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STIVONO-NIEUWS   STIVONO-NIEUWS   STIVONO-NIEUWS 
 
Overzicht 1e kwartaal 1982 
Uit het overzicht blijkt dat een respectabel aantal vogels is binnengebracht  
in het eerste kwartaal. Slechts een klein aantal kon weer worden losgelaten.  
Op zich niet zo verwonderlijk, omdat een zieke of gewonde vogel niet uit zich- 
zelf naar het asiel toekomt voor een behandeling. Als ze gepakt kunnen worden  
door mensen, zijn de vogels maar al te vaak al te ver heen. Het zijn te allen  
tijde wilde vogels, die soms erg schuw zijn. De medewerkers van STIVONO weten  
dat gerekend moet worden met een laag overlevingspercentage en zij zijn blij  
met ieder succes, hoe klein ook. 
 
Winterperiode 
Vanaf 8-1 tot 15-1 was er een vorstperiode met rustig winterweer. Voor de vo- 
gels is het echter in zo'n periode moeilijk om aan voedsel te komen. De grond  
was stijf bevroren, zodat er met geen mogelijkheid in te pikken viel. Bevroren  
sloten en vaarten zijn weer een handicap voor vogels die voor hun voedsel  
op het water aangewezen zijn. In het asiel is zo'n vorstperiode goed merkbaar.  
Het aantal vogels was gelukkig minder dan tijdens de vorstperiode in de  
decembermaand van 1981. Tijdens de eerste vorstperiode selecteerde de natuur de 
zwakste vogels al uit. In januari waren die zwaksten al dood. 
Wel werden er veel watervogels naar het asiel gebracht. Door het rustige winter  
weer bleven er geen wakken open. Alles was bevroren. Aan het aantal Meerkoeten 
was wel te zien, hoe moeilijk deze groep het had. Tijdens de vorige vorstperiode 
werden er veel minder Meerkoeten gebracht. Toen bleven er veel windwakken open 
waardoor er steeds nog wel iets te eten bleef. 
 
Olieslachtoffers  
Hoewel er geen echte olieramp is geweest, dreef er toch genoeg olie in zee om een 
flink aantal slachtoffers te maken. Er werden regelmatig Zeekoeten en Futen  
gebracht, die met olie waren besmeurd. Het wassen van deze slachtoffers is een 
tijdrovende bezigheid. Alleen bij een echte olieramp (doorgebroken mammoet- 
tanker) treed het olie-rampenplan in werking en dan kan STIVONO hulp krijgen van 
Staatsbosbeheer en Vogelbescherming. Bij kleine rampjes is er geen hulp te ver- 
wachten en moeten de medewerkers van STIVONO zelf in de avonduren de vogels  
wassen en verzorgen. 
Een tijdrovende zaak met een minimum aan resultaat. 
De verzorging van olieslachtoffers heeft binnen STIVONO toch wel tot spanningen 
geleid. Het is helaas niet mogelijk om met amateurs, die een groot deel van hun  
vrije tijd opofferen om dit werk te doen, deze olieslachtoffers optimaal te 
verzorgen. Het is zelfs de vraag of het overlevingspercentage door een optimale 
verzorging zal stijgen. U moet niet vergeten dat de meeste vogels al ziek zijn  
als ze worden binnen gebracht. Uit een onderzoek door het Diergeneeskundig  
Instituut te Doorn bleek dat van de 10 onderzochte Zeekoeten er slechts één  
was doodgegaan aan olie (zie Strandloper 14e jrg.nr 1,febr.1982) 
 
Voeren 
In januari heeft STIVONO de MAVO's en de L.H.N.O. in Woordwijk aangeschreven,  
met het verzoek of er in een biologieles gevraagd zou kunnen worden of er  
bij de leerlingen belangstelling bestond STIVONO te helpen bij het verzorgen  
van vogels. Het heeft succes gehad. Een flink aantal jongelui heeft zich aangemeld  
en wordt thans opgeleid. STIVONO hoopt dat binnen niet al te lange tijd een  
aantal zelfstandig kan worden ingezet bij bepaalde taken binnen het vogelasiel.  
Een soortgelijk schrijven aan de bejaardencentra leverde niets op. We hadden ge- 
hoopt dat een vitale bejaarde het werk zou zien als een welkome vrijetijds- 
besteding. Een goed teken... onze bejaarden vervelen zich niet! 
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OVERZICHT PERIODE 1 JANUARI t/m 31 MAART 1982  
 
 aanwezig 

op 1 jan gebracht 
dood 
gegaan gelost 

aanwezig 
op 31 maart 

Roodkeelduiker - 2 2 - - 
Roodhalsfuut - 2 2 - - 
Fuut -   25   23 - 2 
Roerdomp - 1 1 - - 
Blauwe reiger - 1 - 1 - 
Kolgans - 2 1 1 - 
Kleine rietgans 1 - - 1 - 
Knobbelzwaan 1 6 2 5 - 
Wilde eend 2   19   13

 
 

5 3 
Zwarte zeeëend - 1 1 - - 
Buizerd - 1 - 1 - 
Torenvalk 1 5 2 3 1 
Waterhoen - 2 - 2 - 
Meerkoet 1   15   11 4 1 
Scholekster - 1 1 - - 
Houtsnip - 1 1 - - 
Kokmeeuw 4   19   16 5 2 

 Zilvermeeuw 1 5 3 2 1 
Grote mantelmeeuw - 1 - 1 - 
Stormmeeuw -   10 7 3 - 
Drieteenmeeuw - 2 - 2 - 
Alk - 2 1 1 - 
Zeekoet   10   63   64 - 9 
Houtduif 1 - 1 - - 
Post/sierduif 3 9 9 3 - 
Turkse tortel - 1 

 
1 - - 

Merel - 6 3 3 - 
Koperwiek - 2 2 - - 
Zanglijster - 1 1 - - 
Groenling - 1 - 1 - 
Spreeuw -   11   10 1 - 
Kauw 1 1 2 - - 

   26  218  180   45   19 

Percentage gelost: 15½ % 
 
TOELICHTING   
 
Futen 

De meeste futen waren olieslachtoffers. Als de vorst invalt trekken  
deze vogels in grote aantallen naar het open water, zoals de  
Zeeuwse stromen, Noordzee en Waddenzee. 
 
Kolgans/Rietgans 
De ganzen werden gelost bij soortgenoten in de Flevopolder. 
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Knobbelzwaan 
De binnengebrachte Knobbelzwanen waren het slachtoffer van de vorstperiode ge- 
worden. In Noordwijkerhout moesten er twee uit het ijs gehakt worden, omdat ze  
met de poten vastgevroren zaten. Met succes later weer teruggezet. 
 
Buizerd 
De Buizerd was kennelijk ergens tegenaan gevlogen. Hij maakte een versufte in- 
druk toen hij werd binnengebracht, doch korte tijd later was hij hersteld. De  
vogel had razende honger, want binnen een paar dagen was hij door de voorraad 
ingevroren vogels heen. Die voorraad, wordt juist voor dergelijke gasten aange- 
legd. Na enkele dagen hebben we de vogel met succes kunnen loslaten. 
 
Torenvalk 
Ook drie Torenvalken konden worden losgelaten. Rust en goed voer deden kennelijk 
wonderen. 
 
Meeuwen 
Een groot aantal meeuwen was weer het slachtoffer van het verkeer geworden. Vooral 
tijdens de vorstperiode, toen grote aantallen meeuwen het binnenland introkken,  
bleek weer eens dat een stukje brood wegpikken voor een aanstormende auto, voor  
veel meeuwen fataal ken zijn. Het resultaat was een gebroken vleugel of een ge- 
broken poot. 
Eén Zilvermeeuw werd binnengebracht met een stuk plastic om zijn kop. 
 
Alk 
Voor het eerst in de geschiedenis van STIVONO is met succes een Alk gelost.  
Op zondag 14 maart werd dit voormalige olieslachtoffer binnen de pieren van  
IJmuiden losgelaten. Een half uur lang werd de vogel gevolgd. Het merkwaardige  
was dat de vogel de eerste 10 minuten niets anders deed dan zeewater drinken.  
Niet poetsen of iets dergelijks, maar drinken. Daarna dook hij onder en begon  
zich te poetsen. Het was een heerlijk gezicht deze vogel volkomen waterdicht  
in zijn element bezig te zien. Toen de loodsboot passeerde werd onze aandacht  
even afgeleid, en daarna was de Alk niet meer te zien. Vermoedelijk weggevlogen  
om uit de buurt van de loodsboot te blijven. 
 
Vandalisme 
Via de politie werd een Meerkoet in het asiel gebracht, die door jongens met  
stenen was bekogeld. De Meerkoet was versuft en had kennelijk nogal wat te ver- 
duren gehad. Na een dag kon hij toch weer worden losgelaten. 
 
Waar kwamen de vogels vandaan? 
In het dagboek wordt zoveel mogelijk vermeld waar de vogel gevonden is. Waar  
niets vermeld staat, wordt aangenomen dat de vogel gevonden is op Noordwijks 
grondgebied. 
 
Noordwijk  150 vogels 
Katwijk   29  
Sassenheim    4 
Noordwijkerhout   7  
Rijnsburg    3 
Lisse          2 
Voorschoten    2 
Wassenaar    3 
diverse gemeenten   3 
uit andere asiels  15  
 
totaal       215 vogels 
 

Secretaris STIVONO 
Joh.Molegraafstraat 6, 

       2201 LK Noordwijk 




