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TREKSTATION — NOORDWIJK AAN ZEE. . 
EN poging om op Rottum 'n „Vogelwarte" te vestigen, zooals er 50 
jaar lang onder Gatke's leiding op Helgoland één bestaan heeft, 
mislukte door de tijdsomstandigheden. Daar er nu van 'n trek-
station zoolang de oorlog duurt op Rottum (militaire bezetting) 
geen sprake kan zijn, willen we, als krachtige poging om er direct 
na den oorlog een station gevestigd te krijgen, de aanstaande 

Octobermaand te Noordwijk aan Zee 'n proef nemen. 
Ons plan is als volgt: Dag en nacht moeten twee posten betrokken worden, 

één aan den binnenduinrand (achter Villa „Nova") en één aan' t Noordzeestrand. 
Verder worden er overdag 2 posten bijgezet op de hoogte van „Buiten Duin" 
(2 K.M. ten Noorden van 't dorp), terwijl bij mooi weer, wanneer de trekweg'n 
grootere breedte beslaat, de permanente iinie (Nova-Noordzee) overdag uit 4 
posten zal bestaan. Bovendien loopen twee man geregeld patrouille langs zee, 
één langs den binnenduinrand (met z'n wellen) en den polder en twee in de 
bosschen van Leeuwenhorst, zoodat trekvogels die hier ongezien mochten pas
seeren, ook geboekt kunnen worden. 

In 't geheel zijn hier voor noodig 'n groot aantal accurate waarnemers 
(dames of heeren), welke elkaar dag en nacht aflossen en zich alle ontberingen 
willen getroosten om deze eerste proef zoo goed mogelijk te doen slagen. Ieder, 
die zich beschikbaar stellen wil, wordt dringend verzocht dadelijk op te geven 
welken tijd (dagen! nachten !) we op hem (haar) mogen rekenen ! Logieskosten 
vervallefi door vrij onderdak, desgewenscht worden reiskosten vergoed. Zij, die 
verdere onkosten (eten) moeilijk kunnen dragen, worden verzocht dit tevens ten 
spoedigste op te geven, zoodat tijd voor correspondentie overblijft. Voor storm
weer zijn 'n aantal zuidwesters en oliejassen beschikbaar;'n groot aantal ornitho-
gische werken ligt ter raadpleging. 

Hebben we dus allereerst waarnemers noodig, die hun (haar) tijd voor de 
zaak willen geven, in de tweede plaats zijn we genoodzaakt nogal aanzienlijke 
onkosten te maken, waarvoor we den steun van alle vogel- en natuurvrienden 
inroepen. Minstens 18 waarnemers l) en 'n kleine ƒ 500.— zijn brpodnoodig! 
Komt dus liefst zelf en helpt ons de duizenden Roeken tellen en de nachtelijke 
geluiden van soms onbekende trekkers thuisbrengen, of laat door'n opwekkenden 
brief of 'n kleine tegemoetkoming in de onkosten van een meevoelen blijken-
Het batig saldo (?) wordt overgeschreven naar de „Ned. Vereeniging tot Be
scherming van Vogels." 

Meer en meer blijkt, dat voor de ontwikkeling der ornithologie de studie der 
vogeltrek van 't allerhoogste belang is en het zou zeer zeker buitengewoon 
jammer zijn als deze poging door gebrek aan geld moest mislukken. Indien u 
van plan is 'n bijdrage te sturen, wacht er dan niet mee, daar we 't geld erg 
noodig hebben. Hopende dat de volledige en uitvoerige publicatie der waar
nemingen, welke we ons voorstellen na afloop te geven, alle gestelde verwach
tingen zal bevredigen, 

JAN VEBWEY. 
Noordwijk aan Zee. G. A. BROUWEB. 

Correspondentie-adres: Trekstatiöti-Noordwijk aan Zee. 
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