het 
Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie gestart. Een groep van ca 35 personen 
zwoegt zo om de 14 dagen een avond in de R.K.-mavo aan de Van Panhuysstraat.  
De cursus wordt voor het overgrote deel gegeven door leden van de afd. Noordwijk 
van het I.V.N. en door leden van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming. 
Meerdere leden verlenen tevens hun medewerking door op te treden als een soort 
mentor. 
De deelnemers komen voor ongeveer de helft uit Noordwijk en voor de andere helft  
(hoe kan dat anders) van buitenaf. Het is een goede zaak dat weer een aantal men- 
sen wat kennis wordt bijgebracht over de natuur en dat zij ook leren hoe ze deze 
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kennis moeten overdragen. Per slot is dat toch één van de voornaamste taken van  
onze verenigingen. 
Eén en ander heeft wel tot gevolg dat de, al min of meer traditioneel geworden  
Groene Cursus wat in het gedrang is gekomen. Wel zijn er plannen om hier komend 
voorjaar iets aan te doen. 
U hoort er nog van, te zijner tijd. 
 
          Willem Baalbergen 
 
 
                       -------------- 
 
In Memoriam Jan Verwey 
 
Dezer dagen kregen wij bericht dat onze oud plaatsgenoot Dr. Jan Verwey is ge- 
storven. 
Hij was een zoon van Albert Verwey, de dichter en schrijver. Hij was een van de  
zeven kinderen. "Een uit zeven" heet ook het aardige boekje dat Jans zuster Mea  
heeft geschreven. Het beschrijft het familieleven van de Verweys op "Villa Nova",  
de nu helaas afgebroken villa op de hoek van de Nieuwe Zeeweg en de Prins Hendrik- 
weg. 
Jan Verwey bracht zijn jeugd in Noordwijk door, en keek daarbij ook naar vogels. 
Het blad "De Levende Natuur" staat omstreeks 1920 bol van artikelen over de 
vogels rondom Noordwijk. 
Met zijn vriend Brouwer (ook dit jaar overleden) stichtte hij in die jaren het 
Vogeltrekstation Noordwijk aan Zee. Het begin van een werkzaam leven in kontakt  
met de natuur. Zijn uiteindelijke werk vond hij op het Zoölogisch Station te Den 
Helder. 
Wij kwamen met Verwey in kontakt bij het samenstellen van het boekje "De Vogels van 
Noordwijk". We gebruikten veel van zijn waarnemingen; hij las ons geschrijf kritisch 
door en schreef een voorwoord in het boekje. 
Later kwam hij naar Noordwijk bij de opening van de tentoonstelling "Nog Natuur in 
Noordwijk?". 
Ook al woonde hij hier al jaren niet meer, de omgeving bleef hem trekken. Via de 
"Strandloper" hield hij zich op de hoogte van wat er zich hier op vogelgebied 
afspeelde. 
Jan Verwey. We bewaren aan hem de beste herinneringen. Het zou een goede zaak zijn 
als we in Noordwijk deze herinneringen op de een of andere manier blijvend zou- 
den kunnen maken. 
 

Willem Baalbergen 
 
 
 

                       -------------- 
 
 
 
STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
Onder deze kop worden we nu ingelicht over het wee, maar-naar ik hoop- vooral het wel 
van de STIchting VOgelasyl NOordwijk. De naam werd vast en zeker bedacht door de 
huidige secretaris van de Stichting, Ees Aartse. 
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STIVONO-NIEUWS: Het vogelasiel tussen augustus en november.  
 
Bouwactiviteiten 
 
De olieramp van de Stylis begin dit jaar, heeft er toe geleid dat het asiel  
aangepast moest worden om de opvang van grote aantallen olieslachtoffers te  
kunnen verwerken. 
De buitenren was niet geschikt om de gewassen en dus natte vogels in onder te 
brengen. De ren was te koud en te tochtig. 
 
Het wassen van de olieslachtoffers vergde zoveel gas, dat de flessen met gas  
steeds in zeer korte tijd leeg waren, en dat kwam altijd op een ongelegen moment.  
Een aansluiting op het gasnet was dan ook van groot belang. 
 
De olie verdween met het waswater in het slootje achter het asiel. Een wel zeer 
milieuonvriendelijke situatie. Het asiel moest op de riolering worden aangeslo- 
ten. 
 
De financiële positie van de Stichting liet toe dat een ingrijpende renovatie  
kon plaatsvinden. 
In de periode augustus tot november werden de volgende werkzaamheden verricht: 
 
1. Het weidevogelhok werd aangesloten op de waterleiding en op de electrische   
   installatie van het asiel. 
2. Vanaf de meterkast van het politiebureau werd ca. 80 meter gasleiding gelegd. 
3. Over een lengte van ca. 50 meter werd het asiel aangesloten op de riolering van 
   het politiebureau. 
4. De buitenren met buitenhokken werden geïsoleerd met glaswol. 
5. Het kozijn van de buitenren werd aangepast en dichtgezet met glas. 
6. Behandelruimte, buitenren en buitenhokken werden centraal verwarmd (er werd  
   dus centrale verwarming aangelegd.) 
 
Deze werkzaamheden konden wij slechts uitvoeren dankzij: de belangeloze medewerking 
van veel vrienden en bekenden. 
De Stichting prijst zich gelukkig dat bij een verzoek om te helpen, deze hulp in- 
derdaad gegeven wordt. Wij zijn allen daar dankbaar voor. 
 
Graag hadden wij ook de buitenren nog betegeld (een geschenk van de AMRO-Bank)  
doch gezien het ver gevorderde seizoen een verhoogde kans op olieslachtoffers,  
zijn de werkzaamheden voor de betegeling uitgesteld tot voorjaar 1982. 
 
Behandeling van de vogels 
 
Ondanks alle aangeboden hulp bij de renovatie van het asiel, zitten we nog wel 
verlegen om mensen die kunnen en willen helpen bij het voeren. 
Nu is het zo dat te weinig mensen te vaak moeten voeren, waardoor dit eerder een 
last dan een lust wordt. 
Een noodkreet om voerders op de waarnemersvergadering van 31 oktober heeft ge-  
lukkig wat verlichting gebracht. Drie personen hebben aangeboden om te helpen. 
Om nog wat meer armslag te krijgen, kunnen we nog best wat meer mensen gebruiken. 
Het verlicht de taak van de zwaar belaste voerders. 
U weet het adres...............W(illem) van der Niet 

 Joh.Holegraafstraat 10 
 telefoon 11711 
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 aanwezig 

op 1 aug. 
gebracht  dood  gelost aanwezig 

op 1 nov. 
Fuut 
Noordse stormvogel 
Jan van Gent 
Wilde eend 
Boomvalk 
Meerkoet 
Grote jager 
Grote mantelmeeuw 
Kleine mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Stormmeeuw 
Kokmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Zeekoet 
Houtduif 
Turkse tortel 
(Postduif/sierduif) 
Bosuil 
Nachtzwaluw 
Kleine bonte specht 
Draaihals 
Kramsvogel 
Zanglijster 
Merel 
Roodborst 
Fitis 
Goudhaantje 
Groenling 
(Zeebravink) 
Huismus 
Spreeuw 
Kauw 
Ekster 
Vlaamse gaai 

- 
- 
- 
9 
1 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
1 
2 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 

1 
1 
2 
4 
- 
2 
1 
2 
3 

   26 
2 

   12 
- 
6 
1 
7 

   14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
1 

- 
1 
- 
3 
1 
- 
- 
2 
3 

   16 
2 

   11 
1 
6 
1 
3 
4 
1 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
2 
1 
1 

1 
- 
2 
9 
- 
2 
1 
- 
- 
9 
- 
1 
- 
- 
1 
4 
8 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
- 
2 
- 
5 
1 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
1 
- 
2 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   21   110    65    56    10 
 
Het percentage vogels dat kon worden gelost in de periode augustus  
t/m oktober 1981 bedroeg 46,8%. 
 
Toelichting 
Uit Katwijk werd weer een aantal traanmeeuwen gebracht. Het bedrijf  
waar volgens zeggen deze meeuwen in een container met visafval zijn  
gekomen, is aangeschreven met het verzoek er te willen op toe zien,  
dat de containers zoveel mogelijk gesloten blijven. Dit bedrijf deelde  
echter mede, dat de containers met visafval overdekt zijn, zodat er  
geen meeuw bij kan komen. Waar deze traanmeeuwen dan wel vandaan  
komen is nog niet bekend, doch er wordt naar gezocht. 
Een groot aantal meeuwen vertoonde weer de nodige botbreuken aan  
vleugels en poten. De meeuwen met gebroken vleugels zijn het best  
te genezen. Ze kunnen niet wegvliegen en worden eerder gepakt, dan  
meeuwen met gebroken poten. Vaak zijn deze wonden dermate verontreinigd  
(soms lopen de maden er uit) dat de kans op genezen minimaal is. 
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Noordse stormvogel 
De verzorging van deze vogel verliep voorspoedig. Op 14 augustus  
werd de vogel op het strand gelost, doch een dag later werd de  
vogel bij de Langevelderslag teruggevonden. Een paar dagen 
later ging hij dood. De Noordse stormvogel werd voor bepaling  
van de doodsoorzaak opgestuurd naar het Diergeneeskundig instituut  
te Doorn. Blijkens de uitslag van dit Instituut is de vogel  
dood gegaan aan een maagwandbreuk vermoedelijk veroorzaakt door  
hagelkorrels. In het lichaam werden namelijk hagelkorrels gevonden.  
Wie op deze vogel geschoten heeft, is uiteraard niet bekend. Mogelijk  
dat op de boorplatforms of op schepen als een soort tijdverdrijf  
zeevogels onder vuur worden genomen. 
 
Jan van Gent 
Op 12 augustus werd een Jan van Gent in het vogelasiel afgeleverd  
die gevonden was in een lege container in Dordrecht. Jan van Genten  
worden zelden boven land gezien en dan nog altijd in de buurt van  
de kust. De Jan van Gent had wat kleine wondjes die hij opgelopen  
had bij zijn onvrijwillig verblijf in de container. Op 19 augustus  
is de Jan van Gent met succes losgelaten. 
Op 14 oktober werd in de zeereep een Jan van Gent gevonden met  
een stuk visnet om zijn kop en in zijn bek. Deze vogel was kennelijk 
bij het vissen in een net verdaagd. De vogel heeft geluk gehad, 
want vaak verdrinken de vogels omdat zij zich niet weer kunnen  
losmaken. Vissen was er voor de Jan van Gent niet meer bij.   
Het was onmogelijk om de gevangen vissen door te slikken, omdat  
een draadje van het visnet in de weg zat. Uitgeput is hij in de  
zeereep verdaagd en gelukkig gevonden. Op 24 oktober is de Jan  
van Gent in blakende gezondheid gelost. 
 
Boomvalk 
De boomvalk werd op 31 juli in een kas achter de Molenstraat  
gevonden. De vogel was gewond, omdat hij een paar keer flink tegen  
de glazen ruiten was gevlogen. 
Kennelijk had de vogel inwendig nogal wat schade opgelopen, want  
op 3 augustus is de valk doodgegaan. 
 
Grote jager 
Een niet alledaagse gast was de Grote jager. Deze roofmeeuw was  
licht met olie verontreinigd. Na een verblijf van 12 dagen in  
het asiel kon de vogel op 24 oktober met succes warden gelost. 
 
Zeekoet 
De stormperiode van 7 t/m 10 oktober zorgde voor een aantal  
olieslachtoffers, hoewel de hoeveelheid vogels gelukkig meeviel.  
Het blijft een moeilijke zaak deze vogels te redden. 
 
Bosuil en Kleine bonte specht 
Beide soorten werden het slachtoffer van het verkeer. De Bosuil  
heeft nog even geleefd, doch de Kleine bonte specht was al dood  
toen hij het asiel werd binnengebracht. 
 
Jonge vogels 
In de zomermaanden worden vaak jonge vogels binnengebracht, die  
door onervarenheid of omdat ze nog niet goed kunnen vliegen  
door mensen worden opgepakt. De Fuut hebben we dezelfde dag  
weer losgelaten, omdat hij ergens tegenaan gevlogen was en wat  
versuft aandeed. De Meerkoeten liepen te wandelen op een drukke  
verkeersweg. De vogels maakten een afwezige indruk en konden zo  
gepakt worden. Na een paar dagen werden ze in de polder losgelaten.  
De Merels en Turkse tortels kunnen vaak nog niet goed vliegen. 
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Na een paar dagen rust in het vogelasiel en goed voer zijn ze vaak weer in  
staat om zelf hun kostje op te scharrelen. 
 
Trekvogels  
 
In het najaar, als de trek begint, worden vaak vermoeide of gewonde trekvogels  
binnen gebracht. De jonge vogels kunnen vaak de lange reis naar het zuiden niet  
aan en vallen recht uit de lucht. 
Een bewoner van de Quarles van Uffordstraat zag een Goudhaantje als een dood  
blad voor zijn raam langs gaan. De vogel leefde nog toen hij hem oppakte en in  
de warme kamer begon hij zelfs weer te vliegen. In het vogelasiel is hij 's avonds 
toch dood gegaan. Vermoedelijk uitputting. 
De Nachtzwaluw werd op 7 augustus versuft in het asiel gebracht. Vermoedelijk was  
de vogel tegen een windscherm gevlogen. De vogel mankeerde verder niets en kon een 
dag later worden losgelaten. Ook de binnengebrachte Draaihals kon na rust en wat  
voer spoedig worden gelost. 
De Kramsvogel en de Spreeuw waren minder gelukkig en gingen spoedig nadat ze wa- 
ren binnengebracht dood. 
 
Uiteraard is dit een kort overzicht. Over wat men mee kan maken bij het behande- 
len van vogels, is een boek te schrijven....... misschien doen we dat ook nog wel 
eens........ 
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 
secretariaat: 
Joh.Molegraafstraat 6 
2201 LK Noordwijk 

 
 
                       -------------- 
 
 
 
Een nieuw tijdschrift : HUID EN HAAR 
 
Volgend jaar zal er een nieuw tijdschrift op de markt komen, n.l. Huid en Haar.  
Het is een tijdschrift voor zoogdierstudie en zoogdierbescherming; het staat  
onder redactie van Jaap Taapken, bij velen uwer wel bekend van het "Vogeljaar".  
het formaat van Huid en Haar zal ongeveer hetzelfde zijn als van het Vogeljaar,  
het verschijnt 5 keer per jaar met een totaal van ca. 240 pagina's. 
Het tijdschrift wil wetenschapsmensen en geïnteresseerden in die 5 nummers  
op de hoogte brengen van nieuwtjes, onderzoeken, nieuwe literatuur, nieuws uit de 
regio, enzovoort. 
Ook aan de randgebieden zal aandacht worden besteed, zodat het tijdschrift goed 
leesbaar is voor wetenschappers, studenten en serieus geïnteresseerden. 
Het tijdschrift heeft zich reeds verzekerd van de medewerking van specialisten op 
zoogdiergebied en van allerlei werkgroepen die zich bezig houden met de inlandse 
zoogdieren en zich hiervoor inzetten. 
De abonnementsprijs voor 1982 zal zijn f 17,50, welke vooraf betaald moet worden  
op giro 27 07 408 t.n.v. Mevr.J.J.M. Ameling-Leemreijze te Didam onder verm. Van 
"nieuw abonnee Huid en Haar. 
 
De lovende woorden hierboven heb ik niet zelf bedacht maar komen uit een mij toe- 
gestuurde folder met het verzoek er in de STRANDLOPER aandacht aan te besteden. 
Dat heb ik bij dezen gedaan.  

Coby 
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De Breedbladige Wespenorchis 
 
Je loopt hem erg gauw voorbij, de Breedbladige Wespenorchis. En toch is het een  
plantje om even stil bij te staan. 
Ik denk dat het door zijn bescheiden kleuren komt, dat men er gauw aan voorbij  
loopt, het orchideetje heeft namelijk bijna geheel groene bloemen met een ietsje 
bruin erin. Bovendien hangen de bloemen met de openingen omlaag, zodat de plant  
van bovenaf gezien helemaal groen is en eerder op een grasspriet lijkt dan op een 
orchidee. 
 
De Epipactis latiflora (latiflora = met brede bladeren) komt vrij algemeen in  
onze Noordwijkse Noordduinen voor, je kunt hem op zandige plaatsen vinden, naast 
paden en soms zelfs in paardepaden (wat een woord!). 
Als je hem wilt zien bloeien moet je in juli-september maar eens gaan kijken.  
Ga maar niet kijken op plaatsen waar 
veel konijnen te vinden zijn, want dan 
vind je vrijwel zeker alleen maar 
afgevreten of doorgeknaagde exemplaren. 
Niet alleen ko-nijnen zijn van invloed 
op de groei van de Breedbladige 
Wespenorchis, ook het weer ken hem 
parten spelen. 
In en na een erg droog voorjaar kunnen 
de zaden moeilijk of helemaal niet 
ontkie-men, zodat er maar weinig planten 
tot groei en bloei overgaan. 
 
Het is en blijft een vreemd gezicht om 
een orchidee in een paardepad te zien 
groeien, maar ach beter in een paardepad 
dan in een stukje afgerasterd duin waar 
niemand hem ken bewonderen. 
 
Roel Freke 
 

 
 
                       -------------- 
 
 
De Grote Keverorchis in Noordwijk  
 
Evenals in voorgaande jaren heeft E.Aartse een verslag gepubliceerd betreffende  
het voorkomen van de Grote Keverorchis (Listera ovata) in Noordwijk. Alle waar- 
nemingen van 1981 zijn vastgelegd samen met de weersomstandigheden en een beschrij- 
ving van de vindplaatsen. Van de vindplaats in de duinen tussen Noordwijk en Katwijk 
is een vegetatie-opname bijgevoegd. 
Het is gebleken dat het weer een gunstige invloed op de groei heeft gehad. Van de 
invloed van de droogte uit 1980 was niets meer te merken. Nieuwe vindplaatsen wer- 
den er dit jaar niet ontdekt, één plaats werd van de lijst afgevoerd. Op de groei-
plaats aan de Nora-weg was de vegetatie zo hoog geworden, dat men hier geen Grote 
Keverorchis hoeft te verwachten. Het aantal bekende vindplaatsen tussen Katwijk en de 
Langevelderslag is nu 10; in totaal werden 191 planten aangetroffen. 
 
Voor verdere inlichtingen of een exemplaar van het verslag, kunt u terecht bij  
de auteur. (Joh.Molegraafstraat 6, Noordwijk)        
 

redactie    
 
                       -------------- 
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DE TREKVLINDER ATALANTA 
 
In Nederland is de trekvlinder Vanessa Atalanta een zeer bekende vlinder. Hij be-
hoort tot de grote dagvlinderfamilie Nymphalidae, die bestaat uit meer dan 4.000 
soorten. De soorten uit deze familie zijn vaak opvallend gekleurd en sommige soorten 
zijn hier zeer algemeen, zoals de Grote en de Kleine Vos. 
 
De Atalanta is een vrij grote, fraaie soort met een spanwijdte van 50-60 mm. Ter- 
wijl bij de meeste Europese dagvlinders mannetje en wijfje duidelijk van elkaar 
verschillen, zien bij de Atalanta beide seksen er hetzelfde uit. De bovenkant van  
de voorvleugel is zwart, met een ononderbroken oranjerode band over de middencel naar 
de binnenrandshoek en witte vlekken bij de apex. De onderkant vertoont een vrijwel 
gelijke band, en witte vlekken onder de bruine vleugelpunt. 
De bovenkant van de achtervleugel in donkerbruin met een brede oranjerode ach-
terrandsband. De onderzijde vertoont een bruingemarmerd patroon met aparte zwar- 
te vlekken, die er uit zien als de cijfers 8 en 1; de Atalanta wordt daarom in 
Nederland ook wel Nummervlinder genoemd. 
 
Dagvlinders kunnen op hun trekvluch- 
ten lange afstanden afleggen. Een ge- 
deelte van de achtervleugel overlapt  
de voorvleugel en geeft deze steun  
bij het vliegen. De vliegsnelheid bij 
vlinders varieert met hun bouw; de 
Nymphalidae zij snelle, krachtige 
vliegers, die bij een doelgerichte  
vlucht 16 tot 40 km per uur kunnen  
maken. 
  
De Atalanta trekt altijd alleen en  
nooit in troepen, zoals bijvoorbeeld  
zijn familielid de Distelvlinder. 
De naam Atalanta is door Linnaeus 
gekozen uit de mythologie. Daar was  
het een vrouwelijke jager. Het ver-
spreidingsgebied strekt zich uit  
over heel West-Europa en Klein-  

 
 

 

Azië tot Iran, Noord Afrika en Noord Amerika tot Guatemala. 
In de lente vliegen Atalanta's uit het gebied rond de Middellandse Zee naar het 
noorden, in de herfst zien wij hier in Nederland hun tweede generatie. Ten noorden 
van de Alpen, in Engeland en in Nederland zijn de overlevingskansen van overwin-
terende exemplaren klein. Alhoewel sommige vlinders proberen in de herfst weer  
terug te keren naar het zuiden, is niet bekend of zij hun broedplaatsen in Zuid 
Europa en Noord Afrika weten te bereiken. 
  
Zoals bij alle insecten, bestaat een volwassen vlinderlichaam uit drie delen:  
kop, borststuk en achterlijf. 
De kop draagt de zintuigelijke organen: de roltong, tasters, ogen en antennes.  
De roltong bestaat uit twee buizen die met elkaar verbonden zijn; wanner de tong  
niet in gebruik is, is hij opgerold als een horlogeveertje onder de kop. Aan elke 
kant van de tong bevindt zich een taster (palpen), die ook geuren waar kan nemen. 
Daarachter liggen de twee samengestelde ogen, elk bestaand uit duizend facetten  
die samen het beeld vormen. Het gezichtsveld is hierdoor zeer breed, maar niet erg 
nauwkeurig. Door de bijzondere lichtgevoeligheid nemen de ogen waar, hetzij de 
ultraviolette stralen welke worden afgegeven door de nektardragende bloemen, het- 
zij bewegingen waardoor de vlinder gewaarschuwd wordt voor gevaar. 
De antennen zijn belangrijk als zintuig en als evenwichtsorgaan. 
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Het borststuk bestaat ook uit drie delen, die elk aan de buikzijde een paar po- 
ten dragen. Aan het tweede en derde deel zijn respectievelijk de voor- en de 
achtervleugels gehecht. Bij de Nymphalidae zit het gehoor in "zakjes" aan de ba- 
sis van de vleugels. 
 
De poten bestaan uit een onbeweeglijke heup, een kleine verbindingsring en ver-
volgens het bewegelijke gedeelte bestaand uit de dij, de scheen en de voet. De  
voet bestaat uit 5 leden en heeft gewoonlijk klauwtjes aan het uiteinde, waarin  
zich het smaakgevoel bevindt. (Als de voeten in contact komen met een zoete stof 
ontrolt de tong zich in een reflex.) 
 
Wat het voedsel betreft: de vlinders geven de voorkeur aan nectar. Via het  
stuifmeel van bloemen komen zij aan de benodigde eiwitten. Noodzakelijke zouten 
vinden zij b.v. in gewoon water uit plassen op wegen en paden en misschien heeft  
u ook wel eens een vlinder zien neerstrijken op de mensenhuid, om daar wat tran-
spiratievocht op te zuigen. 
Nymphalidae in 't bijzonder worden ook aangetrokken door de uittredende sappen van 
rottend fruit, mest of aas. 
 
Minstens even belangrijk als voedsel, is het vocht dat ze nodig hebben om hun  
snelle uitdroging te voorkomen. Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen dat ze  
van het hete en droge zuiden in het voorjaar naar het koelere noorden vertrekken. 
Toch kunnen vlinders niet zonder zon, want die verwarmt de spieren en de tempe- 
ratuur ervan levert energie op om te vliegen. 
Om die reden rusten Nymphalidae vaak uit met hun vleugels gespreid in de zon.  
Zo zag ik op 10 september in Noordwijk een Atalanta rusten in de namiddagzon op  
twee meter hoogte stijf tegen de (plastic golfplaat) muur van een zomerhuisje aan  
de Duinweg. 
 
Dat was de eerste die ik dit jaar zag. Vier dagen later zag ik er twee, die zich  
te goed deden aan een Hemelsleutel. Op 19 september zag ik één rustend op een jon- 
ge ligusterstruik aan de drukke Havenstraat in Noordwijkerhout. In de tuin aan de 
Duinweg verscheen tussen de regenbuien door ook nog één die op een rozenstruik 
uitrustte. 
 
Ook over de vleugels van de vlinders valt wat te vertellen. Ze zijn bedekt met  
rijen kleine schubben die dakpansgewijs liggen. De kleur van de schubben wordt 
veroorzaakt door de verschillende pigmenten. Glans en weerschijn-effecten worden 
veroorzaakt door de structuur van de schubben zelf. Pigmenten kunnen worden ver-
oorzaakt door chemische processen in de vlinder of worden op genomen uit de 
voedselplanten van de bepaalde rupsen. De voedselplant van de Vanessa-rupsen  
is de Brandnetel (Urtica), vandaar de rode en oranje pigmenten in de Atalanta.  
Rode en oranje kleuren worden door de predatoren van de vlinders als waarschu-
wingskleuren beschouwd. Zeer terecht overigens, want ze kunnen giftige stoffen,  
o.a. hartgiften, waar de vogels b.v. ziek van kunnen worden. 
 
Van groot belang voor een vlinder is zijn mogelijkheid tot camouflage. De onder- 
zijde van de vleugels is vaak vaal gekleurd met schaduweffecten. Zo ook de Atalanta 
met de onduidelijke bruine tekening en de vlekken. Tijdens de rust houden dagvlinders 
hun voorvleugels strak samengeklapt boven de rug en op die manier worden ze op-
genomen in de achtergrond. Als de schubben vochtig worden, verdwijnt de glans ervan. 
In Voorhout fladderde op 26 september een Atalanta door de regen naar mijn achter- 
tuin toe. Hij kwam rusten op een ijzeren klem onder een uitstekend balkon. Zijn 
opgevouwen vleugels, donker door het weer, vielen in 't geheel niet op tegen het 
doffe ijzer. Dit was de laatste Atalanta die ik dit jaar zag. 
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In het verleden had ik deze vlinders nooit opgemerkt. Misschien door onoplettend- 
heid of misschien door de aantalsschommelingen die jaarlijks op kunnen treden of 
misschien door een kombinatie van beiden. 
De grootte en de schoonheid van de Atalanta zetten mij er toe aan een "stukje"  
over de vlinder te schrijven. Dat het stukje nogal lang uit is gevallen, is te  
wijten aan het feit dat ik er veel literatuur voor doorgenomen heb. 
Eén en ander wil niet zeggen dat alles al bekend is van deze vlinders. 
De vroegere classificatie van de soorten vlinderfamilies is nu vrijwel helemaal 
opnieuw ingedeeld, na veel onderzoek. 
In de wetenschap blijven er nog vragen over het gebruik van aparte zintuigelijke 
organen, als ook over de balts en het veroorzaken van geuren en geluiden met 
bijbehorend gedrag. Wat betreft de rupsen, van sommige soorten is zelfs de voed-
selplant niet eens bekend. 
 
Natuurlijk is niet iedere vlinder een trekvlinder. Onder de vlinders variëren  
de trekbewegingen al net zo zeer als bij de vogels. Hoe oriënteren ze zich op gro- 
te afstanden? Dit laatste blijft één van de grootste mysteries in het gedrag  
van de dagvlinders. 
 

J.v.Sambeek -Roberts 
 
Literatuur: 
L.G.Higgins,N.D.Riley: Elseviers Vlindergids, A'dam-Brussel 1953 
U.Parenti: Butterflies and Moths, Orbis Publishing Limited, London 1972 
T.C.Emmel,R.de Jong: Spectrum Vlinderboek, Utrecht-Antwerpen 1975  
R.Goodden: De kleurijke Wereld van de Vlinders, ICOB, Hoofddorp 1977  
W.Dierl-W.J.Kabos: Insecten, Thieme & Cie, Zutphen 1979 
 
 
 
                       -------------- 
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Grootscheeps onderzoek om vlinders te behouden 
 
In Nederland komen 73 soorten inheemse dagvlinders voor, of eigenlijk kwamen voor, 
want in de afgelopen 25 jaar zijn vrijwel zeker 8 soorten uitgestorven, 12 andere 
soorten zeldzaam geworden en de rest is in aantal achteruitgegaan. Slechts één 
vlindersoort, de Grote Vuurvlinder valt onder de beschermde diersoorten. Het is 
echter duidelijk dat er beschermende maatregelen nodig zijn voor de andere soor-  
ten. In december 1980 is er een groot, drie jaar durend onderzoek naar dagvlinders 
van start gegaan. Met behulp van ca 160 vrijwilligers in het gehele land wordt nu 
getracht een overzicht te krijgen van de stand van de vlinders en wordt onderzocht 
welke maatregelen genomen zouden moeten worden. Het merendeel van de dagvlinders 
leeft in schrale, kruidenrijke graslanden en aan de randen van houtwallen en bossen. 
Deze begroeiingen zijn o.m. door de intensivering van de landbouw (meer kunst- 
mest, diepere ontwatering, schaalvergroting) en door de verstedelijking schaars 
geworden. Van een groot aantal soorten (vlinders) zijn nog slechts enkele exempla- 
ren over in natuurreservaten. Sommige van deze terreinen zijn waarschijnlijk te klein 
om de soorten duurzaam in stand te houden. Bovendien zijn deze vlinderpopulaties  
van andere populaties gescheiden door onoverbrugbare afstanden en veel barrières  
in de vorm van wegen, streken met intensieve landbouw en stedelijke gebieden. 
Vlinders kunnen vaak een weg niet passeren omdat de lucht boven het asfalt een te 
hoge temperatuur heeft en te veel door de voorbijrijdende auto's in beweging 
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wordt gebracht. 
De eerste resultaten van een verplaatsingsonderzoek wijzen uit, dat de meeste  
soorten zich maar weinig verplaatsen. Een uitzondering hierop vormen ondermeer  
de Kleine Vos, Atalanta en Koolwitjes. Parelmoervlinders, Blauwtjes en Dikkopjes  
zijn echter sterk aan één plaats gebonden. Van de Blauwtjessoorten zijn er al  
drie (die vroeger in Limburg voorkwamen) uitgestorven. Zeer bedreigd zijn o.a.  
het Dambordje, de Rouwmantel en de Nijmeegse Kapel. 
 

   Leidse Courant 24-09-81 
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DE EKSTER 
 
ONBEKEND 
MAAKT 
ONBEMIND 
 
Maar ook 
 
BEKEND 
MAAKT  
ONBEMIND 

 
 
Zoals al eerder in dit blad te lezen was, organiseerde onze vereniging op vrijdag  
30 oktober in het verenigingsgebouw (dat heet voortaan Buurthuis!) een discussie- 
avond over de Ekster. Hiervoor was een deskundige bij uitstek uitgenodigd, n.l.  
Dr. Gert Baeyens. Zij is biologe en onlangs gepromoveerd op een studie over het 
sociale gedrag van de Ekster. Jarenlang heeft zij met een team van medewerkers  
de eksterbevolking van Haren (Gr.) en omgeving bestudeerd. Nu is zij werkzaam in  
de duinen, van de Gemeentewaterleiding Amsterdam. 
 
Al voor Gert Baeyens met haar betoog kon beginnen, ontspon zich een discussie over  
de vraag of de Ekster schadelijk is voor de zangvogelstand. Ook de vossenstand, 
waarover de laatste tijd in de plaatselijke pers weer flink is geschreven, bleek  
een zeer aktueel onderwerp, waarover de meningen al even verdeeld waren als over  
de invloed van de Ekster. 
Gelukkig werd besloten de eigenlijke discussie tot na de lezing te bewaren. 
 
Zoals bij alle vogelsoorten, wordt ook bij de Ekster de dichtheid van de populatie 
bepaald door een groot aantal factoren. B.v. de hoeveelheid beschikbaar voedsel,  
de aanwezigheid van nestgelegenheid, de emigratie en de immigratie, de concurrentie 
van andere soorten en de aanwezigheid van predatoren. 
Om een inzicht te krijgen in deze factoren werden alle eksters van de populatie  
bij Haren gemerkt, zodat ze in het veld van elkaar te onderscheiden waren.  
Vervolgens werd de "taal" van de eksters bestudeerd, waarbij verschillen in het ge- 
drag van jonge en volwassen vogels werden opgespoord. Elk eksterpaar blijkt in een 
bepaald woongebied te leven (territorium), waarin geen enkele soortgenoot wordt 
geduld. Wel zwierven er elk jaar groepjes eksters rond, die niet tot broeden kwamen, 
en er ook geen duidelijk territorium op na hielden. Deze vogels hadden over het 
algemeen een lagere "sociale status". De jonge mannetjes vestigden zich meestal 
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in de nabijheid van het ouderlijk territorium, terwijl de jonge vrouwtjes meestal 
naar andere gebieden emigreren. Bij de keuze van een territorium bleken bepaalde 
gebieden favoriet: het betrof hier terreinen waar de eksters minder vaak ge- 
stoord werden door zwarte kraaien, b.v. vanwege de grotere dekking van bomen en 
struiken of door de aanwezigheid van menselijke activiteiten. (bij wegen en wo- 
ningen e.d.) Zwarte kraaien zijn schuwer dan eksters en wagen zich niet zo dicht 
onder de mensen. Het is gebleken dat zwarte kraaien grote invloed kunnen hebben  
op de broedresultaten van de ekster. In de minst favoriete territoria (dus met  
weinig dekking van bomen en struiken en ver van menselijke activiteiten) was het 
broedsucces zeer gering door verstoring van zwarte kraaien. 
Het is dan ook waarschijnlijk dat het afschieten van kraaien bij Haren het ge- 
volg zou hebben gehad, dat de eksterstand zou zijn toegenomen. Eksters kunnen  
zich tegen kraaien beschermen door dichter bij huizen en dergelijke te gaan  
broeden en door hun nest te voorzien van de welbekende overkapping. 
 
Aan het begin van de discussie werd door (een duidelijke niet-eksterliefhebber) 
iemand de vraag gesteld: "Wat willen we nu eigenlijk: Eksters of zangvogels?"  
Spoedig bleek dat deze zaak zo eenvoudig toch niet ligt. Eksters roven soms de  
eieren en jonge vogels van de zangvogels, maar tot nu toe is uit geen enkele onder-
zoeking naar voren gekomen, dat er een verband bestaat tussen de dichtheid van  
de eksterpopulatie en de dichtheid van de zangvogelstand. De schadelijkheid van  
de ekster is dus nog nooit bewezen. 
 
Over het nut van de ekster is wel iets bekend. Eksternesten worden door roofvo- 
gels als b.v. Boomvalk, Torenvalk en Ransuil dankbaar in beslag genomen, zodat de 
ekster de woningnood onder deze soorten vermindert. Vaak leveren de vogels lang- 
durig strijd om zo'n nest. Het is wel eens voorgekomen dat een uil al een ei 
had gelegd in een nest, toen het daarna weer door de ekster terug veroverd werd. 
 
Dat het afschieten van eksters in een beperkt gebied niet zinvol is, bleek uit  
een proef die in de Betuwe werd gehouden. Aan een jagersvereniging werd gevraagd  
alle eksters in een bepaald gebied uit te roeien. Aldus geschiedde, maar na een  
jaar was dit effect volkomen te niet gedaan alle opengevallen territoria werden 
prompt bezet door eksters afkomstig uit andere gebieden. 
 
Het was een leerzame avond. Maar al te vaak blijkt, dat het ingrijpen van de  
mens, met welke goede bedoelingen soms ook, uit onwetendheid meer schade dan voordeel 
voor de natuur opleveren. 
 
Na afloop van de avond werd er nog even stevig door gediscussieerd.....over de 
VOS..... 
Binnenkort hoopt het bestuur ook hierover een discussieavond te organiseren. 
 
 
de redactie 
 
                       -------------- 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
 
MIDAS DEKKERS OVER NATUURBESHERMERS 
 
Er bestaan enorm uiteenlopende meningen bij mensen van de dierenbescherming en  
bij mensen van natuurbescherming. 
Dierenbeschermers maken zich bezorgd over het lot van het individuele dier, natuur-
beschermers over het heil der soorten. Als een mus op vreselijke wijze mishandeld 
wordt, zal de natuurbeschermer dat in principe niet erg vinden, want er zijn al 
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te veel mussen en op de plaats waar die mus heeft gebroed, komt nu misschien wel  
een bontgekelkt driebaardstuitpiepervlekkertje. Natuurbeschermers zijn toch meer een 
soort postzegelverzamelaars die des te meer waarde hechten aan een diersoort  
naarmate er minder van zijn. Al dat gelul over natuurlijk evenwicht. Neem nu de 
Panda. Elk kind in Nederland kent de Panda en wil er zelfs nog een rijksdaalder  
voor uit zijn spaarpotje halen. Er zijn nog een paar honderd Panda's en die zitten 
ergens in een ver land wat stom aan Bamboe te knagen. Zou het erg zijn voor het 
natuurlijk evenwicht als de Panda verdwijnt? Natuurlijk niet. 
Het natuurlijk evenwicht wordt gemaakt door Jan met de Pet: Spreeuwen, Mussen, 
Konijnen en Egels, die wij met honderdduizenden op de weg plat rijden. 
 

aldus Midas Dekkers in 
Vrij Nederland, 10-09-81 

 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
DE BEVER KAN IN ONS LAND EEN DEEL VAN HET NATUURBEHEER OVERNEMEN 
 
De Stichting Tarpan, die onlangs enkele wilde paarden (wild wel enigszins tussen 
aanhalingstekens) in ons land heeft ingevoerd, heeft het initiatief genomen om  
de Bever zijn plaats in de Nederlandse natuur terug te geven. De mogelijkheden wor- 
den momenteel in overleg met Staatsbosbeheer onderzocht. 
Evenals de paarden, zouden de bevers een natuur beherende taak moeten krijgen. Men 
denkt aan uitzetten in bijvoorbeeld de Biesbosch en in bepaalde veengaten in  
Noord-Nederland. De bevers kunnen hier helpen de rietvelden en moerassen in stand  
te houden. 
In vroeger eeuwen was de bever een vrij algemene verschijning in Nederland. Door  
een intensieve bejaging is het dier in 1827 uitgeroeid. In andere Europese landen 
zijn al enige tijd geleden met succes bevers uitgezet, ondermeer in het Rhône- 
gebied en in Zweden. 
Eén van de oprichters van de Stichting Tarpan heeft onlangs een bezoek gebracht  
aan een bever-fokkerij in Polen. Hier worden bevers gefokt en aan het buitenland 
verkocht voor natuurbeheersmaatregelen. 
De stichting verwacht niet dat het bij paarden en bevers zal blijven. Men ziet  
ook mogelijkheden voor dieren als Wisenten op de Veluwe of Elanden in de Oost-
vaardersplassen, die ook hier kunnen bijdragen aan de verscheidenheid van de  
natuur. 
 

Leidse Courant 24  
24-09-31 

 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
ZWARE STRAFFEN VOOR HET UITHORSTEN VAN GIERVALKEN 
 
IJslandse Giervalken blijven aantrekkingskracht uitoefenen op onverlaten. Nadat  
in de zomer van 1977 drie jonge Giervalken op het vliegveld werden aangetroffen,  
en in 1978 de IJslandse politie twee Duitsers in hechtenis nam, omdat ze zich  
met allerlei klimgerei dagenlang in de buurt van de horsten ophielden, was het de 
afgelopen zomer weer raak. Drie Oostenrijkers werden tot geldstraffen veroordeeld  
en het land uitgezet, nadat ze gepoogd hadden negen jonge Giervalken het land uit  
te smokkelen. De IJslandse regering gaat in het vervolg vrijheidsstraffen opleggen 
voor het uithorsten. In het Deense parlement zijn vragen gesteld naar de achter-
gronden van het feit dat op 24 september 1979 een Deense valkenier in Genève  
aan een Saoedisch vorst twee Groenlandse Giervalken kon overhandigen. 
 

Vogels nr. 6, 1981 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
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FORAMINIFEREN 
 
Genieten de fossiele voorvaders en -moeders van de thans in zee levende dier- 
soorten in amateurkringen al geen erg grote belangstelling, bij de Foraminiferen  
is dit voor de recente dieren zelfs minimaal. 
 
Begrijpelijk is dit wel, gezien het feit dat voor een goede waarneming een  
microscoop nodig is vanwege hun wat priegelige omvang. Met een goede 8x-loupe  
is er toch al veel aan te onderscheiden. 
 
Ondanks hun nietigheid betreft het toch een belangrijke diergroep, daar hun voor- 
komen in het diepzeeslik veel kan vertellen over ouderdom, klimaatschommelingen,  
etc. In de laboratoria van de aardoliemaatschappijen zijn het dan ook zeker geen 
onbekenden. 
 
Wat zijn nu Foraminiferen? Het zijn ééncellige zeediertjes, welke een schaal be-
zitten, die uit verschillende kamertjes is opgebouwd. Dit is op de onderstaande, 
opengewerkte exemplaren goed te zien. 

 
Meestal is de schaal opgebouwd uit kalk, soms echter uit zandkorrels. De kamertjes 
van het scelet zijn via een opening in de tussenwand met elkaar verbonden. Hier- 
aan danken zij hun wetenschappelijke naam (foramen = gaatje, ferre = dragen:  
dus "gaatjesdrager"). 
 
 

 

Het scelet (1) is gevuld en bedekt met 
protoplasma (2 en 3), waarin zich cellicha-  
men bevinden, die voor de verschillende 
lichaamsfuncties zorg dragen. Uit de 
schaal steken schijnvoetjes (4), welke zich 
vertakken en soms weer samengroeien. De  
functies zijn: vangen van een prooi (5),  
hulp bij het verteringsproces, wegwerken  
van afvalstoffen, hulp bij de schaalbouw, 
verplaatsing en vasthechten op de onder- 
grond. 
 
De voeding bestaat uit klein dierlijk  
voedsel, algen en bacteriën. 
Foraminiferen leven in bijna alle soor- 
ten zout- en brakwatermilieus in enorme 
aantallen, soms meer den 10.000 exx per 
vierkante meter zeebodem. 
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Thans zijn er ruin 30.000 soorten bekend, met zeer verschillende vormen. Deze 30.000 
soorten zijn wegens hun overeenkomst ondergebracht in ca 1.200 geslachten welke weer 
onderverdeeld worden in ongeveer 100 families. 
Enkele van de meest voorkomende schaalvormen worden hieronder afgebeeld waarbij 
meteen duidelijk hoe gevarieerd hun verschijningsvorm kan zijn. 

 
Voor zover thans bekend, kwamen de eerste soorten in het Cambrium voor (ca 480 miljoen 
jaar geleden) en hebben ze zich tot op heden weten te handhaven, in de hoop dat u de 
beestjes ook een blik waardig wilt keuren, door een handje schelpzand op het strand 
eens goed op hun aanwezigheid te bekijken. 
 

E.D.V.Kekeren 
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KORTE TERUGBLIK OP DE NAJAARSEXCURSIE NAAR TEKEL 
 
Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer een najaarsexcursie georganiseerd  
naar één van de waddeneilanden. Het was zeker tien jaar geleden, dat we met onze 
vereniging naar Texel zijn geweest, en daarom werd het plan opgevat, de kennis- 
making met dit eiland te hernieuwen. 
 
Vrijdagmiddag 4 september vertrok een groot gezelschap (60 personen) richting  
Den Helder, alwaar de veerboot dit gezelschap over zou brengen naar dit terecht 
beroemde vogeleiland. Ons onderkomen, een grote kampeerboerderij, lag vlak bij de 
aanlegplaats van de boot, zodat de auto's op de vaste wal konden blijven. 
Na aankomst werden we allen door de beheerder op strenge wijze toegesproken aan  
de hand van de huisregels, die ons ogenschijnlijk nauwelijks enige bewegingsvrij- 
heid garandeerden. Achteraf viel dat allemaal nogal mee, zonder dat de beheerder  
zich zorgen hoefde te maken. 
 
De volgende morgen begon met een uitgebreide excursie langs en rond de Mokbaai.  
Het begon langzamerhand vloed te worden, zodat de vogels zich steeds beter lieten 
bekijken. Het zou te ver voeren hier alle vogels te vermelden die we in de baai 
zagen, maar van de steltlopers, de ruiters en de strandlopers waren verschillende 
soorten aanwezig. Tussen de scholeksters door zagen we ineens een geheel wit exem- 
plaar lopen, kennelijk een albino. Enkelen uit ons gezelschap wisten te vertellen  
dat deze spierwitte scholekster hier al geruime tijd vertoeft. 
 
Over de dijk in de richting van Den Hoorn was het weiland soms bezaaid met grote 
groepen goudplevieren, die zojuist uit IJsland, Noorwegen en andere hoog gelegen 
streken aangekomen waren. Verschillende exemplaren hadden nog de prachtige zwart 
getekende borst. In het meertje De Petten was nog een visdief op zijn nest te zien. 
 
De tocht werd voortgezet in de richting van de duinvalleien De Geul en de Hors-
polders, die gedeeltelijk onder water staan. Verschillende eendensoorten zoals 
Smienten, Bergeenden, Eidereenden, Pijlstaarten enz. konden worden waargenomen. Ook 
de plantengroei was, ondanks het vergevorderde seizoen, nog volop de moeite waard: 
Parnassia bloeide nog uitbundig en hier en daar vonden we duizendguldenkruid en 
Rondbladig Wintergroen. 
 
De zondag was voor iedereen vrij. De meesten huurden alras een fiets om zodoende  
ook andere streken van Texel te gaan verkennen. Een deel van de groep volgde de  
dijk langs de wadkant via Oude Schild, Dijkmanshuizen, Oosterend tot aan de Bol.  
Aan de binnenzijde van de dijk zijn verscheidene meertjes, waar allerlei soorten 
steltlopers fourageren. Bijzonder mooi waren te zien een Krombekstrandloper en  
enkele Kluten. Deze vogels werden op de gevoelig plaat vastgelegd, zodat we te  
zijner tijd weer een ledenvergadering kunnen vullen. Bij Oude Schild brachten we  
een bezoek aan het "hoge bergje", een (al zeer oude) heuvel, met daaromheen glooiend 
landschap in het verder zo vlakke Texel. Op dit terrein zijn mooie bossages met 
zangvogels te vinden. 
 
Een ander gedeelte van het gezelschap volgde de Noordzeekant meer met zijn duinen  
en binnenduinbossen. Vooral rond De Koog zijn prachtige houtopstanden te vinden. 
 
Zondagmiddag 6 september werd deze excursie, die mede geslaagd was door het mooie 
nazomerweer, besloten en keerde een ieder weer huiswaarts. 
Speciale dank werd gebracht aan Dick Passchier, die de leiding over deze excursie  
had en die door zijn inzet zeker had bijgedragen tot het welslagen van deze ex-
cursie. 
 

C.M.J.Verweij 
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Witte Scholeksters op TEXEL 
 
In aansluiting op het stukje van Kees Verweij een korte opmerking over de (witte) 
Scholeksters op Texel. 
De Scholekster behoort tot de 5 meest algemene broedvogels van Texel. Hun aantal 
wordt geschat op 3200 paar (Dijksen en Dijksen 1977). 
In de trektijd is het aantal uiteraard veel groter. In de "Vogels van Texel" wordt 
het totaal aantal geschat tussen 70.000 en 82.000 exemplaren (Van Orden, Dijksen en 
Dijksen 1968). 
De Scholeksters op Texel broeden het liefst op weiland in de nabijheid van water  
of wad, maar ook nemen ze genoegen met bollenland en schapenweiden. Vroeger viel  
de merkwaardige nestelplaats op de nok van de bekende schapenboeten nogal op, maar 
sinds deze opvallende schuurtjes niet meer met graszoden op de nok gedekt worden. 
Wel wordt nog gebroed op de Texelse "tuunwaltjes"  bij de Hoge Berg, nabij Den  
Burg. 
Wat betreft de Witte scholeksters. Er is eigenlijk geen tijdvak aan te wijzen, waarin 
er geen witte scholekster voorkwam. Albino scholeksters zijn al omstreeks 1900  
Bekend. 
De scholeksters van Texel zijn vrijwel zonder uitzondering standvogels, dit blijkt 
uit ringonderzoek. 
Uit dat ringonderzoek blijkt ook dat scholeksters (en dus ook witte scholeksters) 
zeer oud kunnen worden. Ter illustratie twee voorbeelden: 
a. als nestjong geringd op 14-07-32 op de Schorren; teruggemeld op 07-08-47, 
   dood gevonden op Texel 
b. als 1e jaars vogel geringd op 08-07-39 op de Schorren; teruggemeld op 23-05-64 
   als verkeersslachtoffer(!) te De Cocksdorp. 
Voor mijn idee is de witte Scholekster bij de Petten al wel een jaar of 12 oud,  
wat gezien de ouderdom die deze vogels dus kunnen bereiken, heel wel mogelijk is, 
maar het kan ook zijn dat het hier al weer om een jong van de oude vogel gaat. 
Gegevens hierover heb ik niet kunnen vinden. 
In De Koog is overigens een huis, dat al sinds jaar en dag "De witte Lieuw" heet 
(Lieuw is de Texelse naam voor Scholekster). 
 
Gegevens zijn afkomstig uit: 
De Vogels van Texel, door Chr.v.Oreden, A.J.& L.J.Dijksen (1968) en  
Texel vogeleiland, door A.J.& L.J.Dijksen (1977) 
 

Coby van Dijk 
 
 
                       -------------- 
 
LANDELIJKE ASIELDAG OP 14 NOVEMBER 1981   
VOOR VOGELASIELS, DIE ZICH ONDERMEER  
BEZIG HOUDEN MET OLIESLACHTOFFERS. 
 
Op verzoek van een aantal vogelasielhouders 
werd op 14 november j.l. een speciale asiel- 
dag gehouden voor asielhouders die min of  
meer regelmatig geconfronteerd worden met 
stookolieslachtoffers. Deze slachtoffers val-  
len voornamelijk onder de Zeekoeten, Alken, 
futen en Roodkeelduikers. Met name de afge- 
lopen winter zijn verscheidene vogelasiels  
–vooral langs de kust- overvallen door het 
grote aanbod van deze stookolieslachtoffers. 
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In sommige gevallen werden soms duizenden exemplaren aangedragen. Ondanks het vele 
werk dat aan het schoonmaken en verzorgen werd besteed, was het resultaat helaas  
niet geweldig. De meeste vogels hadden reeds zo'n lange tijd in olievlekken op  
zee rondgedobberd, dat zij als reddeloos verloren moesten worden beschouwd. 
 
Deze gebeurtenis, die welhaast een ramp te noemen is, heeft ieder asiel doen af-
vragen, hoe de verzorging van stookolieslachtoffers met meer effect ter hand ge- 
nomen kan worden en hoe bij calamiteiten een grote toevloed van slachtoffers 
opgevangen kan worden. 
 
De dag begon met een bezoek aan het asiel van het Vogelrampenfonds te Haarlem.  
Men beschikt daar over een ruime accommodatie en over ruime hulpmiddelen om de 
stookolieslachtoffers te wassen, te drogen en verder te verzorgen. Er is een groot 
bassin van beton, waar de vogels in steeds vers en schoon water kunnen vertoeven.  
Een idee wat ons bijzonder trof, was een serie droogcabines waar gewassen vogels  
een tijd lang neergezet kunnen worden en waar ze via een warm luchtkanaal ge- 
droogd worden. In ons vogelasiel gebeurt dit drogen één voor één met de (hand)-  
föhn, wat uiteraard zeer tijdrovend is. Via een thermostaat wordt de temperatuur 
onder controle gehouden terwijl er ook een tijdklok is waarmee de droogduur kan 
worden ingesteld. 
 
Na dit bezoek vertrok het hele gezelschap naar Noordwijk, naar ons eigen asiel. 
Tijdens de rondgang in ons asiel kregen we de indruk, dat men de accommodatie 
bijzonder wist te waarderen en dat men ons systeem om het water geregeld van 
voldoende zuurstof te voorzien, voldoende te laten doorstromen en voortdurend te 
filteren, zeker voor navolging vatbaar achtte. Het idee van een volledige cen- 
trale verwarming ontlokte bij velen bewonderende kreten. 
 
Tegen de middag kwamen wij in Café-Restaurant De Wels aan de A.v.Rooyenstraat.  
Na de lunch aldaar gaf de heer De Haan een overzicht van de voornaamste ele- 
menten, die zijn opgenomen in het ontwerp-olierampenplan, dat onlangs in opdracht  
van het rijk werd samengesteld. Bij de totstandkoming waren ondermeer Rijkswater-
staat, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming betrokken. Na deze toelichting van de  
heer De Haan, die sprak namens Vogelbescherming (officieel de Vereniging tot 
Bescherming van Vogels), gaf de heer Caspers een uiteenzetting van de taak van 
Rijkswaterstaat in het kader van de bestrijding van de olievervuiling op zee.  
Via geregelde vluchten (het vliegtuigje was de laatste weken zeer aktief, zoals  
hier vanaf het strand kon worden waargenomen) over de Noordzee tracht men vervui- 
lers op te sporen en ze waar mogelijk te laten vervolgen. Het afgelopen jaar zijn  
er weer ettelijke overtreders geverbaliseerd. Over vervuiling vanuit boorplat- 
forms zijn nog geen duidelijke gegevens. De verkenningsvluchten worden helaas  
alleen nog maar vanuit Nederland gedaan, zodat nog niet de hele Noordzee kan  
worden gecontroleerd. 
De heer Boere, van Staatsbosbeheer, ging vervolgens nog wat nader in op de uit-
werking van het olie-rampenplan. De bedoeling is ondermeer dat per provincie  
dit plan wat meer gedetailleerd wordt ingevuld en dat de opvang van vogels en  
de organisatie van de reddingsoperaties min of meer komen te vallen onder een 
provinciale coördinator. Bij deze nadere invulling wordt gekeken naar de plaat-
selijke opvangmogelijkheden van b.v. de vogelasiels. Het spreekt voor zich dat  
deze invulling geschiedt in nauwe samenspraak met de betreffende asiels.  
Aangeroerd werd ook het wetenschappelijke onderzoekbureau onder leiding van de  
heer Swennen op Texel. De heer Swennen doet reeds jaren lang onderzoek aan zee-
vogels, ook waar het het effect van de olievervuiling op zeevogels betreft.  
Hij beschikt over een zeer uitgebreide en doeltreffende accommodatie en hij is  
bereid zeevogels in de laatste verzorgingsfase "uit te wennen" en eventueel nader  
te bekijken. De heer Swennen legt op het ogenblik de laatste hand aan een soort 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 23 – 
 
handleiding voor het behandelen en loslaten van olieslachtoffers. 
Naar deze bevindingen van de heer Swennen wordt door de diverse asiels met zeer  
grote belangstelling uitgezien, want het laatste woord over de meest doeltreffen- 
de methode is vast en zeker nog niet gesproken. 
 
Ook uit de verschillende vragen die na de inleidingen werden gesteld, bleek dat 
hierover zeer uiteenlopende meningen bestaan. Er zijn er die er de voorkeur aan  
geven de vogels zo snel mogelijk te wassen, zodat ze verder geen olie kunnen 
inslikken. Anderen zijn de mening toegedaan, dat men ze beter eerst een poosje met 
rust kan laten en dat ze in het zand al een belangrijk deel van de olie kwijt- 
raken. 
Ook de wijze van voeren was verschillend bij de diverse asiels. 
Men was het er over eens dat zolang men de vogels niet, dan wel met grote moeite  
kan laten ringen, en er derhalve ook niets te zeggen valt via de terugmeldingen,  
men ook moeilijk iets kan zeggen over de meest effectieve manier van werken.  
Een krachtig pleidooi om de benodigde medewerking te krijgen van het Vogelring-
station was ons inziens dan ook zeer op zijn plaats. 
 
Eén van de duidelijkste konklusies was, dat het succes van het herstel van een 
besmeurde vogel voor bijna 100 % afhangt van het feit of de betreffende vogel  
zijn verenkleed weer geheel waterdicht kan krijgen. Dit is soms een zeer langdu- 
rig proces, dat de vogel zelf op gang moet brengen door middel van het poetsen  
van zijn verenkleed. Het insmeren of toedienen van bijvoorbeeld zonneolie is  
geheel uit den boze, omdat men niet geheel de juiste samenstelling van het "vo-
gelvet" kent. Het blijkt nog al eens dat vogels door toediening van "vreemde"  
vetten extra vatbaar zijn voor allerlei ziekten. Meer gericht onderzoek naar  
de doodsoorzaak via het Diergeneeskundig Instituut te Doorn werd krachtig be- 
pleit. Dit kan soms uitsluitsel geven over het feit of de doodsoorzaak zou  
kunnen liggen aan een foutieve behandeling of b.v. aan een ziekte die de vogel  
al onder de leden had voordat hij in mensenhanden "viel". 
 
Dank zij deze dag raakten wij weer in contact met diverse andere asielhouders,  
die hun eigen ervaringen aan ons doorgaven. Naast de leerzame inleidingen en de 
vruchtbare discussie die daarop volgde, achtten wij ook deze meer informele uit-
wisseling van groot belang. 
 

Namens het bestuur van de Stichting Vogelasiel 
  C.M.J .Verweij 
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STEUN NODIG VAN DE OVERHEID VOOR OPVANG VAN VOGELS 
 
De heer Rijchert, sinds een jaar of 10 vogelasielhouder te Groesbeek, vindt dat er 
een openbare discussie moet komen over de financiële positie van de 124 vogel- 
asiels die Nederland rijk is. "De manier waarop overheidinstellingen ons behandelen 
lijkt nergens op. Wettelijk gezien kunnen we op geen enkele manier aanspraak ma- 
ken op financiële ondersteuning. Er zijn wel door de overheid voorwaarden ge- 
steld (vergunning van het min.v.C.R.M.), maar zodra je over geld begint te pra- 
ten is er niemand thuis. Het moet allemaal pro deo gaan en in feite wordt er  
misbruik gemaakt van het feit dat je als dierenbeschermer het werk toch niet zal 
laten. Omstreeks 1970 ontstonden er veel asiels, omdat de justitie nergens heen kon 
met haar in beslag genomen dieren. Vooral de laatste jaren is het publiek erg be- 
kend geworden met het bestaan van de asiels. Als de overheid door middel van de 
vogelwet en de Natuurbeschermingswet maatregelen treft, zal zij ook de consequenties 
daarvan moeten dragen. De opvang van de beschermde diersoorten wordt zonder enige 
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hulp overgelaten aan natuurminnaars. Bij het Ministerie van CRM komt een woord-
voerder niet verder dan de constatering dat er sprake is van een groot probleem. 
Iedere houder van een  vogelasiel kampt met grote, financiële problemen. Hij moet de 
dieren die gebracht worden, onderbrengen in een passende behuizing, hij moet ze be-
handelen en verzorgen. Daar komt nog bij dat veel werk niet in geld is uit te 
drukken: je kunt niet of slechts kort met vakantie, er moet altijd iemand  zijn  
voor de telefoon en er moet altijd iemand zijn die de dieren aanneemt". (Voor 
Noordwijk geldt gelukkig: goed dat de politie er is, in dit geval-red.) 
De heer Rijchert ontvangt wel schenkingen van gemeente- en particulieren, maar toch 
moet hij een groot deel van de kosten uit eigen zak betalen. Eénmaal per jaar  
stuurt hij aan de  omringende gemeente een declaratie voor de gemaakte kosten, maar 
de gemeenten vinden over 't algemeen, dat zij aan liefdewerk geen boodschap hebben. 
80% van de binnengekomen dieren zijn het slachtoffer van menselijk handelen (ver-
keer, vergif, etc.) Om hoeveel dieren het jaarlijks gaat is niet bekend.  
Dat in 1980 bij 121 asiels alleen al ruim 15.600 vogels werden binnengebracht,  
kan misschien een aanwijzing zijn. 
 

de Volkskrant, 27-10-81 
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Op 10 november jongstleden werd in een ochtendbijeenkomst op het provinciehuis  
in Den Haag het eerste exemplaar van het boek Randstad en Broedvogels door de 
Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland aangeboden aan de Commissaris van de  
Koningin in de provincie Zuid Holland. De aanbieding in het provinciehuis was  
wel op zijn plaats omdat de provincie zeer veel geld in het project gestoken  
heeft. 
Onder de ruim honderd aanwezigen waren ook mensen van de pers. In diverse lande- 
lijke dagbladen heeft inmiddels een (goede) recensie gestaan. De diverse vogel-
tijdschriften moeten nog volgen. 
Het boek is verkrijgbaar in de normale boekhandel voor de prijs van f 31,75.  
Het is ook te bestellen door overmaking van ditzelfde bedrag op giro 277620  
t.n.v. J.v.d.Straaten te Tilburg. 
Tenslotte is het voor afhaalprijs ook nog te krijgen bij J.v.Dijk, L.Hellenberg- 
hof 32, te Noordwijk aan zee. De prijs is dan f 25.50. 
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