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Trekstation Noordwijk aan Zee. — Verantwoording ontvangen gelden: (In deze lijst hebben 
we de schenkingen gerangschikt, naar de volgorde waarin ze binnenkwamen). 
Mej. L. V. te N. / L—; fam. Br. te s'-Gr. ƒ15.— ; Mr. L. te L. ƒ10.— ; A. B. W. te W. ƒ 5.—; 
B. te B. ƒ I.—; fam. Dr. F. te 's-Gr. ƒ 1 0 ; G. V. te N. ƒ2.50; A. S. van P. L. te A. ƒ2.50; 
G. H. te N. fi.— ; G. W. te N. ƒ2.50; B. te T. (Fr.) ƒ 1 — ; Mej. I. Dr. F. te 's-Gr. ƒ2.— ; 
Dr. W. P. A. .1. te Zw. ƒ 5 . — ; P. W. D. te 's-Gr. ƒ 5.— ; F. V. te N. ƒ 0.03; Dr. L P. de B. 
te A. ƒ10 . — ; Ver. t. Beh. v. Nat. te A. ƒ10.— ; Ver- t. Besch. v. Vogels te A ƒ 5 . — ; J. D. 
te S. ƒ2 .50; Mr. R. M. te R. ƒ25.— ; mej. L. van der V. te 's-Gr. ƒ10. — ; P. S. O. de C. Jr. 
te A. ƒ 5 . — : Mr. P. G. v. T. te A. ƒ 1 0 . - ; W. van V. te N. ƒ 5 . — ; G. L. T. te 'sGr. ƒ10.— 
P. de Gr. Ie N. ƒ0.25; Mr. G. 11. T. te Z. ƒ10.—; J. M. A. te Z. ƒ10.— ; G. A. N. V. L. v. Th. 
te II. bij A. ^'2.50; J. van H. S. te R. ƒ10.— ; H. H. v. D. te R. 10.— ; A. J. VV. te W. ƒ 1.—; 
G. B. ie L. ƒ 1 . — ; 's R. M. v. Nat. Hist, to L. ƒ10.— ; Mej. C. C. te II. ƒ2.50; Ritm. S. S. v. 
II. te 's-Gr. ƒ2 .50; fam. v. E. te L. ƒ15.— ; Leeraren H. li. 8. te L. ƒ10.— ; Mevr. de G. te 
W. ƒ 5 . — ; Mr. N. M. L. te O. ƒ 10. - ; J. St. to D. ƒ 5 . — ; fam. V. te 's-Gr. ƒ13.50; fam. B. 
te 's-Gr. ƒ7.50; P. J. v. 11. te V. ƒ10.— ; Dr. H. v. N. te N.-i'.. ƒ5.— ; Mevr. M. Gl. en Mevr. 
B. M. te R. ƒ10.— ; Th. .1. v. R. te 's-Gr. ƒ2.50; A v. d. V. te R. ƒ25.— ; D. A. G. B. te 
's Gr. ƒ2.50; A. E. te E. ƒ10.— ; Mevr. M. J. de L.-de L. te W. ƒ 10. - ; Lieut. Mc. N. te S. 
ƒ25.— ; ing. K. te 's-Gr. ƒ 5 . — ; Lieut. D. te 's-Gr. ƒ25.— ; P. te 's-Gr. ƒ10.— ; li. R. te V. 
(gem. R.) ƒ 5.— ; Jac P. T. en D. L. N. te B, ƒ 1 5 . - ; W. A. R. te 's-Gr. ƒ 5 . - ; G. H. G. Jr. 
Ie H. ƒ25.—; L. v. 't S. te A. ƒ 2 . - ; G. te A. ƒ2.50; H. v. E. te D. ƒ 5. ; F. L. de P., 
gem. Vr. (Dr.) ƒ 100; d. m. v. G. T. te 's-Gr. ƒ7.70; A. A. H. Sn. te B. ƒ 5. - ; Mej. P. te L. 
ƒ 2.5Ü; Mevr. B.- v, d. V. te O. ƒ10. ; Mevr. v. V.-L te N. ƒ10.— ; N. Nat. Ver. aid. Z. te 
Z. ƒ 5 , - ; H. v. S. te O. ƒ10.—; Br. S. v. d. O. te V. ƒ10.— ; Dr. J. S. v. H. te R. ƒ10.— ; 
F. K. Br. v. D. te H. ƒ 10.—; fam. v. d. M. te R. ƒ 2 0 . - ; Mevr. de W. P. v. d. V. te 's-Gr. 
ƒ 5 . — ; W. C. V. te 's-Gr. ƒ10.—. 

Totaal kwam dus binnen ƒ 085.48. II. v. S. te O. ƒ0.75 (voor voortzetting trekstation). 
In het geheel hebben 28 waarnemers, w.o. 4 geïnterneerde Eng. officieren, voor korter of 

langer tijd hun modewerking verleend. Wanneer we van de vogelkennis der waarnemers, 
ivelke zich opgaven, niet op den hoogte waren, hebben we ons in die gevallen genoodzaakt 
gezien, hiernaar te informeeren. 

De waarnemingen duurden onafgebroken van 19 September tot. 3 November; nachtwach
ten werden wegens gebrek aan waarnemers slechts twee maal betrokken, terwijl ook de 
vooraf aangegeven werkwijze practisch onmogelijk bleek, waarom de waarnemers eiken dag 
wachten betrokken of wandelden, zoeals dat in verband met de weersgesteldheid het ge
schiktst leek. 

Hoewel de trek dit jaar vrij zwak was, kwamen enkele groote trekdagen voor, zoo b.v. 
4 October [v.n.l. Spreeuwen en MusschenJ 7, 9, en 11 October | v.n.1. Vinken en Spreeuwen]; 
27 October [KramsvogelMrusli"|. 

A;erder werden tamelijk nauwkeurige uitkomsten verkregen met snelheidsbepaling. 
In het geheel werden 140 soorten waargenomen waaronder o.m. Raaf, «Roodkopklauwier», 

Zwarte Roodstaart, Hop, Griel, Goudkievit, veel Jagers, Wilde Zwaan e.a., die we echter hier 
nog niet alle mogen opgeven, daar ze in het verslag uitvoerig worden behandeld. 

Daar dagelijks door een telescoop de zee werd afgezocht, bleek o.a. de Jan van Gent. zelfs 
met kalm weer een tamelijk algemeene verschijning on kon ook de komst der Bruine Zee. 
eend voor onze kust, worden vastgesteld. 

Het uitblijven van een sterken N.W. storm was eenigszins eon teleurstelling en daaraan 
is hot te wijten, dat b.v. het Vale Stormvogeltje slechts tweemaal met zekerheid werd waar
genomen. 

Het volledig verslag zal waarschijnlijk half Februari gereed zijn. 

Trekstation Noordwijk aan Zee. 

Spreeuwentaktlek. — In het onlangs verschenen verslag van de Vogelwacht Helgoland 
(Journal für Ornithologie, Sonderheft 1918) vind ik een opmerking, afkomstig van het Duitsche 
consulaat te Sc villa, die wel de aandacht waard is. 

«De spreeuwen verdedigen zich tegen roofvogels, zelfs gieren en arenden, door in dichle 
zwermen te vliegen en dan opeens een snelle duikvlucht (Sturzflüge) te maken. Door de 
liichlbeweging op deze wijze veroorzaakt slagen zij er in om do arenden te houden op een 
afstand van tien tot vijftien meter." 

Ik heb die duikvluchten in tegenwoordigheid van roofvogels dikwijls genoeg waarge
nomen en ook wel gezien dat de speVwer of slechtvalk ten slotte een afgedwaalde spreeuw 
greep. Intusschen lijkt mij die opmerking van den Duitschen consul te Sevilla wel de aan
dacht waard. Als een vink neerstrijkt op het dorre beukenblad kun je goed zien welk een 


