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Stormmeeuw   4 pr gedurende de maand maart bij het  
           Oosterduinse meer J.v.Dijk 
Dwergmeeuw  72 ex 23 04 85 over zee in 2 uur,noordw. J.v.Dijk 
Zwarte stern  36 ex 04 05 85 over zee in 1 uur,noordw. J.V.Dijk 
Noordse stern 234 ex 23 04 85 over zee in 3 uur,noordw. idem 
Koekoek   1 ex 21 04 85 Noordduinen A.Steenvoorden 
Gierzwaluw   3 ex 21 04 85 over Noordwijk J.v.Dijk 
Boerenzwaluw   1 ex 03 04 85 Langevelderslag K.Koning 
Wielewaal   1 ex 28 06 85 Vinkenveld, K & M E.v.d.Plas 
Roek   1 ex 11 06 85 nabij Dompad,Noordwijk A.Steenvoorden 
Kuifmees   2 ex 13 04 85 Klein Leeuwenhorst idem 
Tapuit   1 ex 08 04 85 Elsgeester polder A.Steenvoorden 
Gekraagde Roodstaart   1 ex 15 05 85 Langevelderslag K.Koning 
Beflijster   2 ex 09 04 85 Zuidduinen A.Steenvoorden 
   1 ex 16 04 85 idem idem 
   2 ex 11 05 85 Noordduinen,nachtegalenexc. J.Glasbergen 
   1 ex 06 04 85 Kapellebos N.Aarts 
   3 ex 03 05 85 Zuidduinen A.Steenvoorden 
Grote lijster   2 ex 09 05 85 Klein Leeuwenhorst idem 
Nachtegaal   1 ex 01 04 85 Noordduinen B.Heethuis 
   1 ex 03 05 85 polder Hogeweg A.Steenvoorden 
Bosrietzanger   1 ex 25 05 85 Maandagse Watering J.Glasbergen,A.Cramer 
Braamsluiper   1 ex 04 05 85 idem A,Cramer,J.Glasbergen 
Bonte Vliegenvanger   1 ex 29 04 85 Noordduinen N.Aarts 
Groenling    300 ex 03 05 85 idem idem 
Ortolaan   1 ex 28 05 85 tuin Duinpark (vrouwtje J.v.Dijk en fam. 
Dwergpapagaai   1 ex 27 05 85 Nieuw Leeuwenhorst A.Steenvoorden 
 
De waarnemingen gaarne tijdig insturen naar: 

J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7 
2231 LR Rijnsburg 

Wilt u de waarnemingen per maand op een formulier zetten? De formulieren 
zijn verkrijgbaar in het natuurcentrum. 
 

-------------- 
 
Vogelsterfte in de eerste maanden van 1985 
 
In alle seizoenen treedt sterfte onder de vogels op, maar in bepaalde  
maanden is de sterfte beduidend hoger dan het gemiddelde. Veel jonge  
vogels halen nauwelijks een leeftijd van enkele maanden en sterven al  
voordat de winter nog echt moet beginnen. Vlielandgangers zullen zich  
ongetwijfeld de tientallen dode eerstejaars zilvermeeuwen in september  
herinneren. De grootste sterfte vindt echter altijd plaats in de win- 
termaanden. Ook in zachte winters is het voedbelaanbod toch altijd  
nog veel kleiner dan in zomer en najaar, waardoor vooral de jonge en  
onervaren vogels spoedig in slechte conditie raken. Ook de trek eist vooral  
onder jonge vogels veel slachtoffers; niet alleen tijdens de vaak gevaar-  
lijke route, maar ook door onbekendheid met het winterbiotoop. 
 
Een strenge winter eist natuurlijk altijd meer slachtoffers dan een  
zachte winter, zeker als de vorst gepaard gaat met een pak sneeuw.  
Factoren die het aantal slachtoffers verder zeer omhoog jagen zijn  
het veelvuldig voorkomen van ijzel en het aanhouden van het winterweer  
gedurende enkele weken achtereen. 
 
Hoewel de afgelopen winter furore maakte door het eindelijk weer eens  
laten doorgaan van een Elfstedentocht, was deze winter toch veel minder 
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streng dan de echt strenge winter van 1963. De afgelopen winter kende  
alleen in de eerste vorstperiode een sneeuwdek, terwijl de vorst in de  
tweede periode zodanig was, dat niet al het binnenwater dichtvroor. De  
sterfte was dan ook veel minder dan in 1963. Zo werden er nu geen dode  
reigers gevonden, terwijl in 1963 Slechts 10 % Van het broedbestand het  
voorjaar haalde! 
 
De meeste slachtoffers werden op het strand gevonden. Veel watervogels  
zoals Meerkoeten zoeken open water op, maar kunnen in het zoute milieu toch  
slecht aan de kost komen. Ook vindt bij vorst veel trek langs het strand  
plaats, waarbij de zwakke vogels reeds bezwijken. Andere plaatsen waar  
dode vogels werden gevonden zijn: dichtgevroren slootjes in het bollen-  
land (Watersnippen!), stille hoekjes in de AW-duinen (Roerdomp) en in 
de Katwijkse uitwatering. 
 
Per maand volgt nu een overzicht van de gevonden soorten: 
 
januari: 
Fuut - Roodhalsfuut - Dodaars - Grauwe Gans - Grote zeeëend – Bergeend –  
Eidereend - Kuifeend - Tafeleend – Waterral - Bokje – Watersnip - 
Houtsnip - Waterhoen – Meerkoet - Bonte strandloper - Drieteenstrandloper - 
Veldleeuwerik - Graspieper – Zanglijster. 
 
februari: 
Roodkeelduiker - Fuut – Roodhalsfuut - Noordse Stormvogel - Aalscholver –  
Roerdomp - Wilde eend - Wintertaling - Pijlstaart - Toppereend - Kuifeend –  
Brilduiker - Zwarte zeeëend - Eidereend - Grote zaagbek - Bergeend – Nijl- 
gans - Waterhoen - Meerkoet - Scholekster - Watersnip - Kanoetstrandloper -
Drieteenstrandloper - Bonte strandloper - Steenloper - Kokmeeuw – Zilver- 
meeuw - Stormmeeuw - Drieteenmeeuw - Alk - Zeekoet - Kuifleeuwerik –  
Grote Lijster. 
 
maart: 
Fuut - Wintertaling - Kuifeend - Krakeend - Waterral. 
 
De vondsten werden gemeld door: 
Ab Steenvoorden, Marcel Molekamp, Eric v.d.Plas, Rob Jansson, Jelle van  
Dijk, Arnold Meyer en Joanne van Sambeek. 
Er werd gebruik gemaakt van de gegevens van Jan Glasbergen. 
 
 

Jelle van Dijk 
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