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Voor de kijker gehad:
Witwangsterns

De wijze van visvangen is precies als bij de

visdief, dus stootduikend. Vrij grote visjes wor-

den gevangen, eenmaal zie ik dat een snoekje
wordt gevangen dat echter weer losgelaten
wordt. Ook worden vaak medicinale bloedzui-

gers gevangen. Het voedsel wordt in de lucht

aan de luidroepende jongen verstrekt, doch bij
kleinere jongen strijkt de vogel neer en geeft het

voedsel aan.

Op 25 juli bezoek ik het terrein weer met de

heren Dr, G. A. Brouwer en Sj, Braaksma. Het

blijkt ons dat er minstens 8 paren zijn en duide-

lijk kunnen we kleine en grotere jongen in de

nesten onderscheiden. Deze nesten liggen tame-

lijk open tussen veenwortel, watergentiaan of

schcrmbloemigen.
Wanneer ik op 31 juli met de heer Braaksma

weer in het gebied ben, blijkt ons dat er verschei-

dene vliegvlugge jongen zijn, doch 3 nesten kun-

nen we niet meer vinden. Behalve op de ten O.

van deze weg gelegen plassen zijn ook aan de

westzijde vliegvlugge jongen te zien die gevoed
worden.

Het is jammer dat ook dit gebied weer opgeof-

ferd wordt aan de verkeersmoloch, in dit geval
het water-verkeer. Het was n.l. een broedgebied
voor zwarte sterns, kleine plevier, grutto’s, kie-

viten, tureluurs, zomerfalingen, wilde eenden,

slobeenden, futen, meerkoeten en waterhoentjes,

terwijl we er bovendien waarnamen ijsvogel,

porceleinhoen, krakeend en als trekkers alle rui-

tersoorten, kemphanen, vele watersnippen en vele

eendensoorten.

A, J. H, BARON VAN LYNDEN

Zwarte Ooievaars

Ook dit jaar kwamen weer verscheidene berich-

ten binnen over waargenomen zwarte ooievaars.

De heer J. Diks
zag er samen met zijn zoontje

aan de Heul te Schalkwijk op 23-8-1958 5 over-

vliegen. Een streekblad op
Voorne maakte be-

kend, dat de heer J. Oprei uit Oudenhoorn op 1

sept. bij Heenvliel ook 5 zwarte ooievaars heeft

gezien (med. A. J. de Zwart en D. v. Dclden).

Een bericht van het A.N.P. van 11-9-1958 luid-

de: „sedert enkele dagen houdt zich in de buurt-

schap Horsthoek bi] Heerde een zwarte ooie-

vaar op”.

Zilverreigers
Een grote zilverreiger werd vanaf 1 juni 1958

gedurende ± 14 dagen dagelijks waargenomen

bij de visvijvers van Valkenswaard o.a. door de

heren Van Aalst, Benjaminsen, Ir. Bannenberg,
P. Donk, P. Frencken en Siteur. Van de vogel

werden op een 8 mm. film duidelijke kleuropna-
men gemaakt. Ook uit Friesland komen berich-

ten van een waargenomen zilverreiger (med. H.

T. Van der Meulen).
De heer A, Enkelaar berichtte dat op 7-6-1958

een kleine zilverreiger werd waargenomen bij
het Zwarte Sluisje, St. Kruis, gem. Aardenburg,
Zeeuws-Vlaanderen. Daarna 1 ex. op 9-6-1958

op
het Grote Gat te Oostburg, 11-6-1958 1 ex.

aldaar tussen 4 blauwe reigers, later op de dag
daar ook waargenomen door inmiddels gewaar-

schuwde personen o.a. heer en mevr. Rasker,

Campfens, Van der Driest, H. Koger & Dierkx.

Op 13-6-1958 werden daar duidelijk de gele

tenen gezien, terwijl de grootte op ongeveer 2/3
van die van een blauwe reiger werd geschat.

Op 17-6-1958 voor het laatst waargenomen door

de heer Dierkx. De vogel zat meestal op slikpla-
ten, een enkele maal

op grasland. Soms tussen

blauwe reigers of kluten. Was niet schuw. Een

enkele maal liet de vogel het geluid „kark”

horen.

Flamingo’s
De flamingo op de zandplaat „Hompelvoet” Goe-

ree werd door de heren Van der Velden en

Ouweneel op 14-7-1958 waargenomen,
voordien

werden aldaar 2 ex. waargenomen (zie „Het

Vogeljaar”, jrg. 6, p. 60),
Op 23-7, 25-7, 26-7 en 28-7 werd 1 ex. op het

Posthuiswad, Vlieland waargenomen (N. D.

Horstink, werd ook door de heer Cupido ge-

zien).
Op 8-8-1958 werd een flamingo op Schiermon-

nikoog gezien, deze bleek daar reeds 3 weken

aanwezig (Draaijer, Ouweneel). Dit ex. had dui-

delijk afstekende pootgewrichten, waaruit zou

mogen worden afgeleid, dat het een Zuidameri-

kaanse soort, en dus waarschijnlijk een ont-

snapt ex. was.

Op 4-9-1958 nam de heer A. Amereus 1 ex. waar

boven Rhijnauwen (med. S. Braaksma).

Steenarend

Op 13-9-1958 omstreeks 15.30 uur zagen de

heren J. de Haan en D. Dekker in de Amster-

damse Waterleidingduinen te Vogelenzang een

roofvogel, die een steenarend bleek te zijn. Zij

vragen wie de vogel, die een beschadigde staart

had, ook heeft gezien (s.v.p. bericht aan D. Dek-

ker, Uranusstraat 8, Haarlem). De volgende ge-

gevens over deze waarneming werden opgege-

ven: „kwam met half ingetrokken vleugels hoog
aanzeilen uit nw-richting, schroefde zich boven

de binnenduinrand nog hoger, trok vleugels ge-

heel in, stootte om vaart te zetten en verdween

met opvallend hoge snelheid in z-richting langs

de duinrand. Kenmerken: stoer, zwaar en hoekig

gebouwd, vleugels en staart relatief langer dan

bij buizerd, lichte slagpenbasis”.

Sperwerg rasmus

De heer H. C. Brinkert, arts te Enschede schreef

ons nadere gegevens over zijn vermoedelijke

Op 23 juli van dit jaar had ik het geluk een

broedkolonie van de witwangstern te ontdekken

in een oude rivier van de Lek. Aangezien men

ter plaatse bezig is deze rivierarm vol te spui-
ten met klei, meen ik als ik de eerste vogel te

zien krijg, even een visdiefje voor mij te hebben,

dat met de buik in de modder heeft gezeten.
Doch als even later weer zo’n vogel met donkere

buik over mij vliegt en verderop nog enige, be-

grijp ik dat dit een bijzondere waarneming is.

Weldra valt mij de vreemde alarmroep op (de

vogels alarmeren hevig). Deze klinkt schor en

rasperig. De vleugels rijn licht leigrijs, de buik

is bij het ene exemplaar donkerder dan bij het

andere. Snavel en poten zijn krachtig donker-

rood, veel donkerder dan bij het visdiefje.
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waarneming van een paar sperwergrasmussen.

„Als niet getraind veldornitholoog zal vrijwel
iedere waarneming door mij een vermoedelijke
zijn. Het beste is dan ook dat ik de omstandig-
heid schets waaronder ik de waarneming deed.

Tijd, eind juli 1958 ± 19.00 uur; plaats: Aams-

veen, een moerassig gebied langs de Duitse grens
achter Enschede. De vogels zaten in een berkje
en ik kon ze naderen tot

op
± 4 meter (ik had

geen kijker bij me). Slechts één vogel, vermoe-

delijk het mannetje kreeg ik goed in het oog.

Met Petersons „Vogelgids" in de hand kon ik

de vogel vergelijken met beschrijving en plaatje.
Grootte klopte, opvallend waren de dwarse don-

kere streepjes, forse snavel en het wippen met

de staart. Eerder had ik al in dezelfde
omge-

ving (zonder de vogel te zien) een merkwaar-

dige, opvallende, snorrende
zang gehoord, die

ik aan geen andere vogel kan toeschrijven en die

ik, nu ik deze vogel gezien heb, overeenkomstig
de beschrijving, toeschrijf aan de sperwergras-

mus. Vooral de gestreepte onderdelen waren

dermate duidelijk, dat ik voor mijzelf vrij zeker

ben, dat dit een sperwergcasmus geweest moet

zijn. Uit het feit dat de twee vogels bij mijn ach-

tervolging bij elkaar bleven leid ik af dat hier

sprake was van een paartje.
Overigens begrijp ik zeer wel dat, wil een waar-

neming erkend worden men over zekerder gege-

vens moet kunnen beschikken. Maar daar is het

persoonlijke genoegen, die een dergelijke waar-

neming schenkt, gelukkig niet van afhankelijk".

Ross’ meeuw op Vlieland

Naar aanleiding van het artikel van B. Brakel

over de Ross’ meeuw op
Vlieland in „Het Vo-

geljaar" no 4, van augustus 1958 het volgende:
De heer Brakel zegt, dat de nekband van dicht-

bij meer bruin dan zwart is. Het tegendeel is

echter waar. De nekband is juist volkomen

zwart, ook wanneer men de vogel in de hand

heeft. Jammer, dat de heer Brakel een van de

belangrijkste kenmerken; de zwarte buitenvlag

van de buitenste grote slagpen, vergeet te noe-

men.

Mijn eerste waarneming van de Ross' meeuw

dateert van 6 juni 1958. Op 15 juni j.l. nam de

heer Brakel de Ross' meeuw waar. Allebei hiel-

den wij het in het begin op een afwijkende vorm

van de dwergmeeuw. Op 17 juni echter kreeg ik

toevallig „The Handbook of British Birds’’ in

handen en vermoedde toen pas met de Ross'

meeuw te doen te hebben. Samen ben ik toen met

de heer Brakel opnieuw naar de Ross’ meeuw

geweest. Alle in het „Handbook” genoemde ken-

merken .konden we min of meer goed zien, be-

halve de wigvormige staart en de zwarte bui-

tenvlag. Op 23 juni werden waarneming en

determinatie bevestigd door Dr. Kluyver uit

Arnhem. Enkele dagen daarna slaagde ik erin de

meeuw te vangen. De metingen, die er op volg-
den werden niet met Dr. Kluyver verricht.

Voor verdere gegevens over de waarneming van

de Ross' meeuw mag ik verwijzen naar een van

de eerstvolgende „Limosa’s”.

ARIE SPAANS

Het meeuwtje is later dood aangetroffen, in een

toestand, die het mogelijk maakte het lijkje te

conserveren. —-
Red.

Ibissen

Op 23-8-1958 zat reeds ± 4 weken een ibis in

west Zeeuwsch-Vlaanderen (B. J. J. R. Wal-

recht).
Ook in Oostelijk-Flevoland werd eind augustus
1958 door verschillende waarnemers een ibis

waargenomen (Dr. Bakker, Wolff), later zelfs

twee exemplaren. De vermoedelijk eerste waar-

neming van 1 ex. langs de Knardijk werd ge-

daan door Dr, Ir. J. E. Carrière op dinsdag 19

augustus.

Albino grutto

Langs de Knardijk tussen Harderwijk en Lely-
stad nam Dr. J. A. Smits een volkomen witte

grutto met een rode snavel waar op 4-9-1958.

De Ross’ meeuw naar een tekening van de

heer M. J. C. Kolvoort


