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vogels naar het Zuiden. Heele slierten scholeksters, wulpen, ganzen, eenden en enkele troepjes 
zwanen vliegen voorbij. Nooit tevoren heb ik zoo iets gezien. Even heb ik geprobeerd ze te tellen 
en kwam binnen het kwartier al over de zeshonderd scholeksters om van wulpen, eenden en 
ganzen maar niet te spreken. Een geweldige zwerm van wel over de honderd vogels bestond uit: 
scholjakken, wulpen, brandganzen, bergeenden, zaagbekken, toppereenden en twee zwanen. 
Tweemaal zag ik een groote roofvogel passeeren waarvan een een blauwe kiekendief 3 was, 
de andere vermoedeüjk een slechtvalk. Deze geweldige vogelverplaatsing ging de geheele dag 
door en te oordeelen naar de geluiden 's nachts ook. Eigenaardig was het dat alles zwijgend 
voorbij trok, een hoogst enkele maal hoorde je een scholekster of wulp roepen. Zoo gauw toen 
het donker werd was dit anders, toen was het gejoel van voorbijvliegende vogels niet van de 
lucht, zelfs 's nachts vanuit mijn bed hoorde ik telkens wulpen. Tegen het vallen van de avond 
begon het te regenen en toen gebeurde iets merkwaardigs. Terwijl ik vanaf de ijsdijk, welke 
zich langs het water gevormd had, naar voorbijvliegende vogels keek, zag ik hoe verscheidene 
scholeksters, wulpen en eenige brandganzen zwemmend de kust bereikten. Al deze dieren waren 
met de hand te grijpen en bleken geheel overdekt te zijn met een ijskorst zoodat aan elke veer 
een kluitje hing. Ook de oogen en snavels waren met ijs bedekt. De meesten stierven dan ook in 
korten tijd. Overal op 't strand kon je kerels zien, die ganzen vingen „om soep van te koken". 
Al de ganzen die buitgemaakt werden, waren voor zoover ik ze gezien heb brandganzen, maar 
ook bergeenden werden gevangen. 

De volgende morgen om acht uur met een vriend weer naar het strand. Op zee drijven heele 
velden van eenden, meest toppers maar ook kuifeendjes, brilduikers, zaagbekken en nonnetjes. 
Een mooie morgen om eendensoorten te leeren kennen. De mooiste waarneming vond ik wel, 
toen tot tweemaal toe een troepje ijseenden passeerden, een soort die ik nooit tevoren zag. 

Op het stukje strand, dat bij laag water tusschen zee en ijsdijk ontstaat, veel voedselzoekende 
bonte en drieteenstrandloopers en opvallend veel steenloopers; verder jagen we een paar ture
luurs en een zwarte ruiter op. Over zee weer veel trek, hoewel niet zoo enorm als de vorige dag. 

Jammer, dat zulke dagen ten koste van de vogels gaan. Vooral scholeksters, wulpen, brand
ganzen, bergeenden, en steenloopers kon je bij tientallen vinden. 

Noordwijk aan Zee. JOH. MOERKERK. 

Zeldzame reigers in de aalscholverkolonie te Lekkerkerk. In den zomer van 1939 ont
wikkelde zich in de aalscholverkolonie te Lekkerkerk een enorme rijkdom aan kleine vischjes, 
veel talrijker dan in andere jaren. Vaak vischten de aalscholvers in troepen van 100 en meer 
vogels in onregelmatige zigzag heen en weer. Van een drijfjacht was daarbij nooit sprake, vaak 
vischten ze zelfs vroolijk achter hun eigen „net". Wegens het troebele water visschen de aal
scholvers in de broedtijd nooit in de kolonie, hoewel deze steeds rijk aan visch en naar het 
schijnt zelfs de rijkste plaats van de geheele polder is. 

Reigers kwamen er niet veel meer dan anders op de vischjes af, het terrein schijnt hun er 
's zomers trouwens in 't geheel niet te bevallen. Des te beter beviel het er een ralreiger in prach
tig wit en geel kleed met mooie sierveren aan de kop. Behendig als een aap klauterde hij door de 
takken van onderspoelde boomen en struiken en ving aldus de vischjes in flinke aantallen. 
Nooit zag ik hem op het land, in het riet of door het water loopen. Zoo'n dier is wel bij uitstek 
aan rivieren gebonden, want dat zijn de eenige plaatsen, waar veel onderspoelde boomen voor 
komen. Hij werd 19 Juni voor het eerst gezien en scheen daarna de kolonie niet te verlaten, 
totdat de kooiker hem 24 Juni 's avonds schreeuwend weg zag vliegen. 

Op 30 Juli zag ik een jonge kwak tusschen de eenden in een verlaten aalscholvernestboom 
neerstrijken. In panische schrik stoven de eenden uiteen en bleven op een afstand schuw en 
nieuwsgierig toekijken. Weldra vloog de kwak naar een andere oever, te water gevolgd door 
drommen eenden. Bijna de geheele eendenkooi liep leeg en nieuwsgierig verdrongen zij zich 
rondom de kwak. Deze konden zij dus blijkbaar terdege van een blauwe reiger onderscheiden, 
wat in de menschenwereld slechts vogelkenners plegen te kunnen. Ik heb daarom den kooiker 
maar geadviseerd om zijn kooihondjes door kooikwakken te vervangen. Na korten tijd hadden 
de eenden er echter al het moois van afgekeken en toen de kwak wegvloog keek er geen eend 
meer naar om. Helaas heeft hij de vischrijkdom van het kooiwater niet opgemerkt en is hij 
dan ook niet blijven plakken. Op zijn kop was nog nestdons aanwezig. Het zou interessant zijn 
te weten, of de jonge kwak nog nestdons heeft, als hij op de trek gaat. Zou dat niet het geval 
zijn, dan zou hij in ons land opgegroeid moeten zijn. Hierover kon ik echter niets te weten 
komen. 

Omdat kwakken nogal eens in dierentuinen voorkomen, is het niet uitgesloten, dat hij daaruit 
ontsnapt was, maar daartegen pleit, dat hij een schuwe indruk maakte. De ralreiger was tamelijk 
mak, hoewel lang niet zoo mak als een dieren tuinvogel. Overigens treft men ralreigers echter 
vrijwel nooit in gevangen staat aan en mag de kans op ontsnapte ralreigers dus bijna verwaar
loosd worden. A. KORTLANDT. 


