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AANVULLING. 

Dr. J. P. L o t s y was zoo vriendelijk erop te wijzen, dat bij het vorige artikel genoemd 
had moeten zijn: . 

Dr. J. V a l c k e n i e r S u r i n g a r . Linnaeus Martinus Nijhoff, Den Haag igo8. 

ELECTRISCHE VOGELFOTOGRAFIE. 

DE comparant van den kievit, de tureluur, maakte kort daarna zijn eigen 
portret. Ik kreeg hem zittend, door het contact op de eieren te leggen en 
staand, door het links van het nest te zetten, terwijl ik rechts den toegang 

met in den groftd gestoken takjes afsloot. 
's Zondags vóór Hemelvaartsdag vond ik eindelijk het nest van de grutto, waar

naar ik al zoo vaak had gezocht. Er ging een plankje met wat takjes voor en op 
Hemelvaartsdag maakte hij driemaal contact, terwijl ik niet ver vandaar zijn be
wegingen goed kon gadeslaan. Ik verkreeg drie mooie kieken en gelukkig, want na
dien heb ik geen nest van een grutto meer gevonden. 

Ook de scholekster kreeg ik op deze wijze en zonder de minste moeite op de 
plaat. Deze is trouwens, evenals grutto en tureluur in den regel, voor den vogel-
fotograaf, die vanuit tent of kuil werkt, een zeer gewillig en dankbaar object. 

Ik moet nu toch nog even vertellen, hoe ik verleden jaar een legsel van de schol
ekster gered heb. Deze sukkel had zijn nest (kuil) nota bene gemaakt boven op 
een zandige hil, midden in het stuivende duin. Ik vond het met 3 eieren. Den Zater
dag daarop woei het geducht; het stuivende zand belette me goed te zien. Bij mijn 
scholekstersnest gekomen, zag ik van een nest of een kuil niet het minste spoor 
meer. Ik keek langs de zandhelling naar beneden en zoowaar, diep beneden me lag 
een ei, een meter of wat links nog een en een eind rechts het derde. Ik haalde ze, 
maakte met mijn schoen een tamelijk diepen kuil ongeveer op de plaats van het 
oude nest en legde ze er maar in. 

Toen ik een week later er weer kwam, vond ik dichtbij het nest de leege doppen, 
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terwijl de ouwe scholeksters onder luid gekrijt langs me heen vlogen. De jongen 
zag ik niet. Het gedrag der ouden liet echter geen twijfel, of ze waren niet ver weg. 

De wulp, de voorzichtigste aller duinvogels, kostte me ook weer weinig moeite. 
Op Pinkstermaandag nam ik hem 4 keer, later nog enkele malen, terwijl Eijkman 
den Zaterdag daarop er nog 3 prachtige kieken van kreeg. En o wee, als je die van 
uit een hokje te pakken moet krijgen. Ik heb eens van 2 tot 6 uur zitten wachten, 
terwijl de wulp al dien tijd, ik zou haast zeggen, onbeweeglijk op een zandrug stond, 
geen vijftig meters van het nest af. 

De zilvermeeuw, om zijn ongenaakbaarheid niet minder berucht als de wulp, 
ging ook vanzelf. Ik sloeg het 
beleg voor het nest, toen de 
eieren nog niet eens bebroed 
waren; eerst ging natuurlijk 
het plankje met de takken 
ervoor, den volgenden dag 
de camera. Toen die stond 
ging ik naar een steile hel
ling, een paar honderd meter 
ver weg en zocht eenige 
dekking achter wat helm-
wortels. Vijf minuten zat ik 
nog slechts, toen ik de meeuw 
al contact zag maken. Nadat 
ik de zaak voor de tweede 
opname had klaargemaakt, 
ging ik maar weer naar mijn 
hoogen post. De meeuw 
kwam niet gauw; ik werd 
soezerig en zat te suffen. De zilvermeeuw. 

toen op eens 
vanachter een ruggetje, dicht bij mijn camera, een tiental kalveren verscheen. Ik 
buitelde holderdebolder naar beneden. Ik kende de hebbelijkheden van die knapen. 
Op fopkistjes en fopplankjes hebben ze het al heel erg voorzien. Ze bewerken ze 
met de korte horens, tot er geen spaan van heel blijft. En ditmaal ging het om 
mijn toestel. Ik wist, dat in dit gedeelte van het duin kalvers liepen en was daarom 
dicht bij mijn spulletje gebleven. Maar een tiental was van de groote kudde afge
dwaald en wandelde daar nu rustig en doelbewust rechtuit op het groene plankje 
aan. Ik was er tienmaal zoo ver vandaan als dat kalverentuig en liep, kroop, sprong, 
rolde, al naar mijn weg door laagten of over hoogten liep, tot ik niet meer kón. 
Ik zag het voorste kalf bij het nest staan; met bovenmenschelijkc kracht rukte ik 
me op handen en voeten langs de laatste helling omhoog en toen ik bovenkwam, 
ging de snuffelende snuit van het ongure beest langs het plankje van mijn camera. 
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Met mijn laatste krachten wierp ik me vooruit, gaf een kreet zoo afgrijselijk rauw, 
dat de kalveren achteruit sprongen . . . . De camera was gered. Ik lag er naast, 
doodop, hijgend als een paard, vijf minuten lang. Op adem gekomen, stond ik op, 
keek naar den sluiter. Die had zijn werk gedaan. In het nest was één der eieren 
stuk. Ik begreep de rest. De belichte plaat zou wel een kalverpoot te zien geven. 
En zoo was 't. Om de eigenaardigheid en om te doen zien, wat een vogelfotograaf 
al niet overkomen kan, voeg ik de kalverpootkiek bij (zie blz. 227). Later nam ik bij 
een ander nest, de zilvermeeuw nog zes keeren, in zes verschillende houdingen en 
standen en alle opnamen gaven schitterende negatieven. 

Bij de dwergstern zou ik met een eenvoudige vermelding kunnen volstaan, als 
ik er buiten het fotografeeren 
om, niet iets over op te merken 
had. En dat is dit. In 1918, in 
Juli, dicht langs het zeestrand 
in het zandige duin loopend, 
hoorde ik opeens boven me een 
nijdig, snerpend geluid, telkens 
herhaald. Ik keek naar boven 
en zag een sterntje. Voor een 
vischdief was het te klein; ook 
het geluid was niet dat van 
hirundo. Ik dacht aan minuta; 
die kwam daar wel voor op 
den trek, had ik vernomen. En 
toch twijfelde ik. Er was maar 
één exemplaar en er bleef er 
maar een. Om mezelven uit de 
impasse te helpen besloot ik 
maar, dat het een jonge visch
dief moest zijn, die nog niet 
goed „ter tale" was. 

In Juni '19 bracht ik met Eijkman een Zondag door aan den Hoek van Holland 
en hoorde daar het geluid der minuta's uit honderden kelen. Toen ik in Juli daarop 
weer in Schouwens duinen, dicht langs de kust, ronddwaalde, hoorde ik opeens 
weer dat geluid van 't vorig jaar, uit meerdere kelen, nu een bekend geluid. Inder
daad, 't was de dwergstern, Sterna minuta, de kleinste van onze 5 sterns, met zijn 
wit voorhoofd, gelen snavel en gele pooten. De week daarop vond de jachtopziener 
verscheidene nesten en weer een week later was Sterna minuta driemaal op de ge
voelige plaat vereeuwigd. En dit jaar, in 1920, broedden de dwergsterns dicht langs 
de kust bij tientallen, zoodat in twee jaren tijds een enorme toename valt te consta-
teeren, wat me zoozeer verheugt, dat ik er gaarne eenige oogenblikken bij stil wil 
staan, om het in dit blad te vermelden. 

Foto J. Vijverberg. 
Dwergstern, 
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Volgt nu Charadrius hiaticula of Charadrius dubius, bontbek- óf kleine plevier, 
in ieder geval een Charadrius met een doorloopenden halsband, een zeer smallen, 
en verder een vrij spitsen snavel. Hier komt een nieuw bezwaar van de electrische 
methode om het hoekje kijken: Men ziet den vogel in den regel niet van genoeg 
nabij. De grootste schuld treft echter in dit bijzondere geval mijn onwetendheid; 
ik had nog nooit de charadriae bestudeerd en wist van dubius niets af. Een kennis 
maakte me een week na de opname at tent op den doorloopenden halskraag, die 
alexandrinus (strandplevier) niet heeft. De laatste kende ik goed, die heb ik in '19 
gekiekt „uit de hand". Nadat we ontdekt hadden, dat die van dit jaar charadrius 
alexandrinus niet was, kregen we geen gelegenheid meer na te gaan, of het bontbek 
of kleine plevier moest zijn. 
Afgaande op de plaatsen, 
waar dubius gesignaleerd is, 
zou ik het zeer in twijfel 
moeten trekken, of hij 't is, 
dien ik gekiekt heb. Daar
tegenover, legt men neven-
gaande afbeelding naast de 
bontbek van Burdet uit 
Thijsse's Vogeljaar, dan zijn 
de verschillen met deze laat
ste in ' t oog springend. De 
kraag van deze is veel bree
der, de snavel forscher en 
de vogel zelf maakt ook den 
indruk van stroever te zijn 
gebouwd, dan het ple viert je, 
dat ik dan toch wel van zijn 
nest zag wegloopcn, al was 
het niet van genoegzaam 
dichtbij. Er lagen 4 eitjes 
in het nest, niet te onderscheiden van die van alexandrinus, op een onderlaag van 
schelpjes. Wie van de lezers een conclusie zou durven trekken, afgaande op een 
stereoscoopplaat, die kan ze van mij in bruikleen toegezonden krijgen. Ik heb er 4 
verschillende opnamen van. 

De kluit kreeg ik op de plaat in het lage land van Schouwen en daar er geen bij
zonderheden bij te vermelden zijn, wil ik met de afbeelding volstaan. 

Ditzelfde is in hoofdzaak ook het geval met de vogels uit Schouwen's inlagen: 
groote stern, vischdief je, kokmeeuw en de kleine zeemeeuw, de welbekende enkeling 
in de plassen daar, zelfs bij den pachter, niet anders bekend dan als Lams canus, 
of kortweg, gemoedelijk Canus. 

Den 28sten. Mei 1912 mocht ik dezen canus hier voor het eerst als broedvogel in 

Bontbckplcviort je ? 
1'oto J . Vijverberg. 
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Nederland fotografeeren; in 1915 maakte ik een heele serie kieken van hem, waar
over ik al schreef in de Jan. en Febr. afl. 1917 van „De Levende Natuur". Elk 
jaar nestelt op de hillen in de inlagen één of twee paartjes. Toen ik in Juli op kok
meeuw en sterns uittrok, liep ik zoowaar nog tegen de 3 eieren van Canus op. Of 
hij er gauw aan gelooven moest! Hij van zijn kant maakte niet veel tegenwerpingen, 
en zoo was hij gauw enkele malen vereeuwigd. De week daarop nam ik het paartje, 
man en vrouw, bij de jongen. Daarbij gebruikte ik wel den electrischen sluiter, 
doch maakte, dichtbij het nest, onder een vracht reusachtige malvaplanten ver
borgen, zelf contact. 

Noordgouwe, October 1920. 
J . VIJVERBERG. 

MOOIE VONDSTEN. 

OP de Maldensche heide groeit nog een andere merkwaardigheid, n.1. een groote 
pol Convallaria maialis, vijf a 6 M. in omtrek. Nu groeit het lelietje der dalen 
er wel meer, maar nergens met zulke lange en opvallend smalle bladeren. 
(Zie de figuur.) 

Mooie bastaarden mocht ik ontmoeten. Gelukkig ook eens die tusschen Galium verum 
en Mollugo, die vooral in de duinen niet zeldzaam moet zijn. Gelukkig, anders had ik er 
misschien den mooien vorm van Galium verum met zijn zwavelgele bloemen er voor ge
houden, de var. albidum Hartm == pallidum Celak, die ik tweemaal vond, telkens pracht-
pollen. 

Tusschcnvormen van de twee ondersoorten van Thymus Serpyllum zijn niet zoo heel 
zeldzaam. Ik vond een grooten pol met zoo goed als ronde en rondom behaarde stengels, 
wat aan angustifolius deed denken. De breede blaadjes herinnerden aan Chamaedrys, 
dus wellicht een bastaard tusschen de twee. Maar 't mooist waren de okselstandige bloem
pjes. In de oksels der bladeren zat telkens een vrouwelijk bloempje. 

De mooiste bastaarden waren echter, voor zoover ik weet nieuw voor ons land, die 
tusschen Potentilla procumbens en Tormentilla. De eerste, die ik in een flink aantal exem
plaren aantrof, had een dikken roodcn wortelstok als Tormentilla. De wortelbladen waren 
meest vijftallig. De gesteelde stengelbladen waren vijftallig, meer naar boven ook vier
en drietallig. De meeste steunbladen waren gaaf, maar er kunnen ook twee en driedeelige 
bij zijn. De bloemen lijken me kleiner dan van procumbens, maar te groot voor Tormen
tilla. Bij het laatste geslacht kan de bloemgroote sterk varieeren. Tormentilla kunnen mijn 
planten niet zijn. Die mogen hoogstens vijfdeelige wortelbladen hebben, nooit vier- of 
vijfdeelige stengelbladen. Dit laatste kan ik tegenspreken. Ik weet n.1. een forsche plant 
te staan, die ik naar uiterlijk en standplaats voor een zuivere Tormentilla houd, en die 
zich de weelde veroorlooft een vijftal vijftallige en zeker meer dan twintig viertallige 
stengelbladen er op na te houden. Bovendien had een der blaadjes nog iets aardigs. Maar 
daarover straks. IJverig heb ik natuurlijk tallooze Tormentilla's nagezocht, om meer der
gelijke planten te vinden. Maar vergeefs. Wel vond ik nog een paar planten met één vier-
tallig stcngelblad, ja tweemaal één zestallig stengelblad. Dit laatste vind ik toch niet heel 
merkwaardig. Twee tegenoverstaande bladeren met elkaar vergroeid en aan eenen kant 
geraakt, geeft een zestallig blad. Maar om tot onze bastaards terug te keeren. Ze komen 
wellicht 't meest overeen met den intermediairen vorm ( = suberecta). (Zie de figuur). 


