
Uit onderstaande tabel kan men aflezen welke soorten veel of wei- 
nig bij elkaar gezien werden. 
 
koolmees           

pimpelmees           

kuifmees          - veel bij elkaar 

zwarte mees          - vrij veel bij elkaar 

staartmees          - vrij weinig bij elkaar 

goudhaantje          - weinig bij elkaar 

boomkruiper          - zelden bij elkaar 
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De afkortingen onder de tabel spreken wel voor zichzelf, hoop ik.  
Uit deze tabel blijkt o.a. dat de boomkruiper het meest werd aan-  
getroffen met soortgenoten en goudhaantjes, vrij weinig met kool- en 
pimpelmezen. Misschien dat hier verschil in voedsel de oorzaak is.  
Als we nu de mezen in het Z.H.L. en in de Staatsbossen vergelij- 
ken, valt het op dat de mezentroepen in de Staatsbossen niet aan een 
bepaalde plaats gebonden zijn. Dit komt waarschijnlijk doordat in de 
Staatsbossen geen plaatsen voorkomen met een sterk afwijkend bio- 
toop. 
Natuurlijk kunnen we na de eerste maanden dit onderzoek nog niet  
afgesloten noemen, er blijven nog vele vragen over, b.v.: 
-waarin onderscheidt het terrein met oude beuken in het Z.H.L.  
 zich van andere plaatsen om deze vrij grote mezentroep gedurende  
 de wintermaanden vast te kunnen houden? 
-slapen de mezen ook in troepen? 
-zo ja, waar? 
In de komende tijd zullen we proberen het antwoord hierop te vinden. 
 

D. Passchier  
D.M. Hoek. 
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Inventarisatie jeugdleden. 
 
De jeugdleden van onze vereniging zijn dezer dagen met elkaar be- 
gonnen aan een inventarisatie van de polders rondom Noordwijk. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling deze zomer het gierzwaluw–  
onderzoek voort te zetten, de meeste jongelui voelden echter meer  
voor een wat uitgebreider onderzoek. Dit is dan bovengenoemde in-
ventarisatie geworden. 
De bedoeling is een overzicht te verkrijgen van de vogels die in  
het open veld rondom Noordwijk broeden. Het gaat hier voornamelijk  
om soorten als: kievit, scholekster, tureluur, graspieper, kwikstaar- 
ten, geelgors, veldleeuwerik, etc. 
We hopen dat we de resultaten van dit onderzoek t.z.t. kunnen ge- 
bruiken voor een publicatie over de vogels van Noordwijk. Het ligt  
n.l. in de bedoeling, op het moment dat voldoende gegevens voor- 
handen zijn, een dergelijk overzicht te maken. 
Naast de gegevens die de jongelui nu gaan verzamelen, is van de vol- 
gende terreinen ook nog weinig bekend: 
Zuidduinen, duinterrein van Radio Nora, terreinen van Sancta Maria. Mochten 
er leden zijn die interesse hebben in het verzamelen van gegevens van deze 
terreinen, of deze reeds bezitten, dan horen wij dit graag van u. 
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Ook wat betreft de waarnemingen en het voorkomen in Noordwijk van  
voor 1940 is nog niet veel bekend. Er zijn wat gegevens te halen  
uit "De vogels van Kennemerland", gepubliceerd in het Strijbosnum- 
mer van het Vogeljaar; "De vogels van Noordwijk" van Verwey in de  
Levende Natuur (1917) en een enkele oudere publicatie. Om echter een  
enigszins compleet overzicht te krijgen, zou het goed zijn dat de  
oudere leden wat van hun aantekeningen en herinneringen op schrift  
stelden. 
We zijn zo wel wat afgedwaald van de jeugdleden maar dat is niet zo  
erg misschien. 
In ieder geval: succes met jullie onderzoek!! 
 

W. Baalbergen 
 

----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^---- 
 
Winter- en voorjaarsactiviteiten rondom het asiel. 
 
Op 2 januari 1969 werd ons asiel in gebruik genomen, nadat er eerst  
door verschillende leden ijverig was getimmerd en gemetseld. 
Op die dag werden er een bosuil, die al enige weken bij mij thuis  
was verzorgd, en een stormmeeuw, die ten gevolge van landbouwvergif- 
ten aan verlammingsverschijnselen leed, heengebracht. Eveneens nog: 
2 kokmeeuwen, waarvan 1 in zeer slechte toestand, 
3 futen 
2 alken 
2 zeekoeten. 
Van 3 januari tot 16 februari de volgende stookolieslachtoffers: 
13 zeekoeten (1 gebrilde vorm) 
 1 parelduiker 
 1 alk 
 1 zwarte zeeëend 
 1 fuut. 
Van 17 februari t/m 21 februari, toen op de Waddeneilanden een ware 
olieramp heerste, werden de volgende stookpieten binnengebracht: 
16 zwarte zeeëenden 
14 zeekoeten (1 gebrild)  
 1 fuut 
 1 alk 
 3 roodkeelduikers 
 1 tureluur. 
In de periode die hierop volgde werden nog gebracht: 
 5 zeekoeten 
 1 zwarte zeeëend. 
Van al deze stookolieslachtoffers kon er niet een in leven worden  
gehouden. Wel gingen verschillende zeekoeten en zeeëenden over tot  
eten, voornamelijk van vis, maar de binnengebrachte futen waren zeer 
moeilijk aan het eten te krijgen. 
Er werden nog diverse andere slachtoffers binnengebracht, te weten: 
3 tamme duiven 5 spreeuwen 
2 turkse tortels 1 goudhaantje 
1 tamme Javaanse tortel 2 grauwe ganzen 
1 kokmeeuw 1 vink 
1 stormmeeuw 2 reigers 
1 koperwiek 1 meerkoet 
1 dodaars 2 merels 
2 middelste zaagbekken 1 wintertaling 
1 veldleeuwerik 1 kauwtje 
1 torenvalk 1 Jan van Gent 
1 zwarte kraai 1 waterral 
1 tapuit  
Van 1 januari tot en met 30 april konden de volgend vogels worden 
losgelaten: 
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