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gunstige gelegenheid ze te observeren. Toen na enige tijd de broedende vogel
opstond, bleken minstens 3 eieren in het nest te liggen.

Op 10 mei werden met zekerheid 4 eieren geteld.
Aan het waarnemen van het gedrag del' Roodhalsfuten op en in de om

geving van het nest werd daarna dagelijks door leden van Vogelwerkgroep
Krimpenerwaard enige tijd besteed. Tevens werd een en ander gefotografeerd.
Inmiddels was gebleken, dat ook enkele leden van Vogelwerkgroep Vlaar
dingenjSchiedam ongeveer gelijktijdig het broedgeval hadden ontdekt.

De geraadpleegde "Avifauna van Nederland" verschafte informatie over
een tweetal eerder vastgestelde broedgevallen: in 1918 in Brielle en in 1927
bij KOl'tenhoef. Voor zover bekend mogen we dus aannemen, dat de hier
genoemde waarnemingen betrekking hebben op het derde broedgeval in deze
eeuw van deze, voor ons land zeer zeldzame broedvogel.

Volledig geslaagd is deze derde broedpoging niet, want op Remelvaartsdag
(19 mei 1966) gingen bij stormachtige wind nest en eieren door golfslag ver
loren. De aanhoudende harde wind tijdens de daarop volgende dagen deed
hernieuwde nestbouwpogingen mislukken. De hoop op eventueel succes ver
dween geheel, toen op 2 juni een del' Roodhalsfuten dood op de pIas werd
aangetroffen. Ret overgebleven ex. werd daarna nog regelmatig gezien; de
laatste maal op 18 juni 1966.

P. Duiven.

SUMMARY:

A new breeding-case of the Red-necked Grebe.

In May 1966 a nest of the Red-necked Grebe was found in Rotterdam-East. This is
the third case for the Netherlands.

WAARNEMING VAN EEN RALREIGER (Ardeola ralloides) OP
SCHOUWEN (**).

Op 20 augustus 1966 hebben wij op Schouwen ten W.N.W. van Renesse in
de buurt van het "Watergat" een Ralreiger waargenomen. Een vriend, de heel'
A. C. de lange te Ellemeet, lid van de vogelwacht "Schouwen-Duiveland".
had mij een paar dagen van te voren telefonisch meegedeeld, dat hier een
dwaalgast gesignaleerd was, het eerst door de heel' L. Kouwen te Renesse,
bestuurslid van bovengenoemde vogelwacht; de vogel moest volgens de heel'
De longe, die hem 16 en 19 augustus (de eerste maal samen met de heel'

. Kouwen) al had gezien, een Koe- of een Ralreiger zijn.
Mijn vrouw, lid van de vogelwacht "Utrecht", de heel' De lange en ik

waren's morgens ± half acht in het gebied, waar de vogel zich ophield. We
kregen hem spoedig te zien, aan de rand van een weiland, aan drie zijden
omzoomd met vrij laag geboomte (els en wilg in hoofdzaak) langs smalle
sloten, gedeeltelijk begroeid met riet. De afstand bedroeg ± 100 m. We had
den de zon in de rug en de wind was N.O. (zwak). Ret beeld van de vogel
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(kijkers 7 X 50) was op genoemde afstand vrij duidelijk, behalve de kleur van
snavel en poten. Ret verenkleed was grotendeels vuilgeel met wit vleugelveld.
Na enkele minuten vloog hij op en streek over het weiland naar de overkant,
waar hij zich op aanmerkelijk korter afstand (60 a 65 m) neerliet. Ret vlieg
beeld was bijzonder mooi door de vrijwel sneeuwwitte vleugels en staart.
Rals in S-bocht. Meer dan een half uur hebben we hem zeer goed kunnen
waarnemen. Zo nu en dan verdween hij tussen de begroeiing langs het slootje,
maar na korte tijd kwam hij telkens terug, eenmaal zichtbaar met een prooi.
In verschillende standen en van alle zijden liet hij zich zien. Snavel en poten
konden nu ook voldoende duidelijk worden waargenomen. Snavel: grijsachtig
geel met een (vrij lange) zwarte punt; poten grijsachtiggeel of groen, al naar
't licht er op viel. Enkele malen rekte hij de hals; het beeld was dan opvallend
identiek met de foto in de vogelatlas van prof. Voous. Eenmaal poetste hij
uitvoerig zijn veren. De kuif, die dan heen en weer slingerde, vertoonde een
opvallende zwarte dunne streng. De gang van de vogel had veel overeenkomst
met die van een Blauwe Reiger, die op proot loert: bedachtzaam schrijdend,
misschien wat "deftiger".

Dat we met een Ralreiger te doen hadden, was na deze uitvoerige en dui
delijke waarneming buiten kijf.

Na ruim een half uur vloog hij terug naar de plaats, waar we hem het
eerst zagen en daar verdween hij in een dichte begroeiing (riet met wilgen).
Geruime tijd hebben we nog gewacht, maar hij kwam niet terug.

Op 21 augustus zijn mijn vrouw en ik zawel 's morgens als 's avonds op
nieuw op zoek gegaan, maar zander resultaat; de heer De Jonge zag hem
evenmin op 23 aug., terwijl de ter plaatse wonende landbouwer, die hem
14 dagen lang had waargenomen, de vogel na 20 aug. ook niet meer had
gezien.

J. S. Sybrandy.
SUMMARY:

New record of the Squacco Heron
In August 1966, a Squacco Heron stayed in the island of Schouwen, Province of

Zeeland, for at least 5 days.

EEN BROEDGEVAL V AN DE KWAK (Nycticorax nycticorax) BIJ RIJS
WIJK (G.) IN 1966.

Op 4 september 1966 n.m. beyond ik mij bij de steenfabriek "De Rood
voet" onder Rijswijk (Gld.), waar het terrein een oude rivierbocht en enkele
tichelgaten omvat. Bij werkzaamheden aan de Rijn ter hoogte van deze
steenfabriek is er in dit gebied bagger opgespoten, waardoor in de herfst van
1965 het waterpeil flink steeg. Ret complex, dat dicht begroeid is met ca
10 jaar oud, sterk verwilderd, wilgenbos stond daardoor in het water en
vormde zo een zeer aantrekkelijk rust- zowel als fourageergebied voor het
waterwild.
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