
een vergissing van een jonge uil. In sommige braakballen was ook  
het vogelmaagje terug te vinden, waarin soms vele kleine steentjes  
zaten. Ook bevatten verschillende braakballen veel gras. 
Het is wel opvallend, dat 's winters meer vogels dan muizen gegeten  
worden; ook de kevers laten het ' s winters afweten. 
Het is interessant om na te gaan, of er grote verschillen zijn in  
het voedsel van onze broedvogels en onze doortrekkers in de winter- 
maanden. 
Ik houd me daarom nog steeds aanbevolen voor nieuwe vindplaatsen  
van braakballen, ook van andere uilensoorten, b.v. de bos- en de  
steenuil. 
 

Wim van Duyn 
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Verslag van het asiel van 1 januari tot en met 25 augustus 1970 
 
In het asiel werden de hierna volgende vogels binnen gebracht: 
 
1 scholekster  1 purperkoet, gekortwiekt, dus ontsnapt 
3 waterhoentjes  1 heggemus 
7 alken  1 papegaaiduiker 
1 dodaars  1 fazant 
1 kolgans  1 kleine mantelmeeuw 
1 houtduif  1 aalscholver 
1 mantelmeeuw  1 tuinfluiter 
3 zwarte zeeëenden 11 merels 
3 zilvermeeuwen 32 zeekoeten 
5 huismussen  1 houtsnip 
2 kauwen  7 spreeuwen 
1 blauwe reiger 10 futen 
1 torenvalk  7 wilde eenden 
1 nestjong groenling  1 roodsnaveleend, Netta peposaka, een 
8 kokmeeuwen  soort krooneend uit Zuid Amerika 
7 meerkoeten  1 kerkuil 
3 stormmeeuwen  1 noordse stormvogel 
1 roerdomp  2 jan van genten 
1 kramsvogel  5 gierzwaluwen 
1 sierduif  1 koekoek 
2 zwarte kraaien  1 buizerd 
   4 turkse tortels 
 
Totaal aantal binnengekomen vogels 145 stuks. 
 
Weer in vrijheid konden worden gesteld: 

 
4 wilde eenden  1 jan van gent 
2  futen  1 huismus 
2 kokmeeuwen  1 kleine mantelmeeuw 
1 spreeuw  1 tuinfluiter 
1 roerdomp  6 meerkoeten 
1 turkse tortel  1 sierduif 
1 zilvermeeuw  1 zwarte zeeëend 
1 torenvalk  1 heggemus 
1 waterhoen  2 kauwtjes 
1 zwaan  1 gierzwaluw 
2  merels  1 zwarte kraai 
1 kerkuil   
 
In totaal konden in vrijheid worden gesteld 34 vogels. 
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Een jan van gent werd naar het dierenpark in Wassenaar gebracht. Het  
was een stookolieslachtoffer. 
Nog enkele bijzonderheden over de binnengebrachte vogels. 
Allereerst de roerdomp; deze vogel werd tijdens de sneeuw van af- 
gelopen winter aangetroffen op de terreinen van de Van den Berg- 
stichting in uitgeputte toestond. Nadat hij door ons was opgehaald,  
is hij direct gevoerd met vis en enkele uren later was hij weer  
aardig opgeknapt. Na een verzorging van 8 weken kon hij weer in vrij- 
heid worden gesteld. Hij is toen in samenwerking met de heer Deelder  
naar de Nieuwkoopse plassen gebracht. 
De kerkuil werd binnengebracht op 23 februari j.l. Hij was in ster- 
vende toestand gevonden op de Voorstraat in Noordwijk-binnen. On- 
middellijk werd hij volgestopt met kipafval, waardoor hij desavonds  
al weer aardig was opgeknapt. Na nog een dag in het asiel verzorgd  
te zijn, kon hij de volgende avond weer worden losgelaten. 
Ook is nog binnengebracht een torenvalk, die werd gevangen in een van  
de flats bij de vuurtoren. Ook deze vogel kon na een dag verzorging  
weer worden vrijgelaten. De vogel was geringd; na opgave van het ring- 
nummer aan het Vogeltrekstation te Arnhem bleek dat de torenvalk in  
juni van dit jaar geringd was als nestjong te Budel (Noord-Brabant). 
Momenteel zitten er in het asiel nog een fazant en een Buizerd.  
Deze buizerd is door jongens die met vakantie in Duitsland waren,  
gevonden langs de weg, gewond door een schot hagel. 
De jongens hebben hem laten verzorgen door een dierenarts. 
 

J. Hoek. 
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Het is nog goed vogelen in de A.W. 
 
Dat het Amsterdamse Waterleidingduin nog steeds een vogelrijk ge- 
bied is, bewees een morgen vogelen aldaar van ondergetekenden op 
5 mei j.l. weer eens te meer. Het was op deze Bevrijdingsdag zonnig  
weer, een beetje wind, maar niet hinderlijk. Bij het betreden van bet 
terrein (ingang Bexlaan) wordt men meteen welkom geheten door een  
jubelend vogelkoor. De meeste inheemse zangers zijn hier aan de duin- 
rand te beluisteren. Langs het pad dat naar het infiltratiegebied  
voert, is ook de kleine bonte specht nogal eens waar te nemen. Bij  
het naderen van het bewuste infiltratiegebied werden we reeds ge-
confronteerd met groepen overtrekkende sterns, visdiefjes en zwarte  
sterns, kennelijk op weg naar hun broedgebied. Ons doel was de gro- 
te plas die midden in het nieuw klaargekomen infiltratiegebied ligt.  
Op en langs deze plas zijn altijd leuke dingen te zien, zoals b.v.  
in voor- en najaar de roodkeelduiker. De bewuste morgen konden we  
ook weer genieten van vogels van allerlei pluimage, zoals: oeverloper, 
braamsluiper (in een bosje langs een oever), twee krakeenden in  
zomerkleed (een paartje), overvliegende aalscholvers, een blatende 
watersnip. De schitterende baltsvlucht van deze vogel was steeds weer  
te zien en te horen. Ook hier weer veel groepen overtrekkende sterns.  
Weer visdiefjes en zwarte sterns, totdat er drie vogels kwamen aan- 
vliegen met een rustiger vleugelslag, nogal licht en met een niet  
zo sterk gevorkte staart. Grote sterns was de eerste gedachte, die  
hadden we nog niet gezien die morgen. Op het moment echter dat de vo- 
gels boven ons vlogen, lieten zij een zeer kenmerkend en voor ons  
vreemd geluid horen. Het klonk ongeveer als kurruk-kurruk. De reactie  
was onmiddellijk: onthouden die roep, want dit is wat bijzonders.  
Met de neus in kist bleek al spoedig dat dit niet anders dan lach- 
sterns geweest konden zijn. Nogal gelijkend op grote sterns, echter  
minder gevorkte staart, geluid: kwurruk of kreewek, doortrekker van  
eind april tot half mei, lazen we. Een waarneming waarmee we erg in  
onze nopjes waren. De lachstern broedt een enkele maal in ons land, o.a. 
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