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van treinen en auto's, waarbij vele vogels het slaehtoffer worden. Hij zou
daar graag eens meer van willen weten. 20 yond BEZEMER op een oeh
tend op 600 m rijweg 16 dade Vinken, die de, door de auto's kapot

. gereden, beukenootjes als voedselzoehten.
BROUWER wijst op de invasie van de Steltkluut (Himantopus hhnan

topus) dit jaar, diezou broeden bij Oostburg, op 2. Beveland, in Wa
terland en in Friesland.

BEZEMER vcertelt nog van een Bladkoninkje (Phyllosco pus inornatus)
dat hijin zijn tuin te Wassenaar geniime tijd rustig kon observeren op
19 Nov. '48.

Ook worden enkele mededelingen gedaan over ongewone nestplaatsen,
zoals van een Merel, die als een Leeuwerik op den grand in hooiland
broedde (BROUWER),· hoewel er hout op vrij geringen afstand was.

Om 11 uur sluit de voorzitter deze bijzonder geanimeerde vergadering.
W. H. BIERMAN.

Ex e u r s ~ e n a a rh e t "G roo t E i 1 and", 0 0 s t - 2 e e u w s e h
V 1a and ere n, 0 p 1 2 J u n i 1 9 49.

Des morgens vroeg vertrok het gezelsehap naar het "Groot Eiland"
onder leiding van Mr. T. LEBRET. Allen geraakten onder de bekoring
van dit praehtige, zeer vogelrijke terrein, waar in totaal een 70-tal vogel
soorten werd waargenomen. Niet lieht zal een der deelnemers de sehitte
rende regie vergeten, met alshoogtepunt het einde van een rijtje knot
peppels, waar men naar reehts kijkende aan de waterkant twee Stelt
kluten (Himanto pus himantopus) zag opgesteld, die ook nog eOlige
vliegdemonstraties ten beste gaven, terwijl men aan de linkerzijde bet
gezieht had op een klein bosje hoge populieren, waarin op enkele tieh'
tallen meters van elkaar vier bewoonde Torenvalk-nesten en het nest van
een Houtduif te zien waren. Verder werden nesten gevonden van Kluut,
Kleine Plevier en Visdiefje. Jongen werden waargenomen van Kluut,
Kievit, Meerkoet, Bergeend, Slobeend. Helaas waren eehter verseheidene
nesten door het vrij rondlopende jonge vee vertrapt, zodat overwogen zal
moeten worden, of in de toekomst dit unieke terrein niet beter dient te
worden besehermd.

De andere terreinen, die bezoeht werden, leverden een minder rijke
oogst aan vogels, maar gaven een beeld van de veelzijdige eharme van
deze uithoek van ons land, die allen, die de verre reis hebben kunnen
maken, nog lang in herinnering zal blijven.

W. H. BIERMAN.

V e r s 1a g van deE x e u r s i e n a a r "D e Bee r", b ij
Hoe k van H 0 11 and, 0 p 2 3 0 e t 0 b e r 1 9 4 9.

Aanwezig van het Bestuur aIleen de heer BIERMAN! Verder de !eden
Mej. VAN DER BAAN, VAN DER BURG, Mevr. FISCHER-VAN DER BURG,
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H. DE GROOT, GUNNING, M. DE HAAN, HELLEBREKERS, HINLOOPEN,
Mej. KOETEN, MAKKINK, MANDEMAKER, MIDDELMAN, Mevr. PLATE
LICHTENBELT, VAN DEN OORD, RAMPEN, SCHABERG, STOFFEL, SWAAB,
DE W AARD, VAN DER WERFF, WESTRA, WIJNAENDTS, alsmede de in
troduce's Mevr. MAKKINK, PLATE, VAN WAART, WINGERDEN en nog
4 andere personen. .

Het weerheeft op deze herfstexcursie niet meegewerkt. Reedsbij onZe
aankomst op het "Vogeleiland" riepen de eerste regendruppelsregen
jassen en hoofddeksels tevoorschijn. Het gezelschap ging eerst op weg
naar de Zuidpier. In de bosjes op de duinen werden Heggemus, Rood
I;>orst, Groenling, Kneu en Grauwe Klauwier waargenomen. Langs het
strand zagen wij behalve vele meeuwen ook een troepje Bontbekplevieren
en een drietal Zilverplevieren, waarbij zich een Kanoetstrandloper had
aangesloten. Over de Waterweg kwamen ondanks het slechte weer tel
kens troepjes trekkende vogels aanvliegen. Er waren Vinken, Kepen, een
paar grotere troepen Roeken en Kauwen. Bonte Kraaien trokken ni~t,

welwerden er later op de dag enkele waargenoinen. We zagen hier nog
Spreeuwen, Leeuweriken en Piepers langs komen, aUe in vrij kleille
troepjes. Een Grote Gele Kwikstaart in de vlucht werd door enkele deel
nemers goed waargenomen. Op het strandje liepen veel Scholeksters,
enkele Steenlopers en een tweetal Drieteenstrandlopers, die zich uitste
kend lieten bekijken. Inmiddels waren wij het ommuurde complex bun
kers genaderd. Langs de plasjes hiervoor waren behalve veel meeuwen
en Scholeksters, 25 Rosse Grutto's aan het fourageren. Op de stenen
dammenzaten verscheidene Steenlopers en een viertal jonge Aalschol
vers, waarvan een exemplaarmet spierwitte borst en buik reeds van verre
in het oog vieI. Het was intussen flink gaan regenen en daar het laag
water was, werd besloten eerst de Zuidpier af te wandelen en daarna
over het "Groene Strand" naar de Brielse Maas te gaan. Het laatste deel
van het plan viel letterlijk in het water. Aan het begin van de pier kon
den we de Steenlopers op vrij korte afstand zeer goed observeren; hier
werden nog 4 langsvliegende Putters gehoord en gezien en een Grote
Stem zwoegde tegen regen en wind in naarhet Zuiden. Links van de
pier zaten honderden meeuwen. waarvan het grote aantal Zilvers opvieI.
Maar er waren ook Mantelmeeuwen en een of twee Kleine Mantelmeeu
wen. Nu zette de regen pasgoed door. Overvliegende Smienten en Pijl
staarten werden nog herkend en onder hevige stortbuien ging het verder
naar het eind van de pier. Daar werd een tiental Paarse Strandlopers
en een Zwarte Zee-eend gezien. De regen maakte verder waarnemen vrij
wel onmogelijk. Onderzware buien gingen we terug en vonden aan het
begin van de pier een gastvrij e keet met een kacheI. Rappe handen legden
een houtvuur aan. Zo werd het daar met de aangename warmte en het
gekletter op het dak nog een gezeUige plaats am de meegebrachte lunch
te nuttigen en .... om doornatte kledingstukken te drogen. De lucht in
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het Zuiden bleef potdicht, zodat omstreeks 1 uur een aantal deelnemers
heslootde terugtocht te aanvaarden. Een half uur later began het plotse
ling harder te waaien, de hemel in het Zuiden klaarde wat op en we
begaven ons vol goede moed opnieuw op weg, nu omdekreken heen
naar het strand. Bet bleef werkelijk bijna een uur lang droog. Dit uurtje
maakte nog veel goed. Op het begroeide strand stootten we telkens
troepjes Leeuweriken op, boven de kreken gingen vluchten Smienten en
Wilde Eenden op de wieken. In de verte langs de zeekant zagen we
wolken vogels vliegen. Ze deden.ons denken aan de bekende spreeuwen
wolken. Dichterbij gekomen streken de vogels op het strand. Bet bleek,
dat het honderden Kanoetstrandlopers waren, die zich zeer goed lieten
benaderen. Enkele Bonte Strandlopers werden tussendeze mannetje aan
mannetje voedsel zoekende Kanoeten herkend. Op het strand zaten nog
<;"nkele Kleine Mantelmeeuwen, die ons zeer donker voorkwamen. Vlak
langs de zee zaten honderden eenden, voornamelijk Smienten, Wilde
Eenden en Wintertalingen. Kleine troepjes Pijlstaarten werden hiertussen
waargenomen. Langzaam wandelden we in de richting van de Nieuwe
Waterweg. De zon brak zo waar nog door! Langs de brede kreek zaten
Steenlopers, enkele Zilverplevieren en een Tureluur. Een vijftal Berg
eenden vloog over. Plotseling kregen we een volwassen Jager in het oog,
die langzaam tegen de wind in vliegend, laag over het strand langs kwam.
Smienten, Wilde Eenden, Talingen, meeuwen en steltlopers, alles ging
op de wieken. De middelste staartpennen van deze Jager waren bescha
digd, zodat ze slechts -+- 4 cm achter de rest van de staart uitstaken.
Onder de deelnemers, die het dichtst bij stonden waren er die deze vogel,
die tot de lichte vorm behoorde, met zekerheid als Middelste Jager (Ster
corarius pomarinus) herkenden. Het begon nu weer zachtjes te regenen.
Door de lage duintjes en langs de "Kievitenplas" begaven we ons naar
de aanlegsteiger. Bij de dennenbosjes vlogen grote troepen Boutduiven
op en tot slot werd door enkele deelnemers een Bruine Kiekendief gezien.
Bij de aanlegplaats bleek, dat enkele deelnemers, die zich direct naar de
Brielse Maas begeven hadden, daar een 'Vij ftal Lepelaars en onderweg
een troepj~ Sneeuwgorzen en Strandleeuweriken hadden waargenomen.
BovencLien werd tweemaal een SmeUeken en aan de Nieuwe Waterweg
nog een Slechtvalk, die achter een Steenloper joeg, gezien.

Ondanks de vele regen was de excursie zeer genoeglijk, de stemming
onder de deelnemers bleef uitstekend en het slechte weer in aanmerking
genomen viel het aantal waargenomen vogels erg mee.

A. M. VAN DEN OORD.

V e r s I a g van deW e ten s c hap pel ij k eVe r gad e r i n g
op 19 November 1949 in het Zoologisch

Laboratorium te Utrecht.
Aanwezig van het Bestuur de heren L. F. DE BEAUFORT (voorzitter),

Voous (secretaris), W. B. DE BEAUFORT, BIERMAN, BROUWER, BUIS-




