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ALWEER EEN NIEUWE BROEDVOGEL.
P de wijde strandvlakte van het beroemde driehoekje De Beer aan den Hoek van
Holland ontdekte de heer Jager, vogelwachter van de Vereeniging tot Bescher
ming van Vogels een broedend paar van de lachstern (Gelochelidon nilotica
nilotica Gm.) De Engelschen noemen deze zeezwaluw de Gull-billed Tem, de stern
met den meeuwensnavel, wat nog al goed uitkomt, want de geheel zwarte bek is vrij
kort en forsch en met een hoek in den ondersnavel. Het dier heeft zwarte, voor een
stern nog al flinke pooten. De staart is betrekkelijk korter dan bij de andere sterntjes
en ook minder diep gevorkt. De heer Jager had al jaren achtereen op hem geloerd,
den vogel ook al wel eens rondzwervend gezien en het sprak eigenlijk wel vanzelf,
dat het dier gesnapt werd, zoodra hij zich te broeden zette te midden van een nog al
verspreid liggende kolonie van gewone vischdiefjes. Als de verontruste troep krij
schend boven je rondvliegt, pik je de lachstern dadelijk er uit door zijn forscher,
gedrongen voorkomen en zijn korter roep; niet het langgerekte "pierik" van de
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gewone sterns, noch het driftig "starriet" van de groote sterns maar een nog al vrien
delijk "krie, krie", dat op mij echter niet den indruk van lachen maakt. Onze naam
lachstern of lachzeezwaluw is gewoon de vertaling van het Duitsche Lachseeschwalbe
en hoe die naam ontstaan is, dat begrijp ik niet, want de vogel komt in Duitschland
al even zelden voor als bij ons. Enkele paren zijn broedend aangetroffen op de Noord
Ftiesche eilanden. Ook broedt de vogel op Jutland en dat is zijn allernoordelijkste
voorpost, want het voornaamste broedgebied ligt langs de Spaansche en de Middel
landsche zee. Wij hebben hier aan den Hoek van Holland dus ook met een pionier
te doen en we verheugen ons erin, dat hij om zoo te zeggen in Abrahams schoot is
terechtgekomen bij de Vereeniging tot Bescherming van Vogels. Die heeft daar succes
met haar werk. De kolonie van Groote Sterns is ook nog flink talrijk en heeft ze1fs
weer een afdeeling uitgezonden naar Voorne, naar de duinen en stranden van de
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Nu ben ik er zeer benieuwd naar, of we de Lachzwaluw ook nog te zien krijgen op
onze Waddeneilanden; misschien in het Staatsnatuurmonument Oost-Terschelling.
De vogel is gemakkelijk genoeg te herkennen.
Het gaat onzen meeuwen en sterntjes tegenwoordig goed voor den wind. Alleen
met de Zwarte Sterns, onze Venkraaien, gaat het minder voordeelig. Ik ken tal van
.plaatsen, waar hun aantal is afgenomen, of waar ze zelfs geheel zijn verdwenen. Wie
weet daar meer van?
JAC. P. THIJSSE
Thans bereikt mij ook nog het bericht, dat de langverwachte Steltkluit broedend
is gevonden in de buurt van Roermond.
T.

WAARNEMINGEN AAN ROOFVOGELS EN UILEN.
11.

e havik is in ons land vrijwel uitgeroeid, ongetwijfeld omdat men hem schadelijk
vond. Nu is het opvallend, dat in de literatuur over het voedsel van Neder
landsche haviken 1) maar heel spaarzame mededeelingen zijn te vinden. Dus nu
we hem zoo goed als uitgeroeid hebben, gaan we ons eens afvragen, waarom we dat
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r) Gegevens uit andere landen mogen we natuurlijk niet zonder meer generaliseerend op ons
land betrekken. Het blijkt, dat het voedsel in hooge mate afhankelijk is van wat er in de grootste
hoeveelheid aanwezig is.

