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In deze kleine Terschelling-kolonie vinden we al: 5 ongeveer hetzelfde ge
kleurde exemplaren, het dichtst staande bij het intermedius-type, 1 zeer donker 
exemplaar, dat naar fuscus fuscus zweemde, 2 exemplaren waren vrij donker 
(waarvan één de met argentatus gepaarde) en één exemplaar was zeer licht en 
bezat ook veel fletser geel gekleurde pooten. Dit laatste individu werd ook al 
in 1927 door G. A. Brouwer in de kolonie waargenomen (zie Ardea 16.2). 

Er is ook nog een zeer groote kolonie zilvermeeuwen en een kolonie sterntjes, 
er broeden eenige paartjes storm meeuwen, een ontelbaar aantal scholeksters, wat 
strandpleviertjes — griltjes zeggen de Terschellingers — een aantal leeuwerikken 
en een enkel graspieper. Op het Noordzeestrand alarmeerden nog Dwergsterns, 
maar hiervan hebben we het broeden niet kunnen constateeren. 

Tot slot staken we met de „Minister Kraus" naar Harlingen over, voeren 
langs Griend, waar een wolk vogels boven stond, en fietsten van Harlingen naar 
Stavoren door de prachtige Friesche weilanden heen, geel van de boterbloemen 
en rood van de zuring, vol grutto's en leeuwerikken. Nico was ziek en ik was 
doodmoe, maar we kwamen veilig thuis, met het voldane gevoel van ontdekkings
reizigers, die iets bijzonders meegemaakt hebben. • J. P. BOUMA. 

II. IN DE SCHUILHUT. 

Mijn vriend Jan Bouma en ik houden beide veel van kamperen, maar toen 
ons van 't voorjaar op Texel een plaatsje in het stro werd aangeboden, lieten 
we de tent opgevouwen in de fietstassen en maakten het ons in de grote schuur 
van „de Korenschoof" zo gemakkelik mogelik. 

Van hier uit maakten we onze tochten. Dat kwam voor mij hierop neer, dat 
ik 's morgens naar de schorren achter de Eendracht fietste, met de waterlaarzen 
van Reyer Schaap naar een kokmeeuweneilandje waadde en daar in mijn schuil
hut kroop. Reyer Schaap had me geholpen, van stokken, jute zakken en zeegras 
een fraaie hut te bouwen, vanwaar uit ik vijf dagen lang ongestoord kon waar
nemen en fotograferen. 

Behalve kokmeeuwen broedden er een tiental stemparen en drie scholeksters. 
Die scholeksters waren niet te vertrouwen, ik verdacht ze van eierroof, want 
herhaalde malen zag ik er een op verboden terrein bezig, met een razend char
gerende stern boven zich. 

Bij de kokmeeuwen gebeurde er in de morgenuren het meest. Dan werd er 
nog eens gevoerd, aan de nesten gebouwd, gepaard, gevlochten enz. Eens zat 
ik te kijken naar een stel, op een twintig meter van me vandaan. Het 5 wilde 
eten hebben en liep achter het o* aan, maakte daarbij opwaartse kopbewegingen 
en streek het o" langs de snavel. Het o" stapte al driftiger op en neer en gaf 
tenslotte voedsel op, dat dadelik door 't ? verorberd werd. Daarbij keerde ze voor 
't eerst haar kop mijn kant uit en toen zag ik, dat ze nog een grote witte bles 
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op de kop had. Staart en vleugels waren echter volwassen. Later zag ik dat dit 
9 getreed werd. 

Er waren in de eerste dagen twee jonge vogels, met zwarte staartband, bruine 
vleugelband en haast witte kop in de kolonie. Ze werden in de buurt van de 
nesten verjaagd en hadden slechts hier en daar in de kolonie veilige plekjes. 
Dat jongen niet in de kolonie geduld zouden worden, is onjuist, ze worden 
echter in de onmiddelike nabijheid van een nest verjaagd, net als elke volwassen 
kokmeeuw. 

Er was echter nog veel meer in de buurt. De kluten die vlak achter de dijk 
in de Eendracht broedden, kwamen hier dikwels voedsel zoeken. Enkele berg

eenden kwamen slapen 
in de zeealsem. Een plat
gelegen plek met bruin
en -witte veertjes wees 
naderhand hun leger aan. 
Langs de waterkant stapte 
eens een reiger voorbij, 
zo dicht langs de schuil
hut, dat ik al naar mijn 
kamera greep. Op een 
zonnige middag zeilden 
tien lepelaars over, al 
cirkelend verdwenen ze 
naar het Zuidwesten. 

En dan het slik! Daar 
vergat ik wel eens alle 
kokmeeuwen door. Als de 
vloed snel over het wad 
kwam opzetten, joeg hij 
grote troepen vogels voor 
zich uit, tientallen zilver

plevieren in hun mooie zomerkleed, bonte strandlopers bij honderden en wat 
was dat voor een geweldige troep? Op een honderdvijftig meter van me af 
vielen ze in, honderden en nog eens honderden rosse grutto's. Ik moest denken 
aan Bengt Bergs kraanvogeltroepen. 

Daar stonden ze dan, uren lang, zeker tweeduizend rosse .grutto's, met hier en 
daar wat bonte strandlopers, zilverplevieren en groenpootruiters. En ginds, in 
een hoekje van de schorren, stonden een zestig rotganzen, allemaal poetsend 
dat de veren in 't rond stoven. 

Onze Tent. Foto N. TINBERGEN. 

Zo kwam het, dat ik me die vijf dagen geen ogenblik verveelde en dat ze 
voorbij waren voor ik het wist. 
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Toen begon het laatste deel van de tocht, naar het einddoel: de Kleine Man
telmeeuwen van de Bosplaat. Een prachtige reis hadden we over Vlieland en 
Tefschelling, waarbij we ons volstrekt niet haastten. Vooral de tocht over Ter
schelling met zijn weelderige landschap en vriendélike dorpjes was een genot. 

Nog op de dag van onze aankomst op de Bosplaat begonnen we aan onze 
voorbereidselen. Onder leiding van de ongeëvenaarde schuilhuttenbouwer Jan 
Bouma werd bij een van de vier nesten een overdekte kuil gegraven, die met 
plaggen en helm vermomd werd als duintje. In een halfuurtje was dit klaar en 
toen lieten we verder de hele morgen de vogels met rust. 's Avonds overtuigden 
we ons echter voor donker 
er van, dat men in onze 
schuilhut berust had. 

Hoewel het eerst de 
bedoeling was, pas de 
volgende dag met foto
grafeeren te beginnen, 
nam ik toch 's middags 
liever het zekere voor het 
onzekere, vooral, omdat 
het weer wat begon te 
betrekken. Ik liet me met 
de ééne onbelichte plaat, 
die ik nog overgehouden 
had van die dag, in de 
hut stoppen, en na een 
half uurtje had ik mijn 
eerste opname van fuscus 
in d e taSCh. De molen van Landerum. Foto N. TINBERGEN. 

De volgende morgen 
kroop ik in mijn schuilhut. Toen ik het me daar binnen gemakkelik had ge
maakt en Jan alle naden en kieren achter me dichtgestopt had, zag ik hem van 
achter mijn kijkgaatje teruggaan en achter de duinen verdwijnen. 

Hij was nog niet uit het gezicht verdwenen, of om me heen vielen de meeu
wen alweer in. Ook bij mijn nest zag ik een meeuw verschijnen, maar tot mijn 
verbazing was het een zilvermeeuw. Ik meende, dat hij de eieren kwam rooven 
en greep al naar mijn sluiter, maar hij bleef dicht bij het nest staan. Lang 
duurde het niet of bok een Kleine Mantelmeeuw verscheen op het toneel, stapte 
recht op het nest af en ging zitten broeden, zonder zich van de zilvermeeuw 
iets aan te trekken. Ik begon iets te vermoeden: zouden ze een paar vormen? 
Dan moeten ze dus om de beurt broeden, dus moeten ze elkaar aflossen en dan 
kan ik ze misschien samen op de plaat krijgen. 



Terschelling, 31 Mei 1928. De Kleine Mantelmeeuw (links) en de Zilvermeeuw bij hun nest. Foto N TINBERGEN. 
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Dat zal geduld vergen. Ik heb echter de hele dag voor me en ben dus zeker, 
dat ik in ieder geval één aflossing zal meemaken. Zilvermeeuwen lossen elkaar, 
voor zover ik weet, ongeveer om de vier uur af, vermoedelik gaat het bij de 
Kleine Mantelmeeuw ook zo. 

Ik heb geluk, want na een halfuur al komt de zilvermeeuw plotseling aanzet
ten met nestmateriaal in de snavel: grassprieten. Met wijd uitgespreide vleugels 
blijft hij een tijd lang staan en nu overtuig ik me er nog eens van dat ik wer-
kelik een zilvermeeuw voor me heb: de poten zijn vleeskleurig, snavel, oog, 
kleur van de mantel, vleugeltoppen, alles klopt. 

Hij verdwijnt spoedig weer, en nu zit de mantelmeeuw uren lang alleen. Het 
duurt niet lang of hij zit 
te knikkebollen. Ook in 
de buurt is het rustig, ik 
zie haast niets dan sla
pende vogels om me heen, 
een saaie boel. Alleen 
links hoor ik roepen, wat 
zou daar gebeuren? Tus
schen de helm staan twee 
meeuwen, de felwitte borst 
en hals naar me toege
keerd. Eenbeginttelopen, 
de ander spreidt zijn vleu
gels uit — 't is alweer 
een mantelmeeuw! —en 
verdwijnt. De eerste loopt 
door, en als hij op een 
open plek komt, zie ik 
zijn donkere mantel en Het Torenvalknest op de grond. 
gele poten. Let Op Zijn Foto N. TINBERGEN. 
houding, zie hoe hij zijn 
kop intrekt. Zo doet een meeuw die op zijn nest stapt. En dat doet hij ook; ik 
zie hem inzakken, een tijdlang schudden en wrijven, met de snavel wat „bab
belen"; ik kan me niet vergissen, hij zit te broeden. Daar ligt dus het vijfde 
nest. Straks even kijken. 

Tot elf uur gebeurt er niets biezonders. Dan word ik gehaald om te gaan 
eten; Cupido heeft voor witte bonensoep met spek gezorgd. 

Als ik om twaalf uur weer in mijn hol zit, blijkt de zilvermeeuw te broeden. 
Ik ben de aflossing dus net misgelopen. Weer is het wachten; er gebeurt niet 
veel in de omgeving. Tot drie uur zit de zilvermeeuw te slapen, dan, plotseling, 
is hij klaar wakker. Even daarna strijkt de mantelmeeuw neer, vlak naast zijn 
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broedende maat. Nu kunnen we ze nog eens vergelijken. Beide vogels zijn even 
groot, de snavels zijn even zwaar, die van de mantelmeeuw is dieper geel en 
rood. Opvallend zijn z'n gele poten en zijn lange slanke vleugels. Zoals hij 
daar staat in de felle zon, de veren losjes door de wind opgebold, is hij wel 
inderdaad zoals Tijmstra zegt: de meeuw der meeuwen, de sierlikste en meest 
elegante van zijn stam. 

De kleur van zijn mantel is donker blauwzwart; toch is er nog duidelik ver
schil in kleur te zien tussen de mantel en de zwarte vleugeltoppen, zodat hij tot 
de ondersoort Larus fuscus affinis (Reinh.), de Britse Kleine Mantelmeeuw gere
kend moet worden, zoals trouwens alle fuscus-exemplaren hier. Er is echter hier 
bij die negen vogels veel kleurverschil: een is zo donker, dat hij wel haast een 
L. f. fuscus L lijkt, een ander is weer heel licht en vaal en heeft ook niet zulke 
helder gele poten. Ongetwijfeld is hij van andere komaf dan zijn kameraden, 
en het ligt voor de hand, zilvermeeuwenbloed in hem te veronderstellen. 

Nadat mijn fuscus een paar minuten aan zijn toilet heeft besteed, neemt hij 
de zorg voor de eieren over en de zilvermeeuw verdwijnt. 

Dadelik valt de fuscus in slaap, en de rest van de middag verstrijkt langzaam, 
zonder dat er iets biezonders gebeurt. Om vijf uur word ik gehaald. 

De volgende morgen heb ik nog van zes tot twaalf uur de tijd. 't Weer is 
mooi, ik kruip dus nog een keer in de hut. 

Om half zeven al komt de zilvermeeuw de mantelmeeuw aflossen, en verschiet 
ik mijn laatste platen. Van half zeven tot twaalf uur gebeurt er weer niets, al 
die tijd zit de zilvermeeuw weer voor me te slapen, zodat ikzelf er bij zit te 
knikkebollen. Eén goede zijde is er aan dat slapen: het is het beste bewijs, dat 
de schuilhut vakkundig gebouwd is. Maar om me hierin te verkneukelen, heb 
ik geen vijf en een half uur nodig. Het is dus te begrijpen, dat ik blij ben, als 
Jan me om twaalf uur komt aflossen. 

Zo is dan het mantelmeeuw-avontuur ten einde, 's Middags nemen we afscheid 
van de twee stoere bewakers Tjaard Ruyg en Cornells Cupido, die ons zo 
buitengewoon gastvrij hebben ontvangen en onder wier hoede de Nederlandse 
Kleine Mantelmeeuwen veilig zijn. 

Met de wind in de rug fietsen we over het onafzienbare slikstrand naar Ter
schelling, vanwaar we, na Boswachter Schol voor zijn vriendélike.medewerking 
bedankt te hebben, de volgende dag de thuisreis aanvaarden. 

Dank zij de welwillendheid van het Staatsbosbedrijf hebben we een kostelike 
tijd achter de rug op een van Hollands meest ongerepte duinterreinen. 

N. TINBERGEN. 
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POLYGONUM BUNGEANUM. 

EEN van de eerste vragen, die de natuurstudie stelt, tevens heel vaak de 
eerste vraag, die tot de natuurstudie leidt, is: Hoe heet dat dier? hoe heet 
die plant? Meestal heeft de vrager niet steeds iemand bij de hand, om een 

bevredigend antwoord te geven en dan dwingt die vraag direct tot verdere studie. 
In de eerste plaats tot zelf scherp waarnemen, en verder, om gebruik te kunnen 
maken van anderer waarneming, tot vormenkennis en namenkennis, morphologie 
en nomenclatuur. — Heeft men zich dan wat nader vertrouwd gemaakt b.v. 
met de organen van planten en de verschillende vormen, die zij kunnen aannemen, 
dan kan men het na eenige oefening vrij spoedig zoover brengen, dat zonder al 
te veel moeite voor een willekeurige plant van hei of plas of duin, van bosch 
of weide of veld de vraag: „hoe heet deze" door de vrager zelf met behulp 
van een flora kan worden beantwoord. Een willekeurige plant, dat wil hier dan 
zeggen: een van de gewone wilde planten, zooals die op de genoemde terreinen 
plegen voor te komen. Met opzet heb ik niet van tuin of plantsoen of serre 
gesproken, omdat men onder de daar gekweekte planten er allicht kan aantreffen, 
die in de flora's niet opgenomen zijn. Voor zulke planten raadplege men een 
speciale flora voor gekweekte planten, terwijl ook catalogi van verschillende 
kweekerijen, dank zij de daarin voorkomende afbeeldingen dan soms goede 
dienst kunnen doen. Voor nog lastiger problemen komt de adventieven-verza-
melaar, de zoeker van aangevoerde of „Pothoofd"-planten te staan. Hij toch 
houdt zich bij voorkeur bezig met planten, die in ons land niet thuis hooren, 
liefst zulke, die nieuw zijn voor ons gebied, en dus niet in onze flora's staan. 
Hij is aangewezen op vreemde flora's en wel in het bijzonder op die van het 
land van herkomst van zijn buit. — En nu is de groote moeilijkheid, dat die 
zwervelingen lang niet altijd een behoorlijk paspoort bij zich hebben, zoodat we 
ze wel gemakkelijk een „Welkom vreemdeling" kunnen toeroepen maar op de 
vraag: „Wie ben je?" gewoonlijk nog niet zoo direct het antwoord hebben. Zoo 
vond ik op 27 Aug. 1925 bij de oliefabriek „de Vrede" te West-Knollendam etn 
mij onbekende Polygonum soort, die zich als vreemdeling van zijn Nederlandsche 
verwanten direct onderscheidde door de klierachtige beharing van het bovenste 
deel van de plant. Naar beneden worden de haren stijver, en gaan ten slotte in 
doornachtige stekels over, die wel wat lijken op de z.g. doornen van sommige 
Rosa en Rubus soorten maar dan kleiner, terwijl aan de lagere deelen van de 
plant de klierharen ontbreken. — Oorspronkelijk meende ik met een Amerikaan 
te doen te hebben en in Noord-Amerikaansche flora's vond ik een Polygonum 
Careyi O lney beschreven, die althans wat de beharing betreft, vrijwel met mijn 
plant overeen kwam. Daar ik evenwel in het Rijks Herbarium te Leiden planten 
vond, die volmaakt overeenkomen met de beschrijving en met de afbeelding 
van P. Careyi, terwijl mijn planten van de Leidsche nog al afweken, twijfelde 
ik of de determinatie wel juist zou zijn. — Ik zond de plant ter controle aan 
Prof. Thellung te Zurich, de algemeen bekende specialist op het gebied der 
adventieven-studie en aan Dr. Danser te Batavia, die zich reeds jaren lang met 
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Fig. I. 
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de speciaal-studie van het geslacht Polygonum heeft bezig gehouden. Beiden 
erkenden dat mijn exemplaren sterk aan P. Careyi deden denken, maar twijfelden 
toch ook aan de juistheid van de determinatie. — Na eenige tijd kreeg ik van 
Danser evenwel een schrijven, waarin hij mij mededeelde, dat mijn plant Poly-
gonum Bungeanum Turcz. heette. Hij had dit ontdekt, doordat hij uit Zweden 
Polygonums ter onderzoek kreeg, waarbij planten volkomen gelijkend op de mijne 
verzameld door Carl Blom te Malmö in 1924 en gedetermineerd doorG, Samuelson. 
Kort daarna schreef ook Thellung mij, dat hij identieke planten gekregen had 
van D. N. Christiansen te Altona, die ze in 1926 aan de haven van Harburg 
(bij Hamburg) gevonden had en, naar zijn mening juist, determineerde als Polyg. 
Bungeanum. Deze soort hoort thuis in Noord-China en Mandsjoerije, wordt met 
Sojaboonen versleept en is ook bij Kopenhagen gevonden. Een goede, (maar 
helaas Russische) beschrijving geeft Komarow in zijn Flora Manshuriae. 

Natuurlijk, was toen mijn eerste werk te trachten die beschrijving in handen te 
krijgen. Maar dat zat mij alweer niet glad. Noch de genoemde flora van Komarow 
afzonderlijk, noch het tijdschrift, waarin deze verschenen was, n.1. de Handelingen 
van de Petersburgsche plantentuin, schijnen in heel ons land aanwezig te zijn, 
en ik dank het tenslotte den heer W. Becker te Kirchmöser dat ik de genoemde 
beschrijving en tevens dé authentieke diagnose van Turcz. in Bulletin des Natu-
ralistes de Moscau [1840] p. 77 te zien kreeg. — Op zijn verzoek kreeg ik n.1. 
uit Berlijn (Dahlem) waar de boeken aanwezig zijn, fotografische afdrukken van 
de bedoelde plaatsen. Zeer vernuftig en hoogst practisch worden de betrokken 
pagina's eenvoudig gefotografeerd op gevoelig papier, waardoor men een wit-
op-zwart druk krijgt. In fig. 2 geef ik een afbeelding van een der gereproduceerde 
bladzijden. — Deze methode verdient alle aanbeveling om haar eenvoud, terwijl 
tevens foutieve overname uitgesloten is. 

De vertaling van de russische text, die ik aan den heer Zatzkoj te Dordrecht 
dank, luidt ongeveer: 

„P. Bungeanum Turcz. in Buil. Natur. Moscau 1840. 77. Meisn.D.C.Prodr.XIV. etc. 
Herbarium exemplaren: 1. 20 Juni 1877 bij Ljao-Jan (Ross); 2. 20 Juli Ljao-

doen, Wanfangoo; 3. 27 Juli Moekden, onkruid. (Litwinow 1902). Door mij 
verzameld in 1896. 1. 6 Aug. bij Hudzi-djan, vlak bij de overgang Tjen-guan. 
Groeit bij beekjes langs boschranden. 

In het Herbarium van de Botanische tuin worden ex. bewaard van deze zeld
zame soort alleen uit de omstreken van Peking van Dr. Brettschneider en uit 
Gubeiko van Dr. Tatarinow. Bunge verzamelde haar bij de plaats Kantai in 
Noord-China. 

Algemeene verspreiding: Noord-China, Mandsjoerije. Typische plant uit dezelfde 
groep als P. lapathifoliiim L. tamelijk groot. Ochrea met lange stijve haren 
bezet; bloeiwijze met dicht opeenstaande ijzerhoudende klierharen; aar los zooals 
bij P. hydropiper L. maar met groote matzwarte vruchten, die lensvormig zijn 
met sterk gebolde zijden; bladen lancet-ovaal, tamelijk groot 8—13 cM. lang 
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20—50 c.M. breed (Dit laatste zal m.M. moeten zijn K.!) van boven glad, van 
onderen bezet met weinige haren, iets leerachtig. Bovendien op de stengel en 
bladnerven enkele dunne kromme stekels." Hierop volgt in het latijn: „Komt in 
de provincies Kirin en Moekden vrij zeldzaam voor." 

Geen twijfel of dit is de plant die wij in handen hebben. De opgave van 
Thellung dat zij met Sojaboonen wordt aangevoerd klopt ook voor de vindplaats 

r>4s (13): P. Bungeanum Turcz. 
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Fig. 2. Hoe Dahlem literatuur uittreksels verschaft. 

te Knollendam, want inderdaad vond ik ze daar samen met een groot aantal 
planten van Glycine hispida, de Sojaboon en in de oliefabriek waren groote 
partijen Russische Sojaboonen verwerkt. Voorzoover ik kan nagaan bestaat er geen 
afbeelding van de plant, vandaar dat ik er voor ons tijdschrift een teekening 
van heb gemaakt (fig. 1). 

Dordrecht, Aug. 1928. Ir. A. W. KLOOS JR. 
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