
19

Kuifduiker op het Laarder Wasmeer

P.oactie op het bericht van dhr, Jc Harder in Korhaan no<,6 (nov./dec, 1 75)

Eet dier heb ik van een afstand van ca, 60 meter geruime tijd kunnen be-

kijken met een 16 x 50 kijker en ik kwam tot de conclusie, dat deze vo-

gel met geen enkele andere te verwarren was; het dier dook veel, leek

niet op een duikeend en de roodbruine hals sloot verwarring met een Ge-

oorde ïuut direct uit, De weersomstandigheden waren normaal voor een

mei-maand, rustig weer dus,

De Kuifduiker vertoefde nog een week op het Learder Wasmeer, daarna heb

ik hem niet neer gezien. Zijn er nog meer waarnemingen van dit exemplaar
bekend ?

R. Sinoo

Commentaar van de Redactie

Alhoewel de verantwoordelijkheid van de in De Korhaan geplaatste arti-

kelen geheel voor rekening blijft van de auteur en het plaatsen van de

aangeboden artikels niet behoeft te betekenen dat de daarin vermelde

meningen het inzicht van de redactie weergeven, wilt de redactie een

kort commentaar geven op bovenstaand artikel:

De redactie is blij kopij te mogen ontvangen, maar stelt zich kritisch

op tegenover de inhoud hiervan en is huiverig om, zoals in dit geval,

een waarneming te plaatsen van een in dit gebied zo bijzonder schaars

waargenomen vogel, wanneer het een waarneming betreft van slechts één

persoon en wanneer uit de omschrijving van die observatie niet blijkt,
dat vergissing onmogelijk was.

Vooral in zulke gevallen, waarnemingen van zeldzame soorten, is het

zeer aan te raden kontakt te zoeken met meerdere geroutineerde vogel-
kenners! Opdat op die manier zo'n waarneming bevestigd kan worden.

Ook aan te raden is om een zo uitvoerig mogelijk gedrag-observatie-

verslag te maken, naast het uittekenen en noteren van het dier zelf!

(wat betreft de uiterlijke kenmerken).

Omdat het Laarder Wasmeer voortdurend -éék in bovengenoemde observatie

periode- onder controle staat, wat betreft de vogelstand en wij van die

kant géén bevestiging konden krijgen, voelden wij ons genoodzaakt het

bovenstaand artikel van enig commentaar te voorzien, in de hoop ook

voor andere vogelaars van nut te zijn geweest.

de Redactie

De inhoud van bovenstaand bericht komt in het kort hierop neer: J. Har-

der zag op 24 mei 4975 een Kuifduiker op het Laarder Wasmeer, vermeldde

dit en schreef daarbij alle voorgaande waarnemingen van een Kuifduiker

op het Laarder Wasneer; dit waren er vier, resp, in 1942, 1944, 1946 en

1957 en de vijfde dus in 1975.

Ik heb na het lezen van dit bericht mijn notities nagekeken en vond daar-

in een waarneming van een Kuifduiker op het Laarder Wasmeer, datum:

15 mei 1971.


