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Waarnemingen aangaande het gewone Visohdiefje en de 
Zilvergrijze Zeezwaluw. 

'ooals door Mr. R. Baron Snouckaert van Schau
burg breedvoerig is beschreven in Nr. 6 van 

van dit maandschrift 
van 1899 van Prof. 

den derden jaargang 
en in het Januari-nummer 
A. Reichenow's „Orni
thologische Monats-
berichte* is op den 
7den Juli 1898 de 
Noordsche Stern ot 
zilvergrijze Zeezwa
luw (Sterna macrura 
Naum.) als broedvogel 
voor Nederland gecon
stateerd. Er werd na
melijk in den polder 
«het Noorden" een 
wijfje dezer soort op 
het nest gevangen, 
terwijl reeds een jaar 
te voren een dons-
jong was gevonden. 
In 1899 werd het 
onderzoek voortgezet 
en wel kon uitge
maakt worden, dat 
meerdere exemplaren 
op het eiland gebroed 
hadden, doch veel ver
der kon men het 
toen niet brengen. In 
1900 evenwel had 
ondergeteekende het 
geluk belangrijke ont
dekkingen te doen, die 
in den nog loopenden 
zomer opnieuw beves
tigd zijn. In laatst
genoemd jaar kwam 
Baron Snouckaert in 
het laatst van Mei zijn 
gewoonlijk jaarlijksch 
bezoek aan //het Noor
den* brengen. We heb
ben toen samen vele 
nesten van Sterna's 
bekeken en de eieren er uit gemeten; ook hebben we 
geprobeerd verschillende voorwerpen te vangen, doch 
het geluk was ons toen niet dienstig, daar het nog 
te vroeg in den tijd was. Beter gelukt zulks in de 
Junimaand, wanneer de dieren flink aan 't broeden 
zijn. Ik beloofde dan ook, het onderzoek te zullen 

Takken van den Beuk. (Zie pag. 220). 
A: een langtak die eerst vier jaar lang korttak is geweest. 

B: een langtak in zün v(jfde jaar. 
een langtak, die ook korttakjaren heeft gehad en nu aan zijn eind 

Sint-Janslot draagt. 

voortzetten en werkelijk was ik later bijzonder 
gelukkig, zooals uit het volgende kan blijken. 

Op den 6en Juli ging ik weder met mijn trouwen 
helper Jan Trap naar den polder. Natuurlijk hadden 

we onze vangappe.-
raatjes, waarvan het 
geheim berust bij Baron 
Snouckaert, Jan Trap 
en mij en waarom
trent ik al dikwijls 
vragen heb ontvangen, 
ook uit het buiten
land, die steeds onbe
antwoord zijn geble
ven, medegenomen. 
We kwamen op een 
terrein, waar vele nes
ten van Sterna's aan
wezig waren, die alle 
gevuld waren met drie 
eieren. Denesten waren 
hoofdzakelijk gemaakt 
in het gras. Bij mis
schien 15 er van wer
den onze instrumen
tjes geplaatst, waarna 
we ons verscholen 
achter eenige bedek
king, doch zoodanig, 
dat we duidelijk kon
den waarnemen, wat 
er op de plaatsen van 
onderzoek gebeurde. 
Met genoegen zagen 
we de mooie lang-
vleugelige dieren weder 
plaats nemen op de 
vele, meer dan hon
derd, aanwezige nes
ten, en korten tijd 
daarna kwamen we 
te voorschijn. Spoedig 
vlogen de Sterns naar 
boven, doch niet alle, 
daar er 7 waren vast

geraakt. We hoopten, dat er zoowel exemplaren van 
de zilvergrijze als van gewone bij zouden zijn. Voor
dat de dieren weder losgelaten werden, holde ik langs 
de nesten, doch overal zag ik den rooden snavel ver
sierd met een zwarte punt, als een niet te falen her
ken ningsteeken voor het gewone visohdiefje (sterna 
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hirundo. Zeven hirundo's waren gevangen, wat mij 
wel eenigszins ontstemde. Vijf der gevangen voorwer
pen werden in vrijheid gelaten en twee exemplaren 
bleven in gevangenschap, daar ik wilde weten, of de 
overblijvende echtgenooten het broedingswerk zouden 
voortzetten. Dagelijks bezocht ik nu de nesten en tel
kens kon ik er mij van overtuigen, dat ook de eieren in 
de bewuste twee nesten warm waren en dus bebroed 
werden. Tien dagen na den vangdag waren bijna al de 
eieren uitgebroed, 
ook die uit de nes
ten der weduwen 
of weduwnaars, zoo
dat beslist gezegd 
kon worden, dat de 
overblijvende echt-
genoot(e) het broe
dingswerk ten einde 
heeft gebracht. Dit 
resultaat stemde mij 
natuurlijk tot bij
zondere tevreden
heid, omdat ik daar
omtrent nog nooit 
iets had gelezen of 
vernomen. 

Op den 26en Juni 
van genoemd jaar, 
dat was 20 dagen 
na den beschreven 
vangdag, bezochten 
wij, Jan Trap en 
ik, weder om het 
bekende terrein en 
we vonden nu wel 
vele jongen van 
Sterns, doch nog 
maar enkele nes
ten met drie eieren. 
Doch een 500 M. 
verder bevindt zich 
eene plaats, waar 
bijna geen grasgroei 

plaats heeft en hier vonden we verscheidene nesten, 
alle voorzien van twee eieren ieder. Natuurlijk trok 
dit onze aandacht en we besloten, om hier opnieuw 
proefnemingen te doen. Wederom werden verschei
dene nesten in slagorde gebracht en we gingen op 
dezelfde wijze te werk als 20 dagen vroeger. We 
waren wederom gelukkig, want spoedig waren 0 vogels 
gevangen en deze waren alle Sterna macrura (zilver
grijze zeezwaluw). Nog nimmer in mijn leven heb ik 
met zooveel genoegen naar geheel roode vogelsnavels 
gekeken, als op den 2Gen Juni van het lO^e eeuw
jaar. Wederom heb ik twee dieren in gevangen
schap gehouden en ook voor Sterna macrura kon 

Takkenstelsel van den Haagbeuk. (Zie pag. 220). 

ik spoedig vaststellen, dat ook bij deze soort het 
mannetje of het wijfje voortgaat met broeden, zoo 
een van beide is gestorven of verdwenen. 

Natuurlijk werd door mij spoedig verslag van 
deze uitkomsten gedaan aan Baron Snouckaert, die 
mij weldra mededeelde, dat de waarnemingen zeer 
interessant waren. Ook was zulks het geval omtrent 
het aantal eieren in de macrura-nesten, in verband 
met een bericht uit een Duitsch tijdschrift, betref

fende de onderzoe
kingen van twee 
Duitsche ornitholo-
gen op Spitsbergen 
en omliggende stre
ken, waar Sterna 
macrura in menigte, 
Sterna hirundo daar
entegen niet schijnt 
voor te komen. Die 
heeren vonden nooit 
meer dan twee eie
ren in een nest. 

Dikwijls heb ik in 
het vorig jaar tal 
van exemplaren der 
beide Sternsoorten 
bekeken. Heeft men 
van ieder een voor
werp in handen,dan 
zijn er verschilpun
ten genoeg. De sna
vel toch van ma
crura is geheel rood 
en dit rood is inni
ger, meer karmijn-
kleurig, dan dat bij 
hirundo, die een 
zwarte snavelpunt 
heeft. Ook bij de 
pooten komen de 
zelfde kleurverschil
len voor, terwijl de 
voetwortels bij ma

crura aanmerkelijk korter zijn, dan die van hirundo. 
De buik en borst bij macrura zijn purperachtig grijs, 
waarom haar de naam „zilvergrijze zeezwaluw" is 
toegekend, terwijl die deelen bij hirundo bijna wit 
zijn. En ten slotte nog vertoont bij hirundo de 
binnenzijde der schacht van de langste vleugelpen 
eene breede zwarte streep en bij macrura een smal 
grijs streepje. Voor jonge dieren zijn de kenmerken 
minder betrouwbaar. Doch als de oude dieren vlie
gen, dan moet men er al heel kort bij zijn, zullen 
de verschillen in het oog springen. De dieper 
gevorkte staart van macrura is dan nog het beste 
kenmerk, terwijl de beide soorten, als ze geluid geven, 
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ook voor geoefende ooren daaraan zijn te kennen. 
De eieren zijn bij beide soorten gelijk met een 
afwisselende grondkleur van licht tot donkerbruin 
en eene zeer varieerende bevlekking. Bij herhaalde 
metingen komt men tot het resultaat, dat de eieren 
van macrura een weinig kleiner zijn, dan die van 
hirundo, doch er zijn vele eieren van beide soorten 
gelijk van afmetingen. 

Na al deze waarnemingen konden de volgende 
waarheden neergeschreven worden: 
a. Sterna hirundo en macrura leven en trekken 

t&-zainen. 
b. Hirundo broedt een 

paar weken vroeger 
dan macrura. 

c. Hirundo legt gewoon
lijk 3, macrura 2 
eieren. 

d. De broedkolonies der 
beide soorten worden 
op verschillende plaat
sen gevonden. 

e. Bij beidesoorten wordt 
door de(n) overblij ven-
de(n)echtgenoot(e) het 
broeden voortgezet. 

f. De eieren dezer spe
cies zijn niet uit elkan
der te kennen; die 
van macrura zijn ge
woonlijk iets kleiner, 
dan die van hirundo 
en varieëren tusschen 
40 en 41 m.M. lengte 
en 28 en 30 m.M. dikte; 
doch ook worden er 
zeer dikwijls hirundo-
eieren van deze afme
tingen gevonden. 

g. Beide vogelsoorten 
komen bij ons in 
talrijke exemplaren 
broedende voor. 

Het macrura-vraagstuk was hiermede voor een 
groot gedeelte opgelost en Mr. Herman Albarda zou 
hiervan zeker gaarne nota hebben genomen, zoo hij 
nog in leven was geweest. 

In zijn „Aves Neerlandica e", uitgegeven in 1897, 
deelt hij omtrent Sterna macrura mede: „Zeer zeld
zaam, 18 October 1862 werd een J1 in prachtkleed 
bij Leiden geschoten en 1 Juli 1896 vond men te 
Bergum (Friesland) een J1 eveneens in prachtkleed, 
hetwelk waarschijnlijk tegen een telegraafdraad was 
gevlogen." Toch vermoedde de heer Albarda, dat 
de macrura voor ons land aan de aandacht ontsnapte, 
wat dan ook thans genoegzaam bewezen is. Jammer 

Gewoon visohdiefje (Sterna hirundo L.) neerkomend op het nest. 
Uit STKKXHUIZEN'S collectie van sterooscoop-opoiunen, 

dat hij niet nog heeft kunnen vernemen, dat deze 
soort Nederlandsche broedvogel was. 

Hij is gestorven op den 7den Juli 1898, dat is 
dezelfde datum, waarop Baron Snouckaert consta
teerde, dat Sterna macrura in Nederland broedende 
voorkomt. Onmiddellijk na de ontdekking werd 
bericht verzonden aan Mr. Herman Albarda, doch 
het was, helaas I aan een doode gericht. 

In dezen zomer heb ik wederom verschillende 
waarnemingen gedaan, die alle het bovenstaande in 
ruimen mate bevestigen; doch iets heb ik nog 

ontdekt, dat geheel nieuw 
kan zijn en dat in een 
volgend jaar nadere beves
tiging vereischt, alvorens 
liet als waarheid aange
nomen kan worden. Toch 
ga ik reeds mededeelen, 
wat mij is wedervaren. 
Toen ik op 5 macrura-
nesten een broedvogel 
had gevangen, plaatste 
ik hij diezelfde nesten 
nogmaals mijne vang-
voorwerpen en op twee 
dier nesten ving ik ook 
het tweede exemplaar. 
Het was misschien wreed 
van mij, de beide paren 
vogels, die nu geen kin
derweelde zouden kunnen 
smaken, eenige dagen in 
gevangenschap te houden 
en stellig zou ik het nim
mer hebben medegedeeld, 
als mij niot iets zeer ver
rassends was wedervaren. 
Ik had namelijk in beide 
de nesten de eieren laten 
liggen. Den volgenden dag 
begaf ik mij weder naar 
het terrein van onderzoek 
en duidelijk zag ik van 

het eene nest, dat ik ook op vrij grooten afstand precies 
in het oog kon krijgen, een Stern wegvliegen en toen 
ik er bij kwam, voelden de eieren ook warm aan. 
Het tweede nest was tot mijn grooten spijt, door 
een schaap vertrede.i, zoodat de eieren gebroken 
waren. Den daaraanvolgenden dag kon ik wederom 
den vogel van het overgebleven nest zien vliegen 
en op den derden dag vond ik in het nest een jong 
en een ei, waarin een piepend kuikentje. Des 
avonds van dienzelfden dag was het nest ledig, 
doch onmiddellijk er bij waren twee donsjongen, 
terwijl tal van oude dieren boven mij hunne gewone 
geluiden lieten hooren. Toen ik thuis kwam, heb 
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ik de vier Stern's, na een gevangenschap van drie 
dagen de vrijheid terug gegeven. 

Wat kan uit dit laatste onderzoek gedacht worden ? 
Heeft een buurman of buurvrouw zich over de 

verlaten eieren ontfermd? Weet niet elke vogel 
zijn eigen nest terug te vinden'? Broeden deze 
vogels, die hunne nesten bij elkander maken, mis
schien geheel door elkander, zoodat van paren eigen

lijk geen sprake is? Deze, en nog vele andere 
vragen hebben zich aan mij voorgedaan; wie zal 
het antwoord geven? 

In het volgend jaar, voor dit jaar was het te laat 
geworden, hoop ik te kunnen uitmaken, of we hier 
met eene toevalligheid te doen hebben, dan wel, of 
zulks meermalen kan voorkomen. 

J. DAALDER Dz. 

wwwwwwwwwww^rwww 
EEN L E V E N D H E R B A R I U M . 

Tot de oudste boeken uit m(ju bibliotheek(je) van nat. 
hist, werken en werkjes behoort het Handboek voor den 
Verzamelaar door Dr. T. 0. Winkler. Daarin kan men lezen, 
hoe men het moot aanleggen, om kevers te verzamelen of 
vlinders, rupsen, planten, bladeren of mineralen en nog 
heel wat „naturaliën" meer. Keuze genoeg alzoo! En ik 
heb dan ook in vroeger jaren wel eens wat gedaan aan 
het verzamelen van het een on ander, waarbij genoemde 
handleiding tot betrouwbaren gids strekte. Maar thans ben 
ik sedert lang geheel van mijn handboek afgeweken, en 
houd er een paar collecties op na, die in Winkler niot eens 
by name genoemd zijn. 

Wel is het genoemd boek zeer onvolledig, en uit den 
a:ird der zaak wat verouderd, maar dat is toch de reden 
niet van mün afwüking-

Onder een verzameling van nat. hist, voorwerpen verstaat 
men toch gewoonlijk een min of meer uitgebreide sortoering 
van dingen, die men in doozen, laden, kisten, kasten, enz. 
hiinietishuis bewaren kan en in zooverre geeft het meer 
genoemde boek over de meest verschillende zaken wel de 
noodige inlichting. 

Maar mijn verzamelde voorwerpen kan ik niet in enge 
en donkere ruimten opsluiten; ik moet ze buitenshuis be
waren; ze hebben behoefte aan frissche lucht: ze leven. 

Ik wensch in D. L. N. er het een en ander over te zeggen; 
misschien zou het by sommige lezers, die er de gelegenheid 
voor hebben, een aansporing kunnen z\]n, ook eens in die 
richting te werken. Ik verzeker u. dat ze in 't verschaffen 
van genot niet behoeven onder te doen hij andere soorten 
van verzamelingen, en ook, dat or veel uit valt te leeren. 

Evenwel zal ik mü bepalen tot slechts één mijner ver
zamelingen. Over de andere heb ik al meermalen geschreven 
in dit tijdschrift, ik bedoel nl. mijn collectie vinkon en 
gorzen in mijn buiten-volière, dus die laat ik nu voor 't 
oogenblik eens buiten bespreking. 

Alzoo dezen keer niet over mijn vogelcollectie maar over 
mijn planten, mijn collectie van wilde planten in mijn tuin, 
over mijn levend, groeiend en bloeiend herbarium. 

Dus wilde planten in don tuin, opzettelijk daar gepoot 
en gekweekt? Dus een stelselmatige vermeerdering van 
onkruid ? 

Om u te diei.en. 
Maar wat een wildernis zal dat worden! 
0 ja, een heerlijke „wildernis". Zie maar eens naar buiten 

hier door het raam van mijn huiskamer bijv. Daar hebt ge 
mün boschhoekje. Beuk, Linde en Iep geven er de schaduw, 
daarin krachtig terzijde gestaan door het houtgewas in 
buurmans tuin. Hazelaar, Lysterbes en Peperboompje (Daphne 
Mezereüml vormen er het onderhout. Zon komt er zoo goed 
als niet. 

Maar zie nu eens dien weelderiger! plantengroei op den 
bodem! Hoe frisch is dat groen! 

De bloeitijd is gedaan: boschplanten bloeien meest allen 
in 't vroege voorjaar, als boomen en heesters nog kaal zijn, 
zoodat de zonnestralen den bodom nog kunnen bereiken. 
Toen bloeiden er Sneeuwklokjes en Crocus, Speenkruid en 
Klein Hoefblad, Viooltjes en Anemoontjes, wilde Primula's 
en Longenkruid, en later: Maagdepalin en Lieve-vrouwebed-
stroo, Klaverzuring (O. acetosella) en Grootbloemig Sterre-

muur, Blauwbes en Lelietjes van dalen. Salomonszegel (de 
mooie veelbloemige) en Zenegroen. 

Thans is het kleurenspel gedaan en do planten doen nu 
al haar best, zich forsch te ontwikkelen, terrein te winnen. 
Ge moet dien strijd aanzien tusschen Vinca en Asperula, 
Zenegroen en Violen. Op vele plaatsen is de grond al gansch 
verborgen onder een keurig mozaïek van bladeren. En toch, 
hoe goed weet elke plant het op haar eigen wijze aan te 
leggen, om hour bladeren in al het gedrang nog zóó te 
schuiven, zóó te voegen, dat ze nog een zoo groot mogelijk 
aandeel krggt in de beschikbare ruimte, dus om nog zooveel 
van lucht en licht te proflteeren, als in de gegeven om 
standigheden doenlijk is. Zenegroen en boschviooltjes vormen 
dichte zoden, waarboven zich rank verheffen Salomonszegel 
en Springzaad. De beide laatsten dus verkeeren wel in gun
stige conditie, maar toch zetten ze haar bladeren ook nog wel 
zóó uit, dat er van bovenop gezien elk blad goed zichtbaar is. 

Schenkt alszoo mijn boschhoekje in 't voorjaar veel genot 
door den liefelijken, opeenvolgende bloei der verschillende 
planten - na dien tyd wordt het oog gestreeld door 't 
rijke bladerenspel. 

En dan is weer een andeie rubriek mijner voiv.ameling 
aan de beurt, orn bloemen te geven : de rubriek „Langs 
dijken en wegen". 

De dijken en wegen in ons land bieden een rijken voor
raad planten aan, die- waard zijn en geschikt, om in den 
tuin overgeplant te worden. Niet, dat ook andere terreinen 
op geen schoone Florakinderen kunnen bogen, maar zooals 
ik daar even zeide, de planten moet*|piet alleen waard zijn, 
maar ook geschikt, om in een tuinverzameling te worden 
opgonomen. Die geschiktheid hangt in de eerste plaats af 
van de gesteldheid van den bodem, waarin de planten 
groeien. Natuurlijk moet die bodem in samenstelling niet 
al te veel afwijken met den tuingrond. 

Bij Lochem ligt een stukje veengrond, waarop pracht 
exemplaren groeien van Pinguicula en Drosera, Handekens-
kruiden en Platanthera bifolia. Meermalen heb ik beproefd, 
deze edele burgeressen uit de plantonwereld in mijn tuin 
te doen gewennen, maar het liep steeds op teleurstelling 
uit. Het eerste jaar, nu ja, dan ging het. Vooral als ik 
goede veenkluiten om de wortels had kunnen laten zitten. 
Maar het tweede jaar waren de planten al blijkbaar zeer 
verarmd, en weldra waren ze niet meer waard, ze nog 
verder te verzorgen. Want als eerste eisch stel ik aan mijn 
voorwerpen, dat ze zich volkomen op hun gemak gevoelen 
en minstens evengoed gedijen als op hun natuurlijke 
groeiplaats. 

Zoo komen ook onder de akkeronkruiden wel soorten 
voor, die we gaarne steeds in onze nabijheid zouden willen 
hebben; daar hebt ge byv. Korenbloem en Klaproos, Bolderik 
en de Kamillen. En die zouden ook, wat de gesteldheid 
van den bodem aangaat, zeer goed tieren in den tuin. 
Maar ik heb op dezen tegen, dat het eenjarige gewassen 
zyn, ,zaadgoed" zooals de bloemisten zouden zeggen. 
Planten dus, die elk jaar uit zaad opkomen, groeien, 
bloeien, zaad geven en sterven. 

Van dergeiyke planten hebben in den stryd om 't bestaan 
gezegevierd voornamelijk die soorten, welke zeer veel zaden 
voortbrengen. Want verreweg het grootste deel der zaden 


