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Een kuifduiker op het Laarder wasmeer

De Kuifduiker leek erg attent en was wat gedrag "betreft niet ver-

schillend met de aanwezige Geoorde futen, 's Middags "bevond de

vogel zich "bij de broedplaats van deze futen.

Naderhand "bleek, dat de Kuifduiker op vrijdagavond 23 mei reeds

door R. van Poelgeest was waargenomen en ook als zodanig gedeter-

mineerd. Op zondag 25 mei werd de Kuifduiker het laatst waargeno-

men door W.J.R. de Wijs.

Deze Kuifduiker is de vijfde tekende waarneming voor het Laarder

wasmeer en het derde eksemplaar dat aldaar in zomerkleed werd ge-

zien (archief J. Harder)- Volledigheidshalve laat ik alle waarne-

mingen volgen.

2, 3, 8, 9, 10 en 11 mei 1942 - 1 eksemplaar in zomerkleed

(Taapken, Wolff)

4 januari 1944 - 1 eksemplaar (Kraak, Slijper)

27, 28 en 29 april 1946 - 1 eksemplaar in zomerkleed (Wolff)

24 en 26 augustus 1957 - 1 eksemplaar in winterkleed (Schipper)

De Avifauna van Nederland vermeldt; Doortrekker en wintergast in

klein aantal; voornamelijk langs de kust. Doortrek voornamelijk

van oktober tot in december en van half februari tot in april.

J. Harder

Op zaterdagmorgen 24 mei 1975 was ik naar het Laarder wasmeer ge-

gaan om de Geoorde futen te tellen. Per roeiboot had ik de broed-

plaats bezocht en eigenlijk was ik alweer op de terugweg. Voordat

ik de grote plas zou verlaten, keek ik nog even rond. Mijn aan-

dacht richtte zich op een troepje van 6 Geoorde futen, die, op

ongeveer 100 meter bij mij vandaan, wegzwommen. Het viel mij op,
dat één van de duikertjes wat groter was dan de andere. Met de

kijker erbij gehaald, besefte ik, dat dit grotere eksemplaar geen

Geoorde fuut kon zijn. Het lukte om wat dichterbij te roeien, de

vogelgidsen werden er nog eens bij gehaald, dit moest een Kuif-

duiker (Podiceps Auritus) in prachtkleed zijn!

Daarop heb ik de volgende aantekeningen gemaakt:

forser dan Geoorde fuut; hals dikker, roestbruin (niet zwart zo-

als bij Geoorde fuut); nek donker tot zwart; duidelijk geelachtig

gekleurde verenkrans tot hoog op de kop, feller gekleurd dan van

Geoorde fuut, daaronder een duidelijk zwart vlak; snavel dikker;

vleugels aan hovenzijde donker; flanken bruin als de hals.


