
V R A G E N E N K O R T 

rikken-trek voor Terschelling als een zeldzaamheid 
beschouwd worden. 

De wind, die tijdens den trek Zuidelijk was met 
een neiging naar het Westen, was niet meer dan 
eene flauwe koelte, de lucht was bedekt (geen mist), 
nu en dan kwam een regenbuitje, terwijl de tem
peratuur voor den tijd van het jaar zéér mild was. 

Zeer vele vogels vlogen zich tegen den Brandaris 
dood of wel geraakten door het felle licht en het 
voortdurend rondfladderen in een bewusteloozen 
toestand. 

Zoo werden op het plat van den toren een 300 
a 500 tal vogels gevonden, de meeste echter vielen 
naar beneden en werden in de tuinen, op de daken 
en in de straten gevonden, alwaar zij door de Ter-
schellingerstraatjeugd, die den geheelen avond en 
nacht op den been was, werden buitgemaakt. Den 
anderen morgen om ± 5 uur was de jeugd weer 
met lantaarntjes de langs den Brandaris gelegen duin-
kanten aan het afzoeken en werden alle vogels, 
hetzij deze bewusteloos of wel verwond waren, 
doodgemaakt en medegenomen. Het aantal doode 
vogels (doodgevlogen en vermoord) durf ik veilig op 
een paar duizend schatten, er waren jongens die er 
50 buitgemaakt hadden. Het is zéér te betreuren, 
dat de ouders dat vermoorden niet krachtig tegen
gaan, al kan ook gelukkig niet ontkend worden, dat 
vele Terschellingers de vogels die zij in hunne tui. 
nen bewusteloos vinden of die bij hun in huis komen 
vliegen, weder laten bijkomen en ze daarna de vrij
heid hergeven. 

Door het personeel van den Brandaris wordt ook 
alles gedaan, om de vogels zoo weinig mogelijk te 
verontrusten. Tijdens den trek vertoont zich dit 
personeel zoo min mogelijk op het plat van den 
toren, ten einde de oververmoeide en verblinde 
vogels, die op de ballustrade of andereplaatsen gaan 
zitten gelegenheid te geven zich te herstellen. 

Het is mijne overtuiging dat de meeste vogels 
verblind en oververmoeid doch onbeschadigd zijn, 
als ze in de handen van de jeugd vallen, welke ze 
bijna zonder uitzondering meedoogenloos doodt. 

Werd dit op krachtige wijze door de bevoegde 
autoriteiten tegengegaan, dan zouden jaarlijks dui
zenden vogels, die thans door de Terschellingers 
gegeten, of wel na gedood te zijn, weggeworpen 
worden, gespaard blijven. 

A. J. GOOSZEN. 
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Vogeltrek. 

Op den 3en September j.1. werd op de eendekooi 
„Wertpolder I", gem. Ulrum (prov. Groningen), 
een smient gevangen. Deze smient (Mareca penelope) 
droeg om den poot een alluminium ringetje waarop 
gegraveerd stond: „University Aberdeen 2052". 

Van deze vangst werd onverwijld aan de Univer
siteit te Aberdeen bericht gegeven. Dezer dagen 
ontvingen we eenige nadere inlichtingen omtrent 
het doel van het ringen van den vogel. De smient 
was gemerkt door de „Aberdeen-University Bird-
Migration Inquiry". Deze methode was eene navol
ging van de „Vogelzugversuch" die voor verscheidene 
jaren te Rositten in Oost-Pruisen begonnen is. Deze 
vereeniging stelt zich ten doel het verhuizen van 
de Engelsche vogels in het bijzonder en van de 
trekvogels uit ons werelddeel in het algemeen na 
te gaan. Door het aanleggen van kaarten wil zij 
hiervan dan een duidelijk overzicht krijgen. Tevens 
maakt zij gebruik van lichtschepen en vuurtorens 
bij hare onderzoekingen. De vereeniging staat onder 
hoofdleiding van Prof. J. Arthur Thomson te Aber
deen, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. 
Prof. J. Arthur Thomson verzoekt iedereen, die zulk 
een gemerkten vogel vangt, hiervan onverwijld 
kennis te geven aan de Universiteit. De vogel 
moet men dan zoo mogelijk weer laten vliegen, 
en alleen het nummer en verder opschrift van den 
ring opteekenen. Ook de plaats en tijd van het 
vangen, alsmede de soort van den vogel dienen 
vermeldt te worden. 

Onze smient was van een nest van 5 jongen, 
opgekweekt door Mr. F. Gunisere, vrijgelaten op 
den 19en jUni bij Loch Brora, nabij Brora in Suther-
landshire in het verre N.O. van Schotland. Dit was 
tot nogtoe het belangrijkste resultaat dat er ver
kregen werd. De hoofdrichting waarin de smient 
gevlogen is, is Z.O. en de afstand bedraagt ongeveer 
840 K.M. 

Opmerkelijk is het, dat de vogel, die in Schotland 
toch bij menschen is opgekweekt en deze daar 
meermalen heeft gezien, bij ons na 3 maanden reeds 
weer zoo wild en schuw was geworden, dat de 
koeler hem benedenwinds heeft kunnen vangen, 
wat speciaal bij smienten een zeldzaamheid is. 

Ulrum. H. D. LOÜWENS. 


