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DODE VOGELS OP HET STRAND 
 
Voor de derde maal een overzicht van mijn strandactiviteiten nl. het vast-
stellen van de soorten en de aantallen van voor de kust verongelukte vogels 
welke terecht komen op Noordwijkse strand tussen de strandpalen 80 en 76.  
Nu aan de beurt het winterhalfjaar 71/72. Voor de vijf winterhalfjaren tussen 
1966 en 1971 verwijs ik naar "De Strandloper" no.1 2e jaargang 1970 en no.2 
3e jaargang 1971 (d.w.z. het juninummer van 1971 waar nr.3 op staat, maar in 
feite nr.2 Is!!) 
Ook deze keer werden tussen september en april weer diverse soorten gevonden 
t.w. 18 soorten. Een normaal aantal gedurende de laatste jaren. Het aantal 
vogels echter, en dat is zeer verheugend, is aanzienlijk gedaald. Een daling 
die vorig jaar reeds begon en zich dit jaar voortzette. Dit jaar is het aan-
tal met de helft afgenomen tot een aantal van 31 exx zoals de volgende tabel 
laat zien: 
 
jaar          : 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 totaal 
aantal exx    :  100  125   83  109   58   31  506 
aantal soorten:   23   24   18   22   21   18   44 
 
Nog duidelijker dan deze getallen wordt het indien men bedenkt, dat van 
ongeveer de helft van het aantal soorten per jaar slechts één enkel exem-
plaar gevonden wordt, hetgeen dan een normale sterfte voor die soorten 
genoemd mag worden. Deze sterfte zal n.l. altijd blijven bestaan. 
Of een jaar, wat betreft vogelsterfte, slecht of normaal is, wordt 
voornamelijk bepaald door de aantallen karakteristieke zeevogels als zeekoet 
en alk, de meeuwensoorten en ook de fuut dus hooguit een tiental 
vogelsoorten. En deze aantallen worden dan weer bepaald door de volgende 
omstandigheden. 
 
De weersgesteldheid 
Slecht weer, storm en vorst, eisen vaak een zware tol. Onder die barre 
omstandigheden zijn de vogels meestal genoodzaakt naar gebieden met beter 
weer te trekken en tijdens deze trek eist uitputting, hetgeen vaak een gevolg 
is van ondervoeding, vele slachtoffers. Ze kunnen dan letterlijk dood uit de 
lucht vallen! Een doodsoorzaak die we niet in de hand hebben en van jaar tot 
jaar verschillend is. De laatste 2 winters zijn zacht geweest en ongetwijfeld 
heeft dit tot deze lage cijfers bijgedragen. 
 
De aanwezigheid van voedsel 
De winters zijn wat dat betreft voor alle vogels kritiek. Voedselgebrek als 
doodsoorzaak is niet duidelijk bij de strandvondsten te constateren, maar zal 
ook elk jaar in verschillende mate bijdragen. Hoewel we deze doodsoorzaak 
misschien niet in de hand hebben, kunnen we toch de voedselvoorraden veilig 
stellen door rijke voedselgebieden tot het uiterste te beschermen. Daarbij 
gaan mijn gedachten wat Nederland betreft natuurlijk naar het Waddengebied, 
dat nog altijd van diverse zijden bedreigd wordt. 
Denkend aan de bescherming van het Waddengebied, herinner ik me steeds weer 
die actie van een aantal jaren geleden om "LOS HINOJOS", een gedeelte van de 
Marismas, een rijk moerasgebied in Zuid-Spanje, te beschermen tegen de 
industrialisatie. Een actie met veel succes en ook door Nederland sterk 
gesteund. En terecht!: Maar hoe is dat te rijmen als ons Waddengebied zo 
sterk bedreigd BLIJFT? 
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Na dit kleine dwaalspoor een derde oorzaak die voor mij de aanleiding was  
om deze tellingen te doen. 
 
De verontreiniging door olie op zee 
Een doodsoorzaak die wij vrijwel geheel in de hand hebben. Hoewel nog enkele 
in een olielaag gehulde meeuwen zijn gevonden, is de hoeveelheid olie op 
het strand dit laatste jaar zo klein en de sterfte daardoor zo gering geweest 
dat ik de beste verwachtingen heb voor de komende jaren. 
Dat is een verheugend feit. 
 
Tenslotte nog iets dat de aantallen gevonden dode vogels bepaald en dat 
is de grootte van de vogelpopulatie. Bij een afname van de vogelpopulatie 
zal ook de aantallen vondsten achteruitgaan. Die populatieafname schijnt 
te bestaan. Het is dus niet te hopen, dat dat de verklaring is voor het 
kleine aantal vogels dat dit jaar op het strand gevonden is. 
 
De volgende tabel geeft dan het overzicht van het afgelopen winterhalfjaar, 
hetgeen een totaal geeft van 31 exx verdeeld over 18 soorten. 
Bij mijn bezoeken aan Noordwijkse strand buiten de 4 km en gedurende het 
hele jaar werden nog een fitis, een kuifeend en een grauwe gans gevonden, 
waardoor het aantal soorten, sinds 1966 gevonden, gekomen is op 66 soorten. 
 

fuut 1 kokmeeuw 1 
roodhalsfuut 1 drieteenmeeuw 4 
noordse stormvogel 2 alk 2 
blauwe reiger 1 zeekoet 4 
meerkoet 1 Zwarte kraai 1 
scholekster 1 koperwiek 1 
grote mantelmeeuw 1 merel 1 
zilvermeeuw 3 spreeuw 2 
stormmeeuw 3 vink 1 

 
(27 sept. 1972: Helaas vliegen vandaag weer drie kleine mantelmeeuwen 

    over de zeereep waarvan de buiken bruinzwart gekleurd  
    zijn door de olie) 

 
H. v.d. Linden 

 
---------------- 

 
JAARVERGADERING op MAANDAG 5 FEBRUARI 1973 in DE RANK aan de Golfbaan  
aanvang 20.00 uur 
Dia's en film van Vlielandexcursie 
 

---------------- 
 
GIRONUMMER 2573795 voor overmaken van contributie en donatie.  
t.n.v. penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk" 
 
"Het Vogeljaar" is een uitgave van Stichting Het Vogeljaar. Verschijnt 
tweemaandelijks. Een tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming. 
Abonnement kost ƒ 5,50 per jaar. 
"De Strandloper" is de kwartaaluitgave van de activiteiten van onze 
Vereniging. Voor leden en donateurs GRATIS.  
Dit om verwarring te voorkomen. 
 
 
 




