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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 
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kieviten in 2 uur ± 40 ex); op 28 juni bij radio- 
station op zee 1 jan van gent. 
Tot zover de algemene waarnemingen. 

J. Moerkerk. 
 

 
EXCURSIE KNARDIJK. 
Daar onze "Knardijk Excursie" van vorig jaar  
een groot succes was, hebben we besloten zater- 
dag 30 september a.s. weer een trip naar de  
Knardijk te maken. Zij, die aan deze excursie  
wensen deel te nemen, worden verzocht de strook  
aan de achterzijde van dit blad ingevuld, vóór  
27 september in te leveren bij Cramer, Sluispad  
5. Er wordt vertrokken om 6.00 uur van de Punt  
en van het Lindenplein om 6.15 uur. 

 
OVERZICHT KAARTSYSTEEM. 
Bij het overnemen van de gegevens uit de lijs- 
ten van de wekelijkse waarnemingen, kunnen we  
met genoegen terugzien op het eerste halfjaar.  
Er is met vrij grote nauwkeurigheid gewerkt,  
hetgeen het overbrengen der gegevens in het  
kaartsysteem zeer vergemakkelijkte. 
De lijsten zijn in deze periode zeer regelmatig  
binnengekomen. Van de 25 weken waren er 6 absen- 
ten, wat in het 2e halfjaar uiteraard wat on- 
gunstiger zal uitvallen wegens vakanties enz.  
De laatste weken echter dreigt er, door een te- 
kort aan lijsten een achterstand te ontstaan.  
We hopen dat dit euvel spoedig zal zijn verhol- 
pen. Ook zijn er enkele waarnemers die ik op  
het hart zou willen drukken toch vooral geen in- 
gevulde lijsten thuis te houden. 
Dit bezorgt mij een te grote achterstand in de  
administratie. 
Liefst zou ik zien dat elke waarnemer 's zater- 
dags op ons ontmoetingspunt de lijsten van de  
vorige week aan mij ter hand zou stellen. 
Bent u een bepaalde week verhinderd, laat u dit  
dan aan mij of aan één der andere waarnemers  
weten. Dit voorkomt voor mij langer wachten dan 
nodig is. 

D. Passchier. 




