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weer verdwenen. 
2. Alle vastgestelde broedgevallen vonden plaats  

in de oude kernen van de beide dorpen, ook de  
rondvliegende vogels concentreerden zich bo- 
ven deze kernen. 

3. De aantallen rondvliegende vogels nemen toe  
tot zij op ca 15 juli een hoogtepunt bereiken  
en hierna weer afnemen. 

4. De weersgesteldheid speelt bij de waarnemingen  
een grote rol, bij mooi weer met weinig wind  
zijn veel vogels in de lucht, bij winderig  
weer zakken de aantallen beduidend. 

Verschillende jongelui hebben zich bijzonder  
goed van hun taak gekweten bij dit onderzoek. Een  
pluim op hun hoed is zeker op zijn plaats. Dit  
soort onderzoekjes, vooral over een aantal jaren,  
hebben bijzonder veel waarde bij het vaststellen  
van de verspreiding van de soort. 

W.B. 
 

VERSLAG UIT HET ASIEL.  
Na het laatste overzicht op onze voorjaarsverga- 
dering zijn nog bij mij binnengebracht o.a. 2 zee- 
koeten; 1 wijfje van de grote zaagbekeend; 1 grut- 
to in overgangskleed. 
Wat betreft de beide zeekoeten, deze waren enkele  
uren later reeds overleden. Het waren echter geen  
stookolieslachtoffers; waarschijnlijk hadden ze  
een of andere ziekte te pakken. 
De grote zaagbekeend werd gevonden in de duinen  
nabij de Duindamse slag door één onzer jeugdleden.  
Bij onderzoek bleek dat er aan één van zijn vleu- 
gels was geknipt, waarschijnlijk heeft men hem er- 
gens opgesloten gehad en hem gekortwiekt om het  
wegvliegen te beletten; hierin is men echter niet  
geslaagd. 
Ik heb hem een nacht bij mij thuis gehouden om  
hem een beetje op zijn verhaal te laten komen.  
De volgende middag heb ik hem losgelaten in de  
Spoelsloot voor het huis van onze secretaris.  
Met goed gevolg, zodra hij in het water terecht  
kwam, dook hij diverse malen op de bekende ma- 
nier onder. Toen ik tegen de avond nogmaals ging  
kijken was hij verdwenen. 
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De grutto die ik binnenkreeg was waarschijnlijk een  
vogel die met vergif in aanraking was geweest, hij  
was enkele uren later ook dood. 
Mij is echter wel opgevallen, dat bij mij meerdere  
malen vogels zijn binnen gebracht met verlammingen  
aan het zogenaamde centrale zenuwstelsel, ik denk  
hierbij aan een zilvermeeuw en aan 2 kieviten. De- 
ze vogels konden toen ze mij gebracht werden hun  
poten niet meer gebruiken en hun vleugels bewogen  
slecht. Bijna met zekerheid kan worden aangenomen  
dat deze vogels met landbouwvergif in aanraking  
zijn gekomen. Wat hiertegen te doen??? 
Door mij werd deze week op de Duinweg een van on- 
ze kleinere zangvogeltjes gevonden, dood, maar 
echter zonder verwondingen, wat volgens mij ook 
duidde, op landbouwvergif! 

   J. Hoek. 
 

ALGEMENE WAARNEMINGEN. 
Blok meldt een waarneming van een wouwaapje bij de  
Noordwijkerhoekbrug op 19 augustus, verder zag hij  
op 30 juli 3 groenpootruiters over zee trekken; op  
6 augustus 6 kruisbekken in de zeereep en op 20  
augustus 3 witgatjes bij een waterplas in het wei- 
land benoorden het dorp. 
Cramer zag op 6 mei een paartje grauwe vliegenvan- 
gers; op 13 juli 10 grote sterns boven zee en op  
16 juli 1 sperwer op Landgoed Offem. 
Glasbergen zag in 't duin een Europese kanarie en  
2 grote bonte spechten op 15 juli; verder meldt  
hij op 13 mei 1 braamsluiper, 1 paar boomvalken  
en 12 overvliegende regenwulpen; op 3 juni 1  
buizerd; op 10 juni 1 grote bonte specht. 
Passchier zag op 17 juni 4 wulpen op Golfterrein;  
op 22 juli ontdekte hij een broedgeval van boeren- 
zwaluw in een bunker op Golfterrein; hij vond het  
nest met 4 jongen; op 23 juli ± 20 trekkende visdie- 
ven over zee en in 't duin 1 draaihals en 1 sprink- 
haanrietzanger. 
Vink zag op 15 juni in de Wilhelminastraat 1 put- 
ter; op 16 juni trek van sterns en zwarte zeeëen- 
den; 3 ♂♂  eidereenden en 1 bonte strandloper al- 
len over zee; op 20 juni trek van spreeuwen en  
kieviten (spreeuwen in twee uur ± 2000 ex. en 
 

 
 




