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Vogels 

De vinkenbaan in de  AWD heeft in  1992 in totaal 4761 
vogels geringd. Het aantal soorten was 55. De tien 
meest gevangen soorten waren: Kleine Karekiet, . Zwartkop, Fitis, Roodborst, Tjifljaf, Veldleeuwenk, 
Tuinflu i ter, Spreeuw,  Pimp�lme�s en Gra.smus .. De jaarlijkse watervogeltelling viel op 1 _5 .1anuan 1 993. 
Er werden door de vogelwerkgroep Zmd-Kennemer
land 3276 vogels geteld .  Het meest algemeen was de 
Meerkoet met 1 303 exemplaren. Opvallend waren 22 
Nonneljes, 83 Grote Zaagbekken en 10 Krooneend�n.  
In begin januari waren er tijdens de  korte vorstpeno
de veel eenden te zien in de kanalen met open water. 
Gezien werden o .a. Ku ifeend, Wilde Eend, Winterta
ling, Brildu iker, Tafeleend, Krakeend, Nonnetje en 
Grote Zaagbek. Daarnaast  melden we nog de waarne
mingen van Wilde Zwanen, Waterspreeu w, IJsvogels 
en een Bronskoptaling. 

Kuifeenden 

Zoogdieren 

Zoals in een Strandloper van vorig jaar gemeld werd , 
lopen er n u  schapen in de  A WD. Het gaat goed met 
de kudde d ie zich in het gebied Paardenkerkhof/ Sas
bergen bevind t. D�_kudde zal wel gr�1ter ge�orden 
zijn na de lammertiJd van maart, apnl en me1 . 
Op 1 4  januari werden ongeveer 60 bunkers onder
zocht op vleermuizen. Er werden 1 48 Watervleermui-

Invasies 
A/1 Steenvoorden 

Sommige vogelsoorten kunnen plotseling vrij massaal 
worden waargenomen, terwijl ze gewoonlijk in veel 
mindere mate of helemaal niet worden waargenomen 
in onze omgeving. Dit verschijnsel noemen we inva
sie. 
Een belangrijk kenmerk van invasievogels is d at er to
taal geen regelmaat in het trekpatroon te v ir:tder:'. is, zo
als bij veel andere vogelsoo�ten �el heel <;fmdehJk te 
zien IS. Veel vogels trekken JaarliJks vanui�_hun �roed
gebied , via een bepa_alde _trekrou�e naar vnjwel par
lijks dezelfde overwmtenngsgeb1eden. 

zen en 9 Grootoorv leerm uizen geteld . Dit is een re
cord voor de  A WD, vorig jaar werd en er 145 vleer
muizen waargenomen. 

Insekten 

Sinds kort is bekend d at de zeer zeldzame Kortschild 
kever (Philonthus alpinus) in d e  A WD leeft. 
De Veenmol, een tot 5 cm. lang insekt, is vorig jaar 
voor het eerst in het d uin aangetroffen. 

Excursies 

Elke eerste en derde  zondag van de  maand word t er, 
onder leid ing van de heren Siem Langeveld en Tom 
Puts ,  gewandeld door d e  A WD. Vertrekpunt bij het 
bezoekerscentrum, ingang Oase. Aanvang: 1 3.00 uur. 
Op elke tweede zondag is er een vroege-vogel-excur
sie onder leid ing van de  heren Jan van Zandvoort en  
Siem Langeveld : 
- 9 mei: 06.00 u ur, ingang Zandvoortselaan 
- 13 juni: 05 .30 uur, ingang Panneland 
- 1 1 juli: 05.15 uur, ingang De ZiJk 

Werkzaamheden 

De infiltratiegeulen 20 en 30 worden in 1 993 schoon
gemaakt en krijgen (deels) een natuurlijke oever. Het 
Verlengde Gosterkanaal word t  uit gebruik genomen. 
Na d iverse werkzaamheden is het de bedoeling d at 
het ond iepe 15rondwater zich hier verzamelt en er mo
gelijk een d umrel gaat s tromen. 
Het bezoekerscentrum de Oranjekom zal in 1993 
ui tgebreid worden met een lezingenzaaL 

Nieuwsbrief 

Veel van de bovenstaande informatie komt ui t  de 
Nieuwsbrief Natuuronderzoek AWD jrg.3 nr. 1 .  In dit  
blad s taan verder nog gegevens over amfibieën in het 
eerste infil tratiegebied, plagproeven, Watervleermui
zen, konijnentel l ingen en vernatting in het zuidelijke 
deel. Dezt• nieuwsbrief is aanwezig in de bibliotheek 
van het Jan Verwey Natuurcentrum. 

Invasievogels hebben d at d uidelijke trekgedrag niet, 
deze trekken alleen door omstandigheden ged won
gen u i t  hun oorspronkelijke broedgebied weg en ver
schijnen vrijwel altijd volkomen onverwacht, en op 
de meest vreemde plaatsen. 
Invasie-achtige uittochten treden vooral op bij vogels 
u i t  d e  noordeli jke gebieden, Skand inavië en de voor
�alige Sovjet-Unie. Vogelinvasi�� hebben v rijwel al
tijd dezelfde achterg rond , nameliJk voedselschaarste 
in de oorspronkelijke broedgebieden. 
Grote invasies worden vaak vooraf gegaan door een 
aantal goede ja ren, met veel voed se[ in het broed ge-
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bied . De populaties vogels breiden zich dan gigan
tisch uit. Als er dan een periode aanbreekt met voed
selschaars te, zullen de vogels zich massaa l  gaan 
verplaatsen. 
Invasievogels zijn vaak vogels die voor hun voedsel 
afhankelijk zijn van d e  zaden of vruchten van een be
paalde boomsoort, zoals bijvoorbeeld d e  Kruisbekken 
v an de zaden van naaldbomen, of van een bepaald 
soort knaagdier, zoals bijvoorbeeld de Ruigpootbui
zerd van Lemmingen. 
Invasies van diverse vogelsoorten hebben de laatste 
jaren ook Nederland bereikt. Bij grote invasies van 
sommige soorten, worden de eerste vogels a l  in de  zo
mer in West-Europa waargenomen. Kleinere invasies 
worden vaak pas tijdens de najaarstrek merkbaar. 
Ook in de  wintermaanden, na plotselinge vorst kan er 
een massa le doortrek zijn van bepaalde vogelsoorten, 
bijvoorbeeld,  ganzen. eenden en fuutachtigen. 

Krui�bek 

Dit zijn dan �een invasies, maar vorstvluchten van vo
gelsoorten d te wegtrekken onder invloed van klimato
logische omstandigheden. 
Opval lend bij enkele invasievogels is, dat  in het voor
jaar de d rang om terug te keren naar de oorspronkelij
ke broedgebieden niet a ltijd aanwezig is. Dit leid t 
soms tot broedgeval len in streken d ie ver van het 
broedgebied verwijderd liggen. 
Een goed voorheel hiervan zijn de Kruisbek en de 
Grote Kruisbek. In hun broedgebied in de  uitgestrek
te naa ldwouden van Noordoost-Europa leven deze 
soorten vrijwel uitsl uitend van de zaàen van sparren. 
Het broeden begint al in februari en maart, de tijd dat  
de  zaden van de  naa ldbomen rijpen. Er is  dan v rijwel 
a ltijd voldoende voedsel aanwezig om de jongen te 
voeren. 
Als  de vogels in het najaar door voedselschaarste naar  
zuidelijker gelegen gebieden gedreven worden, komt 
het weleens voor d a t  ze daar ook tot broeden komen. 
ook in Noordwijk is weleens een Kruisbek tot broe
den gekomen (1 967 Noordduinen) en van de Grote 
Kruisbek zijn in 1 983 uitgevlogen jongen gezien op de 
Veluwe en in d e  Zuid hollandse d uinen. 

Kruisbek (Loxia curvirostra) 

De afgelopen dertig jaar hebben vijf  grote invasies 
van de Kruisbek onze omgeving bereikt. Bij grote in
vasies worden de eerste vogels a l  in juni/juli in ons 
land waargenomen. In groepjes zwerven ze dan door 
de naa ldbossen in ons land en overa l hoor je dan de 
kiep-kiep roepjes. 
De eerste grote invasie (waarvan nog gegevens wa ren 
terug te vinden) d ie onze omgeving bereikte vond 
plaats in 1966 . Vanaf augustus tot in december wer-

10 

den tienta l len exemp la ren gezien in de Noorddduinen 
In 1 972 werd en vanaf 18 juni de eerste exemplaren 
waargenomen.  Tot in oktober vond er toen regelma
tig d oortrek plaats van groepjes Kruisbekken.  
Op 2 juni 1 983 werden de eerste voorlopers op een 
invasie al waargenomen. Voora l in juni en ju IJ van dat 
jaar werden Kruisbekken waa rgenomen. 
Tijd ens de najaarstrek in oktober 1985 werden redelij
ke aanta l len Kruisbekken waargenomen. Op goede 
trekdagen wel tien tot twintig exempl a ren per uur. 
De laatste en waa rschij n lijk tevens de grootste kruis
bekkkeninvasie vond plaats in 1990. A l  in mei werden 
toen de eerste (vijftien) exemplaren waargenomen in 
de Noordduinen. Tot eind juli liepen d e  aanta l len op 
tot wel zestig exemplaren in de Noordduinen. Hierna 
werden tot in oktober overtrekkende Kruisbekken ge
zien, tot wel honderd exemplaren per dag. 

Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus) 

Deze soort broed t hoofdzakelijk in d e  naa ld bossen in 
delen van Skandinavië, Polen en tot in het noorden 
van de voorma lige Sovjet-Unie. 
In het najaar van 1 982 bereikte de eerste invasie van 
deze soort ons l and .  Tot die tijd wa ren er maar  negen 
waarnemingen van Grote Kruisbekken in Nederland 
bekend . 
Van 1 8  t / m  2lJ december 1982 verbl eef een groep van 
16 tot  25 exem plaren  van deze, vermoed elij k Ska nd i
na�ische ��)gels bij de Duir�da.mses lag in de Noord
dumen. ZIJ foerageerden hrer rn de dennen. 
I n  het najaar van 1990 beleefde  Nederland opnieuw 
een omvangrijke invasie va n Grote Kruisbekken. De 
eers te vogels werd en a l  in d e  zomer en het vroege na
jaar waargenomen. I n  Noordwijk werden de eerste 
exemplaren op 20 oktober waargenomen, nok nu 
weer in de dennen rond de  Duind amses lag in de 
Noordduinen. Het  aa nta l l iep op tot 24 exem plaren in 
februari 1 99 1 . De laatste vogels werden bij ons gezien 
op 15  maart 1 99 1 .  

Notenkraker (Perisorus caryocatactes) 

Van de Notenkraker bes taan twee ondersoorten, de 
diksnavelige EuropL'SL' ondersoort, waarva n drie be
vestigde waa rnemingen in Nederland bekend zij n, en 
de dunsnavelige Siberische ondersoort, d ie vrijwel a l 
tijd word t waa rgenomen bij invasies in  West-Europa . 
De grootste invàsie van d eze soort die ooit Nederland 
heeft bereikt, vond p laats in 1 968. Vnoral d e  oudere 
vogelaars zul len zich d eze invasie nog wel herinne
ren. Er werden toen a l  in augustus door heel Neder
land Notenkrakers waargenomen.  Ruim 2300 exem
plare.n werden ��zien, verspreid (�ve.r heel Nederland . 
Ook 111 NoordwiJk werden een twmtrgta l Noten kra 
kers waargenomen. 
Na deze invasie werden in 19ó9 een tweeta l broedge
va l len in het ooste n va n het l and vas tgesteld . 
Zowel in 1 985 en in 1 991 bereikte een kleine invasie 
o ns l and . Het ging in beide jaren maar om enkele tien
ta l len vogels. In 1985 werden zes exemplaren en in 
1991 twee exemplaren in Noord wij k waargenomen.  

Velduil (Asio flammeus) 

Nederland ligt aan  de zuidg rens van het vaste broed
gebied van d e  Veld uil {1 00-200 broed paren 1 983). 
Veel NoordeurnpL'SL' Veld uilen overwinteren in West
Europa.  Voora l in oktober worden nog wel eens rond
zwervende exemplaren wa argenomen .  In de winter 
van 1 1)78/1 979 vond er een invasie van Ve lduilen in 
Nederland pl ,wts. DL· aa nta l len namen in december 
1 lJ7R en janua ri 1979 sterk toe, tot d riemaaI het a a nta I 



vogels dat  gewoonlijk tijdens het winterhalfjaar in Ne
derland werd waargenomen. 
Ook bij ons werden d ie winter op zes verschillende 
plaatsen Velduilen waargenomen. Andere jaren met 
opvallend veel waarnemingen in onze omgeving wa
ren oktober I december 1973, oktober 1 975, oktober 
1978 en oktober 1982. 

Zwarte Mees (Parus a ter) 

Er zijn ook een aantal mezensoorten d ie nu en dan 
massaal  hun broedgebied verla ten. De Zwarte Mees is 
er hier één van. Invasies van de Zwarte Mees zijn 
vaak erg opvallend , omda t  het bijna a ltijd om grote 
aantallen vogels gaat. 
In het najaar van 1 989 was er sprake van een zeer gro
te invasie in West-Europa . De eerste groepjes Zwarte 
Mezen werden begin september in Nederland waarge
nomen. 
In de omgeving van Noord wijk werden de eerste 
exemplaren op 22 september gezien. De meeste vo
gels werden langstrekkend over de Driehoek in de  
Noordduinen en de  Puinhoop in Ka twijk gezien. De 
topd agen waren 4, 5, 17 en 18 oktober, met respectie
velijk 450, 1500, 1 200 en 1 1 00 exemplaren langstrek
kend over de d uinen. Buiten deze topdagen werden 
er wel dagelijks enkele tienta l len exempfaren lang
s trekkend waargenomen. Eind oktober kwam er aan 

· de gigantische s troom Zwarte Mezen, d ie door ons 
land trokken, een einde. Men schat da t  er d an totaa l  
zo'n 725.000 Zwarte Mezen zijn doorgetrokken. In no
vember worden h ier en daar nog enkele doortrekken
de Zwarte Mezen gezien. 
De laatste vergelijkbare invasie was in 1971,  toen wer
den er ook vele d uizenden vogels in ons land waarge
nomen. 

Zwarte Mees 

Ook toen waren er dagen, zoals bv. 10 oktober, dat  er 
100 tot 200 exemplaren langstrokken over de Noord
duinen. 

Middelste Jager (Stercorarius pomari
nus) 

Middelste Jagers verlaten ieder najaar de noordeli jke 
broedgebieden en trekken zuid waarts .  Er worden vrij
wel ieder najaar enkele exemplaren bij ons langstrek
kend waargenomen. 
In jaren met een goed broedseizoen worden in West
Europa aanmerkelij� meer Middelste Jagers gezien 
dan in jaren met een gering broedsucces. Dat 1985 
voor de deze soort een jaar was met een goed broed
seizoen, werd wel d uidel i jk ti jdens de invasie in dat  
najaar. Gedurende september en oktober werden er  
voor Nederland vrij normale aantallen Middelste Ja
gers waargenomen. Op 2 november stond er, voor het 

eerst s inds een lange tijd ,  een krachtige noordwestelij
ke wind . Langs de hele Nederlandse kust werden 
toen d ie dag totaal  meer dan 200 Middelste Jagers 
waargenomen. Vanaf  2 t/m 1 2  november werden 
lan�s de Nederlandse kust 2000 tot 4000 exemplaren 
gezten. Ongeveer 75 procent van deze waargenomen 
vogels waren eerstejaars d ieren. 

Pestvogel 

Bij ons werden in  diezelfde periode ruim 400 exempla
ren geteld, de twee beste dagen waren 6 november, 
met 1 55 exemp la ren  over zee in vier uur, en  zeven no
vember met 1 30 exemplaren over zee in vier uur. 

Barrosijs (Carduelis flammea) 

Ook van de Barmsijs bestaan verschil lende ondersoor
ten, zoals onder andere de  Kleine Barmsijs, d ie als 
broed vogel in Ned erland voorkomt en de Grote Barm
si js, d ie broedt in Noord-Europa en leeft van de zaad
opbrengst van berken. 
Deze laa tste, de Grote Barmsijs, word t buiten invasie
jaren als schaarse wi ntergast in Nederland waargeno
men. Kleine invasies van deze soort zullen bij ons niet 
a l tijd opgl'merkt worden, omdat  de Kleine Ba rmsijs 
als broedvoge l i n  d e  Amsterda mse Waterleidingd ui
nen en ten zuiden van de Wassenaarseslag voorkomt. 
Waarnemingen van kleine groepen Barmsijzen kun
nen dus betrekking hebben op rondzwervende groep
jes broedvogels. 
De laatse grote i nvasie van deze soort vond plaats in 
november 1986. De eers te groepjes Grote Barmsi jzen 
werden op 27 oktober waargenomen. Tot en met 2 de
cember 1986 werden totaal  zo'n 8000 overtrekkende 
exemplaren geteld (Ka twijk) .  Op enkele dagen wer
den er zelfs meer dan 500 exem plaren per uur over
trekkend waa rgenomen. Andere, kleinere invasies 
van deze soort werden opgemerkt in november 1971 , 
december 1 {)75 en  in oktober-december 1980. 

Pestvogel (Bombycilla garrulus) 

Als er in Noord wi jk Pestvogels gezien worden, zi tten 
ze vrijwel a l tijd in de omgeving van een Gelderse 
Roos. Pestvngels leven vooral van bessen, in hun 
broedgebied van de bessen van de Lijsterbes. Het 
komt niet vaa k  voor dat  een grote invasie met d ui zen
den vogels Wes t-Europa bereikt. De grootste invasie 
van d eze eeuw, met misschien wel d uizenden vogels 
verspreid over heel West-Europa vond plaa ts in het 
najaar va n 1 965. Er werden toen op verschil lende 
plaatsen in  Nederland groepen van 1 00 tot 300 Pestvo
gels waargenomen.  Helaas zijn er van Noord wijk 
geen waarnemingen bekend uit d ie tijd .  Ook in 1981 
vond er el'n grote invasie van Pestvogels plaats in 
West-Europa. In  Nederland werden toen enkele d ui
zenden exemplaren waargenomen. In Noord wijk ver
bleven toen d rie exemplaren in een tuin aan de Dr. H .  
van Neslaan. 
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Een kleine invasie vond plaats in november 1 990. On
geveer 350 exemplaren werden toen, verspreid over 
heel Nederland, waargenomen met als grootste groep 
80 exemplaren in Groningen. 
Bij ons in de omgevin� werden d a t  jaar vijf exem pla
ren op het Hoftuinplem in Rijnsburg en één exem
plaar  bij de Jan Zwanenbrug waargenomen. Buiten 
deze invasies om werden ook in andere jaren enkele 
exemplaren in onze omgeving waargenomen. 

Sijs (Carduelis spinus) 

Invasies van Sijzen worden veroorzaakt door wisse
lende omstand igheden in de naaldbossen, waar ze 
broeden en in de berken- en elzenbossen in het noor
den waar veel vogels overwinteren. Het gaa t  hierbij 
om honderdduizenden exemplaren. 
Bij invasies zul len de eerste grote groepen Sijzen in 
september ons land bereiken. De grootste aanta llen 
zullen ergens begin oktober ons land pas bereiken. 
Als er genoeg voedsel (berken- en elzenzaad) te vin
den is, zullen veel vogels hier blijven overwinteren. 
Uit  tel lingen in februari 1 982, na de invasie van najaar 
1 981  blijkt da t  er zo'n veertig procent meer Sijzen in 
ons land aanwezig waren. Ook bij Sijzen komt  het 
weleens voor dat er na een invasie een aantal vogels 
in ons land tot broeden komen. Di t is dan goed te mer
ken op plaatsen waar de Sijs (de Nederlandse broed
vogel populatie) normaliter niet tot broeden komt, 
bijvoorbeeld in het westen van ons land . 
Grote s ijzeninvasies, waarbij soms meer dan 250 
exemplaren per uur werden geteld ,  vonden plaats in 
september-november 1 971,  oktober-november 1 97R 
en in oktober 1 98 1 .  

Grote Trap 

Vlaamse Gaai (Garrulus glandarius) 

Norrnal iter ged ragen Vlaamse Gaaien zich als s tand
vogels d ie het gehele jaar in het oorspronkel i jke 
broedgebied zijn waar te nemen. Tijdens de  na jaars
trek in september en oktober worden elk jaar  wel een 
aantal langstrekkende exemplaren waargenomen. 
Soms doen zich ook heuse invasies van deze soort 
voor. Vanuit Fenno-Skand inavië of Continentaa l  Eu
ropa trekken de vogels dan in West- of Zuid westel i jke 
richting. Deze "invasiegasten" zijn vri j  d uidel i jk van 
de  bi j  ons broedende Vlaa mse Gaaien te onderschei
den aan hun donker grijze rug en hun bijna witte on
derzijde. 
Een echte, grote vlaamse gaaien-invasie vond plaats 
van half september tot half november 1 972. De beste 
dag was 1 9  oktober, toen er bij Ka twijk in een uur  t i jd 
ongeveer 1 500 Vlaamse Gaaien overtrokken. 
Een andere invas ie vond plaats in 1 983, van ha lf sep
tember tot half oktober waren er dagen da t  er meer 
dan vi jftig exemplaren per uur overtrokken. 
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Keep (Fringilla montifringilla) 

Dit is een ka rakteristi eke bewoner va n d e  ta iga, de 
brede naa ld houtgorde l  d ie zich noorde l i j k  u i tstrekt 
tot de poo lci rkel en  loopt va n Ska nd i nav ië  t / m  Sibe
rië. Het gaat h ierbi j  om m i l joenen broed pa ren, die in 
West-, Midden- en Zuid-Europa overwin teren .  
In hun overwinteringsgebicden word en de  meeste Ke
pen in groepen waargenomen, foeragerend onder 
beuken en berken of op verruigde terreinen. 
Bij een misl ukte oogst van b.v. beukenootjes in Mid
den-Europa, kunnen  g igantische aantal len Kepen zich 
in zuideliJke en weste l i jke richting verplaatsen. Een 
deel van deze voge ls kan daarbij in Nederland terecht
komen. Soms z i jn  deze aan ta l len  Kepen zo hoog, dat  
men van een i nvasie ka n spreken .  
Ook in Noord wi jk ; .i jn  i n  somm ige w i nters g iga nti
sche aan ta l len  waa rgenomen, zoa ls i n  november 1 970 
toen er ru im 400 exemplaren  i n  l andgoed Offem ver
bleven. 
In  oktober 1 9K3 werden er  op goede trekdagen soms 
wel 400 tot 600 exemp laren  per uur geteld . De laa tste 
grote kepeninvasie vond plaats in oktober-november 
1 986, toen er tntaa l  ru i m  6000 Kepen over de Pu in
hoop bij Ka twi j k  vlogen.  

Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) 

De Ruigpootbuizerd broed t i n  Europa a l leen i n  Fenno
Ska nd i nav ië. Doord a t  de voge ls een pal zu ide l i jke 
tre krichti ng volgen, ;,u i l en  we i n  Ned erla nd vri jwe l  
u i tsl u i tend Noorse en  enke le  Zweedse vogels te  zien 
krijgen in het winterha l fjaar. Door gebrek a a n  voedsel 
(Lemmingen en Woe l m u i zen) i n  Oost- en Midde J�-�u
ropa kan het weleens voorkomen dat  de  voge ls d JC 111 
d ie gebieden overwin teren  noodged wongen naar  an
dere �ebieden �loeten. u i tw � j ken. Een. enkele k�er kan 
da t  U i tmonden  111 een 1 nvas 1e van Ru 1gpootbu1zerden 
in Nederland . �oede i nvasie-w in te rs, �let veel Ruigpootbuizerden  
111 ons land, wa ren de wmters van l lJóó / ó7, 1 %9 / 70, 
1 974 / 75, 1 97K / 79 en, heel opva l lend, het najaa r  va n 
1 9K5. 
Ook in Noordwi jk  werden t i jdens <.kze i nvas ies d u i
de l i j k  meer Ruigpootbu ize rden waa rgenomen dan  i n  
a ndere jaren.  I n  d e  wi nter va n 1 97R / 79 werden  vi j f  
exemplaren  i n  on;.e omgevi ng waa rgenomen. In 1 9K5 
werden  er i n  oktober a l  zeven exemplaren i n  onze om
gev i ng waa rgenomen, iets wa t ongewoon vroeg is 
voor deze soort . 
Grote Trap (Otis tarda) 

Sinds het beg i n  va n deze eeuw hebben m i n i maa l  vier 
grote invasies va n deze soort Nederla nd bere i kt .  De 
vogels die h ier waa rgenomen worden behoren  tot de 
Dui tse Grote Tra ppen po pula t ie ( in  het voorma l ig 
Oost-Du i ts land) .  Nonna l i ter  z i jn  de vogels sta nd vo
gel, d ie zich hoogu i t  in de w in ter  concentreren op 
voedselr i jke plaa tsen. Slechts b i j  hoge u i tzonderi ng 
trekken deze voge ls weg, waa rbij ze pa l naa r het wes
ten v l iegen. 
De grootste i nvasie va n Grote Trappen, d ie ons land 
de afgelopen eeuw heeft bere ikt, vond plaats i n  de 
winter van 1 97K / 79. Er werden  toen in Nederla nd mi 
nimaal 126 exem plaren waa rgenomen. Ook b i j  ons is 
er een waa rne m i ng en een vondst bekend uit de win
ter van 1 979. 
De laa tste i nvas ie vond p laats i n  d e  w in ter  va n 1 9K1 
/ K2, er  werden  toen 14 Grote Tra ppen in Ned erland 
waargenomen.  



Tot zover het overzicht van de invasies van vogels d ie 
de laatste jaren onze s treek hebben bereikt. Ik heb ge
probeerd om een zo compleet mogel i jk overzicht sa
men te s tel len. Er zullen ongetwijfeld nog meer inva
s ies zijn geweest, d ie ik hier niet heb genoemd, of d ie 
s impelweg niet opgeval len zijn. Het is jammer da t  er 
maar weinig gegevns over invasies in onze omgeving 
van voor 1 970 bekend zijn. 
Dat er voor d ie tijd ook grote invasies plaa tsvonden 
in West-Europa, en ook Nederland bereikte, blijkt wel 
uit de wat oudere l i teratuur, zoals bijvoorbeeld in het 
boekje Vogeltrek van DR. G.]. van Oord t. Hierin wor
den invasies besproken van het in de Azia tische step
pen broedende Steppenhoen en van de  Sneeuwui l .  
Di t  zijn zo maar twee soorten d ie in v roeger jaren tij
dens invasie-jaren in redel ijke aanta l len in Nederland 
werden waargenomen. Het is d us goed mogel ijk dat  
beide soorten ook in Noordwijk werden waargeno
men. 

Geknipt 
Kees Venueij 
W ie de  kranten regelmatig volgt, kan zeker heel bij
zondere d ingen aan de  weet komen. Ik denk, dat  de 
meeste mensen nauwelijks op de hoogte zijn van het 
feit da t  er verschil lende soorten haa ien in de Noord
zee rondzwemmen. 

Van de Sneeuwuil is één waarneming bekend vanui t 
Noordwijk, in 1 R36 werd hier een exemplaar gescho
ten. 
Het leuke van invas ievogels is en blijft da t  het a l t ijd 
om soorten gaat d ie je bij ons niet of na uweli jks ziet 
en dat  er totaal  geen regel maat in hun trekpa troon zi t, 
dus je weet nooit wanneer ze weer zul len verschijnen. 
Literatuur: 
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Dit is misschien maar goed ook, want and ers zouden 
verschi l lenden geen s tap meer in zee d urven wagen. 
Ze zijn er zeker niet in grote aanta llen, maar blijkens 
bijgaande kni psels mani festeren zij zich toch op gezet
te tijden. 

Ongeboren doornhaai 

NOORDZEE .! Een ongeboren 
doomhaai op het dek van een 
vissersboot. Het jong werd door 
vissers op de Doggersbank met 
voedselzakje en al uit de buik ge
haald van een volwassen doom
haai. Zij was verstrikt geraakt in 
de netten. Moeder belandde op 
de visafslag, het jong werd ge
voerd aan de zeevogels. 

De doomhaai komt vrij alge
nieen voor langs de Nederlandse 
en Belgische kust. De kleine haai 
heeft een grijze rug, witte buik en 
een stekel voor beide rugvinnen. 
Hij wordt maximaal een meter 
lang. Hij voedt zich met onge
wervelde bodemdieren en kleine 
platvis. De haai is absoluut niet 
gevaarlijk voor mensen. 

De doomhaai Is eierlevend ba
rend. De eieren ontwikkelen zich 
in de moeder tot kleine visjes. De 
jongen groeien door het voedsel
zakje leeg te eten. 
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