snee vogelliefhebber zo te zien. Dood- en dood
m oe slaap ik dezè na cht aanm erkelijk beter.
De volgende dag rond 7 uur opgestaan voor een
eenzam e joggingtocht in m istig-fris weer m et ha
zen, fazant en, weide- en wadvogels. Na het ont
bijt eerst een plasje in de bu urt bekeken. Naast
natte voeten levert dit op: een zieke en naar later
blijkt stervende dwergstern, die door gids Hein
Verkade in een plastic tasje huiswaarts wordt ge
voerd om voor een vriendin een geraam te op te
leveren. Slobeendenm et m onst ersnavel, overvlie
gende groenpootruiters en tsjak- tsjak kram svo
gels. Daarna een fietstocht over het eiland,
onderbroken door forse regenval rond het m id
daguur, zodat wij ons m in of m eer gedwongen
aan de gebakken levertjes overgeven, behalve
George die op de paracetam ol overgaat.
's Middags fraai zonnig-bewolkt weer. Op het
hoogste eilandpunt kunnen wij eindelijk vrouw-

tje blauw verschalken. Al went elend en wiekend
toont zij haar witte stuit , zodat het zelfs voo r mij
m et hulp vanJaaps kijker duidelijk wo rdt. Een
dubbel hoogtepunt. Bij het wad no g rosse grut 
to's en wulpen die bij opkom end wat er st eeds
dichterbij kom en. Een prachtig gezicht met de
lage zon erop. Bijna vergeten wij de boo t, maar
de rest van de groep heeft o nze bagage al meege
sleept, zodat we toch nog huiswaart s kunnen.
Alles bij elkaar heb ik zeker 50 soo rt en gezien en
als t otale groep over de 1 00 . Met een eno rme
spreeuwenzwerm onderweg bij Oentj erk meerge
rekend ruim 1 0 . 0 00 vo gels bij elkaar. Het sc hriftj e
is m eer dan vol. En van de Siegfried Wo ldhek
lijst van1 00 vogelsoorten voor beginners kan ik
er weer een tient al afst repen, zo dat er nu no g
r uim 1 0 resteren. Voor volgendj aaro p Vlieland
zullen we m aar zeggen.

Zoogdieren in de o111 geving van
Noordwijk
Bart Noort en Ab Steenvoorden
In één van de Strandlopers van het kom ende
jaar, willen wij een artikel plaatsen over het voor 
kom en van zoogdieren in onze om geving. Wij
denken aan een zo com pleet m ogelijk overzicht
van alle zoogdieren ( inclusief strandingen en
waarnem ingen van zeezoogdieren) . Hiervoor
hebben wij waarnem ingen nodig , zoveel m oge
lijk waarnem ingen! ! ! !

Rondj e Groen

Vandaar dat we iedereen op roepen o m zoo gdier
waarnem ingen en vondsten naar o ns to e t e zen
den. Het hoeven geen recente waarnem ingen t e
zijn. Wie heeft er bijvoorbeeld nog waarnem in
g en of gegevens van Bruinvissen voo r de Noo rd
wijkse kust in de eerste helft van deze eeuw?
Alles is welkom .

--

v\t .Andelaar

Als geen andere plaats leent Noordw1jk zich voor een
rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets
oppikken van wat de natu ur te bieden heeft.
Meeuwen horen op het strand. Kokm eeuwen in
een vennetj e op de Drentse hei vinden we eigen
lijk m aar vreem d. Om van de m eeuwen op een
vuilnisbelt m aar niet te spreken. Meeuwen horen
op het strand en op het strand horen witt e vo
gels, dus m eeuwen. Nat uurlijk m ogen ze best
een beetje zwart in de vleugels hebben, m aar ge
heel zwarte vogels op het strand lijken daar mi n
der te passen.
Zwarte vogels, kraaiachtigen, m oet en naar ons
gevoel op straat en in het bos hun heil zoeken.
Toch zien we op ons loopje haast altijdZwarte
Kraaien en Kauwen op het st rand. Vooral langs
de vloedlijn is er altijd wel wat eet baars t e vinden.
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Soms zie je dat éé n van die Ka uw en w at w its in
de ve ren hee ft . Tot vorig jaar huis de er voor de
polit iepost alt ijd ee n Kauw met een w itt e vleugel
e n de laa t st e t ijd zie ik zo'n voge l die w at w it op
de borst heeft . Dit bete kent niet dat het beest ee n
vrijpart ijt je met een meeuw heeft ge had. Het
heeft iet s met het miss en van pigment kle urst of t e
maken.
Kraaiacht ige n zijn, w at men noemt , int elligente
vogels. Niet voor niet s we rden vroe ger vee l Ka u
w en als huisdier gehouden. Me n nam dan een
jonge voge l uit het nest en voedde die op. Dat
w erd dan e en zogenaa mde t amme 'Kraai'.
Mea Verw ey, éé n van de dochte rs va n Albert Ver
w ey en de zus van Ja n, heeft een prent enboek ge
schreven over de kr aai vanJ an. Dez e ha d het
be est , ook � en Ka uw , van iemand geha d en op de
boven bes chrevenw ijze ta m gemaa kt . Dat liep
e cht er op den duur geheel uit de hand. Het die r
haalde allerlei st reken uit zoa ls het omgooien
van verfpott en en de rgelijke. Het kw am z elfs zo
ver dat de 'kraai' een kraan had open gez et zoda t
het halve huis onder wat er liep. Dat w a s de dr up
pe l die de emmer, lett erlij k, liet overlopen. Pa
Verw ey sommeerde het s ubiet e vert re k va n de
vogel naar een mevrouw , die h em dolgr aa g h eb
ben w ou, z o vert elt Mea in het boekje . De gesch ie
denis van een Kraai heet h et. Naa r waarhe id
vert elt door Me a met illust ra t ies va n L.S. (L eem
Senf) .

De ze 'Kra ai' w as last ig, maar va n echt eZw art e
Kraaien, die w e ook vaak op het st rand zien, we
t en w e dat z e t ellen kunne n. Vogelfot ogra fen ma
ken veel gebruik van ee n s chuilt ent om hun
plaatj es te kunnen maken. Als dat bij het nest ge 
beurt , gaat men bij de meest e vogels met z'n
tw eeën het t ent je in. Na enige t ijd verla at éé n pe r
s oon de t ent en gaat w eg. De vogel die op de fot o
moet denkt da n dat h et ge vaa r is gew eken en
komt op z ijn of h a ar nest t erug. Met Kraaie n lukt
dat ec ht er niet . Dan moet men op z ijn minst met
dr ie ma n de t ent in en deze met tw ee personen
verlate n.
Tien, tw int ig jaar geleden w are n er in de w int er
ook veel Bont e Kraa ien op het st rand t e vinden.
Dez e onders oort br oedt in het noorden en kw am
h ier ove rw int er en. Dit ge be urt vrijw el niet mee r.
De diere n kunnen z ic h ook in de w int er daar re d
de n. Een Bonte Kraa i is nu een uit zondering die
ons loopj e wat meer kleur geeft . Het oude spreek
w oor d: 'Eé n Bonte Kraa i maakt nog geen w int er'
gaat dus niet mee r op.
Een a nde r gez egde ge ldt e cht er nog ste eds . Als
we wat he bbe n uit gehaa ld dat het daglic ht niet
ka n ver dra gen da n de nke n w e vaa k: oc h, het za l
we l niet aa n h et licht kome n.
Maar . . . . . de Kraa ien z ulle n h et brenge n.

Vo gelnieuvvs
Ooievaars

Vo g els in de p olders

Van15a ugust us t ot en met 21 a ugust us w as er
een Ooievaar aa nw ez ig in de polde rHoogew eg.
De voge l liet zich mee sta l goe d bekij ken va na f
het fiets pa d, t er hoogt e va n de par keerp laat s
langs de Porvinciale w eg. Op 21 a ugust us liep de
Ooievaar t e foerage ren langs de Maa nda gse We 
t ering. Va naf zo'n vijft ig met er wa s goe d t e z ien
dat het ex emplaar voorzien wa s va n ee n alumini
um poot ring. Met e nige moeit e konde n we met
e en t eles coop de ring aflez en. Het bleek dat de
vogel geringd w as op 4 juli' 1987 a ls nest jong in
Haast rech t , Zuid-Holla nd. ·
Niet alle ene en w itt e Ooievaar wa s waa rge no
men, op 20 august us wa s er ook ee n Zwart e
Ooieva ar gez ien. Omstre eks 16 .00 uur kwam het
ex empla ar laag overDe Vellen in de Am st erdam 
se W at erleidingduinen gevloge n. De voge l kon
vanaf een kleine vij ft ig met er a fsta nd gedur ende
ee n t ien minut en sc hitt erend bekeke n w or de n.
Dit w as pas de vijfde w aa rneming van P en Zwar
t e Ooievaar in onze omgeving. Eerder w erde n
Zw art e Ooievaa rs gezien ins ept emberI okt obe r
1 959 , august us1 976 , august us 1985 en a ugust us
1 986 .

De naz onwr is vr ijwe l a lt ij d e en rust ige periode
voor de gra sla ndgebie de n rond Noordw ij k. De
mee st e broe dvogelsz ij n a lw eer vert rokken, ter 
w ijl de m eest e overw int eraa rs nog moete n a rrive
r en. T och z ijn er wat aa rdige waa rne mingen
va nuit de p older s. ln Polder Hoogew eg w er den
max imaa l 20 Kra keende n en 14 Smient en in sep
t em ber waa rgenom en. Ver der w erde n er nog 7
W ulpen op 14 a ugust us, ee n Oe verloper op12
se pte mber e n 2 R ege nw ulpen op 24 s ept ember
waa rgenom e n. De ee rste Goudplevier we rd ge
z ien la ngs de Elsgeeste rwe g op 3 august us .
In de Elsgee st er polder w er den op 8 a ugust us 2
W ulpen e n 10 Wat er snippe n w aar geno men.
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Gewonere soorten
Naa st a lle ra r it eit en en bijz onderh ede n die in de
waar nen1 ingsr ubr ie k verm eld w orden, zijn er in
h et a fge lop en kwartaa l eigenlijk maa r tw ee wat
gew onere soorte n die opva llen door t ijdst ip en
plaat s va n waa rnem ing. Een Kra ms vogel w erd a l
op 7 august us waar ge nomen in de Coepe lduy
nen en een R osse C rutto vloog op10 s ept ember
over Noor dw ij k- Binne n.

