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Kort verslag van de excursie der N. O. V. op
8 October 1932 naar den Hoek van Holl~nd.

Ook ditmaal werd de herfstexcursie der Nederlo.ndsche Ornitholo
gische Vereeniging door goed weer begunstigd. Er woei in den ochtend
een betrekkelyk zwakke Z.O.-wind, ,die echter 's middags hoelan~er

hoe meer o.anwakkerde. Toch belette dit velen vogelsoorten met,
tot lao.t in den middag door te trekken. In de ochtenduren' was de
trek zelfs zeer belangryk en zagen wy .vooral zeer veel troepen Vinken
doortrekkep. No. 12 uur verflauwde de trek weI eenigszins, doch toch
werd nog geregeld doortrek van kleinere troepjes van verschillende
vogelsoorten waargenomen. Zooo.ls reeds gezegd betrof de trek vooro.l
Vinken. Hierby waren, zooals steeds, enkele Keepen. In minder
grooten getale trokken door Kauwen met enkele Roeken, Bonte Kraaien,
Kieviten, Spreeuwen, Leeuweriken, Zanglysters, Graspiepers en Kleine
Boschduif, terwyl ook enkele doortrekkende exemplaren van de Groote
Luster, van den Boomleeuwerik, van de Koolmees, van den Witten
Kwikstaart, de Boerenzwaluw, de Ringmusch en de Kneu genoteerd
konden worden.

Het aantal roofvogels was zeer groot: telkens zagen wy Buizerdenj
op het strand joegen wy verschillende Slechtvalken op en in de duinen
joegen verschillende Smellekens. Steeds waren Bruine Kuiken
dieven aanwezigj Torenvalken waren niet zeer talrijk en slechts een
Sperwer werd waargenomen. In de begroeide duinen bij den Waterweg
waren buitengewoon veel (honderden) Boschduiven, die wij 's middags
tegen het donker worden den Waterweg zagen oversteken, vermoedeluk
-om te gaan slapen in het bosch van "Staelduinen". Ook werden in de
duindoorns nog verschillende vogelsoorten waargenomen, die hier aIle
-op den trek gekomen waren: Goudho.o.ntjes, Pimpels en Zwarte Meezen.

Het aantal steltloopers viel tegen: slechts werden waargenomen
vrij veel Zilverplevieren, enkele WUlpen, eenige troepjes Bontbek
plevieren, wat Bonte Strandloopers, eenige Rosse Grutto's" een Water
snip, een Bokje, een enkele Drieteenzandlooper en twee Kleine Strand
loopers. Later, op het strand van den Waterweg, zagen wij een troep
van ongeveer 50 Rosse Grutto's en 15 Kanoetstrandloopers. Het aantal
Eenden was ook niet zoo groot als wij dat aan den Hoek van Holland
gewend zijn. Wei waren er betrekkelijk veel Wilde Eenden, Smienten
en Wintel·talingen, doch de groote troepen, die wij hier 0.0.. op de
excursie van 1929 waarnamen, ontbraken. Slechts enkele Bergeenden
werden gezien. Aan de Brielsche Maas waren verder nog vier Lepelaars
en wat Aalscholvers, doch de allengs opstekende wind maakte verdere
waarnemingen hier vrij moeilijk. Door de duinen terugkeerende werden
nog enkele Fratertroepen gezien en tenslotte zagen wij op en bij het
Zuiderhoofd enkele grootere troepen Meeuwen, wat Wilde Eenden,
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Smienten, Wintertalingen en Wulpen, enkele Oeverpiepers en vier
Steenloopers. Eenige Groote Sterns trokken langs het Zuiderhoofd in
Z.W.-richting, evenals een paar troepen Smienten. En tenslotte zagen
wij ook nog eenige kleine gezelschappen Groote Sterns uit het N.O.
den Waterweg overkomen.

Alles bij elkaar genomen was 8 October dus een dag van belang
rijke zangvogeltrek; van de vele andere aan den Hoek van Holland
gewone vogels werden weI veel soorten, doch niet zoo heel veel indi
viduen gezien. Uit het waargenomene bleek echter weer eeils welk
een belangrijk ornithologisch gebied de duinen, stranden, weilanden,
slikken en rietlanden zijn, die claar tusschen Nieuwen Waterweg en
Brielsche Maas gelegen zijn.

Publicaties over vogels voorkomend in eenige Neder
landsche en Nederlandsch-Indische tijdschriften.
(Nederlandsche tijdschriften: 1 Januari tim 31 October 1932;

Nederlandsch-Indische tijdschriften: 1 Januari tim 30 December 1931).

Om te voorkomen dat publicaties van ornithologisch belang verloren
gaan in de stapels afleveringen der vele tijdschriften voor zoologie,
natuurlijke historie, jacht enz., welke heden ten dage in het eigen
land en in Nederlandsch-Indie verschijnen, wordt hier een begin ge
maakt met de vermelding van de daarvoor in aanmerking komende
artikelen en mededeelingen. De titels zijn alphabetisch gerangschikt
volgeris de auteurs, terwijl de inhoud of aard van het betrokken artikel
kort is aangeduid, wanneer dit uit den titel niet mocht blijken.

Geraadpleegd werden de onderstaancle tijdschriften:
1. Bijdragen tot de Dierkunde (Bijdr. Dierk.).
2. De Levende Natuur (Lev. Nat.).
3. Natura (Nat.).
4. Natuurhistorisch Maandblad (NH. Mdbld.).
5. Natuurkundig Tijclschrift voor Nederlandsch-Iudie (Natk. T. N.-I.).
6. De Nederlandsche Ja~er (Ned. Jag.).
7. Orgaan Olub van Ned. Vogelkundigen (Org. Olub).
8. Tijdschrift Ned. Dierk. Vereeniging (T. N. D. V.).
9. Tijdschrift Ned. Heidemaatschappij (T. Heidemij).

10. Treubia (Treu.).
11. De Tropische Natuur (Trop. Nat.).
12. De Wandelaar (Wdlr.).
13. Zoologische Mededeelingen (Zoo!. Med.).
VOf!r het aanduidenvan deze tijdschriften zullen de hierboven tus

schen haakjes geplaatste afkorti~gen worden gebruikt. De tijdschriften
Nrs. 2, 3, 4, 9, 11 en 12 zijn maandbladen, Nr. 6 is een weekblad,
terwijl de overige onregelmatig verschijnen.
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