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Een woordje vooraf. 
 
Deze eerste Strandloper die net in uw bus gleed, kunt u beschou- 
wen als een voortzetting en uitbreiding van het mededelingen- 
blad dat u op geregelde en/of ongeregelde tijden ontving. We  
hopen dat deze Strandloper nog vele malen uw huis zal binnen-  
rennen. Daarvoor is natuurlijk de medewerking van zoveel moge- 
lijk mensen noodzakelijk. We hopen dat niet elk nummer ontsierd  
zal worden door noodkreten om copy. En tenslotte hopen we dan  
ook nog dat de strandloper ertoe zal bijdragen het contact  
onderling en het werk van de vereniging te bevorderen. 
 

    o-o-o-o-o-o-o-o 
 

 
Bestuursmededelingen: 
   
Voorjaarsexcursies. 
Zaterdag 12 april : Knardijk, alleen voor leden. 

Aanmeldingen voor 5 april bij Dhr. D. Pas- 
schier, Egmonderstraat 45,Noordwijk-B.  
Vertrek 6.00 u v.m. van De Punt, 6.10 van  
het Lindenplein. Kosten ƒ7,50 p.p. Jeugdl.  
ƒ4,- 

Zondag 11 mei     : Vogelzang-excursie, ook voor niet-leden. 
Verzamelen a.h. begin rijwielpad Duinweg  
(ingang Staatsbos). 
Vertrek 19.00 u n.m. Duur der excursie ca.  
2 uur. Geen kosten. 

maandag 26 mei : Excursie Z-Hollands Landschap, ook voor 
(2e pinksterdag)   niet-leden. 

Verzamelen bij Huize Dijk en Burg. 
Vertrek 7.00 u v.m. Duur der excursie ca 
1½ uur. Geen kosten. 
 

De volgende waarnemersvergadering zal plaatsvinden bij de heer 
Cramer, Sluispad 5, op vrijdag 18 april, 20.00 uur. 
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K I E V I T S E I E R E N. 
 
De gemoederen van veel vogelvrienden worden momenteel in beroering  
gehouden door de discussie over het al of niet aanbieden van eer- 
ste kievitseieren aan hooggeplaatste personen. Vrijwel iedere krant  
heeft voor- en tegenstanders aan het woord gelaten, waarbij opviel  
dat Friesland wel een zeer uitzonderlijke positie inneemt. Insiders  
hadden eigenlijk ook niet anders verwacht. 

Opvallend bij al dit geschrijf over het eerste kievitsei  
is, dat zeer weinig geschreven wordt over verdere maatregelen ter 
bescherming van de kievit. Met het niet oppeuzelen van het eerste  
eitje bereikt met nog vrijwel niets. Natuurlijk, dit kan een eerste  
stap zijn om helemaal van het eierzoeken af te komen, maar of dit  
de manier is, valt te betwijfelen. Er zijn altijd mensen die pas 
iets laten als het wettelijk verboden is en die net zo lang blij- 
ven rapen tot ze de kans lopen beboet te worden. Het weigeren van  
dat eerste kievitsei doet de echte eierzoeker niets. Hij kan zijn 
eitjes wel kwijt bij hotels en poeliers. Voor ervaren lieden vormt  
het zelfs een aardige bijverdienste. 
In ieder geval heeft de weigering van het eerste ei dit voordeel  
gehad dat er nu weer volop over gediscussieerd wordt. 

In "Trouw" van 19 maart j.l. werd Prof. Klomp er weer eens 
bijgesleept, die zo’n 15 jaar geleden aantoonde dat het eierrapen  
geen nadelige invloed op de populatiedichtheid van de kievit heeft.  
Dit -overigens- uitstekende artikel wordt nog steeds door fervente 
eierrapers misbruikt. De toestand van toen is niet te vergelijken  
met die van nu. De bedreigingen waaraan de kieviten blootstaan,  
zijn toegenomen. Men denkt alleen maar aan de moderne chemische 
bestrijdingsmiddelen die in het agrarisch bedrijf in ruime en  
nog toenemende mate worden toegepast. Meer directe gevolgen onder- 
vindt de kievitenpopulatie door de vervroegde maaitijd op de  
meeste graslandpercelen. Nu is de kievit wel niet de meest opvallen- 
de vogel in het echte hooiland, maar toch broedt een belangrijk deel  
van onze kieviten in hooiland. Tegenwoordig wordt er al in de 2e of  
3e week van mei gemaaid. Door het rapen tot 12 april zijn veel kie- 
viten dan nog niet klaar met het groot brengen der jongen. Ste1  
dat een legsel op 12 april wordt geraapt en dat de vogel op 20  
april weer zit te broeden. Dan duurt het tot 16 mei voordat er jonge 
kievitjes zijn. Deze beestjes lopen dan direct het gevaar door de 
maaimachine onthoofd te worden. 
Het is dan ook op zijn minst noodzakelijk dat de raaptijd tenminste 
één week wordt bekort. Beter is : in april geen eieren rapen. 
De kieviten hebben dan tenminste nog de kans op tijd met hun broed- 
sel klaar te komen. Ook voor de andere weidevogels zal dit gunstig 
zijn, daar er dan van hun vroege broedsels ook iets terecht zal ko- 
men. 

Het wordt de hoogste tijd dat een uitgebreid onderzoek, 
zoals Prof. Klomp dat 15 jaar geleden verrichtte, nu weer wordt uit- 
gevoerd, om na te gaan of de raaptijd bekort moet worden of niet. 
Het RIVON zou hier eens aan wat moeten doen. Een dergelijk onder- 
zoek is tot meer nut van onze avifauna dan een experiment met 
zeer dure raven. 

  J.v.D 
Literatuur : 
Klomp,H. 1954. De terreinkeus van de kievit (Vanellus vanellus L)  
Ardea 42: blz.1-139 
Taapken,J. 1960. Invloed van de droogte op het gedrag van de kievit, 
Vogeljaar 8:4-7. 
Voous,K.H. 1962.De kievitensterfte in de droge zomer van 1959, 
Ardea 50:147-161 
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G I E R Z W A L U W T E L L I N G. 

Zowel in '67 als in '68 is er door een tiental van onze jeugd-  
leden een onderzoekje ingesteld naar het voorkomen van gierzwa- 
luwen in Noordwijk. Hierbij werden voornamelijk de rondvliegende  
vogels geteld op een vaste avond per week. Ook werden geconstateer- 
de broedgevallen aangegeven op een kaartje. Spectaculaire feiten  
zijn uit dit onderzoekje niet naar voren gekomen, maar er is toch  
een aardig overzicht verkregen van het voorkomen en broeden van  
de gierzwaluwen in Noordwijk. 
In verslagen die van het onderzoek zijn gemaakt, zijn in kolommen  
de aantallen rondvliegende vogels per week gezet. Hieruit blijkt  
dat de eerste vogels zo tegen eind april hier weer uit hun win- 
terkwartieren arriveren. Omstreeks half mei is het hele bestand 
weer aanwezig. De aantallen schommelen dan rond de 150 exemplaren. 
Aan het eind van de maand juni worden de eerste jongen in de 
lucht gezien. Het aantal vogels neemt dan iets toe tot ca. half  
juli. Hierna nemen de aantallen sterk af, de vogels zijn dan niet  
meer zo gebonden aan de bebouwing en gaan over het gehele land  
zwerven. 
Het aantal broedgevallen dat is vastgesteld, is ongeveer 30, maar  
zou in werkelijkheid wel eens het dubbele kunnen zijn. Je vraagt je  
af of dit aantal vroeger (b.v. dertig jaar geleden) veel groter  
of kleiner was. Misschien kunnen onze oudere leden hier iets naders  
over vertellen. 
Om het onderzoek nog wat af te ronden, willen we het nog één zomer 
voortzetten, als de jongelui er zin in hebben. 
We willen deze zomer ook, op bescheiden schaal, een proef nemen met 
nestkastjes. De bedoeling is een twintigtal kastjes van verschillen- 
de vorm, op geschikte plaatsen aan te brengen. Voor zover bekend is  
men er hier en daar in het land wel mee bezig, maar er zijn tot nu  
toe weinig resultaten. 
Ondanks het feit dat de gierzwaluw dicht bij de mens verblijft en  
een paar meter boven ons hoofd zijn nest maakt, is het toch een wat 
mysterieuze vogel. Er is nog weinig bekend over gedrag en broed- 
gewoonten. Speciaal het overnachten in de lucht op grote hoogte,  
is een wonderlijke zaak. Reden genoeg dus om deze zomer nog eens  
aandacht te besteden aan de gierzwaluwen. 

W.Baalbergen. 
G I F T I G E  V L I N D E R S 

Nu het in de bedoeling ligt de "Strandloper" op een regelmatig tijd- 
schema te laten verschijnen heeft ondergetekende zijn eigen rubriek 
gekregen. Het is de bedoeling dat ik in deze rubriek over onderwer- 
pen ga schrijven, die niet direct betrekking hebben op onze plaatse- 
lijke avifauna, maar die toch voor elke vogelaar de moeite waard  
zijn om te weten. 
Deze keer wil ik u iets vertellen over een artikel, dat in het fe-
bruarinummer van het Amerikaanse blad "Scientific American" werd 
gepubliceerd. Het was het verslag van een onderzoek van een probleem 
dat al ruim honderd jaar bekend was. Halverwege de vorige eeuw n.l. 
ontdekten enkele natuuronderzoekers op Costa Rica, dat insecten- 
etende dieren en met name insectenetende vogels daar, een bepaalde  
groep vlinders niet in hun menu opnamen. Al spoedig rees de vraag, 
waarom nu juist deze vlinders niet gegeten werden, terwijl andere 
vlindersoorten gretig werden gegeten. 
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Bij het recente onderzoek naar dit probleem werden plaatselijk  
Blue Jays gevangen, een gaaiachtige vogel, waarvan bekend was dat ze  
in de vrije natuur die speciale vlindersoorten als voedsel weigerden.  
Deze gevangen Blue Jays werden nu in kooien geplaatst en men bood  
ze slechts de speciale vlinders als voedsel aan. Nadat de vogels de 
vlinders enige tijd geweigerd hadden, konden ze er na enige tijd hon- 
geren toch toe worden gebracht de vlinders op te eten. Vrijwel on- 
middellijk na de opname echter begonnen de vogels braakneigingen te 
vertonen en werd de opgenomen vlinder grotendeels weer uitgebraakt.  
Bij chemische analyse van een aantal vlinders werden daarin stoffen 
gevonden, waarvan het bekend is dat ze bij warmbloedige dieren het  
effect veroorzaken, een vlug en zwak kloppend hart langzamer en  
krachtiger te laten kloppen, terwij1 als bijeffect braakneigingen ver-
oorzaakt worden. Deze stoffen behoren tot de groep van de hartgluco- 
siden. 
De vraag rees nu waarom deze giftige stoffen, die ogenschijnlijk in 
de lichaamshuishouding van de vlinder geen enkel nut hebben er toch 
in aanwezig waren. 
Bij een onderzoek naar de leefgewoonten van deze vlinders, bleek dat 
de rupsen van deze soort op een speciale groep planten leefden. Bij  
analyse van deze planten vond men dezelfde giffen als in de vlinder, 
kennelijk namen de rupsen van deze vlinder het gif op en bleef dat 
na het ontpoppen in de vlinder achter. 
Men kon nu deze theorie testen door rupsen van deze vlinders op an- 
dere planten te laten opgroeien, planten waarin deze gifstoffan niet 
aanwezig waren. Na het ontpoppen werden nu deze vlinders aan de Blue  
Jays opgevoerd. Na aanvankelijke weigering word ook nu na enige tijd 
hongeren bereikt, dat de vogels de vlinders opaten. De braakneigingen 
bleven nu uit en de Blue Jays accepteerden nu al snel deze vlinders als 
voedsel. Men kon ze weer afschrikken door er een giftige vlinder 
tussendoor te voeren. 
Bij dit interessante onderzoek kwam ook aan het licht, dat één vlinder 
een voor kleinere vogels dodelijke dosis aan hartglucosiden bevat,  
maar dat de vogel wordt gered door de nevenwerking van deze giffen,  
die ervoor zorgt dat de vogel het grootste gedeelte van de vlinder  
weer uitbraakt voordat de dodelijke dosis door de darmwand is opge- 
nomen. Na het braken herstelt de vogel weer snel. De in 't wild leven- 
de vogels blijken dus al snel de ervaring op te doen dat er met deze 
speciale vlindersoort iets is, waardoor ze hem niet in hun menu 
opnemen. 

J.Vink 
 
-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o – 
 
W A A R N E M I N G E N. 
 
Parelduiker  1 ex 22-2 in asiel opgenomen Moerkerk 
Roodkeelduiker  Versch. Exx. in asiel opgenomen  
Fuut 84 ex  3-1 op zee, Hoek 
            ca 1000 ex  7-1 op zee, Hoek 
            ca   400 ex 14-1 op zee, Vink 
Aalscholver 26 ex 23-2 boven zee, Passchier 
  3 ex 22-2 boven zee, Moerkerk 
Roerdomp  1 ex 22-2 Zeereep           v.d.Linden,Vink,v.Dijk 
Wintertaling  8 ex 23-2 ?? Glasbergen 
  4 ex 22-2 boven zee, v.d.Linden 
Smient        ca   50 ex 22-2 overtrekkend, Vink 
  1 ex 22-2 Nw.Leeuwenhorst, Passchier 
 25 ex 22-2 Overtrekkend, Idem 
Pijlstaart  9 ex 22-2 over zee, Vink 
Brilduiker  4 ex 26-1 over zee, Vink 
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Brilduiker  4 ex 10-2 over zee, Cramer 
Grote zeeëend  2 ex  2-1 over zee, Vink 
Zwarte zeeëend 10 ex  4-2 over zee, Verwey 
Eidereend     ca  30 ex 15-1 over zee, v.Dijk 
 18 ex 27-2 over zee, v.d.Linden 
Grote zaagbek  3 ex 15-2 over zee, idem 
Midd. zaagbek  8 ex 14-2 over zee, Moerkerk 
Bergeend  1 ex 15-2 Noorderstrand, Cramer 
  1 ex 22-2 Noorderstrand, Vink 
Grauwe gans   ca 25 ex 12-1 Noordduin, Hoek 
 46 ex 22-2 over zee  N Vink,v.Dijk 
Kolgans 18 ex 12-2 weiland, Boerenburg, v.Dijk 
Brandgans     ca 100 ex 15-2 overtrekkend, Cramer 
Rotgans       ca 100 ex 14-1 over zee, Vink 
Buizerd  1 ex 11-1 Noordduin, Cramer 
  1 ex 18-1 Leeuwenhorst Passchier 
  1 ex 12-2 ,22-2, 28-2 Boerenburg v.Dijk 
Sperwer  1 ex  4-1 Noordduin, Moerkerk 
  1 ex  5-1 Zuidduin, Passchier 
  1 ex 16-1 en 22-1, Noordduin, Deelder 
  1 ex 19-1 Noordwijk-B Cramer 
Blauwe kiekend.  1 ♂ en 1 ♀ Op 22 en 23-2 Noord- en 

Zuidduin, 
Deelder,Vink, 
en Passchier 

Waterral  1 ex  5-1 Zuidduin Verwey 
  2 ex 13-2 Penduin, Baalbergen 
  1 ex 14-2 Zuidduin, Verwey 
  1 ex 14-2 Varkensbos, idem 
  1 ex 15-2 Puik en Duin, Vink 
  2 ex 15-2 Leeuwenhorst, Vink,Glasberg. 
  1 ex 18-2 Zuidduin, Baalbergen 
Bontbekplevier  1 ex 25-2 op strand, Lindhout 
Steenloper  1 ex  2-1 idem,                      Vink,v.d.Linden 
  1 ex  4-1 idem, Moerkerk 
  1 ex  9-2 idem, v.Duin 
  1 ex 10-2 idem, Cramer 
  1 ex 15-2 idem,                  Moerkerk,v.d.Linden 
         1 ex en  2 ex 17-2 idem, v.Dijk 
  3 ex 24-2 idem, v.Sprang 
Bokje  1 ex 10-2 Penduin, Cramer 
Kanoetstr.loper  1 ex  8-2 en 15-2, Noorderstrand, v.d.Linden 
Bonte str.loper  5 ex 15-2 Noorderstrand, idem 
  1 ex 14-2 strand, Moerkerk 
Grote jager  1 ex  3-1 Dood gevonden na verscheidene malen 

levend te hebben waargenomen. 
   Langevelderslag, v.d.Linden 
Gr.Burgemeester  1 ex 17-2 Zuiderstrand, v.Dijk 
Drieteenmeeuw  1 ex 19-1 strand, stookpiet, v.d.Linden 
Steenuil  1 ex  5-1 Zuidduin, Baalbergen 
  1 ex 22-2 Staatsbos, Deelder 
Bosuil  1 ex 19-1 Offem, Cramer 
Ransuil  5 ex  6-1 Staatsbos, v.Duin 
  2 ex 11-1 Noordduin, Cramer 
  2 ex 14-1 Noordduin, v.Duin 
  1 ex 19-1 Noordwijk-B, idem 
  2 ex 19-1 Staatsbos, idem 
Velduil  1 ex 22-2 Zeereep, v.d.Linden 
Oeverpieper  1 ex 15-2 strand, Moerkerk 
Eng. gele kwik.  4 ex 25-1 Noordwijk-B, Moerkerk 
Roodborsttapuit  1 ex 19-1 Zuidduin, Verwey 
Glanskopmees  7 ex  1-2 Leeuwenhorst, Passchier 
Staartmees    ca 20 ex 25-1 Noordduin, Verwey 
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Grauwe gors  1 ex 25-1 Noordduin, Glasbergen 
Geelgors 16 ex 17-2 Noordduin, v.Dijk 
Putter  9 ex  7-1 Boerenburg,         v.dijk-Boomgaardt 
 30 ex 19-1 Zuidduin, Baalbergen 
Sijs  7 ex  4-2 Offem, Verwey 
  5 ex 14-2 idem, idem, 
Frater 35 ex  2-1 Noordduin, v.Duin 
 75 ex 19-1 Zuidduin, Baalbergen 
  2 ex  4-2 Boerenburg, v.Dijk 
Goudvink  1 ex 19-1 Leeuwenhorst, Hoek 
Keep          ca 25 ex 25-1 Noordduin Verwey 

 
 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x 
Alle waarnemingen kunt u sturen naar de heer D. Passchier, Egmonder 
straat 35, Noordwijk. 
U wordt verzocht bij alle waarnemingen nauwkeurig plaats en datum  
te vermelden. Van de meer algemene soorten zal aan het einde van dit  
jaar een overzicht worden geplaatst. Als u uw waarneming niet direct  
in bovenstaande rubriek terugvindt, betekent dit niet dat de heer  
Passchier met uw brief zijn kachel heeft aangemaakt. Alle ingezonden 
waarnemingen krijgen n.l. een plaats in zijn kaartsysteem. Vooral 
broedgegevens van de gewone soorten zijn welkom. 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x 
 
Stookolie. 
 
We hebben allen wel gehoord van de stookolieramp die de vogelstand  
van de Wadden op een gruwelijke manier heeft getroffen. Zoals we ge- 
merkt hebben, liet deze ramp ook op onze breedte zijn sporen achter.  
Op 23 februari 1969 hielden enkele N.J.N-ers een telling over het  
strand van Scheveningen tot Katwijk. De gegevens zijn overgenomen 
uit het blad van District 6 van de C.J.N en de N.J.N. 
 
Zwarte zeeëend 29 Postduif 4 
Alk 21 Merel 2 
Zeekoet 18 Zangvogel 2 
Meeuwen 12 Koperwiek 2 
Fuut  8 Meerkoet 1 
Noordse stormvogel  4   
 
Het totaal aan dode vogels op dit stuk strand : 103. 

    J.v.D. 
 

Aankomstdata zomervogels. 
 
Natuurlijk valt het een ieder op als de eerste tjiftjaf weer zingt  
en de eerste zwaluwen weer door de lucht scheren. Bijgaand formulier  
wil u ertoe bewegen daarvan direct plaats en datum op te schrijven.  
Uit vergelijking van de lijsten kan dan later blijken of u een  
"vroege" dan wel een "late" waarneming deed. In het najaarsnummer  
van de "Strandloper" zal een overzicht komen van de belangrijkste 
resultaten van dit onderzoek. Ook zullen de gegevens doorgestuurd  
worden naar het landelijk onderzoek dat door de C.J.N.,K.J.N. en 
N.J.N gehouden wordt. 
Het spreekt vanzelf dat ook gedeeltelijk ingevulde lijsten van  
waarde zijn. Die ene zwaluw die u zag kan een zeer vroege geweest  
zijn !! I 

J.v.D 
Copy voor de volgende "Strandloper" gaarne vòòr 1 juni naar  
J. van Dijk, Joseph de Veerstraat 42, Noordwijk. 
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A A N K O M S T D A T A  Z O M E R G A S T E N. 
 
Naam waarnemer: 
Adres  ,,  ,, : 
 
Tijd waarin soort soort 1e waarneming 2e waarneming 
normaal terugkeert  dag  plaats dag plaats 
eind maart tjiftjaf     

 zw. Roodstaart     

 boompieper     

begin april boerenzwaluw     

 paapje     

 fitis     

 rietzanger     

 gekr.roodstaart     

 gele kwikst.     

 visdief     

 grote stern     

 tapuit     

half april zwartkop     

 braamsluiper     

 nachtegaal     

 grasmus     

 huiszwaluw     

 oeverzwaluw     

 zwarte stern     

eind april bonte vliegenv.     

 tortelduif     

 tuinfluiter     

 gierzwaluw     

 koekoek     

begin mei gr. vliegenv.     

 gr. klauwier     

 wielewaal     

 spotvogel     

 bosrietzanger     

 
Eventuele bijzonderheden graag op de achterzijde van dit blad. 
Voor 1 juni opsturen naar D. Passchier, Egmonderstraat 45, Noordwijk-B. 




