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(dat dacht ik althans), die op nog geen 20 meter afstand voor mij langs vlogen.  
De leukste waarnemingen van die dag waren een Krombekstrandloper en 3 IJseenden. 
 
Op 24 oktober ging ik weer Zeetrek waarnemen en zag voorts 1 Krombekstrandloper,  
1 Pijlstaart, Bonte strandlopers en 1 Bosruiter. Het weer van de vorige dag en van 
vandaag was goed met een vrij goed zicht. Op het wad vanaf de Stroomleidam zag ik 
Steenlopers, Paarse strandlopers, 1 grote zaagbek, 2 Middelste zaagbekken, 1 Groen-
pootruiter en wat Goudplevieren en Zwarte ruiters. Het weer: zonnig met nu en  
dan wat motregen 
 
Dit waren mijn waarnemingen. Als ik dit volgend jaar nog eens kan herhalen, zal ik 
het zeker doen. 
 

Fritsander Lahr. 
 

                       -------------- 
 
 
DE GROTE KEVERORCHIS IN NOORDWIJK 
 
Namens de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" is door E.Aartse 
een rapport uitgegeven, getiteld "De grote keverorchis in Noordwijk, onderzoek 
vindplaatsen in 1980". Dit goed verzorgde rapport bestaat uit 16 bladzijden en  
geeft een uitgebreid verslag van de waarnemingen aan de Grote Keverorchis (Lis- 
tera ovata), in de duinen tussen de Langevelderslag en het Katwijkse Uitwaterings- 
kanaal. Behandeld worden onder andere het weer, menselijke invloed, verloop van de 
groei, afzonderlijke vindplaatsen en toekomstig onderzoek. 
 
In 1980 bleek het weer van grote invloed te zijn geweest op de vegetatie. Door de 
droogteperiode in mei en begin juni waren veel exemplaren van de Grote Kever- 
orchis verdroogd. Een nieuwe vindplaats wordt uit de duinen tussen Noordwijk en 
Katwijk gemeld. Hiermee is het aantal vindplaatsen opgelopen tot elf. In het to- 
taal werden er 136 planten geteld. Ook buiten het duingebied is de soort nu waar- 
genomen. Tijdens een inventarisatie van bet landgoed Nieuw-Leeuwenhorst in 1980  
werd een groeiplaats van deze soort ontdekt. 
 
Degenen die graag meer willen weten, kunnen het rapport aanvragen bij: 

 E.Aartse, Joh,Molegraafstraat 6, 2201 LK Noordwijk. 
 

redactie, 
 

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

WAKKER WORDEN !! een excursieverslag van Joanna van Sambeek 
 
Op 22 maart om 06.30 uur, onder de scherpe ogen van een luidruchtige Torenvalk, 
verzamelden zich in de Zilk een stuk of 16 leden van de Vereniging van Natuur- en 
Vogelbescherming. 
 
Op weg naar de Amsterdamse Waterleidingduinen boog de leider van de wandeling  
zich naar de grond over iets, dat op een vies stukje piepschuim leek. Het bleek  
een Berkenzwam te zijn, die -doorgesneden- van binnen zuiver wit was en aangenaam 
rook. "Bos-camembert" was het commentaar. 
 
Op de eerste open vlakte hoorden we de heldere solo van de Boompieper en zagen we  
een grutto overvliegen. Vanuit het kanaal voor ons vloog een Zaagbek op en in de 
lucht zagen we een Roek, terwij1 op de achtergrond een stel Bergeenden voorbij 
vlogen. Aan de oever van het kanaal lag een zwanemossel te pronken en iets verder 
zagen wij de uitwerpselen van een vos, (zie elders in dit nummer het vossen-arti-  
kel.)  

  
 
 
 




