
Vooral het Naardermeer bood toentertijd een rijk arbeidsveld en werkelijk 
hadden we nu en dan. het geluk, thuis te komen met een mooi belichte plaat 
van lepelaar, kapmeeuw of zwarte stern. Meestal echter moesten we ons tevreden 
stellen met de enkele nesten, waarin zich slechts de eieren of een paar pas 
uitgekomen jongen bevonden, en dat was dan het magere resultaat van soms 
urenlang in de brandende zon wachten en nog eens wachten. Nu eens waren 
de dieren bevreesd voor het toestel, dan weer hadden ze het bootje tusschen 
het riet met hunne natuurlijke vijanden in het vizier, waardoor de vogels, zoolang 
onraad dreigde, er niet over dachten, in de nabijheid van hun nest te verschijnen. 

Wanneer iemand's uithoudingsvermogen zóó op de proef gesteld wordt, 
krijgt men weldra de overtuiging, dat van den vogelphotograaf twee onmisbare 
dingen worden verlangd: Ie. het bezit van een onverstoorbaar geduld. 2e. de 
beschikking over eindeloos veel vrijen tijd, zoodat de meeste natuurliefhebbers nooit 
aan de beoefening der ornithologisch-photograflsche sport behoeven te denken. — 

De resultaten der vogelphotografie zijn de laatste tien jaren met groote 
schreden vooruitgegaan, ik verwonder me echter, dat de techniek ervan al dien 
tijd ongeveer op hetzelfde peil is blijven staan. 

Evenals twintig jaar geleden graaft ook tegenwoordig de photograaf zich nog in 
of stelt zichzelf op een andere wijze verdekt op, terwijl hij door een lange slang 
met bal in pneumatisch contact staat met de sluitinrichting van het objectief. 

Eenige verbetering is hierin later gekomen door aanwending van een houten 
klapper, welke door middel van bandelastiek met kracht dicht kan slaan. 
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De gummibal wordt tusschen den klapper geschoven, nadat deze van te 
voren is opengespalkt door een latje, waaraan een lang touw bevestigd is. Men 
kan hiermede dus den afstand van photograaf tot toestel naar eigen verkiezing 
regelen. Naarmate men over een sterker kijker beschikt kan de lijn langer 
worden genomen. 

Een paar jaar geleden had ik het genoegen op een ornithologische excursie, 
een dag te Apeldoorn en omstreken door te brengen, waar de heer Tepe, die op 
het gebied van vogelphotografie zijn sporen reeds verdiend heeft, de vriendelijk
heid had, mij in zijn camerajachtveld rond te leiden. 

Hij kon me daar laten zien nesten van grauwen klauwier, kerkuil, goudvink, 
bonten specht e.a., die alle reeds door hem vereeuwigd waren, de meeste ook zelfs 
op het oogenblik, dat een der oude vogels er zijn broed- of ouderplichten kwam 
vervullen. 

Een uit den top van een hoogen spar gezaagd torenvalkenhorst met 2 hongerig 
gapende jongen erin, die ondanks de woningverplaatsing toch geregeld door de 
ouden van voedsel werden voorzien, maakte den meesten indruk op mij, minder 
nog om het bezienswaardige van de vondst dan wel om de bewondering, welke 
ik voor den photograaf had, die lederen dag weer de barre zon, waarin het nest 
geplaatst stond en die ook zijn schuilplaats blakerde, wist te trotseeren, om 
van daar uit met een Job's geduld af te wachten, of het de oude roofvogels 
soms behagen zou een oogenblik voor de lens te poseeren. 

Ik kon dan ook niet nalaten, de opmerking te maken, dat er toch wel iets 
anders op te vinden moest wezen en dacht aan de mogelijkheid, om met behulp 
van electriciteit de photografische sport te gaan beoefenen. De sluiter moet dan 
tengevolge van een galvanischen stroom in beweging worden gebracht op het 
oogenblik, dat een vogel tot zelfcontactmaken gedwongen wordt. 

Toen ik dit voorstelde kreeg ik ten antwoord, dat, afgezien of het al dan 
niet doorvoerbaar zou wezen, volgens dit systeem veel van het sportieve te loor 
zou gaan en dat bovendien de goede resultaten steeds geheel van het toeval 
afhankelijk zouden zijn. Immers volgens de bestaande methode kan men met 
den gummibal in de hand het oogenblik afwachten, waarop de vogel een ge-
wenschte houding aanneemt. 

Ik wilde niet ontkennen, dat dit een klein bezwaar van het automatisch 
photografeeren zou wezen, maar daartegenover staan de volgende voordeelen: 

I. De dieren zullen in den regel zeer spoedig vertrouwd raken met het 
toestel, zoodra ze maar overtuigd zijn, dat er geen photograaf de wacht bij houdt. 

II. Een ieder, die in het bezit is van een camera en niet beschikt over veel 
vrijen tijd, zal met weinig kosten zijn toestel zoodanig kunnen wijzigen, dat het 
genot van het photografeeren der levende natuur ook binnen zijn bereik komt 
te liggen, (immers het toestel wordt opgesteld en kan in vele gevallen desnoods 
een paar dagen later weer worden opgehaald). 

III. Het te photografeeren object is altijd scherp, omdat de sluiter alleen 
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dan werkt, als het dier zich juist bij de plek bevindt, waarop in ingesteld n.1. 
daar waar het contact verborgen ligt. 

IV. Met een kleine wijziging in de constructie zal het toestel ook voor 
automatische kunstlichtopnamen kunnen worden geschikt gemaakt, zoodat men 
dan overal en ten allen tijde (niet alleen overdag doch ook 's nachts) kan photo
grafeeren. Daar een vogelphoto steeds gebonden is aan een momentopname, valt 
tot nog toe aan het photografeeren in een donker bosch bijna niet te denken. 

Met al deze voordeelen voor oogen nam ik mij voor te trachten tot een 
gunstige oplossing in die richting te komen en werkelijk is het me gelukt, na 
eenigen tijd zoeken en probeeren het gewenschte resultaat volkomen te 
bereiken. 

Het ligt in mijn bedoeling om in dit artikel mijn bevindingen met het 
electrische photo-apparaat in enkele hoofdstukken als volgt weer te geven: 

I. Wijze van contact maken, beschrijving van het electrische mechaniek en 
van de verdere inrichting van het toestel, automatische kunstlichtopnamen. 

II. In het meertje bij de moerasvogels. 
III. In het jachtgebied van den Bruinen Kuikendief. 
IV. Photografische excursies naar Hoek van Holland. 
V. Idem. naar Schouwen. 
[De redactie was zoo welwillend om van de best geslaagde opnamen clichés 

te laten vervaardigen, welke achtereenvolgens ter illustratie zullen dienen.] 

Het toestel, dat ik samenstelde na aanschaffing van een paar electromag-
neetjes, een uurwerk, eenige koperen contactschroefjes en enkele meters geïsoleerd 
draad voldoet aan de volgende eischen: 

lo. Het te photografeeren dier sluit zelf den stroom, die geleverd wordt door 
een of twee zaklantaarnbatterijen. Dit geschiedt met behulp van contactapparaatjes. 

2o. Op het oogenblik, dat de stroom doorgaat, wordt het anker van een 
electromagneet weggetrokken, hetgeen tengevolge heeft de verplaatsing van een 
raadje, waarop een hefboom is gesoldeerd, die den sluiterhefboora naar omlaag 
drukt, zoodat de moraentbelichting plaats heeft. 

Wanneer de eindstand is ingenomen, wordt de oorspronkelijke stroom auto
matisch verbroken, doch tengevolge der plaatsverandering is nu een 2e stroom 
gesloten, die voor een ander doel dienst kan doen. Men kan deze b.v. aanwenden 
om een verklikker in werking te stellen,diedoor een langen, dubbelen geïsoleerden 
draad ver van het nest is opgesteld om op groeten afstand de aanwijzing te geven, 
dat het dier werkelijk contact heeft gemaakt. 

3o. In plaats van een verklikker kan een electrische „Blitzlicht" ontsteker 
ingeschakeld worden. 

4o. Een inrichting, om onafhankelijk van het zelf-contact, maken van het dier 
op een bepaald uur van den dag of nacht den sluiter (eventueel ook den elec-
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trischen ontsteker) te laten werken is tevens aan te brengen, door het inbouwen 
van een contactklok. 

5o. Met behulp van deze laatste kan ook een willekeurig aantal minuten, 
nadat het dier contact heeft gemaakt, de momentbelichting plaats hebben (dit 
teneinde een vogel rustig broedende op de plaat te kunnen vastleggen). 

60. De kist, die de camera en het mechaniek bevat en die wegens de meest 
voorkomende kleur der omgeving van buiten groen geschilderd is, kan bij twijfel
achtig weer tegen regen beschut worden door een waterdicht overtrek. 

Ie. Contactapparaatjes. 
Een belangrijk onderdeel van de electrophotografie is het samenstellen en 

aanleggen van nauwluisterende en doelmatige contacten. 
Het ligt voor de hand, dat men zijn eigen vernuft dikwijls te baat moet 

Fig. 1. Drie contactsystomen: I. verschuifeontact; II. trekcontact (met trekveer); 
III. Stupcontact {met drukveer). 

nemen om onder de zeer uiteenloopende omstandigheden, waaronder gephotogra-
feerd wordt, het dier de kleinst mogelijke kans te geven het contact te „ontloopen*. 
Nu eens heeft men te maken met boombewoners dan weer met dieren, die in 
holen leven of die het water tot hun element hebben gekozen. Soms gaat het 
weer om vogels, die op weilanden hun nesten hebben gemaakt; en deze zijn 

. altijd voor ons doel het gemakkelijkst. 
Al naar gelang deze verschillende levenswijzen, zal met de aan te brengen 

contacten rekening moeten worden gehouden. Den eenen keer proflteeren we van 
de zwaarte van het dier, een andere maal trekken we partij van de gewoonte 
van vogels om hun eieren te koeren of vreemde voorwerpen uit de nesten te 
verwijderen. Bij sommige dieren speculeert men op het weghalen van aas of 
ander voedsel, weer andere bieden een mooie gelegenheid door geregeld op vaste 
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plaatsen te verschijnen of steeds zelfde wissels te volgen, zooals sommige zoog
dieren dat doen. Hoe het ook zij, onder al deze omstandigheden behoeft de aan
wezigheid van het dier maar een ding tengevolge te hebben n.1. het met elkaar 
in aanraking brengen van twee stroomgeleidende draden. Om deze kans te ver-
grooten bedien ik me van contactapparaatjes welke ik in drie verschillende 
vormen heb. 

Het eerste werkt door verschuiving van een willekeurig voorwerp, zooals 
een takje of een rietstengel (schuifcontact), het volgende door uitoefening van 
een lichte trekkracht (trekcontract) en het laatste door het gewicht van het 
dier (stapcontact). 

Schuifcontact (fig. 1, No. I). 
Ik ga van de veronderstelling uit, dat een vogel, die zal gaan broeden, niet 

Fig. 2. Kleetrisch mechaniek voor den camera-sinil.ei' (schematisch). 

dulden kan, dat een vreemd voorwerp (b.v. een rietstengel) dwars over de eieren 
ligt. Op het zien hiervan zal het dier met den snavel den stengel beetpakken 
en dezen trachten uit het nest te werken, of anders onbewust bij het plaats 
nemen op de eieren het vreemde voorwerp met eenig lichaamsdeel in beweging 
brengen. Van deze geringe verschuiving nu tracht ik gebruik te maken om 
stroom te sluiten: 

Door een kurk worden 2 geïsoleerde koperdraden gestoken. Links worden 
deze in elkaar gedraaid; daar waar ze rechts buiten de kurk uitsteken, wordt 
de isolatie weggekrabd. Den bovensten buig ik bij a loodrecht om tot een ringetje, 
terwijl de. onderste tot een oogje gedraaid wordt, hetwelk een dergelijk oogje 
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van een derden koperdraad in zich opneemt {b). Daardoor is dit laatste rechte 
stuk, hetwelk door het midden van ring a gaat, geleidend en beweeglijk ver
bonden met den ondersten draad en kunnen dus alle punten van den ringomtrek 
worden bereikt. 

Wanneer dit contact geplaatst moet worden bij een nest op den vlakken 
grond, spijker ik de kurk op een houten pin en steek deze op een punt langs 
den omtrek van het nest in den weeken bodem. 

Een rietstengeltje of een bloemsteel l) maskeert aan zijn eene uiteinde een 
gedeelte van den rechten draad, terwijl het andere einde gelegd wordt op een ei 
of op een loodrecht staand latje (d). In ieder geval ligt de stengel op of over 
het legsel, zoodanig, dat de rechte draad op geen enkele plaats in aanraking is 
met eenig punt van den ringomtrek. Hiervoor zal de vogel wel zorgen bij zijn 
komst op het nest; op dat oogenblik zal dan ook de stroom doorgaan. De eerste 

reproductie toont hoe een vischdiefje met zijn 
zwarten bovenkop geheel onbewust den con
tactstengel van het latje wipt (fig. 3). 

Trekcontact (fig. 1. No. II). 
Ik had bij de constructie hiervan op het 

oog, het verschalken van roofdieren (zoowel 
vogels als zoogdieren), die gemakkelijk door 
aas gelokt worden en dit naar elders zullen 
trachten te versleepen. 

Bij de geringste plaatsverandering van 
het lokaas, moet een koordje, bevestigd b.v. 
aan een poot van het doode dier, een pal 
weg trekken, die een veer gespannen houdt, 
zoodat tegelijk met het dichtspringen van 
het apparaatje, twee koperen knopjes met 

elkaar in aanraking komen. Uit de teekening blijkt duidelijk genoeg de bedoeling, 
zoodat nadere explicatie achterwege kan blijven. 

Het Stapcontact (fig. 1, No. III) bestaat uit een gewone platte houten kist, 
met losse dekselplank, die tusschen een omlijsting naar beneden kan scharnieren, 
doch in rust opgedrukt wordt door een spiraal- of springveer, welke al naar 
gelang de zwaarte van het dier, dat den beweegbaren vloer moet indrukken, 
stugger of slapper dient te wezen. 

Op den bodem en onder tegen het deksel van de kist is een koperen schroefje 
aangebracht (a en b), elk verbonden met een geleiddraad voor den stroom. De 
2 schroefjes zijn zóóver op te draaien, dat bij de minste beweging van het 
deksel naar omlaag beide op elkaar komen. Het geheele toestel wordt inge
graven, zoodat het deksel ongeveer 1 cM. onder den beganen grond komt te 

Fig. u. Hoe een ïeezwaluw met den kop 
den contactatengel van het paaltje wipt. 

') De ondervinding heeft geleerd, dat sommige vogels voor den kalen glimmenden draad 
min of meer bevreesd zijn vandaar, dat op den draad een stengel wordt gesloken. 
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liggen. Om te voorkomen, dat de ruimte tusschen deksel en omlijsting door zand 
verstopt geraakt, wordt een lapje over de kist uitgespreid, waarna alles onzicht
baar wordt gemaakt door de nog bestaande diepte aan te vullen met aarde, 
zand, dorre bladeren, in overeenstemming met de grondgesteldheid der omgeving. 

Dit contact is bij uitstek geschikt om geplaatst te worden voor den ingang 
van een hol, dus hoofdzakelijk bestemd voor zoogdieren, die hun woonplaats onder 
den grond hebben (konijnen, vossen enz.). Ook bij dieren, die gemakkelijk met 
voedsel te lokken zijn, bewijst dit toestel als stroorasluiter goede diensten of 
wel bij zulke, die er de gewoonte op nahouden, steeds bepaalde wegen te volgen 
en nu onbewust gedwongen worden hun pad 
te bewandelen over den beweegbaren bodem. 

Fig. 4 bewijst welk nut ik ervan had in 
mijn tuin bij het photografeeren van spreeu
wen. Men denke zich echter de ontnuchtering 
in de donkere kamer bij het ontwikkelen van 
het onderste plaatje, wanneer men van te 
voren overtuigd is, dat alleen een spreeuw 
op het voer zal afkomen! 

2e. Het electrische mechaniek voor den 
Camerasluiter (fig. 2) is gebouwd tegen een van 
de binnenzij wanden der kist, die tevens tot 
beschutting der camera dient. Wanneer het 
anker (IV) door de electromagneet (II) wordt 
aangetrokken, komt hefboom a vrij en zal de 
trekveer dezen door ronselwerking van het 
eerste op het tweede koperen raadje in stand 
a1 brengen. Tegelijkertijd drukt het gebogen 
staafje b den sluiter c naar omlaag, tenge
volge waarvan een momentbelichting plaats 
heeft. 

De aantrekking vari het anker geschiedt 
doordat bij CD, met behulp van een der beschreven apparaatjes, door het dier 
contact wordt gemaakt, want nu kan de stroom, geleverd door de batterij (I) 
door de magneet passeeren langs de baan C. E. V. II. I. D. Door de plaatsverandering 
van a naar a' wordt de stroom bij het sleepveertje V verbroken, doch thans 
wordt bij sleepveertje VI opnieuw contact gemaakt, zoodat een 2e stroom gesloten 
wordt, waarvan bij A B profijt kan worden getrokken nl. langs de baan 
A. VI. E. C. D. I. B. 

Bij A B beschikken we dus in den ruststand van den hefboom (a') over 
een stroom, die o.a. voor een electrischen verklikker kan worden gebezigd. Het 
doel van de ronselwerking der beide raadjes is natuurlijk om een gunstige 
krachtoverbrenging met lange en korte hef boomen te bewerkstelligen, immers de 

Fig. 4. I. Spreeuw, die op de aardappelen 
afkomt, waaronder contact verborgen ligt. 
II. Ongenoode gast, die de installatie in de 

war stuurt. 
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kracht, die beschikbaar is om a uit het gaatje van het anker los te maken, is 
maar zeer gering, terwijl bij c een vrij sterke nederwaartsche drukking noodig 
blijkt om den sluiterhefboom van plaats te doen veranderen. Terugkomende op 
den verklikker wensch ik ter nadere toelichting nog even op te merken, dat 
het van groot belang kan zijn, teneinde de vogels niet telkens onnoodig te 
verontrusten, als men op geruimen afstand van de nesten kan constateeren, of de 
stroom al of niet is doorgegaan. 

De verklikker is geheel samengesteld volgens het systeem van een nummer
bord, in gebruik bij electrische schel-installaties: een electromagneet trekt een 
palletje weg en door de zwaartekracht valt een witte schijf voor de ronde 
opening van het doosje, waarin het mechaniek geborgen zit. Door den val van 
de schijf wordt de stroom automatisch verbroken. 

3e. Automatische Kunstlichtopnamen. 
Kunstlichtphotografie geschiedt, zooals wellicht bekend, in drie opeen

volgende phasen: 
a. openen van de lens; 
h. ontbranden van het magnesiummengsel; 
c. sluiten van de lens. 
ledere camera heeft een inrichting, waarbij na verzetten van een wijzertje, 

door het neerdrukken van den sluiterhefboom de lens geopend wordt. Het 
inwendige sluitermechanisme zorgt er voor, dat deze thans ook geopend blijft. 
Deze handeling geschiedt natuurlijk evenals bij de momentopnamen door den 
len stroom, dien de vogel zelf sluit. Nu komt de 2e stroom weer beschikbaar, 
doch in plaats van den verklikker schakelen we ditmaal een electrische 
lont in. 

hi den handel komen deze voor als een tweetal om elkaar gedraaide geïso
leerde koperdraadjes, waarvan de uiteinden aan de eene zijde verbonden zijn 
door een haarfijn nickelindraadje, waarop een licht ontvlambaar kruit- of ander 
oxydeerend mengsel is geplakt. Worden de twee vrije uiteinden van de lont 
met den stroom aangesloten dan gaat het nickelin gloeien, het mengsel vat 
vlam en zal bijna op hetzelfde oogenblik het magnesiumpoeder, indien dit er mede 
in aanraking is, tot ontbranden brengen. 

By nachtphotografie in de open lucht zal men terdege rekening moeten 
houden met twee omstandigheden, nl. vocht en wind. Om deze invloeden voor het 
kunstlichtpoeder te elimineeren, maak ik een magnesiumpatroon met als omhulsel 
het allerdunste caoutchouc, door de benoodigde hoeveelheid poedermengsel op het 
guttah-percha vliesje uit te strooien, de uiteinden ervan samen te nemen en 
alvorens het zakje met garen dicht te binden, de electrische lont erin te steken. 
Vanzelf spreekt, dat de vrije uiteinden van de lontdraden buiten het zakje uit 
moeten komen om ze in verbinding te kunnen brengen met de stroomdraden. 

We zijn dus nu zoover gevorderd, dat indien een vogel contact maakt, de 
lens wordt geopend en bijna op hetzelfde oogenblik de gevoelige plaat belicht 
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wordt, door het ontbrandende „Blitzpulver" (ik bezig hiervoor gelijke deelen 
magnesiumpoeder en kaliumpermanganaat). i) 

Daar het geenszins in de bedoeling ligt, de wacht bij het toestel te houden, 
om onmiddellijk na de belichting het chassis dicht te schuiven, ter voorkoming 
van het sluieren der plaat, moet nog een automatische sluitinrichting voor de 
lens aangebracht worden.2) 

Een eiken plankje voorzien vameen metalen schuif, die zich door een spiraalveer 
laat sluiten, wordt op den tubus van het objectief gezet. De schuif wordt open
getrokken en in dien stand gehouden door een koordje gedrenkt in salpeter
oplossing (en daarna gedroogd), hetwelk eerst door de patroon geleid wordt 
om daarna ergens aan een vast punt te worden bevestigd. 

Dadelijk nadat het magnesiumpoeder zijn lichteffect aan de plaat heeft 
medegedeeld, zal door de geweldige hitte, die gelijktijdig ontwikkeld wordt, het 
koordje doorschroeien en de veer van de schuif kan zich ontspannen. De plaat 
is dan weer van het licht afgesloten. 

4e en 5e. Klokcontact. 
Toen ik gedurende een gedeelte van de broedperiode met mijn electrische 

camera gewerkt had, was ik maar half voldaan, want altijd kreeg ik de vogels 
staande op de nesten en ik zou ze ook zoo gaarne eens rustig broedende op de 
plaat willen vastleggen. Dit kon alleen bereikt worden met behulp van een klok. 

Een oud uurwerkje, dat ik nog vond, zou goed van pas komen. Ik beves
tigde het binnen de camerakist en liet eenvoudig de kleine wijzer werken op 
een afzonderlijk contacttoestelletje van zeer bescheiden afmeting. Op goed geluk 
af wordt de kleine wijzer zoover verzet als noodig is om na 1, 2, 3, enz. uur 
het contactje te bereiken, natuurlijk uitgaande van de verwachting, dat een 
vogel, die zwaar bebroede eieren heeft, toch niet langer dan een paar uur zijn 
legsel in den steek zal laten. 

Toch blijkt deze speculatie soms nog erg gewaagd en ik besloot daarom de 
contactklok eenigszins meer te volmaken: 

Door onder het uurwerk een electromagneet met bijbehoorend anker op te 
stellen, welk laatste de balans vasthoudt, zal, wanneer een stroom passeert, de 
balans vrij komen en het klokje gaat loopen. 

Voor dien stroom zorgt de vogel zoodra deze op het nest komt, het dier 
inspecteert nu eerst rustig de eieren, keert deze'zoo noodig en zet zich vervolgens 
kalm tot broeden. 

Onder deze bedrijven door nadert de groote wijzer (thans niet de kleine!) 
steeds meer en meer het contacttoestelletje en precies na het aantal seconden 
respectievelijk minuten, dat van te voren naar verkiezing is vastgesteld, vallen 
beide contactpuntjes op elkaar. 

l) Voorzichtig met samenwrijven! 
^ Tenzij de camera voorzien is van een conipoundsluiter, die de lens precies na 1 

seconde weer afsluit, een tijd meer dan voldoende, om het mengsel te doen ontvlammen. 
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6e. Tenslotte het camera-omhulsel. 
Dit bestaat uit een stevige houten kist, die groen geverfd is en welks voor-

en achterwand door scharnieren met den bodem verbonden zijn, zoodat ze neer
geklapt kunnen worden. Achter dient dit voor het wisselen der platen en vóór, om 
den balg van de camera in en uit te kunnen schuiven tot het verkrijgen van een 
scherp beeld. Een rond gat in de frontplank correspondeert met het objectief. 

Om de verbinding der verschillende geïsoleerde draden gemakkelijk en vlug' 
te doen plaats hebben, laat ik ieder draaduiteinde van het electrische mechaniek 
uitkomen in een contactschroefje aan de buitenzijde der kist, (nog doelmatiger 
zijn stopcontacten). 

Eindelijk de bevestiging van de kist op het statief: 
Het meest practische is een verbinding door een balhoofd of kogelgewicht, 

waarmede het opgeschroefde toestel in alle richtingen op den driepoot gedraaid 
en bovendien in lederen stand gefixeerd kan worden. Vooral bij het photografeeren 
in steil boven- of benedenwaartsche richting levert een dergelyke bevestiging 
een groot gemak op. 

Dordrecht. Dr. C. EYKMAN. 
{•wordt vervolgd). 

DE VOGELTREK LANGS DE HOLLANDSCHE KUST. 
(Vervolg en slot van hlz. 2i5j. 

ÜVEMIiKH. Hoewel er af en toe nog dagen, vooral morgenuren komen, die aan 
October-drukte herinneren, is toch de groote trek gepasseerd en krijgen we 
een langzaam en geleidelijk afnemen. 

De Iste van de maand brengt eerst mistig, Jater opklarend weer, zonnig. 
Wind Zuid tot Oost; legen den avond toenemend, 's Morgens aan zee trek 
van bonte kraaien; 's middags ook tamelijk sterke trek en tegen4.45spreeuwen

troepen, die met zeer veel geruisch overvliegen, 's Avonds wat lijstertrek langs zee en ik 
meende een vink. 

Den 'iden November is er 's morgens, wanneer het aldoor motregent (wind ± Zuid) totaal 
geen trek. 's Middags 'i Iwnte kraaien, een groote troef spreeuwen (± 00) en een troep 
van ± 40 lijsters. «Ik dacht alles zanglijsters op een paar koporwioken na, die ik meende te 
hooren.x Veel roodborstjes. Den .'Men November met o.-wind en eerst bewolkte, later zonnige 
lucht, begint met hoopen kraaien, reeds om 6.40. Kauwtjes In troepen of afzonderlijke exem
plaren (IIOO a 400 meter hoog)1); leeuweriken ongeveer even hoog; koperwieken ± 200 M. 

«Er waren geen vogels die laag trokken; eerst zocht Ik dat daarin te verklaren,dat, vlak 
bij den grond veel damp hing; op plekken echter, waar deze al lang niet meer was, trokken 
ze toch zoo razend hoog.« Troepjes vinken, wat graspiepers. Van spreeuwen noleerde Ik 
troepen van resp. ± 40, ± 00, ± 30, ± '20, ±- 15 stuks. 

Overdag nemen mijn vrienden waar: liet aantal bonte kraaien schallen ze op 1500 per 
uur; in (5 uren wordt dit 0000 stuks. Vorder kringden er 3 roofvogels samen rond en later 
een sperwer of lorenvalk; de 3 eerste zijn hoogstwaarschijnlijk sperwers geweest. Koper-

') Over hoogteschaUingen later. 


