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AVIFAUNA VAN ZUID-HOLLAND 

Het afgelopen seizoen is door een achttal leden van onze vereniging medege- 
werkt aan de samenstelling van de avifauna van Zuid-Holland. Dit onderzoek wordt 
op ongeveer dezelfde wijze gedaan als voor de reeds verschenen avifauna van 
Midden-Nederland. Tevens wordt medegewerkt aan het zogenaamde atlasproject. De 
bedoeling hiervan is - naar Engels voorbeeld - een globaal overzicht te ver-  
krijgen van het al of niet voorkomen der soorten. De inventarisaties zullen  
circa 5 jaar in beslag nemen. 
Door onze mensen is het afgelopen jaar voornamelijk in en om Noordwijk gewerkt. 
Daarbij is het grondgebied van Noordwijk ongeveer voor driekwart onderzocht. Het 
lijkt mij interessant reeds nu te bekijken in hoeverre de gevonden gegevens 
afwijken van de voorstelling die wij er van hadden en zoals deze is vastgelegd in  
de "Vogels van Noordwijk". Als we de lijst eens afgaan, dan valt het volgende op: 

De Torenvalk broedde voor het eerst sinds zeven jaar weer op de toren van de  
N.H. Kerk in Noordwijk-Binnen en bracht vier jongen groot. 

De Kievit komt toch nog meer voor dan wij dachten. Er broedden in het afgelopen 
jaar meer dan 100 paar in de polders rondom het dorp. 

Ook de Tureluur was met meer paren aanwezig dan de 25 die stonden aangegeven. 

Bij het onderzoek is naar voren gekomen dat het Steenuiltje met een viertal  
paren voorkomt. Tot dusver waren slechts 1-2 paren bekend. 

Voor de Huiszwaluw gaf de "Vogels van Noordwijk" 25-50 broedparen aan. Dit aan- 
tal blijkt iets hoger te liggen. Vooral in het Langeveld komen nog vrij veel 
broedgevallen voor. Onder een daklijst van een oude schuur telde ik daar meer dan  
30 nesten. 

Van de Graspieper werden slechts enkele broedgevallen vastgesteld. Het totaal 
aantal zal zeker niet boven de 50 liggen zoals werd verwacht. 

 

 

Het aantal Witte Kwikstaarten echter liet 
een ander beeld zien. Werd het aantal eerst 
op ten hoogste 50 paren geschat, dit werd 
in 1973 zeker overtroffen. Tevens werden 
twee gemengde paren met de Rouwkwikstaart 
vastgesteld. 

De achteruitgang van de Gekraagde Rood-
staart, die al eerder was geconstateerd, 
zet zich door. Het is de vraag of het aan-
tal paren de 10 zoals werd vermeld, nog wel  
wordt gehaald. 

De Braamsluiper blijkt iets meer voor te 
komen dan de maximaal 5 paren die staan 
aangegeven, althans in het vorig jaar. Het 
is echter een vogel die nogal onregelmatig  
als broedvogel optreedt. 

De Grauwe Vliegenvanger is een vogel die 
door zijn verborgen levenswijze niet erg in 
het oog valt. Gezien de verschillende 
broedgevallen die in 1973 aan de duinrand 
werden geconstateerd, komt de soort waar-
schijnlijk nog iets meer voor dan de 10  
paren die werden verwacht. 

De verspreiding van de Geelgors blijkt 
nogal willekeurig te zijn. Komt de soort 
ten zuiden van het dorp zo goed als niet 
voor, in het Langeveld b.v. is de geelgors 
bepaald algemeen. Op elk rietschelfje zit 
daar in het voorjaar een exemplaar te zin-
gen. 

grutto 



-25- 
 
De Groenling is een vogel die in de broedtijd zeer verborgen leeft. Uit de vast-
gestelde broedgevallen blijkt wel dat de soort wat meer voorkomt dan werd aan- 
genomen en zeker boven de 50 paren zal liggen. 

De Ringmus tenslotte komt in het bollenland wat meer voor dan werd verwacht  
en mag gerust een zeer talrijke (meer dan 100 paar) worden genoemd. 

Als, naar wij hopen, volgend jaar het gehele grondgebied van Noordwijk is geïn- 
ventariseerd, zal een nadere beschouwing zeker op zijn plaats zijn. 

W.Baalbergen 
-------------- 

 
HET VOGELASIEL IN 1974 

 
Het afgelopen jaar werden er 193 vogels gebracht, waarvan 25% weer gelost  

kon worden. 
Opvallend was het grote aantal vogels met gebroken vleugels en andere min  

of meer ernstige verwondingen. Het betrof hier vooral Zilver-, Storm- en 
Kokmeeuwen. Voor een groot deel werden deze het slachtoffer van het verkeer. 

Het aantal door olie aangetaste zeevogels viel ook dit jaar mee. Toch werden  
er nog 26 dieren gebracht, waaronder een Kuifduiker. 

In de eerste jaren van het asiel hebben we met alle mogelijke middelen  
getracht deze olieslachtoffers te redden. Het resultaat was echter steeds 
bedroevend. Dit jaar werden dan ook alle met olie aangetaste zeevogels zo snel 
mogelijk uit hun lijden verlost. 
Zeevogels (zoals Zeekoeten, Alken en Zwarte Zeeëenden) brengen het grootste  
deel van hun leven op zee door en komen alleen in de broedtijd aan land. Bij 
gezonde vogels produceert de stuitklier een vette substantie, waarmee de vogel 
zich dagelijks insmeert en zo zijn verenkleed waterafstotend houdt, zodat het  
vaak ijskoude water niet op de huid kan doordringen. Als nu een vogel met olie  
in aanraking komt, klontert het verenkleed samen en kan het water met de huid van 
de vogel in aanraking komen, wat vaak tot gevolg heeft dat hij longontsteking 
oploopt. Eerst zal zo'n aangetaste vogel proberen de olie van zijn verenkleed  
te verwijderen, met als resultaat dat hij hierbij vaak olie naar binnen krijgt  
en zijn maag en darmen aangetast worden. Daarna tracht de vogel zo snel moge-  
lijk de kust te bereiken, maar ook hier is de vogel reddeloos verloren, omdat hij 
hier geen voedsel kan vinden. 

Sinds juni 1972 is men aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
bezig met dit probleem. Men is hier nu zo ver dat men gezonde zeevogels in 
gevangenschap in goede conditie kan houden. Tot voor kort was zelfs dit nog niet 
mogelijk. 

Wilde eenden blijken een grotere weerstand tegen olieaantasting te bezitten. 
Vijf Wilde eenden uit de Boekersloot, waarin na hevige regenval olie was gekomen 
vanuit het riool aan de Losplaatsweg, konden na enige verzorging alle weer in 
vrijheid worden gesteld. 

Ook in de omgeving van Noordwijk werden verscheidene vogels het slachtoffer  
van het "Botulisme". Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, die een  
zeer heftig toxine afscheidt en zich optimaal kan ontwikkelen in water met  
een temperatuur van 27-32o C. Als de temperatuur van het water daalt, verdwijnt  
de bacterie vanzelf. 
Sinds 1970 is sterfte onder de watervogels als gevolg van deze bacterie gecon-
stateerd in Nederland. Ook in Leiden stierven dit jaar tientallen eenden. Het 
water in de singels wordt nog meer opgewarmd omdat het als koelwater voor de 
industrieën wordt gebruikt. Als men tijdig deze vogels vindt, kan een zieke  
vogel vrij gemakkelijk worden genezen. Hij heeft dan allereerst behoefte aan  
niet-besmet water en kan dan vaak al na enkele dagen weer gelost worden. 
Hierna volgt een overzicht van de behandelde vogels in het afgelopen jaar: 
 
 

 
 
 
 




