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Verslag van de Wetenschappelijke Vergadering
op 10 October 1925 des namiddags. 3 uur in het Societeitsgebouw

van de Rotterdamsche Diergaarde.

Aanwezig de Bestuursleden Dr. L. F. DE BEAUFORT, P. VAN DER
BURG, A. A. VAN PELT LECHNER en Dr. G. J. VAN OORDT en de
leden: W. H. BIERMAN, Mevr.VAN DER BURG, H. A. BURGERHOUT,
Dr. C. EYKMAN, F. J. JELIER, Dr. K. KUIPER, P. LELS, A. J. DE LORM,
Dr. J. P. VAN DER MAREL, H. PRINS, Jr. G. ROOSEBOOM, D. RIJNDERS,
Dr. W. G. N. VAN DER SLEEN, J. VAN HOEY SMITH, Mevr. VAN HOEY
SMITH-VAN STOLK, M. H. A. STARING, P. L. STEENHUIZEN, Mr. P. G.
VAN TIENHOVEN en A. A. TJITTES.

Mevr. PRINS woont als introducee de Vergadering bij.
De Heeren W. H. DE BEAUFORT, L. H. DAENDELS, F. K. Baron VAN

DEDEM, Mej. Mooy en Dr. JAC. P. THIJSSE hebben bericht van ver
hindering gezonden.

De Voorzitter opent de Vergadering en geeft het woord aan den
Heer BIERMAN, die mededeelt op 29 October 1924 van nabij in de
duinen bij Bergen-Binnen een Steenarend [Aquila chl'ysaetus (L.)],
vermoedelijk een jong d', gezien te hebben.

De Heer KUIPER vraagt wat er in de Jachtwet onder duikers
verstaan wordt. Algemeen is men van oordeel dat hiermede waar
schijnlijk d u ike end e n bedoeld wordt, doch dat de wetenschap hier
onder de Colymbidae verstaat. Ook deelt de Heer KUIPER mede dat
een boer onder Heenvliet hem een exemplaar van Cathartes aura L.
gebracht heeft.

De Heer TJITTES deelt mede dat de Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis
Brehm) dit jaar in grooten getale (10 it 12 paar) op het Leersumsche
Veld gebroed heert. De Heer VAN OORDT kan dit bevestigen, en vertelt
verder dat hy begin Juni 2 it 3 paar van deze vogels in de Muy op
Texel waargenomen heeft, terwijl de Heer STARING hier zelfs 8 vogels
heeft waargenomen. Ook zag de Heer VAN OORDT op 20 Mei 1925
7 niet broedende exemplaren van deze soort op het Kleine Waschmeer
bij HilversWIl. Van een invasie in het buitenland is hem niets bekend.

De Heer LELS vestigt de aandacht op de enorme Vlaamsche Gaaien
trek (Garrulus glandarius L.) die er dit najaar plaats heert. Namens
de Heer MURK LELS deelt hij mede, dat te Maassluis op 19 September
1925 binnen 2 minuten tijds 118 exemplaren overtrokken in de richting
N.W.-Z.O. Andere leden hebben elders in ons land eenzelfde groote
trek kunnen waarnemen. Verder deelt hij mede namens zijn zoon,
dat op 220 mijl ten Noorden van den Waterweg drie Graspiepers uit
N.-richting aan board van de Leith-boot kwamen, die de 120 mijl
naar Leith terug aflegden zander het schip te verlaten. Oak werden
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door hem nog vertoond foto's van een Boschuil (Strix aluco L.) onder
de overkapping van een schoorsteen en van het nest van een Winter
koning [Troglodytes troglodytes (L.)] gebouwd in een tegen een wand
hangend opgeschoten lijntje.

De Heel' EYKMAN kreeg in de eerste week van J uli een oud cJ'
van de Kleine Jager lStercorarius parasiticus (L.)], aan den Moerdijk
geschoten, en een jong 0' van de Kleinste Jager (Stercorarius longi
caudus Vieill.), in September op Schouwen levend gevangen.

De Heel' DE LORM deelt mede op 24 Sept. 1925 tusschen Amersfoort
en Apeldoorn nog een 0' van de Wielewaal [Oriolus oriolus (L.)] te
hebben waargenomen. Verder vond hij op 9 Mei '25 een nest van
een Koolmees (Parus major L.) met 5 eieren in een oud nest van
een Zanglijster (Turdus philomelos Brehm) in een conifeer op Oud-Clingen
daal (bij den Haa~). Op 5 J uni yond hij een nest van een Heggemuseh
[Prunella modularis (L.)] met 3 eieren. Dit werd daarop verlaten,
doch op 18 Juni zag hij dat in het verregende nest een ei van een
Koekoek (Cuculus canorus L.) bijgelegd was, terwijl dit 16 Juni el'
nog niet in was. Naar aanleiding van deze laatste waarneming deelt
de Heel' VAN PELT LECHNER mede in een zoo juist verschenen publi
catie van ZIMMERMANN te hebben gelezen van twee soortgelijke ge
vallen: een Koekoeksei werd gevonden in een voorjarig nest en ook
een in een nest datnog niet klaar was.

Verder laat de Heel' DE LORM twee door het Museum voor het onderwijs
verkregen vogelmummies (waarsch!jnlijk van kleine roofvogels) rond
gaan, welke de algemeene belangstelling wokken. Waar zij vandaan
gekomen zijn, is niet bekend. Tenslotte spreekt hij het vermoeden uit
dat Corvus corone wei eens gebastaardeerd met C. cornix op het
Kagermeer zou kunnen wonen, daar hij ze aldaar in den broedtijd
1920, 1921, 1923 en 1924 zag.

De Heel' STARING heeft bij de firma ENGELS een gewone Aalscholver
(Phalacrocorax carbo L.) met 16 staartpennen in plaats van met 14
gezien en deelt mede op 14 Sept. 1925 bij Waal en Burg (Texel)
gedurE'llde ongeveer een uur van nabij een Kleine Klauwier (Lanius
minor Gm.) te hebben waargenomen. De smalle zwarte voorhoofdsband
van het dier wijst waarschijnlijk op een 9. Het ving insecten.

De Heel' van HOEY SMITH vertelt dat er nogsteeds nabij Rotterdam
een paar Ooievaars [Ciconia ciconia (L.)] ieder jaar overwintert (zie
o. a. Ardea III, pag. 27 en pag. 94 en Ardea XIII, pag. 14). Enkele
jaren geleden was een del' oude vogels geschoten, waarop de over
blijvende een nieuwe echtgenoot gezocht heeft, die nu ook overwintert.
De jongen trekken ieder jaar weg. In de duinen bij Rockanje hebben
dit jaar Pijlstaarten (Anas acutaL.) gebroed. Yoor de eigenlijke
broedtijd werden er paren gezien, later werd een 9 met jongen waar
genom en. Nestell werden niet gevonden. Ook deelt hij mede dat de
Grauwe Klauwier (Lanius colluris L.), die de laatste jaren sterk in:
aantal verminderd was, dit jaar weer talrijker op Yoorne goebroed heeft.

De heel' VAN TIENHOVEN vraagt of het mogelijk is, dat Kapmeeuwen
(Larus ridibundus L.) dood gaan door het eten van Emelten, die met



106 [ARDEA xv

Partlsch groen bestreden worden. De Heel' VAN DER SLEENzal, indien
hem verdachte vogels opgezonden worden, gaarne nagaan of inderdaad
deze vogels aan arseen-vergiftiging doodgegaan ztln.

De Heel' VAN OORDT deelt mede dat in de laatste helft van Mei,
tot begin Juni 1925, door den Heel' NIEUWENHUIZEN JR. evenals in
1922 Steltkluiten [Himantopus himantopus (L.)] bij Hilversum aan het
Kleine Waschmeer waargenomen ztln. Hij zelf zag daar op 20 Mei
twee en later op dienzelfden dag nog een ex., waarschijnltlk ane juv.
daar de bovenztlde van de hals niet zuiver zwart was. De Kluit (Re
curvirostra avosetta L.) neemt tegenwoordig in aantal toe. Aan den
Hoek van Holland broedden dit jaar ongeveer 400 paar, op Zuid
Beveland werd in 1925 een nog niet bekende kolonie gevonden, in
1924 broedde een enkel paar in W est-Zeeuwsch Vlaanderen, terwijl zich
ongeveer 10 paar dit jaar wedel' voor het eerst op Vlieland vestigden.
Ook de Lepelaar (Platalea leucorrodia L.) neemt in het Zwanewater
sterk toe: dit jaar broedden er ongeveer 400-450 paar. In de Muy
(Texel) hebben ztl echter noch in 1924 noch in 1925 gebroed, hoewel
er weI ouae ex. geweest zijn. Ook deelt. htl in het kort zijn waarne
mingen betreflende de Eidereend [Somateria mollissima (L.)] op Vlieland
mede, er de aandacht op vestigend dat hier in 1925 40 it 60 ex.
overzomerden. Het aantal broedparen op Vlieland wordt door hem op
ongeveer 12 geschat. Ten sloHe zegt htl, in Bilthoven 2 jonge ex.
van de Kruisbek (Loxia curvirostra L.) gezien te hebben resp. op 26
en 30 J uli 1925. De Heel' STARING deelt mede dat de firma ENGELS
een ex. van Ugchelen (25 Juli 1925) kreeg en er 3 ex. in de om
streken van Zwolle werden geZiien. Btl Oostvoorne waren zij volgens
de Heel' VAN HOEY SMITH dit jaar zelfs talrijk.

Volgens de Heel' STARING werdverder in Augustus 1924 een
Vischarend (Pandion haliaetus L.) btl Heerde (Veluwe) gevangen; 2
ex. werden ongeveer 14 Sept. '25 resp. bij het Kasteel Roozendaal
(btl Yelp) en btl Wolvega geschoten. Ook de Heel' EYKMAN weet dat
een ex. in Augustus 1923 bij Dordrecht gevangen is.

Mevr. PRINS heeft op 19 September 1925 duizenden Boerenzwaluwen
bij Aosta (HaW;) gezien, alIe vogels die uit het Noorden gekomen waren.

Tenslotte deelde de Heel' TJITTES mede, in een geheel ledige nest
kast een Koolmees (Parus major L.) gezien te hebben die zoo broedsch
was dat het dier gegrepen kon worden.

De Heel' LELS zegt dat in Goes de Putter [Carduelis carduelis (L.)]
als broedvogel voorkomt en vraagt naar andere inlandsche broedplaatsen,
waarop de Heel' VAN OORDT de hem bekende opnoemt, welke alIe
langs de groote rivieren gelegen zijn.

Na een woord van dank aan den Directeur van de Rotterdamsche·
Diergaarde, Dr. K. KUIPER, die de Vereeniging in staat stelae wederom
in het Societeitsgebouw del' Diergaarde te vergaderen, sluit de Voor
zittel' de vergadering.




