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De Noorcbclie Stern (Sterna ^Qacrura, ]\Iaum.) l^roedüogel in Nederland.
r

n het begin van Juli 1897 ontving ik van de
Heer J. Daalder, onderwijzer te Oosterend op
't eiland Texel, eenige jonge donsvogels, die
aldaar waren gevonden in de polder 't Noorden.
Onder die kleine diertjes bevonden zich enkele
sterns. Behalve een paar normaal gekleurde trof ik
daarbij een veel lichter getint voorwerp aan, welke
lichte kleur mij reeds aanstonds deed twijfelen, of
dit vogeltje wel behoorde tot de species Sterna
hirundo (vischdiefje) van Linnaeus.
Dat het een sterntje was, daarvan viel niets af
te dingen, en omdat nu door de vondst, die op
1 Juli 1896 te Bergum (Friesland) is gedaan van
een oud mannetje van de species Sterna macrura
van Naumann, de mogelijkheid bestond, dat deze
soort bij ons te lande zou nestelen, heb ik een
onderzoek in die richting ingesteld en getracht na
te gaan, of mijn lichtkleurig donsvogeltje wellicht
een jong van laatstbedoelde soort zou kunnen zijn.
De bestudeering der ten dienste staande schrijvers,
o. a. Naumann, kwam mijne hypothese wel versterken, terwijl ik in het „Journal für Ornithologie"
eene beschrijving vond, die Malmgren geeft van door
hem op Spitsbergen verzamelde vogels, waaronder
oo.k die van een donsjong van Sterna macrura. Deze
beschrijving komt treffend met mijn vogeltje overeen.

De kenmerken, die men bij de volwassen vogel
kan waarnemen, en die ik later zal opnoemen, zijn
natuurlijk bij een jong dier als 't mijne niet te
vinden, doch wel bleek na nauwkeurige meting
dat de voetwortel (tarsus) van de gewaande kleine
macrura korter is, dan die van de jonge Sterna
hirundo van dezelfde leeftijd. Dit lengteverschil is
bij de oude vogels een vast kenmerk, en kan naar
alle waarschijnlijkheid zelfs bij de zeer jonge ook
als zoodanig dienen. En behalve dat is het dons
van mijn lichtgekleurd vogeltje langer dan dat van
de donkerbruine exemplaren.
Hoewel dus reeds alle aanleiding bestond, om
aan te nemen dat ik inderdaad te doen had met
Sterna macrura, achtte ik de zekerheid daarvan
nog niet voldoende. Om deze te verkrijgen, bestelde
ik bij de bekende handelaar in naturaliën W. Schlüter
een donsvogeltje van bedoelde soort, 't welk ik reeds
na een paar dagen ontving. Van dit stuk, afkomstig
uit Zweden, bleek bij vergelijking de grootte en dus
ook de leeftijd met die van mijn exemplaar zeer
goed overeen te komen. De kleur is licht grijs met
zwarte teekening als bij het mijne, het dons is
lang en de voetwortel kort.
Daarmede evenwel nog niet tevreden, ben ik
met het voorwerp van Schlüter en mijn vogeltjes
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bij mij, naar Leiden gegaan, ten einde een nader
onderzoek in te stellen in 's Rijks Museum van
Natuurlijke Historie; Ik trof aldaar in de aanwezige
serie van Sterna macrura twee pulli (donsjongen)
aan, één zeer klein, en een grootere (een derde
exemplaar, dat zeer leelijk en slecht opgezet is, laat
ik buiten bespreking) eerstgenoemde afkomstig van de
Orcadische eilanden, laatstgenoemde van Gotland.
Nauwkeurige vergelijking leerde mij, dat deze
beide vogels dezelfde bijzonderheden: lang dons,
grijze kleur, korte voetwortel, vertoonen, die ik aan
mijn exemplaartje en aan dat van Schlüter gevonden
had. De in het Museum aanwezige jongen van
Sterna hirundo daarentegen zijn alle bruin en hebben
korter dons en een langere tarsus.
Uit een en ander meende ik nu wel de gevolgtrekking te mogen maken, dat Sterna macrura, zij
't ook bij uitzondering, in Nederland broedt. Hiervoor pleit ook nog de opgave van Saunders, dat
bedoelde soort in Europa Zuidelijk tot op 50° N.B.
broedende is aangetroffen (Bowdler Sharpe. British
birds IV. p. 23.)
Ik heb destijds de geheele geschiedenis uitvoerig
meegedeeld aan wijlen de Heer Mr. H. Albarda, die
mij antwoordde, dat hij het niet twijfelachtig vond, dat
we hier te doen hadden met een goed geconstateerd
geval van het broeden van de Noordsche Stern.
Tot op het tijdstip, dat ik tot bovengemelde ontdekking kwam, was van het voorkomen van Sterna
macrura in Nederland nog zeer weinig bekend.
Onder al de exemplaren, die in het Leidsch Museum
zijn opgesteld, is slechts één inlandsch, namelijk
een mannetje 't welk de 18d0 October 1862 > (alzoo
in de trektijd) nabij Leiden is geschoten. Dit kan
een passant geweest zijn. Sedert die tijd is, voor
zoover bekend, de species niet meer aangetroffen,
totdat men in 1896 de aan het begin van dit opstel
vermelde vondst deed te Bergum. Deze had plaats
op de l8te Juli, alzoo midden in de broedtijd (de
vogel is geplaatst in het Museum van Artis te
Amsterdam) hetgeen de heer Albarda, die het
exemplaar in handen kreeg, aanleiding heeft gegeven,
om een nauwkeurig onderzoek naar 't voorkomen.
der soort te doen instellen bij de in de omstreken
van Bergum bestaande broedkoloniên van Sterna
hirundo. Dit onderzoek heeft evenwel tot geenerlei
resultaat geleid.
Niet lang daarna, 24 September 1896, ontving
ik van de Groningsche kust een jonge stern, die
bij onderzoek waarlijk bleek te behooren tot de zoo
^ Op bldz. 202 van de 2e Jaargang van de „Levende
Natuur" en op bldz. 54 van het ornithologisch overzicht
van Mr. Albarda over 1896—97 staat abusievelijk het jaartal 1842 vermeld. Zie de Catalogus van het Museum afl. 5
bldz. 16.

NATUUR.
zeldzaam aangetroffen macrura-species. Aangezien
evenwel ook dit exemplaar in de trektijd was gevangen, viel uit die vangst niets af te leiden met
betrekking tot mogelijk broeden in ons land.
De lezers van dit Tijdschrift zullen zich wellicht
deze laatste opgaven nog herinneren uit de November-aflevering van 't vorig jaar. Ik heb ze in korte
woorden herhaald om, zoo noodig, hun memorie
ter zake op te frisschen.
Drie inlandsche exemplaren waren alzoo bekend,
toen ik in Juli 1897 tot de ontdekking kwam, dat
in dat jaar minstens één paar van Sterna macrura
op Texel moest hebben gebroed. Aangezien toen
echter de tijd verstreken was, om met hoop op
goed gevolg een onderzoek ter plaatse in te stellen,
heb ik mij destijds voorgenomen, dit in het thans
loopende jaar in persoon te verrichten.
Intusschen verzocht ik de Heer Daalder, die veel
belang in de zaak stelde, in het voorjaar te willen
uitzien naar een mogelijk aantreffen van de bewuste
vogelsoort. Deze Heer heeft met de meeste bereidwilligheid aan mijn verzoek voldaan, en aan zijne
activiteit is het te danken, dat ik de 14de Mei dezes
jaars twee stuks van de Noordsche stern van Texel
ontving, een mannetje en een wijfje in prachtkleed.
Inmiddels was mij nog een tweede vrouwelijk voorwerp insgelijks in prachtkleed in handen gekomen,
dat de 7de Mei aan de Groninger kust in een staltnet is gevangen.
Bovendien ontving Artis bok twee of drie exemplaren.
Hoe verrassend deze uitkomst ook mocht wezen,
een absoluut bewijs van broeden binnen onze grenzen
leverde zij niet; de enkele buitgemaakte stuks konden
toch nog wel reizigers zijn naar meer noordelijk gelegen broedplaatsen. Een onderzoek naar het eventueele broeden bleef dus alleszins gewenscht.
Ik heb mij met het oog daarop alweder gewend
tot de Heer Daalder, die mij de raad gaf, in het
begin van Juli, even nadat de kermisdrukte op
Texel zou zijn afgeloopen, derwaarts te komen. Dit
is het jaargetijde, waarin men de meeste kans heeft
om èn eieren, èn jongen van de verschillende op
Texel broedende sternsoorten aan te treffen.
De 6de dezer maand ben ik dan op reis getogen
naar het schoone eiland, waaromtrent we al zooveel belangrijks mochten vernemen in de eerste
jaargang van de „Levende Natuur," vol moed om
het in te stellen onderzoek tot een goed einde te
brengen. Met prachtig weer aan land gestapt te
Oudeschild, werd ik opgewacht door de Heer Daalder die mij per rijtuig naar denBl^ug geleidde, alwaar
voor uitstekend logies gezorgd was.
De volgende dag zijn we er op uitgegaan, en om
nu maar verder geen woorden te verspillen, we zijn
boven verwachting geslaagd. Voordat de klok twaalf
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had geslagen was door ons geconstateerd, dat Sterna
Er bestaat evenwel een kenmerk, dat voldoende
macrura op Texel broedt! Onomstootelijk vastgesteld,
is, om in iedere leeftijd de twee soorten te onderscheiden. Men vindt namelijk bij Sterna hirundo
want w:e hebben het wijfje op het nest gevangen.
langs de binnenzijde der schacht van de langste
Na deze hoogst gelukkige uitslag, waarvan de
vleugelpen een breede zwarte streep, die naar de
eer grootendeels aan de Heer Daalder toekomt, zijn
punt toe de geheele binnenvlag bedekt. Bij S. macrura
we wat gaan uitrusten tegen de dijk met het
is deze streep zeer smal en niet zwart, maar
gezicht op het liefelijk gelegen dorpje Oosterend,
grijsen ik geloof, dat ik nooit met meer smaak een
broodje en een half fleschje bier heb gebruikt als
Bij de zeer jonge vogels wier vleugels nog niet
uitgegroeid zijn, is de lengte van de voetwortel
op die gedenkwaardige 7de Juli 1898.
voor zoover ik weet, het eenige vaste onderscheiDe gevangen vogel is levend door de Heer Daalder
dingskenmerk.
aan Artis opgezonden >), en ik heb de twee eieren
meegenomen, welke de eerste met zekerheid vastgestelde
Het zal wel voldoende bekend zijn, dat de eieren
van ons vischdiefje onderling aanmerkelijk in kleur
macrura-eieren voor Nederland zijn.
en teekening afwijken. Hetzelfde is het geval bij
Ik ontveins mij volstrekt niet, dat het niet alleen
die van de Groote Zeezwaluw (Sterna cantiaca
hoogstwaarschijnlijk, maar zelfs wel zeker is, dat de
Gmel). Nu is er een type van hirundo eieren dat
Noordsche stern al lang bij ons broedde, maar dit
nogal veel voorkomt, blijkens 't geen ik op Texel
neemt niet weg, dat de ontdekking toch eerst nu
dienaangaande kon onderzoeken, welke type ontis gedaan en dat de Heer Daalder en ik er op
zaggelijk
veel gelijkt op de eieren van macrura,
kunnen bogen, de lijst der Neder!andsche broeddie
ik
met
zekerheid heb vastgesteld. Zijn dat
vogels met een nummer te hebben vermeerderd.
nu
misschien
ook macrura-eieren? Wie zal het
Dat die ontdekking niet vroeger is geschied, is
zeggen
?
ongetwijfeld toe te schrijven aan het weinige onderDeze laatste schijnen onderling ook zeer te verscheid, dat er bestaat tusschen de eieren dezer twee
schillen en de schrijvers beweren, dat in de meeste
verwante soorten.
gevallen de eieren der beide soorten niet te onderDe adulte Sterna macrura wijkt van Sterna hirundo
scheiden zijn.
af, eerstens door mindere grootte en kortere vleugels
Bij de voorwerpen die ik heb kunnen onderzoeken
Ik heb mijn twee meegebrachte stuks nauwkeurig
gemeten en wat kleiner bevonden dan de kleinste
bedraagt het verschil in vleugellengte één c.M. De
hirundo-eieren, die ik tot mijn beschikking had.
staart daarentegen is in verhouding langer en dieper
Lengte-as 4.1, diameter 3.1 cM.
ingesneden; vandaar de naam „macrura," een grieksch
In het stemgeluid van beide soorten is verschil;
woord, 't welk langstaart beteekent. De bek is veel
dit in letters weer te geven, is moeielijk, maarvon
kleiner en geheel rood; dit rood is ook van een
Droste-Hülshoff, de zoo bekende en sympathieke
andere tint dan bij St. hirundo; er is meer karmijnonderzoeker op Borkum, heeft zich daaraan gewaagd,
kleur in. Bij sommige voorwerpen is de punt van
en zegt: x) „Ihre Stimme (van macrura) welche sie
de bovensnavel wat donker gekleurd, zonder dat
sehr fleissig horen lasst, klingt weich: „ki, ki, kië,"
deze donkere tint ooit de afmeting en de intensiteit
oder laut: „gnlü" und kann man die unschwer von
aanneemt, die zij heeft bij het vischdiefje. De kleur
dem
harten: „kipp, kijgnth" der folgenden (hirundo)
van rug en onderdeelen is purperachtig zilvergrijs,
unterscheiden." Ik had dit vroeger gelezen en heb,
warmer dan van de gewone soort, en eindelijk zijn de
evenals .de jager J. Trap, die mij vergezelde, wervoetwortels veel korter en de voet kleiner en lakkelijk ook onderscheid meenen te bespeuren in de
rood, terwijl die van het vischdiefje menierood is.
geluiden,
die de vele boven ons zwevende sterns
Deze verschilpunten zijn alle aan volwassen vogels
maakten.
Met name waren daarbij uitroepen, die
in het prachtkleed gemakkelijk waarneembaar, maar
wij
menschen
als eenlettergrepig zouden betitelen,
bij de jonge herfstvogels wordt het anders. Bij deze
en
deze
hield
ik
voor afkomstig van Sterna macrura,
is de staart niet uitgegroeid, de zilvergrijze kleur
terwijl
het
zoo
bekende tweelettergrepig: „krie-èè"
ontbreekt, de onderdeelen zijn wit en de bek is
(zooals ik het in letters zou brengen) door Sterna
niet rood, maar zwartachtig op de voorste helft en
hirundo wordt voortgebracht.
vuil oranjerood aan de basis. Er is in dit levensIn de lucht zijn de twee species waarlijk haast
tijdperk voor de oningewijde al heel weinig verschil
niet te onderscheiden. De staartlengte helpt daartusschen een macrura en een hirundo te zien, maar
voor al zeer weinig, want dat is maar een quaestie
de kortere voetwortel verraadt toch bij eenigszins
van eenige millimeters; het meest in 't oog vallend
nadere beschouwing eerstgenoemde species.
') Het diertje is gezond en wel te zien in de groote
moerasvogels-volière nabü het berenpaleis.
T.

') „Die Vogelwelt der Nordseeinael Borkum," Munster
1869 bldz. 328.
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van onderen gezien is nog de donkere kleur der
onderdeelen.
Op Texel is, voor zoover ik heb kunnen waarnemen, het vischdiefje veel algemeener dan de
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langstaartige soort Beide species broeden dooreen;
van afzonderlijke koloniën kon ik niets bespeuren.
Mr. R. Baron SNOUCKAEET VAN SCHAÜBÜE^.
Doorn.

HERBARIUM
in.

(Vervolg en slot van bl. 73.)
Nu komt het kritieke werk, het drogen. Mooie
voorwerpen te krijgen, is niet ons hoofddoel; we
willen zulke hebben, waarnaar de levende plant zich
laat reconstrueeren; een teekenaar, die van planten
iets afweet, moet aan ons gedroogd voorwerp mèt de
aanwijzingen genoeg hebben, om daarnaar de levende
plant natuurgetrouw af te beelden. Willen we aan
dien eisch voldoen, dan komt er nog al wat kijken.
Vooreerst moeten onze exemplaren niet te klein
worden genomen; veel minder dan 30 bij 45 cM.
moeten de afmetingen van het herbarium niet zijn.
Wel zullen we, ook bij dit formaat, ons nog wel
dikwijls met stukken in plaats van geheele planten
moeten vergenoegen, maar als die brokken met zorg
worden gekozen, zijn er in den regel slechts kleine
aanwijzingen noodig, om voor onze voorstelling weer
alles terecht te brengen. Is echter het formaat
al te klein, dan krijgt men van één plant zooveel
knipsels, dat iemand van al de noodzakelijke aanwijzingen duizelig wordt.
Voor heel mooie planten, die het genoemde formaat
overschrijden en waar ik het zonde van vind, ze
stuk te snijden of om te knikken, gebruik ik extra
groote vellen, die ik in een afzonderlijke portefeuille
bewaar. Liefhebbers van wat moois kan ik dit wel
aanraden.
Wat nu het overige betreft, ik zie er tegenop,
een wetboek te gaan ontwerpen voor het drogen
van planten, waarin al het noodige wordt geboden
en al het schadelijke wordt verboden. Stellig hebben
mijn lezers te veel verstand, om zulk een volledigen
codex noodig te hebben en waarschijnlijk te weinig
geduld om hem door te lezen.
Laat ik mogen volstaan met eenige aanwijzingen,
in welken geest er gewerkt moet worden.
Een regel is bijvoorbeeld: Teeken aan, wat ge niet
bewaren kunt: reuk van bladeren, geur van bloemen
kruiswijzen stand van bladeren, houding van takken
aan den stengel (welke laatste in 't herbarium
slechts gedeeltelijk tot haar recht kan komen) enz.
De kleur der bloemen is ook moeilijk geheel natuurlijk
te bewaren, al droogt men ook snel door gedurige
verwisseling der vellen. De aanteekeningen kunnen

deels in woorden bestaan, deels in figuren, zoo
noodig van een streek verf voorzien; afgewerkte
teekeningen zijn geen vereischte; een schets in een
paar lijnen, vergezeld van een verklarende opmerking is voldoende, als er maar zooveel op 't papier
staat, dat er een goede afbeelding zou kunnen vervaardigd worden.
Nevens plichten heeft de botanicus gelukkig ook
rechten: hij mag takken afsnijden, bladeren doorsnijden en op andere wijze zijn exemplaar kleiner
en handelbaarder maken, maar hij heeft daarbij te
zorgen, dat de reconstructie der plant in onze voorstelling mogelijk blijft. Geen bladeren spoorloos
wegsnijden! er moeten stompjes van de stolen blijven
zitten, die aantoonen, dat er iets is weggenomen.
Een aan teekening er bij, kan, als er wat veel
gesnoeid is, geen kwaad.
De planten moeten zooveel worden besnoeid, dat
by het drogen de bladeren niet twee, drie dik op
elkaar komen, want aan zoo'n groene plak heeft
niemand wat. Ook spreide men de bladeren, bloeiwijzen en bloemen netjes uit, doch niet zoo, dat ze
een onnatuurlijken stand aannemen, die ons later
zou misleiden. Verder.... maar ik kan mij met
de voorschriften wat bekorten, als de lezer slechts
de raadgevingen wil invoegen, die ik reeds vroeger
in dit opstel heb gegeven. Behalve die, zijn er echter nog wel enkele, die misschien niet te onpas
zullen komen.
Ik kwam laatst bij een liefhebber, die een Egyptische
pyramide op zijn planten had opgericht: een groeten
stapel folianten, die bijna tot den zolder reikte. Dat
was om ze vooral goed te persen! Een ander gebruikte een plank, waarop hij zware zuurkoolsteenen
legde. Dat is werkelijk niet noodig, ja zelfs schadelijk, want op die manier worden de planten niet
slechts gedrukt, maar gekneusd, de fijne deelen
verbrijzeld. Van later onderzoek van bloemen en
teere vruchten kan dan nimmer sprake zijn. Bepaalt
men zich tot zooveel drukking, als noodig is, om
te verhoeden, dat de deelen verschrompelen, dan
laten zelfs de gedroogde bloemen en vruchten zich
nog na jaren ontleden.

