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meeuwen en kapmeeuwen vernietigd. Doch direct daarna zijn ze weer op andere 
plaatsen begonnen. En met succes, want minstens 6000 paren brachten er tenslotte 
haar jongen groot. Met de vischdiefjes, die op de begroeide gedeelten van het Groene 
Strand nestelden ging het ook best, maar op de open en kale gedeelten vielen de 
jongen en de eieren ten prooi aan de meeuwen; geen enkel jong kwam hier groot. 
Volgens de tellingen van Simon de Jager telde de kolonie dwergsterns minstens 600 
paren en ofschoon de zomer buitengewoon gunstig weer bracht, zijn alle jongen opge
peuzeld door de kapmeeuwen. Het zelfde verging het den strandpleviertjes. Ook de 
kluten moesten een veer laten, maar wisten toch flink wat jongen groot te brengen. 
Met de bergeenden ging het beter, vooral aan de Zuidpunt, waar honderden en hon
derden jongen werden groot gebracht onder de bescherming van de kluten. Grutto's, 
tureluurs en kieviten hebben op de grazige vlakte van „Het Breed" een zeer gunstig 
jaar gehad. Merkwaardig groot was het aantal kemphaantjes, soms werden daar 100 
mannetjes op één kampplaats geteld. Deze vogels nestelden op een stuk grasland in 
een rietgors. Op 20 Mei, juist tegen den tijd dat de eieren zouden moeten uitkomen, 
werden er 200 koeien losgelaten, zoodat er na twee dagen geen enkel nest meer intact 
was. Simon de Jager heeft dan ook geen enkele jonge kemphaan kunnen ontdekken. 

Uit het bovenstaande blijkt weer eens duidelijk, hoe groot de gevaren wel zijn, 
welke de vogel wereld vooral van de zijde der zilvermeeuwen en kapmeeuwen be
dreigen. Op de Beer kunnen wij die meeuwen zeker niet dulden. De maatregelen 
welke hier en ook op tal van andere plaatsen genomen werden, zijn absoluut onvol
doende. Hoe wij wel een einde kunnen maken aan de hegemonie der meeuwen, blijft 
echter hiermede onbeantwoord. Vogelbescherming staat hier inderdaad voor een 
uiterst netelig en moeilijk probleem. Maar de glorie van „De Beer" en gedeeltelijk 
ook van Texel en menig ander kostelijk oord staat hier op het spel. Mogen wij dat 
wel bedenken. JAN P. STRIJBOS. 
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MET SPEURDERSOOGEN IN DE 
AALSCHOL VERKOLONIE.) 

Hoe moeilijk is het, om de fijne trekjes in het dierengedrag op te sporen! Iedereen 
kan gedurende Mei en Juni in de aalscholverkolonie te Lekkerkerk nesten 
met eieren of jongen van vlakbij bekijken, maar wie ziet de teedere blik van 

de oude aalscholver, wanneer in diens nest de eerste blijde gebeurtenis van het seizoen 
plaats heeft? Een ontroerend gezicht! Geen oogenblik kan zoo'n dier stilzitten als de 
eersteling zich zachtjes piepend uit de eischalen bevrijdt. In de grootste opwinding 
ziet moeder of vader het aan, gaat weer zitten, luistert aandachtig en draait zich 
eens om. Maar ach, die kinderen beginnen gauw te vervelen en na een dag is de 
aardigheid er al weer bijna af. 

1) Wij danken wijlen den Heer K. G. Smit de instandhouding van de aalscholverkolonie 
te Lekkerkerk, de mooiste des lands, welke sedert tientallen jaren een geliefkoosd waarnemings-
veld voor natuurliefhebbers en onderzoekers is. 
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Behalve een teedere gezichtsuitdrukking kan een aalscholver nog vele andere snuiten 
trekken, let bijvoorbeeld eens op de walging en huivering, waarmee bruine faeca'iën 
van nest of gevederte verwijderd worden. Van witte faeces zijn ze veel minder vies, 
hoogstens schudden ze zich eens uit, als die van een hooger gelegen nest neer komt 
regenen of ook nemen zij dan wel een bad. Bij jongen kan men reeds aan de reinheid 
van hun poten zien, of zij al eens buiten hun nest geweest zijn, want hun eerste gang 
is steeds naar het water om voor gevaar te vluchten of om een bad te nemen. Vooral 
bij het zien van „gevaren", bijvoorbeeld bezoekers van de broedkolonie, doen 
scholvers nogal eens in hun broekje, evenals zoovele vogels en zoogdieren, soldaten 
op het slagveld incluis. 

Dat schrikken voltrekt zich overigens in phasen: Meestal vaart eerst een plotselinge 
schrik door zijn leden, daarna kijkt hij met een angstig gezicht naar het gevaar, of 
het wel de moeite waard is om te schrikken en daarna komt pas de definitieve reactie: 
blijven of vluchten. Allerlei impulsen zien wij daarbij meestal om de voorrang strijden. 
Aalscholvers met pasgeboren jongen zijn vaak geweldig mak, eens heb ik er één tot 
op 30 cm kunnen naderen en daarna met een stok kunnen aaien. Zoolang ze niet 
broedsch zijn, zijn ze evenwel zelfs in Lekkerkerk vrij schuw. 

Een andere belangrijke kleinigheid voor den vogelwaarnemer zijn de individueele 
verschillen in kopteekening. Het zijn maar kleinigheden, doch de vogels herkennen 
elkaar eraan, want zoodra een aalscholver zijn kop in de rugveeren steekt teneinde te 
slapen, wordt hij niet meer door man, vrouw of kind herkend. Een enkele maal 
vergissen de vogels zich wel eens en sommige exemplaren werden zelfs door mij beter 
herkend dan door hun eigen jongen, maar meestal bleek hun herkenningsvermogen 
beter dan het mijne te zijn. 

De individueele verschillen in vederkleed tusschen de SS onderling zijn grooter 
dan tusschen de $?. De laatsten zijn vaak moeilijk uit elkaar te houden, net als 
filmsterren. 

Dikwijls is het verschil tusschen mannetje en wijfje het beste te vinden in de 
volgende punten: in de paarvormingstijd is bij hem vaak de mondhoek geler, bij haar 
rooder, de lichte snavelzoom is bij hem egaler, breeder en hoekiger, bij haar meer 
„changeant" van kleur en de rui van dezen zoom verloopt verschillend, ook zijn de 
witte halssierveren bij hem langhariger. In ongeveer één op de vijf gevallen ziet het 
$ er echter juist manlijker dan haar echtgenoot uit, het is dus een kwestie van indivi
dueele verschillen. Buiten de paarvormingstijd valt ons op, dat het ? een veel tengerder 
en iets korter snavel heeft, dat haar kop en gezicht korter en lager (meer brachycephaal) 
en haar voorhoofd bolvormiger dan van haar echtgenoot zijn, voorts is zij meer paars-
glanzend of bruinachtig en hij blauwglanzend van gevederte, terwijl het mannetje 
ook forscher van gestalte is. Echter zijn in één op de tien of twintig gevallen c? en ? 
juist andersom van voorkomen als volgens deze beschrijving. Zelfs kunnen we een 
dier soms herkennen aan de combinatie van een manlijke snavel met een vrouwelijke 
kop of zooiets. Natuurlijk weten we in het veld nooit, of een bepaalde kopvorm door 
de schedelvorm of door de veerencoiffure veroorzaakt wordt. Daarbij komen boven-
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dien opvallende bijzondere kenmerken voor, zoo zag ik in 1935 een prachtige groen
glanzende broedvogel. Aan uitzonderlijke veeren, gedragingen of geluiden, kunnen 
we een dier soms jarenlang herkennen. Maar meestal verandert het gezicht door de 
rui vrij snel en moet men de veranderingen steeds bijhouden. Het eenige betrouwbare 
verschil om de sexen te onderscheiden, is het geluid gedurende de paarvormingstijd: 
dan is zwijgzaamheid een bij uitstek vrouwelijke deugd, althans in de aalscholver
wereld. Later is het $ even luidruchtig als haar $. 

Ook zijn er opvallende individueele verschillen in gedrag,vooral betreffende de fijnere 
trekjes. Bijgaande foto van paar 28 (1939) toont het aardigste en vriendelijkste aal-
scholverpaar, dat ik ooit heb leeren kennen. Waarlijk naar aard, uiterlijk en tempera

ment een stel „lieve" dieren, al zul
len de meeste lezers hun schouders 
ongeloovig ophalen. Nooit hechtte ik 
me zoo aan „wilde" aalscholvers als 
aan dit paar. Duidelijk ziet men aan 
het voorkomen met een uitgesproken 
vrouwelijk $ en een tamelijk manlijk 
S te doen te hebben. Hun gedrag was 
echter heel anders dan men op grond 
van het uiterlijk zou verwachten, zij 
was namelijk zeer bisexueel aangelegd. 
Er zijn vaak zoowel manwijven als 
„real he-men" met zeer vrouwelijk 
uiterlijk en omgekeerd. Eenige corre
latie tusschen gedrag en uiterlijk 
schijnt er in dit opzicht niet te be
staan. 

Wie grof waarneemt en slechts de 
Fig. 1. Het paar van nest 2% {193.9) ordent zijn groote algemeene lijnen in het dieren-

veeren; links het 3, rechts het 9. 0 0 > 
gedrag wil opsporen, ziet dit alles 

over 't hoofd, evenals de boekenschoolmeester zich slechts met „het kind" bezig 
houdt, terwijl de ware paedagoog zijn kinderen als individueele wereldburgers 
kent. „De aalscholver" is geen vruchtbaar begrip, want het behoort tot de uit
zonderingen, als alle aalscholvers zich volgens een regel gedragen. Er zijn weliswaar 
min of meer wetmatige regels, bijvoorbeeld vliegt „de aalscholver" steeds weg, 
als voor zijn neus een geweer afgeschoten wordt. Maar dat zijn slechts enkele 
doodsimpele gedragsvormen. Zoodra wij wat dieper in het zielsleven van de aal
scholvers willen doordringen, bijvoorbeeld bij de studie van de ontwikkeling van 
hun gezinsleven, dan hebben we met individuen te doen. Zoo zijn er bijvoorbeeld 
c?c? niet voorkeur voor een bepaald type van $ en is er bij anderen daarvan geen sprake. 
Zoodra we eenmaal kijk gekregen hebben op de individualiteit, dan kunnen we uit 
één enkel geheel van temperament en karakter de meest uiteenloopende eigenaardig-
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heden begrijpen. Dan wordt het ons duidelijk, waarom zoo vaak moeilijkheden bij 
de paarvorming gevolgd worden door moeilijkheden bij het verzorgen der jongen 
en ook, waarom in een ander geval, zooals bij het $ van paar 28, moeilijkheden bij de 
paarvorming gevolgd werden door een zeer goede verzorging van de jongen. Kortom, 
wie zich bij het speuren voor alles op de individualiteit richt en alle gedragingen 
onder die gezichtshoek beschouwt, krijgt kijk op dieren. De kleinigheden, de fijne 
trekjes moeten ons daarbij de weg wijzen. Wil men deze subtiliteiten opzettelijk over 
' t hoofd zien, dan kan men geen aalscholvers leeren kennen, omdat de verschillen 
te groot zijn om verwaarloosd te kunnen worden. 

Laten wij er eens op letten, hoe een scholver een tak sidderend in zijn nest vastzet, 
net zoo lang, tot deze werkelijk vast 
zit. Bij een ruzie siddert hij soms net 
zoo, maar dan kan hem het resultaat 
daarvan niets schelen. Nestjongen 
van twee tot vijf weken oud sidderen 
ook (doch nooit bij ruzies) en hen 
kan het evenmin iets schelen, of de 
tak daarbij vastgezet wordt; boven 
vijf weken echter weer wel. Er is dus 
een subtiel verschil tusschen nestel-
sidderen, woedend sidderen en sid
deren op jeugdige leeftijd, doch deze 
subtiliteiten openbaren ons, welke 
doeleinden het dier zelf eigenlijk 
nastreeft. Door het nestelsidderen 
krijgt het nest zijn stevigheid. Vele 
malen bouwde ik in Lekkerkerk bij 

demonstraties voor kooibezoekers zelf . 
, . , j rig. 2. „De Bekende , een mannetje met een 

een aalscholvernest zonder te sidde- eigenaardige huilende gezichtsuitdrukking, die in 
ren. Het viel steeds bij de eerste I940 hetzelfde gezicht en hetzelfde temperament als 

. ' . „ ... , in 1939 bezat. 
schop uit elkaar, terwijl een echt nest 
haast onverwoestbaar is. Reigers sidderen bijna niet, vandaar dat hun nesten bij 
stormweer als rijpe vruchten uit de boomen vallen. 

Bijna iedere aalscholver heeft voorkeur voor een bepaald soort nestmateriaal: de 
een voor lange takken, de ander voor korte, de een voor vlieren, de ander voor elzen, 
een derde voor stroo en een vierde voor bebladerde twijgen. Oude nesten vertonen 
dan ook duidelijke „jaarringen". Slechts een <$ (nest 30, 1939) leerde ik kennen, die 
van een volledig assortiment hield. Waren ze allemaal maar zoo, dan zouden er heel 
wat minder broedsels mislukken! Ook sleepen verreweg de meeste aalscholvers te 
kleine takken aan. Het is een wonderlijk feit, dat deze groote zware vogel meestal 
een nest tracht te bouwen van even kleine takjes als waarmee roeken en kraaien het 
doen, zelfs van nog veel kleiner. Wat bijvoorbeeld te denken van een c?, dat steeds 
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strootjes van 5 cm lengte en tweemaal een eendendekveertje aan zijn ? bracht! Vaak 
gaan ze in de loop van de tijd wat grooter takken halen, maar dat kan op drieërlei 
wijze verklaard worden en moet dus nog nader onderzocht worden. 

ledere schollevaar haalt het nestmateriaal van de plaats, waar hij toevallig w e e t 
dat het ligt, dus niet van plaatsen waar hij het ziet liggen. De een plundert dagelijks 
een verlaten nest op honderden meters afstand en neemt daaruit uitsluitend de soort 
takken van zijn smaak, de ander zoekt ze onder een andere nestboom, een derde 
haalt ze van een boerenerf enz. Enkele jaren geleden was er een wonderlijke mode, 
om het nest met boterbloemen te „versieren". Na lang speuren ontdekte ik, dat een 
boer in de buurt zijn land eenige tijd geleden met waterplanten uit de sloot bemest 
had. Dat had een aalscholver opgemerkt en deze haalde daarvandaan de planten 
voor zijn nest. Een tweede zag hem dat doen en volgde hem, hetgeen weer een derde 
in de gaten kreeg. Weldra liep de halve kolonie leeg, voorzoover de dieren een voorkeur 
voor slappe planten als nestmateriaal hadden. Naarmate echter de strekkende voor
raad afnam, plukten deze vogels ook de talrijke boterbloemen uit het weiland en 
ontstond de bloemenmode, welke na een week weer voorbij was! 

Lekkerkerk A. KORTLANDT. 
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DE LASTIGE GELE KLAVERTJES, 

Zoo lastig als de gele Cruciferen, of de paardebloemachtige gele Composieten 
zijn de gele klavertjes gelukkig lang niet. Het aantal van de soorten is ook 
niet zoo groot. 

Toch worden ze door de plantenliefhebbers licht met elkaar verward en zelfs hebben 
aankomende floristen vaak moeite met het onderscheiden van sommige dezer soorten. 

Om er eens voor al goed achter te komen is het probate middel, zoo hier als elders, 
ze meteen flink aan te pakken: liefst een stuk of wat van die soorten tegelijk nauw
keurig te bekijken, zorgvuldig te determineeren en vooral ook te teekenen en te 
drogen, om ze later nog eens alle tezamen rustig te kunnen vergelijken. 

Laten we onder „gele klavertjes" maar rekenen, niet alleen de echte klaversoorten 
van het geslacht Trifolium, doch ook de rolklavers en rupsklavers {Lotus en Medicagó), 
dus alle in Nederland gewoon in het wild groeiende kruidachtige vlinderbloemen 
met drietallige bladeren en gele bloemen in ronde hoofdjes (niet in lange smalle aren), 
onverschillig of de afzonderlijke bloemen klein of groot zijn, ook onverschillig of de 
blaadjes alle drie even kort gesteeld zijn, of wel het eindblaadje op een langere spil 
zit, evenzeer onverschillig, of de twee steunblaadjes aan de voet van de bladsteel 
groot eü' groen als bladeren, of klein en vliezig zijn en ten slotte onverschillig, hoe 
de vrucht gebouwd is. 

Daarmee hebben we dus meteen al de voornaamste kenmerken opgesomd, waarop 
te letten valt voor het onderscheiden, met verder natuurlijk de preciesere vorm van 


