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Van het bestuur. 
 
Het is, om diverse redenen, noodzakelijk gebleken, dat ieder die mee  
wil gaan met een excursie, zich beslist voor de sluitingsdatum laat 
inschrijven. Voorts zal iedere deelnemer bij inschrijving ƒ 2,50  
vooruit dienen te betalen (jeugdleden ƒ 1,50). 
Wij hopen dat u in het vervolg met een en ander rekening zult willen 
houden. 
 
Waarnemersvergadering. 
De eerst volgende bijeenkomst voor onze waarnemers vindt plaats op  
woensdag 18 juni a.s. ten huize van J. van Dijk, Joseph de Veerstraat  
42. 
Aanvang 8.00 uur n.m. 
 
Jeugdgroep. 
Onze jeugdgroep wordt uitgenodigd bij elkaar te komen ten huize van  
W. Baalbergen (Schoolstraat 31), op dinsdag 17 juni a.s., 's avonds  
om 8 uur. 
Inventarisatiegegevens meebrengen ! 
 

  A.Cramer, secr. 
 

       o-o-o-o-o-o 
 
Broedgeval Casarca. 
Al geruime tijd (ca. 2 maanden) zijn er, van verschillende mensen, 
waarnemingen binnengekomen van de Casarca (Casarca Ferruginea).  
Deze waarnemingen werden steeds gedaan in de Noordduinen, tussen de 
Duindamse slag en de golfbanen ten noorden van ons dorp. De Casarca's 
werden zowel overvliegend als op de grond in de duinen waargenomen.  
Het betrof hier een paartje; het vrouwtje had een duidelijk lichtere  
kop, het mannetje bezat een smalle zwarte halsband. 
De eerste waarneming werd gedaan door Van Dijk en D.Hoek op 29 maart.  
Over het algemeen werd aangenomen dat we hier te doen hadden met  
ontsnapte exemp1aren, uit een dierenpark of iets dergelijks. Dit is 
natuurlijk het meest waarschijnlijk als men bedenkt dat de Casarca  
een vogel is van streken als Zuid-Spanje, Zuid-Rusland, Noord-Afrika  
en Klein-Azië. 
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Daarom was het voor ons een dubbele verrassing toen we ontdekten  
dat de Casarca's tot broeden waren gekomen (waarschijnlijk in een  
verlaten konijnenhol). 
Dit ontdekten we, toen we op zaterdag 31 mei, 's morgens om 6 uur  
door het duin fietsten, op weg naar onze inventarisatiegebieden. We  
zagen het mannetje waakzaam op een lage duintop zitten, terwijl  
het vrouwtje met de jongen het fietspad overstak. We konden de  
jongen toen nog niet tellen daar de vogels nog op een afstand van  
ca 50 m zaten. Maar nadat we voorzichtig nog enkele tientallen  
meters genaderd waren, zagen we onze vriend W. van Duyn roerloos  
achter een bosje staan op ca 15 m afstand van de steeds verder  
trekkende Casarca-moeder met haar jongen. Van Duyn zei dat hij 7  
jongen had kunnen tellen. 
De jongen werden naarstig door het vrouwtje naar een bosje met  
dichte onderbegroeiing geloodst, zodat ze niet meer te zien waren.  
Hierop kwamen de beide ouders terug naar het fietspad en voerden  
een afleidingsmanoeuvre uit door voor ons uit met de vleugels over  
het fietspad te slepen. 
We hebben onmiddellijk het gebied waar de jongen zich bevonden,  
verlaten, de ouders lokten ons ca 100 m van de jongen weg, al  
vleugelslepend over het fietspad. Daarna ging het vrouwtje terug  
naar de jongen. Het mannetje vloog steeds laag over onze hoofden,  
telkens gô-gôk roepend. Op grotere afstand hebben we toen gezien  
hoe de beide vogels steeds verder trokken naar de polder. Het ter- 
rein waar de vogels doortrokken hebben we die ochtend niet verder 
geïnventariseerd, om de vogels niet meer te verontrusten. Hopelijk  
hebben ze de polder veilig bereikt en hebben ze daar een goed plekje 
gevonden om hun jongen groot te brengen. 
 

Cramer, W. van Duyn , Glasbergen, Kasteel. 
 
Nog vermeldenswaard is dat de Casarca' s bij Dhr. Zonneveld aan de  
Hogeweg zijn daar nog alle aanwezig. 
 
Onderzoek naar de samenstelling van mezentroepen.  
 
Vanaf begin januari werd regelmatig waargenomen in het Zuid-Hollands 
Landschap en in de Staatsbossen. 
In het Z.H.L. werd gedurende de wintermaanden slechts één groep van 
betekenis gezien, die zich vrijwel steeds op dezelfde plaats con- 
centreerde. 
Deze groep bestond uit ongeveer 35 koolmezen, 1-4 pimpelmezen en  
enkele glanskopmezen. Ook werden een tiental goudhaantjes en een 
boomkruiper bij de mezen waargenomen. 
De begroeiing van het terrein waar de mezen zich ophielden, bestaat  
uit oude beuken met als onderbegroeiing slechts enkele kleine ber- 
ken en wat braambosjes. Bij storing vlogen de mezen steeds naar  
een nabijgelegen berkenbosje wat vrij dicht is. 
Onder de beuken lag een dik bladerdek, welke als voedselbron voor  
de kool- en glanskopmezen diende. Het pimpelmeesje werd echter niet  
één maal op de grond aangetroffen! 
Het fourageren van de mezen op de grond is een grappig gezicht.  
Van een afstand ziet men alleen maar wat bladeren bewegen en het  
lijkt dan wel of de bodem leeft. Het heeft er dan veel van weg of  
elke vierkante centimeter door de mezen op voedsel wordt onder-  
zocht. 
In de Staatsbossen werden 7 soorten in groepsverband waargenomen: 
Koolmees, pimpelmees, kuifmees, zwarte mees, staartmees, goudhaantje en 
Boomkruiper. 
Er werden in het totaal 35 groepen geteld, het gemiddelde aantal ex. 
was 6 per groep. 
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