
 



VERENING VOOR NATUUR – EN VOGELBESCHERMING "NOORDWIJK" 
 
Bestuur 

C.M.J.Verweij voorzitter  Westerbaan 7 
S.A.v.d.Oever secretaris  Van Panhuysstraat 34 
J.C.Veefkind  penningmeester v.Limb.Stirumstraat 4a  
W.Baalbergen  lid   Schoolstraat 15   
J.Moerkerk  lid   Lombok 8 
H.Verkade   lid   v.Limb.Stirumstraat 40 
Mevr. M.Vink lid   Julianastraat 48 
 
Contributie ƒ  8,-- per jaar (min) Contributie Jeugdleden ƒ  4,-- per jaar 
Donatie ƒ  4,-- per jaar (min) Ab. op "Vogeljaar"       ƒ 14,50 naast 

de gewone contributie 
De penningmeester ontvangt alles gaarne op giro-rekening: 
257 37 95 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Ledenadministratie: 
Mevr. H.J.M.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk. 
Alle zaken betreffende de ledenadministratie, zoals nieuwe leden, 
adreswijzigingen e.d. aan dit adres 
------------------------------------------------------ 

 
STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK" 
 
Bestuur 

M.v.d.Niet  voorzitter  Joh.Molegraafstraat 10 
A.Bos   secretaris  Duinweg 81    
K.F.Frumeau  penningmeester Schapedel 14 
H.van Duijn  lid   Schoolstraat 23 
C.M.J. Verweij lid   Westerbaan 7  
 
Donatie minimum-donatie per jaar bedraagt ƒ 5,-- te storten op girorekening  
359 87 55 t.n.v. Stichting Vogelasiel "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Het vogelasiel is gelegen aan het Dompad achter het politiebureau. 
Vogels die gevonden worden in de staatsbossen kunnen afgegeven worden aan  
de werkschuur van het Staatsbosbeheer, Duinweg 81. 
Vogels die gevonden worden in het dorp kunnen afgegeven worden aan het  
politiebureau, Oude Zeeweg 10. 
Iedere laatste zaterdag van de maand is er "open huis". Zie voor nadere 
bijzonderheden de Zeekant. 
------------------------------------------------------ 

I.V.N. (Instituut voor Natuurbeschermingeducatie) AFD. NOORDWIJK E.O. 
 
Bestuur 
M. Gielen          voorzitter  Duinweg 89 
S.A.v.d.Oever      secretaris  Van Panhuysstraat 34 
J.J.Eeman          penningmeester Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
Mevr.T.Bom-Bosland lid   Lijnbaanweg 26 
D.Passchier        lid   Egmonderstraat 45  
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(Koninklijk goedgekeurd bij  

K.B. d.d. 6-5-'74 nr. 38) 
 
 

 
Redactie     : Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Kees Verweij.  
Redactieadres: C.van Dijk, L.Hellenberghof 32, Noordwijk aan Zee, tel. 10833  
           

12e jaargang nr. 4 
 december 1980 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD:        

 
o Inhoudsopgave         blz.   1 
o Van de redactie         blz.  2 
o Van de Bestuurstafel: aankondiging kamp op Voorne !  blz.  3 
o ,, ,, ,, ,,     de penningmeester vertelt...   blz.  3 
o Verslag Waarnemersvergadering 26 09 80     blz.  4 
o Verslag Waarnemersvergadering 31 10 80     blz.  5 
o Wulken op het Noordwijkse strand, opgeraapt door Wim Kuyper  blz.  6 
o Bremrapen, of waartoe een wandeling met de hond al niet 

leiden kan, door Riate Bremer      blz.  6 
o Een mijlpaal, door Greetje Schrama-van der Berg   blz.  8 
o Op fietsexcursie met Hein, een verslag van mevr. T.Bom  blz.  8 
o De puzzelpagina         blz. 10 
o Inktvlekkenziekte, vrij bewerkt uit "Groei en Bloei" door  

A.v.d.Oever-van Vliet        blz. 11 
o Vinders, of de vakantieperikelen van Joanne van Sambeek   blz. 12 
o Knipsels, verzameld door Dick Hoek     blz. 14 
o In het land van Hellas, door Dick Hoek     blz. 15 
o Onverwachte vogelontmoetingen in de Verenigde Staten van 

Amerika, door Theo Witteman       blz. 18 
o Veldwaarnemingen, verzameld deer J.Glasbergen   blz. 19 
o Over het opsturen en inleveren van waarnemingen   blz. 21 
o Op de laatste pagina nog een extra KNIPSEL    blz. 22 

 
 

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

Inleveren van C O P Y voor de eerste STRANDLOPER van het nieuwe jaar 1981: 

graag vóór 11 januari 1981 op het redactie-adres of bij één van de andere 

redactieleden. Ook illustraties zijn zeer welkom. 

We verwachten veel van u, want toch ook U wilt het nieuwe jaar met goede voor- 

nemens beginnen ? 

 
                       -------------- 
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Van de redactie, 
 
Het is altijd weer spannend om op copy te wachten. Zo ongeveer een week voor de 
sluitingsdatum rolt er één eerste stukje naar binnen en dan zo ongeveer een week 
weer niets, zodat je je vertwijfeld af gaat vragen, hoe de STRANDLOPER deze keer 
weer gevuld moet raken. Je vraagt je af waarom je aan zo'n klus begonnen bent... 
maar ziedaar, zodra het zondag is, begint de brievenbus te klepperen en zondags- 
avonds komt er een telefoontje of "het maandag ook nog kan". Nou dat kan altijd 
wel... 
 
En nu ligt het resultaat van uw en mijn zwoegen weer voor u. Hoewel de beoordeling 
natuurlijk aan u is, wil ik u wel zeggen dat ik zeer verrast was over de grote 
verscheidenheid aan stukjes die u met elkaar leverde. Ik ben dan ook eigenlijk wel 
tevreden... 
 
Minder tevreden moeten we zijn over uw creatieve uitspattingen. Die waren er na-
menlijk niet! Dus vragen we hier toch nog maar weer een om illustraties. We  
kunnen ze best gebruiken. Ook graag weer eens een nieuwe voorplaat! 
 
De illustraties uit dit nummer zijn van: 
Wim Kuyper (de Wulk van de voorplaat)en van Dick Hoek. 
 
1k stop ermee, maar niet voordat ik u namens de gehele redactie prettige feest- 
dagen en een milieuvriendelijk 1981 toegewenst heb! 
 
 

Coby van Dijk 
 
                       -------------- 
 
Nieuwe Contributie bedragen 
 
Elders in dit nummer kunt u lezen dat de contributie-bedragen met ingang van 1981 
verhoogd zijn. Ze zijn nog niet vermeld op het binnenomslag van de STRANDLOPER.  
Dat gebeurt bij het eerste nummer van de nieuwe jaargang. Voor de goede orde  
vermeld ik nog wel even op deze plaats de nieuwe bedragen: 
 
De contributie zal bedragen voor 1981: 

Gewone leden  ƒ 10,-- (minimum !) 

Jeugdleden ƒ 6,--  

Donateurs ƒ 5,-- (minimum !) 

"Vogeljaar" ƒ 14,-- (naast de gewone contributie ) 

 
                       -------------- 
 
Hebt u al zo'n prachtige Vogelkalender besteld? De kalender is weer even mooi als  
in voorgaande jaren. Alles in kleur en een kalenderindeling van twee weken per blad. 
Te bestellen door ƒ 12,50 over te maken op giro 4325 ten name van het "Vogel-
kalenderfonds" te Bennekom. U ontvangt hem dan franco thuis. 
 
 
                       -------------- 
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Van de bestuurstafel. 
 
 
Vogelen op Voorne 

Na de goede ervaringen in Veere vorig jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw (ondanks  
het slechte weer) is er gezocht naar een dergelijk evenement. 
Het Kamphuis in Veere is dit jaar niet beschikbaar, er is echter een goede ver-
vangende gelegenheid gevonden bij de Familie Van Dijk op Voorne. Dit adres is bij 
verschillenden van ons wel bekend. 
Deze verwarmde kampeerboerderij is van maandag 29 tot woensdag 31 december be-
schikbaar. 
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
maandag 29 dec :Vertrek uit Noordwijk om ca 10 uur ’s morgens. Via verschil- 
lende vogelgebiedjes op de Zuid-Hollandse eilanden naar Rockanje, waar we om ca  
5 uur 's middags ontvangen worden met koffie en een filmpje kunnen zien. 
Om ongeveer 7 uur 's avonds hopen we bij de familie van Dijk in Oost-Voorne aan te 
komen, waar we de warme maaltijd zullen gebruiken. 
dinsdag 30 dec. :het programma voor de dinsdag moet nog worden uitgewerkt. 
Gedacht wordt aan het bezoeken van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland met de 
inlagen. Om 6 uur 's avonds wordt er warm gegeten in de boerderij. 
woensdag 31 dec. : In de ochtend is er gelegenheid om nog wat van Voorne te 
zien en aan het eind van de morgen vertrekken we dan weer naar Noordwijk. 
 
De kosten voor verblijf en de warme maaltijden zullen ca. ƒ 25,- per persoon be-
dragen. Voor brood en beleg dient u zelf te zorgen. 
Voor zover u niet over vervoer beschikt, zullen de vervoerskosten van deze dagen 
ongeveer ƒ 20,- per persoon bedragen. 
 
Opgave van deelname graag voor 29 december bij Dick Passchier, Egmonderstraat 45, 
tel. 01719-10873, 
IJs en weder dienende beloven dit goede dagen te worden, ook voor kinderen. 
 
                       -------------- 

 
De PENNINGMEESTER vertelt... 
 
Bij het aanbieden van de jaarstukken in het afgelopen voorjaar, is op de noodzaak 
gewezen de contributie te verhogen in het komende jaar. De vergadering is toen met 
dit voorstel akkoord gegaan. 

 
De contributie voor 1981 zal bedragen: 

Gewone leden ƒ 10,-- (minimum !) 
Jeugdleden ƒ 6,--  

Donateurs ƒ 5,-- (minimum !) 
"Vogeljaar" ƒ 14,-- (naast de gewone contributie ) 

 
Nadrukkelijk wordt er nog eens op gewezen dat de Vereniging wat betreft het 
"Vogeljaar" slechts als tussenpersoon fungeert. Wij verdienen er niets aan, maar 
willen or ook niet op toeleggen. Het gebeurt nog al eens, dat leden die ook het 
"Vogeljaar" ontvangen, alleen hun contributie of alleen hun abonnement op het 
"Vogeljaar" betalen. Het herstellen van deze fouten brengt nogal veel werk met zich 
mee. De penningmeester zal uw medewerking om dit te voorkomen, zeer op prijs 
stellen. 
Ook moet er op gewezen worden, dat als u mocht besluiten voor het volgend jaar geen 
abonnement op het "Vogeljaar" te nemen, u dit voor 1 januari 1981 bij het bureau 
ledenadministratie (Mevr.H.M.J.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk) 
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kenbaar moet maken. Het is namelijk zo dat elk ontvangen nummer van het "Vogeljaar" 
direct door ons betaald wordt, zodat als u halverwege het jaar opzegt, de Vereniging 
voor de kosten van de reeds door u ontvangen nummers opdraait. 
 
Tot slot nog dit: Hebt u nog geen Flora van Noordwijk ? Zorg dar u er snel een 
krijgt. Of bij de boekhandel of rechtstreeks bij de penningmeester. (ƒ 14,90) 
 

J.C.Veefkind 
 

                       -------------- 
 
VERSLAG van de waarnemersvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel-
bescherming te Noordwijk, op 26 september 1980 t.h.v. W.Baalbergen. 
 
Aanwezig 15 leden. 
De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en getekend. 
 
Ingekomen stukken: 
-Bericht van de gemeente over de aankoop van 50 exemplaren van de "Flora van  
 Noordwijk". Jan Veefkind zorgt voor de afwikkeling. 
-W.Baalbergen licht de te houden natuurcursus toe. 
-Het opvangen, onderbrengen en begeleiden van de Geldroppers wordt besproken. 
-De machtigingen van het Hoogheemraadschap kunnen spoedig worden verwacht,  
 volgens de voorzitter. 
-Over het gebruik van giftige stoffen voor onkruidverdelging zal de voorzitter 
 contact opnemen met de betrokken ambtenaar. 
-De enquête van "Natuur- en Landschapsbeheer" zal door Hein Verkade worden  
 verzorgd. 
-Aan het Internationale Fonds tot Bescherming van Vogels zal ƒ 25,-- worden over-  
 gemaakt. 
 
Het winterprogramma wordt besproken. 
In Januari 1981 zal er een avond worden georganiseerd met als onderwerp Milieu- 
behoud en Faunabeheer. De vergadering zou graag iemand uit de Natuurbescherming  
zien en iemand uit de Jagersvereniging. De secretaris zal zijn best doen. Nadere 
gegevens zullen wel in de Zeekant komen. 
Ook in januari zal door J.Veefkind een film/dia's worden vertoond van Tanzania  
en/of Indonesië. 
Er wordt gepraat over een tocht naar Zeeland rond de jaarwisseling. 
Voor een lezing over Uilen en roofvogels in maart 1901 zal worden uitgenodigd  
dhr. A.Bruin uit Woudenberg. 
 
Rondvraag. 
Bijna alle aanwezigen vertellen iets van hun waarnemingen, Zwarte specht, Pijl-
stormvogels, Purperreiger, Wespendief en Bruine kiekendief passeren o.m. de revue. 
-Cramer deelt mee de "Reepvergunningen" van het Hoogheemraadschap te hebben ont- 
 vangen. 
-Jan Hoek vraagt om een presentielijst. De secretaris zal er voor zorgen. 
-Herma informeert of de oude lidmaatschapskaarten kunnen worden ingenomen. Ze  
 voldoen niet meer aan de eisen. 
-De volgende vergadering is in het Buurthuis op 31 oktober. 
 
Na de vergadering worden nog dia's vertoond door Willem Baalbergen over Canada en 
door Arie Ruygrok over de Camargue. 
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VERSLAG van de waarnemersvergadering van de Vereniging van Natuur- en Vogelbe- 
scherming te Noordwijk op 31 oktober 1980 in het Buurthuis. 
 
De voorzitter opent de vergadering en de verslaggeving van de vorige vergadering 
wordt door de aanwezige 22 leden goedgekeurd. Er is 1 gast, uit Lisse. 
 
Ingekomen stukken 
-De secretaris wijst op een interessant artikel in de "Fitis" over vogeltrek, 
 waargenomen vanaf de pier van IJmuiden. 
-Het contactorgaan van de Natuur- en Vogelwacht in de Alblasserwaard bevat een 
 boeiend stukje over diverse soorten zeggen in het gebied. 
-Bericht over het verschijnen van de Vogelkalender 1981. Collectief bestellen  
 levert enig voordeel op. Dit kan in de pauze bij de secretaris. 
-Duinwandeling aangevraagd door een gezelschap uit Hamburg op 30 november. Er wor- 
 den maatregelen getroffen. 
-Het gebruik van het verdelgingsmiddel Caserol is door de voorzitter met de be- 
 trokken gemeenteambtenaar besproken. Er worden door gebruik van dit middel twee 
 werklieden uitgespaard en het middel is alleen schadelijk voor onkruid.( ? ? ? ) 
 Verdere aktie zal geen succes opleveren, naar de mening van de voorzitter. 
 
Rondvraag 
-Het bezorgen van de STRANDLOPER geeft problemen. Er moeten meer bezorgers ko- 
 men, zodat de STRANDLOPER binnen een redelijke tijd na verschijning bij de leden 
 thuiskomt. Wie meldt zich aan? 
-Arie Cramer vertelt iets over de "Reepvergunningen" Wie een kaart bezit, moet deze  
 bij hem later verlengen. 
-Frank deelt mee dat er vossen in het duin voorkomen. Over de aantallen lopen de  
 meningen sterk uiteen. 
-Wil Cramer merkt op dat er weer vuil langs de fietspaden is gestort. De voor- 
 zitter zal de gemeente erop wijzen. 
-Willen Baalbergen komt met het voorstel een ooievaarsnest in de Bronsgeest 
 te plaatsen. Het voor en tegen wordt uitvoerig besproken. Willem zal een kosten-  
 begroting maken en er t.z.t. meer over vertellen. 
-Jan Glasbergen wil een oproep plaatsen in de STRANDLOPER om de waarnemings- 
 lijsten regelmatiger bij hem in te leveren. 
-Jan Gl. informeert ook hoe het staat met de Torenvalkkasten. Arie vertelt er iets   
 over en de conclusie is dat een regelmatiger controle eigenlijk wel gewenst is. 
-Ees Aartse overhandigt de voorzitter een lange lijst met op- en aanmerkingen,  
 klachten en aanbevelingen aangaande de vereniging. Alle aanwezigen krijgen hier- 
 over ook een stencil. De voorzitter zegt toe zo mogelijk op de eerstvolgende   
 bestuursvergadering het lijvige rapport te zullen bespreken. 
 
Na de pauze worden de waarnemingen weer besproken: o.a. sperwers, Havik, kieviten-
trek, keep ,wulpen, zwarte en groene specht. 
 
Na de vergadering laat Joan van Sambeek dia's zien van dichtbij en ver, en ver- 
telt er op haar zo geheel eigen wijze van alles bij. 
 
                                                            de secretaris. 
 
                       -------------- 
 
 
Van 29 tot 31 december houden we weer een winterexcursie. Dit keer op Voorne.  
Gaat u ook mee?? zie voor nadere inlichtingen elders in dit nummer. Ook kin- 
deren zijn welkom. 
 
                       -------------- 
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Het Noordwijkse strand – wulken 
 
De wulk (Buccinum undatum L) is één van de grootste slakken die in de Noordzee 
voorkomen. De dieren kruipen op of in de zeebodem en eten allerlei dierresten.  
Het zijn dus aaseters. De tot ca 10 cm hoge schelpen van dit dier spoelen regel- 
matig op het Noordwijkse strand aan. Toch kan men niet zeggen dat de wulk hier al- 
gemeen is. Op sommige dagen spoelen weliswaar tientallen schelpen aan, en zijn ze  
op de vloedlijn of in de schelpenbanken te vinden. Maar deze schelpen zijn vaak 
beschadigd en blauw van kleur. De bijbehorende dieren zullen al vele jaren geleden 
gestorven zijn. Hetzelfde geldt voor de kleinere wulken (tot ca 2 cm) die we soms  
in het zogenaamde oostenwindgruis kunnen aantreffen. 
Leuker, maar veel zeldzamer zijn de vondsten van levende dieren of verse huizen. Dit 
soort vondsten wijst erop dat de wulk tot vlak voor de kust leeft. 
 
Opmerkelijk is dat Eisma (1966) tijdens het onderzoek dat hij in 1964 deed naar de 
verspreiding van de mollusken in een deel van de Noordzee voor onze kust, geen 
wulken heeft gevonden. Hij neemt echter aan dat ze in het onderzochte gebied wel 
leven, zij het zeer plaatselijk. Zelf verwacht ik dat de wulk in zeer kleine 
aantallen in de zee voor het Noordwijkse strand leeft. Het massaal aanspoelen van 
levende dieren, zoals we dat van kokkels en strandschelpen kennen, is, voor zover 
mij bekend hier nog nooit gezien. 
 
Naast de schelpen zijn ook de eikapsels van deze slak opvallend. Ze spoelen soms  
met vele honderden op het strand aan. Het zijn bolvormige pakketten blaasjes met  
een doorsnede van enkele centimeters tot ongeveer 2 decimeter. Elk blaasje is 
afgeplat en bijna een cm groot. Soms zijn de kapsels leeg als ze aanspoelen, maar  
ze kunnen ook eieren bevatten of zelfs jonge wulkjes. Wanneer de eikapsels vers  
zijn, moet men ze eens open maken. Men kan dan de soms enkele millimeters grote 
wulkjes in levende lijve aanschouwen. 
Wulken zetten hun eikapsels af op allerlei stevige voorwerpen op de zeebodem.  
De kapsels die we hier op het strand vinden, zijn vaak al over een flinke afstand 
door de zee vervoerd en kunnen bijvoorbeeld uit het Kanaalgebied komen. Op de 
zeebodem en tijdens het drijven kunnen er wiertjes op gaan groeien of kunnen er 
dieren op en in zijn gaan leven. Zo kon men bijv. in het begin van dit jaar op 
verschillende dagen kapsels op het strand vinden die met wiertjes en zeepokken 
begroeid waren. Bij het openmaken van deze kapsels bleek dat er in verscheidene 
kapsels levende brokkelsterren en porceleinkrabbetjes te vinden waren. 
 
Litt: D.Eisma (1966) The distribution of benthic marine molluscs off the  

main Dutch coast; Neth,Journal Sea Res. 3 : 107-163 
 
 

Wim Kuijper 
 
 
                       -------------- 
 
 
BREMRAPEN of waar een wandeling met de bond al niet toe leiden kan. 
 
Wat mij betreft heeft de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk  
haar goede daad reeds verricht. 
Door het uitgeven van het boekje "De flora van Noordwijk" wordt het de argeloze 
nieuweling wel heel gemakkelijk gemaakt om in korte tijd veel aan de weet te  
komen over de specifiek Noordwijkse facetten van de duinvegetatie. De uitgebreide 
inventarislijst achterin dit boekje gebruik ik als kapstok om mijn veldwaar- 
nemingen op te hangen. 
Met oprecht plezier nam ik dan ook kennis van de aanvullende lijst over 1979 
(Strandloper jrg.12 nr. 1) die mij onlangs onder ogen kwam. 
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Ik zag daarin bevestigd, wat ik ook in de loop van 1980 al had opgemerkt: Bremrapen 
zijn rond Noordwijk bepaald wel aanwezig, alleen moet je ze een beetje gericht 
zoeken. 
Dat kan, door te letten op de planten waarop ze geacht worden te parasiteren. 
Natuurlijk is dat lang niet altijd prijs, maar soms wordt de oplettendheid toch 
beloond. Op den duur krijg je een soort fealing voor de goede plekken en een heel 
enkel keertje brengt het toeval je precies waar je zijn moet. 
 
De eerste bremraap die ik tegenkwam, sinds ik in Noordwijk woon, zag ik onverwacht 
toen mijn hond zijn poot ertegen begon te lichten. De waterval werd nog juist op 
tijd omgelegd en ik had dus even de tijd om te genieten van dat duistere schoon- 
heidje dat Blauwe Bremraap heet, of zoveel mooier Orobanche purpurea. 
Zoals gebruikelijk parasiterend op het Duizendblad (Achillea millefolium), stond  
ze op een dermate kwetsbare, veelbetreden plek nabij de zeereep ten noorden van 
Noordwijk, dat ik regelmatig ben gaan kijken of er nog iets van over was. Dat  
viel mee: op 23 juni ontdekte ik haar, de onderste bloemen al verdord, met bovenin 
nog veel dikke knoppen. Een week later waren ruim de helft van de dertig bloemen 
verdord, weer een week later bloeiden de bovenste bloemen. Op 18 juli kon ik met 
veel moeite een totaal verdorde plant terugvinden binnen de ruige vegetatie ter 
plaatse. Al met al bloeide de ene exemplaar dus ruim een maand. 
Korte tijd later trof ik min of meer in de buurt een tiental exemplaren aan,  
nauw bijeen staand, eveneens op Duizendblad. 
 
Een Bitterkruidbremraap (Orobanche picridis) trof ik in juli aan langs een bos- 
pad in de Noordduinen, parasiterend op Bitterkruid. 
 
Met veel gezoek lukte het me in de duinen nabij de trimbaan een exemplaar te  
vinden van de Walstrobremraap. Walstro volop, maar deze bremrapen die enige jaren 
tevoren zo overweldigend aanwezig waren in die omgeving, lieten het verder afweten 
dit jaar. 
 
Terugbladerend in de "Flora van Noordwijk" merkte ik op, dat het hele Noordwijkse 
bremrapen-bestand ook dit jaar weer teruggevonden was. 
Op de Bleke Bremraap uit de Amsterdamse Waterleidingduinen na. Misschien komt die 
ook nog wel eens naar het zuiden afzakken. 
Ik houd hem in elk geval in de gaten. 
 
 

Riate Bremer 
 
N.B. Bit stukje is min of meer geschreven als reactie op de vraag naar artikeltjes 
over vakantie dicht bij huis. 
 
                       -------------- 
 
Het stukje op de volgende pagina is van iemand die nog dichter bij huis bleef,  
n.l. in haar eigen huis. Zij beschrijft een mijlpaal, n.l. de 50ste vogelsoort,  
die vanuit huis is waargenomen. Meer mensen in de Vereniging houden zo’n huis- 
lijst bij. Ook uw redactrice doet dat, stevig bijgestaan weliswaar door haar 
echtgenoot. In het vorige huis, een flat aan de Jozef de Veestraat, waar we 5  
jaar gewoond hebben, zijn we op 99 soorten blijven steken. We hadden daar, voor- 
al voor roofvogels, een heel goed uitzicht. In ons tegenwoordige huis aan de  
rand van het duinpark, waar we nu bijna 7 jaar wonen, zijn we gekomen tot 116 
soorten. Er staan hele leuke soorten op die lijst, maar ook nog wel soorten 
ontbreken, die redelijkerwijs best gezien zouden kunnen worden. Zo prijkt op de 
huislijst van de familie Verkade de Jan van Gent, cirkelend rond de toren 
van de grote kerk....... en die staat er bij ons nog niet op.... 
 

Coby 
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EEN MIJLPAAL                                           Warmond, 4 november 1980 
 
De vorst is vroeg dit jaar vorige week op de laatste dag van oktober, heb ik de 
Zwartkop, die zich nog even te goed kwam doen aan insecten, een goede reis gewenst 
naar het Zuiden. 
Nu zijn er al weer volop wintergasten. 

 
 

 
Alles wat er nog aan groen in de tuin stond, hangt nu slap en mistroostig te han-
gen. Maar kijk, in de tuin is leven genoeg. Putters vliegen druk van tak naar tak; 
de mezen en mussen hangen in de verlepte zonnebloemen en doen zich tegoed aan  
de zaden. Op zich al een wonder, dat uit drie zaadjes, overgehouden van het winter- 
voer, drie planten groeien van ruim drie meter hoog met samen zeker twintig grote 
bloemen, waar eerst de hommels, en later de Groenlingen en mussen en Koolmezen van 
smullen. 
 
Eindelijk, ik keek al naar ze uit, Sijsjes. Vorig jaar tevergeefs gespeurd, nu zijn 
ze er. Ook een Keep zat al tussen de Vinken in de tuin. 
De Roodborst is dit jaar een agressief exemplaar, hij duldt geen mees, mus of vink 
in zijn buurt. Vaak is er een wilde jacht tussen de takken. Vanmorgen waagde een 
soortgenoot zich hier, vechtend vlogen ze rond, pats tegen een raam en weer verder, 
De Winterkoning zingt z'n fraaie liedje en komt eens kijken of er in de klimop  
iets te halen valt. De merel spit weer tussen het blad, dat al aardig voor ’n bo- 
dembedekking zorgt. 
 
Het waterbakje vindt gretig aftrek bij mees, sijs, merel, roodborst en heggemus. 
Pimpelmezen laten met hun zilveren belletjes horen dat er in de elzen weer volop te 
eten is. 
In 't water langs de tuin, zwemmen 2 meerkoeten, er loopt een waterhoen te grazen, 
'n reiger vliegt met schorre roep over, om iets verder neer te strijken om ook z'n 
portie te verschalken. Ineens een kring in het water en een dodaars laat zien dat 
hij ook van de partij is. 
 
1½ jaar woon ik nu in dit vogelparadijsje en vandaag heb ik vanuit huis en tuin  
mijn 50e vogelsoort waargenomen. 
Vandaar die mijlpaal. 
    

Greetje Schrama v.d.Berg 
 

                       -------------- 
 
Van 6 tot en met 25 oktober werd door de Vereniging een Natuurcursus georganiseerd 
die goed tot zelfs zeer goed bezocht werd. Er werden drie lezingen gehouden met  
als onderwerpen Vogeltrek, Paddestoelen en Het Landschap in de omgeving van Noord- 
wijk. Bij de lezingen hoorde ook een excursie op de zaterdag, aansluitend op de 
lezingenavond. 
Over één van die excursies, n.l. die van het Landschap gaat het volgende stukje. 
Het heeft de mooie titel: 
 
OP FIETSEXCURSIE MET HEIN 
 
Ondanks het gure herfstweer waren er zaterdag 18 oktober om kwart over 8 twintig 
personen aanwezig om aan de landschappenexcursie deel te nemen. 
We vertrokken van de Willibrord-mavo, reden de Van der Mortelstraat op, staken de 
Gooweg over en gingen via de Hoge weg naar het landgoed Offem. 
Hier woonden vroeger de Heren van Noordwijk. Het is nu een partikulier gebied, erg 
waardevol voor planten en dieren. Hier zagen we aan de ene kant het bos op de 
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zandgrond van de strandwal; aan de andere kant de graslanden op de oude strand- 
vlakte. 
De naam Varkensboslaan wijst nog op het feit dat de varkens hier de wildernis 
ingestuurd werden om hun kostje te zoeken. De Varkensboslaan stond toen nog in 
verbinding met de Voorstraat, waar veel boerderijen stonden. 
De tocht voerde verder langs het S.J.C. terrein, de Van Berckelweg op. We hiel- 
den halt bij de Wipwatermolen, die mogelijk nog uit 1652 dateert, toen de Hoge- 
weg-polder werd gesticht. Deze polder is nog een mooi open gebied met veel weide- 
vogels. Je ziet hier nog de z.g. koeiebosjes. Deze bosjes zijn ontstaan op plaat- 
sen waar ten tijde van veepest-epidemieën het dode vee (meestal koeien) bij  
elkaar begraven werd. 
We gingen verder langs de Leidse vaart. Deze Noord-Zuid gegraven vaart ligt in  
het laagste gedeelte van de strandvlakte. Waarschijnlijk is het vroeger een geul 
geweest. 
 
Bij het land van de heer J.Hoogeveen klommen we over het hek en gingen de wei in, 
gevolgd door nieuwsgierige koeien. 
Hier werden boringen verricht. Na enig wringen door de kluiten en het bovenste 
laagje klei, schoot de boor de diepte in door de veenlaag. De spanning was voel- 
baar toen Hein de boor omhoog haalde. De verbazing was groot, want we konden met 
onze eigen ogen de verschillende lagen aanschouwen: 

-onderaan eeuwenoud zand, 
-daarboven een kleilaagje (door een overstroming van de Rijn) 
-dan een groot stuk veen 
-weer een kleilaagje en 
-daarop het zand van de laatste verstuivingen. 

Verder naar het westen werd nog een paar keer geboord en het bleek dat we steeds 
dichter de oude strandwal naderden. 
Ook op de plaats waar in de oorlog een tankwal was, werd geboord maar dat was een 
puinhoop!! 
Daarna zagen we de oprijlaan van de vroegere abdij Leeuwenhorst. Dit was een be-
langrijke nederzetting met grachten en muren en o.a. ook een korenmolen. 
Bij "Piet Gijs" fietsten we de 's Gravendamse weg op. De "dam" die de weg 
zijn naam gaf, was een dam die liep tussen twee strandwallen van Teylingen naar  
de duinen. De graaf had deze dam voornamelijk aangelegd om gemakkelijk zijn 
jachtgebieden in de duinen te kunnen bezoeken. 
Bij het Soldaatje kruist een oude weg de 's Gravendamse weg. Bij dit kruispunt  
stond in de al eerder genoemde tijden met ernstige veepestepidemieën een sol- 
daat opwacht, die erop moest toezien dat er geen vee uit besmet verklaarde ge- 
bieden vervoerd werd. Ook op andere belangrijke kruispunten zijn wel zulke sol-
datenwachtposten geweest. 
 
We reden even door en gingen rechts de Prinsenweg op. Daar had de gastvrije fami- 
lie Nijssen de koffie klaar!! We werden er heerlijk warm van en gingen via een 
overpad naar de Jac.van Beierenweg richting Voorhout. Hier zagen we de prachtige 
boerderijen van de dia's in het "echt" op één lijn staan. Aan de ene kant het bouw- 
land en aan de andere kant de weiden. 
 
In Voorhout staken we het kerkplein over en zagen daar verscholen achter de  
R.K.-Bartholomeüskerk het oude Hervormde kerkje. Beide kerken gebroederlijk op 
één kerkelijk erf. Daar zit nog een interessante geschiedenis aan vast. 
Maar wij keerden snel huiswaarts langs de Hogeweg-polder. Iedereen was voldaan over 
deze geslaagde excursie. 
Dit waren enige persoonlijke indrukken van ondergetekende. 
 

T.Bom 
 
 

-------------- 
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puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina. 
 
 
Omdat de vorige puzzel nogal in de smaak viel, heeft Joan van Sambeek weer  
een zelfde soort puzzel gemaakt. 
Hier komt hij: 
 

FLORA - FAUNA PUZZEL 
 
 
Verander de lettervolgorde van deze vreemde woorden, zodat het wilde planten  
worden, bekend van een zomerse duinwandeling. 
Do eerste lettergreep van iedere plant wordt gevormd door de naam van een  
dier, b.v. KAT-testaart. 
 
 
RARETAAL  
 
 
 
OPLOSWOFT  
 
 
 
CLANSDUIKER 
 
 
 
 
GONTSHOND 
 
 
 
Kombineer nu de omcirkelde letters tot nog een wilde plant. Nu vormen de  
eerste twee lettergrepen de naam van een dier. 
 
Het antwoord is 
 
 
 
 
Veel plezier met de nieuwe puzzel. 
 
Tot slot de oplossing van de Scharrelpuzzel uit de vorige STRANDLOPER. 
 
De vogelnamen waren: spreeuw, merel, waterral, graspieper  
en het antwoord was: WIELEWAAL. 
 

J. van Sambeek 
 
 
 
Puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina 
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De INKTVLEKKEN-ziekte 
 
In het bekende boek van Frederik van Eeden: "De kleine Johannes" lezen we hoe  
de dwergen in de nacht hun inktpotten leeggooien over de bladeren en zo de es- 
doorns hun zwart gevlekte bladeren geven. 
Voor wie niet in dwergen gelooft is er ook nog wel een andere verklaring van  
het inderdaad opvallende verschijnsel van de vlekken op de esdoorn-bladeren te 
geven. 
 
De vlekken komen het meest voor op de bladeren van de bekendste Esdoorn, de Acer 
pseudoplatanus, een boom die niet alleen veel in tuinen, parken en plantsoenen is 
aangeplant, maar ook in bossen wordt gevonden. Esdoorns zaaien zich zelf heel ge-
makkelijk uit en wanneer er ergens een boom staat, volgen er spoedig meer. Het 
zijn sterke groeiers en dat is maar goed ook, want nu hebben ze van de inktvlek- 
ken weinig last. 
 
Met inkt hebben die vlekken natuurlijk weinig te maken. Ze lijken alleen sterk  
op de vlekken uit de schriften van onze jeugd en ze zijn net zo moeilijk te 
verwijderen van het blad van de boom als vroeger uit ons rekenschrift. 
De inktvlekken op de esdoornbladeren zijn zelfs helemaal niet te verwijderen.  
Zelfs op de onderkant van het blad zien we sporen van het zwart. Zoiets wrijf  
je niet even weg. 
 
Bij het horen van een plantenziekte die zwarte vlekken op het blad veroorzaakt, 
denkt u wellicht in eerste instantie aan de aardappelziekte of Phytophthora. 
Inderdaad, ook hier hebben we te doen met afsterven van plantenweefsels en als ge- 
volg daarvan zwarte vlekken. Bij de Phytophthora is echter sprake van een 
schimmel van lager orde, waarbij alles heel primitief verloopt. De schimmel- 
draden (het mycelium) zijn ongedeeld en de sporen ontstaan doordat zij als het  
ware van kleine takjes worden afgeknepen. 
U weet dat de aardappelziekte vooral bij perioden van warm en vochtig weer toe-
slaat. 
 
Ook bij de inktvlekkenziekte van de Esdoorn speelt de luchtvochtigheid een  
grote rol. Deze ziekte treedt het meest op in de kuststreek, waar soms alle bomen 
vol met vlekken zitten. Wandelt u maar eens in het bosje bij de werkschuur van 
Staats Bos Beheer. 
Meer in het binnenland komen we het euvel minder tegen, maar dat hangt af van de 
standplaats. Staat een boom vrij op de wind dan is hij minder gevoelig dan wanneer 
hij bijvoorbeeld overschaduwd wordt door andere bomen. 
De inktvlekken doen de boom verder geen kwaad, hij groeit onverstoorbaar door. 
 
De schimmel die voor deze ziekte zorgt is een hogere schimmel, Rhytisma acernum 
genaamd. De sporen die bij deze schimmel ontstaan, bevinden zich in zakjes, de asci. 
Het enkelvoud hiervan is ascus. Zo'n zakje is buisvormig. In ieder zakje bevinden 
zich acht sporen, die, als ze eenmaal rijp zijn, door een kleine opening in de top 
van het zakje, ontsnappen. We zouden zo'n zakje kunnen vergelijken met een vrucht- 
lichaam, wat duidelijk meer is dan het simpele takje met de spore, zoals bij de 
aardappelziekte. 
 
Wanneer we nu de zwarte vlekken weer onder de loupe nemen, is er van sporen nog 
niets te zien. Deze ontwikkelen zich pas in het vroege voorjaar op de plaats waar 
zich de zwarte vlek bevindt of heeft bevonden. Er groeit dan een apothecium, dat  
is een lichaampje waarin zich meerdere asci of zakjes hebben verenigd. De sporen 
worden door de wind verspreid en belanden in het jonge blad, dat in mei op zijn 
mooist is. Zodra de sporen op het blad komen zullen ze gaan kiemen, waarna de 
schimmeldraden de plantenweefsels binnendringen en gedeeltelijk consumeren.  
Het weefsel sterft af en vormt eerst gele vlekken die geleidelijk aan zwart worden, 
en die we dan nog tot ver in oktober waar kunnen nemen. 
 

A.v.d.Oever-v.Vliet 
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VLINDERS 
 
Wij mensen zijn vaak nieuwsgierig. Van bekende mensen, b.v. een schrijver zouden  
we graag willen weten "Hoeveel kinderen heeft hij", of "Zou hij ook gewoon van 
erwtensoep houden". Jaren geleden, na het verschijnen o.a. van Vladimir Nabokov's 
boek Lolita, las ik eens een schitterend kort verhaal van hem. Ik was verrast toen 
ik las dat hij sinds zijn jeugd een expert en verzamelaar van vlinders was. Voor mij 
was zo'n vrijetijdsbesteding iets heel geheimzinnigs. 
 
Dat wil zeggen: tot half augustus van dit jaar, toen wij op vakantie gingen. Mijn 
man sjorde zijn windsurfplank op de auto; ik daarentegen stopte mijn splinter- 
nieuwe Elsevier Dagvlindergids in de koffer. Wij reden naar Grasse in Zuid- 
Frankrijk. 
Zodra Joop zich op het meer St.Cassien aan het uitleven was, ging ik op zoek naar 
vlinders, in de hoop een vlotte kennismaking te hebben met deze insecten.(Voor 
verzamelen voelde ik niet). De omgeving van het meer bestaat uit rotsachtige  
heuvels die weelderig begroeid zijn. In de erg vochtige lucht van 23-28o C hing  
een heerlijke geur van maquis: zonverwarmde wilde kruiden, bloemen en grassoorten, 
bessen- en heidestruiken, lage struiken en hogere bomen. De voetpaden bestonden  
uit scherpe stenen, maar vlinders waren er wel. Ze dansten voor me uit op het pad  
en vervolgden rusteloos hun route. Verder lopend, kwam ik bij een smalle inham  
in het meer, waar een echt vlinderparadijsje was. De aantrekkelijkheid voor de 
vlinders op dat plekje was de gewone Watermunt. Dat stond er veel op de modderige 
bodem, afgewisseld met wat Kleine Lisdoddebladeren en ijle Wolfspoot. 
 
Hier, waar de vlinders op hun gemak waren, koos ik een algemeen uitziend bruin exem-
plaar uit, om te observeren. 
Thuis keek ik in de gids en herkende hem onmiddellijk van de tekening. Tevreden las 
ik de bijbehorende tekst. Toen deed zich een probleem voor: de beschrijving  
sprak van "beperkt tot Sardinië". En dat klopte niet helemaal. Ik keek het boek 
verder door en leerde dat overeenkomstige soorten ook voor kwamen in Egypte!  
Hier was iets mis en die imposante vlindergids lag zwaar op mijn (amateur)maag.  
Liet mijn waarnemingsvermogen mij in de steek, of mijn geheugen misschien of  
had Linnaeus het bij het verkeerde eind?? Na het hele boek met de moed der  
wanhoop te hebben bestudeerd, begon er toch een lampje bij me te branden. On- 
danks vele frustraties en vraagtekens kwam ik tot twee conclusies. Ten eerste, dat 
ware vlinderkennis beter aan geleerden kan worden overgelaten; ten tweede dat mijn 
vlinder een alledaags Bruin Zandoogje zou kunnen zijn. 
 
Wijzer geworden nam ik de volgende dag papier en pen mee en mijn oog viel op  
een bont-gekleurde vlinder. Ik schreef de volgende gegevens op: de grondkleur  
van de achtervleugels, de hoek van de binnenrand, aanwezigheid van maantjes, vlekken 
en ringen. Daarna de voorvleugels. Het kostte heel wat buigen, bukken, geduld en 
vooral veel zweetdruppeltjes en doorzettingsvermogen. Toen ik al deze gegevens op 
een rijtje had staan, bleek mijn vlinder een gewoon Vuurvlindertje te zijn. Maar  
ik was op de goede weg en langzaam leerde ik de kunst van het determineren, in  
het begin moeizaam, later met wat meer zelfvertrouwen. 
 
In het watermunt-gebiedje waren dikke spinnen iedere dag bezig met het weven  
van uitgebreide webben tussen de Lisdodde-bladeren. De spinnen die hun vijanden 
afschrikken door een zwart-geel gestreept uiterlijk, waren enigszins giftig.  
Zeker iedere dag viel er een bruin Zandoogje als hun slachtoffer, soms ook wel 
gewone vliegen of een sprinkhaan. Later zag ik op mijn watermuntplekje Distel- 
vlinders en allerlei Blauwtjes, waaronder een prachtige Limenitis reducta (voor- 
vleugels bruin met grote contrasterende witte vlekken). De familie van de Witjes  
was ook vrij complex, maar na drie weken determineerde ik met zekerheid een 
Citroenvlindersoort (mannetje G.Cleopatra europea - bovenkant geel met diep  
oranje middenveld). 
 
Op 7 september had ik nog een laatste ontmoeting met een aardige vlindersoort.  
Ik zat op een terrasje bij het meer. Een grote donkere vlinder ging vlakbij 
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uitrusten op een tak van een Olijfboom. Een dame aan een tafeltje naast mij fluis- 
terde dat die "très rare" was, en samen gingen we kijken. Alleen de onderkant was 
zichtbaar: een merkwaardig rood-wit-bruin mozaïek, verder een witte band en  
twee geel-bruine, plus twee korte zwarte staarten. Het bleek een vorstelijk lid  
van de Vossen-familie te zijn, niet algemeen in Frankrijk, deze Charaxes jasius.  
De Franse naam zegt iets van zijn exotisch uiterlijk: Pasha à deux Queues. 
 
Dat waren mijn ervaringen van overdag. Maar helaas, ook tijdens de vakantie gaat de 
afwas gewoon door en als ik daar 's avonds mee bezig was, kon ik kennis maken met  
de nachtvlinders. Door de open deuren van het half-gerenoveerde boerderijtje,  
vlogen ze naar binnen. Hun doel was de pas gewitte muur achter het aanrecht, waar 
een lampje hing zonder kap. Ze zaten uren lang op die muur, wat het bestuderen  
voor mij met behulp van het bescheiden boekje Nachtvlinders in kleur (Moussault) 
relatief gemakkelijk maakte (en de afwas dan ? ? c.) 
 
In vergelijking met dagvlinders vond ik de tekening van de nachtvlinders minder 
ingewikkeld. Op mijn eigen beeldscherm waren kop, borststuk en achterlijf goed te 
onderscheiden naar vorm en kleur en ook het silhouette van de vleugels en an- 
tennen was duidelijk te zien. 
 
Zo ontdekte ik onder mijn afwasgasten een Baptria tibiale (een Spannertje met  
brede witte band op de voorvleugels), het Kleine Visstaartje en een Ipsilon-uil. 
Ook kwamen op bezoek een Cilix glaucata (van de familie Eenstaartjes), een brons-  
glanzende Iepen-uil en een Lieveling. De naam Lieveling kwam me eerst wat overdreven 
voor, maar toen ik hem beter bekeek had hij door zijn belijning en zijn rose- 
beige nuances inderdaad de schoonheid van een oud oosters zijden tapijt. 
 
De twee nachtvlinders die het meest opvielen waren een okergeel Drinkerwijfje  
(door de kleur) en een Hageheld-mannetje (door zijn afmetingen). De Hageheld  
(25-42 mm) heeft lange gekamde antennen en op zijn donkere roodbruine vleugels 
pronkt een gele band. 
 
Vanaf de tweede week van september werd het weer wisselvallig. Bij mijn observatie- 
post van overdag, bleef alleen het Bruin Zandoogje een trouwe bezoeker. 's Avonds 
kwamen steeds minder nachtvlinders naar binnen. En uiteindelijk, toen de heide 
overdekt werd met een lila waas van bloemen, was voor ons de tijd gekomen om naar 
huis te gaan. 
 
Ik had mijzelf voorgenomen om me eens één keer te verdiepen in vlinders, als een 
zomervakantie-liefhebberij. 
 
Maar toch, toen ik bij mijn huis in de lage herfstzon een oranje-gekleurde vlinder 
bovenop een Afrikaantje van dezelfde kleur zag zitten, vloog ik naar binnen om  
mijn fototoestel te halen. Het vervolg was dat ik toch minstens de naam van de 
geportretteerde vlinder moest zien op te sporen. (Kleine Vos). 
In die week werd ik ook eigenlijk wel benieuwd wie die drukke nachtvlinders wa- 
ren, die iedere avond langs de tuin zwierven (Gamma-uilen). 
En op een avond, toen ik de keukendeur opendeed en een onbeweeglijke Agaatvlinder  
op de vitrage verraste, wist ik het zeker: 
Vanaf nu zullen vlinders mij altijd blijven boeien. 
 

 
Joanne van Sambeek 

 
 
 

-------------- 
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knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels  
 
De spreeuw, geen onbekommerd bestaan. 
 
Het beeld van de spreeuw dat we over het algemeen hebben, is dat van een luid- 
ruchtige, vrolijke kwajongen, een alleseter, die zowel regenwormen en kersen  
als patat mét op zijn menu heeft staan. 
In het proefschrift van Joost Tinbergen blijkt het leven van de spreeuw, althans  
in de broedtijd, verre van onbekommerd te zijn. 
Op Schiermonnikoog hebben in de loop van 6 jaar zich meer dan 40 (a.s.) biologen 
zich bezig gehouden met het probleem hoe spreeuwen in de broedtijd hun keuze  
bepalen met betrekking tot het voedsel dat ze voor hun jongen bemachtigen.  
Vooral het energetisch rendement vormde het uitgangspunt van de studie: zoekt een 
spreeuw maar lukraak naar zijn prooien of weegt hij bijvoorbeeld de tijd die hij 
moet vliegen om een bepaalde prooi te bemachtigen of tegen de hoeveelheid voedsel 
die hem dat oplevert? Heeft hij begrip van de kwaliteit en de kwantiteit van het 
voedsel? Het aantal problemen dat de spreeuw het hoofd moet bieden is indruk-
wekkend. De prijs voor een verkeerde beslissing is trouwens hoog: de overleving  
van de jongen staat immers op het spel. 
 
De situatie op Schiermonnikoog bracht met zich mee dat de spreeuwen voor een 
duidelijke keuze werden gesteld: óf voedsel verzamelen op korte afstand van het 
nest, n.l. emelten (larven van de weidelangpootmug) in een weiland op korte afstand, 
of graswortelrupsen verzamelen, waarvoor ze zeven maal verder moesten vliegen.  
De emelten hadden als nadeel dat ze een geringe voedingswaarde hadden en de gras-
wortelrupsen daarentegen bezaten een hoge voedingswaarde. Het bleek nu dat bij een 
grote honger van de jongen emelten werden verzameld, maar zodra de hoogste nood 
voorbij was, werd overgeschakeld op kwaliteit; de graswortelrupsen. 
Ook het aantal prooidieren dat de spreeuw verzamelt, vereist weer een juiste af- 
weging: voor het vangen van een nieuw prooidier moet de spreeuw de al eerder 
gevangen prooidieren even neerleggen. Dit kost tijd en bovendien moet hij rekening 
houden met het jat-werk van collega-spreeuwen. 
 

NRC oktober 1960 
 
 
Fazanten kunnen een bedreiging vormen voor de hagedissenstand. 
 
Weer een ander onderzoek naar reptielen van het Rijks Instituut voor Natuur- 
beheer zorgde voor enkele verrassingen. Midden in een bos op de Amerongense Berg 
werden op een hoog en droog gedeelte ringslangen aangetroffen. Een nogal vreemde 
plaats voor dieren die men bij of in het water zou verwachten. Ook hazelwormen 
werden aangetroffen. Deze hagedis zonder poten schijnt zich hier, ondanks de toe- 
genomen recreatiedruk, goed te handhaven. 
 
Toch, zo zijn de vermoedens, bestaat er naast biotoopvernietiging nog een fiks 
gevaar voor de hagedissen stand: de fazant. 
Waar teveel fazanten komen of door de jacht worden uitgezet, verdwijnt de hagedis 
onherroepelijk. 
 

Leids Dagblad 1 november 1900 
 
 
knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels 
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knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels  
 
Van DE LEVENDE NATUUR tot NATUURBEHOUD 
 
Onlangs verscheen in "Natuurbehoud", het blad van de Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland een artikel, waarin in vogelvlucht de ontwikkeling  
van de openlucht-recreatie wordt geschetst en ook suggesties werden gedaan om de 
huidige en toekomstige druk op ons landschapsschoon te verminderen. 
Biologen als Heimans en Thijsse wekten rond 1900 de mensen op, het wonder der  
natuur zelf te gaan ontdekken. Duizenden volgden dat advies op en zwermden uit  
over de mooiste plekjes van Nederland. Ze stuurden planten en fossielen naar de 
beide veldbiologen, die over de belangwekkende vondsten bericht deden in hun tijd- 
schrift "De Levende Natuur". Maar de even liefdevol als argeloos gegeven raad er op 
uit te trekken, leidt nu herhaaldelijk tot nauwelijks in te dammen volksverhui- 
zingen en zelfs in de meest geïsoleerd liggende natuurgebieden blijken planten  
te worden vertrapt en dieren te worden verstoord. Is het niet door een lawaaie- 
rige MAVO-klas, dan is het wel door een plantenfanaat. 
 
Volgens de prognoses voor 1990 zullen er in Nederland bijvoorbeeld zo'n 200.000 
caravans in Nederland bijkomen, terwij1 het aantal grote pleziervaartuigen zal 
verdubbelen tot 250.000 stuks. De boodschap van deze tijd luidt dan ook tegen- 
gesteld aan die van Heimans en Thijsse: uit oogpunt van natuurbescherming mo- 
gen we blij zijn dat er nog mensen zijn die ook op de mooiste zondag van het  
jaar, genoegen nemen met een plekje achter de geraniums of een dutje op de bank. 
 
Heimans stond in 1900 aan de wieg van de massarecreatie, de schrijver van het arti- 
kel in "Natuurbehoud" heeft het gevoel aan het graf van Mooi Nederland te staan.  
In de naam van beide tijdschriften -"De Levende Natuur" en "Natuurbehoud" –  
wordt een ontwikkeling voorspiegelt van onbedreigd naar bedreigd natuurschoon. 
 

NRC 2 augustus 1980 
 
 
knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels  
 
IN HET LAND VAN HELLAS 
 
In september maakten wij een reis door Griekenland met de bedoeling wat nader  
kennis te maken met de natuur en de cultuur van dat land. Na een treinreis van  
meer dan 52 uur, die erg goed beviel, kwamen we in Athene aan, een stad die met zijn 
oppervlakte en inwonersaantal (ruim 2 miljoen) te vergelijken is met de grootste 
West-Europese steden. De nieuwe wijken van de stad zijn zo mogelijk nog saaier dan  
de Bijlmermeer, maar de talrijke bezienswaardigheden op oudheidkundig gebied en 
de vele musea vergoeden veel. 
Als een eiland van klassieke rust rijst de grootste bezienswaardigheid boven de  
stad uit de Akropolis, een rots met restanten van een imposant tempelcomplex,  
gewijd aan de godin van Athene, meer dan 2300 jaar oud. Rondom deze rots waren de 
eerste vogels te zien behalve de gewonere soorten als Huismus, Turkse Tortel,  
Merel en Koolmees, vloog er ook een groepje luid fluitende Alpengierzwaluwen  
rond het tempelcomplex. 
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Na twee dagen vol verkeerslawaai verlang  
je naar wat rust en wat groen om je heen. 
Vanuit de haven van Athene, Piraeus, werd 
de boot genomen naar lesbos, één van de 
Anatolische eilanden, op nog geen 15 km. 
van de Turkse kust.  
Opvallend was het geringe aantal vogels  
dat op zee te zien was. Slechts een  
groepje zilvermeeuwen begeleidde de  
boot op de eerste kilometers. 
Het eiland Lesbos is naar Griekse be- 
grippen één van de rijkste aan bossen en 
ander natuurschoon. Er zijn uitgebreide 
olijfboomgaarden, afgewisseld door dennen- 
bossen, kale rotsen, akkers met tomaten, 
meloenen en granaatappels. Deze akkers wa- 
ren vooral het domein van de Kuifleeuwe- 
rik, Tapuit, Turkse Tortel en Gele Kwik- 
staart. Deze laatste was bijzonder talrijk 
en was regelmatig op trek te zien. Ook 
fourageerden er enkele Hoppen. 
De olijfboomgaarden waren niet bijzonder 
vogelrijk, wel was hier de Grauwe vlie- 
genvanger een zeer algemene verschijning 
en werden Vink, Boomkruiper en Pimpelmees 
veel gezien. 

 

 

Tijdens een langere tocht per auto over het eiland bleek pas goed hoe droog het 
overal was; buiten enkele bloeiende distels (met Putters) waren alle kruiden en 
grassen vrijwel afgestorven. Het doel van deze tocht was een gebied, dat er op  
de kaart uitzag als een polder met veel sloten. Water in zo'n kurkdroog land be- 
tekent immers een grote kans op veel vogels. Bij aankomst bleek het echter een  
zoute kwelder met zoutpannen te zijn. Langs de kreken liep een tiental Blauwe 
Reigers en er fourageerden enkele tureluurs. Hier was ook een vrij sterke trek  
te zien met veel Boeren- en Oeverzwaluwen. In een troepje Boerenzwaluwen vloog  
een volkomen wit exemplaar mee, een merkwaardig gezicht! In eerste instantie  
denk je aan een witte Grasparkiet. In de stroom trekkers vlogen voorts o.a. een 
Ooievaar, Sperwer en Torenvalk mee. 
Langs een rotsachtig gedeelte van de kust zat een groep van ca dertig Zwartkop- 
meeuwen te rusten. Ze deden hun naam geen eer aan; de meesten waren al in volledig 
winterkleed (en dus "witkopmeeuwen"), enkelen hadden nog "schimmelkoppen. 
Het resterende deel van ons verblijf op het eiland leverde nog enkele verrassingen 
op: veel Grauwe Klauwieren, een Steenuil, Blonde Tapuiten en een Rouwmees. 
 
Tijdens het tweede deel van de reis werd het binnenland van Griekenland bezocht. 
Vanuit Athene, waar een auto werd gehuurd, reden we naar het noord-westen, de ber- 
gen in. Gedurende het eerste deel van de reis was het landschap bepaald niet  
fraai te noemen. Walmende fabrieken, kale rotsen, drukke wegen en een onvoorstel- 
bare rotzooi langs de weg: van afgedankte huisraad tot dode honden. Hier wacht  
nog een gigantische taak voor het IVN! 
Na zo'n 30 kilometer werd het landschap wat vriendelijker: heuvels met dennen- 
bossen en verspreid staande zomerhuisjes van de wat rijkere Grieken uit Athene.  
De begroeiing bestaat hier voornamelijk uit de Aleppo-den, de leverancier van de 
hars, die gebruikt wordt bij de bereiding van de bekende Hetzina-wijn. In dit  
bos zagen we twee aardige bloemsoorten, n.l. wilde Cyclamen die een miniatuur- 
uitgave was van onze kamerplant en op de open plekken groeide Colchicum of 
Herfststijloos, bij ons ook wel bekend om de eigenschap dat de het in de 
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huiskamer tot bloei komt, zonder dat er water of aarde aan te pas komt. Voorts 
groeiden in het bos Boomheide, Jeneverbessen en Steeneiken, met leerachtige steke-
lige bladeren die sterk aan hulst doen denken. (vandaar de latijnse naam 
Quercus ilex). Het bos was het domein van de Kleine Zwartkop, herkenbaar aan  
de steenrode oogring en de luide ratelende alarmroep. 
Na twee dagen bereikten we het bergland van de Parnassos, een tot 2500 m hoog 
gebergte, waar we enkele bergtochten maakten. Volgens onze informatie zouden hier 
maar liefst vier soorten gieren voorkomen, maar veel hoop was er niet, omdat een 
groot deel van de bergen in wolken was gehuld. De meest opvallende soort was  
hier wel de Rotsklever (zie de illustratie hier-  
naast), een soort nauw verwant aan onze Boom- 
klever. Roofvogels waren vrij talrijk, het me- 
rendeel was slechts helaas op grote afstand te 
zien, zodat niet met zekerheid kon worden vast-  
gesteld tot welke soort ze behoorden. Gedurende 
langere tijd konden we een onvolwassen aasgier 
gadeslaan. De vogel zeilde met grote snelheid 
door een dal, zonder ook maar één moment de 
vleugels te bewegen. Er werden twee roofvogels 
gezien, die naar alle waarschijnlijkheid Havik- 
arenden waren. De verschillende tochten leverden 
ons toch nog twee "nieuwe" soorten op: de Grijze 
Gors en de Cirlgors. 
De rivieren waren vrijwel alle volkomen droog 
gevallen. Bij een rivier die nog wat water be-  

 

 

vatte, was de Grote Gele Kwikstaart present, terwij1 in de met riet en wilgenstru- 
weel begroeide oevers enkele Cetti'e zangers en twee IJsvogels zaten. Op de ho- 
gere plaatsen van de rivierbedding waren mooie voorbeelden te zien van rivier-
bossen. Terwijl de boomgroei in het omringende landschap beperkt bleef tot enkele 
doornige struiken, groeiden in de bedding massa's kiemplantjes van de Oosterse 
Plataan en op de wat hogere delen waarschijnlijk eeuwenoude, meer dan anderhalve 
meter dikke exemplaren van deze soort. De Oosterse Plataan was wel in elk dorp-  
je te zien, waar ze de terrasjes van het dorp aangenaam beschaduwden. 
 
Het doel van onze laatste tocht was Tinos, één van de Cycladen. Deze eilanden- 
groep bestaat uit meer dan 200 grotere en kleinere eilanden, die voor het grootste 
deel uit droge, kale rotsen bestaan. De dorpjes zijn echter zeer schilderachtig; 
minstens twee keer per jaar worden de huisjes en de talrijk aanwezige kerkjes  
gewit. Tijdens de overtocht waren nu op zee veel pijlstormvogels gezien, waarbij  
in ieder geval de Noordse Pijlstormvogel duidelijk te herkennen was. De Witte 
Pelikaan die wij boven het haventje zagen vliegen, was een tam exemplaar, zoals 
later bleek. Twee van deze vogels hadden de gewoonte ontwikkeld om 's morgens  
in alle vroegte door de dorpsstraat naar de visboer te wandelen, waar hun por- 
tie vis al klaar stond. 
 
De dagelijkse ontmoeting langs het strand met een onafscheidelijk, zeer ver-
trouwelijk tweetal, bestaand uit een Drieteenstrandloper en een Kleine Strand- 
loper, vormden een dankbaar object voor een beginnend amateur-fotograaf.  
Het zou te ver voeren, de ontmoetingen met alle vogels van het eiland te be- 
schrijven. U most zelf maar eens gaan kijken, maar dan wel in het voorjaar,  
wanneer de vegetatie (met ruim 6.000 inheemse soorten) uitbundig groeit  
en bloeit. 
 
      
       Dick Hoek 
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ONVERWACHTE VOGELONTMOETINGEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
 
Met bijzonder veel plezier heb ik het septembernummer gelezen. De reisverhalen en  
de daarbij opgedane natuurervaringen van de verschillende leden vond ik zonder  
meer boeiend. Na de verhalen gelezen te hebben, kwam de onweerstaanbare drang in  
mij op, om enige van mijn in de Verenigde Staten van Amerika opgedane vogelerva- 
ringen aan het papier toe te vertrouwen. 
 
Het ruim 3 weken durende bezoek aan de staat Kansas zou in de eerste plaats het 
karakter van een familiebezoek hebben. Wel was afgesproken dat wij tussentijds 
enkele dagen in de staat Arkansas zouden doorbrengen. Veel tijd voor het vogelen  
zou er waarschijnlijk niet inzitten en ik had me daarom maar niet al te veel 
voorbereid. De Europese Peterson en de kijker waren de enige attributen die ik  
voor dit onderdeel meenam. 
De eerste morgen van mijn verblijf in Amerika viel het mij tijdens het koffie- 
drinken op het terras al op, dat de vogelgeluiden die ik hoorde, anders waren dan 
die ik rond mijn eigen huis in Sassenheim hoor. Vooral de gaaiachtige geluiden  
die boven uit een grote eik kwamen, trokken mijn aandacht. Mijn zwager die nau- 
welijks iets van vogels afwist, kon me toch wel vertellen dat het Blue Jays wa- 
ren. Plotseling zag ik niet ver van het huis een prachtige oranje-zwarte vogel in 
een boom neerstrijken. In mijn onschuld dacht ik dat het wel een ontsnapte  
tropische vogel zou zijn. Toen ik de vogel na een half uur nog in de boom zag 
wippen, heb ik me bij de familie verontschuldigd en ben gewapend met de kijker  
de vogel wat beter gaan bekijken. Ook de Blue Jays ontdekte ik met enige moeite 
boven in de boom. Weer teruggekeerd op het terras werd het me al snel duidelijk  
dat ik mijn Europese Peterson in deze omgeving weinig zou kunnen beginnen.  
Het eerste wat ik op maandagmorgen ging doen, was een bibliotheek opzoeken. Daar 
leende ik de Amerikaanse Peterson en een gids met daarin een uitstekende beschrij- 
ving van de vogels van Noord-Amerika. De oranje-zwarte vogel van de eerste dag  
bleek een Baltimore Oriole te zijn, een wielewaalachtige vogel. Elke dag trok ik  
een paar uur uit om in de omgeving te vogelen. Het eerste resultaat viel mij 
eigenlijk wat tegen, want in totaal kwam ik tot niet meer dan 10 voor mij nieuwe 
soorten. Hieronder bevond zich de Meadow Lark, een leeuwerikachtige, die symbool 
staat voor de staat Kansas. 
 
Het 5-daagse verblijf aan het Beaver Lake in Arkansas leverde meer dan 30 voor  
mij nieuwe vogelsoorten op, dat wil zeggen door mij herkende soorten. Gezien  
heb ik er veel meer, doch aan de herkenning van bijvoorbeeld de tientallen op  
elkaar lijkende soorten kleine zangertjes en musachtigen, in het engels respec- 
tivelijk Warblers en Sparrows genoemd, ben ik niet toegekomen. Ik heb me die dagen 
vooral op het overzicht van de totale avifauna gericht. Opvallend waren de  
prachtig gekleurde spechtachtigen, waarvan de Pileated Woodpecker met zijn  
lengte van bijna 40 cm wel de indrukwekkendste genoemd mag worden. 
De grootste belevenis was toch wel de waarneming van de Ruby Throated Hummingbird  
de enige daar voorkomende kolibrisoort. Eerst denk je te doen te hebben met een 
groot rondvliegend insect. Pas als het beestje zich neerzet op een boomtak en je  
het goed in de kijker hebt, ontdek je de schoonheid van de kleinste vogelsoort  
op de wereld. Werkelijk een wonder van de natuur om even stil van te worden. 
 
Na een verblijf van zo'n 3 weken in de V.S. met slechts een beperkte tijd voor  
het vogelen, kon ik een lijst van ruim 40 herkende, niet eerder door mij waargeno- 
men vogelsoorten in mijn reisverslag opnemen. Naast al eerder genoemde soorten, 
zijn de waarnemingen van de Yello-billed Cuchoo, de Black Vulture, de Bob-White  
en de Cardinal zeker het vermelden waard. 
Heel wat keren werd ik tijdens mijn wandelingen staande gehouden door voorbij-
gangers en bewoners van huizen. Steeds weer moest ik het duidelijk maken, 
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wat ik aan het doen was. Er werd in eerste instantie steeds gedacht aan een "in- 
breker op het voorbereidingspad". Voor de veelal zakelijk ingestelde Amerikaan 
is het vogelen een nutteloze tijdsbesteding. Enkele van mijn Amerikaanse fami- 
lieleden heb ik wel een beetje aangestoken. Zo nu en dan kwamen ze me zelfs 
attent maken op een naar hun mening bijzondere vogelsoort, die zich ergens in de  
buurt ophield. Kort geleden ontving ik van mijn familie zelfs de schitterende, 
door de Audubon-society in twee delen uitgegeven veldgids van de vogels van 
Noord Amerika 
 
In het verhaal heb ik me beperkt tot het vogelleven in Kansas en Arkansas, maar 
al wandelend is mij met name de geweldige vlinderrijkdom van dat gebied niet 
ontgaan. In 1982 ben ik van plan weer de oversteek te maken, hopelijk vink ik 
dan wat meer tijd om van de in mijn ogen ongerepte natuur daar te genieten. 
 
         Theo Witteman 
 
 

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

 

Verzameld door: 
J.Glasbergen 
 
Juli, Augustus, Sep- 
tember, Oktober 1980 

 
 
soort aantal datum plaats waarnemer 
     
Geoorde fuut   3 ex 25- 8-80 Katwijk,zuidduinen F.v.Duivenvoorde 
Grauwe Pijlstormv.   1 ex 13- 9-80 Noordwijk,over zee,zuidwaarts J.v.Dijk 
Noordse Pijlstormv.   2 ex  8-10-80 idem,idem,idem J.v.Dijk 
Vaal Stormvogeltje   1 ex  8-10-80 Noordwijk,over zee,zuidwaarts J.v.Dijk 
   1 ex 29-10-80 idem,idem,idem J.v.Dijk 
Jan van Gent 324 ex  7-10-80 In twee uur over zee,zuidwaarts J.v.Dijk 
Aalscholver   5 ex  5-10-80 Over zuidduinen,Katwijk F.A.Lahr 
Blauwe reiger   9 ex 20- 9-80 Noordduinen,Noordwijk,zuidw. J.Glasbergen 
Lepelaar   1 ex 27- 9-80 Boven Noordwijk-binnen H.Verkade 
Zomertaling   1 ex 27- 7-80 Over zee,zuidwaarts G.de Croock 
Smient  15 ex 12-10-80 Zandplaat Valkenburg F.A.Lahr 
Krooneend        ♀   1 ex 28- 9-80 Noordwijk,over zee,zuidwaarts J.v.Dijk 
Eidereend   7 ex 1- 8-80 Over zee,noordwaarts G.de Croock 
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soort aantal datum plaats waarnemer 
     
Rotgans 
Nijlgans  
Buizerd  
 
 
 
Sperwer  
 
 
Havik  
Wespendief  
 
 
Bruine Kiekendief  
 
 
 
Visarend  
 
 
Boomvalk  
 
 
Smelleken  
Patrijs 
Goudplevier 
Zilverplevier  
 
Wulp  
 
Regenwulp  
Grutto  
Rosse Grutto  
Witgatje 
Oeverloper 
Groenpootruiter  
Bonte Strandloper  
Kleine Strandloper 
Grote Jager  
 
Middelste Jager  
 
 
Kleine Jager  
Dwergmeeuw 
Vorkstaartmeeuw 
Zwartkopmeeuw  
Turkse tortel  
 
Koekoek  
Kerkuil  
Velduil  
Ransuil  
Grote bonte Specht 
Zwarte Specht  
 
 
Draaihals  

  8 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  9 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 10 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  6 ex 
  6 ex 
 26 ex 
 42 ex 
  1 ex 
  6 ex 
  8 ex 
  1 ex 
 62 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  4 ex 
 20 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 33 ex 
  5 ex 
  1 juv 
  1 ad 
 47 ex 
  
 1 ex 
 1 ex 
 1 ex 
 1 ex 
 5 ex 
 2 ex 
 1 ex 
 1 ex 
 1 ex 

30-09-80 
09-03-80 
22-09-80 
04-09-80 
21-09-80 
20-10-80 
14-08-80 
16-08-80 
31-10-80 
21-09-80 
20-09-80 
21-09-80 
22-09-80 
09-08-80 
20-09-80 
21-09-80 
21-09-80 
16-08-80 
21-09-80 
28-09-80 
16-08-80 
18-09-80 
12-09-80 
16-10-80 
09-08-80 
03-08-80 
22-08-80 
29-10-80 
24-07-80 
25-09-80 
07-07-80 
28-10-80 
22-08-80 
20-09-80 
09-08-80 
09-08-80 
22-08-80 
22-08-80 
11-08-80 
30-08-80 
30-08-80 
07-10-80 
09-10-80 
30-08-80 
01-08-80 
23-08-80 
07-10-30 
23-10-80 
 
20-09-80 
10-09-80 
17-09-80 
01-09-80 
09-08-80 
09-08-80 
26-09-80 
25-10-80 
16-09-80 

Noordwijk,over zee,zuidwaarts 
overvliegend Noordduinen,zuidw.  
over Noordwijk vliegend  
uit zee  
achter Offem  
Katwijk,over 't Heen  
boven Duinpark  
overvliegend Noordduinen 
overvliegend Noordduinen  
over Noordduinen,Zuidwaarts  
over Noordwijk  
over Noordduinen, zuidwaarts  
over Noordwijk  
overvliegend Noordduinen  
over Noordwijk  
over Noordwijk  
over Noordwijkse Noordduinen,Z  
over Duindamse slag  
over Noordduinen, zuidw.  
over Wassenaarse slag  
verblijvend in Noordduinen  
Offem  
Rijnsburg  
Katwijk,over zuidduinen  
Noordduinen  
over zee,zuidwaarts  
over zee,zuidwaarts  
idem,idem  
Voorhout  
overvliegend Golfbaan  
over zee  
polder Voorhout  
over zee,zuidwaarts  
roepend,noordduinen,zuidw,  
over strand  
overvliegend Noordduinen J 
over zee,zuidwaarts  
over zee,zuidwaarts  
over zee,zuidwaarts  
over zee  
over zee,zuidwaarts  
idem,idem  
idem,idem  
in 2 uur over zee  
over zee,zuidwaarts  
over zee zuidwaarts  
zittend op strand  
noordduinen,zuidwaarts vl.  
 
zeereep,noordduinen  
Wassenaar  
Wassenaar  
in tuin te Warmond  
Golfterrein Noordduinen  
idem,idem  
Duindamse slag  
Bij boswachterswoning  
in Katwijkse Zuidduinen  

J.v.Dijk 
K.de Mooy 
H.Verkade 
G.de Croock 
G.de Croock 
 A.Cramer 
C.en J.v.Dijk 
K.de Mooy 
K.de Mooy 
C.en J.v.Dijk 
H.Verkade 
C.en J.v.Dijk 
H.Verkade 
K.de Mooy 
H.Verkade 
H.Verkade 
C.en J.v.Dijk 
K.de Mooy 
C.en J.v.Dijk 
F.A.Lahr 
K.de Mooy 
G.de Croock 
K.de Mooy 
F.A.Lahr 
J.Glasbergen e.a. 
G.de Croock 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
J.v.Sambeek 
K.de Mooy 
G.de Croock 
J.v.Sambeek 
J.v.Dijk 
K.de Mooy 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen 
G.de Croock 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
G.de Croock 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk, H.v. 
Schuppen 
J.Glasbergen e.a. 
G.de Croock 
G.de Croock 
G.Schrama v.d.Berg 
J.Glasbergen e.a. 
K.de Mooy 
A.Cramer 
F.v.Duivenvoorde 
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soort aantal datum plaats waarnemer 
     
Strandleeuwerik   1 ex 05-10-80 Katwijkse zuidduinen F.A.Lahr 
Roek  35 ex 25-10-80 overvliegend Noordduinen, zuidw A.Cramer 
Ekster  52 ex 23-10-80 Noordduinen J.v.Dijk.H.v. 

Schuppen 
Raaf   3 ex 20-09-80 Golfbaan noordduinen J.Glasbergen e.a. 
Grote Lijster   5 ex 20-09-80 bij Golfbaan,noordduinen J.Glasbergen 
Kramsvogel   1 ex 09-08-80 overvliegend noordduinen J.Glasbergen 
Koperwiek        ca 8000 ex 12-10-80 in 2.uur naar het zuiden C.en J.v.Dijk 
Beflijster   1 ex 03-10-80 zuidduinen Katwijk F.A.Lahr 
   4 ex 12-10-80 idem,idem F.A.Lahr 
Roodborsttapuit   1 ex 03-10-80 Zuidduinen Katwijk F.A.Lahr 
Siberische rood- 
borsttapuit 

  1 ex 05-10-80 Vuilstortplaats Wantveld, 
Katwijk 

J.v.Dijk, F.A.Lahr 
e.a. 

Zwarte Roodstaart   1 ex 03-10-80 zingend,'t Heen,Katwijk A.Cramer 
Sprinkhaanrietzanger   2 ex 11-08-80 zuidduinen Katwijk K.de Mooy 
Zwartkop   6 ex 13-10-80 in onze tuin,duinpark C.en J.v.Dijk 
Fitis   1 ex 20-09-80 zingend in noordduinen J.Glasbergen 
Tjiftjaf   veel ex in september nog zingend in noordduinen K.de Mooy e.v.a. 
Bonte Vliegenvanger   1 ex 13-09-80 Noordduinen K.de Mooy 
   1 ex 25-09-80 balkon,Noordwijk binnen H.Verkade 
Kleine Vliegenvanger   1 vr.of juv. 25-09-80 bij meertje Noordduinen K.de Mooy 
Klapekster   1 ex 05-10-80 zuidduinen,Katwijk F.A.Lahr 
Putter   2 ex 18-09-80 op uitgebl.korenbloemen,Warmond G.Schrama v.d.Berg 
Frater  15 ex 03-10-80 zuidduinen Katwijk F.A.Lahr 
Goudvink   1 ex 20-09-80 Wassenaarse slag F.A.Lahr 
Keep   1 ex 22-10-80 in de tuin,Warmond G.Schrama v.d.Berg 
IJsgors   2 ex 23-10-80 Noordduinen,zuidwaarts J.v.Dijk 
 
 
 

-------------- 
 
 
Over het opsturen of inleveren van waarnemingen. 
 
De waarnemingen die u in iedere Strandloper aantreft in het hoofdstuk VELDWAAR-
NEMINGEN, worden altijd trouw verzameld door de heer J.Glasbergen. De bovenstaan- 
de waarnemingen zijn een selectie uit een groter aantal waarnemingen. Waarne- 
mingen die wel door u zijn ingestuurd maar niet in deze rubriek zijn opgenomen,  
zijn niet per definitie onbelangrijk of zelfs waardeloos. Ze vinden een plaats- 
je in het waarnemingsarchief en dat kan heel zinvol zijn. 
Valt het een aantal leden b.v. op dat er in een bepaalde polder geen kieviten 
zitten, dan is het de moeite waard om in het archief te duiken en te kijken wat  
er daar aan waarnemingen te vinden is. Afgaan op je geheugen en zeggen "o, vroeger 
zaten er daar véél meer" is altijd gevaarlijk en waarschijnlijk zelfs onbe- 
trouwbaar. 
 
De waarnemingen moeten worden opgeschreven op zgn. maandlijsten. Op deze maand- 
lijsten zijn de vogels in groepen gerubriceerd; dit maakt het voor heer Glas- 
bergen eenvoudiger de waarnemingen te verwerken. De genoemde lijsten zijn in ro- 
yale hoeveelheden bij de heer Glasbergen verkrijgbaar. 
Wilt u er zorg voor dragen, dat de waarnemingen duidelijk en afzonderlijk per  
maand op een lijst komen 
 
Inlichtingen en nieuwe lijsten verkrijgbaan bij J.Glasbergen, P.van Saxenstraat 7  
2231 LR Rijnsburg. De waarnemingen van de laatste maanden van dit jaar graag 
inleveren vòòr 11 januari 1981. 
 
 
 
 

   



 
knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel 
 

 
 
knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel knipsel 
 
 




