Vogel n ieuws
Ab steenvoorden

Aankomstd ata zomergasten 1 996
Achter in deze Strandloper bevindt zich weer het
waarnemingenformulier waarop de aankomstdata
van de bij ons in de omgeving broedende zomer
gasten kan worden ingevuld. Evenals in voorgaan
de jaren is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk
formulieren worden ingevuld en op onderstaand
adres worden ingeleverd. Alle waarnemingen zijn
welkom, dus ook formulieren met daarop maar
een enkele waarneming. Alleen waarnemingen uit
onze direkte omgeving worden opgenomen in het
overzicht dat gepubliceerd wordt in Strandloper
nummer 3, september 1996.

Zwarte Zwanen aanwezig en van 8 december tot
en met 1 5 december waren er op het meer 4 Zwar
te Zwanen en een paartje Chileense Smient te vin
den. Op 26 december was een groep van 86
Nijlganzen aanwezig in de Elsgeesterpolder (op 30
december werden er zelfs 1 85 g eteld bij de KI in- .
kenbergerplas).

Najaarstrek
Ook het afgelopen najaar is er weer door een
groot aantal vogelaars in de streek naar de najaar
strek gekeken. Opvallend was dat een aantal soor
ten (oa Grote Gele Kwikstaart en Boomleeuwerik)
in redelijk hoge aantallen werd waargenomen, ter
wijl een aantal andere soorten niet of nauwelijks tij
dens de trek gezien is, zoals bijvoorbeeld Zwarte
Mees, Kruisbek en IJsgors.
Landelijk werden er dit jaar alleen al in de maand
oktober meer dan 400 Grote Gele Kwikstaarten ge
teld. Een goed weekend met erg veel vogeltrek
was het weekend van 21 en 22 oktober. Overal
langs de Nederlandse kust werden grote groepen
overtrekkende vogels waargenomen, vooral
Kramsvogels (1 O.OOOen) , Koperwieken (1 O.OOOen)
en Kepen (1 .000en) . Ook bij ons werden over de
Noordduinen op 21 oktober in vier uur tijd 21 .300
Koperwieken geteld.
Ook de Ringmus is het afgelopen najaar in redelijk
grote getale langsgetrokken, zoals op 6 oktober,
toen in drie uur tijd 350 overvliegende exemplaren
geteld werden.

Polder Hoogeweg
Ringmus

Exoten in de omgeving
Ook het afgelopen kwartaal zijn er weer verschil
lende exoten gezien, 2 mogelijke Grote Textor We
vers werden waargenomen, langsvliegend in
zuidelijke richting over de zeereep van zowel de
Noordduinen als de Coepelduynen op 8 oktober.
Een Rossella Parkiet werd gezien, foeragerend op
bramenstruiken in Oud-Leeuwenhorst op 4 novem
ber. Casarca's werden nog gezien in de Polder
Hoogeweg, 2 exemplaren op 4 en 18 november en
1 exemplaar op 7 december. Op 11 november
werd een luid roepende Beavean's Builtinch (een
Goudvink-soort vanuit West-China) waargenomen
nabij de manege langs de Northgodreef in de
Noordduinen. Een Bahama Pijlstaart was aanwe
zig nabij de hoofdingang van landgoed Offem
langs de Nieuwe Offemweg op 21 november. Op
het Oosterduinsemeer waren op 12 november 2

Totdat de sneeuw op Eerste Kerstdag de polder
onder een witte deken bedekte waren er ondanks
de strenge vorst toch redelijke aantallen vogels in
de polder aanwezig. De aantallen begonnen op te
lopen, ongeveer vanaf de derde week van novem
ber.
De hoogste aantallen in november waren 400
Goudplevieren op 24 november en ongeveer 1 50
Smienten op 25 november. I n december liepen de
aantallen nog iets op, maximaal 400 Goudplevie
ren, 3 1 4 Smienten en 21 2 Wintertalingen op 26 de
cember. Verder werden er in december in de
polder nog gezien, een Tureluur, een Rotgans en
redelijk wat soorten eenden, waaronder Pijlstaar
ten, Krakeenden en Slobeenden.

Zomervogels
De laatste zomergasten worden vrijwel altijd tij
dens de najaarstrek waargenomen. Het afgelopen
jaar werden er geen extreem late waarnemingen
verricht van zomergasten in onze regio, elders
was dat wel het geval, zoals een Bonte Vliegen
vanger in de Ganzehoek nabij de Wassenaarse
slag, begin november en de Boerenzwaluw die
tijdens een tocht naar Zeeland werd waargenomen
op 3 december nabij West-Kapelle.
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De laatste zwaluwen 6 Boerenzwaluen en 3 Huis
zwaluwen werden bij ons waargenomen, overvlie
gend over de Coepelduynen op 1 4 oktober. Op
diezelfde dag werden er ook nog een overvliegen
de Gele Kwikstaart en 2 Tapuiten waargenomen in
de Coepelduynen. Verder werden er in december
verschillende overwinterende Witte Kwikstaarten
in de regio waargenomen, een Zwartkop werd ge
zien in een tuin aan de Douzastraat in Noordwijk
Binnen op 1 5 december en een Tjiftjaf werd
waargenomen op de oostoever van het Ooster
duinsemeer van 8 tot en met 1 5 december.

B roedvogels
Naast de broedvogels die tijdens de vele inventari
saties van het afgelopen voorjaar gevonden zijn,
en die uitvoerig beschreven worden elders in dit
nummer zijn er ook nog een aantal leuke soorten
gevonden buiten de gebieden die geïnventariseerd
worden.
Een paartje Ransuilen bracht 3 jongen groot in de
bossages rond de gebouwtjes van Defensie, langs
de Voorhouterweg in Polder Hoogeweg. Een paar
tje Krakeenden werd waargenomen met 9 jongen
in de Maandagse Wetering. Een tweetal Bergeen
den werd waargenomen met jongen in het zuidelijk
deel van de Polder Hoogeweg.
In het hakhoutbos nabij de Leidse Vaart, achter
Oud-Leeuwenhorst werd een nest Boomvalken ge
vonden met 3 jongen erin. Buiten de Blauwe Rei
gers op landgoed Offem, hebben er waarschijnlijk
nog 3 paar in onze regio gebroed, 1 paar op
Nieuw-Leeuwenhorst en 2 paar op de picknick-

plaats van het Zuid-Hollands Landschap langs de
Gooweg. Een paartje Grauwe Vliegenvangers (het
laatste???) werd gezien met jongen achter het Bol
lenbad in Noordwijk. Tot slot nog een waarneming
van een Fuut, met jongen nog op de rug meedra
gend, op 1 2 oktober in de Maandagse Wetering.

Vogeltrek over zee
De steeds strenger wordende vorst (het dichtvrie
zen van het IJsselmeer) en de sneeuwval eind de
cember zijn waarschijnlijk de oorzaken dat het
tijdens de laatste week van december leuk zeetrek
kijken was. Het was wel vreselijk koud, en ook ze
ker niet aan te raden om langer dan enkele uren
achtereen te kijken.
Grote groepen vogels, vooral steltlopers en een
den die norrnaliter overwinteren op het IJsselmeer
en rond de Waddenzee trokken deze dagen in zui
delijke richting langs. Een aantal opvallende waar
nemingen waren de vele, soms wel meer dan
1 000 Futen die vrijwel elk uur dat er geteld werd
langskwamen en een grote groep Aalscholvers
van zo'n 220 exemplaren die cirkelend zoals Ooi
evaars en roofvogels tijdens de trek wel eens doen
langs vlogen. Op oudejaarsdag kwam er tijdens
het tellen een zwarte vlek in noordelijke richting t
laatste???) werd gezien met jongen achter het Bol
lenbad in Noordwijk. Tot slot nog een waarneming
van een Fuut met jongen nog op de rug meedra
gend op 1 2 oktober in de Maandagse Wetering.

Waarnemers van het afgelopen kwartaal
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Jelle van Dijk
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Jan Jacobs
Bart Noort
Michel Nederpel
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Robert Sluys
Rien Sluys
Hein Verkade
Vogelwerkgroep Katwijk
Richard Zonneveld
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