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mende. tagen zij.dat er eenheftige worsteling in de struiken plaatsvond. De
roofvogel had een uil geslagen en: hield zijn prooi stevig vast. Met struikg",was
ter plaatse was zoodanig met z.g. "rier<lnk" (wilde dem<ltis) doorgroeid. dat
de roofvogeL erin verward geraakte en met zijn prObi, die hij steeds bleef vast"
houden, werd gegrepen. waarbij hij zijn nog .vrijen klauw diep iIi. een der polsen
van S te i nb usc h sloeg en niet meer losliet. zoodat deze wel' was gedwongen
deri vogel neer te slaan. Het dier bleef zijn prooL ook toen nog vasthouden. De
doodediereIJi werden opgezet. dochz66 slecht. dat ze spoedig Werderi wegge;
schonken en naar Maastrichtverhuisden;
Op het .eitide dier maand vernam ikhet geval en meldde het Mej. Dr W;
van d eG e y n. conservatrice van het Natuurhistorisch Museum aldaar.die
er na veel moeite in slaagdedebeesten op te sporen en te determineeren, waarbij
bleek. dat de uil een bos:chuil was en de roofvogel...... een'donker exemplaar
van deri buizerd. Voor de vele. moeite, welke zij zich in. deze heeft gegeven,
bedank ik haar hierbij nogmaals. '
Ik vind het geval te interesSJant om het te verzwijgen. Wij hebben hier voor
ons eeq der weinige· gevaUen. waarbij vaststaat. dat debliizerd een groote prool
levellid weet te grijpen. WeI is waar vermeldt bijv. O. U t ten do if er. Die
Ernahrung def deutschen Raubvogel und Eulen (1939). onder de groote prooi
dieren van den buizerd o.a. wild konijn (oud en jong), haas (ouden jong).
jonge ree, houtduif. huishoen, patrijs, fasant. gaai (oud en jong), bonte kraai
(jong). kraai (jong). roek (oud). taling, ransuil (jong), uil (species?) enz.,
d,och ingeval het volwassen hazen, wilde konijnen. houtduif. huishoeri en fasant
betreft, is de schrijver de·meening toegedaan, dat dit kadavers of ziekedieren
zijn geweest of wel de resten van prooic#eren vanslechtvalk of havik.Vllegen~

de vogelszou de buizerd volgens hem niet kunnen grijpen,alhoewe1 bijdaartoe
toch in staat wordt geacht voor wat patrijzen betreft.
Dezeopvatting kan ik slechts ten deek onderschrijven. Zonder twijfel is de
buizerd een aasvreter en als men' in zijn kropof maag of onder zijn horst resten
van een jonge ree vindt, dan mag men gerust verondersteUen. dat deze van een
kadaver afkomstig zijn. Ook dood of stervend gevondenvolwass'en hazen en
wilde konijnen bijV. worden door den buizerd als voedsel gebruikt. Dat hij
althans volwassen wilde konijnen (jonge, waar deze veel voorkomen. vormen
in het voorjaar soms· zijn hoofdvoedsel), jonge kippen, volwassen gaaien,steen~

uil en zeer waarschijnlijk ook volwassen patrijzen levend weet te grijpen; moge
uit de volgenrle feiten blijken. .
Omstreeks 1915 zag J. K no Is te Houthem (destijds veldwachter aldaar en
mij a1s zeer betrouwbaar en scherpzinnig vogelwaarnemer en· vogelkenner sinds
29jaar bekend) eenbuizerd aldaar wegvliegen met een steenuil inzljn klauwen,
welke hij terstond daarop lieu vaUen. Toen K n 0 1s het uiltjeopraapte. was
het nog warm.
Op 20 Octobe'r 1919 werd te Houthem een buizerd geschoten, welke achter
vliegenrle patrijzeili joeg en zoodoende onder schot kwam. In de maag van den
vogel beYond zich een poot van e'en wild konijn.
Den 29sten September 1920 zag wijlen Mr Dr- R. Baron S n 0 u c k a e r t van
S c h a u bur 9 in het Ravensbosch te Houthem een buizerd op den grond zit~

ten. bezig te vreten van een ve r sch volwassen wild konijn.
15 October 1920 zag J. K n 0 1s voornoemd te Houthem een buizerd opvliegen
van een volwassen doode haas. Vermoedelijk betrof het hier echter eenkada~

ver.Dienzelfden dag Zag hij in het Ravensbosch <I1daar een exemplaar weg~

vliegen van een volwassen, dood wild konijn. Of ditdoor den roofvogel was
geslagen of .. dood gevonden kon niet worden vastgesteld.
9 Februari 1921 zag jachtopziener l Nix te Houthem in het veld een slecht-
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Uilen-invasie en uilen-sterfte, winter 1944/45, hij Kampen.
Winter 1944/45 had in de omg.eving van Kampen, met name in deNoordoost~

polder, een invasieachtig optreden van uilen plaats, vooral van kerkuilen (Tyto
alba), gepaar,d gaande met grote sterfte, evenals zulks tienjaar geledenhet
gevalwas (zie Orgaan CL N.V., 7, p. 172-182). Mede naar aanleiding van
cen door de Directie van deWieritigermeer (Noordoostpolderwerken uitgegaan
schrijven werden bij de' Plantkundige afdeling Van het Laboratorium te Kampen
36 kerkuilen (Tyto alba), 6 velduilen (Asio flammeus) en 3 ransuilen(Asio
otus) ingeleverd, terwijl· vde andere exemplaren! bij een praepmateur tel' plaatse
terecht kwamen. De slachtoffers vertoonden een zelfde ziektebeeld als tijdens
de vorige invasie: vaak waren Zijv66r hun dood als het ware versuft,pun
buikhuid was vaak groenachtig, min of meer vergaan, de maag bijna steeds
leeg en van binnen meestal geheel of gedeeltelijk zwart,terwijl de vogels zeer
vermagerd Waren :het minimum gewichtbedroeg voor de velduil 198 gr tegen
350 g,emiddeld (H e i n tot h, Die yogeIMitteleuropas,. 2, p. 36), voor. de
hrkuil 185 tegen 330 (ibidem, p. 9) en voor de ransuil 162 tegen 300 (ibidem,

~ p. 22). Het voomemen om enkele exemplaren op. te zenden naar het Instituut
v'oor Parasitaire en Infectie-ziekten van de VeeartsenJjkundige Faculteit vande
Rijksuniv'ersiteit te Utrecht kon door de oorlogsomstandigheden nie.t ten uitvoering
worden gebracht: de yogels bedierven in" de koelcel van het abattoir door uit
schakeling van de electrische stroom. Op 13 Maart 1945 bezocht ik zelf de
N.O. polders en yond bij verschillende graanklampeneen massa uilenballen,
waarvan ik een trommel vol verzamelde. (Het onderzoek daa:rvan werd door
vertrek van den persoon, die dit op zidt had genomen, nog niet beeindigd).
Voorts vlogen van de klampen enkele kerkuilen op en yond ik tevenseen hog
versdood ex., terwijl ook op grote afstand enkele uilen rond vlogen. Van de

~slachtoffers waren er drie geringd: een velduil, die een jaar te voren bij Sthok
land wasgeboren (coli. ten Kat e), een kerkuil, I Februari'45 op Schokland
g.evang.eIl en na een week lang. te tijn verplee\3d. te Kampen los g.elaten. maar
begin Maart doodg.evonden bijde Ramspol en tenslotte een kerk- of velduil
met ring Helg.oland 344 436, die begin November 1944 bij Ens (N.O. polder)
.werd g.eschoten. De sterfte had zijn hoog.tepunt in de eersteweken van Maart.

C. G. B. ten Kat e.

Eenden-sterfte, najaar 1945, hij Kampen.
Vooral in de laatste decade van September 1945 werden aan de IJse1meerkust
bij Kampen en in de Noordoostpolder veel dode eenden g.evonden, zo o.a. op
een plek ± 50 stuks, meest pijlstaarten, maar ook taling.en, slobeenden en
smienten. De ziekte verliep zeer acuut en de vog.els waren dan ook niet. ver- /'
mageI'd. Bij een paar door den dierenarts van de N.O.7Jlolder naar Utrecht op
gezonden slachtoffers. werd vog.elcholera· als doodsoorzaak g.econstateerd.

C. G. B. t e 11 Kat e.

Het Rotterdamseexemplaar van de haakhek (~inicolaenucleator)
Volg.ens de "NederL Vog.els" (p. 106) was het (';, op 9 Nov. 1890 te Peize
(Dr.) g.evang.en. dat later naar Engeland werd verkocht, het enige bekense
Nederlandse exemplaar. Sindsdien weI'd nog een tweede vondst verme1d door
E y k man, (Org.aan CI. N.Y., 8, p. 62) die in de collectie vanhetNa.tuur
historisch Miuseum te Rotterdam een ('; aantrof, g.eetiketteerd: ,,3MeiI931,
Rotterdam". Einde April 1946 berichtte de conservator H. Lan d sma n mij,
dat deze vog.el beg. i'n Nove m b e r 1928 (spatiering. van mij, t. K.) in
uitgeputte staat op opg.espoten terrein (polder Mathenesse) met de hand was
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