
(nog levend) vond. De determinatie was in eerste instantie algemeen: 
Buizerd. Bij het prepareren (de vogel stierf na enige dagen) ontdek- 
te Moerkerk pas dat de vogel een wespendief was. Hierbij moet wel  
worden aangetekend dat de determinatie in de hand er bepaald niet 
gemakkelijker op wordt. Bij het bekijken van de collectie roofvogels  
in het museum te Leiden zijn we daar wel achter gekomen. 
Het derde geval betreft de waarneming van in totaal ca 300 buizerds,  
die in groepen van 75-80 ex. op 1 sept. 58 in zuidoostelijke rich- 
ting over Noordwijk trokken. Gezien de tijd van het jaar kunnen ook  
deze vogels wespendieven geweest zijn. 
Besluitend is het waarschijnlijk dat er hier meer wespendieven door- 
trekken dan op het eerste gezicht lijkt. In elk geval is het gewenst  
dit najaar wat extra op doortrekkende "buizerds" te letten. 
 

W. Baalbergen 
 
Naschrift Redactie: 
 
Het blijft nog steeds een discussiepunt of doortrekkende buizerds  
in september al dan niet wespendieven zijn. Prof. K.H. Voous heb ik 
desgevraagd horen beweren (27-12-66) dat hij alle grote groepen bui- 
zerdachtige roofvogels in september voor wespendieven  hield. Hij twij- 
felde aan de betrouwbaarheid der waarnemers in dit opzicht. Mijns  
inziens kan men dit zo scherp niet stellen. Enorme aantallen bui- 
zerds werden ook op 1 sept. 1958 bij Harderwijk waargenomen door  
mensen die zeer goed ook de wespendief kenden. Zelf nam ik op 10  
sept.1968 boven Ermelo 43 buizerds in één groep waar. Hoewel ik die  
zomer de wespendief vaak had gezien, lukte het me niet er één uit  
te halen. 
Behalve de door de heer Baalbergen genoemde kenmerken lette men op  
kleine verder uitstekende kop, de tragere vleugelslag en de geheel  
horizontaal gehouden vleugels in de zweefvlucht. Dit laatste in tegen- 
stelling, tot de buizerd die de vleugels licht omhoog houdt.(JvD) 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Waarnemingen 
 
Noordse stormvogel  7,8,9,10,17-4 resp.1,4,5,1 en 1 ex dood op 
   Strand               V.d.Linden/v.D. 
Jan van gent  1 ex  8-4 dood bij vuurtoren v.Dijk 
Zomertaling  2 ex  5-4 Z.H.L. v.Dijk 
Slobeend  4 ex 10-4 Bronsgeest Smit 
Toppereend  1 ex  5-4 Z.H.L. v.Dijk 
Zwarte zeeëend 10 ex  7-4 in zee v.d.Linden 
Middelste zaagbek ♂  2 ex 12-4 over zee,noordwaarts v.Dijk 
Bergeend 17 ex 13-5 idem     idem idem 
  1 ex 30-5 idem     idem idem 
Casarca  1 ex 12-4 Nora,zuidwaarts idem 
  1 ex 12-5 Duinweg,noordwaarts idem 
Grauwe kiekendief ♂  1 ex 24-4 Noordduin v.d.Linden 
Torenvalk  1 ex 11-4 Noordduin idem 
  1 ex 18-4 idem idem 
  2 ex  5-5 Noordduin Glasbergen 
Steenuil  2 ex 19/20-5 Puik en Duin Smit 
  1 ex 24-5 Noordduin v.d.Linden 
Bosuil  broedgeval op Z.H.L. op 13 mei  
  uitgevlogen, 4 jongen met succes  
  grootgebracht Smit,v.Dijk 
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ransuil  1 ex3/11-4 noordduin,br.gev v.d.Linden 
  1 ex 26-4 kraaierslaan,br.gev Smit 
  1 ex  3-5 P.Florisdal,br.gev. Smit 
  2 ex 23-5 nabij fietspad,br.gev. Passchier 
  5 ex Juni Nw. Leeuwenhorst,br.gev. V.Dijk 
  1 ex 30-5 Noordduin v.d.Linden 
strandplevier 19 ex 30-5 boven zee,noordwaarts v.Dijk 
zilverplevier  5 ex 13-5 idem      idem idem 
 87 ex 15-5 idem      idem idem 
steenloper  1 ex 16-4 dood op strand idem 
  2 ex 15-5 strand idem 
rosse grutto  1 ex  9-4 strand v.d.Linden 
  1 ex 25-4 bollenveld Idem 
oeverloper  1 ex  7-5  over strand Smit 
drieteenstrandloper 15 ex  8-4 strand v.Dijk 
groenpootruiter  2 ex 15-5 boven zee,noordwaarts idem 
drieteenmeeuw  1 ex  1-4 op strand,olie v.d.Linden 
  1 ex  3-4 idem,maar geen olie v.Dijk 
zwarte stern 10 ex  6-5 de klei Passchier 
visdiefje  8 ex  6-4 boven zee v.Dijk 
  2 ex 11-4 Noordduin,noordwaarts Glasbergen 
dwergmeeuw  4 juv 15-5 boven zee,noordwaarts v.Dijk 
  2 ad 31-5 idem      idem       Moerkerk,v.Dijk 
beflijster  3 ex  6-4 Boerenburg v.Dijk 
  1 ex 14-4 Langeveld v.d.Linden 
Zwarte roodstaart  4 waarnemingen van 1 en 2 ex in de Noordduinen 
   en het Dobbelmanduin Smit,v.d.Linden 
rietzanger  1 ex 23-4 Noordduin v.d.Linden 
  1 ex5/23-5 idem       idem 
fluiter ♂  1 ex 31-5 tot 11-6 Z.H.L. v.Dijk 
vuurgoudhaantje  1 ex 14-4 Noordduin Glasbergen 
  1 ex8/11-4 Noordduin v.d.Linden 
  2 ex 31-5 Z.H.L v.Dijk 
bonte vliegenvanger   1 ex♂  7-5 Noordduin v.d.Linden 
  2 ex  7-5 idem       Moerkerk 
engelse gele kwikst.  2 ex  3-5 idem       Smit 
  2 br.gev. in mei en juni omg Kraaiersl.Smit,Baalbergen 
  2 ex  mei duinweg       Vink,Cramer,Glasbergen 
europese kanarie  1 ex 12-5 Witte raaf v.Dijk 
goudvink ♂  2 ex 12-4 Noordduin Passchier 
                     ♂  1 ex 20-4 idem       v.Dijk 
 
--------- o --------- o --------- o --------- o --------- o ---------  
 
Het ligt in de bedoeling van de redactie het volgende nummer in 
November te laten verschijnen. Dit nummer zal zo mogelijk geheel 
gevuld worden met inventarisatieverslagen. Wil iedereen er zorg voor 
dragen dat de verslagen voor die tijd binnen zijn? 
 
--------- o --------- o --------- o --------- o --------- o ---------  
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