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Bestuursmededelingen 
 
Excursie: 
Op zaterdag 23 mei a.s. 's avonds hebben we een "vogelzang" ex- 
cursie in het bos van het landgoed Offem. 
Aan deze rondleiding kan alleen worden deelgenomen door leden en  
donateurs van onze vereniging. 
We komen bij elkaar bij de ingang aan de Nieuwe Offemweg en ver- 
trekken vandaar om 19.00 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, 
 
Waarnemersbijeenkomst: 
De bijeenkomst voor waarnemers is voor de maand juni vastgesteld 
op vrijdagavond, 12 juni. 
Voor deze vergadering gaan we naar de familie Vink, Boerhavelaan 58, 
Leiden (tegenover het acad. ziekenhuis). 
 

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

Vreemde Vogels 
 
Zoals de meeste lezers, heb ook ik een verlanglijstje met min of  
meer zeldzame en zelfs algemene vogelsoorten, waarmee de eerste  
ontmoeting nog moet volgen. In de afgelopen maanden zijn een aantal  
van deze wensen in vervulling gegaan en de manier waarop dit gebeur- 
de deed me dit stukje schrijven. 
Om nieuwe soorten vogels te zien en te leren kennen, kunnen we ze 
natuurlijk opzoeken op die plaatsen, waar ze algemeen voorkomen,  
hetzij in hun broedgebieden, hetzij in hun winterverblijfplaatsen,  
en vakanties lenen zich daar uitstekend voor. Helaas doe je dat  
slechts 'n enkele keer per jaar. Maar opwindender is het om deze  
vogels vlak bij huis bij toeval tegen te komen. Dat we aan de kust  
wonen, maakt deze kans groot; we liggen n.l. op de belangrijkste  
trekroute van onze zonzoekende vrienden en kunnen vele soorten te  
zien krijgen, vooral in voor- en najaar. Daarvoor zijn echter vele  
duin- en strandwandelingen noodzakelijk. 
De waarnemingen waarover ik wilde schrijven zijn echter niet bij  
toeval gedaan. Regelmatig hoor je tijdens een praatje met een an- 
dere vogelaar :"Joh, als je die of die vogel wilt zien, moet je naar  
die of die plaats gaan; daar heb ik hem al verscheidene malen ge- 
zien". En legio zijn de keren dat ik op die en die plaats 
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vergeefs heb gezocht. Maar nu, binnen betrekkelijk korte tijd, is het 
me vier maal wel gelukt na zo'n tip. 
De eerste was de paarse strandloper, iedere winter aanwezig op de  
pieren bij IJmuiden, maar op het strand zelden waargenomen. Volgens  
enkele leden van de vereniging zat er al een hele week een exem- 
plaar op Noordwijks strand, iets ten noorden van de vuurtoren. Dus  
's avonds na het eten (in augustus kan dat) eropaf, en werkelijk,  
hij zat er nog steeds. 
Ongeveer twee weken later excursie naar de Knardijk. Bij Muiderberg  
moest al vele weken een flamingo verblijven. Hoewel niet van alle 
waarnemingen, welke de laatste tijd geregeld gedaan worden, gezegd  
kan worden of het zuiver wilde dan wel ontsnapte vogels zijn, moet  
het toch een interessante belevenis zijn zo'n sierlijke vogel in  
de vrije natuur tegen te komen. En werkelijk, we hebben 'm prachtig  
kunnen waarnemen. 
Toen ik tijdens deze excursie hoorde van de aanwezigheid van een 
zwartkopmeeuw die zich al een week lang ophield op Noordwijks  
strand verwachtte ik niet, deze óók te ontmoeten. Na een paar dagen  
ging ik toch eens kijken en het geluk was met mij: de zwartkopmeeuw  
was er nog steeds. 
Enkele maanden later hetzelfde: de hier zeldzame appelvink was ge- 
zien in Leeuwenhorst, dus er op af. Hoewel bij deze soort sprake was  
van een kleine invasie naar het westen, stond ik er toch wel van te  
kijken, dat mijn bezoek ook deze keer niet voor niets was geweest.  
Het merkwaardige van deze waarnemingen is, dat het alle min of meer 
zeldzame gasten betrof, welke zich langere tijd op dezelfde plaats 
ophielden. Hoewel dit verklaard kan worden door de aanwezigheid van 
een geschikt biotoop en van voedsel, was ik dit niet gewend. 
Voor de paarse strandloper is trouwens het biotoop ook niet gewoon,  
deze heeft zeker de voorkeur van pieren. Opmerkelijk is wel, dat  
enkele maanden later nogmaals een ontmoeting met deze grappige  
strandloper plaats vond; dit exemplaar was echter de volgende dag  
reeds doorgevlogen. 
De waarneming van de zwartkopmeeuw heeft me nog iets geleerd boven- 
dien. Als ik het strand bezoek, dan is het gewoon dat er vele kok- 
meeuwen aanwezig zijn, die flink wat voedsel kunnen vinden tussen  
de schillen en de dozen, die menig badgast zo nodig denkt te moeten 
achterlaten. En aangezien een kokmeeuw maar doodgewoon een kokmeeuw 
is, heb ik er meestal weinig aandacht voor. Als er dan een zwartkop- 
meeuw tussen zit, welke niet zò opvalt tussen de kokmeeuwen, is de kans 
groot, dat deze over het hoofd (of liever over de kop) wordt ge- 
zien. Op zoek naar die zwartkopmeeuw, heb ik dan ook alle kokmeeuwen 
aangekeken, totdat ik in een van de laatste meeuwen op het strand  
duidelijk de zwartkopmeeuw herkende. En het is niet bij die ene  
waarneming gebleven. 
Sindsdien schenk ik weer meer aandacht aan de doodgewone vogels als 
meeuwen, spreeuwen en mussen, niet alleen om de kans op een bijzondere 
waarneming te vergroten maar ook omdat deze vogels toch altijd in- 
teressant blijven om te zien. 
 
       H. v.d. Linden 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Schandaal in Italië: Vogelvangst weer toegestaan!! 
 
Kort voor de opening van het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970, 
in februari in Straatsburg, is een door de Italiaanse regering voor- 
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gestelde wetswijziging van kracht geworden, waarbij de sinds 1969  
bij de wet verboden vogelvangst met netten wederom wordt toegestaan, 
zij het met enkele beperkingen. 
Terecht beschrijft de WWF (World Wildlife Fund) dit besluit als een 
teruggang tot de "Middeleeuwen van de Natuurbescherming". Het is een  
ware cultuurschande en -volgens de Engelse Times- een perverse bij- 
drage aan het natuurbeschermingsjaar. Volgens de vroegere ervaringen  
is te verwachten, dat deze herinvoering van de vangst in ongeveer  
3 000 over het gehele land verspreide "vogelstations", jaarlijks een 
opbrengst zal geven van 10 000 000 (tien miljoen) zangvogels, meest 
doortrekkers uit andere landen: een nieuwe zware tol voor de Europese 
vogelstand. 
Het is betreurenswaardig dat nog heden ten dage deze massale vogel- 
vangst in landen als Italië en België- en niet alleen daar- voorkomt,  
Het WWF, welks president, Prins Bernhard, nog onlangs bij regering en, 
volksvertegenwoordiging van Italië er opaangedrongen had het besluit  
niet te nemen, zal samen met andere internationale natuurbeschermings-
organisaties tegen deze wet via alle hem ter beschikking staande 
kanalen protest aan tekenen. 
Het doden en vangen van inheemse vogels werd in Italië op 2 augustus 
1967 bij ministerieel besluit verboden. Een weinig populaire maatre- 
gel in een land waar de jacht op kleine zangvogels altijd een popu- 
laire sport is geweest. In juni 1969 hebben -vermoedelijk onder druk 
van de publieke opinie: vox populi, vox dei- 36 senatoren een wets- 
ontwerp ingediend, waarbij de vogelvangst weer wordt toegestaan, zo- 
genaamd om te voorzien in de behoefte aan sier- en kamervogels.  
Zowel van de zijde van de weidelijke jagers als van de kant van de 
natuurbeschermers is tegen dit voornemen protest aangetekend. 
De bezwaren die daarbij naar voren werden gebracht, waren 4 in getal: 
1. 50 % der gevangen vogels sterft reeds in de eerste maand, 
2. na een jaar is nog slechts 20 % in leven, 
3. doordat alleen mannetjes als kamervogel in aanmerking komen,  
   wordt het natuurlijk evenwicht tussen de seksen verstoord, 
4. controle op de vangplaatsen is in de praktijk onmogelijk. 
 
(Uit Panda-nieuws, uitgave van de WWF, 6e jaargang nr.7, maart 1970) 
 
Mezen onderzoek 69-70. 
 
Evenals vorig seizoen kunnen we ook nu weer gegevens publiceren,  
opgemaakt uit het onderzoek naar het in groepsverband voorkomen van 
mezen. 
Hiervoor werden 42 tellingen in totaal verricht, waaronder enkele 
interessante van andere waarnemers, waarvoor uiteraard onze harte- 
lijke dank. 
Voor de tellingen werd wekelijks een gedeelte van het Z.H.L en 
het Staatsbos uitgekamd. 
Het totaalbeeld van het afgelopen seizoen geeft grote verschuivingen 
weer in vergelijking tot het voorgaande seizoen, waar de warme zomer  
en najaar en de koude winter niet vreemd aan zullen zijn. Groepen van  
enige betekenis werden uitsluitend in de herfst waargenomen, en dan 
nog alleen in SB. 
De koolmees en de zwarte mees werden meermalen met 30 tot 40 ex. 
bij elkaar gezien en ook de staartmezen dansten dikwijls met 20  
stuks gelijk door de takken. Doch bij het naderen van de winter  
waren deze grotendeels verdwenen en was er daarna nauwelijks meer 
een concentratie te bespeuren. 
Deze twee seizoenen geven een dusdanig verschillend beeld dat er 
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van een vergelijk geen sprake is. We kijken dan ook met spanning 
uit naar wat het volgende ons zal brengen. 
 
koolmees            

pimpelmees            

kuifmees            

zwarte mees           80-100% 

staartmees           60- 80% 

glanskopmees           40- 60% 

goudhaantje           20- 40% 

boomkruiper           0- 20% 

 ko pi kui zw st gl go bo    

 
Hierboven ziet u een overzicht, van het procentsgewijs voorkomen  
van soorten in een groep. 
Voor wie dit staatje niet helemaal duidelijk is, nog een voorbeeld.  
Gaan we van koolmees horizontaal tot boomkruiper vertikaal, dan  
vinden, we een blanco vakje, dus 0-20 %. 
Van boomkruiper horizontal tot koolmees vertikaal echter een ge- 
heel zwart vakje, dus 80-100 %. 
M.a.w., zien we een boomkruiper, dan hebben 80-100 % kans een kool- 
mees in zijn gezelschap aan te treffen. Maar omgekeerd hebben we  
maar 0-20 % kans een boomkruiper bij een groepje koolmezen te  
zien. 
Een korte beschrijving van de bij dit onderzoek betrokken mezen  
volgt hieronder: 
koolmees :De meest voorkomende soort in de al eerder genoemde 

       terreinen als broed- en standvogel. Komt percentage- 
       gewijs het meest voor in het ZHL, (nestkasten). 

pimpelmees  :In aantal bezet deze de tweede plaats. Komt evenals de 
 koolmees het meest voor in het ZHL (eveneens door de   

  aanwezigheid van nestkasten). Broed en standvogel. 
kuifmees :Broed- en standvogel, uitsluitend in het Staatsbos 

 met 3 à 4 paren in het gebied tot de Duindamse slag. 
zwarte mees :Trek- en zwerfvogel, niet broedend.  

       Komt in het najaar veel en in de winter zeer weinig  
 voor, zowel in ZHL als in SB. 

staartmees  :Heeft vanaf 1966 eenmaal gebroed (verstoord). Wordt in  
 najaar en winter vrij veel in grote groepen gezien  
 in beide gebieden. 

glanskop :In het SB zelden, in het ZHL met twee paren als stand- 
 vogel. 

goudhaantje :Veel geziene wintergast in het Staatsbos. Er is sprake  
 van één broedgeval in 1966. 

boomkruiper :In beide terreinen buiten het broedseizoen met 1 of 2  
 paren voorkomend. Geen broedgeval vastgesteld. 

Het gemiddeld aantel mezen per groep bedroeg dit jaar 11, tegen 6  
in het vorig seizoen. Een wel zeer duidelijk verschil dus, wat ver- 
klaarbaar is uit het feit dat de grote mezengroepen die zich het  
afgelopen najaar ophielden in het Staatsbos, in het geheel geen haast 
maakten hun weg zuidwaarts te vervolgen. Daartegenover staat dat er  
in de afgelopen winter vrijwel geen groep kon worden geteld. De  
periode 68-69 geeft echter een zeer regelmatig patroon van meest- 
al kleine groepen. 
In het eerste verslag van het mezenonderzoek (zie juni nr.'69) 
hadden we ons de vraag gesteld: slapen de mezen in groepen en zo ja, 
waar ?  
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Om te pogen hierop een antwoord te vinden, werden -ofschoon rijkelijk  
laat, 't was al januari- de nestkasten van het ZHL onderzocht.  
Daar dit uiteraard na zonsondergang dient te geschieden, werden we  
meteen al voor het probleem geplaatst, hoe ze te vinden. De eerste  
twee avonden werden dan ook een volslagen mislukking. Van de 30  
kasten die we ons ten doel hadden gesteld, werden er slecht een tien- 
tal gevonden. 
Daarna gingen we de bomen met kasten bij daglicht merken met een  
gele label, welke 's avonds na de controle der kasten weer werd ver- 
wijderd. De 4 daaropvolgende avonden werden (1 x per week) alle 30  
kasten onderzocht met de volgende resultaten: 
Van de 30 kasten werden er op de 4 avonden resp.18,19,19,en 16 be- 
zet aangetroffen. Alle met één kool- of pimpelmees, met uitzondering  
van 1 kast welke een nest bosmuizen bevatte, in aantal resp.6,0,5 en  
3 stuks. 
Dat de muizen er beslist niet op gesteld waren in hun rust gestoord  
te worden, lieten ze duidelijk merken, door zich met ware doodsver- 
achting langs de kamperfoelie welke de boom rijkelijk omstrengelde  
omlaag te laten glijden. 
10 kasten werden steeds door koolmezen bezet, 
 5 steeds door pimpelmezen, 
 9 afwisselend door kool- en pimpelmezen, 
 3 kasten tenslotte steeds zonder mezen. 
Vanzelfsprekend werd dit onderzoek tijdig genoeg afgebroken om de  
mezen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op het komend  
voorjaar. 
Toch heeft dit lang nog niet volledige antwoord al weer nieuwe vra- 
gen opgeroepen: 

a. wat is de reden dat sommige kasten geen enkele  
maal werden gebruikt. 

   b. is er voorkeur voor een bepaald type kast. 
   c. is een mees geneigd steeds dezelfde kast te gebrui- 
      ken. 
   d. is er een voorkeur voor het biotoop waarin de  

kast geplaatst is. 
Vragen genoeg dus om medio september de draad weer op te nemen. 
 
p.s.In de al eerder genoemde kamperfoelie werd op een van de a- 
    vonden onze aandacht getrokken door een hevig geritsel. Tot on- 
    ze verbazing zagen we in het schijnsel van onze zaklantaarn een   
    buizerd, die verwoede pogingen deed uit de kamperfoelie los te  
    komen. Met de nodige voorzichtigheid lukte het de vogel uit de  
    wildernis te bevrijden. 

D. Hoek 
W. v. Duyn 
D. Passchier 

 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
De zwarte zeeëend. 
 
De meest algemene zeevogel in alle delen van het jaar is onge- 
twijfeld de zwarte zeeëend. Ook als stookolieslachtoffer is hij bij  
de meeste strandwandelaars wel bekend. Het aantal slachtoffers voor  
onze kust zal per jaar toch zeker enkele duizenden bedragen. Dat de  
soort hierdoor nog geenszins uitgestorven is, wordt duidelijk uit de 
waarnemingen uit alle maanden van het jaar. Toch hoort men wel be- 
weren dat de aantallen enorm zijn teruggelopen vergeleken met 20  
jaar geleden. Bij Helsinki aan de Finse golf merkt men daar nog wei- 
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nig van, want, nog jaarlijks telt men daar op de voor jaarstrek 1½ 
tot 2 miljoen zwarte zeeëenden, ondanks de enorme verliezen die deze 
soort in de winter op Noord- en Oostzee lijdt. Uit Finland wordt wel  
gemeld dat de ijseend die daar vroeger in groot aantal doortrok, 
nu slechts in klein aantal gezien wordt. 

De zwarte zeeëend is eigenlijk alleen in de winter een echte zee- 
ëend. De soort heeft zijn broedgebied n.l. in een zone die begrensd  
wordt door de toendra's in het noorden en de wouden in het zuiden.  
In het voorjaar is de zwarte zeeëend dan te vinden langs de oevers van 
meren in deze zone. Slechts een klein deel broedt aan zout water 
zoals langs de fjorden in Noorwegen, de Hebriden in Ierland. 
Het blijft wonderlijk dat een vogel die de hele winter op en boven  
zout water heeft doorgebracht, zomaar kan omschakelen op een zoet-
watermilieu. De stofwisseling kan zich blijkbaar bijzonder gemakke- 
lijk aanpassen aan de toch wel sterk verschillende voeding. 

Lang wordt er trouwens niet in het broedgebied verpoosd. Vooral  
de mannetjes zoeken weer snel de zee op om daar te gaan ruien. A1  
in juli komt er een duidelijke ruitrek op gang. Belangrijke ruige- 
bieden liggen in de Noordzee voor de Nederlandse, Duitse en Deense 
Waddeneilanden. Zo worden op Terschelling wel 5 000 - 13 000 en  
soms tot 30 000 vogels per dag geteld!! Veel verder dan Terschel- 
ling schijnt deze, ruitrek niet te gaan. Pas in augustus komt de  
eigenlijke trek op gang, waarbij grote troepen doorvliegen tot Span- 
je en zelfs tot de kusten Van Marokko. 
Waarnemend vanaf het strand krijgt men slechts een vage indruk  
van het verloop van de trek. De vogels vliegen en zwemmen doorgaans  
een eind uit de kust. Het meest opvallend is wel de vliegrichting.  
Zo nam ik vorige herfst 21 x waar dat een groepje noordwaarts vloog 
tegen slechts 6 x zuidwaarts. Dit voorjaar, waarin tot de maand mei 
bijzonder weinig zeetrek te observeren was, gaf 4 x een groepje  
zeeëenden te zien, alle in zuidelijke richting vliegend. De water-
wildtellingen langs de Atlantische kust hebben echter aangetoond  
dat er in de herfst wel degelijk een flinke zuidwaartse en in het  
voorjaar een noordwaartse trek moet zijn. Waarschijnlijk trekken de  
meeste eenden 's nachts of in de schemering en zwerven overdag over 
kleinere afstanden. Ook wordt het beeld nog vertroebeld door vrij  
grote aantallen die niet terugtrekken naar het broedgebied, maar  
langs de kust, vooral langs de Waddeneilanden, blijven overzomeren.  
Ook deze vogels vliegen waarschijnlijk nog wel eens noord- en zuid- 
waarts over kleinere afstanden. 

In de winter is de zwarte zeeëend een uitgesproken zeevogel. 
Alleen bij zware stormen worden wel eens kleine groepjes op meren 
in het binnenland gezien. Ook vogels met olie zoeken soms de rustiger 
binnenwateren op. In Kampen kent men de zwarte zeeëend alleen van  
stormen en wordt dan ook stormknobbe genoemd naar de knobbel op de  
snavel. Toch is er een zwakke trek van de Oostzee over land naar de 
Middellandse zee. Zo werd de soort op het Bodenmeer 117 maal waar- 
genomen en in Zwitserland 207 maal. 
Zoals bij zoveel noordelijke soorten verschuift ook het broedge- 
bied van de zwarte zeeëend. Dit is vooral in Schotland en Ierland 
het geval waar het broedareaal steeds omvangrijker wordt en het 
aantal broedparen zich voortdurend uitbreidt, en dat ondanks alle 
stookolie-ellende. 
Gelukkig kunnen eenden door het grote aantal jongen wat ze voort- 
brengen heel wat hebben. De wilde eend en de smient kunnen zich  
ook nog goed handhaven ondanks de hoge tol die de jacht in Zuid- 
europa van hen eist. Hopelijk worden we van het olieprobleem verlost  
voor de zwarte zeeëenden het loodje hebben gelegd. 
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WAARNEMINGEN 
 
parelduiker  1 ex 13-2 dood op strand v.d.Linden 
  1 ex 26-2 dood op strand idem 
roodkeelduiker  3 ex in januari  
  4 ex in februari, waarvan 1 ex dood  
roodhalsfuut  1 ex 17-1 strand v.Dijk 
  1 ex 21-1 dood op strand v.d.Linden 
  1 ex 13-2 asiel (olie) J.Hoek 
  1 ex 26-2 idem   idem idem 
dodaars  1 ex  5-1 asiel idem 
roerdomp  1 ex  7-1 asiel,in maart gelost idem 
krakeend  5 ex 25-3 strand, noordwaarts v.d.Linden 
smient  6 waarnemingen in januari  
  3 waarnemingen in februari  
slobeend  2 ex 15-3 jachthaven Smit 
toppereend  trekwaarnemingen op 2-7-31 januari  
  idem op 1-18-19 februari  
brilduiker  idem op 2-10-17-31 januari  
  idem op 1-16-18 februari  
ijseend  1 ex 21-1 strand v.d.Linden 
grote zeeëend  1 ex 10-1 over zee,noordwaarts Passchier 
  3 ex  6-2 idem,2 ex noord-,1 ex zuidwaarts  

                          v.d.Linden 
zwarte zeeëend  zeer veel waarnemingen in januari  
  2 waarnemingen in februari  
eidereend  4 ex 10-1 over zee,noordwaarts Passchier 
  1 ex  5-2 in zee v.Dijk 
  1 ex  6-2 in zee v.d.Linden 
middelste zaagbek  8 ex in januari, 5 ex in februari  
grote zaagbek  8 ex in januari, 2 ex in februari  
nonnetje  9 ex  2-1 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
 40 ex  3-1 over zee,noordwaarts idem 
bergeend  2 ex  3-1 in zee idem 
  1 ex 23-1 in de zee idem 
casarca  2 ex 11-1 in zee                Smit,Baalbergen 
grauwe gans  7 x in januari  
  2 ex 16-3 zeereep,zuidwaarts v.d.Linden 
kolgans  4 ex in januari, 1 x in februari  
rietgans 87 ex  7-1 boven strand,zuidwaarts v.Dijk 
kleine rietgans  1 ex 10-1 boven zee idem 
 13 ex 13-1  idem 
rotgans  1 ex 11-1 in zee                Smit,Baalbergen 
brandgans 70 ex  7-1 boven zee Cramer 
  3 ex 17-1 idem v.d.Linden 
  1 ex 14-2 idem,zuidwaarts v.Dijk 
knobbelzwaan  6 waarnemingen in januari  
wilde zwaan  1 ex 28-2 dood op strand v.d.Linden 
buizerd 13 waarn. voor januari, 3 voor februari 2 voor maart 
ruigpootbuizerd  1 ex 10-1 noordduin Passchier 
  2 ex 18-2 idem v.Dijk 
sperwer  8 waarnemingen in januari, 4 in februari 
rode wouw  1 ex 18-3 door voltallige familie v.Dijk waargenomen 
     vanuit flat in Boerenburg! 
blauwe kiekendief  3 mannetjes en 2 vrouwtjes op 9-1 in Puik en duin 
                         Baalbergen,Cramer 
  1 ex  10-1 zuidduinen       Baalbergen,Glasbergen 
  1 ex 11-1 boven zee (mannetje) v.Dijk 
  1 ex 18-1 zuidduin  (mannetje) Passchier 
  1 ex  8-2 noordduin (vrouwtje) Glasbergen 
boomvalk  1 ex 31-3 Nora v.d.Linden 
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smelleken  1 ex 24-1 noordduin Glasbergen 
torenvalk  9 waarn. in januari,3 in februari en 1 in maart 
kerkuil  1 ex 16-2 asiel, na een week gelost J.Hoek 
bosuil  vanaf 31-1 regelmatig gehoord   D.Hoek,W.v.Duijn, 

                            Passchier 
ransuil  1 ex 28-2 klein Leeuwenhorst Passchier,Onderwater 
waterral  2 ex 11-1 koepelweg W.Smit 
bontbekplevier  2 ex 12-3 strand v.d.Linden 
steenloper 15 in januari, 5 in februari,1 in maart 
houtsnip  1 ex 28-2 noordduin Glasbergen 
rosse grutto  1 ex 12-2 strand v.d.Linden 
paarse strandloper  1 ex  6-2 strand idem 
kemphaan  1 ex 12-3 jachthaven Smit 
grote jager  1 ex 15-3 strand met olie v.d.Linden 
drieteenmeeuw  1 ex 31-3 geringd ex op strand idem 
alk  5 ex in januari (olie)  
 14 ex in februari (idem)  
zeekoet  1 ex 23-1 strand,zuidwaarts Cramer 
 10 ex dood (olie) in januari,in februari 24 

slachtoffers waarvan een gebrilde vorm 
zwarte specht  1 ex 14-3 noordduin    Kasteel,Cramer,Glasbergen 
kleine bonte specht  1 ex 18-1 ZHL                    Smit,Baalbergen 
strandleeuwerik  3 ex  9-1 Puik en duin Cramer 
  3 ex 10-1 idem Glasbergen 
zwarte roodstaart  1 ex 22-3 noordduin Smit 
vuurgoudhaantje  1 ex  9-1 Noordwijk-binnen Cramer 
oeverpieper  1 ex 10-1 strand                  v.Dijk en echtg. 
appelvink  1 ex 8-11-31 januari ZHL Cramer,Smit,v.d.Linden e.a. 
frater  tot 14 februari in zuidduinen  
grauwe gors  1 ex 10-1 noordduin Glasbergen 
sneeuwgors  van begin jan. tot begin febr. regelmatig in kleine 

 groepjes op het strand 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Het artikel op pagina 6 is van J. van Dijk. 
De volgende litteratuur moet er nog bij vermeld worden: 
Tanis: De vogels van Terschelling 
Bauer, Glutz: Hendbuch der Vögel Mitteleuropas III 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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afz.: J. de Veerstraat 42,  

Noordwijk-binnen. 
 




