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èèn vogel gelegd waren. Eens heb ik met zekerheid kunnen constateeren, dat een grutto 
5 eieren legde in een nest. Van een gruttopaar vond ik 3 eieren, welke ik wegnam. 
Ruim een week later vond ik van hetzelfde gruttopaar een nest met 5 eieren. Dit is ook 
zeer begrijpelijk. Van het eerste legsel was èèn ei over en daarbij heeft de grutto het 
tweede legsel bijgelegd. 

Utrecht. J. W. FLIERINQA. 

Visdievengeschiedenis. — Op het begroeide strand van de Beer hadden we van de 
zomer een schuilhut gemaakt bij een visdievennest. Het lag in onze bedoeling, foto's te 
maken van de oude visdieven bij hun jongen. Nu gaat dat in de regel lastig omdat de 
jongen al gauw rondlopen en dan natuurlik uit de scherptelijn van de kamera verdwijnen. 
Om onze kansen nu groter te maken, schoven we een ei onder dat minstens enige dagen 
ouder was dan de eieren van onze visdief. Daarvoor zochten we 's avonds een zwaar 
aangepikt ei in de buurt op, dan was er de volgende morgen een jong bij de schuilhut. 

Dan bleef de oude broeden 
op de andere eieren, terwijl 
het jong óf onder de vleu
gels zat of in de buurt 
rondscharrelde. Een van de 
ouders kwam dan dikwels 
voer brengen. 
En toen kwamen de moei-
likhcden. Zolang de Sterns 
broeden, voeren ze elkaar op 
't nest, maar zijn er jongen, 
dan krijgen deze alles. 

Nu was door onze schuld 
op een ontijdig ogenblik 
een jong verschenen. Een 
van de ouden zat echter 
nog op eieren, zodat nu 
èn het jong èn de broedende 
vogel aanspraak maakten 
op een visje. 

Meestal gaf de .visser' 
zijn buit dadelik aan het 
jong, maar soms zag de 
.broeder" kans, om het in 
te pikken. Dikwels waren 
dat miniatuurvisjes (kleine 
grondeltjes) die duidelik 
voor het jong bestemd 

waren. Soms echter kwam de visser met een kanjer van een vis aandragen, die het jong 
amper aanpakken. Iaat staan verwerken kan. Éénmaal nam ik daarbij waar, dat een jong 
een vis veroberde, zowat een centimeter groter dan hij zelf. Bij de dwergsterns zagen 
we dat meermalen gebeuren. 

Den Haag. N. TINBERGEN. 

Koekoeksei in rietgorzennest. — Op 3 Juni j.1. vond ik op een eilandje van het 
Braassemermeer een rietgorzennest inhoudende 4 eieren, waarvan er één een Koekoeksei 
was. Hoewel de nieuwe Naumann onder de 145 vogelsoorten, in het nest van welke 
Cuculus canoris wel eens een ei gedeponeerd heeft, ook Embcriza schoeniclus noemt, 
meen ik toch, dat in Nederland, voor zoover ik weet nog geen opgave werd gedaan van 
een koekoeksei bij genoemde soort; althans heb ik bij verschillende auteurs dit feit niet 
kunnen vinden en achtte ik het de moeite waard het hier te vermelden. 

In kneuen en groenlingenntsttn worden wel meer koekoekseieren aangetroffen. Wat 
komt in deze gevallen van den jongen koekoek terecht? 

Loogkruid als duinvormer. 
De Beer, Aug. 1928. 


