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Bestuursmededelingen 
 
Waarnemersvergadering: 
De eerstvolgende bijeenkomst voor onze waarnemers vindt plaats  
op donderdag 10 september a.s. ten huize van D. Passchier, Egmon- 
derstraat 45. Aanvang 8.00 uur n.m. 
Het is niet onmogelijk dat deze Strandloper u pas na deze datum  
bereikt, maar de meeste waarnemers waren al met de datum bekend. 
 
Herfstexcursie: 
Zaterdag 19 september: K N A R DI J K, alleen voor leden. 
Aanmelden voor 12 sept. bij D. Passchier, Egmonderstr.45, Noordwijk-B. 
Vertrek 6.00 u v.m. van de Punt, 6.10 u van het Lindenplein. 
Kosten ƒ 8;50 voor leden, ƒ 5,- voor jeugdleden, 
 
Filmavond: 
Op vrijdagavond 9 oktober komt de bekende vogelfilmer Jo van Dijk  
met één van zijn fraaie kleurenfilms naar Noordwijk. Deze film zal  
ons een indruk geven van het vogelleven in de Zaanstreek. 
De avond, die georganiseerd wordt samen met Vogellust, wordt gehou- 
den in de grote zaal van De Rank aan de Golfbaan, aanvang 8.00 uur  
n.m. 
Donateurs en Leden krijgen hun toegangsbewijs t.z.t. toegezonden.  
Voor niet-leden zijn toegangsbewijzen a ƒ 1,- verkrijgbaar bij:  
Sigarenmag. Vink, Wilhelminastraat, 
"   "   " Barnhoorn, Piet Heinstraat, 
en 's avonds aan de zaal. 
 

A.Cramer, secreteris. 
  

Het asiel in opspraak? 
 
In het Vogeljaar, 18e jrg. nr. 2 wordt uitvoerig ingegaan op de  
massale sterfte van zeevogels in februari 1969 in het Waddengebied.  
De heren Spaans en Swennen besluiten hun artikel met een opsomming  
van alle problemen die zich voordoen bij reddingsacties voor met 
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olie besmeurde vogels. Het resultaat is vrijwel nihil, daar men  
een gezonde zeevogel al nauwelijks in leven kan houden. Zij ad- 
viseren dan ook bij grote rampen de slachtoffers maar uit hun  
lijden te verlossen. Met enkele vogels kan men dan nog wel eens  
proberen tot betere resultaten te komen. 
Zo bleef er niet één vogel in leven van de ca 1000 dieren die  
op Texel en Terschelling waren ondergebracht. 
Ook in ons asiel zijn de resultaten zeer bedroevend. Met olie  
besmeurde alken, zeekoeten, duikers en futen konden nooit worden 
losgelaten. Wel kreeg het Rijksmuseum in Leiden er een aantal 
schedels bij. 
Gelukkig heeft het asiel meer betekenis voor twee andere groe- 
pen vogels, n.l. stormslachtoffers en vogels die op één of andere  
manier een ongeluk kregen. 
Vooral de eerste groep geeft de asielbeheerder af en toe veel vol- 
doening. Zo konden er weer Jan van Genten, drieteenmeeuwen en een  
noordse stormvogel worden losgelaten. 
Ook van de andere categorie zijn leuke voorbeelden te noemen:  
b.v. roerdomp en kerkuil. 
Deze vogels zijn er het levende bewijs van dat het asiel wel dege- 
lijk een functie vervult. Zouden er alleen olieslachtoffers gebracht 
worden, dan zou de heer Hoek zich welhaast begrafenisondernemer  
voelen. 
 

J. van. Dijk 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
 
 

Voedselonderzoek bij de ransuil. 
 
Bij de ransuil en ook bij de andere roofvogels worden de onverteer- 
bare resten van hun prooidier in de vorm van een braakbal weer 
uitgebraakt. Ook kraaien, meeuwen en reigers doen dit. 
Het is dus een, typisch vogelkenmerk, want bij zoogdieren is dit  
nooit geconstateerd. 
In deze braakballen is van alles te vinden, zoals: botjes, haren, 
veren, tanden, nagels, dekschilden van kevers en zelfs een enkele  
keer vogelringetjes. 
Aangezien ik weinig braakballen van de andere uilensoorten heb kun- 
nen bemachtigen, houd ik me alleen bezig met de ransuil en wel over  
het jaar 1969, zowe1 zomer als winter. 
Het afgelopen jaar heb ik ca 500 braakballen onderzocht. Bij elkaar  
zaten hier 923 prooidieren in. 
Soms zitten er wel 5 schedelresten in één braakbal, een andere keer  
alleen maar haren en botjes zonder een enkel determinatiekenmerk.  
Een vraag is of uilen bij grotere vogels de kop er maar afrukken  
en niet opeten. 
Zo heb ik wel eens postduivenpoten gevonden maar nooit een kop.  
In de 500 braakballen die ik onderzocht, heb ik de resten gevonden  
van 195 vogels, voornamelijk zaadeters zoals vinken, mussen, kneuen, 
groenlingen en enkele mezensoorten. 
Verder resten van een jong konijn, 1 zwarte en 7 bruine ratten - 
waaronder ook jonge exemplaren -, 125 bosmuizen, 3 huismuizen, 18 
dwergmuizen, 1 woelrat, 386 veldmuizen, 99 rosse woelmuizen, 2 aard- 
muizen, 6 noordse woelmuizen, 29 bosspitsmuizen en 18 kevers (voor- 
namelijk mestkevers). Deze logge plompe kevers waren natuurlijk een 
gemakkelijke prooi. 
Ook vond ik eens een hele dennenappel in een braakbal, waarschijnlijk 
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een vergissing van een jonge uil. In sommige braakballen was ook  
het vogelmaagje terug te vinden, waarin soms vele kleine steentjes  
zaten. Ook bevatten verschillende braakballen veel gras. 
Het is wel opvallend, dat 's winters meer vogels dan muizen gegeten  
worden; ook de kevers laten het ' s winters afweten. 
Het is interessant om na te gaan, of er grote verschillen zijn in  
het voedsel van onze broedvogels en onze doortrekkers in de winter- 
maanden. 
Ik houd me daarom nog steeds aanbevolen voor nieuwe vindplaatsen  
van braakballen, ook van andere uilensoorten, b.v. de bos- en de  
steenuil. 
 

Wim van Duyn 
 

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

Verslag van het asiel van 1 januari tot en met 25 augustus 1970 
 
In het asiel werden de hierna volgende vogels binnen gebracht: 
 
1 scholekster  1 purperkoet, gekortwiekt, dus ontsnapt 
3 waterhoentjes  1 heggemus 
7 alken  1 papegaaiduiker 
1 dodaars  1 fazant 
1 kolgans  1 kleine mantelmeeuw 
1 houtduif  1 aalscholver 
1 mantelmeeuw  1 tuinfluiter 
3 zwarte zeeëenden 11 merels 
3 zilvermeeuwen 32 zeekoeten 
5 huismussen  1 houtsnip 
2 kauwen  7 spreeuwen 
1 blauwe reiger 10 futen 
1 torenvalk  7 wilde eenden 
1 nestjong groenling  1 roodsnaveleend, Netta peposaka, een 
8 kokmeeuwen  soort krooneend uit Zuid Amerika 
7 meerkoeten  1 kerkuil 
3 stormmeeuwen  1 noordse stormvogel 
1 roerdomp  2 jan van genten 
1 kramsvogel  5 gierzwaluwen 
1 sierduif  1 koekoek 
2 zwarte kraaien  1 buizerd 
   4 turkse tortels 
 
Totaal aantal binnengekomen vogels 145 stuks. 
 
Weer in vrijheid konden worden gesteld: 

 
4 wilde eenden  1 jan van gent 
2  futen  1 huismus 
2 kokmeeuwen  1 kleine mantelmeeuw 
1 spreeuw  1 tuinfluiter 
1 roerdomp  6 meerkoeten 
1 turkse tortel  1 sierduif 
1 zilvermeeuw  1 zwarte zeeëend 
1 torenvalk  1 heggemus 
1 waterhoen  2 kauwtjes 
1 zwaan  1 gierzwaluw 
2  merels  1 zwarte kraai 
1 kerkuil   
 
In totaal konden in vrijheid worden gesteld 34 vogels. 
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Een jan van gent werd naar het dierenpark in Wassenaar gebracht. Het  
was een stookolieslachtoffer. 
Nog enkele bijzonderheden over de binnengebrachte vogels. 
Allereerst de roerdomp; deze vogel werd tijdens de sneeuw van af- 
gelopen winter aangetroffen op de terreinen van de Van den Berg- 
stichting in uitgeputte toestond. Nadat hij door ons was opgehaald,  
is hij direct gevoerd met vis en enkele uren later was hij weer  
aardig opgeknapt. Na een verzorging van 8 weken kon hij weer in vrij- 
heid worden gesteld. Hij is toen in samenwerking met de heer Deelder  
naar de Nieuwkoopse plassen gebracht. 
De kerkuil werd binnengebracht op 23 februari j.l. Hij was in ster- 
vende toestand gevonden op de Voorstraat in Noordwijk-binnen. On- 
middellijk werd hij volgestopt met kipafval, waardoor hij desavonds  
al weer aardig was opgeknapt. Na nog een dag in het asiel verzorgd  
te zijn, kon hij de volgende avond weer worden losgelaten. 
Ook is nog binnengebracht een torenvalk, die werd gevangen in een van  
de flats bij de vuurtoren. Ook deze vogel kon na een dag verzorging  
weer worden vrijgelaten. De vogel was geringd; na opgave van het ring- 
nummer aan het Vogeltrekstation te Arnhem bleek dat de torenvalk in  
juni van dit jaar geringd was als nestjong te Budel (Noord-Brabant). 
Momenteel zitten er in het asiel nog een fazant en een Buizerd.  
Deze buizerd is door jongens die met vakantie in Duitsland waren,  
gevonden langs de weg, gewond door een schot hagel. 
De jongens hebben hem laten verzorgen door een dierenarts. 
 

J. Hoek. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Het is nog goed vogelen in de A.W. 
 
Dat het Amsterdamse Waterleidingduin nog steeds een vogelrijk ge- 
bied is, bewees een morgen vogelen aldaar van ondergetekenden op 
5 mei j.l. weer eens te meer. Het was op deze Bevrijdingsdag zonnig  
weer, een beetje wind, maar niet hinderlijk. Bij het betreden van bet 
terrein (ingang Bexlaan) wordt men meteen welkom geheten door een  
jubelend vogelkoor. De meeste inheemse zangers zijn hier aan de duin- 
rand te beluisteren. Langs het pad dat naar het infiltratiegebied  
voert, is ook de kleine bonte specht nogal eens waar te nemen. Bij  
het naderen van het bewuste infiltratiegebied werden we reeds ge-
confronteerd met groepen overtrekkende sterns, visdiefjes en zwarte  
sterns, kennelijk op weg naar hun broedgebied. Ons doel was de gro- 
te plas die midden in het nieuw klaargekomen infiltratiegebied ligt.  
Op en langs deze plas zijn altijd leuke dingen te zien, zoals b.v.  
in voor- en najaar de roodkeelduiker. De bewuste morgen konden we  
ook weer genieten van vogels van allerlei pluimage, zoals: oeverloper, 
braamsluiper (in een bosje langs een oever), twee krakeenden in  
zomerkleed (een paartje), overvliegende aalscholvers, een blatende 
watersnip. De schitterende baltsvlucht van deze vogel was steeds weer  
te zien en te horen. Ook hier weer veel groepen overtrekkende sterns.  
Weer visdiefjes en zwarte sterns, totdat er drie vogels kwamen aan- 
vliegen met een rustiger vleugelslag, nogal licht en met een niet  
zo sterk gevorkte staart. Grote sterns was de eerste gedachte, die  
hadden we nog niet gezien die morgen. Op het moment echter dat de vo- 
gels boven ons vlogen, lieten zij een zeer kenmerkend en voor ons  
vreemd geluid horen. Het klonk ongeveer als kurruk-kurruk. De reactie  
was onmiddellijk: onthouden die roep, want dit is wat bijzonders.  
Met de neus in kist bleek al spoedig dat dit niet anders dan lach- 
sterns geweest konden zijn. Nogal gelijkend op grote sterns, echter  
minder gevorkte staart, geluid: kwurruk of kreewek, doortrekker van  
eind april tot half mei, lazen we. Een waarneming waarmee we erg in  
onze nopjes waren. De lachstern broedt een enkele maal in ons land, o.a. 
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vroeger op de Beer. 
De waarnemingslijst van die morgen werd nog gecomp1eteerd met o.a. 
zilverplevier, groenpootruiter, oeverzwaluw, paapje en rietgors.  
Op tochten die we in vroeger jaren maakten met Moerkerk, V.d. Luyt en  
Hoek (barre tochten soms zoals in de winter 62-63) was het steeds de 
gewoonte als besluit nog even langs het bos van Barnard te lopen,  
terug naar de auto. Negen van de tien keer was daar de boomklever te  
horen en te zien. Ook deze maal rende de vogel ijverig scheldend langs  
de takken van een beuk. Het karakteristieke getetter klonk nog na  
in onze oren op de weg naar huis. 
 

Smit en Baalbergen 
 
a w a w a w a w a w a w a w a w a w a w a w a w a w a w a w a w a w  
 
De grauwe klauwier  
 

De Noordduinen mogen zich nog steeds verheugen in de aanwezig- 
heid van verschillende paren grauwe klauwieren. Dit jaar werd de soort  
al weer op 4 plaatsen broedend aangetroffen. Dat deze soort bij ons  
nog een vrij normale verschijning genoemd kan worden is wel heel bij- 
zonder. De soort gaat reeds lang achteruit, maar vooral de laatste 10  
tot 15 jaar is het snel bergafwaarts gegaan. Enkele cijfers: 
Noord-Brabant in 1954 ca 50 paar. 
              in 1965   4 paar. 
Noord-Holland duinreservaat (van IJmuiden tot Bergen aan Zee)  

  in 1966 nog 1 paar. 
Twente   in 1968   2 paar. 
 
Verder broedt de grauwe klauwier nog met enkele paren op Walcheren  
en bij Oostvoorne. In de A.W. duinen wordt niet jaarlijks een broed- 
geval geconstateerd. In Meyendel gelukkig nog wel steeds één of twee.  
Onze Noordduinen vormen dus tussen Den Helder en Hoek van Holland  
één van de laatste plekjes waar de grauwe klauwier het kennelijk nog  
steeds naar de zin heeft. 
Op de Waddeneilanden is de soort de laatste 30 jaar eerder vooruit  
dan achteruit gegaan. De soort broedde eerst alleen op Texel en Ter-
schelling waar eertijds veel heggen met braamstruiken waren. Nu broedt 
de soort op alle eilanden. Ook in Duitsland vormen de Waddeneilanden de 
enige plaats waar de grauwe klauwier toeneemt. 
 
Borkum  15 paar 
Vlieland 1967  4 paar (de grauwe klauwier broedt hier sinds '46) 
Ameland 1968 zeker 10 paar 
Texel 1967 10 paar 
Terschelling 1963  6 paar 
Schier 1967  3 paar 
 
 
We mogen in 1970 wel stellen dat de grauwe klauwier uit het cultuur- 
land verdwenen is. In oude vogelboeken wordt de soort steeds :"vrij 
algemene broedvogel van heggen met doornige struiken" genoemd. Vooral  
in het oosten en zuiden van ons land waren vroeger veel weitjes en 
akkertjes omzoomd door fraaie ondoordringbare hagen. Door ruilverka-  
veling en dergelijke activiteiten zijn die landschappen vrijwel ge- 
heel verdwenen. Daarbij komt nog dat de enorme teruggang van de laat- 
ste jaren waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de toepassing van de 
insectenbestrijdingsmiddelen. Zoals bekend eet de grauwe klauwier  
vrijwel uitsluitend vlinders, kevers, wespen en andere insecten, die 
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hij uit de lucht plukt of op de grond bemachtigt. Dat de klauwier  
nu alleen nog voorkomt in duinterreinen, wijst er wel op dat deze 
gifstoffen ook hier weer een kwalijke nevenwerking hebben gehad. 

Blijft de vraag, waarom de soort zo onregelmatig over het duin- 
terrein verdeeld is. Waarom 4 paar in de Noordduinen en vaak geen in  
de A.W. duinen. Rust is dus kennelijk een omstandigheid die niet van  
het meeste belang is. 
In "Der Neuntöter", Neue Brehm Bücherei 218 wordt het biotoop om- 
schreven als: bosranden, vooral in heuvelland en droge zonnige  
glooiende terreinen met dichte boomgroepjes. 
Misschien dat de aantrekkelijkheid van de Noordduinen ligt in die  
kleine dichte bosjes van natuurlijk loofhout, omgeven door niet  
al te droge hellingen. In de A.W. duinen zijn dergelijke bosjes ook  
wel te vinden, maar daar zijn de hellingen vaak zeer droog en weinig 
begroeid. 
In eerder genoemd boekje werden nog enkele aardige bijzonderheden  
gegeven: 
In het voormalige Oost-Pruisen was de dichtheid in geschikte bio- 
topen: 3 paar op 15 ha. 
Op sommige plaatsen in Oost-Duitsland was de soort vroeger zeer tal- 
rijk. Bij Ottmachau werden in 1908 op 125 ha 63 nesten uitgehaald en  
239 ex geschoten! 
De legselgrootte staat in verband met de weersgesteldheid. In jaren  
met een warm voorjaar werden meer 6-legsels gevonden dan in jaren met  
een koud voorjaar, legselgrootte 5-6 eieren. Alleen als het broedsel 
verstoord wordt, probeert de klauwier een vervolglegsel dat meestal  
3-5 eieren bevat. 
Alleen op Corsica komt het vrij vaak voor dat de soort twee broedsels  
groot brengt. Het voeren wordt door beide sexen uitgevoerd, waarbij  
het mannetje uitblinkt door zijn onregelmatigheid. 
De jongen blijven 13-14 dagen in het nest, maar bij grote hitte of  
bij verstoring wil dat nog wel eens een dagje eerder worden.  
Volgens al eerder genoemd boekje worden de jongen, nadat zij het  
nest verlaten hebben nog 2 weken door de ouders gevoerd. Dit laatste  
kan ik niet onderschrijven. 
Het paar bij de eerste opgang werd op 28 juni al met uitgevlogen jon- 
gen gezien die op 7 augustus nog gevoerd werden. Dus ruim 5 weken. 

Alleen bij slecht weer als insectenvangst niet mogelijk is, grijpt  
de klauwier weleens een vogeltje. Er zijn wel exemplaren die zich op  
de vogelvangst gespecialiseerd hebben. 
De normale leeftijd bedraagt 4-5 jaar, soms 8. 
De trekroute gaat niet via Spanje naar Afrika, maar via Griekenland waar 
ze de Middellandse Zee oversteken. Ze overwinteren in Noord- en Cen- 
traal Afrika. Op oude Egyptische reliëfs is de grauwe klauwier, sa- 
men met andere trekvogels als de hop, gele kwikstaart en pijlstaart  
keurig afgebeeld. 
De terugtrek verloopt via Israël en Turkije. 

Als over enkele jaren het gehele golfterrein volgebouwd zal zijn,  
zal de recreatiedruk in het duingebied ook vergoot zijn. Gelukkig  
blijkt rust niet de belangrijkste factor te zijn. Hopelijk zal de 
toenemende recreatie de Noordduinen niet in dusdanig opzicht ver- 
anderen, dat het terrein zijn aantrekkelijkheid voor de grauwe klau- 
wieren verliest. 
 

J. van Dijk. 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
 
Brengt u alle gewonde of oververmoeide vogels naar het Asiel? Alles 
is welkom, ook fazanten. 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
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?????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Wespendieven met vraagtekens. 
 
Zondag 7 juni j.l. nam ik bij het inventariseren van mijn stukje  
duin 2 roofvogels waar. Het eerste exemplaar, trekkend langs de zee- 
reep naar het noorden, zag ik wat laat en was reeds vrij ver weg.  
De eerste indruk was een buizerdachtige vogel. Het tweede exemplaar  
kwam ca 5 min hierna door. Deze vogel had ik reeds vroeg in het vi- 
zier. Met een uitstekende belichting was de vogel vrij lang te be- 
kijken. De buizerdachtige indruk van de eerste vogel werd bij de twee- 
de nog versterkt. Brede vleugels en rustige vleugelslag. Opvallend ech- 
ter was: 
l.de vliegwijze: de vogel steeg steeds vliegend tot op zekere hoogte  
  om daarna zwevend en cirkelend naar beneden te komen. Dit werd steeds 
  herhaald door beide exemplaren. 
2.de vogels maakten een slanke indruk (in Duitsland nam ik 14 dagen 
  eerder in een lang weekend praktisch de gehele dag buizerds waar.). 
3.de staart van beide vogels was naar mijn gevoel nogal lang. 
4.de tekening van de ondervleugels (alleen bij het tweede ex. goed 
  kunnen zien) was sterk gevlekt. 
Niettemin noteerde ik die morgen 2 buizerds in mijn boekje. Bij een  
gesprek over deze waarneming met Passchier merkte deze op dat dit  
misschien wespendieven geweest waren, gezien de tijd van doortrekken. 
Bij het naslaan van de literatuur bleek dit een niet onwaarschijn- 
lijke zaak. De punten die mij waren opgevallen blijken voor een groot  
deel karakteristiek te zijn voor de wespendief, a.slanker, b.langere 
staart, c.levendiger getekend. Wat betreft de vlucht kon ik alleen  
maar vinden dat de wespendief iets minder zweeft dan de buizerd.  
Andere, kennelijk goede kenmerken zijn de langere hals en kleinere  
kop en de donkere banden op de staart. Helaas heb ik daar niet vol- 
doende op gelet en is me dit dus ook niet zo opgevallen. Trekwaarne-  
mingen in juni en zelfs juli zijn niet zeldzaam. 
Wespendieven broeden o.m. hoog in Scandinavië waar de zomer pas laat 
invalt. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat nog niet geslachtsrijpe  
vogels laat doortrekken. Al met al meen ik toch dat de twee waargeno- 
men vogels wespendieven waren. Dat de determinatie niet altijd zo 
gemakkelijk valt, moge blijken uit enkele notities die ik in de li- 
teratuur vond: 
1.Thijsse schrijft in het vogeljaar over grote groepen buizerds die  
  hij zag trekken. Ik heb laatst -waar weet ik niet meer- gelezen dat  
  het wel wespendieven geweest zullen zijn, hoewel de tijd van het  
  jaar (maart) daar niet op wijst. 
2.G.L. Ouweneel schrijft in het vogeljaar van september 64 over 
  trekwaarnemingen bij Falsterbö, Zweden. Daar werden door hem op  
  30-8-61 tussen half zes en elf uur 's morgens 3250 wespendieven en  
  3 buizerds gezien. Hij schrijft erbij dat deze buizerds uitzonde- 
  ringen waren geweest, normaal komen deze niet voor half september  
  over. 
In het vogeljaar van febr. 1968 vertellen enige Zaanse vogelwachters  
over trekwaarnemingen van 12-9-67. Op die dag kwamen 902 buizerds  
over tegen 4 wespendieven. Het lijkt mij niet gerechtvaardigd te 
veronderstellen dat 12 dagen later in het seizoen, dus nog voor half 
september, de verhouding wespendief-buizerd zo drastisch is gewij- 
zigd. Ook de 6 jaar die tussen beide waarnemingsdagen in ligt kan er  
toch niet de oorzaak van zijn. 
Het is naar mijn mening waarschijnlijker dat dit op een foute deter- 
minatie van één der waarnemers berust. 
Nog drie gevallen wil ik even onder de loep nemen. De eerste is een 
waarneming van mijzelf. Op 25-5-68 zag ik in de Achterhoek een 30-  
tal roofvogels; zwevend en cirkelend trokken ze naar het noorden.  
Buizerds was toen mijn conclusie, mogelijk betrof het hier ook wes-
pendieven. Ten tweede de wespendief die de heer Paff vorig jaar 
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(nog levend) vond. De determinatie was in eerste instantie algemeen: 
Buizerd. Bij het prepareren (de vogel stierf na enige dagen) ontdek- 
te Moerkerk pas dat de vogel een wespendief was. Hierbij moet wel  
worden aangetekend dat de determinatie in de hand er bepaald niet 
gemakkelijker op wordt. Bij het bekijken van de collectie roofvogels  
in het museum te Leiden zijn we daar wel achter gekomen. 
Het derde geval betreft de waarneming van in totaal ca 300 buizerds,  
die in groepen van 75-80 ex. op 1 sept. 58 in zuidoostelijke rich- 
ting over Noordwijk trokken. Gezien de tijd van het jaar kunnen ook  
deze vogels wespendieven geweest zijn. 
Besluitend is het waarschijnlijk dat er hier meer wespendieven door- 
trekken dan op het eerste gezicht lijkt. In elk geval is het gewenst  
dit najaar wat extra op doortrekkende "buizerds" te letten. 
 

W. Baalbergen 
 
Naschrift Redactie: 
 
Het blijft nog steeds een discussiepunt of doortrekkende buizerds  
in september al dan niet wespendieven zijn. Prof. K.H. Voous heb ik 
desgevraagd horen beweren (27-12-66) dat hij alle grote groepen bui- 
zerdachtige roofvogels in september voor wespendieven  hield. Hij twij- 
felde aan de betrouwbaarheid der waarnemers in dit opzicht. Mijns  
inziens kan men dit zo scherp niet stellen. Enorme aantallen bui- 
zerds werden ook op 1 sept. 1958 bij Harderwijk waargenomen door  
mensen die zeer goed ook de wespendief kenden. Zelf nam ik op 10  
sept.1968 boven Ermelo 43 buizerds in één groep waar. Hoewel ik die  
zomer de wespendief vaak had gezien, lukte het me niet er één uit  
te halen. 
Behalve de door de heer Baalbergen genoemde kenmerken lette men op  
kleine verder uitstekende kop, de tragere vleugelslag en de geheel  
horizontaal gehouden vleugels in de zweefvlucht. Dit laatste in tegen- 
stelling, tot de buizerd die de vleugels licht omhoog houdt.(JvD) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Waarnemingen 
 
Noordse stormvogel  7,8,9,10,17-4 resp.1,4,5,1 en 1 ex dood op 
   Strand               V.d.Linden/v.D. 
Jan van gent  1 ex  8-4 dood bij vuurtoren v.Dijk 
Zomertaling  2 ex  5-4 Z.H.L. v.Dijk 
Slobeend  4 ex 10-4 Bronsgeest Smit 
Toppereend  1 ex  5-4 Z.H.L. v.Dijk 
Zwarte zeeëend 10 ex  7-4 in zee v.d.Linden 
Middelste zaagbek ♂  2 ex 12-4 over zee,noordwaarts v.Dijk 
Bergeend 17 ex 13-5 idem     idem idem 
  1 ex 30-5 idem     idem idem 
Casarca  1 ex 12-4 Nora,zuidwaarts idem 
  1 ex 12-5 Duinweg,noordwaarts idem 
Grauwe kiekendief ♂  1 ex 24-4 Noordduin v.d.Linden 
Torenvalk  1 ex 11-4 Noordduin idem 
  1 ex 18-4 idem idem 
  2 ex  5-5 Noordduin Glasbergen 
Steenuil  2 ex 19/20-5 Puik en Duin Smit 
  1 ex 24-5 Noordduin v.d.Linden 
Bosuil  broedgeval op Z.H.L. op 13 mei  
  uitgevlogen, 4 jongen met succes  
  grootgebracht Smit,v.Dijk 
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ransuil  1 ex3/11-4 noordduin,br.gev v.d.Linden 
  1 ex 26-4 kraaierslaan,br.gev Smit 
  1 ex  3-5 P.Florisdal,br.gev. Smit 
  2 ex 23-5 nabij fietspad,br.gev. Passchier 
  5 ex Juni Nw. Leeuwenhorst,br.gev. V.Dijk 
  1 ex 30-5 Noordduin v.d.Linden 
strandplevier 19 ex 30-5 boven zee,noordwaarts v.Dijk 
zilverplevier  5 ex 13-5 idem      idem idem 
 87 ex 15-5 idem      idem idem 
steenloper  1 ex 16-4 dood op strand idem 
  2 ex 15-5 strand idem 
rosse grutto  1 ex  9-4 strand v.d.Linden 
  1 ex 25-4 bollenveld Idem 
oeverloper  1 ex  7-5  over strand Smit 
drieteenstrandloper 15 ex  8-4 strand v.Dijk 
groenpootruiter  2 ex 15-5 boven zee,noordwaarts idem 
drieteenmeeuw  1 ex  1-4 op strand,olie v.d.Linden 
  1 ex  3-4 idem,maar geen olie v.Dijk 
zwarte stern 10 ex  6-5 de klei Passchier 
visdiefje  8 ex  6-4 boven zee v.Dijk 
  2 ex 11-4 Noordduin,noordwaarts Glasbergen 
dwergmeeuw  4 juv 15-5 boven zee,noordwaarts v.Dijk 
  2 ad 31-5 idem      idem       Moerkerk,v.Dijk 
beflijster  3 ex  6-4 Boerenburg v.Dijk 
  1 ex 14-4 Langeveld v.d.Linden 
Zwarte roodstaart  4 waarnemingen van 1 en 2 ex in de Noordduinen 
   en het Dobbelmanduin Smit,v.d.Linden 
rietzanger  1 ex 23-4 Noordduin v.d.Linden 
  1 ex5/23-5 idem       idem 
fluiter ♂  1 ex 31-5 tot 11-6 Z.H.L. v.Dijk 
vuurgoudhaantje  1 ex 14-4 Noordduin Glasbergen 
  1 ex8/11-4 Noordduin v.d.Linden 
  2 ex 31-5 Z.H.L v.Dijk 
bonte vliegenvanger   1 ex♂  7-5 Noordduin v.d.Linden 
  2 ex  7-5 idem       Moerkerk 
engelse gele kwikst.  2 ex  3-5 idem       Smit 
  2 br.gev. in mei en juni omg Kraaiersl.Smit,Baalbergen 
  2 ex  mei duinweg       Vink,Cramer,Glasbergen 
europese kanarie  1 ex 12-5 Witte raaf v.Dijk 
goudvink ♂  2 ex 12-4 Noordduin Passchier 
                     ♂  1 ex 20-4 idem       v.Dijk 
 
--------- o --------- o --------- o --------- o --------- o ---------  
 
Het ligt in de bedoeling van de redactie het volgende nummer in 
November te laten verschijnen. Dit nummer zal zo mogelijk geheel 
gevuld worden met inventarisatieverslagen. Wil iedereen er zorg voor 
dragen dat de verslagen voor die tijd binnen zijn? 
 
--------- o --------- o --------- o --------- o --------- o ---------  
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