
de vleugels op af stevende en het vakkundig ver
slond. 
Dit alles is de hele winter zo doorgegaan, zelfs 
toen de vissers zich in bijtjes en kleine open plek
ken om een vlet moesten behelpen. Onderwijl 
heeft de reiger een concurrent gekregen en nu is 
er herhaaldelijk geharrewar om het beste „stekkie", 
waarbij de dieren zich niets aantrekken van het 
gebruikelijke bekijks dat iedere Amsterdamse hen
gelaar te beurt valt. 
Amsterdam, KEES HANA. 
Burg. Cramergracht 40. 

Vreemdelingen uit Noord en Zuid. De mogelijk
heid. dat men buiten voor hier vreemde vogels 
zal aantreffen, is wel het geringst in de broed
maanden, wanneer de vogels doorgaans aan hun 
nestelgebied gebonden zijn. Daarna kunnen zij la
ter in de zomer al op zwerftocht gaan door hun 
voedselgebieden. In de tijden van het najaar 
en de lente, wanneer de trekdrift hen onweerstaan
baar tot zelfs ver overzee voortdrijft, bestaat er 
tenslotte wel de meeste kans buitenshuis uitheem
se vogels te ontmoeten. Uiteraard wordt die kans 
sterk vergroot, indien men veel door het land 
zwerft, in weer en wind, en daarbij vogeltellingen 
verricht, zoals wij plegen te doen. Immers moet 
men zich dan van elke waargenomen vogel verge
wissen tot welke soort hij behoort, waarbij als het 
ware ter beloning van de moeite en ook als voor 
vogeltellers wel welkome afwisseling soms volko
men onverwachte vogelverrasslngen uit de lucht 

komen vallen. Dit mogen rasechte soortenjagers en 
mooiweersvogelaars, die een hekel aan tellen heb
ben, wel eens bedenken als zij niet kunnen vatten, 
dat wei-tellers verhoudingsgewijs vaker ongewone 
soorten tegenkomen! Tot de vele aangename her
inneringen, die wij sinds 1949 tijdens onze regel
matig herhaalde tochten door het Wageningse Bin
nenveld hebben opgedaan, springen verscheidene 
vreemde ontmoetingen verrassend naar voren. Nu 
na twintig volle jaren nemen we ons voor deze in 
dit tijdschrift samenvattend te verhalen. Vooruit
lopend hierop alvast een paar belangwekkende 
ontmoetingen uit iets wijdere omgeving. 
Eerst die van een noorderling, de wel zeer blanke 
vreemdeling, Sneeuwgans genaamd. Gemakkelijk 
is deze fraai witte gans te herkennen aan de zwar
te vleugelpunten (zie de foto op pag. 95), rose po
ten en dito forse snavel. Langere tijd, te weten van 
3 t.e,m. 23 november 1968, hield de desbetreffen
de vogel zich op in en nabij de plas van de zand-
afgraving „Vogelenzang" van de Grebbeberg onder 
Rhenen. Onze bijgaande tele-opname van deze 
Sneeuwgans, die zich hoegenaamd niets aantrok 
van de werkzaamheden ter plaatse, stamt van de 
21ste november. De vogel ging ook pas op de 
wieken, toen wij beiden, al kiekende, tot op 
slechts enkele tientallen meters genaderd waren, 
Puttende uit het omvangrijke waarnemingsarchief 
van de K.N.N V.-Vogelwerkgroep Wageningen en 
Omstreken, verzorgd door B. J. Hoogers. bleek 
de vogel hier voor het eerst waargenomen te zijn 
door mevr. E. van den Bergh-Bebelman, echtge-
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note van de eigenaar van het terrein, en verder 
o.a. door het echtpaar Steenman-Van Riel, B, J. 
Hoogers en Th. Bruggewert. Deze soort gans stamt 
uit Noord-Amerika, waar hij het overeenkomstige 
biotoop van de toendra-rietganzen: laaggelegen, 
moerassige plaatsen langs meren en langzaam 
stromende rivieren in toendra's en naaldbosgebie-
den inneemt (K. H. Voous: Atlas van de Europese 
Vogels). Van daar dwaalt hij af naar IJsland, 
Groot-Brittannië en andere Europese landen. De
ze zeer zeldzame gast is slechts enige malen in 
Nederland waargenomen, hoewel hij de laatste 
jaren hier vaker wordt betrapt (zie o.a. D.L.N. 
73: 21-22 en D.L.N. 72: 274). Maar misschien 
is de reden hiervan, dat er tegenwoordig zoveel 
meer naar vogels wordt omgezien en ook geïnven
tariseerd. 

Bovenvermelde dwaalgast uit het overzeese noor
den werd in hetzelfde jaar 1968 onmiddellijk voor
afgegaan door een andere, eveneens helder witte, 
zwerver: een Grote zilverreiger, denkelijk afkom
stig uit het zuidoosten, waar zijn dichtstbijzijnde 
broedgebieden liggen. Hoofdwaarnemer was B. J. 
Hoogers (korte vermelding in D.L.N. 72: 240), die 
hem op 26 oktober ontdekte in zijn geregelde in
ventarisatie-gebied: de vogelrijke plassen bij de 
Noordberg te Renkum, Deze zeer schuwe vogel, 
rijzig met zwarte poten en 's winters gele snavel, 
verbleef er tot en met 31 oktober. Wij konden 
hem op de 30ste oktober uitstekend waarnemen, 
toen hij even over ons heen kwam vliegen als om 
poolshoogte te nemen. Toen hij daarna op veilige 
afstand in een Schietwilg neerstreek slaagden wij 
er in hem met een 400-mm-telelens te kieken. Op 
een van de uiteraard vage foto's (bewolkt en ne
velig weer. afstand meer dan 200 m) is hij te zien 
met omhoog gerichte snavel naar een paar op
dringerige Blauwe reigers. Zagen die in hem soms 
een concurrent (zie Voous' Atlas van de Europe
se Vogels, p. 16)? Hoewel we ook eens een troep 
Blauwe reigers een voor hen wellicht onbekende 
Steenarend zagen aanvallen; onbekend maakt im
mers onbemind! Andere waarnemers waren volgens 
genoemd archief mej. A. H. van Rossum, Drs. M. 
T. Jansen, A. Vink en W. Vink, medeleden van 
de Vogelwerkgroep. Weliswaar wat minder zeld
zaam hier te lande dan de Sneeuwgans, staat dit 
treffen met de Grote zilverreiger toch blijvend in 
onze herinnering gegrift! 

Wageningen, 
Thorbeckestraat 128. 

Prof. Dr. D. M. DE VRIES, 
G, DE VRIES-SMEENK. 

Fig, 1. Sneeuwgans. Grebbeberg, 21-11-1968. 

De Mol op Texel en Schiermonnikoog. Op geen 
der ruim 30 Waddeneilanden die voor de kust van 
Nederland, Duitsland en Denemarken zijn gele
gen, schijnt de Mol van oorsprong voor te komen. 
Zo is het thans wel zeker dat de Mol op de 
West- en Oostfriese eilanden ontbreekt (vergelijk 
2 en 6) en hetzelfde mag gelden voor de Noord-
friese eilanden, maar dan misschien met uitzon
dering van Pellworm en Nordstrand. Volgens 
Mohr (3) zou het dier hier, zij het zeer zeldzaam, 
wèl voorkomen. Andere opgaven doen echter ver
moeden dat de Mol ook op deze twee eilanden 
ontbreekt, resp. ontbrak, want het dier wordt o.a. 
door Wanecke (5) voor geen enkel Noordfries ei
land vermeld. Bovendien schrijft hij dat in 1938, 
ongeveer vier jaar na het gereed komen van de 
dijk tussen Nordstrand en het vasteland, het voor
komen van de Mol voor het eerst op dit eiland 
werd vastgesteld. Ook op Sylt komen thans Mol
len voor en wel sedert 1935, acht jaar nadat de 
eerste Mol op de dijk die dit eiland met het vaste
land verbindt, werd waargenomen. Wat de Deense 
Waddeneilanden betreft ontbrak de Mol in ieder 
geval nog op Römö vóór dat ook dit eiland door 
een dam met het vasteland werd verbonden (4). 
Van het kleine eiland Manö zijn mij geen gege
vens bekend, maar van Fanö is zeker dat het dier 
er ontbreekt (mededeling Birger Jensen, mag. scient., 
Kalö, Denemarken). 

Het is de Mol dus kennelijk nimmer gelukt om de 
Waddenzee over te steken, tenzij de mens een 
handje hielp door de aanleg van dijken. Zoals 
bekend was ook Ameland na 1872 door een dam 
met de Friese kust verbonden. Deze dijk raakte 
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echter sinds 1882 in verval en de Mol heeft deze 
kortstondige passage kennelijk niet kunnen benut
ten om zich voor goed op het eiland te vestigen. 
Behalve langs dijken blijkt de Mol ook als ver
stekeling de tocht over de Waddenzee te kunnen 
maken. Op Schiermonnikoog werden tussen 1 en 
10 augustus 1964 enige Mollen aangevoerd met 
maasklei die ter verzwaring van de dijk aan de 
Waddenzee werd aangewend. Het is deze Mollen 
in het nieuwe land echter niet goed bekomen, 
want twee vonden al spoedig de dood onder het 
geweld van een bulldozer, terwijl een derde enige 
dagen later in een aangrenzend weiland het slacht
offer werd van een freesmachine. Reeds vóór de 
oorlog (mogelijk omstreeks 1938) schijnen Mollen 
van het Friese vasteland (Anjum) naar Schier
monnikoog te zijn overgebracht, doch ook deze 
dieren konden geen stand houden (waarnemingen 
en mededeling van de heer J. Nieuwenhuis, op
zichter der Domeinen). Even weinig geluk was de 
Mol beschoren die in januari 1970 in een tuin in 
Zuid-Haffel B69 op Texel zijn aanwezigheid ken
baar maakte door •— zoals de Texelse Courant 
van vrijdag 23 januari 1970 in grote opmaak be
richt — in enkele dagen tijds een tiental mols
hopen op te werpen. Hoewel het dier zelf niet 
werd waargenomen, bevestigde een naar Texel 
overgekomen Wieringer mollenvanger dat het hier 
onmiskenbaar het graafwerk van een Mol betrof. 
Op 9 februari werden door de Voorlichtingsdienst 
van de Hollandse Maatschappij voor Landbouw 
op enkele plaatsen in de mollegangen vergiftigde 
regenwormen uitgelegd. Op 10 februari werd de 
Mol nog gravend waargenomen, sindsdien echter 
is er van het dier niets meer bespeurd. Hoe deze 
Mol midden op het eiland terecht is gekomen, is 
niet bekend (waarnemingen en mededeling van de 
heer N. L. Vermeulen, Texel, en bericht in de 
Texelse Courant van dinsdag 10 maart 1970, 2e 
blad, p. 1). 
Zo is het op de Waddeneilanden, althans wat be
treft de Mol, bij het oude gebleven. 
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Liendertseweg 314. VINCENT VAN LAAR. 

50 jaar NJ.N. Dit jaar bestaat de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie een halve eeuw. 
Als u oud-lid bent, kom dan naar de reünie die 
gehouden wordt op zaterdag 5 september 1970 in 
De Meerpaal te Dronten. De kosten zullen circa 
tien gulden per persoon bedragen; daarvoor wor
den onder meer twee eenvoudige, doch voedzame 
maaltijden verstrekt. In een speelzaal ontfermen 
bekwame leidsters zich over de kleuters die even
tueel meekomen. 
In mei ontvangt u nadere inlichtingen en een op-
gavekaart als uw adres tenminste bij de admini
stratie bekend is. Schrijf voor alle zekerheid nu 
al een briefkaart aan: 

Ank Zwart-Rinsema, Anth, Kroonstraat 16, 
Heelsum, 

Er komen meer dan duizend oude bekenden! Zorg 
dat u er bij bent! Zegt het voort! 

SECRETARIAAT NJ.N. 
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