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I nl e i din g. 

Gedurende de zomer van 1949 werden op he t reservaat va n de Stichting "Na 
tuurmonument de Beer" . bij Hoek va n Holland. drie broedgeva llen geconsta
teerd van de lachstern. Gelochelidon nilotica (G m.). Ook in 1948 zagen we daar 
steeds lachsterns. maar nesten werden niet gevonden. De bewaker van het ge
bied. de heer Kor f mak e r. beweert gezien te hebben dat jonge vliegvaardige 
la chsterns toen gevoerd werden door de oude vogels. De mogelijkheid dat reeds in 
1948 een paar gebroed heeft, is da n ook niet uitges lo ten , hoewel het bekend is dat 
lach ste rns op de trek hun jongen nog voeren (van der Mee r, 1930). 
Geen wonder dat WP. in 1949 met meer aandacht op de gedragingen van ni/otica 
zijn gaan letten. Vanaf begin Mei hoorden we weer hun karakteristieke roep. 
tussen de vele andere vogelgeluid en en soms :agen we een paar zich ophouden 
nabij een kleine nederzetting van v isdieven, Sterna hirundo L. en kapmeeuwen. 
Larus ridiblIndus L. Meestal echter vlogen zij met grote snelheid achte:- elkander 
aan, s tegen soms hoog in de lucht, 'waardoor we hun prachtige vlieg prestaties 
konden bewond eren, dan "veer kwamen ze ons alarmerend in wi jde bogen tege
moet. 
De heer S . d e Wa a r d was de eerste die op 29 Mei een nest met 2 eieren 
vond , midden op het uitgestrekte zg n. "Groene st rand". Vanaf begin Juni werden 
daa[' een reeks observaties gedaan en foto's gemaakt door middel van een 
schuiltentje, dat op circa 9 meter en later op slechts enkele meters afstand van 
het nest geplaatst was. Kort na het uitkomen der eieren, deelde de bewa ker ons 
namens een der bestuursleden van de Stichting mede, dat er bij dat nest niet 
meer gefotograferd en dus ook niet meer waargenomen mocht worden. Dat was 
we l een streep door de rekening , wa nt nu er jongen waren, beloofde het zeer 
interessant te gaan worden, in verband met het voedsel, dat deze ste rns aan 
hun jongen plegen te brengen. Zo als bekend w ijkt hE't voedsel geheel af va n de 
andere bij ons voorkomend e sterns. Intussen vonden de bewakers omstreeks 
20 Juni een twerde nest. De heer G. A. B rou w e r ::ag dit nest ook en deelde 
me mede. dat het drie eieren bevatte. Zelf heb ik, noch van het nest noch van 
de jongen iets gezien. Een derde nest met 2 eieren wl'rd op 24 Juni door mij 
gevonden. ruim 400 meter zuidelijk van het eerste nest. Van dat legsel is tussen 
25 en 28 Juni helaas een ei verdwenen. Hoewel in de broedtijd zeer zelden ver
gunningen tot het betreden van het terrein voor tochten zonder geleide worden 
afgegeven. is cr, gezien het achtergelaten spoor toch iemand bij dat nest ge
weest , die waarschijnlijk de ve rleiding niet heeft kunnen weerstaan een der 
opvaJlend mooie eieren mede te nemen ; ve rmoedelijk niet eens wetende, dat 
ll et een lachsternnest betrof. 
Doordat mij 2 nesten bekend waren en een groot deel van de tijd die ik op "de 
Beer" doorbracht, aan deze nesten werd besteed. kwam er niets van het terrein 
ve rder af te zoeken. Toen ik echter begin Juli de visdiefkolonie nabij de BrieJse' 
Maas bezocht. werd mij n aandacht getroffen door het alarmerende geroep van 
een paa[' la chs terns. Sterk wekten deze de indruk daar broedvogels te zijn. Ondanks 
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Fig . 1. Lacnste rn, Ge/oche/idon ni/olica (C; m.), direct neerstrij kend op het nest. 
"De Beer", Hoek van Holland, 6 Juni 1949. (Gull-billed TPerl, imm ediate ly 

alignting on the nest) . 

Foto F. 1'. J. K 00 ij 111" 11 S 

Fig. 2. La chs tern, Gelochelidon ni/otica (G m.) Het nest van het Je broedpaar. 
"De Beer", Hoek van Holland, 25 Juni 1949. (Gull-billecl Tern ; thc nes t of the 

3d breeding-pair). 
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Fig . 1. Broedend e lachs tern, Ge/ochelidon no/itica (G m. ) van nest lil. "De 
Beer", Hoek van H olland, 24 Juni 1949. (8reeding Gu ll-bil led Tern of the 3d nest). 

Foto F. P. ). K 0 0 ij m "n s 

Fig. 2. Lachstern, Ge/oche/idon ni/otica (G m.) , voedselbrenqend aa n pull us 
(oud I daal. "De Beer" , H oek van H olland, 20 Juni 1949. (G ull-billed Tern 
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observeren van een hoog gele gen punt, kon ik van een nest of jo ngen niets 
gewaar worden. Bij mijn bezoek op 17 en 20 Juli was dat paar eveneens aan
wezig. 7 Aug . zag en hoorde ik nog een voge l op de aangrenzende slikken . 
Of de jonge lachsterns van de gevonden nes ten werkelijk tot v liegvaardige voge ls 
zijn opgegroeid, is moeilijk te zeggen. De zilvermee uwen, Larus argenlaills Pon t" 
die zich enige jaren geleden op "de Beer" vestigden en thans ondanks uithalen en 
schudden der eieren, nog zeer veel jongen weten groot te brengen, mog en cr 
misschien aansprakelijk voor gesteld worden, wannee r dc jonge lac hsterns niet 
tot vliegen zijn gekomen. 

Vo 0 r ko me o. 

In de zomer van 1931 werd, eveneens op "de Beer". de la chstern voor het eerst 
als broedvogel io Nederland geconstateerd (v. Oor cl t, i 93 1 ; St r ij b os, 193 1 
el" Th ij ss e, 1931). Wel werd in de jaren tussen 1931 en 1939 de lachstern a f en 
toe op hetzelfde gebied waargenomen door de bewaker S. de J u g e r, doch een 
nest vond hij nimmer. E erst in 1944 we rd een tweede broedgevdl vas tgesteld, nu 
in Friesland op de Makkumerwaarcl. H a ver s c h m i d t (1915) sc hred hier
over reeds uitvoerig. Van IJ zen d oor n (19-17) be ri chtte over een derde 
geval van broeden (2 nesten) in 1945 in de Wiering ermee r. 

Wat het voorkomen van de lachstern in onze na buurIande n aan gaat. komt 
vooral Denemarken op de eerste plaats. Op verscheidene beschet'mde gebi eden 
worden daar elk jaar broedende lachsterns aangetroffen . Hun aanta l schijnt even 
wel langzamerhand achteruit te gaan. H a ver s c h m i d t ( 1945) gaf een 
goed overzicht van het voor komen in West-Europa en Nederland, ook wat de 
doortrek bij ons aangaat. waa rdoor het mij overbodig lijkt er hi er verde r op il1 
te gaan. 

B i 0 t 0 0 p, nes ten en e i e r e n. 

De nesten I en IJl lagen op het "Groene Strand", ruim 400 meter van e lkaar en 
ongeveer 300 meter van de buitenste du inenrij ve rwijderd . Ze werden gevonden 
op lage zeer jonge duintjes, spaarzaam begroeid met biestarwegras. Trilicum jun
ceum L. De e ieren lagen in een kuiltje op het kale zand (zie Plaat 20. fig . 2 en 
Plaat 21 , fig . I), van een nest was dan ook nauwelijks sprake. N es t I had al s 
enige bekleding wat verdroogde worteltjes en sprietjes van het biestarwegras. nest 
JIJ niets. Nest IJ had volgens B rou w e r 3 eieren. De nesten I en lil bevdtten bij 
het vinden 2 eieren, wat normaal mag heten en overeenkomt met de gemiddelde 
grootte der legsels van een in Denemarken voorkomende popu latie. In dc jaren 
1937 en 1938 werden op het eiland Madstedborg in de Oveso volgens L 0 p 
pen t h i n (1939) resp. 114 en 66 nesten van G. ni/otica gevonden. Ruim 54 % 
dezer nesten bevatte 2 eie ren, de overige I of ,. 
De eieren van nest I waren ongelijk van kleur, een ei had een li chtbruine. bijna 
zandkleurige ondergrond met kleine grijze en donkerbru in" v lekj es. H et andere 
een meer groenigbruine ondergrond met grijze en bruine vlek jes. D e eieren van 
nest III waren gelijk van kleur. De onderGrond was licht zandkleurig, bezet mei 
lichtgrijze en donker bruine v lekken in vlekjes. De maten der eieren waren als 
volgt; 
Nest I 49.1 X 36.2 en 50.7 X 34.4 ; Nest III 48.6 X 36.7 en 512 .X 35 .3 

Het gel u i d. 


De geluiden van de lach sterns zijn we l uiterst moeilijk te omschrij ven ; ik be

perk me dan ook tot enkele ervan. AIJe bezitten ze min of meer een neus klank 

'wat het nog lastiger maakt, bovendien hoort blijkbaar ied er iets anders in het ge

luid . De roep die het meest gehoord we rd wann eer de vog els ons tegemoet v logen. 
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gelijkt volgens mijn gehoor op khèh-khèn-khèh. Soms afgewisseld door kOJ'roh
korr6h of kwojj6h-kwojj6h. Bij aflossing en voedsel brengen hoorden we steeds 
korr6h-korr6h. Wannee r een visdief een aanval deed op een broedende of op de 
grond staande vog el was het een snel ke-kè-ke-ke of è-è -è-è-è dat geuit we rd. 

R ij den est e n. 

Aanvankelijk lagen in de onmiddellijke nabijheid van ne st I ~nkele visdiefnes ten . 
Een mede belanghebbende verwijderde deze leg sels om de lachsterns zo 'veel 
mogelijk rust te geven. De visdieven waren t.a.v. de lachs tel'lls zeer agressief en 
zagen steJlig een vijand in dit familielid. Door het verwijderen der v isdieven werd 
misschien de omgeving we l wat rustiger. een nadee l was het zeker dat ni et mee r 
nag egaan kon worden. hoe beide soorten tijdens het broeden op elkander zouden 
reageren. Bovendien waren de "verdreven" visdieven nog vee l in de nabijheid 
van hun oude territorium aanwezig en vielen de lachsterns v oortdu rend la st ig. 
Bij nest III la g het dichtstbijzijnde nest op grote afstand. waardoor het n!et zo 
dikwijls tot onenigheid met de buren kwam. Een ruzietje vond wcl eens plaats a ls 
een visdief toevallig overvloog en de gevaarlijke neef gew"ar we rd . 
13 Juni kroop ik voor het eerst in mijn schuiltentje. ongeveer 9 meter vu n nes t I. 
Beide lachsterns waren öanwezig. Binnen enkele minuten streek een der vogels 
direct op het nest nee r (zie Plaat 20 . fig. I) . Dit herhaa lde zich d~e dag meer
dere malen in tegenste lling met de berichten van andere waarnemers. die de vo
gels steeds ee rst op enig e afstand van het nest zagen neerst rijken. (H a ver
schmidt. 1945 ; Niethamm e r. 1942 ). Vermoedelijk door de vrij grote ilf
stand. stoorden zij zich niet 0111 de aanwezigheid vun het ten tje . D e volgende da
gen. toen dit tot op enkele meters afstand van het nest geplaatst was. st reken de 
vog els w el in J e onmiddellijke nabijheid neer. doch niH meer direct op de eieren. 
Terwijl een der vogels broedde. stond de ande re veel in de naöste omgeving en 
w erd daar dan vaak het mikpunt der visdieven. Door te attaqueren trachtten zij 
hem te verdrijven en ook de broedende vogel kreeg dan zijn deel. M et open
gesperde snavel, waa rdoor de rooda chtige mondl lOlte zichtbaar kwam en onder 
nijdig kè-kè-kè-ké geroep. werden de aanvallen afgeweerd. Meestal volgden 
meerdere aanvallen achtereen. ee rst daarna keerde de rust te rug. 
Een uitedijk verschil tussen beide sexen was niet zichtbaar. E én der vogels van 
nest I gedroeg zich wa t schuwer en bij nes t lil was er één met een manke poot. 
Door deze kenmerken hadden we enig houvast. met welke vogel we te maken 
hadden. Wanneer de lachs te rns op de grond stonden viel hun grootte zeer in 
het oog. vooral ook de hoge poten en zware snavel. 
Het broeden verliep zonder bij zo ndere qebeurtenissen. D e voge ls zaten gewoon
lijk rustig. keerden van tijd to t tijd de eieren of sliepen; zij het met een wakend 
oog. In tegenstelling met Valentin J e n s e il (1946) 3ag ik bij het aflossen niets 
van een ceremoniële handel ing. Gewoonlijk s treek de aflüssend~ vogel onder 
korr6h-korr6h geroep bij het nest neer waarop de broedende vogel van het nes t 
wegliep of opvloog. dit laatste soms nog vóór de andere de grond bereikt had. 
Een enkele keer kwa m het voor. dat de broedende vog el niet van het nest w:Jde. 
als de andere zich met snelle pasjes daar heen bewoog en opdrong om te gaan 
broeden. Had het geen succes, dan liep hij weer weg en werd het even later 
nog eens herhaald. 
Meermalen viel het op dat de vogel die na de aflossing Vdn het nest w egvloog . 
graag in de ri chting der duinen ging en zelden zeewaarts. Late r beg repen we 
dat het in verband stond met het zoeken naar voedsel aldaar. 20 en 21 Juni 
kwamen de eieren van nest I uit . nadat 16 J uni reeds de eerste barstj es zichtbaar 
waren. Bij mijn nadering op 21 Juni vlogen de oude vogels mij tegemoet onder 
voo rtdurend kheh-kheh-khèh geroep, soms afgewisseld door korrOh-korr6h. Nu 
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waren zij veel luidruchtiger. Een giny zelfs tot een aanval over toen ik dicht 
bij het nest kwam en vloog een paar maal rake lings langs mijn hoofcl . Twee 
jongen lagen in het nest, het kleinste pas droog. Het was merkwaardig te zi en 
dat beide jongen uit één nest zo veel in kl eur verschilden. Ook H e i n rot h 
(l 931) berichtte hierover als volgt: "Sehr auffallend wirkt die ungemein ver
schiedne Färbung ganz junger Laehse eschwalben, und zwar trifft man gelbliche 
und graugefleckte im selben Nest. ..... ". Het oudste jong was vrij donker egaa l 
grijsbruin op de rug. Het andere lichtgrijs met donkere vlekjes. Het jong van 
Nest LIL dat 5 Juli uit het ei kwam, was weer anders getint. meer zandkl eurig en 
licht gevlekt. De snaveltjes waren rose met zwarte punt, cle pootjes rooclacht:g. De 
vleugeltjes die bij alle jongen opvallend wit wa ren en daardoor sterk a fstaken. 
zouden mogelijk een activerende functie kunnen hebbe n b ij het voeren. Met lril· 
lende uitgespreide vleugels liepen ze de voedselurengende oude voge ls wel tege
moet. Al spoedig verlieten de jongen het nes t en na enkele dagen waren ze 
slechts met moeite terug te vinden. 

Vee d s e I. bra a k bal 1ene n j a gen. 

Het voedsel dat de jonge lachsterns in hun eerste le vensdagen kregen, bestond 
voo~namelijk uit insecten. Evenals visdieven en andere hier bekende sterns enkele 
meters boven het water kunnen vliegen en rondzien naar een visje. op dezelfde 
man ie r vlogen de lachsterns zoekend naar voedsel. 3 tot 5 meter boven het voor
namelijk met schorrenkruid, Suaeda maritima D u nl., begroeide strand. Werd een 
insect bij een plantje ontdekt, dan remden zij hun vlucht, s tonden even vrii 'Nel st il. 
gingen daarna met een sierlijke duikvlucht op hun doel al en pik ten her zonder 
de grond aan te raken al vliegende weg. P . Valentin J e n s en (1946) ga f van 
die wijze van voedselzoeken een zeer goede beschrijving met d uidelij kc tekening , 
(zie ook van der Mee r, 1930) . De prooi werd bijna in de uiterste punt vall 
de snavel vastgehouden en direc t naar de jongen gebracht (zie Plaat 21 , fig. 2) . 
Soms werden ook wel. zij het sporadisch, heel kleine visjes gevoerd. Bij een mijner 
bezoeken toen de jongen het nest reeds verlaten hadden. vond ik twee braak · 
ballen. De inhoud daarvan bestond uit muizenhaar en frag menten van 2 schedd
tjes en onderkaken van veldmuis, Microtus ar lJalis (P a ll.). Het voedsel schijnt 
nogal verschillend te kunnen zijn. Uit een aantal door A n der s e n (1945) onder
zochte braakballen werden resten terugg evonden va n 80 veldllJuizen, 26 spi ts
muizen, 128 kikvorsen, 16 hagedi ssen. een onbepaald aantal insecten en ook een 
5 tal zangvogels, waaronder graspiepier, kwikstaart en wi nterkoning. Behalve 
een zeer klein balletje met visgraat jes. waren dit de 2 enige braakba llen die we 
ondanks zorgvuldig zoeken, bij de nesten hebben gevonden. 
Op 1 Juli zagen we een lachstern jagen in de omgev;ng van nes t I volgens de 
reeds omschreven manier. Nu gold het echter geen jacht op insecten. maar een 
donsjong dat van de grond w erd opgepikt. Hij vloog er llJee omhoog en liet het 
vallen om het vervolgens weer van de grond op te nemen . Een alarmerende sC!lOl
ekster, Haematopus ostra/egus L. , stond in de nabijheid en enkel e kluten. Rccur
virostra avosetta L. , vlogen nerveus rond. Na he t eerste va llen lee fde het jong 
nog en deed pog ingen om weg te lopen Na de vi erde va l bleef het liggen. Door
dat we er plolseling snel naar toe liepen, liet de lachstcrn zijn prooi in de steek 
en vonden we een dood klutenjong . Na dit voorval heb ik nog een paar maal 
lachsterns tijdens het voedselzoeken vrij grote voorwerpen van de grond zien 
cpnemen . Wat het betrof was meestal door de grote afstand, uiet te zien. N a u 
man n (1905) maakte er reeds melding van, dat door ni/olica ook jonge voge ls 
en eieren als voedsel genomen ""orden. 

De lachsterns zochten hun voedsel voor een groot decl boven het begroeide 
strand dicht bij de bu:tenste duinen. H e t gevolg daarvan was. dat de jonge lach 
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s terns zich langzaam aan in d 'e richtin\) verpb a ts ten. I Juli vond ik een jong 
van N es t I al tamelijk ver van zijn nes t ve rwijde rd. Een nadeel was he t stellig, da t 
in de duinen een flinke ko lo nie zilvermeeuwen, Lams arpentalus Pon t. geves tigd 
was. De mogelijkheid da t de jonge lachsterns spoedig een prooi van deze meeu
wen zijn geworden, lijkt ons waarsc hijnlijk. De laatste datum dat ik één der jon
gen van nest I zag, was I Juli. H e t jong van nest III d2t 5 Juli uitkwam en 9 Ju H 
door mij geringd werd , kon daarna niet weer terug ge vonden worden. D e jongen 
van nest II waren e veneens na enkele dagen o nvindbaar. D e volwassen vog els ,
zag ik in de tweede helft van Juli nog op hun ja chtterrein. 

Su m Ol a r y. 

In Junc 1949 the brcedin g of three pairs o f C;ull -billed Terns, (G e /ochelidon 
ni/otica (G m. )) was observed on the birds is le "de Bee r" near Hook of Holland . 
This was th e lourth nes ting-case of Ge/oche/idon ni/o tica posit ive ly proved in thc 
N etherlands and the second one on "de Bee r" . The lood that the nestling got , 
consisted principall y of insects and only some small lisn es. 
Near the nests to ta ll y th ree vomit-ba lis were fo und with the lollowing contents : 
two pellets with hairs, fragments of brain-pans . lower-jaws a nd bones of fieldm :ce 
(Micro!us arva /i s P a I!. ) ; the thi rd pellet contained fbh-bone s. Once we saw 
that a young (nestJing) Avocet, (R ecurvirostra aposctta L. ) was caught by a Gull
bi li ed Tern. 
Thc young Gull-bill ed Terns ha d apparently been seized by H erring-Gulls (Laru s 
argentatlis Pon t.), which were breedin g in th E' r. ei ghbourh ood. I 

I 
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