Zo gemakkelijk te benaderen was het dier voor de :

vuurtoren niet. Bij de nadering van wandelaars

werd er direct weer zee gekozen . Ook van eerdere

ontmoetingen met zeehonden op het Noordwijkse

strand kan ik me dat gedrag herinneren.

dat zeehonden dat ook doen. Ik hou het er maar

op dat ze gewoon wat willen rusten en het zonne

tje even op hun bast willen voelen. En daar is het
Noordwijkse strand prima geschikt voor.

De vraag dringt zich op, waarom deze dieren het

Een heel andere ontmoeting hadden we eens met
Zeeleeuwen. We maakten met een bootje een

Nieuwsgierigheid misschien ? Nee zeggen oudere

het voor anker gaan in een baai kwam er een
groepje van deze dieren op de boot af en dartel

strand opzoeken. Is het alleen maar om wat uit te
rusten.

tocht langs enkele eilanden van de Galapagos. Bij

den wat om de boot. Tot iemand van de groep in

het water sprong en ze direct met haar gingen spe
len. Even later lag ook ik in het water en was ik

een robbertje aan het touwtrekken met een jonge

Zeeleeuw. Hij(of zij) met het ene eind van een ve
ter in de bek en ik met het andere eind in de hand.

Terug naar Noordwijk, het zijn niet alleen volwas
sen dieren die op het strand komen . Het gebeurt
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nogal eens dat er een jong exemplaar wordt ge

vonden. Vaak zijn dat zogenaamde 'huilers' die de
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moeder zijn kwijtgeraakt. Deze gaan dan zo spoe
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dig mogelijk naar Pieterburen. Toen wij daar deze
winter eens op bezoek waren werd er verteld dat

er de dag daarvoor een jonge Grijze Zeehond uit
Noordwijk was gebracht. We kwamen er daar ook

Grijze Zeehond
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Noordwijkers, die dieren zijn ziek. Ze komen naar
het strand, kruipen naar de duinkant en eten daar
helm. Om op deze manier van een bedorven

maag af te komen. Eerlijk gezegd geloof ik niet

veel van deze verhalen. Dat onze hond gras eet

en op deze wijze de maag reinigt wil niet zeggen

achter dat er enkele mensen van de Noordwijkse
Reddingsbrigade speciaal in Pieterburen zijn ge

traind voor de opvang van zeehonden. Vooral de

eerste verzorging van zo'n gevonden dier schijnt
heel belangrijk te zijn.
Te zijner tijd zal dit beestje vanuit Pieterburen

weer worden teruggezet in zijn element, de zee.

Wij, wandelaars, blijven op het Noordwijkse strand
achter en hebben het nakijken. Maar zeg nu zelf,
dat is toch geen straf?

Vogelnieuws 1 e kwartaal 1997
Ab Steenvoorden

Vogels in de Polder Hoogeweg

Inleveren aankomstdata zomer
gasten 1997

vertrokken de meeste steltlopers in zuidelijke rich

Alle zomervogels zijn inmiddels weer teruggekeerd

enkele Kievit na nauwlijks meer een steltloper in

uit de overwinteringsgebieden en zullen wel op ei
eren zitten of jongen hebben. Het wordt dan ook

Met het invallen van de vorst eind december '96

ting. Vrijwel de hele maand januari was er op een
de polder te vinden. Eind januari begonnen lang

zaam maar zeker de aantallen Kieviten weer toe te

de hoogste tijd om de eerste waarnemingen van

nemen en begin februari, de achtste om precies te

is het bekende formulier te vinden waarop alle eer
ste waarnemingen kunnen worden ingevuld. In de

gezien. Ook de eerste Grutto van 1997 werd toen
al waargenomen. Op 15 februari was het aantal

schijnen met alle eerste waarnemingen van zomer

en op 22 en 23 februari werden er 450 exemplaren

1997 in te sturen. Achter in de vorige Strandloper

komende Strandloper zal weer een overzicht ver

gasten in onze omgeving.

Het is wel belangrijk dat alle ingezonden waarne

zijn werden er weer Goudplevieren, 3 exemplaren

Goudplevieren opgelopen tot zo'n 200 exemplaren

geteld.

Ook het aantal Grutto's, doortrekkers was toen op

mingen verricht zijn binnen de grenzen van het in
de Vogels van Noordwijk en Omstreken genoem

aantal Goudplevieren gigantisch opgelopen, er

ven een vertekend beeld met voorgaande jaren en

de helft van maart namen de aantallen Goudplevie

de gebied. Waarnemingen buiten deze grenzen ge
zullen daarom niet opgenomen worden.

In verband met de verwerking van de gegevens de

ingevulde formulieren graag voor 1 juli inleveren.

gelopen tot 465 exemplaren. Op 1 maart was het

werden toen 3600 exemplaren geteld. In de twee

ren weer af, op 15 maart werden er nog 950

exemplaren geteld, terwijl er op 1 6 maart nog

maar tien exemplaren werden waargenomen.
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Dat er januari nauwlijks steltlopers in de polder te

Casarca's en de kruising van de Nijlgans x Casar

der totaal geen vogels meer aanwezig waren. Het

waargenomen. Ze werden hoofdzakelijk gezien in

vinden waren wil nog niet zeggen dat er in de pol

ca zijn ook de afgelopen maanden in de omgeving

aantal overwinterende eenden in het zuidelijk deel

de poldergebieden en langs de Binnenwatering in

januari werden er naast erg veel Wilde Eenden

Een dode Rosse Stekelstaarteend werd gevonden

talingen, 90 tot 100 Krakeenden, een tiental Slob
eenden, 2 Pijlstaarten en een Bergeend waarge

werd waargenomen langs de Leidse Vaart achter

lende soorten duikeenden in de wakken in de

kuseend gezien, een exemplaar l angs de

van de polder was af en toe nauwlijks te tellen. In

maximaal 480 tot 500 Smienten, ruim 400 Winter

nomen. Verder waren er vrijwel dagelijks verschil
Maandagse Wetering aanwezig. Ook in februari en

maart waren er grote groepen overwinterende een

Katwijk.

op 5 januari in de Bronsgeest Een Heilige Ibis

het Keukenhofbos op 29 januari en na enkele ja

ren van afwezigheid werd er weer eens een Mus
Nachtegaalslaan in landgoed Offem op 22 maart.

den in de polder aanwezig, maar van de meeste
soorten lagen de aantallen toch wel beduidend la

Overwinterende en vroege zomervo
gels

Opvallend was het grote aantal overwinterende

Tijdens de eerste drie maanden van het jaar zijn er
regelmatig Witte Kwikstaarten waargenomen. Vier

ger dan in januari.

exemplaren langs het Oegstgeesterkanaal bij

Rijnsburg op 9 januari, een exemplaar in de Bin

nenwatering in Katwijk op 29 januari en vier exem

plaren op 23 februari langs het Dompad.

Opvallend was natuurlijk ook de grote groep over

winterende Veldleeuweriken in de Polder Hooge
weg en de verschillende groepen elders in de

omgeving (Eisgeester polder, Bronsgeest, Duin

weg, enz. ) .

Een overwinterende Zwartkop was vrijwel d e hele
maand januari aanwezig in tuinen langs de de

Branding en Hoogtij in het Vinkenveld. Een Rosse

Grutto in zomerkleed vloog langs in zuidelijke rich

ting over zee op 4 januari.

Aalscholver zorgt voor lichte paniek
Op 9 januari werd er op de oever van de Maan

dagse Wetering een gekleurringde Aalscholver

waargenomen. De vogel werd gezien vanuit de ob
servatie-toren. De vogel had om z'n ene poot een

Veldleeuwerik

aluminium ring en om de andere poot een oranje
kleurring. Omdat oranje kleurringen in Engeland

en Schotland gebruikt worden dacht men dat men

hier te maken had met een zogenaamde ' Grote'

Aalscholver (Phalacrocorax carbo carbo) . Deze on
dersoort komt alleen maar in Engeland en Schot

land voor en is in het veld niet of nauwlijks van de

gewone Aalscholver te onderscheiden. In Neder

land is de Phalacrocorax carbo carbo slechts tien

Veldleeuweriken in de polder. Verspreidt over de

maal vastgesteld. Van al deze exemplaren werden

de ringen afgelezen. Helaas was dit niet het geval

hele polder moeten het er tussen de 400 en 600

met de geringde Aalscholver in de Polder Hooge

exemplaren was meestal recht tegenover de uitkijk

in Engeland en Schotland met oranje kleurringen

geweest zijn. De grootste groep van 200 tot 400

weg. Navraag leerde ons dat niet alleen de vogels

toren te vinden.

geringd worden, maar dat deze kleur ook in ande

Exoten in de omgeving

goed een gewone Aalscholver geweest zijn.

In vrijwel iedere Strandloper van de laatste jaren

schrijf ik wel een kort stukje over de exoten (uit ge
vangenschap ontsnapte vogels) die in onze omge

ving waargenomen zijn. Vaak gaat het dan om

steeds dezelfde soorten. Zo ook nu weer, want de
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re landen gebruikt wordt. Het kan dan ook even
De vogel werd ook nog op 10 januari waargeno

men, maar ook toen was het niet mogelijk om de

kleurring af te lezen.

