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NIEUWE VONDST V AN EEN GROTE PIlLSTORMVOGEL
IN NEDERLAND
Op 6 oktober 1968 werd een Grote Pijlstormvogel (Puffinus gravis) gesignaleerd in de tuin van het verpleeghuis voor bejaarden "De Heul" aan de
Schiekade te Rotterdam. De vogel heeft hier enige dagen doorgebracht maar
stelde weI pogingen in het werk om weer uit de tuin te komen, waarbij hij
enkele keren tegen een ruit vloog. Hij maakte aanvankelijk een levenskrachtige
en agressieve indruk. Na vijf dagen (11 oktober) werd de vogel op verzoek
van de directie van "De Heul" door personeel van Diergaarde Blijdorp
gevangen. Hij was inmiddels volkomen uitgeput en is op 13 oktober overleden.
Hij is opgezet en wordt in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam bewaard.
De vogel (Cf) werd in november 1968 door Professor Dr. K. H. Voous,
Zoologisch Museum, Amsterdam, onderzocht. Deze bevestigde de determinatie en stelde vast, dat het verenkleed vrijwel geheel uit vers geruide veren bestaat met nog een paar versleten en verkleurde binnenste armdekveren. Maten
(volgens Voous): vleugel 323, snavel (culmen) 44.2, kleinste snavelhoogte 9.8
mm.

Grote Pijlstormvogel (Puffinus gravis), ~. Aangetroffen in een tuin te Rotterdam, 6
oktober 1968; gestorven 13 oktober 1968. ColI. Natuurhistorisch Museum te Rotterdam.
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Dit is de zevende waarneming (vijfde vondst) van een Grote PijIstormvogel
in Nederland. Deze gevallen hebben betrekking op de volgende maanden: september lx, oktober 2x, november 4x en betreffen dus de terugtrek van deze in
de ZuideIijke AtIantische Oceaan broedende soort na hun rust- en ruiperiode
in het noorden van de AtIantische Oceaan.
SUMMARY
New record of Great Shearwater in the Netherlands
On 6 October 1968 a living Puffinus gravis (~) appeared in a large garden in Rotterdam at a distance of several kilometres from the harbour. It lived here for five days,
trying in vain to escape from the low-lying garden. It was caught on 11 October and
transported to the Rotterdam Zoo, where it died the next day. It is the seventh record
for the Netherlands, the present ones dating from September (Ix), October (2x), and
November (4x). The bird is preserved in the Natural History Museum of Rotterdam.
J. J. W. Polder

TWEEDE VONDST V AN KUHLS PIlLSTORMVOGEL
IN NEDERLAND
Op 29 november 1966 werd uit de Nieuwe Maas ter hoogte van Maassluis
een nog Ievende, maar met stookolie bevuilde KubIs PijIstormvogel (Calonectris diomedea borealis) opgevist en naar de Reer K. Schot te Rotterdam gebracht ter verzorging. De volgende dag is de vogel gestorven en vervolgens

Kuhls Pijlstormvogel (Calonectris diomedea borealis), t. Als stookolieslachtoffer op
29 november 1966 nog levend aangetroffen in de Nieuwe Maas bij Maassluis; de volgende dag gestorven. ColI. Natuurhistorisch Museum te Rotterdam.
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