willen altijd uit de stad liefst naar een stukje groen.
In Leiden heb je de Leidse Hout. Een aantrekkelijk
park. Sommigen hebben zich toegelegd op de
natuurstudie. ledereen kent de gewone bloemen
als paardebloem, boterbloem en madeliefje. Maar
er zijn nog veel meer soorten. Verder heb je de
dieren. Deze worden ook bedreigd door de druk
van de mensen. Ik heb hier wel kwartels gezien en
de koolmees en zwarte mees met hun hoge geluid
jes. Het roodborstje zie je geregeld. Ook de
zeldzame nachtegaal heb je hier. Je hebt
zeldzame en algemene planten. Door bemesting
ontstaat voedselrijke grond en daardoor neemt de
soortenrijkdom af. Het gaat natuurbeschermings
organisaties er om dat de onbemeste grond terug
komt en wordt beschermd.
Vanaf Noordwijkerhout naar de inrichting waar ik
verblijf vind je een zeer bloemrijke berm, een res
stant van de oude duinen. Hier staan zeldzame
planten als geel walstro en hongaarse raket.
Langs deze weg heb ik veel planten verzameld
voor een herbarium. Daar heb ik nu 90 soorten in.
Een leuke tak van natuurstudie is voyels ob
serveren. In het park van Psychiatrisch Centrum
Langeveld te Noordwijk komen ook roofvogels

voor, die in de bomen langs de weiden hun uit
kijkpost hebben. Zo heb ik de torenvalk gezien.
Ook bunzings en hermelijnen heb ik hier geob
serveerd. Het is leuk om in de winter een groep
vinken te bekijken. Ik ga de duinen in op verken
ning naar vogels en planten. Ook heb je hier het
natuurreservaat Langeveld/De Blink, een bos en
een binnenduinrand met een mooie vegetatie. De
Blink is niet toegankelijk, ,maar ook van achter het
hek kan je de mooie flora, de mossen en korst
mossen observeren. De fietspaden door het duin
zijn prachtig. Je rijdt langs de Amsterdamse Water
leidingduinen. Het natuurreservaat Langeveld is in
bezit van de Stichting Het Zuid- Hollands Land
schap, waar ik lid van ben. Je kunt er prachtig foto
graferen en tekenen, want het bos is bijzonder
mooi.
Twee bekende protagonisten van de natuurbes
cherming zijn Heimans en Thysse. Zij hebben er
veel aan gedaan om het Naardermeer te bescher
men. Daar broeden nu aalscholvers in een kolonie.
Met de fiets er op uit, er is veel prachtigs te zien.

Late Gierzwaluwen
Hein Verkade
Gierzwaluwen zijn trekvogels van de klok. leder
jaar arriveren zij eind april en starten met de eileg
rond de derde week van mei. Gevolg daarvan is
weer dat vrijwel alle jonge Gierzwaluwen de laat
ste week van juli uitvliegen. Direct daarop vertrek
ken zowel de oude- als jonge vogels richting
overwinteringsgebied in Afrika.
Toch kunnen met name in de nazomer regelmatig
(trekkende) Gierzwaluwen buiten de gebruikelijke
tijden worden waargenomen. Tot ver in september
zijn incidentele waarnemingen mogelijk. Het be
treft dan meestal broedvogels uit Scandinavië.
Deze vogels starten daar later met broeden dan
die in onze omgeving omdat het warme zomerse
weer daar wat langer op zich laat wachten. Als
gevolg daarvan vindt ook de terugtrek later in de
zcmer plaats.
Op 22 augustus jl. vlogen 2 Gierzwaluwen boven
Noordwijk-Binnen. Het bovenstaande lezend geen
echt opmerkelijke waarneming. Vreemder was het
toen de dag daarop één vogel een paar maal heel
laag over de huizen rond de Douzastraat
scheerde. Het was tegen zonsondergang en betrof
gezien dit gedrag vermoedelijk geen trekvogel.
Daarop besloot ik de volgende avond te posten in
de straat in de hoop dit schouwspel nogmaals
waar te kunnen nemen. Deze moeite werd direct
beloond want rond dezelfde tijd 's avonds vloog
weer een Gierzwaluw laag over en verdween on
der een dakpan van huisnummer 26 in de Douza
straat. Het was direct stil en leek om een
overnachtende vogel te gaan.
Op 25 augustus cirkelden in het begin van de
avond 4 Gierzwaluwen hoog boven het dorp. Na
een kwartier verloor één van hen snel hoogte

waarna de vogel onder dezelfde dakpan als de
dag ervoor dook. Dit keer waren echter overduide
lijk bedelende jongen te horen. Deze jonge vogels
waren dus een maand later dan gebruikelijk nog in
het nest aanwezig!
Ook op 4 september was dit nog het geval.
Daarna werden geen Gierzwaluwen meer gehoord
of gezien.

Zo werd weer eens aangetoond dat uitzonderin
gen de regel bevestigen. Een verklaring voor dit
late broedgeval kan zijn dat het eerste broedsel in
een vroegtijdig stadium is mislukt waarna de vo
gels een tweede poging ondernomen hebben. Ge
zien het zeldzame voorkomen van dit verschijnsel
is dit zeker geen automatisme!
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