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Een bijzonder verschijnsel. — Even ten N. van Scheveningen, ter hoogte van de Ruyge-
hoek en vandaar verder Noordwaarts zijn omstreeks de Kerstdagen zeesterren in kolossale 
hoeveelheden aangespoeld en bovendien talrijke slangesterretjes, hoewel het aantal van 
deze laatste verre ten achter bleef bij dat der zeesterren en daartusschen lagen kleine, 
witte Tellina's als hagelkorrds verspreid. Voor zoover ik kon zien waren alle zeesterren 
exemplaren van Asterias mbens, groot en klein, de slangesterreties de gewone Ophioglypha 
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Fig. 1. Zeester. 

texturata. Langs de vloedlijn lagen de zee
sterren plaatselijk opgeworpen tot een laag 
van 1 dM. hoogte en elke golfslag bracht 
nieuwe aan. 

Men kan zich eenigermate een idee vor
men van de hoeveelheden als men bedenkt, 
dat Katwijkers met een vijf a zestal 
schelpenkarretjes vier dagen lang zeester
ren hebben weggereden naar een motor
schuit, welke naar de Scheveningsche bin
nenhaven was overgebracht. Deze massa 
is natuurlijk als mest over het land ge
strooid. 

De oorzaak van het aanspoelen van 
deze enorme hoeveelheden zeesterren moet 
niet worden gezocht in een groote sterfte 
onder deze dieren, daar de meeste, evenals 
de Tellina's levend aan land kwamen; wel 
is een zeker percentage in de branding ge -
dood. Vermoedelijk moeten we aannemen, 
dat in de zone, waarin deze dieren langs de 
kust leven, ook het diepere water door 

Fig. 3. Zeeëgel, met doorsnede om 
het eigenaardige kauwtoestcl, de lan
taarn van Aristotcles. te laten zien. 

Fig. 2. Slangenster. 

onstuimig weer en stroom zoodanig in beroering is gekomen, dat de zeesterren werden 
meegevoerd en door den golfslag aan land werden geworpen. De wind was die dagen 
Oostdijk, waardoor er bovendien nog minder water langs de kust stond. 
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Een dergelijk verschijnsel nam ik tot dusverre nooit eerder waar en ook werd mij door 
een der Katwijkers verzekerd, dat het vrij zeldzaam mag heeten (misschien eens in een 
tiental jaren). 

Een paar dagen later nog eens terugkomende zag ik er niets bijzonders meer. 
P. KRUIZINGA. 

Ooievaars op Nieuw Guinea. — Onlangs vond ik in oude aanteekeningen van mijn 
exploratietochten in Zuid-Nieuw Guinea in de jaren 1908 en 1909 als eene bijzonderheid 
vermeld eene ontmoeting met een paar ooievaars, welker aanwezigheid in die ver afgelegen 
streken ons toen zeer verraste. De bedoelde landstreek, welke ik bezocht in December 1908, 
ligt ongeveer op de grens tusschen Nederlandsch- en Britsch-Nieuw Guinea, nabij de 
Zuidkust. Zij bestaat grootendeels uit moerassige vlakten, waarin wij toen veel soorten 
van reigers aantroffen, benevens pelikanen, aalscholvers, talingen, zwarte ganzen enz. enz. 

Waar mij bekend is, dat u altijd de grootste belangstelling heeft voor het leven der vogels, 
en in 't bijzonder voor den trek, heb ik gemeend u deze mededeeling niet te mogen ont
houden, aangezien zij betrekking heeft op een overwinteringsgebied, dat naar ik vermeen, 
gewoonlijk niet genoemd wordt, en dat trouwens nog uiterst zelden door blanken werd 
bezocht (wij waren de eerste). 

Hoewel wij de beide ooievaars destijds beschouwden als een groet uit het vaderland, heb 
ik bij nader inzien de mogelijkheid niet uitgesloten geacht, dat deze twee exemplaren wel
licht uit Siberië of Oost-Azië afkomstig waren, 
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