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Bestuursmededelingen 
 
Excursie: 
Op zaterdag 23 mei a.s. 's avonds hebben we een "vogelzang" ex- 
cursie in het bos van het landgoed Offem. 
Aan deze rondleiding kan alleen worden deelgenomen door leden en  
donateurs van onze vereniging. 
We komen bij elkaar bij de ingang aan de Nieuwe Offemweg en ver- 
trekken vandaar om 19.00 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, 
 
Waarnemersbijeenkomst: 
De bijeenkomst voor waarnemers is voor de maand juni vastgesteld 
op vrijdagavond, 12 juni. 
Voor deze vergadering gaan we naar de familie Vink, Boerhavelaan 58, 
Leiden (tegenover het acad. ziekenhuis). 
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Vreemde Vogels 
 
Zoals de meeste lezers, heb ook ik een verlanglijstje met min of  
meer zeldzame en zelfs algemene vogelsoorten, waarmee de eerste  
ontmoeting nog moet volgen. In de afgelopen maanden zijn een aantal  
van deze wensen in vervulling gegaan en de manier waarop dit gebeur- 
de deed me dit stukje schrijven. 
Om nieuwe soorten vogels te zien en te leren kennen, kunnen we ze 
natuurlijk opzoeken op die plaatsen, waar ze algemeen voorkomen,  
hetzij in hun broedgebieden, hetzij in hun winterverblijfplaatsen,  
en vakanties lenen zich daar uitstekend voor. Helaas doe je dat  
slechts 'n enkele keer per jaar. Maar opwindender is het om deze  
vogels vlak bij huis bij toeval tegen te komen. Dat we aan de kust  
wonen, maakt deze kans groot; we liggen n.l. op de belangrijkste  
trekroute van onze zonzoekende vrienden en kunnen vele soorten te  
zien krijgen, vooral in voor- en najaar. Daarvoor zijn echter vele  
duin- en strandwandelingen noodzakelijk. 
De waarnemingen waarover ik wilde schrijven zijn echter niet bij  
toeval gedaan. Regelmatig hoor je tijdens een praatje met een an- 
dere vogelaar :"Joh, als je die of die vogel wilt zien, moet je naar  
die of die plaats gaan; daar heb ik hem al verscheidene malen ge- 
zien". En legio zijn de keren dat ik op die en die plaats 
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vergeefs heb gezocht. Maar nu, binnen betrekkelijk korte tijd, is het 
me vier maal wel gelukt na zo'n tip. 
De eerste was de paarse strandloper, iedere winter aanwezig op de  
pieren bij IJmuiden, maar op het strand zelden waargenomen. Volgens  
enkele leden van de vereniging zat er al een hele week een exem- 
plaar op Noordwijks strand, iets ten noorden van de vuurtoren. Dus  
's avonds na het eten (in augustus kan dat) eropaf, en werkelijk,  
hij zat er nog steeds. 
Ongeveer twee weken later excursie naar de Knardijk. Bij Muiderberg  
moest al vele weken een flamingo verblijven. Hoewel niet van alle 
waarnemingen, welke de laatste tijd geregeld gedaan worden, gezegd  
kan worden of het zuiver wilde dan wel ontsnapte vogels zijn, moet  
het toch een interessante belevenis zijn zo'n sierlijke vogel in  
de vrije natuur tegen te komen. En werkelijk, we hebben 'm prachtig  
kunnen waarnemen. 
Toen ik tijdens deze excursie hoorde van de aanwezigheid van een 
zwartkopmeeuw die zich al een week lang ophield op Noordwijks  
strand verwachtte ik niet, deze óók te ontmoeten. Na een paar dagen  
ging ik toch eens kijken en het geluk was met mij: de zwartkopmeeuw  
was er nog steeds. 
Enkele maanden later hetzelfde: de hier zeldzame appelvink was ge- 
zien in Leeuwenhorst, dus er op af. Hoewel bij deze soort sprake was  
van een kleine invasie naar het westen, stond ik er toch wel van te  
kijken, dat mijn bezoek ook deze keer niet voor niets was geweest.  
Het merkwaardige van deze waarnemingen is, dat het alle min of meer 
zeldzame gasten betrof, welke zich langere tijd op dezelfde plaats 
ophielden. Hoewel dit verklaard kan worden door de aanwezigheid van 
een geschikt biotoop en van voedsel, was ik dit niet gewend. 
Voor de paarse strandloper is trouwens het biotoop ook niet gewoon,  
deze heeft zeker de voorkeur van pieren. Opmerkelijk is wel, dat  
enkele maanden later nogmaals een ontmoeting met deze grappige  
strandloper plaats vond; dit exemplaar was echter de volgende dag  
reeds doorgevlogen. 
De waarneming van de zwartkopmeeuw heeft me nog iets geleerd boven- 
dien. Als ik het strand bezoek, dan is het gewoon dat er vele kok- 
meeuwen aanwezig zijn, die flink wat voedsel kunnen vinden tussen  
de schillen en de dozen, die menig badgast zo nodig denkt te moeten 
achterlaten. En aangezien een kokmeeuw maar doodgewoon een kokmeeuw 
is, heb ik er meestal weinig aandacht voor. Als er dan een zwartkop- 
meeuw tussen zit, welke niet zò opvalt tussen de kokmeeuwen, is de kans 
groot, dat deze over het hoofd (of liever over de kop) wordt ge- 
zien. Op zoek naar die zwartkopmeeuw, heb ik dan ook alle kokmeeuwen 
aangekeken, totdat ik in een van de laatste meeuwen op het strand  
duidelijk de zwartkopmeeuw herkende. En het is niet bij die ene  
waarneming gebleven. 
Sindsdien schenk ik weer meer aandacht aan de doodgewone vogels als 
meeuwen, spreeuwen en mussen, niet alleen om de kans op een bijzondere 
waarneming te vergroten maar ook omdat deze vogels toch altijd in- 
teressant blijven om te zien. 
 
       H. v.d. Linden 
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Schandaal in Italië: Vogelvangst weer toegestaan!! 
 
Kort voor de opening van het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970, 
in februari in Straatsburg, is een door de Italiaanse regering voor- 
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