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Geoorde Fuut. — Bij m'n pogingen om dit jaar de geoorde fuut te kieken, maakte ik 
bij het observeeren de volgende aanteekeniugen: 

Zoowel 2 als <ƒ bouwden aan het nest, en hielpen elkaar daarbij. Bouwstof werd door 
onder te duiken, waarschijnlijk van den bodem opgenomen, ƒ en 9 wisselden elkaar bij het 
broeden af. Een paar maal zagen we, dat het nestmateriaal, dat bij het verlaten van het 
nest met snavel en pooten over de eieren werd gekrabd, door het 9, bij het weder op de eieren 
plaats nemen, aan het ƒ gegeven werd, die het dan door onder te duiken „tot zinken" 
bracht. Het zijn echte U-booten. 
^ Bij het uitkomen der eieren zag ik dat het wijfje de stukjes eierschaal op dezelfde manier 
op eenigen afstand van het nest liet verdwijnen. 

Het 9 werd door het i op het nest gevoerd. 
Jongen van eenige uren oud zag ik onder duiken en zich onder water met pooten en 

De Geoorde Fuut in de plassen van I.eersum; 

vleugelstompjes voortbewegen, ze kwamen echter telkens even boven, om dan weer even 
snel onder te duiken. Ze waren zoo vlug en voelden zich zoo in het water thuis, dat ik geen 
kans had er een te pakken te krijgen. 

Jongen voeren op den rug van een der ouden rond en werden dan gevoerd met allerlei 
lekkers (dat ook weer opgedoken werd), door de andere. Het scheen me toe dat de futen-
kiudcren tusschen de eenigszins opgestoken vleugels verscholen zaten, alleen hun kopje 
kwam er boven uit. Een enkele maal lieten ze zich van den ouderrug in het water glijden en 
dobberden dan even rond. Hoe ze er precies weer op klommen, kon ik niet waarnemen. 

Ook dit jaar waren de nesten, welke ik vond in eikaars nabijheid ^ 20 M. van elkaar 
verwijderd. . • 

Vischdiefje. — 15 Mei jl. vond ik op het Lccrsumsche veld een nest van een vischdiefje 
op een klein eilandje midden in den plas. Dat was 'smorgens.Nai2 uur stak de wind op en 
na een uur stonden er aardige golven met schuimkoppen. Ik ging toen nog eens kijken 
naar m'n sterntjesnest, en vond toen den noordkant van het nest, (het was een Noordelijke 
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wind) met een dijkje van allerlei plantenvezels en wieren omgeven. Het vischdiefje zelf 
was met ongekenden haast bezig dotten wier uit het water op te visschen en z'n nest daar-

Het nest van het waterbouwkundige Stirntjr. 

mede nog meer te versterken. En die moeite is beloond g.nvorden, op 5 Juni daarop volgend 
vond ik 2 pas uitgekomen jongen en 1 ei, in het nest. 

Haarlem, Sept. 1921. JAN P. STRIJBOS. 

G. O. C. „HIRUNDO", Gouda. — In aansluiting bij de verschillende berichten over de 
Pestvogel in het Januari-nummcr van dit tijdschrift, kan ik mededeelen dat door ons lid 
van der Voo op 20 December 1921 een Pestvogel werd waargenomen in den tuin van de, 
eenigszins buiten de stad gelegen, R. H. B. S. alhier. De vogel schijnt in onze streek een 
zeer zeldzame gast te zijn. In 't „Jaarbericht der Club van Nederlandsche Vogelkundigen" 
No. 2 vermeldt Dr. C. Eykman dat hij in 1908 een exemplaar in een boomgaard bij IJssel-
stcin waarnam. Dit is het eenige ons uit de literatuur bekende geval van 't voorkomen van 
den Pestvogel in deze streek van Zuid-Holland. 

De Zwarte Specht schijnt steeds verder in ons land door te dringen. Ons lid J. de Bruyn 
had het geluk op 4 Januari 1922 een Zwarte Specht waar te nemen, eenige Kilometers 
benoorden Oudcwatcr. 

In Mei 1921 (1 en 29) nam v. cl. Voo bij 't tuindorp „Heiplaat" een Kleine Vliegenvanger 
waar. Aanvankelijk verkeerde hij over de soort in onzekerheid maar met behulp van een 
plaatwerk werd de vogel bepaald als Muscicapa parva parva Bechst. 

In één der vorige afleveringen plaatste onze voorzitter een oproep om gegevens over de 
Ooievaars. Helaas zijn nog maar weinige mededeelingen hiervoor ingekomen. (De vriende
lijke berichtgevers onzen welgemeendcn dank!) 't Is me onbegrijpelijk dat we zoo weinig 
berichten ontvingen. Ieder natuurliefhebber kent toch wel een bewoond ooievaarsnest. 
Laat ieder die over gegevens beschikt — vooral berichten uit Zuid-Holland nemen we gaarne 
in ontvangst — deze toch opsturen! 't Is toch een kleine moeite ons even een bricfkaartje 
te schrijven. Deel in 't kort mede wat ge weet over: aankomst, vertrek, iste eidatum, 
aantal eieren, aantal uitgevlogen jongen, enz. 


