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drie jongen en een ei, en verschillende nesten van scholeksters.
Den 24sten Mei kon langen tijd een paartje boom valken
Falco s. subbuteo L., in de vlucht worden waargenomen. Onge~
tvvij feld zullen die in de jonge beboschingen van h et eiland
broeden.
De terugreis, die door den warmen zuiden wind aan een
tocht in tropische zeeën. deed denken, vonnde een waardig slot
aan deze genotvolle en Interessante dagen.

F. C.

VAN HEURN.

Korte mededeelingen.
De lachstern, Sterna Gelochelidon KI., broedvogel in Nederland (met plaat 2).
Toen wij Zaterdag 27 Juni j.l. een bezoek brachten aan de
broedkolonies op "de Beer", Hoek van Holland, deelde de be'vaker ons n1ede, dat hij een nest van de lachstern had gevonden.
Het nest was gelegen tusschen de talrijke nesten van de visehdief en bevatte twee eieren; ik n1aakte er twee foto's van. Bij
het naderen van de broedplaats hoorden we al direct de typische
roep van de lachstern en ofschoon we daar stonden onder een
wolk luid krij schende vischdieven, was dit lachstern-geluid zóó
karakteristiek dat het zonder n1oeite uit al die vogelstemmen te
herkennen viel. Wie eenmaal een lachstern goed heeft gehoord,
vergeet dit geluid nin1n1er n1eer. Moeilijker was het de vogel
tusschen de tallooze vischdieven te zien te krijgen; de bewaker,
die de soort van vorige jaren reeds kende en daarbij een scherp
\vaarneiner is, hielp ons echter en toen we de lachstern eenn1aal
in den kijker hadden, vielen al heel duidelijk de verschilpunten
n1et vischdief op. In de eerste plaats is het een zwaardere vogel,
n1et een dikkere kop en opvallend zware, geheel zwarte snavel;
de Z\Varte, althans zeer donkere pooten steken duidelijk af tegen
de rein\vitte onderzijde, terwijl deze bij een overvliegende visehdief naU\\'elijks te zien zijn. Ook in den vleugel zijn verschilpunten n1et vischdief op te n1erken. Het beste kenn1erk vonden
we de Z\\'are, geheel Z\varte, n1eeu\vachtige snavel. De Engelsehen
noemen de lachstern dan ook zeer terecht "Gull-billed Tern".
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Toen we ons op eenige afstand terugtrokken, streek de lachstern al zeer spoedig op den grond en zat al weer t e broeden toen
er nog maar enkele vischdiefj es neergestreken waren. Volgens
den bewaker was de lachstern zeer fel in het verjagen van scholeksters, die zich hier op " de Beer" als ware nestenplunderaats
hebben ontpopt. De jonge scholeksters worden in de Hoeksche
sternkolonie door de oude vogels voornamelijk gevoerd met donsjongen van de vischdief en we kunnen op "de Beer" thans spreken van een scholeksterplaag. In één geval werd geconstateerd
dat twee jonge scholeksters 13 donsjongen gebracht \verden van
de vischdief in 6 uur tijd!
Daar we nog nin1mer eieren zagen van de lachstern, waren
we verrast door de grootte, niet zoo heel veel kleiner dan van de
kleine zeemeeuw. In de onmiddellijke nabijheid van het nestkuiltje lag een stukje geknikt wrakhout. Volgens den be,vaker
had dat aanvankelijk aan de andere zijde van het nest gelegen.
Of de lachstern dit gedaan had kon hij ons niet mededeelen.
Vorm, kleur en teekening der eieren deed st erk aan n1eeuweneieren denken, stellig niet aan het st ern-type. Het nest werd
gevonden doordat de bewaker, opn1erkzaan1 gen1aakt door de
aanwezigheid der lachsterns, zich in de nabijheid achter een
duintje verstopte en de vogels afkeek. Dat was op 17 Juni, er
waren toen reeds twee eieren; wanneer de vogels n1et broeden
begonnen zijn weten we dus niet. Het is te hopen, dat deze eerste
broedpoging van deze fraaie stern-soo1't 1net succes bekroond
wordt.
J . P. STRIJBOS.
Winterwaarnemingen van de witte kwikstaart, Motacilla a.

alba L.
Deze winter zag ik nog - behalve de in dit tijdschrift,
3, 1931, p. 148, vermelde voorwerpen - 1 ex. op 25 ~~nu.ari,
2 ex. op 22 Februari en 1 zingend ex. op 1 Maart, alle biJ Eindhoven. De trekkers kwan1en, door de strenge koude Yan 5-11
Maart later dan gewoonlijk terug en wel on1streeks 20 1\Iaart.
'
P. BotnYe J ANSE~t
Op 30 (of 31) Januari zag d~ bewaker van het l(an1pe;·eiland aldaar één vool''verp. Men zie verder o.a. Ardea. 8~ p. 16
en 103, 10, p. 114, 11, p. 133, 17, p. 44 en 19, p. 60. (t. I~.)
Trekrichting van de groote g·ele k·wikstaart. Motacilla c.
cinerea Tunst., bij Eindhoven.
.
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De trekrichting van de groote gele kw·i~staart Is blJ Eind-

