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VERMOEDELlJKE WAARNEMING VAN DE ARENDBUIZERD (Buteo
rufinus). 1)
In gezelschap van de heer P. Kelder, technisch hoofdambtenaar bij het
Staatsbosbeheer, bezocht ik op 13 februari 1963 enige voederplaatsen voor
voge]s in O. Flevoland. Tijdens die tocht vertelde de heer Kelder mij dat
door hem en zijn echtgenote, mevrouw Kelder-Daalder, op 15 jan. '63 in
sectie X, kaye]: 47, 48 en 49 een roofvogel was waargenomen die in vorm
enigszins overeenkwam met de Buizerd of de Ruigpootbuizerd, maar dat het
zeer waarschijnlijk een andere soort betrof.
Nadien werd de bewuste roofvogel nog waargenomen door de heer Kelder
voornoemd, nu in gezelschap van de heer A. v. d. Berg, assistent bij het
Staatsbosbeheer.
Aangekomen in sectie X vestigde de heer Kelder mijn aandacht op een
buizerdachtige vogel, die daar stond te wiekelen boven een der eerder genoemde kavels en volgens de heer Kelder wellicht de bewuste "roofvogel"
moest zijn. Onze afstand tot de voedselzoekende vogel was echter vrij groot
zodat een eventueel onmiddellijk onderkennen van de soort, ook met behulp
vande 10 X 50 kijker, vrijwel niet mogelijk was. Wat mij bij dit eerste
waarnemen evenwel opviel was de kleur van het gevederte, dat m.i. sterk afweek van dat van Buizerd en Ruigpootbuizerd. Ook de grootte van de vogel
alsmede de vorm waren afwijkend van die van beide genoemde soorten. Daar
de roofvogel zich echter steeds verder van ons verwijderde, staakten wij het
waarnemen en vervolgden onze route. Toen wij ca. 12.30 uur de terugweg
aanvaardden en daarbij de eerste waarnemingsplaats naderden, zag ik op het
talud van de naast de weg gelegen tocht (kanaal) een vogel staan, die ik aanvankelijk op een afstand van plm. 150 meter voor een Roerdomp hield. Toen
we evenwel tot op 30 meter afstand genaderd waren, bleek het geen Roerdomp te zijn, maar zeer waarschijnlijk dezelfde reeds eerder door ons op
grote afstand geobserveerde roofvogel. Ret waren vooral de kleur en de
grootte van de vogel die ons in de eerste aanleg hadden doen denken aan
een Roerdomp. Ook de plaats, het talud van de tocht, werkte daartoe enigszins mee. In het korte moment dat wij d.a.v. in de gelegenheid waren de
vogel teobserveren, concludeerden wij, dat dit exemplaar waarschijnlijk geen
Buizerd of Ruigpootbuizerd kon zijn. (Als vergelijkingsmateriaal waren beide
laatstgenoemde soorten eveneens in O. Flevoland aanwezig).
De door ons waargenomen bijzonderheden werden als voIgt genoteerd:
Afmetingen: groter dan van Buizerd en Ruigpootbuizerd; kop: okergeel;
hals: rossig bruin; schouderveren: bruingeel; vleugelbocht: bruingeel; vleugelboeg: isabel tot bruingeel; staart: geheel licht bruin.
(Daar wij bij het observeren in een auto zaten, was het ons helaas niet moge1) Nog niet beoordeeld door de C.N.A. (Red.).
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lijk, tijdens het vrij snel op de wiekengaan van de vogel, de kleur der onderzijde van de vleugel te kunnen waamemen.)
Algemene indruk: een overwegend "isabel" tot licht rossigbruine vogel.
Aan de hand van door ons verrichte waarnemingen en degeraadpleegde literatuur was de waargenomen roofvogel vermoedelijk een exemplaar van de
Arendbuizerd.
J. A. F. Koridon.
SUMMARY:
A probable sight-record of the Long-legged Buzzard.
On February 13th, 1963 a Buzzard was seen in the newly reclaimed Polder of
Eastern-Flevoland - a part of the former Zuiderzee - which according to the observers most probably belonged to the species rufinus. Till now only two finds are
known for the Netherlands.

GROTE TRAP (Otis tarda) BIJ DE MEERN.
Een telefoontje bracht ons dinsdag 5 maart 1963 ten huize van de heer
P. J. Bouwman te Utrecht. Deze bleek sedert een dag in het bezit te zijn
van een hem onbekende vogel, die door ons werd gedetermineerd als een
wijfje van de Grote Trap. De vogel was er vrij slecht aan toe, als gevolg van
een emstige pootwond. Ze kon niet meer lopen en zelfs niet meer staan.
Omdat staTten zodoende onmogelijk was geworden, was van vliegen ook
geen sprake meer. Dit was de reden, dat een jongen de vogel op 4 maart in
de Polder de Hooge Weide, nabij De Meem, had kunnen grijpen; zij werd
overgedragen aan de heer Bouwman voornoemd. Deze heeft veel moeite gedaan om de vogel weer op te knappen, helaas tevergeefs. Zelfs de goede
zorgen van een dierenarts mochten niet meer baten. Twee dagen later is de
vogel gestorven. Zij is daama overgebracht naar preparateur Verkuijl te
Maarssen, die haar voor de heer Bouwman zal opzetten.
Een onderzoek naar de juistheid van de bewering, dat zich in de Polder de
Hooge Weide nog een tweede exemplaar zou bevinden, leverde geen 100%
zekere gegevens op. WeI werd door ons op 5 maart in genoemde polder op
grote afstand even een vogel gezien, die gezien afmetingen en habitus mogelijk een Grote Trap is geweest. Wij slaagden er echter niet in de vogel voldoende dichtbij te zien te krijgen. Dit was evenmin het geval op 7 maart,
toen een tweede onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een mededeling van de boerenzoon, die de eerste vogel had gevonden, dat hij op
6 maart weer een exemplaar in de polder had gezien.
A. J. H. Baron van Lynden en S. Braaksma.
N aschrift van de Redactie.
In het Maandblad van de "Royal Saint Hubert Club de Belgique" (1963,
no. 33: 30, 33 en XII) berichten Lippens en Didier over het vertoeven van 14
Grote Trappen bij Grimbergen en een twaalftal ten N. van Eekl0, Belgie,
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medio februari. Op een der bijgevoegde, door Didier bij Grimbergen gemaakte foto's zijn negen exemplaren zichtbaar ~t.K.).
SUMMARY:
A find of the Great Bustard.

On March 4th, 1963 a wounded specimen of the Great Bustard was found near
De Meern, Provincie of Utrecht. About half a month earlier two groups of this species,
respectively of 14 and 12 specimens, stayed for some days in Belgium (See: Royal
Saint Hubert Club de Belgique, March 1963, p. 30, 33 and XII).

DE GROENPOOTRUITER (Tringa nebularia) ALS OVERZOMERAAR
IN DE OMGEVING VAN TERSCHELLING.

Volgens de gegevens van de heer N. Ruitenberg (Limosa 36: 115-116)
lijkt het onaannemelijk, dat de Groenpootruiter in ons land zou overzomeren.
Mijn ervaringen in Zeelandzijn hiermee in overeenstemming. Tevens deel
ik de mening van schrijver, dat juli-waarnemingen op trekvogels betrekking
hebben.
Op TerscheUing meen ik het merendeel van de Groenpootruiters, die in
de eerste decade van juni worden gezien, eveneens tot de doortrekkers te
moeten rekenen. Daarnaast beschik ik echter over een aantal waarnemingen
uit de twee volgende decaden over de periode 1954-1963:
1954: 12 juni, 3 ex. wad Wierschuur.
1955: 22 juni, 7 ex. westzijde Eerste Slenk; 25 juni, 4 ex. wad bewesten
Griend.
1956: 27 juni, 1 ex. wad bij Stryp; 30 juni, 2 ex. wad bij DeUewaJ.
1957: 11 juni, 1 ex. Boschplaatwad bezuiden Tweede Duintjes; 22 juni,
6 ex. Richel bij Vlieland en 4 ex. Posthuiswad Vlieland.
1958: 30 juni, 2 ex. wad bij Oosterend-TerscheJling.
1959: 14 juni, 3 ex. Boschplaatwad bezuiden Helmpollen; 24 juni, 4 ex.
aldaar; 25 juni, 4 ex. wad bij mosselbanken bezuiden Lies; 27 juni, 3 ex. voor
Groene Strand te West-TerscheJling; 29 juni, 2 ex. aan rand schor de Ans bezuiden Lies.
1960: 27 juni, 14 ex. wad bezuiden Hoorn-Terschelling.
1961: 16 juni, 1 ex. aan een brakwaterplas bij Stryp.
1962: 11 juni, 1 ex. gehoord boven eendenkooi te Formerum; 19 juni, 3
ex. langs schor de Keag bezuiden Formerum.
1963: 16 juni, 1 ex. Boschplaatwad bezuiden Eerste Duintjes; 20 juni, 5 ex.
aldaar; 21 juni, 1 ex. boven de Waddenzee bezuiden Hee; 25 juni, 2 ex. langs
een kreek op het wad bezuiden polder Nieuwland.
Op grond van deze waarnemingen ben ik van oordeel, dat de Groenpootruiter althans in de omgeving van Terschelling en Vlieland jaarlijks in zeer
klein aantal overzomert.
J. J. C. Tanis.
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SUMMARY:

On the summering of the Greenshank in the Netherlands.

Some dates are given about the summering in very small numbers of the Greenshank
on the Frisian Isles of Terschelling and Vlieland (contra Limosa 36, p. 115 and 116,
first part and Bannerman, The Birds of the British Isles, Vol. XI, p. X). For a few
other dates in the surroundings of Kampen, Province of Overijssel, see Limosa 36,
p. 116, second part.

WAARNEMING VAN DE REUZENZWARTKOPMEEUW (Larus ichthyaetus). 1)

Nadat de heer G. Klooster, van beroep stucadoor, en ondergetekende op
8 januari 1963 's morgens om 7 uur de wacht bij de lucht-compressor aan de
uitmonding van het Ganzediep (Zwarte Meer) hadden betrokken en aldaar
bij het kunstmatJig gemaakte wakje in het ijs op het Ganzediep voedsel voor de
vogels hadden uitgestrooid, vertoefden er bij het wakje om plm. 9.00 uur
enige Storm- en Kokmeeuwen. Omstreeks 10 uur in de ochtend - toen wij
een daar eveneens aanwezige Waterpieper observeerden - verscheen er
boven genoemde voedselplaats plotselingeen zeer opvallend grote meeuw.
De eerste uitroep van de heer Klooster was dan ook: "Kijk eens wat een grote
vogel daar is". Tot driemaal toe kwam de desbetreffende meeuw tot zeer laag
boven het door ons reeds uitgestrooide voedsel vliegen, maar durfde helaas,
weHicht door onze aanwezigheid, met op de voederplaats neer te strijken. De
afstand tussen vogel en waamemers bedroeg minder dan 20 meter.
Naar onze mening was de vogel duidelijk groter dan de Zilvermeeuw, terwijl de kop, hoewel niet diep zwart, bovendien een zeer opvallende donkere
kleur had. Voorts toonde de vogel in vorm en vliegbeeld. gelijke overeenkomst met een door mij reeds op 24 mei 1946 in de N.O. Polder waargenomen exemplaar van de Reuzenzwartkopmeeuw (zie Limosa 19: 53). Dit
was voor mij onder meer een reden bij het eerste waamemen vrijwel onmiddeHijk te verklaren: "Deze vogel kan niet anders dan een Reuzenzwartkopmeeuw zijn." De vogel had geen donkere eindband aan de staart, dus betrof
het weHicht een adult exemplaar.
J. A. F. Koridon.
SUMMARY:
New sight-record of the Great Black-headed Gull.

On January 8th, 1963 one of the three of observers of the only specimen of Larus
ichthyaetus ever seen in the Netherlands again watched a Gull in the Zwarte Meerreserve near Kampen, Province of Overijssel, which according to him certainly belonged to the same species.

1)
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WAARNEMING V AN SNEEUWUlL (Nyctea scandiaca) IN OOSTELIJK
FLEVOLAND.l)
Toen ik op 25 januari 1963, 's middags tussen twee en drie uur, op zoek
was naar de Witte Giervalk, die enkele malen in de omgeving van Lelystad
zou zijn gezien, zag ik tot mijn verrassing langs de weg die loopt van Swifterbant naar Lelystad een grote, witte uil zitten bovenop een del' grote hopen
aarde, die daar langs de weg en langs een even van de weg verwijderd kanaal
liggen, terzijde van de kavel G 4. Door de grote hoeveelheid sneeuw die er
lag kon ik, althans per auto, de vogel niet dichter benaderen dan tot op ongeveer zestig meter. Door de zoeker van mijn met een telelens (300 mm) uitgeruste camera, kon ik de vogel echter vrij goed zien. Zonder optische hulpmiddelen was ik er reeds zeker van dat de vogel een Sneeuwuil moest zijn,
hoewel ik deze soort nooit eerder had gezien, andel'S dan op plaatjes. Door
de zoeker van de camera zag ik dat de uil, die ik aIleen van voren heb
kunnen zien, vrij duidelijk getekend was met vrij korte, enigszins gebogen,
bruine tot bruingrijze dwarsbandjes. Afgaande op wat hierover in De Nederlandsche Vogels wordt gezegd, meen ik te mogen aannemen dat ik met een
vrouwelijk exemplaar te doen heb gehad, of met een jonge vogel. Pogingen
om de uil dichter te benaderen mislukten, doordat de vogel wegvloog. Ret
vliegbeeld was zeer duidelijk dat van een uil.
De grootte en de witte kleur van de vogel in aanmerking nemend is vergissing hier naar mijn mening uitgesloten. De veel kleinere Sperweruil, die volgens de litteratuur de grootte moet hebben van de in Oostelijk Flevoland veel
voorkomende en mij (omdat ik in deze polder woon) zeer goed bekende Velduil, heeft een met zwart omzoomd "gezicht". Dat had de door mij waargenomen uil niet. De kop was rond en opvallend wit. Vergissing met Oeraluil
of Laplanduil is eveneens uitgesloten, omdat deze soorten niet wit, maar grijs
of bruingrijs zijn en bovendien overlangs gestreept.
J. F. Sollie.
SUMMARY:
Sl'ght-record of the Snowy Owl.
On January 25th, 1963 a big white Owl was seen in the new Polder of EasternFlevoland, which according to the observer beyond all doubt must have been a sp,::cimen of the Snowy Owl.

KANNIBALISME Bll STEENLOPERS (Arenaria interpres).
In januari en februari 1963 heeft een groot gedeelte van de Steenlopers
tussen Camperduin en Callantsoog zich gevoed met vlees van vorstslachtoffers. Rierbij zagen wij meerdere malen, dat ook de Steenlopers door hun
levende soortgenoten geconsumeerd werden.
P. Boer en ChI'. van Orden.
SUMMARY:
Cannibalism with Turnstones.
During the severe frost-period in January and February 1963 Turnstones were
frequently observed along the Dutch Northsea-coast consuming the bodies of their
dead fellows.
1) Nog niet beoordeeld door de C.N.A. (Red.).
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VERSLAG VLIEGTOCHT OVER BIESBOSCH, HOLLANDS DIEP EN
HARINGVLIET OP 25 JANUARI 1963.
Op 25 januari 1963, na ongeveer een maand strenge vorst, was het mij
moge1ijk een vlucht boven het Zuidhollandse deltagebied te maken met een
klein type vliegtuig, "Beaver", van de Koninklijke Luchtmacht. Allen die
mij daarbij terwille waren, wi! ik hierbij van harte dankzeggen. De vlucht
duurde van 10.30 tot 12.20 uur en had het doel watervogels van voedsel te
voorzien. Aangezien boven open water lager dan 100 m werd gevlogen en
de snelheid gering was, was het zeer goed mogelijk waar te nemen wat zich
in het water ophield. Voor nauwkeurige tellingen ontbrak echter de tijd en
ook ioto's konden niet worden gemaakt, zodat vrijwel alle gegeven aantallen
schattingen zijn.
Op het kaartje is aangegeven welke route is gevolgd; tevens kan men hierop zien waar nog open water was (waargenomen ijsvelden zijn zwart aangegeven). Waargenomen werden:
Vlaardingse Vlietlanden: niets.
Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen: 50-100 Kokmeeuwen.
Havens Botlekgebied: niets.
Binnenbedijkte Maas: niets.
Dordtse Kit bij 's-Gravendeel: niets.
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Zuidhollandse Biesbosch: niets.
Brabantse Biesbosch ten westen van hoogspanningsleiding: 5 Knobbelzwanen; 40 Wilde Eenden (vnI. t t).
Nieuwe Merwede stroomafwaarts van Kop van 't Land: 150 Nonnetjes;
100 Wilde Eenden; 100 Kuifeenden; 100 Meerkoeten.
Amer stroomafwaarts van Drimmelen: 700-1100 Grote Zaagbekken; 500
Wilde Eenden; 75 Brandganzen; 50 Nonnetjes; 40 Kleine of Wilde Zwanen;
10 Meerkoeten.
Hollands Diep: 1100 Grote Zaagbekken; 800 Wilde Eenden (op 't ijs);
250-270 Grote Mantelmeeuwen; 110 Nonnetjes; 100 Kuifeenden; 60 Meerkoeten (op 't ijs); 10-20 Zilvermeeuwen; enkele "boeren"eenden; 1 Brandgans; 1 Blauwe Reiger; enkele Toppereenden?
V olkerak en Krammer tot Heense Molen: 100 meeuwen met lichte mantel;
10 Grote Zaagbekken; enkele Grote Mantelmeeuwen; enkele Zilvermeeuwen.
Haringvliet van Ooltgensplaat tot Middelhamis: 10 Kleine of Wilde Zwanen; 4 Nonnetjes.
Haringvliet van Middelhamis tot Noordzee: 400-600 Grote Zaagbekken;
25 Grote Mantelmeeuwen; 15 Zilvermeeuwen.
Goereese Gat: niets.
Brede Water (niet goed kunnen zien): 500-1000 Meerkoeten; 200 Wilde
Eenden; enkele Knobbelzwanen.
Brielse Gat en De Beer: niets.
Mond Nieuwe Waterweg
Havens Europoort: niets.
Noordzeekust van Hoek van Holland tot Kijkduin: 200 Zilvermeeuwen;
100-150 Kuifeenden.
De totaalaantallen voor de verschiIlende soorten worden dus:
Blauwe Reiger
1
Grote Zaagbek
2200'-2800
Kleine of Wilde Zwaan
50
Nonnetje
300
Knobbelzwaan
10
Meerkoet
700-1200
Brandgans
75
Grote Mantelmeeuw
280-300
Wilde Eend
1650
Zilvermeeuw
230-340
Kuifeend
300-360
Kokmeeuw
70-220
Soorten waarop bijzonder is gelet, doch die niet werden waargenomen,
zijn: Wintertaling, Middelste Zaagbek en Aalscholver.
Opvallend zijn in het rivierengebied de kleine aantallen Meerkoeten en
de grote aantallen Grote Zaagbekken en Grote Mantelmeeuwen.
Van de meeste soorten waren dus slechts kleine aantallen aanwezig; groepen van enige omvang waren zeer opvallend en zullen stellig niet over het
hoofd zijn gezien.
W. J. Wolff.

+

SUMMARY:
Report of a flight above the Province of Southern-Holland during the severe last winter.

On January 25th, 1963 the author flew above the delta-area of the Province of
Southern-Holland. A list is given of the total number of specimens of Wildfowl seen
during this trip. For the route see the line (- - - - -) on the map.
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