snee vogelliefhebber zo te zien. Dood- en dood
m oe slaap ik dezè na cht aanm erkelijk beter.
De volgende dag rond 7 uur opgestaan voor een
eenzam e joggingtocht in m istig-fris weer m et ha
zen, fazant en, weide- en wadvogels. Na het ont
bijt eerst een plasje in de bu urt bekeken. Naast
natte voeten levert dit op: een zieke en naar later
blijkt stervende dwergstern, die door gids Hein
Verkade in een plastic tasje huiswaarts wordt ge
voerd om voor een vriendin een geraam te op te
leveren. Slobeendenm et m onst ersnavel, overvlie
gende groenpootruiters en tsjak- tsjak kram svo
gels. Daarna een fietstocht over het eiland,
onderbroken door forse regenval rond het m id
daguur, zodat wij ons m in of m eer gedwongen
aan de gebakken levertjes overgeven, behalve
George die op de paracetam ol overgaat.
's Middags fraai zonnig-bewolkt weer. Op het
hoogste eilandpunt kunnen wij eindelijk vrouw-

tje blauw verschalken. Al went elend en wiekend
toont zij haar witte stuit , zodat het zelfs voo r mij
m et hulp vanJaaps kijker duidelijk wo rdt. Een
dubbel hoogtepunt. Bij het wad no g rosse grut 
to's en wulpen die bij opkom end wat er st eeds
dichterbij kom en. Een prachtig gezicht met de
lage zon erop. Bijna vergeten wij de boo t, maar
de rest van de groep heeft o nze bagage al meege
sleept, zodat we toch nog huiswaart s kunnen.
Alles bij elkaar heb ik zeker 50 soo rt en gezien en
als t otale groep over de 1 00 . Met een eno rme
spreeuwenzwerm onderweg bij Oentj erk meerge
rekend ruim 1 0 . 0 00 vo gels bij elkaar. Het sc hriftj e
is m eer dan vol. En van de Siegfried Wo ldhek
lijst van1 00 vogelsoorten voor beginners kan ik
er weer een tient al afst repen, zo dat er nu no g
r uim 1 0 resteren. Voor volgendj aaro p Vlieland
zullen we m aar zeggen.

Zoogdieren in de o111 geving van
Noordwijk
Bart Noort en Ab Steenvoorden
In één van de Strandlopers van het kom ende
jaar, willen wij een artikel plaatsen over het voor 
kom en van zoogdieren in onze om geving. Wij
denken aan een zo com pleet m ogelijk overzicht
van alle zoogdieren ( inclusief strandingen en
waarnem ingen van zeezoogdieren) . Hiervoor
hebben wij waarnem ingen nodig , zoveel m oge
lijk waarnem ingen! ! ! !

Rondj e Groen

Vandaar dat we iedereen op roepen o m zoo gdier
waarnem ingen en vondsten naar o ns to e t e zen
den. Het hoeven geen recente waarnem ingen t e
zijn. Wie heeft er bijvoorbeeld nog waarnem in
g en of gegevens van Bruinvissen voo r de Noo rd
wijkse kust in de eerste helft van deze eeuw?
Alles is welkom .

--

v\t .Andelaar

Als geen andere plaats leent Noordw1jk zich voor een
rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets
oppikken van wat de natu ur te bieden heeft.
Meeuwen horen op het strand. Kokm eeuwen in
een vennetj e op de Drentse hei vinden we eigen
lijk m aar vreem d. Om van de m eeuwen op een
vuilnisbelt m aar niet te spreken. Meeuwen horen
op het strand en op het strand horen witt e vo
gels, dus m eeuwen. Nat uurlijk m ogen ze best
een beetje zwart in de vleugels hebben, m aar ge
heel zwarte vogels op het strand lijken daar mi n
der te passen.
Zwarte vogels, kraaiachtigen, m oet en naar ons
gevoel op straat en in het bos hun heil zoeken.
Toch zien we op ons loopje haast altijdZwarte
Kraaien en Kauwen op het st rand. Vooral langs
de vloedlijn is er altijd wel wat eet baars t e vinden.
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