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3~7~57 Langenwerder, x (19~3~58) Zwaagwesteinde~FR.
28~7~57 Lemkenhafener Warder, x 29~6~58 Ameland~FR.
8~7~51 Pion, Sleeswijk-Holstein, x 19~8~58 Griend~FR.
13~7~57 Langenwerder, x 2~1~58 Texel~NH.
6~7~57 Graswarder, x 16~9~58 Venhuizen~NH.
1~7~58 Langenwerder, x 27~9~58 Texel~NH.
14~6~58 ibidem, x 14~ 11~58 Schagen~NH.
9~7~57 ibidem, x 24~12~57 De Beer~zH.
15~7~51 ibidem,
jachtseizoen 57/58 Noorden~zH.
28~6~57 ibidem, x 19~1~58 Krimpen aan de Lek~zH.
28~7~57 Lemkenhafener Warder, x 12~3~58 Scheveningen~zH.
3~7~57 Langenwerder, x 17~7~58 Rotterdam~zH.
13~7~57 ibidem,
27~9~57 's Heer Arendskerke, Z. Bev.~z.
15~7~51 ibidem, x 20~3~58 Dreischor, Schouwen~Duiveland~z.
3~7~57 ibidem x 20-4~58 Poortvliet, Tholen~z.
28~6~57 ibidem, x 29~4~58 Arnemuiden, Walcheren~z.
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22~2~56

Sandwich, x

2~3~57 Texel~NH.
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(Slot voigt)

Korte mededelingen
Waarneming van een Ralreiger(Ardeola ralloides) in een kolonie van de Purperreiger (Ardea purpurea).

Op 3 juli 1958 bracht ik in gezelschap van de bewaker van de
Weerribben, de heer D, HOEN, een bezoek aan een Purperreigerkolonie in de kop van OverijsseL
Toen wij de eerste nesten van de Purperreigersgenaderd waren,
vloog een tiental van deze vogels van de nesten op en bled boven
onze hoofden rondcirkelen. Daar het niet begonnen was om nesten
of pulli te bezichtigen, maar om een indruk te verkrijgen van de
grootte der kolonie, was de aandacht vooral gericht op de hoven
ons vliegende vogels.
Tussen de Purperreigers, die krijsend rondcirkelden, namen wij een
behoorlijk kleinere, van onderen gezien bijkans geheel witte, vogel
waar met een korte gedrongen lichaamsbouw en staart. De vogel
vloog met ingetrokken hals, waarvan de vorm duidelijk een korte
nek weergaf. Het silhouet van de vogel tegen de lucht gezien had
iets weg van dat van de Zeearend. waarvan ook de vleugels dermate lang zijn in verhouding tot het gedrongen lichaam, dat het
onmiddellijk opvalt. De vogel, die evena1s de Purperreigers boven
onze hoofden bled rondcirkelen, kon verder enige ogenblikken
goed waargenomen worden met een 10 maal 50 kijker. Telkens als
de vogel zwenkte, werd de isabelkleurige tint van kop en rug zichtbaar. Het exemplaar van deze Ralreiger bled met de andere reigers
rondcirkelen tot het gevaar geweken was.
A. TIMMERMAN.
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lijk gestreepte Hanken, terwijl de Sprinkhaanrietzanger van boven
iets minder opvallend gestreept en meer olijfkleurig van tint was
en ongestreepte Hanken had. Ook was de Sprinkhaanrietzanger
groter: ~, vleugel 62.5, staart 50, tarsus 21, snavel 14.5 mm;
gewicht 13 gram.
Temminck's Rietzanger is een SiJberische taig a~vogel, waarvan het
broedgebied slecht bekend is. Zijn herfsttrekrichting is overwegend
zuidoostelijk en slechts bij uitzondering dwalen exemplaren naar
West~Europa af. Uit Nederland was tot nu toe slechts een waar~
neming bekend, ook al van een, tegen een licht doodgevlogen
vogel: 10/11 december 1912, vuurtoren van Haamstede, Schou~
wen. Uit Groot--Brittannie zijn 7 waarnemingen bekend, waarvan
6 uit Schotland.
Summary:
A second record of Locustella lanceolata (Temminck) from the Netherlands:
~, medio september 1958, lightship "Noord-Hinder", off Vlissingen (Zeeland),
wing 54, tail 44,tarsus 16, bill (measured from forehead) 13 mm: weight
9 gram (Zool. Mus. Amsterdam nr. 13994).

H. A. W. SMIT.
K. H. Voous.

Merkwaardige doodsoorzaak van een Vlaamse Gaai, Garrulus
glandarius (L.)
Mevrouw C. L. J. DIBBITS~VAN RHYN te Houthem deelde mij op
18 februari19S9 het volgende mede: "Deze namiddag beyond ik
"mij in het Kloosterbos te Houthem (gemeente Valkenburg~
"Houthem) en stond te kijken naar een paartje Boomklevers. lk
"hoorde en zag ook een Gaai, die in mijn richting van de ene eik
"naar de andere vloog en zo die geluiden maakte, welke men in
"het voorjaar gewoonlijk van deze vogel kan vernemen. Het dier
"gedroeg zich zeer monter. Opeens. zag ik de vogel als 't ware
"tussen de kroontakken van een eik doorglijden en als een steen
"naar beneden vaIlen. Op de plaats van inval gekomen, yond ik
"de Gaai morsdood op de grond liggen."
Mevrouw DIBBlTS heeft mij de vogel onverwijld doen toekomen,
waarvoor ik hier nogmaals mijn dank betuig. Het bleek een eenjarig
exemplaar, dat er volkomen gaaf en onbeschadigd uitzag. Het gewicht bedroeg 190 gr. NIETHAMMER (Vogelkunde. Bd. I. p. 29)
geeft als gewicht voor 6 •~ ~ 154-180 gr. en voor 3 'i' 'i' 160, 169
en 192 gr. De bewuste vogel, die later bij sectie een ~ bleek te zijn,
was dus aan de zware kant.
lk heb deze Gaai geschonken aan het Zoologisch Museum te Amsterdam en daarbij aan Prof. Dr. K. VOOUS verzocht de doods~
oorzaak, indien mogelijk, te willen vaststeIlen, waarop ik het na~
volgende antwoord mocht ontvangen: "Wat de Gaai betreft: het
"is een ~, eerste jaar, mooi rossig bruin van boven en op grond
"daarvan stellig een broedvogel uit de streek. Deze Gaai welke
"wij op 19 februari ontvingen, bleek bij sectie een hersenbloeding
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