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De Noordse stern werd op 7 Juli 1898 op 
Texel voor het eerst als Nederlandse 
broedvogel geconstateerd (Van Oordt en 
Verwey, 1925). Sindsdien heeft hij zich 
geleidelijk uitgebreid, waarbij hij zich vnl. 
tot de kuststrook beperkte, in tegenstelling 
tot de Visdief. De meeste bekendheid heb
ben de kleine nederzettingen, variërend van 
enkele tot enkele tientallen paren, op de 
verschillende Waddeneilanden en in Zee
land. De nederzetting op Griend wordt al 
sinds jaren als de grootste beschouwd, hoe
wel vaak exacte gegevens ontbreken 
(Brouwer c.s. 1950). 

In het broedseizoen van 1954 is het ons 
opgevallen, dat de resultaten van tellingen 
op verschillende tijdstippen zeer sterk uit
een kunnen lopen. Op 3, 4 en 5 Juni 1954 
bracht ik een bezoek aan Griend met het 
doel de broedvogels te inventariseren. Dit 
leek een uiterst geschikt moment, daar er 
nog weinig vlugge jonge sterns waren, zo
dat de bezette nesten geteld konden wor
den. W e kwamen toen tot de conclusie dat 
er, naast een 20.000 a 25.000 paar Grote 
sterns en een 25.000 a 30.000 paar Vis-
dieven, een honderdtal Noordse sterns 
broedden. Deze nederzetting lag min of 
meer geïsoleerd in de nabijheid van de 
Kaap, gedeeltelijk op de schoorwal, maar 
ook op lagere delen. 

Een maand later, op 3 Juli 1954, brachten 
de heren Braaksma, Harmsen, Roefstra en 
Reijnders een bezoek aan Griend. Het aan
tal nog aanwezige Grote sterns werd toen 
op 10.000 a 15.000 paar geschat. Er wer

den toen in totaal ongeveer 5000 grote jon
gen gezien en nog een honderdtal eieren, 
alsmede enkele honderden donsjongen. 
Tevens werden er duizenden dode jongen 
aangetroffen in diverse leeftijdsklassen. 
Dit laatste doet vermoeden, dat er niet al
leen slachtoffers zijn gevallen door extra 
hoog water en koude, maar dat er een of 
meer perioden te weinig voer aangebracht 
kon worden, in verband met ruw water of 
iets dergelijks. Daar de jonge Grote sterns 
met 43^ week kunnen vliegen (in Juni wer
den al veel aangepikte en uitkomende eie
ren en jongen van enkele dagen gezien) 
lijkt het waarschijnlijk, dat er al duizenden 
jongen en volwassen vogels naar elders 
waren getrokken. Het is bekend, o.a. uit 
ringgegevens, dat de jonge Grote sterns 
spoedig het broedgebied verlaten en nog 
een tijd lang rondzwerven, alvorens ze de 
grote reis naar het zuiden ondernemen. Dit 
verlaten van de broedplaats is voor Griend 
te waarschijnlijker, omdat de omgeving van 
Griend zeer arm aan vis is. Het voedsel 
voor de kolonie wordt gemiddeld op 20 km 
afstand gehaald, nl, aan de Noordzeekust 
van Vlieland en Terschelling, bij Den Hel
der en, vooral tijdens het spuien, aan de 
Afsluitdijk bij Kornwerderzand en Wie -
ringen. 

Het aantal Visdieven werd in begin Juni 
op 25.000 a 30.000 paar geschat. Een 
nauwkeurige telling als bij de Grote sterns 
was niet mogelijk omdat de nesten minder 
geconcentreerd lagen en omdat er al veel 
jongen waren. Begin Juli waren er nog 
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Fig. 1. Broedgebied van Visdief en Noord
se stern. Overlapping gestippeld. 

ongeveer 5000 paar, gedeeltelijk met jon
gen, gedeeltelijk met eieren. Er waren vol
gens de bewakers veel nesten weggespoeld. 
Dit komt overeen met de waarnemingen 
in Juni toen er veel nesten werden aange
troffen op de lagere delen van het eiland. 
Er werden vrij veel dode jongen gevon
den. wat hier. evenals bij de Grote sterns, 
gedeeltelijk wel veroorzaakt werd door 
koude, voedselgebrek en hoog water. 
De kleine jongen zullen het meest kwets
baar zijn voor deze drie factoren. Enkele 
tienduizenden vliegvlugge en volwassen 
Visdieven zullen in de periode tussen beide 
bezoeken het eiland verlaten hebben. 
In tegenstelling tot de beide bovengenoem
de soorten bleken de Noordse sterns bij 
het tweede bezoek in aantal niet af- maar 
toegenomen te zijn. Het aantal werd toen 
op minstens 2000 paar geschat. Het was 
opvallend, dat ze toen nog vrijwel allemaal 
op eieren zaten. De toen nog aanwezige 
Visdieven (15 a 20 % van de aanvanke
lijke bevolking) hadden voor het meren
deel jongen. De Noordse sterns hebben 

zich dus veel later gevestigd, wat overeen
komt met het geringe aantal in Juni. Dit 
werd ook door de bewakers bevestigd. Ook 
bij het tweede bezoek werd de grootste 
concentratie Noordse sterns rond de Kaap 
aangetroffen. De latere vestiging, waar
door dus ook het uitkomen van de jongen 
en het verlaten van de broedterreinen aan
merkelijk later valt dan bij de Visdief, was 
ons al eens meer opgevallen en bovendien 
zijn er in de litteratuur ook enkele aanwij
zingen, die hier op duiden (Brouwer c.s. 
1950. Witherbey c.s. 1948). 
Bij de volgende beschouwing gaan we er 
van uit, dat de Noordse stern ongeveer 
3 weken later is dan de hoofdmacht van 
de Visdieven. Aanvullingen en critiek hier
op zijn echter welkom ! 
De Noordse stern en de Visdief zijn zeer 
nauwverwante soorten, zij stammen naar 
alle waarschijnlijkheid uit het mediterrane 
gebied (Fisher 6 Lockley, 1954) en heb
ben zich uit een gemeenschappelijke voor
ouder door geografische isolatie tot ver
schillende soorten gedifferentieerd. 
De Noordse stern broedt in het Noord-
poolgebied. zo noordelijk als er nog land 
is, en in het westelijk en oostelijk gematigd 
deel van de Atlantische Oceaan. De Vis
dief broedt ook in deze streken, echter niet 
zo noordelijk als de Noordse stern en daar
naast nog in de mediterrane zone en het 
tropische westelijk deel van de Atlantische 
Oceaan. De kern van het broedgebied van 
de Noordse stern ligt aanmerkelijk noorde
lijker dan dat van de Visdief. Wanneer 
we dit verschil in verspreidingsgebied eens 
nader bekijken, dan blijkt dat het overlap
pingsgebied van beide soorten minder groot 
is dan bovengenoemde grove aanduiding 
doet vermoeden (fig. 1). 
De kuststreek van N.W.-Europa blijkt 
zo'n overlappingsgebied te zijn. W e zullen 
nu de consequenties bekijken van het naast 
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elkaar voorkomen van twee nauwverwante 
soorten in een zelfde gebied. W e nemen 
hierbij aan dat ze ongeveer dezelfde eisen 
aan hun milieu stellen m.a.w. dat ze oeco-
logisch nagenoeg identiek zijn. 
In de verspreidings-oecologie zijn door 
Gause (1934), Mayr (1942) en Lack 
(1944) de volgende mogelijkheden opge
steld voor wat er gaat gebeuren als twee 
nauwverwante soorten met een vrijwel 
identieke oecologie, elkaar weer in een 
zelfde gebied ontmoeten, nadat ze zich 
door geografische isolatie uit gemeen
schappelijke voorouders tot twee soorten 
gedifferentieerd hebben : 
1. de ene soort elimineert de andere ; 
2. de twee soorten trekken zich weer te

rug om gescheiden maar aangrenzende 
gebieden te bezetten ; 

3. ze bezetten verschillende biotopen 
(habitats) in hetzelfde gebied ; 

4. ze leven in hetzelfde biotoop, maar 
gebruiken hoofdzakelijk verschillend 
voedsel. 

De beide eerste mogelijkheden (1 en 2) 
lijken hier niet waarschijnlijk. De Vis
dieven zijn de laatste decennia vrijwel 
gelijk in aantal gebleven. Hier en daar 
zijn ze dank zij de meeuwen wel achteruit
gegaan of plaatselijk verdwenen maar op 
andere plaatsen zijn ze toegenomen. In 
1954 schatten wij, na een voorlopige inven
tarisatie, het aantal Visdieven in Neder
land op 50.000 a 60.000 paar. De Noordse 
sterns zijn in deze periode toegenomen. 
Haverschmidt constateerde in 1933 300 
broedparen in ons land, terwijl wij er in 
1954 ongeveer 2500 telden. 
Austin (1928) pleit voor de verschillende 
biotopen in een zelfde gebied (3) en 
schrijft dat de Dougall's stern (die in ons 
land niet broedt) met zijn relatief lange 
poten aangepast is aan lopen en nestelen 

in tamelijk lang gras ; de Visdief met kor
tere poten zou een lagere vegetatie prefe
reren en de Noordse stern met zeer korte 
poten zou zich op de kale grond vestigen. 
Van de Far öer zijn echter waarnemingen 
bekend, dat de Noordse sterns nestelen in 
de vegetatie, terwijl ze daar geen concur
rentie ondervinden van andere soorten 
sterns. Daar de Noordse sterns in ons land 
op sommige plaatsen wel tussen de Vis
dieven broeden, is het moeilijk om een 
voorkeur voor broedterrein te constateren. 
Over het gebruik van verschillend voedsel 
(4) is weinig bekend. Volgens Lack (1944) 
komt dit vooral veel voor als er een ver
schil in grootte is tussen beide soorten, 
hetgeen hier niet het geval is. 
Als vijfde mogelijkheid zouden we een 
spreiding in het broedseizoen willen noe
men. Het voordeel hiervan zou kunnen zijn, 
dat er naast de blijvende plaatsconcurren-
tie een geringere vocdselconcurrentie zou 
optreden. Dit zou vooral in de critieke 
periode, als er jongen zijn, een belangrijke 
rol kunnen spelen. 

Het waargenomen verschil in tijd van ves
tiging kan veroorzaakt worden door het 
feit dat de Noordse stern als trekker later 
terugkomt, hetgeen verband kan houden 
met de grote afstand tussen het zuidelijke 
overwinteringsgebied (het Zuidpoolgebied, 
zo zuidelijk als er nog open water is) en 
het zo ver noordelijke broedgebied. De 
mogelijkheid, dat we hier met Noordse 
sterns te doen hebben, die na een ver
geefse poging tot vestiging elders, het hier 
eens komen proberen, lijkt me niet waar
schijnlijk, maar we mogen haar niet uit
sluiten. 

Er zijn misschien nog meer mogelijkheden 
en ook kan de oorzaak van bovengenoemd 
verschijnsel gevormd worden door een 
complex van factoren. 
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HET OUDE DUINLANDSCHAP TE SPAARNWOUDE 

F R E D . Q U E N É . 

O p de Geologische kaar t van Neder l and 

komt in de omgeving van Haar lem als de 

meest oostelijke s t randwal van het O u d e 

duinlandschap voor, die waa rop genoemde 

s tad grotendeels is gebouwd. 

Een gelukkig toeval deed mij echter ken

nismaken met een s t randwal , welke nog 

oostelijker is gelegen. Door M r H . K. de 

Raaf te Heemstede worden nl. sedert enige 

tijd te Spaa rnwoude archaeologische op

gravingen verricht, waarbij mijn zoon be

hulpzaam is. Deze nodigde mij uit bij dit 

onderzoek eens een kijkje te komen nemen. 

Dit werd voor mij de aanleiding om mij 

met de geologische gesteldheid van dit ter

rein bezig te houden. 

Bij dit bezoek viel het mij op, da t de kerk 

te Spaa rnwoude op een heuvel s taat en dat 

de naaste omgeving uit zand bestaat . M r 

D e Raaf maakte mij er op at tent , da t de 

heuvel waarop de kerk is gebouwd, door 

ophoging is onts taan, maar da t deze had 

p laa tsgevonden op een reeds bes taande 

strook zandgrond, welke als een lage rug 

in het landschap is w a a r te nemen. 

V a n Spaa rndam over de H o g e Spaa rn -

dammerdijk komende, tekent de zandrug 

zich, enige honderden meters vóór de afrit 

naa r Spaarnwoude , reeds in het weiland 

aan onze rechter h a n d zwak af. In de om

geving van de kerk w o rd t dit duidelijker. 

De rug zet zich als een zwakke welving via 

de kerkheuvel in zuidelijke richting voort . 

V a n af de Kerkweg 1) is de s t randwal , 

welke op circa honderd tot honderdvijftig 

meter vrijwel evenwijdig met deze weg 

loopt, te vervolgen tot daa r w a a r de Kerk

weg een scherpe bocht naa r het noord

westen maakt . Waarschi jn l i jk zet hij zich 

nog verder in zuidelijke richting voort, 

maar dit is aan de oppervlakte niet duide

lijk meer te zien (fig. 1 ) . 

i) Niet te verwarren met het Kcrkpad, dat door de weilanden van Spaarndam komt. 
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