Soms zie je dat éé n van die Ka uw en w at w its in
de ve ren hee ft . Tot vorig jaar huis de er voor de
polit iepost alt ijd ee n Kauw met een w itt e vleugel
e n de laa t st e t ijd zie ik zo'n voge l die w at w it op
de borst heeft . Dit bete kent niet dat het beest ee n
vrijpart ijt je met een meeuw heeft ge had. Het
heeft iet s met het miss en van pigment kle urst of t e
maken.
Kraaiacht ige n zijn, w at men noemt , int elligente
vogels. Niet voor niet s we rden vroe ger vee l Ka u
w en als huisdier gehouden. Me n nam dan een
jonge voge l uit het nest en voedde die op. Dat
w erd dan e en zogenaa mde t amme 'Kraai'.
Mea Verw ey, éé n van de dochte rs va n Albert Ver
w ey en de zus van Ja n, heeft een prent enboek ge
schreven over de kr aai vanJ an. Dez e ha d het
be est , ook � en Ka uw , van iemand geha d en op de
boven bes chrevenw ijze ta m gemaa kt . Dat liep
e cht er op den duur geheel uit de hand. Het die r
haalde allerlei st reken uit zoa ls het omgooien
van verfpott en en de rgelijke. Het kw am z elfs zo
ver dat de 'kraai' een kraan had open gez et zoda t
het halve huis onder wat er liep. Dat w a s de dr up
pe l die de emmer, lett erlij k, liet overlopen. Pa
Verw ey sommeerde het s ubiet e vert re k va n de
vogel naar een mevrouw , die h em dolgr aa g h eb
ben w ou, z o vert elt Mea in het boekje . De gesch ie
denis van een Kraai heet h et. Naa r waarhe id
vert elt door Me a met illust ra t ies va n L.S. (L eem
Senf) .

De ze 'Kra ai' w as last ig, maar va n echt eZw art e
Kraaien, die w e ook vaak op het st rand zien, we
t en w e dat z e t ellen kunne n. Vogelfot ogra fen ma
ken veel gebruik van ee n s chuilt ent om hun
plaatj es te kunnen maken. Als dat bij het nest ge 
beurt , gaat men bij de meest e vogels met z'n
tw eeën het t ent je in. Na enige t ijd verla at éé n pe r
s oon de t ent en gaat w eg. De vogel die op de fot o
moet denkt da n dat h et ge vaa r is gew eken en
komt op z ijn of h a ar nest t erug. Met Kraaie n lukt
dat ec ht er niet . Dan moet men op z ijn minst met
dr ie ma n de t ent in en deze met tw ee personen
verlate n.
Tien, tw int ig jaar geleden w are n er in de w int er
ook veel Bont e Kraa ien op het st rand t e vinden.
Dez e onders oort br oedt in het noorden en kw am
h ier ove rw int er en. Dit ge be urt vrijw el niet mee r.
De diere n kunnen z ic h ook in de w int er daar re d
de n. Een Bonte Kraa i is nu een uit zondering die
ons loopj e wat meer kleur geeft . Het oude spreek
w oor d: 'Eé n Bonte Kraa i maakt nog geen w int er'
gaat dus niet mee r op.
Een a nde r gez egde ge ldt e cht er nog ste eds . Als
we wat he bbe n uit gehaa ld dat het daglic ht niet
ka n ver dra gen da n de nke n w e vaa k: oc h, het za l
we l niet aa n h et licht kome n.
Maar . . . . . de Kraa ien z ulle n h et brenge n.

Vo gelnieuvvs
Ooievaars

Vo g els in de p olders

Van15a ugust us t ot en met 21 a ugust us w as er
een Ooievaar aa nw ez ig in de polde rHoogew eg.
De voge l liet zich mee sta l goe d bekij ken va na f
het fiets pa d, t er hoogt e va n de par keerp laat s
langs de Porvinciale w eg. Op 21 a ugust us liep de
Ooievaar t e foerage ren langs de Maa nda gse We 
t ering. Va naf zo'n vijft ig met er wa s goe d t e z ien
dat het ex emplaar voorzien wa s va n ee n alumini
um poot ring. Met e nige moeit e konde n we met
e en t eles coop de ring aflez en. Het bleek dat de
vogel geringd w as op 4 juli' 1987 a ls nest jong in
Haast rech t , Zuid-Holla nd. ·
Niet alle ene en w itt e Ooievaar wa s waa rge no
men, op 20 august us wa s er ook ee n Zwart e
Ooieva ar gez ien. Omstre eks 16 .00 uur kwam het
ex empla ar laag overDe Vellen in de Am st erdam 
se W at erleidingduinen gevloge n. De voge l kon
vanaf een kleine vij ft ig met er a fsta nd gedur ende
ee n t ien minut en sc hitt erend bekeke n w or de n.
Dit w as pas de vijfde w aa rneming van P en Zwar
t e Ooievaar in onze omgeving. Eerder w erde n
Zw art e Ooievaa rs gezien ins ept emberI okt obe r
1 959 , august us1 976 , august us 1985 en a ugust us
1 986 .

De naz onwr is vr ijwe l a lt ij d e en rust ige periode
voor de gra sla ndgebie de n rond Noordw ij k. De
mee st e broe dvogelsz ij n a lw eer vert rokken, ter 
w ijl de m eest e overw int eraa rs nog moete n a rrive
r en. T och z ijn er wat aa rdige waa rne mingen
va nuit de p older s. ln Polder Hoogew eg w er den
max imaa l 20 Kra keende n en 14 Smient en in sep
t em ber waa rgenom en. Ver der w erde n er nog 7
W ulpen op 14 a ugust us, ee n Oe verloper op12
se pte mber e n 2 R ege nw ulpen op 24 s ept ember
waa rgenom e n. De ee rste Goudplevier we rd ge
z ien la ngs de Elsgeeste rwe g op 3 august us .
In de Elsgee st er polder w er den op 8 a ugust us 2
W ulpen e n 10 Wat er snippe n w aar geno men.
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Gewonere soorten
Naa st a lle ra r it eit en en bijz onderh ede n die in de
waar nen1 ingsr ubr ie k verm eld w orden, zijn er in
h et a fge lop en kwartaa l eigenlijk maa r tw ee wat
gew onere soorte n die opva llen door t ijdst ip en
plaat s va n waa rnem ing. Een Kra ms vogel w erd a l
op 7 august us waar ge nomen in de Coepe lduy
nen en een R osse C rutto vloog op10 s ept ember
over Noor dw ij k- Binne n.

Nieuwe vogelgids over Sterns
Rond deze tijd moet deel drie van de Dutch Bir
ding-Vogelgidsen op de markt versch enen zijn,
Sterns van Europa enNoord-Amerika. De gids
wordt uitgegeven door GMB uitgeverij. Het be
h andelt uitgebreid23 soorten sterns die voorko
men inEuropa enNoord-Amerika. De gids bevat
224 bladzijden, 41 kleurenplaten, 208 kl eurenfa 
tos en enkele lijntekeningen. Het is gesch reven
door Klaus Mai ling en de tekeningen zijn van
Hans Larsson. De winkelprijs is f49 , 50 maar voor
leden vanVogelbesch erming Nederland kost de
gids f42 ,50 .

Sp erwergrasmus in de Coe p el
duynen

Sperwergrasmus

grasmus is een broedvogel van Oos t-Europae n
wordt alleen tijdens de trek waargenome n. Vrij
wel jaarlijks worden in de maanden augus tus-ok
tober 5 tot10 ex emplaren waarge nomen. Er
waren pas twee waarnemingen be kend vanuit
h et voorjaar. Dit was niet de eers te Sperw ergras 
mus die is waargenomen in deC oepelduynen,
op 1 s eptember 1 979 werd er ook e en onvolwas
sen ex emplaar waargenomen in deZ eere ep, te r
h oogte van de Puinh oop. Ook in 1 991 op4 okto
ber is een onvolwass en ex emplaar w aargenome n
in de C oepelduynen.

Reisverslagen
Veel leden van onze vereniging maken jaarlijks
trips naar de meest ui teenlopende vogelgebieden
binnen en buiten Europa. Sommige van deze le 
den maken vanh un ervaringen tijdens zo' n reis
een verslag, met daarin de vogel- en/ of planten
soorten die zijn waargenomen, de plaats en die
bezoch t zijn, met de daarbij beh ore nde routebe
sch rijvingen, gesch ikte accommodaties in de des
betreffende gebieden en nog veel meer. Sinds
kort ben ik begonnen met h et verzamelen van
deze reisverslagen. Deze worden allemaal ge
rangsch ikt op gebied of op land en komen begin
1995 in de biblioth eek van h et Jan Verw eyNa
tuurcentrum te staan, toegankelijk voor alle le
den. Een ieder die de komende tijd van plan is
een leuk gebied te bezoeken, maar (nog ) niet
weet op welke plaatsen welke vogels te vinden
zijn kan mis sch ien een h ooph andige ideeë n op
doen vanuit reis verslagen van leden die h et des 
betreffende gebied al eerder bezoch t h ebben. Om
deze collectie reisverslagen zo uitgebreid moge 
lijk te maken wil ik h ierbij langs deze w eg aan ie
dereen die inh et bezit is van reisvers lagen,
vragen om een kopie af tes taan voor de vereni
ging. Bij voorbaat dank.

Stormvogels over zee

Zaterdagoch tend, 20 augustus werd er doorRené
vanRoss um enJaapDijkh uizen (Vogelwerk
groep Katwijk) vanaf de Puinh oop bij Katwijk
eenSperwergrasmus ontdekt.
Het ging om een onvolwassen vogel, die zich
sch itterend liet bekijken. Kort na de ontdekking
werd er telefonisch alarm geslagen en konden in
de loop van de dag veel vogelaars de vogel bekij
ken. Tot aan zons ondergang was h et beest aan
wezig in de Zeereep ten noorden van de
Puinh oop.
Ook zondagoch tend, 21 augustus kon de vogel
wederom door vele vogelaars sch itterend beke
ken worden, af en toe samen met een gewone
Grasmus boven in een struik zittend, zodat alle
versch illen goed bekeken worden. DeSperwer-

Tot nu toe zijn er in totaal zevens oortens tormvo
gels inNederland waargenomen (aanvaard door
h et CDNA) . Van deze zevens oorten zijn er m aar
liefst vier afgelopen augustus en s epte mbe r van
uit de zeetrekl1 ut waargenomen. De Noordse
Stormvogel, de meest algemenes tormvogelach ti
ge, de Grauwe Pijlstorm vogel, deNoordse Pijl
stormvogel en de Vale PijlstormvogeL De ze
laatste werd tot enkele jaren geleden bes ch ouw d
als een ondersoort van deNoords e Pijls torm vo
gel en is in Nederland vrij zeldzaam. Er w orden
slech ts vijf tot tien ex emplaren vanuitNederland
gemeld. Pijlstormvogels zijn voge ls , die vrijwe l
alleen boven zee worden waargenomen. De
Grauwe- enNoords ePijlstormvogelw orde ne i
genlijk vrijwel altijdw aargenomen me t e enh ar
de aanlandige wind, terw ijl deVale Pijls torm
vogel vaak bij mooi, windstil wee r w ordtw aarge 
nomen.
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