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Kraanvogel op Voorne. — Waarschijnlijk interresseert het U, dat ik op de Zandplaten te Oost-Voorne, voor het hotel „Zee en Duin" 29 Aug. een Kraanvogel heb waargenomen, Ik heb het dier ruim een uur door mijn kijker kunnen gadeslaan. Verwarring
is niet mogelijk. Toen de vloed kwam opzetten, is het dier verdwenen en heb ik het
daarna niet meer teruggezien.
Verder kan ik U verzekeren, dat het gedeelte daar, een zeer rijk strand- en
zeevogelleven herbergt.
Bussum, 6 Sept. '28.
R. W. v. D. GOOT.
De Hop. — Op 12 Sept. j.l. zag ik één exemplaar van Upupa Epops bij het meer
van Paterswolde. De vogel kwam uit een wilgenboschje gelegen aan een pas gerooid
stuk bouwlanden zette zich weer neder in de nabijheid. Tevoren zag ik de vogel hier nooit.
Groningen, 22 Sept '28.
J. A. SCHUTTER.
Late koekoekroep en late zomer. — Heden, 8 September, hoorden de heer Stapelkamp
en ik de koekoek eenige malen achtereen roepen op het Friesche Veen te Paterswolde.
Groningen.
H. HEIDINOA.
Dit is zeker wel buitengewoon laat. Haast zou ik denken, dat een spreeuw u gefopt
heeft.
T.
Bergeend. — Een mijner vrienden, op een stormachtige dag in het laatst van Juni in
de zee onder Katwijk zwemmende, ontdekte in de branding een klein jong eendje. Na
eenige vruchtelooze pogingen, waarbij het eendje telkens onderdook, gelukte het hem,
het diertje te pakken. Het werd meegenomen naar huis en liefderijk verpleegd. Begin
Juli zag ik het dier, het bleek een jonge bergeend te zijn; de eitand was eenige dagen
te voren afgevallen. In 1923 heeft de bergeend in de zeeduinen achter Wassenaar gebroed
en het kan dus heel goed mogelijk zijn, dat het bergeendje van Katwijk daar eveneens
geboren werd en door de sterke branding van z'n ouders werd afgeslagen en naar het
Noorden dreef.
De bergeend, die sinds
de nieuwe jachtwet '23
algeheele bescherming
geniet is in de laatste
jaren in aantal toegenomen. Op Texel hadden
we dit jaar stellig meer
bergeenden dan vroeger
en ook op het Zwanewater valt hetzelfde te
constateeren. Verschillende bergeenden met
flinke troepjes jongen
zag ik Juni in de wielen
achter de Hondsbossche
zeewering. Jammer is het
dat er nog vogelhandelaars zijn die probeeren
de kustbewoners van den
kop van N.-Holland er
Foto J. STRUBOS.
Jonge Bergeend.
toe te brengen jonge 5 Juli 1928
bergeenden te vangen en
daar er f 2.00 per stuk betaald wordt, vielen er heel wat pullen op hun tocht van uit de
duinen van het Zwanewater naar de zee, in handen van de eendenvangers. De koppels
jonge bergeendjes van het Zwanewater werden dan ook zienderoogen Ideiner. Hoe gaat
het met de bergeenden van „de Beer"?
JAN P. S.

