
zwarte zeeëend 1 ex, een stookolieslachtoffer, dat we ontvingen 
in april. Het verenkleed is nu in vrij goede conditie. De vogel heeft  
net de rui achter de rug. Misschien dat dit het eerste stookolieslacht- 
offer wordt, dat weer in vrijheid kan worden gesteld. 
 

D. Hoek 
--- - --- - --- - --- - --- 

Aankomstdata zomergasten. 
 
Voor de tweede maal werd in het voorjaarsnummer van de Strandloper  
een aparte pagina toegevoegd, welke was bestemd voor het invullen van  
de eerste waarnemingen van de zomergasten. Ook nu weer werd een sta- 
pel gegevens ontvangen, waaruit de vroegste waarnemingen werden opge- 
diept. 
Hieronder volgen de data van de eerste en tweede waarnemingen: 
soort          1e datum plaats     waarn.    2e datum plaats         waarn. 
tjiftjaf 28-3 Leeuwenh. Pas  2-4 Oegstgeest Pas 
boompieper 28-3 Noordduin v.Duyn 11-4 Noordduin v.Dijk 
paapje 24-4 Noordduin v.Dijk    
fitis  7-4 Warmond v.Duyn  7-4 Offem Pas 
rietzanger 19-4 Heempark Pas 22-4 Nw.Leeuw.h. v.Dijk 
gekr.roodstaart  9-4 Noordduin v.d.Linden 12-4 Offem Pas 
gele kwikstaart  8-4 strand Pas  9-4 Noordduin v.d.Linden 
visdief 13-4 over zee Pas 14-4 over zee v.Dijk 
grote stern  1-5 over zee v.Dijk    
tapuit  3-4 Noordduin Glasbergen  6-4 Groningen v.Dijk 
zwartkop 18-4 Z.H.L. v.Dijk 24-4 Noordduin v.Duyn 
tortelduif 24-4 Noordduin v.d.Linden 25-4 Noordduin v.Duyn 
tuinfluiter 24-4 Noordduin Glas,Cramer  1-5 Noordduin v.Duyn 
nachtegaal 20-4 Noordduin Pas,J.Hoek 21-4 Z.H.L. v.Dijk 
grasmus 17-4 Noordduin Cramer 23-4 Noordduin Pas 
huiszwaluw 18-4 Zuidduin Cramer 21-4 Noordduin v.Dijk 
oeverzwaluw 22-4 strand v.Dijk    
zwarte stern  2-5 en 4-5 strand,noordwaarts,v.Dijk  
gierzwaluw 24-4 Noordduin Pas 29-4 Noordw.binnen Cramer 
koekoek 21-4 Offem Cramer 21-4 Z.H.L v.Dijk 
gr.vliegenvanger 24-4 Noordduin Cramer  1-5 Noordduin Glasbergen 
wielewaal 11-5 Z.H.L v.Dijk    
bosrietzanger  5-5 Z.H.L. v.Dijk    
sprinkhaanrietz. 20-4 Noordduin v.Dijk,Pas    
dwergstern 23-4 over zee v.Dijk    
braamsluiper 25-4 Nw.Leeuw. idem  3-5 Noordduin v.Dijk 
Grauwe klauwier  9-5 Noordduin idem    
 
De grauwe klauwier werd vorig jaar het eerst waargenomen op 24-4, ook  
in de noordduinen. 
Wanneer men deze data vergelijkt met die van 1970 is er niet veel 
verschil waar te nemen. Ruim 50% van de soorten werd met minder dan  
5 dagen verschil genoteerd. 
Opgemerkt moet worden dat de meeste waarnemers alleen in het weekend 
kunnen kijken en dat zodoende de indruk gewekt wordt dat alle vogels 
in het weekend arriveren, 
Misschien krijgen we in 1972 nu eens een bijzonder vroeg voorjaar.  
In ieder geval worden dan uw waarnemingen weer verwacht bij D. Pas-
schier. 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Broedvogels Nieuw Leeuwenhorst 1971 
 

Ook dit jaar werd het noordelijk gedeelte van het landgoed Nieuw 
Leeuwenhorst weer (geïnventariseerd op broedvogels. De waargenomen zang-
vogels werden op een kaartje ingetekend. Als de vogel 3 of meer keren 
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