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c;aose vogelwaarnemers zijn vervaardigd. De gegevens zijn verwerkt in een
artikel door JUNGE en Voous in Ardea 43, 1955, p. 226-247.
De heer J. G. REYERS brengt vervolgens een verslag uit van een bezoek,
dat hij in de afgelopen zomer gebracht heeft aan de Farne Islands en aan het
daar tegenover gelegen Monks' House Bird Observatory te Seahouses,
Northumberland. Deze uiteenzetting kan niet nalaten de aanwezigen met
groot verlangen naar de komende excursie te doen uitzien.
Nadat de heer STRI]BOS ook nog enkele opmerkingen over de Farne Islands
heeft gemaakt, sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de
<iprekers.
K. H. Voous, Secretaris
Verslag van de Excursie naar De Beer
op 16 October 1955
Aan deze excursie werd deelgenomen door ruim 30 leden en enige introduce's; van het Bestuur was aanwezig Mr. J. KIST.
Het nogal buitge weer met vrij krachtige wind uit het NW werkte kennelijk
sterk remmend op de trekbewegingen van de vogels. Van de indrukwekkende
trek, welke De Beer in het najaar als regel van kraai-, lijster- en vinkachtigen
te zien geeft, wasdit maal zeer weinig te bespeuren. Een uitzondering hierop
maakte de Vlaamse Gaai die gedurende de gehele morgen in troepjes van
40 a 50 stuks doortrok. Opmerkelijk was de "aarzeling" van deze soort bij
het oversteken van het Brielse Gat in de richting van Oost-V oorne.
Op het z.g. Groene Strand kreeg het gezelschap de gelegenheid het daar
reeds sedert enige tijd gesignaleerde wijfje van de Casarca (Casarcaferruginea)
te observeren. Deze vogel beyond zich onder een troep Bergeenden en tijdens
enkele door deze troep uitgevoerde vluchten kon het fraaie, smientachtige
(witte voorvleugel!) vliegbeeld bewonderd worden.
Aan de brede oever van het Brielse Gat werd - behalve de gebruikelijke
steltlopersoorten - een Amerikaanse Zilverrreiger (Egretta thula) waargenomen; een ontsnapt exemplaar, dat zich reeds enkele maanden op De Beer
ophield. Tevens werd onder fraaie belichting van nabij een overvliegende
Grauwe Gans geobserveerd.
Op de terugweg trof het gezelschap nog enige Buizerden en Bruine Kiekendieven aan. In totaal werden ruim 60 soorten waargenomen; een aantal, dat
ver onder het gemiddelde van een najaarsdag op De Beer ligt.
J. KIST
Verslag van de Wetenschappelijke Vergadering van
17 December 1955 in de Filmzaal van het Restaurant van Artis
te Amsterdam
Aanwezig van het Bestuur, de heren L. F. DE BEAUFORT (voorzitter),
BRouwER, JUNGE, MAALDRINK, VOOUS (secretaris), alsmede de leden
VAN AARTSEN, Mej. VAN DER BAAN, BAERENDS, Mevr. BAKKER-ToNKES,
BIERENS DE HAAN, BIRKENHAGER, BLOEM, VAN BLI]DESTI]N, BOELMANS,
VAN DEDEM, DRI]VER, VAN DEN ENDE, ME]. ENSCHEDE, FISCHER, VAN
GEUNS, VAN DER HART, HELLEBREKERS, HERREBOUT, HINLOOPEN, HOLDERT,
J. HOOGERHEIDE, JACOBI, JONGEBREUR, KLUYVER, KOFMAN, KORTLANDT,
VAN LAAR, LADIGES, LUIKIKGA, VAN MARLE,.TER MEULEN, Mooy, VAN DEN

