
 



VERENING VOOR NATUUR – EN VOGELBESCHERMING "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 

H.J.S.Verkade  voorzitter  Van Limburg Stirumstraat 40 
C.M.J.Verweij secretaris  Westerbaan 7 
J.C.Veefkind  penningmeester Van Limburg Stirumstraat 4a  
W.Baalbergen  lid   Schoolstraat 10   
Mevr.M.Vink  lid   Witte de Witstraat 20 
Mevr.I.Rössner lid   Schoolstraat 33a 
Mevr.M.Bos  lid   Duinweg 81 
 
CONTRIBUTIE ƒ 10,-- per jaar (min) Contributie JEUGDLEDEN ƒ  6,-- per jaar 
DONATIE ƒ  5,-- per jaar (min)     VOGELJAAR collectief 

abbonement vervallen 
 
GIRONUMMER VAN DE PENNINGMEESTER 
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 
E.Aartse  secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Schapedel 14 
H.van Duijn  lid   Lombok 8 
C.M.J.Verweij lid   Westerbaan 7  
 
DONATIE bedfraagt minimaal ƒ 5,-- per jaar, te storten op GIRO 359 87 55  
t.n.v. Stichting Vogelasiel "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Het vogelasiel is gelegen achter het politiebureau. 
Vogels die gevonden worden kunnen afgegeven worden aan het  
politiebureau, Oude Zeeweg 10. 
------------------------------------------------------ 

I.V.N. (Instituut voor Natuurbeschermingeducatie) AFD. NOORDWIJK E.O. 
 
Bestuur 
D.Passchier        voorzitter  Egmonderstraat 45 
E.v.d.Zwan         secretaris  Northgodreef 37 
J.J.Eeman          penningmeester Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
Mevr.S.A.v.d.Oever lid       Van Panhuysstraat 34 
Mevr.J.v.Sambeek  lid   Linnaeuslaan 12, Voorhout 
Mevr.S.v.Kekeren  lid   Hendrik Vinkhof 49 
M.Gielen   lid   Duinweg 89 
 
     

ISSN:2589-2762 print    ISSN: 2589-2770 online 



- 1 - 
 

 
 

 
(Koninklijk goedgekeurd bij  

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

Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Cees Verweij.  
Redactieadres: C.v.Dijk, L.Hellenberghof 32, 2202XT Noordwijk, tel. 01719-10833  
           

16e jaargang nr. 4 
 december 1984 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD 
 

1 inhoud 
2 Redactie-nieuws 
3 Notulen vergadering 26 10 84 
4 Notulen vergadering 30 11 84 
5 EXCURSIES !!!!!!!!!!!!!!!! 
6 Bestuursmededelingen 
6 Geknipt: Cosmo-center in Hilvarenbeek 
7 Excursie naar Schiermonnikoog, een verslag van Arnold Meyer, Arjan Leen-  
  dertse en André v.d.Plas 
8 Vogellijst van de Schiermonnikoogexcursie, Ab Steenvoorden en Arnold Meyer. 
9 Plantenlijst van Schier, Annie v.d.Oever en Rob en Marjo Alkemade 
11 Een Excursie naar Cap Griz Nez, door Arnold Meyer 
12 Waar staat die vogel in mijn vogelgids, Jelle van Dijk 
14 Geknipt: 5 Milieuproblemen 
15 Albinisme bij vogels in Noordwijk, H.Verkade 
16 STINOVO-NIEUWS, Ees Aartse 
18 Geknipt: Eksters in de AW-duinen 
19 IVN Natuurpuzzelfeest, een verslag van S.v.Kekeren 
20 Gedicht  
21 Uit de kruidenkast geklapt: De Aardbeiboom 
22 Nieuws uit de Jan Verwey Bibliotheek 
23 Konijnen, alles wordt er over verteld door M.Koning 
30 Getipt: De invloed van de recreatie op de dichtheid en het broedsucces  
  van vogels, uit het proefschrift van A.N.v.d.Zande 
31 Turkije-reis deel I : Istanbul en omgeving, Hein Verkade en W.v.d.Niet  
33              deel II: Dwars door Turkije, Jan Peter en Menko Wiersema  
36 VELDWAARNEMINGEN 
 

-------------- 
 
De copy voor het eerste nummer van het nieuwe jaar moet voor vrijdag 1  
februari worden in geleverd bij de redactie. We zijn benieuwd!  
 
 

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

 
 
 
 



- 2 – 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Redactienieuws, 
 
We hebben er hard voor gewerkt om deze 
Strandloper weer op tijd te laten verschij-
nen. 
Als het goed gaat, rolt deze Strandloper  
nog voor het oude jaar bij u in de bus.  
Er valt in dit nummer weer van alles te  
lezen en met het oog op de komende vrije  
dagen komt het goed uit dat hij zo dik  
is! 
We willen alle inzenders van copy van dit 
afgelopen jaar hartelijk bedanken voor  
hun medewerking. We zijn niet teleurgesteld. 
Er was steeds voldoende copy. 
Met moed en vertrouwen gaan wij dan ook het 
nieuwe jaar in. 
We willen u als redactie vanaf deze plaats  
het allerbeste toewensen voor het nieuwe  
jaar. We hopen op veel kijkplezier, veel  
goede waarnemingen, veel mooie dia's liefst 
ook, zodat anderen later weer mee kunnen 
genieten. 
Laten we ook alert zijn op bedreigingen  
van de natuur en van ons leefmilieu. 
Waar nodig zullen we moeten reageren! 
 
            De redactie 
 
 
 
 
 

Het plaatje- van de Aardbeiboom,  
dat u hierboven ziet, is door een 
fout bij de opmaak niet terecht-
gekomen op de bladzijde, waar  
het eigenlijk thuis hoorde, n.l.  
op bladzijde 21, bij de Kruiden-
kast. Daarom hebben we de afbeelding 
maar op deze bladzijde gezet. 
Excuses Sjaan! 
De omslag is getekend door Dick 
Hoek, de overige illustraties   
zijn van Sjaan van Kekeren en  
Arnold Meyer. 
Bedankt allemaal. 
 

-------------- 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 26 oktober 1984 in het Jan  
Verwey Natuurcentrum te Noordwijk. 
 
Aanwezig zijn ca 90 personen. 
 
1.Opening. 
De voorzitter, de heer Verkade, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2.Verslag vorige vergadering 
De secretaris neemt de belangrijkste passages van de notulen van 21-09-84  
door. Niemand heeft iets aan te merken. 

3.Post 
Tot de belangrijkste ingekomen stukken behoren: 
-het definitieve standpunt van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in- 
 zake het verwerpen van de vestiging van het Cosmocenter op de "trimbaan";  
-de toekenning van een bedrag van f 300,- door Shell Nederland B.V., aan-  
 gewend voor de aanschaf van een diaprojector voor de vereniging;  
-mededelingen van de lokale omroep Vigron; 
-verslagen van het Milieu-overleg Bollenstreek. 

4.Mededelingen  
a. uitwerking paddengegevens en voorbereidende maatregelen voor het komend     
   seizoen. Het wachten is nog op het inleveren van de laatste gegevens van  
   diegenen die hebben geholpen met het overzetten van de padden en het af- 
   zetten van de wegen. Aan de hand van alle gegevens zal een verslag worden   
   opgesteld. Met behulp van dit verslag zal met de gemeente Noordwijk worden  
   overlegd, of de aanpak voor het komend jaar gewijzigd zal worden en hoe. 
b. De Vogelwerkgroep. De voorzitter legt nog eens in het kort uit wat de  
   bedoelingen van de werkgroep zijn. Gewerkt wordt aan de voorbereiding van 
   gerichte tellingen. De komende vrijdag vindt er een speciale bijeenkomst  
   plaats ter uitwerking van de gegevens van de broedvogelinventarisaties  
   van het afgelopen seizoen. 
c. Trektellingen. Op het ogenblik vinden iedere zaterdag trekwaarnemingen   
   plaats. Aanwezigen worden aangespoord ook eens een kijkje te nemen. 
d. Natuurcentrum. Begin november veranderen de openingstijden van het Natuur- 
   centrum. De woensdagavond vervalt, terwijl de zaterdagmorgen wordt gewij- 
   zigd in zaterdagmiddag. De openingstijden zijn op woensdag, zaterdag en  
   zondag van 14.00 tot 16.30 uur. 

5.Rondvraag 
Gevraagd wordt of er voortaan een microfoon gebruikt kan worden. Voor sommige 
aanwezigen is het soms moeilijk te verstaan. 
Meegedeeld wordt dat het echtpaar Bloem op 30 november a.s. iets over vogel- 
trek zullen vertellen en laten zien. 
Er wordt gewezen op de speciale zondagavondviering in de Grote Kerk in Noord- 
wijk binnen. Deze heeft de natuur tot onderwerp en vindt aanstaande zondag  
plaats. 
Op 19 november wordt er op het terrein van de AW-duinen een speciale the- 
ma-avond over vogelinventarisaties gehouden. Aanvang 19.30 uur. 
De heer Van Dijk maakt melding van het overvloedig voorkomen van het  
Hondskruid in de zuidduinen het afgelopen seizoen. Het ging hier om ca 
200 exemplaren. De goede bloei van deze orchidee is te danken aan het voch- 
tige voorjaar. 
Een meeuwentelling die onlangs plaatsvond tussen Katwijk en Zandvoort,  
leverde een aantal van 6500 meeuwen op. Voor 60 % betrof het hier Zilver- 
meeuwen. 
Er werd tijdens de trekwaarnemingen een albino spreeuw waargenomen. 
 
Na de pauze ontlokte F.v.d.Berg met zijn prachtige dia's en boeiende vertel- 
trant aan het publiek een overvloedig applaus. Wie de heer Van den Berg kent, 
weet dat het over paddestoelen ging. 

de secretaris. 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 30 november 1984 om 20.00  
uur in het Natuurcentrum "Jan Verwey" aan de Weteringkade te Noordwijk.  
 
Aanwezig: circa 50 personen 
 
1. Opening 
De voorzitter, de heer Verkade, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van  
harte welkom. 

2. Ingekomen en verzonden stukken 
Zojuist is ontvangen een aanbieding van een mooie collectie schelpen en  
fossielen en een aantal boekwerken, afkomstig uit een nalatenschap. Met de  
aanbieder zal binnenkort kontakt worden gezocht. Verder is verzonden een be-
zwaarschrift aan de Raad van State m.b.t. het ontwerp-bestemmingsplan Zuid- 
duinen. 

3 Organisatie en publiciteit Natuurcentrum in de toekomst 
Melding wordt gemaakt van verschillende tentoonstellingen, die in de komen- 
de twee jaar, wanneer alles volgens plan verloopt, zullen worden georgani- 
seerd in het Natuurcentrum. In maart 1985 komt bijvoorbeeld een expositie  
over het groen in Noordwijk. Verder staan er tentoonstellingen gepland over  
de Wadden, over paddestoelen, kruiden, Noordwijkse beeldende kunstenaars  
in relatie tot de natuur e.d. Voor wat betreft de publiciteit zullen diverse 
omroeporganisaties worden aangeschreven om mededeling te doen over het be- 
staan van het Natuurcentrum. 

4. Data excursies 
De voorzitter leest achtereenvolgens de data voor van de excursies aan het  
eind van dit jaar en in de eerste helft van het komend jaar. Deze data zul- 
len in de eerstkomende Strandloper worden vermeld. 

5. Organisatie cursussen in het voorjaar van 1985 
Het ligt in de bedoeling in de maand maart een viertal cursusavonden te orga-
niseren, bijv. op de maandagavonden. Gedacht wordt aan onderwerpen als 
strandvondsten, kruiden en biologisch tuinieren, het weer en natuurfotogra- 
fie. Een en ander kan eventueel nog worden gewijzigd afhankelijk van de te  
verlenen medewerking. 

6. Rondvraag 
Allereerst wordt meegedeeld, dat leden niet meer in het komend jaar automa- 
tisch lid zijn van "Het Vogeljaar". Leden dienen zich vóór december a.s. apart  
op te geven. Vervolgens worden waarnemingen doorgegeven van een Schreeuwarend  
in de Katwijkse duinen, een zeearend, ijsgorzen, barmsijzen en veel kieviten  
en goudplevieren in de Haarlemmermeer. Ook is er onlangs nog een visdiefje  
aan het strand gezien. In de Elsgeester Polder nabij Voorhout is een geheel  
witte ekster waargenomen. 

7. Datum volgende vergadering en sluiting 
De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op vrijdagavond 25 januari  
1985. Hierna sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte na de aanwezigen  
nog gewezen te hebben op de opgave voor de ganzenexcursie op 27 en 28 decem- 
ber a.s. 

Na de pauze vertoont het echtpaar Bloem uit Aerdenhout een prachtige diaserie  
waarin diverse aspecten van de vogeltrek worden behandeld. 
 



- 5 – 
 

 
 
Excursieprogramma voor de eerste helft van 1985 
 
27 en 28 december 1984: 

Ganzenexcursie naar Drente en Friesland. Vertrek 27 december 
vanaf het Raadhuis te Noordwijk-binnen. Tijd: 8.00 uur. 
Deze mededeling is slechts ter kennisgeving. De inschrijving is  
bij het verschijnen van deze Strandloper reeds gesloten. 
 

2 februari 1985: 
Excursie naar de pier van IJmuiden. Vertrek om 7.30 uur vanaf 
het Raadhuis. Inlichtingen en opgave: Hein Verkade. 
 

13 april 1985: 
Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Verzamelen om 
7.00 uur bij de ingang De Zilk.  

 
30 april 1985: 

Vroeg op! 
Excursie naar de Flevopolders (Kardijk). Vertrek om 6.00 uur 
vanaf het Raadhuis te Noordwijk-binnen. Inlichtingen en op- 
gave: Kees Verweij. 
 

11 mei 1985: 
Nachtegalenexcursie in de Noordduinen. Vertrek om 20.00 uur 
bij de ingang van de boswachterij "Hollands duin" aan de  
Duinweg. 
 

27 mei 1985: 
Excursie naar bet Landgoed Leeuwenhorst. Verzamelen om 7.00 
uur bij de hoofdingang aan de Gooweg. 
 

14 juni 1985: 
Excursie naar het Landgoed Offem. Verzamelen om 19.00 uur bij 
de hoofdingang aan de Nieuwe Offemweg. 
 

6-7-8- september 1985: 
Excursie naar het eiland Texel. Nadere mededelingen over de 
kosten en de wijze van aanmelden volgen nog. 

 
 

-------------- 
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Bestuursmededelingen 
 
Voor het excursieprogramma verwijs ik naar de vorige pagina. Behalve deze  
excursies en de vaste ledenavonden op de laatste vrijdag van de maand,  
heeft het bestuur nog zijn gedachten laten gaan over de verdere invulling  
van het programma. 
Onze gedachten gaan uit naar een viertal korte plantenexcursies in de  
Noordduinen op vier achtereenvolgende maandagavonden. De aanvang zal zijn  
om 19.00 uur bij de inrit van de boswachterswoning van de heer Gielen,  
Duinweg 89. De bedoeling is gedurende deze 4 maal de successie in de plan- 
tengroei te volgen. Het is de bedoeling deze excursies in de maand juni  
van 1985 te doen plaatsvinden. 
In de maand maart van het volgend jaar worden 4 avonden gehouden over  
speciale onderwerpen als: strandvondsten, kruiden en biologisch tuinieren,  
het weer en natuurfotografie. Nadere mededelingen zullen nog gedaan worden  
in de streekbladen en op de vergaderingen. 
In dezelfde maand vindt er een speciale tentoonstelling plaats over het  
groen in Noordwijk, met name in de bebouwde kom. De tentoonstelling vindt  
plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
 

de secretaris 
-------------- 

 
Geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt ge  
 
Hilvarenbeek krijgt maansteen en raket na nek—aan—nek—race  
 
Na een nek—aan—nek—race met Zoetermeer is Hilvarenbeek aangewezen als  
lokatie voor het "Cosmocenter", een toeristisch—educatief ruimtevaart- 
park waarmee een investering van rond de 200 miljoen gulden is gemoeid. 
   Het futuristische complex moet komen te liggen op het terrein van het 
recreatiepark Beekse Bergen. Binnen een half jaar zullen de plannen in detail  
zijn uitgewerkt en zal bekeken worden of de plannen financieel haalbaar zijn.  
De lokatiekeuze is gistermiddag bekend gemaakt door Mr.Pieter van Vollen-  
hoven, voorzitter van de Stichting Cosmocenter. Doorslaggevend was uiteinde—  
lijk dat in Hilvarenbeek direct en zonder enige belemmering gebouwd kan  
worden. 
   Zoetermeer, die in het ruimtevaartpark een prachtige combinatie zag met  
de Floriade 1992, moest eerst een bestemmingsplan maken voor het aangewezen  
gebied. Daardoor zou er een kink in de kabel kunnen komen in de vorm van 
bezwaarschriften of moeilijke grondaankopen. 
   Amsterdam viel af omdat de gekozen lokatie te klein was en niet uit- 
gebreid kon worden. Het betrof hier het oude floriade—terrein aan de  
Gaasperplas. 
   Ook de Haarlemmermeer verloor de slag, doordat daar de bouw door de  
aanwezigheid van Schiphol niet hoger mocht zijn dan 45 meter. De geplande  
hoogte bedraagt echter 54 meter. 
   De gemeenten Tilburg en Hilvarenbeek, samen eigenaar van de Beekse  
Bergen zijn dus nu de uitverkorenen. Zij moeten diep in de buidel tasten  
voor het project. De benodigde 25 hectare grond alsmede het pas enkele  
jaren geleden geopende filmtheater zullen voor het bedrag van één gulden  
overgaan in de handen van de Stichting. Bovendien stelt Tilburg f 250.000  
ter beschikking uit het fonds werkgelegenheid als bijdrage in de ontwikke-
lingskosten. 
Als de financiering rond komt — er moet maar liefst nog voor 80 tot 90  
miljoen worden gefinancierd, zal het Cosmocenter naar verwachting in 1987 
voor het publiek worden opengesteld. Trekpleisters zullen zijn: de Euro- 
pese Ariane—raket en een door NASA beschikbaar gestelde maansteen. 

geknipt en bekort uit TROUW 28-11-84 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt hip hip geknipt 
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Van de excursie naar Schiermonnikoog hebben we een uitgebreid verslag ge- 
kregen, dat uit drie delen bestaat. Bestaan alle goede dingen niet uit drie- 
en? Allereerst is daar het verslag van de jeugd, geschreven door André,  
Arnold en Arjen; vervolgens een vogellijst van Arnold en Ab (ook jeugd)  
en tenslotte een plantenlijst van Annie (jong van hart). 
Zoals u ziet we hebben ons eigen A-team! 
 

-------------- 
 
 
Excursie SCHIERMONNIKOOG 7-8-9 september 1984 
 
Vrijdag 
Vertrek om 15.00 uur vanaf het Raadhuisplein. Het was zowaar droog. Maar 5  
minuten na vertrek begon het al te regenen of beter te plenzen. 
Om 18.15 was iedereen in Lauwersoog gearriveerd, behalve natuurlijk  
Kees Verweij, die deed er iets langer over .... 
Rond 18.45 uur vertrok de boot naar Schiermonnikoog, waar we 20 minuten  
later aankwamen. Na een korte wandeling liepen we het erf van de kampeer- 
boerderij op. Iedereen begon meteen te spitten in de hoop bagage die daar  
was neergezet. Toen zocht iedereen zijn slaapzaal op om deze eens van bin- 
nen te bekijken. Onze slaapzaal (Oude Stal) bevatte onder andere een niet  
meer in gebruik zijnde strontgeul (zoiets heet een grup, heren!) die  
volgens Jopie zo leeg was, dat hij hem 's nachts meende te moeten vullen  
met de inhoud van zijn maag. Dit tot onvrede van de andere "stalbewoners" 
 
zaterdag 
Zaterdagochtend werd door diverse lieden de ochtendtrek op de Waddenzee  
bekeken. Er werden vele soorten vogels gezien, dit kwam mede door het  
prachtige weer dat de hele dag zou aanhouden. Enkele soorten die gezien  
werden: Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, Steenloper, Bontbekplevier,  
Rosse Grutto, Wulp en Goudplevier. Op de weg terug naar de kampeerboerderij  
was Frank zo gelukkig een Draaihals te zien. 
Na het ontbijt werd er door een grote groep een wandeling over het eiland  
gehouden. Tijdens deze wandeling werd allerlei materiaal verzameld, dat  
's avonds op naam zou worden gebracht. 
Rond 18.00 uur werd de overbekende macaroni genuttigd. Na de afwas werd,  
zoals eerder gezegd, het verzamelde materiaal op naam gebracht. Na deze 
indrukwekkende bezigheid was er nog een waddenkwis, waarin leuke en soms  
moeilijke vragen gesteld werden.  
De deelnemers waren hiervoor o- 
ver vier groepen verdeeld. Het was  
echter zo, dat sommige deelnemers  
het oneens waren met de vragen en 
antwoorden. De jury moest het dan  
ook verscheidene malen ontgelden.  
Ook enkele niet-deelnemers moes- 
ten het ontgelden, want naar de  
mening van de jury zeiden zij veel  
te veel voor. Ze werden dan ook o-
genblikkelijk veroordeeld tot een-  
zame achterafzetting. Heethuis  
(één van de veroordeelden) trok  
zich hier echter niets van aan  
en schoof dus langzamerhand sa- 
men met zijn stoel terug naar de 
deelnemers. De winnaars van deze 
kwis werden beloond met een mooie 
vlinderposter. Hierna werd nog wat 
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gepraat en gedronken en toen trokken de meesten zich terug in de slaapzaal  
om te gaan slapen, hoewel..... 
Enkele waarnemingen van zaterdag: vrouwtje Roodpootvalk, Visarend, Velduil,  
Grauwe klauwier (zie tekening op de vorige bladzijde), Krombekstrandloper, 
Blauwborst en vele Bonte en Grauwe Vliegenvangers. 
 
zondag 
De dag begon niet zo best, want het regende. Toch had Passchier nog de moed  
om met enkele anderen een wandeling te gaan maken. De Grauwe Klauwier werd  
ook vandaag weer door enkelen aanschouwd. 
's Middags, het was inmiddels droog, werd alle bagage klaargemaakt voor  
het vertrek. Ook werden de slaapzalen en de eetzaal goed uitgemest. 
De korte wandeling richting boot kon weer beginnen. Op de pier aangekomen,  
werden op het Wad zeehonden ontdekt. Het waren er, bij nader bekijken,  
elf. Natuurlijk wilde nu iedereen de zeehonden wel zien en al gauw stond  
er een Lange rij wachtenden voor de telescoop. 
Toen kwam de boot en stapten we allemaal aan boord. Dit was het einde van  
een gezellig Waddenweekend. 
 

 
 
tekst: André van der Plas, Arjen Leenderse; tekeningen: Arnold Meyer 
 
Vogelsoorten waargenomen op Schiermonnikoog, gezien door Arnold Meyer en 
Ab Steenvoorden (8 en 9 september 1984) 

Dodaars Sperwer Wulp Veldleeuwerik 
Fuut Visarend Watersnip Huiszwaluw 
Aalscholver Torenvalk Kemphaan Boerenzwaluw 
Blauwe Reiger Boomvalk Groenpootruiter Graspieper 
Canadese Gans Roodpootvalk Zwarte Ruiter Boompieper 
Grauwe Gans Fazant Tureluur Gele kwikstaart 
Wilde Eend Patrijs Paarse Strandl. Witte Kwikstaart 
Pijlstaart Waterhoen Drieteenstrandl. Tapuit 
Krakeend Meerkoet Grote Mantelm. Paapje 
Smient Bontbekplevier Kleine Mantelm. Gekr.Roodstaart 
Slobeend Kleine Plevier Zilvermeeuw Zwarte Roodstaart 
Wintertaling Strandplevier Stormmeeuw Roodborst 
Kuifeend Zilverplevier Kokmeeuw Blauwborst 
Zwarte Zeeëend Goudplevier Dwergstern Merel 
Eidereend Kievit Visdief Zanglijster 
Middelste Zaagbek Steenloper Grote Stern Kramsvogel 
Bergeend Bonte Strandloper Houtduif Kl.Karekiet 
Bruine Kiekendief Scholekster Holenduif Rietzanger 
Blauwe Kiekendief Grutto Gr.Bonte specht Grasmus 
Buizerd Rosse Grutto Groene Specht Fitis 
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Tjiftjaf Grauwe Klauwier Spreeuw Heggemus 
Goudhaantje Koolmees Vink Rietgors 
Boomkruiper Pimpelmees Putter  
Boomklever Staartmees Kneu Zoogdieren: 
Winterkoning Ekster Frater Haas 
Gr.Vliegenvanger Zwarte Kraal Huismus Duinkonijn 
Bonte. Vliegenv. Kauw Ringmus Zeehond 
 
Nu volgt de plantenlijst van Schiermonnikoog. Hieraan is heel hard gewerkt,  
er is veel gedetermineerd. Annie v.d.Oever heeft daarbij de onmisbare hulp  
gehad van Rob en Marjo Alkemade. 
 
Plantenlijst_Schiermonnikoog 7-8-9 september 1984 
 
Lidstengfamilie  
   Lidsteng 
 
Lipbloemenfamilie 
   Brunel 
   Watermunt  
   Wolfspoot 
 
Ooievaarsbekfamilie  
   Reigersbek 
 
Rozenfamilie  
   Egelboterbloem 
   Knikkend nagelkruid  
   Scherpe Boterbloem  
   Tormentil 
   Vrouwenmantel  
   Zilverschoon 
 
Familie der Ruwbladigen  
   Moerasvergeet-mij-nietje 
 
Schermbloemfamilie  
   Waternavel 
 
Sleutelbloemfamilie  
   Waterpunge 
 
Steenbreekfamilie  
   Parnassia 
 
Strandkruidfamilie  
   Engels gras  
   Lamsoor 
 
Teunisbloemfamilie  
   Bastaardwederik  
   Harig wilgenroosje  
   Wilgenroosje  
   Teunisbloem 

 
Hippurus vulgaris 
 
 
Prunella vulgaris  
Mentha aquatica  
Lycopus europaeus 
 
 
Erodium cicutarium 
 
 
Ranunculus flammula  
Geum rivale 
Ranunculus acer  
Potentilla erecta  
Alchemilla vulgaris  
Potentilla anserina 
 
 
Myosotis palustris 
 
 
Hydrocotyle vulgaris 
 
 
Samolis valerandi 
 
 
Parnassia palustris 
 
 
Armeria vulgaris  
Statice limonium 
 
 
Epilobium parviflorum  
Epilobium hirsutum  
Epilobium angustifolium  
Oenothera biennis 
 

 
 

 



- 10 – 
 
Orchideeënfamilie  
   Breedbladige wespenorchis 
 
Viooltjesfamilie   
   Duinviooltje 
 
Vlinderbloemenfamilie  
   Aardbeiklaver  
   Rode klaver  
   Witte klaver  
   Kattedoorn 
 
Walstrofamilie   
   Echt walstro  
   Glad walstro  
   Liggend walstro 
 
Anjerfamilie  
   Dagkoekoeksbloem  
   Zilte schijnspurrie 
 
Composietenfamilie   
   Akkerdistel  
   Akkermelkdistel  
   Duizendblad  
   Gewone klis  
   Guldenroede  
   Herfstleeuwentand  
   Jacobskruiskruid  
   Kale jonker  
   Koninginnekruid 
   Thrincia 
   Zeealsum 
   Zulte 
 
Cypergrassenfamilie   
   Zeebies 
 
Duindoornfamilie   
   Duindoorn 
 
Duizendknoopfamilie   
   Perzikkruid 
 
Ganzenvoetfamilie   
   Obione 
   Schorrekruid  
   Strandmelde  
   Zeekraal 
 
Gentiaanfamilie  
   Brede duingentiaan 
   Fraai duizenguldenkruid    
   Strandduizendguldenkruid 
 
Grassenfamilie   
   Biestarwegras  
   Helm 
   Riet 

 
Epipactis helleborine  
 
 
Viola curtisii 
 
 
Trifolium fragiferum  
Trifolium pratense  
Trifolium repens  
Onosis spinosa 
 
 
Galium verum  
Galium mollugo  
Galium saxatile 
 
 
Melandrium rubrum (Silenoïdeae) 
Spergularia salina(Alsinoïdeae) 
 
 
Cirsium arvense  
Sonchus arvensis  
Achillea milleflorum 
Arctium pubens 
Solidago canadensis 
Leontodon autumnalis 
Senecio jacobaea  
Cirsium palustre  
Eupatorium cannabium 
Leontodon taraxacoïdes 
Alsum maritima  
Aster tripolium 
 
 
Scirpus maritimus  
 
 
Hippophae rhamnoïdes  
 
 
Polygonum persicaria 
 
 
Obione portulacoides  
Salicornia maritima  
Atriplex littoralis  
Salicornia herbácea 
 
 
Gentianella campestris  
Erythraea pulchella  
Erythraea littoralis 
 
 
Agropyron junceum  
Ammophila arenaria  
Phragonites australis 
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vervolg Grassen:  
   Engels slijkgras  
   Echte witbol 
 
Heidefamilie   
   Dopheide  
   Struikheide 
 
Helmkruidfamilie  
   Koningskaars  
   Rode ogentroost  
   Stijve ogentroost 
 
Kamperfoeliefamilie   
   Kamperfoelie  
   Vlier 
 
Kruisbloemenfamilie   
   Zeeraket 
 
Weegbreefamilie   
   Grote weegbree  
   Smalle weegbree  
   Zeeweegbree 
 
Wilgenfamilie 
   Kruipwilg  
 
Windefamilie  
   Haagwinde  
 
Wintergroenfamilie  
   Rondbladig wintergroen  
 
Zoutgrasfamilie  
   Schorrezoutgras 

 
Spartina anglica  
Holcus lanatus 
 
 
Erica tetralix  
Calluna vulgaris 
 
 
Verbascum thapsus  
Euphrasia verna  
Euphrasia stricta 
 
 
Lonicera periclymenum  
Sambucus nigra 
 
 
Cakile marítima 
 
 
Plantago major  
Plantago lanceolata  
Plantago marítima 
 
 
Salix repens 
 
 
Calystegia sepium 
 
 
Pyrola rotundifolia 
 
 
Triglochin maritima 

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

 
Hieronder volgt een verslagje van ons jeugdlid Arnold Meijer over een ex- 
cursie naar: 
 
CAP GRIZ NEZ (13-16 oktober 1984) 

Op 13 oktober om 7 uur 's ochtends vertrokken Andree v.d.Plas, Arjen Leen- 
dertse, Meneer Leendertse en ik (Arnold Meyer)in een Citroën(van voor de  
oorlog??) uit Katwijk. Onderweg pikten we in Zeeland nog een vogelaar  
op. 
's Middags kwamen we op Cap Griz Nez (gelegen ten noorden van Boulogne)  
aan. We zochten een camping en gingen op verkenning uit. Op de kaap zaten  
heel wat vogelaars, waaronder een stel Nederlanders. Al meteen kwamen er  
veel Zwarte zeeëenden en twee Alken langs. Verder waren er twee Alken ter  
plaatse en veel langstrekkende Drieteenmeeuwen en Dwergmeeuwen. Opmerke- 
lijk was een zeehond ter plaatse. 
 
14 oktober. 's Morgens gingen we weer zeetrek kijken. De Zeehond was er  
nog steeds. We zagen die dag 8 niet te determineren duikers, 1 Parelduiker,  
1 Alk, 3 Kleine jagers, 2 Middelste jagers(lichte fase) waarvan de ver-  
lengde staartveren zeer goed zichtbaar waren. Verder nog 5 Grote Zeeëenden, 
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en 111 Zwarte Zeeëenden, 1 Zeekoet, 1 langstrekkende alkachtige en een Kuif-
aalscholver. Op de camping werd 's avonds nog een Griel gehoord. 
 
15 oktober. Deze dag werden 328 Zwarte Zeeëenden gezien, 3 Noordse Stormvogels, 
alweer een Zeehond, 124 Jan van Genten, 2 Zeekoeten, 12 Kleine Jagers, 1  
Sperwer, 46 Alk/Zeekoeten, 10 Turks Tortels, 7 Aalscholvers, Sijsjes, 8  
Jagers spec., 4 Middelste Jagers, 1 Grote Jager, 9 Alken, 8 Roodkeelduikers,  
5 Parelduikers, 27 duikers spec., 2 Middelste Zaagbekken en 1 mannetje Blauwe 
Kiekendief. 
 
16 Oktober. Zoals gewoonlijk 1 zeehondonkop(de rest zat onder water), 2 Gro- 
te jagers (waarvan 1 ex op 20 m uit de kust achter een Zilvermeeuw aanzat). 
Opmerkelijk waren 2 Zwartkopmeeuwen in een tweede winterkleed ter plaatse.  
Verder zagen we 3 duikers spec., 2 Aalscholvers, 2 Grauwe Ganzen, 39 Jan  
van Genten, 9 Kleine Jagers en 2 Alken ter plaatse. Onderweg naar de cam-  
ping zagen we 1 Bonte Kraai en twee Roeken. 
 
Alle dagen waren er veel Geelgorzen aanwezig. Door andere vogelaars werden  
verder landinwaarts nog gezien Ooievaar, Grauwe Gors, Ortolaan, Klapek- 
ster, IJsvogel en Kleine Vliegenvanger. 

 

 
We danken onze chauffeur en onze kok die ons  
heeft gereden, het eten zo lekker heeft klaar 
gemaakt en die alles zo prima geregeld heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
Arnold Meijer. 

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

 
Waar staat die vogel in mijn Vogelgids? 
 
Het snel kunnen vinden van een afbeelding of een beschrijving in een vogel- 
boek, zonder het register te raadplegen, valt dikwijls niet mee. 
Het overkomt niet alleen mensen die maar sporadisch een vogelboek ter hand  
nemen; ook doorgewinterde vogelaars hebben soms grote moeite om in een  
vogelboek een bepaalde soort snel te vinden. Dat laatste komt niet zozeer  
door de onhandigheid van de gebruiker, maar meer door de veranderingen  
die af en toe in de volgorde van de vogelsoorten wordt aangebracht. 
 
In elk vogelboek zijn we gewend om voorin de futen, de stormvogels en de  
reigers te vinden. Hierna komen meestal de eenden, ganzen en zwanen, gevolgd  
door de roofvogels. Ook verwachten we achterin de vinkachtigen en gorzen aan  
te treffen. Over wat er in het brede midden staat, zijn we minder zeker. 
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Staan de kraaien nu voor of achter de lijsters? Waar moet ik de Grauwe  
Klauwier ook al weer zoeken? Toch zijn laatstgenoemde vragen nog maar detail- 
vragen. Over de hoofdlijnen zijn alle systematici het tegenwoordig wel eens. 
Vergelijk maar eens een vogelboek van voor 1940 met een vogelboek van nu.  
In de Jan Verweybibliotheek liggen wel een aantal vogelboeken van voor  
1940, waar dit goed te zien is. In die boeken wordt helemaal niet begonnen  
met duikers, futen en reigers, maar met zangvogels! 
Hoewel de hoofdlijnen tegenwoordig aardig vast liggen, zal het de regelma- 
tige gebruikers van vogelboeken onder ons toch wel zijn opgevallen, dat  
binnen de families de volgorde nogal eens gewijzigd wordt. In de familie van  
de Anatidae (eendachtigen) wordt nu begonnen met de zwanen, gevolgd door  
de ganzen en daarna pas de echte eenden. Bij de duikers staat niet langer de 
Parelduiker op de eerste plaats, maar de Roodkeelduiker. Al deze wijzigingen  
zullen worden doorgevoerd in tijdschriften, waarnemingenrubrieken en vo- 
gelgidsen. De lijst die momenteel wordt gebruikt, is opgesteld door onze  
landgenoot Prof.Dr.K.H.Voous, een systematicus met internationaal gezag.  
De zgn. "Vooussequence", voor het eerst gepubliceerd in 1978 in het  
blad "Ibis", zal worden gebruikt in alle vogelboeken die in West-Europa  
en Noord-Amerika in de komende 10-20 jaar zullen worden gedrukt. 
Laatst was ik in de gelegenheid om een lezing van Prof.Voous bij te wo- 
nen. Hij gaf een boeiend referaat over de volgorde der zangvogels, waar- 
bij hij ook enkele ideeën besprak, die aan zijn volgorde ten grondslag  
liggen. Enkele hoofdlijnen uit deze lezing wil ik hier graag doorgeven. 
 
Bij elke indeling van het vogelrijk bestaat de eerste indeling altijd  
uit niet-zangvogels (Non-Passeriformes) en zangvogels (Passeriformes).  
De volgorde waarin de families geplaatst worden, hangt samen met de  
"leeftijd" van de familie. Vergeleken met de zoogdieren zijn er van vogels  
maar weinig fossielen gevonden. De belangrijkste reden hiervan is ongetwij- 
feld, dat de beenderen van vogels sneller afgebroken worden dan van zoog- 
dieren. Toch is er met name van de Non-Passeriformes (niet zangvogels) wel  
zoveel gevonden, dat op grond van fossielen tot een eerste grove indeling  
kan worden overgegaan. Hierna wordt gekeken naar de mate van ontwikkeling  
binnen de familie. Families worden primitief genoemd als er weinig soortvor- 
ming heeft plaatsgevonden en als die soorten in één of enkele biotopen  
kunnen leven. Zo staan de duikers aan het begin, omdat er op de gehele aar-  
de slechts 4 soorten duikers bestaan. Deze vier soorten zijn alle zeer 
sterk op het water aangewezen. Bij de Anatidae is van een veel grotere ver-
scheidenheid sprake: het aantal soorten is enorm, ze komen overal op aarde  
voor (uitgezonderd in woestijnen) en ze bewonen sterk uiteenlopende bio-  
topen.  
Op grond van dit soort overwegingen bestaat er een grote eenstemmig- 
heid over de volgorde van de families van de Non-Passerformes: 
duikers - futen - stormvogels - stormvogeltjes - Jan van Genten - aalschol- 
vers - pelikanen - reigers - ooievaars - ibissen - flamingo's – eendachti- 
gen - roofvogels - hoenders - rallen - kraanvogels - trappen - steltlopers –  
jagers - meeuwen - sterns - alken. 
Daarna volgen zandhoenders - duiven - koekoeken - uilen - nachtzwaluwen - 
gierzwaluwen - ijsvogels - bijeneters - scharrelaars - spechten. 
Bij de eigenlijke zangvogels ligt het wat moeilijker. Het aantal fossie- 
len is gering en de soortvorming en specialisatie is vaak zo enorm, dat  
elke voorkeur willekeurig lijkt. 
Grofweg kan men drie grote groepen onderscheiden. 

1. De insecteneters van de Oude Wereld (Eurazië en Afrika) 
2. De zangvogels van de Nieuwe Wereld met 9 slagpennen (9 i.p.v. 10  
   slagpennen wordt als een verder voortgezette ontwikkeling beschouwd) 
3. De groep van kraaien, spreeuwen, wielewalen, paradijsvogels en alles  
   daaromheen. 

In het beroemde "Handbook of British Birds" was de onderlinge volgorde  
van de zangvogels 3-2-1. Ook de beroemde Vogelgids (Ned.bewerking van  
J.Kist) kende deze volgorde. Een commissie van zeven wijze mannen stelde in  
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1954 de volgorde 1-2-3 voor (het Baselcompromis). Verder zijn er nog boeken  
met de volgorde 3-1-2- en 1-3-2 verschenen. Bij al deze verschillen was men  
het wel eens over de plaats van leeuweriken en zwaluwen! Deze families waren  
niet in te delen bij de genoemde opsplitsing in drieën en hoe bestaat het:  
iedereen plaatste deze families aan het begin van de Passeriformes (zang- 
vogels). Volgens Prof.Voous is er echter geen enkele reden om hiermee te  
beginnen. 

Wel iets waarmee rekening wordt gehouden, is het zgn. laatste oecolo- 
gisch niveau. Lijsters die bessen afrukken en ineens doorslikken, hebben  
niet het niveau bereikt van een Kruisbek die een dennekegel bewerkt of van  
een Groenling die zaden kan pellen. Dit criterium heeft er o.a. toe geleid  
dat in de modernste vogelgidsen de Appelvink bij de vinken niet meer als  
eerste wordt genoemd, maar juist als laatste. 

Toch moeten we niet denken, dat de plaats van elke soort beredeneerd  
kan worden. Volgens Prof.Voous moeten we denken aan een druiventrosvormig  
model als we het hebben over de ontwikkeling van de zangvogelsoorten.  
Aan de buitenkant van de druiventros zien we dan de soorten die we  
kennen. Hoe de verbindingen en ontwikkelingen binnen de tros zijn ge- 
weest, is vaak geheel niet bekend. Moet je bijvoorbeeld de Heggemus bij  
de gorzen zetten? Heggemussen hebben een krop; is de Heggemus daarom een 
dunsnavelige gors? 
 
In de afgelopen decennia heeft men geprobeerd om door allerlei bioche- 
misch onderzoek verwantschappen tussen families en soorten onderling te  
ontdekken. Zo heeft men de eiwitten in de ooglens onderzocht, de structuur  
van het stuitkliervet, de moleculaire opbouw van het spierweefsel. Dit  
alles heeft weinig tot niets opgeleverd. Onderzoek dat waarschijnlijk veel  
meer gaat opleveren, is het onderzoek naar de DNA-moleculen. Indien het  
mogelijk is de DNA-moleculen van twee soorten met elkaar te versmelten,  
bestaat volgens de onderzoekers Sibby en Ahlquist een zekere verwantschap  
tussen die soorten. Het DNA-onderzoek is vooral interessant als het gaat  
om soorten die dicht bij elkaar staan. Zo heeft dit onderzoek al geleid  
tot de bewering dat de Heggemus en de kwikstaarten verwant zijn aan de  
vinken. Volgens Prof.Voous kunnen we van dit onderzoek nog veel verwach-  
ten, niet alleen bij de zangvogels, maar ook bij de niet-zangvogels.  
Zo heeft de veronderstelling dat de Amerikaanse gieren nauw verwant zijn  
aan de ooievaars reeds de wereldpers gehaald! 
 

Jelle van Dijk 
 

-------------- 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt ge  
 
VIJF MILIEUPROBLEMEN 
 
Minister Winsemius van Milieubeheer wil de komende jaren zijn geld en  
mankracht in de eerste plaats inzetten voor het oplossen van vijf ernstige 
milieuproblemen. Dat zijn: de verzuring, de overbemesting, verspreiding van 
milieugevaarlijke stoffen, verwijdering van afvalstoffen en de geluids-,  
stank- en veiligheidsproblemen. Voor het milieu is volgend jaar 608 mil- 
joen gulden beschikbaar. Het meeste geld wordt gereserveerd voor de  
bodemsanering (186 miljoen). 
 

de Volkskrant van 19 september 1984 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt ge 
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Albinisme onder vogels in Noordwijk.  
 
Velen van u zullen zich de beroemde witte Scholeksters van Texel en Vlieland 
herinneren, die mede dankzij Jan P.Strijbos een grote bekendheid genoten in  
heel het land. Tijdens de waddenexcursie in het najaar van 1981 op Texel  
hebben een aantal leden van onze vereniging één van deze witte Scholeksters  
goed kunnen zien in de Mokbaai. 
Minder spectaculair maar wel interessant was de jaarlijkse waarneming van  
een Kauw met één witte vleugel. In de jaren zeventig liet deze Kauw zich in  
vier actereenvolgende jaren zien in Noordwijk—binnen en verbleef in sep- 
tember—oktober een aantal weken in ons dorp. Het kenmerk van de witte vleugel 
werkte als een soort kleurring. De vogel viel hierdoor op en het was vrijwel  
zeker steeds hetzelfde exemplaar. In het voorjaar werd de vogel nooit gezien,  
hij volgde dan kennelijk een andere route dan in het najaar. 
Dit najaar was het opeens weer goed raak met de albinowaarnemingen. Zaterdag- 
ochtend 13 oktober was een groepje Noordwijkse vogelaars bezig met de tradi- 
tionele trekwaarnemingen vanaf de Driehoek in de Noordduinen. De trek was  
goed, vooral de Spreeuwen hadden er zin in. Zij trokken in grote groepen  
over een breed front naar het zuiden. Ineens viel een grote groep Spreeuwen  
neer in een aantal Duindoorns vlakbij de Driehoek. Cramer en Glasbergen za-  
gen als eersten dat er een "vreemde lichte lijsterachtige" vogel in het  
gezelschap meevloog. Al gauw bleek dat de lichte kleur de vogel groter deed  
lijken en dat het hier om een (on)gewone Spreeuw ging. Een Spreeuw die geheel 
roomkleurig was op zijn gezicht na en zijn buik die de gewone spreeuwenkleur  
met spikkels vertoonde, zij het dan iets lichter. Een paar maal vloog de groep  
op en streek weer neer, zodat de albino—spreeuw goed te zien was. Na de door— 
trek vertelde Cramer nog nooit zo'n volledig "albino—kleed" bij Spreeuwen  
gezien te hebben. Een zeldzaamheid dus, als je bedenkt dat hij en Glasbergen  
al meer dan 30 jaar trouw de vogeltrek bestuderen. 
De volgende albinowaarneming was ook nog in oktober, toen bij ons thuis op  
het balkon een mus zat die eerder op een Sneeuwgors leek dan op een Huis- 
mus. Grote witte plekken bedekten ongeveer de helft van het vogellichaam. Dit 
verschijnsel blijkt niet zo zeldzaam te zijn, want in de "wandelgangen" hoor  
je regelmatig spreken over mussen met albinistische trekjes. 
Maandag 19 november tenslotte reed ik door de Elsgeester Polder bij Voorhout. 
Tijdens een praatje met Peter Spierenburg, die ook naar Goudplevieren in de  
polder zocht, vloog een spierwitte vogel met een lange staart over ons heen.  
Het duurde even voor we ons realiseerden dat het een Ekster was! Deze vo- 
gel was namelijk geheel wit met zelfs een lichte snavel. Alleen tussen de  
snavel en de ogen bevond zich nog een klein donker plekje. De normaal donkere  
delen van het verenkleed waren iets vuilwit. Gezien de aard van de Ekster  
n.l. een rasechte standvogel, is het mogelijk dat de vogel bij het verschij- 
nen van deze Strandloper nog ergens in de polder rondzwerft. 
De waarneming op zich bracht Joanne van Sambeek op het idee een schilderij  
te gaan maken genaamd "Albinoekster in Sneeuwlandschap". De lijst om dit  
werkstuk zal dan wel de meeste tijd gaan vergen.... 
 
Ondanks het feit dat dit stukje handelde over heel gewone vogels; Schol- 
ekster, Kauw, Spreeuw, Huismus en Ekster, blijkt hieruit toch dat gewone  
soorten heel bijzonder kunnen zijn. Ook algemene soorten zijn altijd de  
moeite van het bekijken waard. Geef in ieder geval bijzonderheden ervan toch  
even door. 
 

Hein Verkade 
 
 

-------------- 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT BEHANDELDE VOGELS 3e KWARTAAL 1984 
 

 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

30 sept. 
Fuut 
Noordse stormvogel 
Jan van Gent 
Aalscholver 
Woudaapje 

- 
- 
1 
- 
- 

3 
9 
1 
1 
1 

2 
6 
2 
1 
1 

1 
1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
2 
- 
- 
- 

Blauwe reiger 
Knobbelzwaan 
Wilde eend 
Rotgans 
Torenvalk 

- 
- 
8 
1 
- 

2 
1 

56 
1 
5 

2 
- 

22 
1 
1 

- 
1 
36 
1 
4 

- 
- 
4 
- 
- 

- 
- 
2 
- 
- 

Boomvalk 
Patrijs 
Kwartel 
Fazant 
Waterhoen 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
3 

- 
1 
1 
- 
2 

1 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
1 

Meerkoet 
Scholekster 
Grote mantelmeeuw 
Kleine mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 

- 
- 
- 
1 
- 

2 
2 
1 
- 

30 

1 
1 
1 
1 

17 

1 
1 
- 
- 
9 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
4 

Stormmeeuw 
Kokmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Houtduif 
Koekoek 

- 
- 
- 
1 
- 

3 
16 
2 
3 
1 

1 
12 
2 
- 
- 

2 
2 
- 
3 
1 

2 
2 
- 
3 
1 

- 
2 
- 
- 
- 

Turkse tortel 
Steenuil 
Gierzwaluw 
IJsvogel 
Grote bonte specht 

1 
- 
- 
- 
- 

22 
1 
6 
1 
2 

15 
- 
4 
1 
2 

8 
- 
2 
- 
- 

8 
- 
2 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Zanglijster 
Merel 
Roodborst 
Kleine karekiet 
Kleine vliegenvanger 

- 
2 
- 
- 
- 

5 
16 
1 
1 
1 

3 
12 
- 
- 
1 

2 
6 
1 
1 
- 

2 
6 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Bonte vliegenvanger 
Huismus 
Spreeuw 
Kneu 
Zwarte kraai 

- 
6 
- 
- 
1 

1 
22 
8 
1 
2 

- 
16 
6 
1 
1 

1 
12 
1 
- 
2 

1 
12 
1 
- 
2 

- 
- 
1 
- 
- 

Kauw 
Ekster 
Vlaamse gaai 

8 
1 
- 

18 
- 
1 

10 
- 
1 

12 
1 
- 

12 
1 
- 

3 
- 
- 

 31 256 152 113 7 15 
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 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

30 sept. 
OVERIGE VOGELS 
Torenduiven 
Rosella papegaai 
Muskuseend 
Grasparkiet 
Kip/kuiken 
Kanarie 
Franse loopeend 
Goudfazant 

 
3 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
44 
- 
6 
1 
3 
1 
1 
1 

 
21 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 

 
6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
15 
- 
3 
1 
2 
- 
1 
1 

 
5 
1 
3 
- 
- 
- 
- 
- 

 4 57 23 6 23 9 
       
Totaal aantal vogels 35 313 175 119 30 24 
 
Het aantal jonge vogels was in juli nog vrij groot. In augustus nam  
dat duidelijk af. Er werden nog wel Merels, Huismussen en jonge Wilde  
eenden binnengebracht, doch deze aantallen waren vergeleken  
met de voorgaande maanden gering. 
In augustus nam het aantal meeuwen ineens toe. Het betroffen voorna- 
melijk jonge Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen. Deze onervaren vogels  
worden heel gemakkelijk het slachtoffer van het snelverkeer. Met  
gebroken vleugels, poten e.d. worden ze naar het asiel gebracht. 

In deze groep meeuwen zitten ook veel jonge vogels die nog niet  
goed voor zichzelf kunnen zorgen. Mager en uitgeput komen ze dan  
in het asiel. 

Het aantal slachtoffers van botulisme is meegevallen. De meeste  
slachtoffers kwamen voor onder de wilde eenden en een klein aantal onder  
Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen. 

6 juli werd een Wilde eend met een vishaak in de bek naar het asiel  
gebracht. Heel voorzichtig is deze haak verwijderd en de eend kon  
dezelfde dag weer worden losgelaten. 

Op 9 en 10 juli werden 8 postduiven naar het asiel gebracht. Het  
bleken vermoeide vogels te zijn die tijdens de vlucht van 8 juli  
op de een of andere manier uit de koers zijn geraakt. Met de  
Postduivenvereniging "Steeds Sneller" zijn goede afspraken gemaakt.  
Geringde postduiven kunnen bij een lid van deze vereniging gebracht  
worden. 

Op 25 juli kon met succes een jonge Meerkoet gelost worden, bij  
pleegouders. De jonge vogel werd direct door de oude vogels geac- 
cepteerd. 

17 augustus is een jonge koekoek gelost bij Cap Gris Nez. Kees Verweij  
moest toch die kant op en heeft de jonge koekoek een vliegtocht van  
400 kilometer bespaard. 

Op 18 augustus werd een gewonde Kokmeeuw naar het asiel gebracht.  
Deze vogel was in het Vinkeveld geraakt door een radiografisch  
bestuurd vliegtuigje. 
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Op 27 augustus werd in Rijnsburg in een bloemenkas een Toren- 
valk gevonden. De vogel maakte een versufte indruk. Het is niet  
uitgesloten dat het valkje diverse keren tegen een ruit gevlogen  
is. De vogel mankeerde niets en kon dezelfde dag vanuit het  
asiel worden losgelaten. 

In augustus vloog in de Van Limburg Stirumtraat een Bonte  
Vliegenvanger tegen een raam. Versuft werd de vogel naar het  
asiel gebracht. De vogel mankeerde gelukkig niets en kon 
spoedig weer worden losgelaten. 

Bijzondere gasten in het 3e kwartaal waren: 
-- IJsvogel 
-- Kwartel 
-- Woudaapje 
-- Kleine vliegenvanger  
-- Kleine karekiet 
-- Bonte vliegenvanger 
-- Aalscholver 

Onder het kopje "naar andere asiels" zijn ook vogels begrepen  
die naar de eigenaars zijn teruggegaan, vogels die ondergebracht  
zijn in een kinderboerderij, of dierenkamp. 
De groep "Torenduiven" omvat een grote groep van verwilderde 
of tamme duiven. In deze groep zijn ondergebracht de verwilderde 
duiven die rond de kerktoren voorkomen, sierduiven, postduiven en  
lachduifjes. 
 
Noordwijk, november 1984  Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Postbus 168 
2200 AD NOORDWIJK 
 

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

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
 
Eksers in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
 
Sinds in 1975 de jacht op kraaiachtigen in de AW-duinen is beëindigd, zijn  
de aantallen Zwarte Kraaien en Eksters toegenomen, zo blijkt uit de waarne- 
mingen van opzichters en vogelaars. 
Sinds 1980 wordt een deel van de Eksterpopulatie gedurende het hele jaar  
bestudeerd door Gert Baeyens, Biologe bij de Gemeentelijke Waterleiding  
Amsterdam. Het blijkt dat de winteraantallen van Eksters in het duinterrein  
parallel met het voedselaanbod fluctueren. Zo werden in 1982 grote groepen  
Eksters (soms meer dan 50 vogels) waargenomen op kennelijk aantrekkelijke 
voedselbronnen als fazantenvoerplaatsen, duindoornbessen en dode konijnen.  
Twee jaar later leverden identieke waarnemingsronden veel kleinere aantallen  
op. Er werden nauwelijks meer Fazanten gevoerd, de Duindoorns droegen weinig  
vrucht en er waren geen dode konijnen (vos). 
Het is nog niet duidelijk of deze lagere winteraantallen ook te maken heb- 
ben met het lagere eksterbestand in het broedseizoen 1984. 
Het onderzoek heeft ook nieuwe gegevens opgeleverd over het territoriale ge- 
drag. Door het volgen van individueel herkenbare vogels is komen vast te  
staan dat deze hun territorium in de winter (periodiek) verlieten. De tot  
nu toe bestudeerde territoriale vogels hadden dit nog nooit gedaan. 
 

uit DUIN 1984 nr.3 
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Natuurpuzzelfeest 
 
In de afgelopen herfstvakantie stond ons Jan Verwey Natuurcentrum bol van  
de activiteiten. Zo'n 160 kinderen, vaders en/of moeders bezochten ons om  
mee te doen met het natuurpuzzelfeest. 
In alle ruimten was wel iets te doen en 26 vrijwilligers stonden klaar om  
de kinderen te helpen. 
Allereerst het begin in de grote tentoonstellingsruimte. Ieder kind kreeg  
daar een kaart met vragen die beantwoord moesten worden. Die vragen varieer- 
den voor de verschillende leeftijdsgroepen. Overal stonden kinderen met el- 
kaar te discussiëren of lagen op de vloer om hun antwoorden op te schrijven.  
Ook kwam er wel eens een kind naar de balie, dat het echt niet meer wist. Dan  
stond er steeds een vrijwilliger klaar om bij te springen. 
Na al die min of meer moeilijke vragen was er een heerlijke ontspanning in  
de grote vergaderzaal, die omgetoverd was tot doezaal. Allerlei spelletjes  
stonden daar klaar, zoals: Denappels gooien, Esdoornvlinderspel, Schelpen- 
en Bomenvragen, de Natuurvragenkast, de Voelzakjes en nog meer. Ook stond  
daar onze geschilderde herfstboom, waarop groene en rode linten moesten  
worden geplakt, met wat wel en wat niet in de natuur mag. 
We weten nu dat we (inclusief de taalfouten) niet tegen de bomen mogen  
plasen, geen fikie steken en wel op de padden moeten blijven. 
Na de doezaal werd er even uitgerust in de Bibliotheek, waar een mooie serie 
herfstdia's werd vertoond met een daarbij behorend leuk verhaal. 
Aan het einde van al deze activiteiten gingen alle kinderen naar buiten om  
de laatste natuurvragen te beantwoorden, waarna ze bij het inleveren van  
hun opdrachtenkaart verrast werden met een verguld esdoornzaadje op een 
esdoornkaart. 
Na drie drukke middagen werden de zalen door de vrijwilligers weer in de  
oude staat teruggebracht. De formulieren werden nagekeken en de prijzen be- 
zorgd. 
Al met al een fijn feest, voor zowel kinderen als vrijwilligers. Hopelijk  
volgend jaar weer! Ik teken ervoor, 
 

Sjaan van Kekeren—Brouwer 
 

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

GEZOCHT 
 
Wie heeft er gebruiksvoorwerpen en/of siervoorwerpen, welke van schelpen  
(b.v. parelmoer) zijn vervaardigd en wil deze enige maanden in bruikleen  
afstaan voor de inrichting van een vitrine over het onderwerp "Gebruik  
van schelpen". Deze vitrine zal zich uiteraard bevinden in het Jan Ver- 
wey Natuurcentrum. 
 

Aanbiedingen en inlichtingen 
Eli van Kekeren 
Hendrik Vinkhof 49 
Noordwijk 
tel.01719 — 15237 
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Kleine sneeuwklok 
 
 
Midden in de winter 

       in het nieuwe jaar  

Staat de kleine sneeuwklok 

       al parmantig klaar 

Om bij de eerste zonneschijn 

       haar neusje buiten te steken  

En al sneeuwt het en is het koud 

       ook al duurt het weken  

Zij laat haar mooie jurkje 

       ragfijn wit met groen  

Opeens als een klokje tinkelen 

       ook haar blaadjes gaan eraan meedoen  

Mijn oren genieten van dat concert 

       mijn ogen strelen haar  

Mijn hart gaat sneller kloppen 

       is het echt waar?  

Ben ik niet aan het dromen 

       is na de wintertijd  

De lente nu al aangekomen? 
 
 
 
              Sjaan van Kekeren-  

                             Brouwer 
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De Aardbeiboom 
 
 
Tijdens onze herfstvakantie in de Provence in Zuid-Frankrijk ontdekten  
we een bijzonder lid van de Heidefamilie, n.l. de Aardbeiboom. 
Deze boom blijft altijd groen en kan 6 tot 10 meter hoog worden. Meestal  
komt het zover niet en houdt de groei op bij 2 à 3 meter. 
De vruchten zijn eerst geel, dan oranje en tenslotte als ze rijp zijn  
rood en de vruchten zijn tegelijk met de bloesem aan de boom te vinden.  
De bloei van de boom bestaat uit witte trossen klokvormige bloemen.  
De boom met bloemen en vruchten tegelijk, is mooi om te zien, maar  
ook goed bruikbaar. 
De Aardbeiboom heeft n.l. de volgende eigenschappen: 

- antiseptisch, bloedzuiverend, ontstekingsremmend, samentrekkend en  
  urineafdrijvend. 
- aftreksels van wortels, bladeren en vruchten zijn goed voor nieren 
  en lever en tegen aderverkalking. 
- de boom bevat bovendien veel looistof. 
- van de vruchten kunnen jam, lekkere drankjes en vruchtenmoes ge- 
  maakt worden. Dit vermelden we voor de lekkerbekken.  

Zou u ook wel zo'n boom in de achtertuin willen hebben? Ik wel. 
 
 

Sjaan van Kekeren-Brouwer 
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Nieuws van de Verkoopstand in het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Weet u geen verjaarscadeautje ??? 

Is een nestkastje voor uw tuin misschien een goed idee?. 
Januari is de beste maand om het kastje op te hangen, maar februari 

kan ook nog. 
Nieuwjaarskaartjes versturen? 

Er zijn handgemaakte kaartjes met droogbloemen en aquarellen. 
Ook is er weer een nieuwe voorraad schelpen (Midd.Zee), mineralen (Provence) 

en fossielen, ook kersvers (nouja !) uit Frankrijk. 
Kom ook eens langs om te kijken !! Er is vast iets voor u bij. 
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Nieuws uit de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Na de overbrenging van de privéverzameling natuurboeken van Jan Verwey naar 
Noordwijk, nu ruim een jaar geleden en de vorming van een Jan Verwey Biblio- 
theek is deze verzameling al weer aanmerkelijk uitgebreid. Velen gaven boe- 
ken cadeau en met name de schenkingen van D.Vermaas en Johan Moerkerk zorg- 
den voor een flinke uitbreiding. 
Op dit moment zijn er ongeveer 400 boeken en meer dan 1000 tijdschriften.  
Prachtige standaardwerken, lezenswaardige reisverhalen uit het begin van de- 
ze eeuw, een bijna 100-jarige reeks van het beroemde tijdschrift "De leven- 
de Natuur", natuurgidsen en eenvoudige toeristen-natuurgidsjes, bieden voor  
elk wat wils. 
 
Op dit moment zijn Dhr.V.d.Meulen, Marian Bos en Kitty v.d.Meer bezig met  
het maken van een duidelijke catalogus. In het begin werden zij geholpen  
door An van Koppen, Henny ter Mors en Caroline van Kekeren. 
Deze catalogus die al flink gestalte begint te krijgen, biedt de mogelijk-  
heid zowel op schrijver als op onderwerp de boeken terug te vinden. Hoewel  
het accent nog op de vogels ligt, is over veel onderwerpen informatie te  
vinden voor werkstukken, natuurreizen of gewoon om wat te lezen. 
 
Neem bij voorbeeld Texel. Volgend jaar zullen we waarschijnlijk ons wadden- 
najaars-weekend op dit eiland door gaan brengen. Onze bibliotheek herbergt  
het boek Texel het vogeleiland van Drijver, een prachtig beschrijvend boek  
over het Texelse landschap, de geschiedenis en natuurlijk over de vogelwereld. 
Ondanks het feit dat dit boek al heel wat jaren geleden geschreven is, biedt  
het toch heel wat inzicht. Het boek, met een voorwoord van Jan P.Strijbos, be- 
hoort tot de standaardwerken voor iedere vogelaar. 
Statistischer van opzet is het boekje "De vogels van Texel" van Van Orden  
en Dijksen. Net als onze uitgave "DE vogels van Noordwijk" wordt hierin een 
opsomming van alle vogels en hun voorkomen gedaan. De uitgave is van zo'n 20  
jaar geleden en biedt nog een redelijk beeld van het voorkomen van de vogels  
op Texel. Toch zullen zeker ook verschillen met de huidige toestand op te  
merken zijn. 
Het boek TEXEL van Jac.P.Thijsse, één van de beroemde Verkade-albums, is waar-
schijnlijk het eerste werk dat de veelzijdige natuur op dit eiland compleet 
beschrijft. Het is zowel als leesboek en als kijkboek leuk om eens in te 
zien. Dit album en ook de andere Verkadealbums worden, gezien hun ouderdom  
en zeldzaamheid niet uitgeleend. Wel is het mogelijk tijdens de openingsuren  
in het centrum deze boeken eens door te bladeren. 
Tenslotte is er het boekje van J.Poort :"Gans omspoeld door zilte baren".  
Hierin worden alle waddeneilanden beschreven. Er wordt met name op de ge- 
schiedenis ingegaan. Een wat nadere kijk dus op Texel en de overige eilanden  
dan in de al eerder genoemde boeken. 
Voor wie nog wat meer algemene gegevens over de wadden en de andere eilanden wil 
hebben, volgen hier nog wat interessante titels: 
  -Het Waddenbulletin, tweemaandelijks tijdschrift, compleet vanaf 1974. 
  -Op de grens van land en zee, door Jan v.d.Kam. 
  -Leven op het wad, door V.d.Hoek en Kampen. 
  -Wadlopen, door Niemeyer. 
  -Vlielands wegwijs, uitgave VVV Vlieland. 
  -Vlieland van Hors tot Horn, door Pronker en Van Eck. 
  -Op zoek naar Vlielands verleden, door D.Vermeulen  
  -De vogels van Terschelling, door J.Tanis. 
 
Dit is slechts een greep, een waddengreep ditmaal. Er zijn veel meer boeken  
en dus mogelijkheden. Kom gerust eens een boek voor drie weken lenen, want  
ze zijn er ook voor u. Iedere woensdag- ,zaterdag- ,en zondagmiddag kunt u  
boeken lenen en terugbrengen. 

Hein Verkade 
 

-------------- 
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KONIJNEN 
Het voor ons zo gewone wilde konijn hoort tot de orde van de haasachtigen.  
In geheel West-, Midden- en Zuid-Europa is het konijn aan te treffen op  
elk terrein waarin holen gegraven kunnen worden. Wel moeten deze terreinen  
niet te nat wezen en moet er gedurende elk jaargetijde voldoende voedsel  
aanwezig zijn. 
In volwassen staat meten de dieren 34-50 cm, met een staartje van 5-7 cm.  
Het konijn verschilt van het haas door o.m. het volgende: de oren zijn  
korter en missen de zwarte punten; de achterpoten zijn weinig langer dan  
de voorpoten en de bewegingen zijn vlugger. Het konijn graaft holen en  
het haas slaapt in een kuiltje, dat leger genoemd wordt. 
Dat het konijn sneller is dan een haas lijkt misschien wat ongeloofwaardig  
en wij zouden eerder het omgekeerde verwachten. Konijnen zijn erg honkvast  
en leven in de directe nabijheid van hun holen. Bij gevaar kunnen zij zich  
in korte tijd door een snelle sprint in veiligheid stellen. 
Het haas heeft een veel groter uithoudingsvermogen dan een konijn omdat  
deze geen holen heeft om in te vluchten. Bij gevaar moet hij zich redden door 
langdurig te rennen. 
Het is wel aardig om te weten dat je aan het vlees van dieren meestal kunt  
zien of ze een groot uithoudingsvermogen hebben of niet. Het haas heeft rood  
vlees. De rode kleurstof in het vlees is myoglobine en dit kan veel zuu-  
stof binden evenals de rode kleurstof in het bloed, het hemoglobine. Ko- 
nijnen hebben wit vlees en kunnen daardoor maar korte tijd extra arbeid  
verrichten. Bij vogels is het net zo: goede vliegers hebben rood vlees en  
hoenders hebben wit vlees. 
 
Historie 
Voor het eerst wordt het konijn in de geschiedenis genoemd door de Phoe- 
niciërs, de vroegere bewoners van het huidige Libanon. Deze zeevaarders  
deden ca 1100 v.Chr. Spanje en Portugal aan en zagen daar veel konijnen.  
Omdat ze dachten dat het klipdassen waren, die ook in hun eigen land leefden, 
noemden zij dit land "I-Shephan-Im" , wat "Land der Klipdassen betekent.  
Als omstreeks 250 v.Chr. de Romeinen dit land bezetten, wordt de naam 
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I-Shephan-Im verbasterd tot Hispania, waaruit later ons woord Spanje weer  
ontstaan is. 
Omdat er door de Romeinen graag gejaagd werd, werden er ook konijnen gevangen  
en doelbewust op verschillende plaatsen uitgezet, o.a. op eilanden; zulks  
tot grote schade voor de bewoners. Plinius schreef later dat op de Baleari- 
sche eilanden de konijnenplagen zo erg waren, dat de bevolking aan keizer Au- 
gustus vroeg of het leger mocht helpen om de plaag te bestrijden. Bij de- 
ze bestrijding werd ook al gebruik gemaakt van fretten. 
 
Plaatsing in het dierenrijk 
Er zijn 25 soorten konijnen in het wild in de wereld, die in 8 geslachten  
kunnen worden ondergebracht. Van het Europese wilde konijn (Oryctolagus  
cuniculus, door Linnaeus in 1858 als Lepus cuniculus beschreven) bestaan  
weer enkele rassen die men als ondersoorten kan beschouwen. Konijnen en  
hazen worden van de echte knaagdieren onderscheiden doordat ze een dubbel  
paar bovensnijtanden bezitten. Achter de bovenvoortanden staan nog een paar  
kleine tandjes. Ze worden daarom ook wel dubbeltandigen genoemd. 
 
De spijsvertering 
In de duinen bestaat het voedsel van de konijnen hoofdzakelijk uit gras- 
sen en voor een geringer deel uit kruidachtige planten. Wanneer het moei- 
lijk wordt om aan voedsel te komen, b.v. bij sneeuw of ijzel, zijn ze ge- 
noodzaakt om ander voedsel tot zich te nemen. Van veel houtsoorten wordt dan  
de schors afgeknaagd en jonge takjes worden geheel opgegeten. Zowel gras  
als schors zijn slecht verteerbaar. Planteneters die moeilijk verteerbaar  
voedsel eten, hebben een zeer lang darmkanaal. De spijsmassa krijgt hierdoor  
meer de gelegenheid om te verteren en er kunnen langer stoffen aan onttrok- 
ken worden. 
Net als bij herkauwers, die hun voedsel in een speciale maag voorverte- 
ren, heeft ook het konijn een voorverteringssysteem. Lockley, die in Enge- 
land 4 jaar lang een studie maakte van de konijnen, zag dat laat in de  
middag begonnen werd met haastig veel gras naar binnen te werken. Na on- 
geveer een half uur werd er rustiger gegeten en beter gekauwd. Ook wordt er  
dan meer naar lekkere hapjes gezocht en is er wat meer tijd om te spelen,  
op onderzoek uit te gaan en van de avondzon te genieten. 
Het eerste haastig gegeten voedsel maakt in het spijsverteringskanaal een 
voorvertering door en hiervan worden zachte keutels gevormd met een stevig  
vlies eromheen. Deze keutels worden uit de anus opgehapt en opnieuw gegeten.  
De darmbacteriën maken een groot deel van deze keutels uit, nl meer dan de  
helft en deze bacteriën zijn zeer eiwitrijk. De keutels die ontstaan uit  
het rustig gekauwde voedsel verlaten het lichaam als de bekende harde 
konijnenkeutels. Een volwassen konijn laat gemiddeld 336 keutels vallen. Om- 
dat de dieren erg zindelijk zijn, is er in de holen zelden een keutel te  
vinden. 
 
Het biotoop en het voedsel 
Biotoop betekent leefplaats of woonplaats. Bios= leven en topos= plaats in het 
Grieks. 
Er wordt dat deel van het landschap mee bedoeld, dat geschikt is voor een  
levend wezen om er te kunnen leven en zich handhaven. Alle organismen die 
gezamenlijk een biotoop bewonen, vormen samen een levensgemeenschap. Het  
biotoop van een konijn moet dus een gebied zijn dat aan alle levensvoor- 
waarden voldoet. De grond moet te begraven zijn, de grondwaterstand niet  
te hoog en er moet altijd voedsel zijn. De aanwezigheid van drinkwater is  
niet noodzakelijk, want de plantensappen en de dauw zijn voldoende. Het  
is zelfs de vraag of konijnen ooit drinken. In waarnemingsgebieden zag  
men de konijnen nooit uit de daar geplaatste drinkschalen drinken.  
Hoewel konijnen echte snoepers zijn en graag fijne hapjes eten, kunnen  
ze ook heel gemakkelijk overschakelen op een schraal menu. Het tamme,  
verwende konijn, wat wij in de huiskamer hadden, ging, wanneer hij schoon 
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tarwestro in zijn hok had gekregen, heel genoeglijk van dat stro eten.  
Ook het klimaat speelt een belangrijke rol. Streken met langdurige kou en  
veel sneeuw, zijn ongeschikt omdat het konijn geen winterslaap houdt. De  
duinen vormen bij uitstek een konijnenbiotoop. In lente, zomer en herfst is  
daar altijd voldoende voedsel. De grassen in het territorium worden tot  
op de grond afgegraasd; elke keer wanneer de grassen weer wat zijn aange- 
groeid, worden ze opnieuw afgebeten. Door dit voedselgedrag ontstaat er 
overbegrazing en worden de dieren genoodzaakt aan de rand van het terri- 
torium of daarbuiten voedsel te zoeken. De territoria zijn heel gemakkelijk  
aan de kale plaatsen te kennen. Niet alle grassoorten worden gegeten. Op het  
oude cultuurterrein van het Paardenkerkhof in de AW—duinen verdroogden  
in de zomer van 1976 alle grassen behalve het Duinriet. Het grote aantal  
konijnen dat in dit gebied leefde, was zijn voedselbron —het gras— dus kwijt.  
Het hele terrein werd door de konijnen a.h.w. omgeploegd op zoek naar  
eetbare wortels, maar het Duinriet en ook de Valse Salie die de droogte kon 
weerstaan, bleven onaangeroerd. 
Als het wintert en het normale voedsel niet meer bereikbaar is, wordt over- 
gegaan op het knagen van boomschors. De eerste heester die het dan ontgelden,  
is de Kardinaalsmuts. Verder worden wilg, berk, den, brem, eik, meidoorn, popu- 
lier, iep, duindoorn, wilde liguster, duinroos en braam ontschorst. De jonge  
takjes worden vaak in zijn geheel opgegeten. Volgens de literatuur worden 
Balsempopulier, vlier, Krentenboompje en Egelantier niet gegeten. Wel be- 
kend is dat de wortels van Jacobskruiskruid en soms ook van Hondstong  
worden blootgegraven en afgeknaagd. De vele kuiltjes in het voorjaar zijn dan  
de stille getuigen van deze voedselkeuze. 
Bij ernstige voedselschaarste wordt zelfs in meidoornbomen geklommen tot  
enkele meters boven de grond, waar dan alle bereikbare takken afgeknaagd  
worden. In de winter en het vroege voorjaar vallen deze knaagbeelden het  
meest op, omdat het aangeknaagde hout nog wit is. Later verkleuren deze  
wonden en vallen dan voor de oppervlakkige toeschouwer niet meer op.  
Het is van groot belang om bij het uitdunnen van het bos het kophout en  
de takken op de grond te laten liggen. Deze takken worden dan in de winter  
geheel geschild en zo wordt schade aan het levende hout zoveel mogelijk  
voorkomen. Dit geldt ook voor hazenrijke gebieden. 
 
Het territorium en het sociale gedrag 
Een territorium is een gebied dat door dieren bewoond en verdedigd wordt.  
Het territorium kan zich uitstrekken tot het hele jachtgebied(vos). Dik- 
wijls worden alleen de nestplaatsen verdedigd, en niet het gebied waar voed- 
sel wordt gezocht(Kievit). De eigenaars maken de ligging van het terri- 
torium bekend door zang, waarschuwingsgeluiden, geur of vertoon. 
Ook konijnen leven in een territorium. Eén mannetje of rammelaar is de  
leider van de kolonie. Deze rammelaar is ook meestal het grootste en sterk- 
ste mannetje. Andere rammelaars kunnen gewoon in de kolonie leven, mits  
zij zich onderdanig gedragen. Er heerst een bepaalde rangorde in de groep.  
Alle rammelaars zijn onderdanig aan de leider. Gaat de leider dood, dan  
wordt hij onmiddellijk opgevolgd door een rammelaar van lager orde. Zijn  
er twee die aanspraak menen te kunnen maken op het leiderschap, dan wordt dit 
uitgevochten. De leider van de kolonie is alleen agressief in de vrucht- 
bare periode. In februari worden de mannetjes vruchtbaar en dat duurt tot  
augustus. De onvruchtbare periode is heel doelmatig, want het voorkomt dat  
er na augustus nog jongen geboren worden. Met het vruchtbaar worden in  
februari begint ook het territoriumgedrag weer. Door vechten en dreigen  
tegen vreemdelingen worden de grenzen weer opnieuw uitgezet en de geur- 
vlaggen (keutelplaatsen waarop ook geürineerd wordt) weer geplaatst.  
De urine van de rammelaars ruikt veel sterker, dan die van de wijfjes  
en maakt daardoor de geurvlaggen beter waarneembaar. 
Alle konijnen hebben onder hun kin ook nog geurklieren; die van de wijf-  
jes zijn zwak en die van de mannetjes sterk ontwikkeld. Het geurvocht  
dat door deze klieren wordt afgescheiden, wordt overal binnen het terri-  
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torium op afgewreven; zowel op de grond als ook op allerlei voorwerpen.  
De keutelhoopjes liggen aan de rand van het territorium en het liefst op  
iets hogere plaatsen. In Het Heitje, bij de Ruige Hoek zijn ze nogal eens  
op heidepollen te vinden. Met het vocht uit de kinklieren wordt het hele ge- 
bied gemarkeerd. 
De leider heeft een eigen wijfje en daarnaast meestal nog bijwijfjes. De  
andere rammelaars van een kolonie hebben meest ook een eigen wijfje. Wijf- 
jes (ook wel moertjes genaamd) worden over het algemeen door de leider  
met rust gelaten en ook de andere rammelaars, mits zij zich maar onderdanig 
gedragen. Tegen vreemde rammelaars of eigen rammelaars die niet onderdanig  
zijn, wordt gedreigd en, als dat geen effect heeft, gevochten. Bij de vier  
jaar onderzoek door Lockley gedaan, bleek dat alle leiders zich ongeveer  
hetzelfde gedroegen. Het dreigen gebeurt op verschillende manieren.  
1.Aanvallen door snel op de indringer af te rennen. 
2.Er langzaam, vluchtig knabbelend op af gaan en, wanneer het andere konijn  
  niet vertrekt, aanvallen. 
3.Er met vreemde stijve sprongetjes naar toe wippen en de witte pluim op- 
  steken. Zo steeds kleiner wordende kringen om de indringer maken en zo nu  
  en dan de geurklieren op de grond afwrijven. Vertrekt de vreemdeling niet,  
  dan wordt tot de aanval overgegaan. 
4.Met de voorpoten over de grond krabbelen en soms ook keutelen. 
5.Het spuiten van urine naar de indringer. 
Omdat een konijn overwegend een nachtdier is, is er van al deze handelingen  
weinig te zien. In de "rammeltijd" getuigen dan alleen plukken wol van de 
nachtelijke gevechten. 
Een ander opvallend verschijnsel in het voorjaar is, dat de oude grens- 
palen vernietigd worden door er flink aan te krabbelen. De verschillende  
territoria grenzen soms aan elkaar, maar meestal ligt er een soort niemands- 
land tussen. 
Zoals we hier boven al zagen hebben alleen rammelaars vaste keutelplaatsen,  
die vaak enigszins hoog gelegen zijn. Moertjes, en waarschijnlijk ook de  
rammelaars van lager orde, laten hun keutels door heel het terrein vallen.  
De keutelplaatsen hebben de mensen altijd geïntrigeerd. 
Zo dacht men vroeger wel dat de konijnen altijd op hun verhoging op de  
uitkijk zaten voor het gevaar en daar dus ook steeds hun keutels lieten  
vallen. Anderen spraken van "het merkwaardige verschijnsel bij konijnen om  
een gemeenschappelijk pleetje in te richten". 
In "De Nederlandse Jager" wist men te vertellen dat er veel te veel ramme- 
laars in het Nederlandse konijnenbestand zaten. Want op de keutelplaatsen  
vingen ze wel meer dan 80 % rammelaars! Niet wetend dat daar alleen maar  
rammelaars voorkomen. 
 
Holen en Wentels  
Het kan gebeuren dat door jacht of ziekte veel konijnen sterven en er  
holen in ongebruik raken. Dij toename van de populatie zullen deze verlaten  
holen spoedig weer worden bewoond. Het ligt voor de hand dat er ook wel eens  
nieuwe holenstelsels gegraven zullen worden. Het zijn dan altijd de wijfjes  
die dat werk doen. Rammelaars graven niet mee, hooguit krabbelen ze wat.  
Een hol met één uitgang is niet veilig. Bij het binnendringen van een klei- 
ne rover zouden de konijnen hopeloos in de val zitten. Een nieuw woonhol  
heeft dan ook al spoedig twee pijpen. In een woonhol zijn ook wijdere gedeel- 
ten, de woonruimten of ketels. In de onvruchtbare periode slapen rammelaars, 
moertjes en jongen vredig bij elkaar. Zodra de rammelaars weer vruchtbaar   
worden, kunnen zij elkaar niet meer verdragen en hebben ze aparte slaapplaat- 
sen in de holenstelsels. 
Later, bij het uitbreiden van de kolonie, wordt ook het holenstelsel uit- 
gebreid en verschijnen er ook pijpen bij. De ligging van de holen ten op- 
zichte van het territorium is erg verschillend: ze kunnen ergens midden in  
het territorium liggen, wat nogal eens op vlakke schraal begroeide terrei- 
nen voorkomt. In veel gevallen liggen de holen aan de rand van struikgewas  
en strekt het graasgebied zich op de vlakte uit. Op het al eerder genoemde 
Paardenkerkhof liggen de holen soms ver tussen de varens. Hier zou gemakke- 

 
 



- 27 – 
 

lijk een verkeerde conclusie getrokken 
kunnen worden. Het lijkt namelijk 
alsof de holen op verborgen plaatsen  
zijn gemaakt. In werkelijkheid lagen  
deze holen eerst op open terrein, maar 
de Adelaarsvarens overgroeien het ter- 
rein zeer snel. 
Gewoonlijk worden niet alle pijpen als  
in en uitgang gebruikt, maar dient  
een aantal als vluchtpijp. 
 
Tegen de tijd dat het moertje de jongen 
ter wereld brengt, graaft ze in veel 
gevallen een apart hol. Vaak is dit een 
zijhol in het holenstelsel van de ko- 
lonie, maar soms wordt dit hol buiten  
het territorium gegraven. Dan wordt het 
hol een wentel genoemd. zo'n wentel be-
zit maar één ingang en is 0,75 tot  
1,50 m. diep. De kraamkamer is een ver-
wijd gedeelte achterin de pijp en 

 

wordt eveneens, ketel genoemd. In deze ketel wordt een nest gemaakt van  
droog plantaardig materiaal, gevoerd met wol dat wijfje uit haar vacht plukt.  
De ketel is iets hoger dan breed en de bodem ligt ca 45 cm onder het maai-  
veld. Uit tellingen bleek dat het vrouwtje voor het verzamelen van nestma- 
teriaal ongeveer 20 tot 40 keer heen en weer loopt. Heel vaak ligt de in- 
gang van een wentel tegen een helling en vaak is de plaats onverwacht. Ik  
vond ze vaak aan de duinvoet op het strand, aan de rand van een stuifgat,  
in het talud van een uitgedroogde sloot, zomaar midden tussen de begroeiing,  
en langs een hol, druk belopen pad. De uitgegraven aarde wordt voor een deel 
verspreid en voor een deel gebruikt om het hol te sluiten. Elke nacht,  
tegen de morgen worden de jongen gezoogd en daarna wordt de ingang weer zo 
zorgvuldig dichtgemaakt. Met de voorpoten en met de snuit wordt de grond aan-  
gedrukt en -indien voorhanden- met plantaardig materiaal gecamoufleerd.  
Bij de geboorte wegen de jongen 40-45 gram. Ze groeien 6-13 gram per dag.  
Na 12 dagen gaan de oogjes open. Na 3 weken wordt soms de wentel niet geheel  
meer gesloten, maar blijft er een kleine opening. Het gebeurt ook wel dat de  
jongen van binnen uit zelf een openingetje maken en dan kan men er van op  
aan, dat ze de andere dag uitgelopen zijn. De jongen wandelen met de moeder  
mee en gaan in de kolonie wonen. Het gebeurt echter ook wel dat de jongen  
aan hun lot worden overgelaten, omdat het moertje alweer aan een nieuwe  
wentel bezig is. 
Verlaten wentels kunnen weer een aanzet zijn voor het graven van woonholen,  
of ze kunnen opnieuw als wentel in gebruik genomen worden. 
Zoals hierboven al gezegd is, worden de jongen slechts éénmaal per etmaal  
in de nanacht, gezoogd. Dit zogen gaat heel snel in zijn werk en duurt  
slechts enkele minuten. Het sluiten van de wentel neemt 10-15 minuten in  
beslag. Bij verstoring van een wentel, wordt deze door de moeder verlaten als  
de jongen op het moment van de verstoring nog heel klein zijn. Na enkele  
weken is de moederliefde groter en worden de jongen minder gauw in de steek  
gelaten. Als de jongen 18 dagen oud zijn, wordt er buiten de wentel gezoogd.  
Bij onderzoek in Australië bleek dat vooral wijfjes van een lage rangorde  
wentels maken. Zijn er in de kolonie onbewoonde holen, dan worden deze lie- 
ver gebruikt. Het maken van wentels wordt dan ook wel als een noodoplossing 
beschouwd. 
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De gevolgen van overbegrazing 
Vooral in goed bevolkte kolonies treedt overbegrazing op. Omdat konijnen niet  
graag tussen gras wat hoog is en in struikgewas komen, leven zij voor een  
groot deel in het kaal gegeten territoriumgedeelte. Alle grasjes en andere  
voor hen eetbare planten worden steeds weer tot op de grond toe afgegeten.  
Stevige grassen worden ook uit de grond gerukt en met wortel en al opgege- 
ten. Na verloop van tijd groeien er in het overbegraasde gebied geen planten  
en grassen meer; het terrein begint nu te veranderen en wordt een mosvlakte 
(Paardenkerkhof en Vogelenveld). Omdat de territoria meestal niet aan elkaar 
grenzen, is er aan de rand nog voldoende voedsel te vinden. Aardige tegenstel- 
lingen van overbegraasd en niet-begraasd zijn daar te zien, waar een gaas-
afscheiding het territorium van de konijnen begrenst. De scheiding is dan  
messcherp te zien. 
In de herfst worden de moskussentjes door de kraaiachtigen omgekeerd (ook  
door spechten?). Omdat het voor de hand lag dat deze vogels daar eten vonden,  
zijn wij die kussentjes ook maar eens gaan keren. Het bleek nu dat er veel  
larven van langpootmuggen (emelten) onder de moskussens zaten. Thuis heb  
ik uit de moskussens larven gekweekt en de imago's verschenen er eind sep- 
tember en begin oktober. Op datzelfde moment bleken de langpootmuggen ook in  
het duin aanwezig te zijn; ze waren daar op de begroeiing rond de mosplekken 
aanwezig. De naam van de muggen is Tipula marmorata. De larve vormen een  
flinke hap voor de vogels. We vonden er wel een vier per dm2. 
 
Konijnen, vlooien en myxomatose  
Door het uitzetten van konijnen in landen waar ze niet thuis horen en waar  
ook de natuurlijke vijanden ontbreken, blijven de gevolgen natuurlijk niet  
uit. Er werd dan ook naarstig gezocht naar middelen om de gevolgen van de  
zelf veroorzaakte plaag te bestrijden. 
In de "Veldbode" van 1913 is al te lezen, dat Louis Pasteur al een middel  
vond om iets tegen de plagen te doen. Hij ontdekte dat de bacil die hoender- 
cholera veroorzaakt, ook besmettelijk was voor konijnen. Zijn methode werd  
met goed gevolg toegepast in Australië en Nieuw-Zeeland, waar de konijnen  
al een echte plaag waren geworden. Een zeer ongewenst bijverschijnsel was,  
dat nu ook de hoeders in deze landen werden aangetast door de hoendercholera.  
Men bleef vooral in Australië naar een middel tot verdelging zoeken, om- 
dat de konijnen daar een enorme schade aanrichtten. 
In 1887 werd er een bedrag van £ 25.000 aangeboden voor een goede methode  
om de plaag in de hand te houden. 
In 1927 opperde Arangäo de gedachte dat myxomatose misschien iets was. La- 
ter werd Sir Charles Martin in de gelegenheid gesteld om in Engeland met  
het myxoma-virus te experimenteren. Vanuit Zuid-Amerika importeerde hij  
het zwakke A-myxoma-virus en het sterkere B-virus. Beide soorten werden op 
afgesloten konijnenkolonies uitgeprobeerd. Het A-virus doodde 52 van de 55  
geënte konijnen en het B-virus doodde alle geënte konijnen. 
In 1936 vroeg hij aan de eigenaar van het konijnenrijke kleine eiland  
Skokholm of hij daar zijn proeven voort mocht zetten. Er leefden op Skokholm  
met een oppervlakte van 60 ha zo'n 10.000 konijnen. Er werden 83 konijnen  
gevangen en met het sterke B-virus geïnfecteerd en losgelaten. De ziekte  
wilde zich niet verspreiden en alleen de geïnfecteerde konijnen stierven.  
Omdat men dacht dat de besmetting door onderling contact tot stand kwam,  
werd er nog een proef op dit eiland opgezet. Er werden veel dieren in een  
grote kooi geplaats en daarbij een aantal besmette dieren. Ook dit experiment 
mislukte. Pas 20 jaar later werd het raadsel opgelost: de konijnen op het  
eiland bleken geen vlooien te hebben. Die vlo is in gematigde streken nu  
juist de voornaamste overbrenger van het myxoma-virus. 
In Australië werd in 1950 het virus in vochtige riviergebieden verspreid  
en door een aantal muskietensoorten overgebracht. Drie jaar lang is er in- 
tensief gewerkt om de ziekte over Australië te verspreiden. In de muskie- 
tenrijke streken stierven miljoenen konijnen maar in de droge gebieden  
wilde de ziekte niet doorzetten. Later bleek het virus af te zwakken en wer- 
den er steeds minder konijnen door gedood. 
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Het gedeeltelijke succes in Australië bracht de Fransman Delille ertoe, 
om te proberen de konijnen op zijn landgoed ook met het myxoma-virus te be-  
strijden. Omdat hij een wetenschapsman was, kreeg hij wat smetstof van een 
collega uit een laboratorium te Lausanne. Op zijn landgoed te Dreux besmette 
hij konijnen en de gevolgen zijn tot in ons land toe nog overal zichtbaar. 
Delille geloofde niet dat het muskieten waren die de ziekte overbrachten, want 
alle tamme konijnen in de hokken bleven leven. Dat de konijnenvlo de over-  
brenger is, wist Delille nog niet. Overigens stierven er op dat landgoed 
later toch ook konijnen in de hokken. 
Als we er van uit gaan, dat het in ons klimaat hoofdzakelijk de konijnen-  
vlo is, die de ziekte overbrengt, dan ligt het voor de hand, dat mensen 
die op tijd de hokken schoonmaken, bijna geen last ondervinden van de ziek-  
te. De vlo is meestal in de buurt van de oren te vinden. Vlooien laten hun ei- 
eren gewoon vallen. De larven die uit die eieren komen, leven niet van vers 
bloed, maar van afval in de nesten. Na twee keer vervellen, spint de larve 
een cocon en verpopt zich daarbinnen. Onder optimale omstandigheden duurt 
het popstadium 1 à 2 weken, maar meestal langer. Uit de pop komt dan tenslot-  
te weer een vlo. Door het regelmatig schoonhouden van de hokken wordt de 
levenscyclus van de vlo onderbroken doordat steeds de eieren, larven en 
poppen verwijderd worden en de aanwezige vlooien sterven uiteindelijk 
ook. 
In Noordwijk werd de myxomatose voor het eerst op 9 september 1953 ge-  
constateerd en ik meen te weten dat dit ook de eerste besmettingshaard 
in ons land was. De ziekte verspreidde zich zeer snel. Aangezien vlooien zich 
niet over grote afstanden kunnen verplaatsen en er steeds weer konijnen  
populaties op geïsoleerde plaatsen werden besmet, kunnen we gerust aan-  
nemen dat de ziekte deze plaatsen bereikte door bloedzuigende, vliegende 
insecten, zoals muggen. 
In de beginperiode duurde de tijd van infectie tot dood 9-10 dagen en lag 
het sterftecijfer op 99 %. In 1960 was het virus al verzwakt en lag het 
sterftecijfer rond 50 %. 
Door ontsteking van de slijmvliezen, vooral van de kop en de geslachts-  
organen worden de dieren doof en blind en kunnen vaak hun holen dan niet 
meer vinden. Ze zien er afzichtelijk uit en worden steeds trager in hun be-  
wegingen. Tot een paar uur voor hun dood blijven ze eten. 
Bij het uitgraven van een holenstelsel in een gebied waar de ziekte flink 
toegeslagen had, bleken er veel dode konijnen in te liggen.(De Nederlandse 
Jager 1957). Bij het koud worden van een konijn, springen de vlooien over 
naar levende konijnen. Sterft een konijn in het veld en komt er geen "warm-  
tebron" in de buurt, dan blijven de vlooien dagenlang op het dode dier. 
Komt er iets warms in de buurt in de vorm van een ander dier, dan sprin-  
gen zij over. Ook een mens wordt wel besprongen. Omdat konijnenvlooien zich 
alleen maar bij konijnen thuis voelen, zullen zij hun tijdelijke gastheer 
zo spoedig mogelijk verlaten. Ze zijn dan vaak al wel naar een heel andere 
plaats getransporteerd, van waaruit de ziekte zich weer uit kan breiden. 
In dit verband is de volgende proef sprekend. Op een groot vel wit papier 
lag vorig jaar een stuk van een mezennest. In de omgeving hiervan zaten 
veel vogelvlooien dagenlang onbeweeglijk op het vel papier. Zodra ik echter 
met mijn hand in de buurt van het papier kwam, begonnen de vlooien te 
springen met de bedoeling mijn hand te bereiken. 
Sipkes tenslotte zag het in 1954 zo: 
"Ik zie echter de myxomatose als het vullen van een ontbrekende schakel 
in de keten van vijanden van het konijn. Het is de enigste vijand, die 
de jagers niet de baas kunnen. En daarom slaat, deze zo hevig toe". 
 

M.Koning 
Literatuur: 
R.M.Lockley: The private life of the rabbit. 
Richard Adams: Watership Down, in het Nederlands verschenen onder de titel 
Waterschapsheuvel. In dit konijnenepos wordt in romanvorm veel over de gewoon  
ten van konijnen verteld. 
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DE INVLOED VAN RECREATIE OP DE DICHTHEID EN BROEDSUCCES VAN VOGELS 
 
In de maand oktober is aan de Universiteit van Leiden de heer A.N. van der  
Zande gepromoveerd op een onderzoek naar de invloed van recreatie en het  
broedsucces van vogels in de duinen en bossen van Nederland. 
Bossen en duinen zijn als onderzoeksgebieden gekozen omdat hier het con- 
flict tussen recreatie en broedvogels in de praktijk het duidelijkst naar  
voren komt; ook in Noordwijk speelt dit probleem. 
 
Het onderzoek in de duinen had betrekking op Wulp, Houtsnip, Groene Specht, 
Boomleeuwerik, Tapuit, Paapje, Roodborsttapuit en Braamsluiper. 
Hierbij kwam naar voren dat de Wulp een uitgesproken voorkeur heeft voor  
gebieden met een geringe recreatie—intensiteit. Tapuit, Paapje en Braam- 
sluiper vertonen eveneens sterke aanwijzingen voor een negatief recreatie- 
effect. 
 
In het totaal zijn 24 soorten onderzocht. Deze soorten kunnen in drie groe- 
pen verdeeld worden: 
1.Soorten waarvoor een duidelijk negatief recreatie—effect op de dicht- 
  heid is gevonden, n.l. Torenvalk, Wulp, Tortelduif, Tuinfluiter en Zwart- 
  kop; 
2.Soorten waarbij sterke aanwijzingen zijn gevonden voor een negatief re- 
  creatie—effect op de dichtheid, n.l. Houtduif, Winterkoning, Heggemus, 
  Zanglijster, Tapuit, Paapje, Spotvogel, Braamsluiper, Fitis en Tjiftjaf. 
3.Soorten waarvoor herhaaldelijk geen negatief effect gevonden werd, n.l.  
  Houtsnip, Turkse Tortel, Groene Specht, Boomleeuwerik, Merel, Roodborst-   
  tapuit, Roodborst, Koolmees en Vink. 
 
De meeste van deze conclusies kwamen overeen met de bevindingen van andere 
onderzoekers, m.u.v. Roodborst en Zwartkop. Bij de Roodborst vonden andere 
onderzoekers wel een negatieve recreatie—invloed, en bij de Zwartkop in 
tegenstelling tot dit onderzoek juist niet. Overigens moet wel bedacht worden,  
dat zowel de aard van de verstoring als het totaal aantal bezoeken per jaar  
per hectare van grote invloed zijn. Zo werd door een andere onderzoeker  
vastgesteld dat door het wekelijks controleren van nesten van de Wilde  
Eend 58 % van de nesten werd verlaten, terwijl de regelmatige aanwezigheid  
van vissers geen enkele nadelige invloed tot gevolg had. 
Het broedsucces van Eksters die in de directe nabijheid van boerderijen en  
huizen broeden is aanmerkelijk hoger dan van Eksters die ver van de men- 
selijke bewoning broeden. Dit heeft te maken met de predatie van de Zwarte  
Kraai die zich niet zo dicht bij de menselijke bewoning waagt. 
 
Bij 200-1000 bezoekers per jaar per ha werden bij Torenvalk, Wulp, Paapje  
en Braamsluiper negatieve effecten aangetoond. Soorten als Tortelduif, Tuin- 
fluiter en Zwartkop vertonen deze effecten pas bij een bezoekersaantal van  
1.000 — 5.000. 
 
Bovenstaande gegevens zijn dus te vinden in het proefschrift van 
André N.v.d.Zande: Outdoor recreation and Birds: conflict or symbiosis?  
Omdat een groot deel van de tellingen ook in het Noordwijkse duin zijn  
uitgevoerd, moet het voor de meer geïnteresseerde Noordwijker interessant  
zijn. 
Het rapport bevat een uitgebreide Nederlandse samenvatting. Het zal binnen- 
kort in de Bibliotheek te lenen zijn. 
 

Dick Hoek 
 
 

-------------- 
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In september vertrokken enkele van onze leden naar Turkije voor een vogel- 
vakantie. Hieronder volgt hun relaas. 
 
TURKIJE—REIS  
 
I. Istanboel en omgeving.  
Op 20 september vertrokken we met zijn achten, aangelokt door de vele enthou- 
siaste verhalen, richting Istanboel om daar de spectaculaire trek van roof- 
vogels en ooievaars eens mee te maken. Al snel bleek dat we niet de enigen  
waren met dat plan, want op Schiphol maakten we al kennis met een groep Gooi- 
se vogelaars, die hetzelfde reisdoel hadden. 
Bij aankomst bleek alleen de stad Istanboel zelf al de moeite van een lang- 
durig bezoek waard. De stad— net als Rome gebouwd op 7 heuvelen — is fantas- 
tisch gelegen rondom de Gouden Hoorn. Deze zijarm van de Bosporus is de ou- 
de natuurlijke haven van de stad. De naam duidt al op de enorme rijkdom en  
macht, die Istanbul, het vroegere Constantinopel in oude tijden bezat. Dit  
laatste Christelijke bolwerk van de Romeinen werd na de verovering in 1453  
de hoofdstad van het toen alsmaar groeiende Turkse ofwel Ottomaanse rijk.  
De beroemde kathedraal St.Sofia werd voorzien van 4 minaretten en ging op  
den duur met nog 200 andere moskeeën —ook allen voorzien van minaretten- 
het stadsbeeld beheersen. Beroemde moskeeën zijn de Sultan Achmed en de  
Sultan Suleymanmoskee, die op een heuvel gelegen, hoog boven de stad uit- 
toornen en die je als bezoeker stil maken. 
Ditzelfde geldt voor het oude sultanspaleis Topkapi, waar vele schatten uit  
dit oude machtige wereldrijk worden bewaard. De oude stad is nog geheel ommuurd  
door een 50 km lange metersdikke muur, die de stad gedurende honderden jaren  
heeft beschermd tegen de Turken. 
Lopend door de smalle straten vallen al direct de kleine Palmtorteltjes op  
met hun vreemde gekoer. Dit duifje is in Istanbul zeer algemeen, terwijl zijn 
verspreidingsgebied in feite een 1000 km verder naar het oosten ligt.  
Uiteraard raak je in zo'n miljoenenstad de weg kwijt, maar gelukkig is er  
dan altijd een bewoner zeer bereid om je de weg te wijzen, of zelfs mee  
op te lopen op zo'n vriendelijke manier, die ons Hollanders tot voorbeeld  
kan zijn ...! Op de weg terug naar ons hotel is het reeds avond geworden en 
verschijnen de Alpengierzwaluwen met hun luid geschreeuw met honderden boven  
de oude stad. Zij zijn onderweg van hun Europese broedgebied naar hun overwin-
teringsgebied in Afrika. 
De volgende dag varen we voor 50 cent met één van de vele veerpontjes van  
de Europese oude stad naar het nieuwe Aziatische gedeelte. De Camlica—berg 
(uitgesproken als Dzjamlitsja) aldaar is de plek van waaraf de vogeltrek het  
best te volgen is. Wijds uitzicht over de Bosporus en de oude stad vormen het  
decor voor de enorme trek, die er zal losbarsten. Ook onze Gooise vrienden  
ontmoeten we daar weer, wachtend op, wachtend op de dingen die komen zullen.  
Het was al elf uur geworden, de temperatuur gestegen tot boven de 30 graden, 
toen er een Boomvalkje langstrok, gevolgd door...  niets! Iedereen dommel-  
de wat weg in de zon of had al een schaduwrijk plekje onder de bomen opgezocht,  
toen een enorme brul iedereen overeind deed schieten om zijn kijker te pak- 
ken. Paniek! Een enorme zwerm vogels kwam over de stad aancirkelen.10...20... 
50...100...300 Ooievaars deden een poging om op thermiek van Europa naar Azië  
te komen. Bijna allemaal Zwarte Ooievaars waren het die al zwevend de hemel  
vulden. Wat een magnifiek gezicht was dat. Steeds hoger en hoger kringden ze,  
om daarna langzaam oostwaarst weg te zweven, begeleid door het geratel van  
onze fotocamera's met telelenzen. Er zaten ook nog wat witte Ooievaars in de  
groep. Deze trekken normaal in augustus al door, maar door het schitterende  
weer waren ze op de Balkan blijven hangen. Voldaan werd het glas geheven, niet 
wetend wat ons de andere dagen nog te wachten stond. Die dag kwamen er nog  
enkele grote groepen door, omzoomd door kleine groepjes Buizerden en Slangen-
arenden, wat Sperwers, Torenvalken en Roodpootvalken. 
De volgende vier dagen werd er een tocht door het binnenland gemaakt met  
twee gehuurde auto's, al in Nederland gereserveerd door de gebroeders wierse- 
ma. 
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Een boottocht over de Zee van Marmara vormde het eerste deel van die tocht. 
Honderden Noordse Pijlstormvogels, Boerenzwaluwen en tientallen Dwerg- 
meeuwen begeleidden ons, samen met enkele Zwartkopmeeuwen naar de haven  
van Bandirma op het Aziatische deel van Turkije. Wat een andere wereld daar;  
na het westerse en redelijk welvarende Istanbul viel de armoede op en de  
schuwe, gesluierde vrouwen eveneens. Merkwaardig doet dan toch wel aan het  
moderne, goed geoutilleerde bezoekerscentrum van het Kuzkenetti Nationale  
Park aan het Manyasmeer. De uitzichttoren van waaruit je in het voorjaar zicht  
hebt op de nesten van Kwakken en andere reigers, had het uiterlijk van een  
degelijke westerse watertoren. Zo'n watertoren zou er misschien nog niet eens  
zo gek zijn overigens, gezien de droogte. Honderden witte Pelikanen brengen  
op dit meer de winter door en we zagen er dan ook inderdaad honderden in  
groepen vissen. De bosjes om het meer zaten vol met Grauwe Vliegenvangers. 
Leuke waarnemingen waren daar verder: de Syrische Bonte Specht, enkele Hoppen  
en wat Grauwe Klauwieren. Deze laatste soort maakt ieder jaar zijn tocht naar  
het zuiden via Turkije; zij kennen geen westelijke trekroute. Hier in het bin-
nenland ontmoetten we ook de Turkse Tortels, die in Istanboel en omgeving  
geheel ontbraken. 
Het Apolionthmeer, iets oostelijker gelegen, bracht nog meer verrassingen.  
De oevers van dit grote meer werden bevolkt door tientallen Blauwe Reigers, 
Purperreigers, Kwakken, Ralreigers, circa 40 Zwarte Ibissen en honderden  
Kleine Zilverreigers. Kijkend over grote waterlelievelden, zaten op een zand- 
bank erachter wel 100 Dwergaalscholvers te rusten, terwijl honderden Wit- 
wangsterns aan het vissen waren. Bijzonder vonden we de waarnemingen van  
enkele tientallen Zilverplevieren hier in het binnenland. Wij associëren  
deze vogels altijd direct met strand en wad. 
Na dit hete laagland was het bezoek aan het Uludaggebergte een heerlijke  
verkoeling. Dit gebergte was erg vogelrijk; als trekvogels vielen vooral de 
Roodstuitzwaluw en de Vale Gierzwaluw op. Standvogels waren er ook volop,  
zoals Raaf, Koolmees, Cirlgors en wat hogerop ook de Turkse Boomklever.  
Deze is veel kleiner dan onze Boomklever en heeft een kastanjebruine vlek  
op de buik. De plantengroei is in de streek van dit gebergte in september  
nog weelderig. Vele alpine gentianen, klokjes en typische soorten vinger- 
hoedskruid en saxifrage maakten de Ulu-dag tot een oase in het verder  
gortdroge land. 
Na een bezoekje aan de stad Bursa aan de voet van de berg, werd weer terug- 
gereden naar Istanbul waar de laatste dagen (van mijn) vakantie werden  
doorgebracht. 
De temperatuur was hier inmiddels zo'n 10 gaden gezakt tot 22 graden. Waar-
schijnlijk heeft deze "weersomslag" er voor gezorgd dat de laatste dagen 
onvergetelijk werden. De trek van Ooievaars, arenden en buizerden was nu echt 
losgebarsten. De aantallen spreken voor zichzelf. We zagen ca.4000 Zwarte  
Ooivaars, 1000 witte Ooivaars, 7000 Buizerden, 2000 Schreeuwarenden, 300 
Slangenarenden, enkele tientallen Sperwers, Balkansperwers, Wespendieven, Dwerg-
arenden, 3 Vale Gieren, 1 Keizerarend en 1 Bastaardarend over de Camlica  
trekken. We lagen meestal in de roofvogelhouding (languit-plat op de rug)  
op het terras van het restaurant aldaar en we hadden soms 50 Zwarte Ooie- 
vaars, 30 Schreeuwarenden en 70 Buizerden in één kijkerbeeld. Jammer was wel  
dat de vogels veelal zeer hoog overtrokken, zodat ze met het blote oog soms 
nauwelijks zichtbaar waren. Wij vormden met onze roofvogelhouding een ver- 
makelijk gezicht voor de overige bezoekers van het restaurant. Voor hun idee 
keken we naar... niets! 
Ondanks dit hoge overvliegen was iedere vogelaar verrukt over de duizeling- 
wekkende aantallen. Je zou bijna gaan denken dat Zwarte Ooievaars en Schreeuw-
arenden heel algemene vogels zijn in Europa. Je realiseert je pas later dat  
het de halve wereldpopulatie is, die aan je voorbij trekt. 
Na 10 dagen verlieten we het Harem-hotel om naar Holland terug te keren.  
Turkije had een diepe indruk op ons gemaakt en voor een ontregeld darm- 
stelsel gezorgd. Beide namen we mee naar huis. 
 

Willem v.d.Niet, Hein Verkade. 
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II.Dwars door Turkije. 
 
Na in Istanbul afscheid genomen te hebben van Hein, Willem, Jan en Jaap, ver- 
trok de rest van het gezelschap per nachttrein-wagonlitz richting Ankara,  
waar 's morgens vroeg al een tweetal huurauto's gereed stond voor een  
tocht van twee weken door het midden en zuiden van Turkije. Een reis die  
ons zou voeren over de Anatolische Hoogvlakte naar de Goksü-delta aan de 
Middellandse Zee, de Belenpas vlak bij de Syrische grens, het berggebied van  
de Nemrut Dagi in Westelijk Koerdistan om via het maanlandschap van Göreme  
weer terug te keren naar Ankara. Een mengeling van vogeltjes kijken en  
cultuur opdoen in fascinerende landschappen. Veel valt er te vertellen over  
deze reis. De enorm gastvrije bevolking. De stoffige, woestijnachtige en  
bovenal warme Anatolische Hoogvlakte. De zonsopkomst bovenop de Nemrut Dagi,  
waar eeuwenoude standbeelden en een reusachtige piramide op de top van een  
2300 meter hoge berg staan, die tot 1953 verborgen bleven voor westerse ogen.  
Het zoeken naar het vogelrijke Amik-meer bij de Belenpas; een meer dat niet  
meer bleek te bestaan. Vreemde -voor ons exotische- vogels als de Gestreepte  
Prinia, Levant Buulbuul, Maskerklauwier, Steppenkiekendief, Bonte IJsvogel,  
Finch Tapuit, enz. Het Ibrahim-complex in Urfa met zijn heilige karpers,  
waar in de buurt Abraham geboren zou zijn. Een oversteek met de auto over  
de Euphraat op een soort wonderlijk vlot. Veel valt er te vertellen van dit 
wonderlijke land waar al zevenduizend jaar geleden de eerste steden werden  
gesticht en Alexander de Grote bij Iskendrun de Perzen definitief versloeg.  
Overal zijn overblijfselen te vinden van oude beschavingen die hier elkaar  
hebben opgevolgd. Opgravingen van Hetitische en Assyrische steden uit 1800  
v.Chr., de Nemrut Dagi, centrum van het koninkrijk Kommagene, Griekse steden  
en tempels. In het puimsteen uitgehakte steden waar tienduizenden christe- 
nen zich rond 900 na Chr. verscholen voor de mohammedanen. Oude Ottomaanse  
en Seldsjukische moskeeën en zelfs oude kruisvaardersburchten. Nergens zijn  
zoveel overblijfselen te vinden van oude beschavingen als juist hier in  
centraal Turkije. Het is daarom onmogelijk in een klein stukje voor de  
Strandloper alles over dit land te vertellen. De aandacht zal voornamelijk  
uit gaan naar de vogels die we in Turkije gezien hebben. Een paar korte  
impressies van onze reis maken hopelijk iets duidelijk van waarom wij mis- 
schien volgend jaar weer terug zullen gaan. 
 
De Goksü-delta. 
We worden die ochtend gewekt door Cees, die enthousiast "aha!" staat te  
roepen en die op zijn ochtendwandeling de meest vreemde vogels heeft ge- 
zien. Wat slaperig doen wij de deur van ons appartement open en luisteren  
naar zijn relaas. "Ja, dan moet je maar wat vroeger opstaan.", klinkt het niet 
geheel van leedvermaak ontdaan uit zijn mond. Na enig doorvragen blijkt hij  
een Draaihals, een Blauwe Rotslijster, een bleke klauwier en een soort me- 
rel met een gele stuit gezien te hebben. Als later Frank en de andere Kees  
zich aan de ontbijttafel vervoegen, krijgen we wat meer te horen: de  
klauwier blijkt een Maskerklauwier te zijn en de merel een Levantbuulbuul.  
Het ontbijt verder maar het ontbijt latend spoeden ondergetekenden ons  
naar de vermeende vogeloase in de achtertuin van de buren. En inderdaad:  
alle vier genoemde soorten schijnen daar het ideale biotoop gevonden te  
hebben. Waar maak je zoiets nog mee? Vijf minuten later, onder het genot  
van een vers gezette kop "cay", gekregen van de buren, bespreken we de  
plannen van die dag. Mirjam en Peter besluiten er een zwemdagje van te ma- 
ken- de Middellandse Zee ziet er inderdaad wel erg aanlokkelijk uit bij  
een buitentemperatuur van 34 graden. De rest gaat in één auto de Goksü-  
delta in. Het grootste gedeelte van het oorspronkelijke delta-gebied is in  
cultuur gebracht, maar het nog overgebleven deel blijkt een fantastisch vogel- 
gebied te zijn. In de étangs, enigszins vergelijkbaar met de Camargue, fou- 
rageren Kleine en Grote Zilverreigers, Ralreigers, Flamingo's, Witte Peli- 
kanen en een groep zeer schuwe eenden. De Griel jagen we op uit het steppeland- 
schap als we een stuk langs de oever gaan lopen. Kleine Klapekster en Mas-
kerklauwier zitten op de telefoondraden. Een Bonte IJsvogel laat zich schit- 
terend zien als we bij het water zijn gekomen. Overal in de lucht vliegen 
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Roodpootvalken en ook een Aasgier komt even kijken. Een drietal Zwarte Ooie- 
vaars vliegt over. In de ruigten rondom de katoenvelden barst het van de  
Gestreepte Prinia's, een klein onooglijk vogeltje met een veel te lange  
staart. Wat verderop komen we een valkenier tegen. Met een Sperwer vangt hij 
Kwartels. Vol trots poseert hij voor de camera's en vraagt of we hem een  
foto willen opsturen. De mensen zijn hier erg arm, maar enorm gastvrij. Een 
boerenkar stopt, als we uitgeput van de warmte en van het stof onder een  
boom wat eten en uitrusten. Een vrouw geeft ons twee watermeloenen en de  
boerenwagen gaat weer verder. Wij zijn immers gast! 
 
De Belenpas. 
In Istanbul hadden we fantastische verhalen over dit trekpunt gehoord van  
een groep Nederlanders. Ze zijn er één dag geweest en hebben in enkele uren 
duizenden roofvogels en ooievaars zien overtrekken. Als wij er komen, staat  
de zon er hoog aan de lucht en waait de wind uit de verkeerde hoek. Even is  
er rond één uur roofvogeltrek. Op een heuvel gezeten, krijgen we van zeer  
dichtbij enkele Schreeuwarenden en Slangenarenden te zien. Een groep van  
ca 300 Zwarte Ooievaars trekt dichtbij door. Dan is de trek afgelopen. De 
Levantbuulbuul is hier massaal vertegenwoordigd. Ook de Grijze Gors laat  
zich goed zien. Cees moet de favoriete geit van de geitenhoeder fotogra- 
feren, waarna de man zeer geïnteresseerd blijkt te zijn in Hollands geld.  
Cees tuint er niet in en de kudde trekt weer door. 
Na enkele dagen, als blijkt dat het weer toch niet zal veranderen, vertrekken  
we naar het berggebied van de Nemrut Dagi. Dit is het westelijkste woongebied  
van de Koerden, een volk dat klem is geraakt tussen vier landen. 
 
De Nemrut Dagi. 
Hoogtepunt van de vakantie was wel het gebied rondom het plaatsje Kahta.  
Dit is het centrum van het neo-hittitische koninkrijk van Kumulu, dat in  
de Griekse en Romeinse tijd Kommagene heette. Op de hoogste berg van het  
gebied verwezenlijkte koning Antiochos van Kommagene (69-34 v.Chr.) zijn  
graftombe. Een 160 meter hoge tumulus, met een doorsnede van 150 meter,  
die uit miljoenen met de hand gehakte keitjes bestaat. Aan drie zijden wordt  
deze grafheuvel omzoomd door brede, in de rotsen uitgehouwen terrassen. Op  
twee van die terrassen staan enorme beelden. 
Het moet een immens karwei geweest zijn, om boven op deze berg (2300 m.  
hoog) zoiets aan te leggen. De sculpturen van de Nemrut Dagi hebben zich  
nooit een plaats kunnen verwerven onder 's werelds grote monumenten; om- 
dat de "buitenwereld tot 1953 onbekend was met het bestaan ervan. De  
schaarse bevolking wist dat er zich daarboven "iets" bevond, maar dat  
daar 5 uur moeizaam voor geklommen moest worden. Eerst in 1953 neemt men  
de mededeling dat daarboven "iets" is, serieus en wordt er een expeditie 
heengemaakt. De mededeling dat op één van de toppen van de Anti-Taurus  
één van de grootste kunstwerken van de mensheid is ontdekt, komt als  
verrassing. Nu, dertig jaar later is het gebied voor het toerisme ont- 
sloten en is het mogelijk om met een terreinwagen vlak onder de top te  
komen. Toeristisch is het er verder gelukkig niet. Een paar Koerden ver- 
kopen enige honderden meters onder de top wat Koerdische tapijten en er  
is een stenen hut waar je een kop verse thee kan krijgen. We zijn al voor 
zonsopkomst boven op de top, samen met onze Koerdische gids Recep. Het is  
er ijskoud en van een piramide of beelden is nog maar weinig te zien.  
De sterrenhemel is ongelooflijk. Miljoenen sterren zijn met het blote oog te  
zien. Het is niet verwonderlijk dat de astronomie uit het midden-oosten stamt. 
Langzaam komt de zon op, en een schitterend schouwspel ontpopt zich voor on- 
ze ogen. In de verte stroomt de Euphraat, we staan hier op de hoogste berg  
in de omgeving. Achter ons worden nu de contouren van de enorme steenpira- 
mide en de 16-meter-hoge beelden zichtbaar. Door aardbevingen en verwering  
('s winters vriest het hier vele graden onder nul en ligt er een dik pak  
sneeuw) zijn de hoofden van de beelden naar beneden komen rollen. Onwezen- 
lijk staan ze nu op de twee terrassen: Zeus, Apollo, Hercules en een paar  
Perzische goden. Ook de kop van Atiochus is erbij. De uren vliegen om. Op de 
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berg zitten enkele Strandleeuweriken, maar niemand heeft er echt aandacht  
voor. Na een 80 (!) km lange tocht komen we weer terug in de bewoonde wereld.  
Zeer onder de indruk! 
We maken ook nog een toer in de omgeving. Recep brengt ons in de meest vreem- 
de oorden. Hij heeft gehoord en gemerkt dat we naar vogels kijken; in elk dorp 
moeten we nu de plaatselijke duiventil, de kippenhokken en de gevangen azia- 
tische Steenpatrijzen zien, die men als lokvogels gebruikt voor de jacht. Re- 
cep weet ook nog wel enkele meren bij de Euphraat, waar veel vogels zijn vol- 
gens hem. Zo ontdekken we nieuwe vogelgebieden, die nog niet in de literatuur  
over Turkije bekend zijn. Frank weet door de ontdekking van twee Bonte IJs- 
vogels het verspreidingsgebied van deze soort enige honderden kilometers te 
verleggen. Ook de Kwak hoort hier niet voor te komen. Twee grote groepen van  
deze vogels vliegen echter boven de Euphraat. Een Visarend komt even langs  
en eindelijk zien we ook de Steppenkiekendief. Voor Recep heeft die onzin nu  
lang genoeg geduurd en hij maant ons tot verder rijden. Het is zijn land en  
we moeten dan ook alles zien. Als we afscheid nemen van Recep en van zijn ge- 
bied, spreken we af om nog eens terug te komen. Recep zal ons dan, niet 
als betaalde gids verderop Koerdistan laten zien. We zullen hopen, dat daar  
nog eens iets van komt. 
 
Kurbagameer. 
De baggeraars hebben hun machines stilgezet en nodigen ons uit om een kop  
"cay" te komen drinken. Met gemengde gevoelens accepteren we dit aanbod. 
Gemengde gevoelens, omdat deze eenvoudige mensen bezig zijn om één van de 
belangrijkste broed— en trekgebieden in Eurazië droog te leggen. Duizenden 
Flamingo's broeden hier of verzamelen zich hier in het najaar. We zijn er  
midden oktober en uit het noorden komen grote groepen Kraanvogels. Honder- 
den zijn het er. In de literatuur is hier niet veel van bekend. Op het meer  
zitten vele tienduizenden eenden. Door de zinderende lucht zijn ze niet  
goed te determineren. Twee Zwartbuikzandhoenders vliegen op als we met de  
auto langskomen. In een nabijgelegen meertje zitten 300 Dwergaalscholvers.  
Nog een jaar of twee, en het Kurbagameer en de hieromheen gelegen Sultan-
hannimoerassen zijn niet meer en dan zal het fraaiste en belangrijkste vo- 
gelmeer van Turkije verdwenen zijn. Overal in Turkije worden de meren voor  
de landbouw drooggelegd. We vrezen voor de gehele trekroute. Het Amikmeer  
in het zuiden was er al niet meer; de Goksü—delta nog maar een fractie  
van wat ze geweest is; de Sehan—delta is in cultuur gebracht en nu wordt  
ook nog één van de twee zoutmeren drooggelegd. De Flamingo is dan aangewezen  
op één (overgebleven) gebied. De trekroute van vele vogels zal met honderden 
kilometers verlegd moeten worden door een verder dor en droog gebied. 
 
Met deze toch wel sombere woorden sluiten we het stukje over onze reis door  
Turkije af. Veel —voor ons nieuwe— vogelsoorten zijn niet eens aan de  
orde geweest. De Rotsklevers van Göreme, de Finchtapuit in het berggebied  
boven Maras, de vreemde leeuweriken, mussen enz. Maar ook de darmklachten  
die ieder van onze groep vroeger of later wel kreeg, de hitte overdag en  
de koude in de berggebieden ’s nachts; de vele vriendelijke uitnodigingen  
van de plaatselijke bevolking om bij hun te komen eten of "cay" te  
drinken; de vrolijke chaos die er in de winkelstraatjes heerste, als er  
twee auto's vol vreemdelingen arriveerden. Het is een merkwaardig land. 
 

Jan Peter Wiersema  
Menko Wiersema 

-------------- 
 
Op de volgende bladzijden treft u tenslotte de waarnemingen aan. Het 
waarnemingenformulier wordt vanaf heden niet meer bijgevoegd. Er werd  
weinig gebruik van gemaakt en dan kunnen we ons die kosten en moeite  
beter besparen. Er ligt nu een stapel waarnemingsformulieren in het Jan  
Verwey Natuurcentrum. U kunt zoveel meenemen als u nodig hebt. 
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mei t/m november 
1984 
voor u verzameld door 
J.Glasbergen 
 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Roodkeelduiker 
Vaal Stormvogeltje  
 
Nrdse Pijlstormvogel 
Gr.Pijlstormvogel 
 
Jan van Gent 
Noordse Stormvogel   
 
Jan van Gent  
Aalscholver  
Lepelaar  
 
 
 
 
 
Zomertaling  
Grote Zeeëend 
Eidereend  
Rotgans  
 
 
Zwarte Zwaan 
Buizerd  
Sperwer  
 
Havik  
Wespendief  
 
Bl.Kiekendief  
 
Visarend  
 
 
Slechtvalk  
Smelleken  
 
Waterral  
Goudplevier  
 
Regenwulp  
Rosse Grutto 
Oeverloper 

  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 10 ex 
  9 ex 
  3 ex 
  8 ex 
  8 ex 
  3 ex 
  1 ex 
 11 ex 
  1 ex 
   2 ex 
 21 ex 
 36 ex 
 31 ex 
  2 ex 
  1 ex 
 20 ex 
148 ex 
154 ex 
155 ex 
  8 ex 
  2 ex 
 96 ex 
120 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 40 ex 
120 ex 
112 ex 
 44 ex 
 15 ex 

18 10 84 
12 09 84 
20 10 84 
12 09 84 
06 10 84 
20 10 84 
16 07 84 
10 09 84 
12 09 84 
16 09 84 
22 07 84 
08 07 84 
21 07 84 
27 07 84 
16 09 84 
23 09 84 
23 09 84 
27 07 84 
27 07 84 
16 09 84 
16 09 84 
29 09 84 
21 10 84 
01 08 84 
10 11 84 
30 10 84 
01 11 84 
16 09 84 
12 05 84 
22 07 84 
28 08 84 
04 10 84 
sept/okt 
27 10 84 
08 11 84 
01 11 84 
18 10 84 
21 10 84 
29 06 84 
24 07 84 
02 08 84 
27 07 84 
12 09 84 
02 08 84 

over zee 
idem 
idem 
idem 
over zee,in 3 uur 
over zee,in 4 uur 
boven zee 
over zee 
idem 
over zee 
Noordwijkerhoek 
over zee,Z  
Noordwijkerhoek,zandopspuiting 
idem,idem  
over Noordwijk/zee  
idem  
over zee Katwijk,Noordwijk 
Noordwijkerhoek 
boven zee 
idem 
over zee,in 1 uur  
over zee,in 1 uur  
idem, idem 
over zee 
polder Hogeweg  
Trek Noordduinen  
idem 
over Duinpark 
over Klein Leeuwenhorst  
Noordwijkerhoek  
over Noordduinen  
idem 
Zuidelijk deel AW-duinen 
Oosterduinse meer  
Radio-station  
over Rijnsburg  
Zuidduinen  
polder Kloosterschuur 
roepend,Klein Leeuwenhorst 
Polder Hogeweg   
idem  
over zee,Z,in 1 uur  
over zee in 1 uur 
over zee 

Arnold Meyer 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
Arnold Meyer 
A.Steenvoorden 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
idem 
Dhr.Michels 
idem 
Arnold Meyer 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk. 
Arnold Meyer 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
idem 
Dhr.Koelewijn 
J.Glasbergen 
K.Koning,M.Wiersema,e.a. 
idem,idem,idem 
J.v.Dijk 
A.Steenvoorden 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
Kienjet 
J.v.Dijk 
K.Koning 
J.Glasbergen 
A.Meyer 
J.Glasbergen 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk  
idem  
idem 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Zwarte Ruiter 
Drieteenstrandloper  
Paarse strandloper 
Kleine Jager 
Grote Jager  
 
Middelste Jager 
Kleinste Jager 
Dwergmeeuw 
Drieteenmeeuw  
Reuzenstern  
 
Visdiefje  
Grote Stern  
 
Alk/Zeekoet 
Huiszwaluw 
Wielewaal  
Bonte Kraai 
Staartmees 
Beflijster 
Gekr.Roodstaart 
Zw.Roodstaart 
Bladkoninkje 
Gr.Vliegenvanger 
Bonte Vliegenvanger  
 
Oeverpieper  
Grote G.Kwikstaart 
 
 
Sijs             ca  
Geelgors  
IJsgors  
 
 
Sneeuwgors  

 10 ex 
  5 ex 
  1 ex 
 33 ex 
  3 ex 
  4 ex 
  4 ex 
  1 ex 
  2 ex 
263 ex 
  1 ex 
  1 ex 
324 ex 
166 ex 
  5 ex 
112 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 20 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  4 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  7 ex 
  6 ex 
  5 ex 
500 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  3 ex 

20 07 84 
16 07 84 
23 09 84 
25 09 84 
20 10 84 
21 10 84 
20 10 84 
20 10 84 
08 07 84 
20 10 84 
28 09 84 
29 09 84 
30 05 84 
15 07 84 
28 10 84 
06 10 84 
16 10 84 
12 05 84 
28 10 84 
27 10 84 
12 05 84 
22 09 84 
22 09 84 
18 10 84 
22 05 84 
22 05 84 
16 09 84 
18 10 84 
29 09 84 
23 09 84 
17 10 84 
28 10 84 
22 07 84 
16 10 84 
16 10 84 
17 10 84 
10 84 

Noordwijkerhoek  
strand Noordwijk  
uitwatering Katwijk  
over zee,1 uur  
over zee  
over zee  
idem  
op strand  
over zee  
in 3 uur over zee  
boven kanaal Rijnsburg  
over zee  
over zeereep Noordduinen,=  
in 1 uur over zee 
over zee 
in 1 uur over zee  
Noordduinen 
Klein Leeuwenhorst  
over Rijnsburg  
bij Golfterrein  
Klein Leeuwenhorst  
Puinhoop Zuidduinen  
idem 
idem 
Klein Leeuwenhorst  
idem 
Katwijkse Wantveld  
Zeereep K'wijk-N'wijk  
Noordduinen trek in 1 uur 
puinhoop Zuidduinen  
idem 
over Noordduinen in 1 uur 
Oosterduinse meer  
Vinkenveld  
Noordduinen 
over zeereep 
strand Noordwijk  

J.v.Dijk 
idem 
Arnold Meyer 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
idem 
idem 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
idem A.Steenvoorden 
J.Glasbergen 
Cramer/Glasbergen 
A.Steenvoorden Arnold 
Meyer 
idem  
idem A.Steenvoorden idem  
Arnold Meyer  
Idem,R.v.Rossum J.v.Dijk  
A.Meyer idem,R.v.Rossum 
J.v.Dijk  
idem  
idem  
idem  
A.Meyer 
J.v.Dijk 

 

Waarnemingen van de laatste periode van 1984 kunnen weer op de bekende 
formulieren worden ingeleverd bij: 

 J.Glasbergen 
 Petr.van Saxenstraat 7 
 2231 LR Rijnsburg 

U vindt de formulieren in het Jan Verwey Natuurcentrum. Ze liggen daar voor 
u klaar. 




