
door de kleine witte vlekjes op de bovenkop, schouders 
en vleugeldekveren. Er was verder nauwelijks contrast 
te zien, noch op de rugzijde noch op de vleugel. 

6. West-Terschelling en "Doodemanskisten" 

Wat zeldzaamheden betreft bleek dit  gedeelte van het 
eiland het meest produktief. De gehele week was in "de 
Kom", buiten en Westpier van het haventje een 1e jaars 
Zwarte Zeekoet aanwezig. Ook zag ik daar weer een 
late Noordse Stern, ditmaal een adult. In het begin van 
de week werd in het parkje bij het bejaardencentrum 
een 1e jaars Sperwergrasmus ontdekt. Ook ik zag de vo-, 
gel op twee verschillende dagen en heb deze plompe 
"Sylvia" uitgebreid kunnen bestuderen. Verder werd 
hier ook een Bladkoning gezien. 
In het aan West-Terschelling grenzende bos bevinden 
zich twee kleine plasjes, de Doodemanskisten ge-

naamd. De groep van vier waar ik een dag mee optrok 
ontdekte vlakbij een Pallas' Baszanger. Helaas konden 
alleen wij van d it Siberisch juweeltje genieten, omdat 
hij de volgende dag niet is teruggevonden. Wel leverde 
de zoekactie maar liefst zeven Vuurgoudhaantjes op. 

Epiloog 

De bedoeling van dit verslag is slechts om een impres
sie te geven van wat er in een week in het najaar op Ter
schelling mogelijk is . Ik zag er 100 vogelsoorten. 
Anderen kwamen met elkaar zelfs op 1 40. En dat  a lle
maal in één week. Geenszins heb ik de pretentie volle
dig geweest te zijn met de opsomming van 
(vogel)gebieden. Wel heb ik getracht de  vogelende le
zer (en zijn familie) duidelijk te maken dat  een herfstva
kantie op Terschelling a lleszins de moeite waard is. 

Stichting Vogelasiel Noor dwijk 

Soort Aan- Ge-
wezig bracht 
1 -7-92 

Dood Gelost Aan
wezig 
30-9-

92 

Albert van der Werf 

Verslag derde kwartaal 1 992 

Een Aalscholver was wel de markantste gast d ie we dit 
kwartaal aan het vogelasiel te behandelen kregen. Eind 
juli werd hij danig verzwakt binnengebracht, maar na 
een antibioticakuur en ettelijke porties sprot kon hij be
gin augustus weer gelost worden aan het Oosterduinse
meer. 

Wat jonge vogels betreft, blijft het moeilijk met zangvo
gels. Slechts een enkele kan na verloop van tijd gelost 
worden. De meeste jonge eenden konden wel worden 
uitgezet. Het mooiste resultaat werd echter behaald met 
vier jonge Gierzwaluwen. Na een d ieet van meelwor
men, rundergehakt en universeel voer, en talloze proef
vluchten door de huiskamer, konden ze eind juli koers 
zetten naar het zuiden. 

Eind september werden er drie Goudhaanljes binnenge
bracht, die tijdens de  trek uitgeput waren geraakt of er
gens tegenop waren gebotst. Twee konden er na een 
dag rust hun tocht weer vervolgen. Ook werd er eind 
september een malle mok gebracht met wat olieschade 
aan de veren en daardoor ook verzwakt. Deze is inmid
dels ook weer gelost. 

Zoals reeds vermeld in het vorige verslag, kunnen we 
aan het Dompad blijven zitten. Na een periode van on
zekerheid omtrent de toekomst van het asiel kunnen 
we nu p lannen wat betreft renovatie gaan maken. Voor
al de houten bovenbouw van het asiel is hard aan ver
nieuwing toe. 
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