
Het is een fraai meeuw�e met, zoals de gidsen aange
ven, in inkt gedoopte vleugelpunten. Dat betreft dan de 
volwassen vogels. De jonge beesten hebben een v-vor
mige zwarte tekening op de bovenvleugel en wat zwart 
aan kop en hals. ook missen ze nog de kenmerkende 
gele snavel. Het is wat je noemt een lief meeuwtje. Dit 
in tegenstelling tot b.v. de Zilvermeeuw die iets wreeds 
over zich heeft. 

Drieteenmeeuw 

In het broedgebied, de vogelrotsen in het noorden zijn 
ze vaak zo tam dat je ze haast op het nest kan aanraken. 
Dat doet me denken aan die keer dat we op een kiezel
strandje stonden met boven ons wat lage rotspartijen 
die bezaaid waren met broedende Drieteen�es. 

Uit enkele nesten waren wat jongen gevallen, waarvan 
er één nog leefde. Natuurlijk wisten wij het beter dan 
de natuur en werd het beestje teruggezet in het nest er 
boven. De moeilijkheid was echter dat we niet wisten 
uit welk nest het kwam, zodat er op goed geluk één 
werd uitgekozen waar geen meeuw opzat. Toen deze 
terugkwam ging hij of zij op de rand van het nest zit
ten, kennelijk volkomen in de war. Je kon het dier ho
ren denken: wat heb ik nou aan m'n klomp hangen. 
Lieve meeuw�es, die hun nesten soms maken op de ko
zijnen van de pakhuizen in Noorse stadjes. In één van 
die stadjes, Alesund, staat in het centrum een rots met 
daarop ook een groot aantal broedende vogels. Totdat 
men er later een net over spande. De bewoners hadden 
last van de roep van de Drieteenmeeuw, het melodieu
ze "Kittiwake", waaraan het dier ook de Engelse naam 
te danken heeft. 
De lieve Drieteenmeeuw tegenover de wrede Zilver
meeuw. Natuurlijk is dat maar onzin. We willen de die
ren maar al te graag menselijke maatstaven aanleggen. 
Lief en wreed bestaan in de natuur niet. Dieren hande
len maar uit één motief: zorg dat je blijft voortbestaan. 

B ijzondere Soorten Project 1992, de 
broedvoge ls 
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Sinds een aantal jaren verzamelt SOVON (Samenwer
kende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) gege
vens over aantallen, verspreiding en aantalsverloop 
van broedvogels in Nederland. Omdat bij gewone in
ventarisaties lang niet alle delen van Nederland in z'n 
geheel worden geteld, heeft men voor een aantal "bij
zondere soorten" broedvogels het BSP project opgezet. 
Hieronder vallen een aantal broedvogelsoorten, die 
landelijk of regionaal weinig voorkomen, en vrijwel 
alle soorten kolonievogels. 
Het voordeel van dit BSP is dat het maar om een be
perkt aantal soorten gaat, waar gericht naar gezocht 
kan worden. Hierdoor kunnen betrekkelijk grote gebie
den in een relatief korte tijdsduur onderzocht worden. 
Het streven van SOVON is om de soorten die opgeno
men zijn in het BSP jaarlijks landdekkend te inventarise
ren. 
Ook onze vogelwerkgroep doet al verschillende jaren 
aan dit project mee. Wij beperken ons voorlopig nog tot 
een aantal soorten die in het project zijn opgenomen en 
bij ons in de omgeving als broedvogel voorkomen. Het 
ligt wel in de bedoeling om het aantal te tellen soorten 
in de komende jaren flink uit te breiden. 

De vogelsoorten waarom het in dit project gaat zijn in
gedeeld in vier verschillende categorieën: 
- Kolonievogels 
- Zeldzame Broedvogels 
- Schaarse Broedvogels 
- Algemene Broedvogels 
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Helaas komen er geen soorten bij ons in de omgeving 
tot broeden die in de categorie Zeldzame Broedvogels 
vallen. 

De soorten die wij hebben geteld zijn: 
Kolonievogels: Blauwe Reiger, Stormmeeuw en Vis
dief. 
Schaarse Broedvogels: Boomvalk, Geelgors, Kuileeu
werik, Patrijs, Sperwer, Torenvalk, Zomertaling en Groe
ne Specht. 
Algemene Broedvogels: Gierzwaluw, Huiszwaluw, 
Kuifmees en Zwarte Roodstaart. 

Kuifleeuwerik 

Resultaten van 1992 

Kolonievogels 
Blauwe Reiger; alleen in landgoed Offem in Noordwijk, 
27 bewoonde nesten. 
Stormmeeuw; één paar heeft gebroed op een gebouw 



langs de Tespellaan en waarschijnlijk een paar op de 
oude vuilnisbelt langs de Tespellaan in Noordwijker
hout. 
Visdief; een alarmerend paartje werd gezien op omge
spoten land bij de onlangs afgebroken boerderij Sixen
burg. 

Schaarse Broedvogels 
Boomvalk; twee paar kwamen tot broeden, één paar op 
landgoed Offem en een paarlje in de Noordduinen, ter 
hoogte van de Duindarnseslag. 
Geelgors; deze soort is niet meer gevonden en is helaas 
als broedvogel uit onze omgeving verdwenen. 
Kuifleeuwerik; tien tot elf broed paren werden er vastge
steld. Vinkenveld, Rijnsoever en de Wilhelmina Boule
vard blijven de meest favoriete plaatsen van deze soort. 
Patrijs; hoogstwaarschijnlijk hebben we nog lang niet 
alle broedparen gevonden, maar tot nu toe zijn er 22 ter
ritoria vastgesteld. 
Sperwer; vijf broedgevallen werden er bij ons in de 
omgeving vastgesteld, vier daarvan op de landgoede
ren en één paar in de zuidelijke AW-duinen bij Sasber
gen. 
Torenvalk; twaalf broedgevallen werden gevonden, 
maar ook bij deze soort is het wel zeker dat we nog niet 
alle broedgevallen hebben gevonden, dus het aantal zal 
volgend jaar waarschijnlijk wel hoger komen te liggen. 
Zomertaling; vier tot vijf paarljes werden gevonden in 
de E lsgeesterpolder en de Polder Hoogeweg en één 
paar�e in de Bronsgeest, in de weilanden bij Oud-Leeu
wenhorst 
Groene Specht; veertien territoria tot nu toe, vooral in 
de landgoederen en de terreinen van de psychiatrische 
ziekenhuizen. 

Voge lnieuws 
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Aankomstdata zomergasten in 1993 

Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een lijst 
achter in de Strandloper geplaatst waarop u de data 
kunt invullen van de eerste waarneming van de zomer
gasten. ook ditmaal hebben we gekozen voor soorten 
die allemaal in onze omgeving tot broeden komen en 
die ook herkenbaar zijn voor de wat minder ervaren vo-

Algemene Broedvogels: 
Gierzwaluw; zie voor de resultaten van deze soort het 
artikel van Hein Verkade elders in deze Strandloper. 
Huiszwaluw; totaal 87 bewoonde nesten gevonden, de 
grootste kolonie 15 paar in de Ruigenhoek, 32 paar 
langs de Leidse Vaart bij de 's Gravendamseweg en 16 
paar bij camping Johan de Wit langs de Kapelleboslaan. 
Kuifmees; negen tot twaalf paar, vooral in de dennen 
rond de Duindamseslag. 
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Zwarte Roodstaart; 1 5  paar, vooral op fabrieksterreinen 
en in  de nieuwbouw. Enkele bekende plaatsen zijn ho
tel Huis ter Duin, Gemeentewerken Losplaatsweg en 
de kop van de Hoofdstraat. 

Tot zover de resultaten van het vorige seiwen. Ook ko
mend voorjaar worden deze soorten weer geteld. In
dien er mensen zijn die na het lezen van dit artikellje 
ook mee willen helpen aan het SOVON Bijzondere 
Soorten Project, kan dat natuurlijk. Alle hulp is welkom 
en je hoeft echt geen goede vogelaar te zijn. De Groene 
Specht en de Torenvalk zijn vrij gemakkelijke soorten 
die iedereen wel eens tegenkomt. 
Mensen die mee willen tellen kunnen zich opgeven bij 
Ab Steenvoorden (tel: 02522-18323) en krijgen dan het 
speciale telformulier thuisgestuurd. 

gelaars. 
Schroom dus niet en vu I de lijst inl l Ook als er maar één 
of twee waarnemingen op ingevuld staan loont het al 
om hem in te sturen, hoe meer l ijsten er terug komen 
des te beter het overzicht wordt dat we krijgen van de 
terugkomst van onze zomergasten. 
In één van de volgende Strandlopers zullen we dan 
weer een overzicht publiceren met daarop alle aan
komstdata, met die van de voorgaande jaren ernaast. 
De l ijsten kunnen gewoon op hetzelfde adres worden 
ingeleverd als de waarnemingenformulieren voor de 
waarnemingenrubriek 

Polder Hoogeweg 

Het aantal Goudplevieren in de polder bedroeg op 1 no
vember maximaal 2800 exemplaren. Tegen half decem
ber was dit aantal afgenomen tot een 550 exemplaren. 
Vanaf 1 3  december begon het aantal weer toe te nemen 
en werden er maximaal 3600 exemplaren waargeno
men. Naast erg veel Kieviten werden er op 8 november 
16 Watersnippen en op 21 16 Wulpen gezien. Ook dit 
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