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gierig uitgevallen. Twee groote houtduiven, vermoedelijk
doffers, zyn er geducht aan 't vechten. Ze geven elkaar
met bek en vleugels zulke flinke opstoppers, dat de één
van den verheven tak afgedrongen wordt en er veeren
naar omlaag dwarrelen. En dat duiven, 't symbool van
zachtheid!
Kleine vechtlustige vogels als vinken, musschen, meezen
en dergelyke, zien we dagelijks in onze tuin, en de in onze
lage landen voorkomende kemphaan ontleent zy'n naam er
zelfs aan. Bloedende wonden brengen die elkaar echter
niet toe en is het waariyk interessant, om ze met wijduitgespreide halsveeren tegenover elkaar in slagorde te
zien staan.
By de insecten zijn het vooral kevers, die elkaar te lyt
gaan. De beginnende keververzamelaar, die nog onwetend
twee of meer loopkevers (carabus) in éen doosje bij elkaar
doet, vindt als hy thuis komt en zyn schatten wil determineeren verminkte exemplaren met afgebeten schilden en
pooten.
Vechten is wreed, zoo als ik reeds zeide, en terecht zyn
er in ons land wetten, die de liefhebbery, om dieren moedwillig te doen vechten verbieden. Er zyn echter nog Staten,
die ook op beschaving aanspraak maken, waar 't geoorloofd
is. Honden- en vooral hanengevechten komen jaarlijks voor.
Er worden zelfs bepaalde rassen voor gefokt en onder de
eigenaren onderling, zoowel als de omstanders by zulk een
wreed schouwspel, worden er hooge weddenschappen aangegaan wiens haan koning zal kraaien, Turksche dames
verdry'ven zich de verveling met het laten vechten van
kwartels, terwyi zelfs spinnen tot den kampstryd worden
aangehitst. De oneenigheid dezer ietwat „griezelige"insecten
kan men in 't najaar nog als eens gadeslaan. Het gaat er
lang niet malsch toe, als de ééne kruisspin per abuis in
't web van den ander geraakt,
Het vechten der dieren, die ik opsomde is voor den
opmerker niets zeldzaams. Wat er in de oerwouden der
Tropen en vademen diep in de onmeteiyke Oceaan al zoo
wordt afgespeeld, we komen het mooieiyk, misschien nooit
te weten, maar gevochten wordt er zonder twy'fel.
En nu de mensch, die op de hoogste sport in 't dierenryk geplaatst is, wien de schoonste eigenschappen, de rede,
beschaving, kennis en kunst boven de minder bevoorrechte
wezens ten deel is gevallen, hy vecht, en hoe? Afgryseiyk
maar
natuuriyk,
Heerde, April 1904.
I. I, VAN HEEKKREN.

GEVECHT TUSSCHEN EEN ZWAAN
EN EEN SNOEK.
et komt my voor, dat iedere trek uit het vrye leven
der dieren der mededeeling waard is. Dit is de reden van
de vermelding der volgende waarneming, hier geschied, in
het, zynen derden zomer belevende, villapark „Overbeek"
(te Velp, G.), waarvan ik het verhaal vernam uit den mond
van een der parkarbeiders A, van 't Erve; tot welke mededoeling ik, door omstandigheden buiten my, eerst nu
gelegenheid vind,
Den 3den of 4den Juni jl. word de aandacht van den
genoemde getrokken door een verbazend sterk geplas en
gebiuis., vermengd met een zeldzaam gehoord, zwaar, diep,
eenigszins klagend geluid. Toegesneld, zag de ovengenoemde
dat dit alles werd voortgebracht op den, van den Zutphenschen straatweg af, tweeden of den (in hoogte) middelsten

vijver, waarop het Zwanen-, Ganzen- en Eendeneiland in
het voorjaar met keur van bloemheesters prijkt. Het was
een witte zwaan (met rooden neb en zwarte wortelknobbels,
Cygnus olor L,), verkeerdelijk wel eens voor geluidloos of
stom uitgescholden, die het water in beroering bracht met
krachtigste vleugelslagen, waartoe de sterke borstspieren
dezen grootsten, althans zwaarsten vogel van Europa in
staat stellen. Nog een poos, na den strijd, was het anders
beroemd heldere Veluw-beekwater, dat de drie vyvers in
het genoemde villapark voedt, op een vry uitgebreide plek
modderig en troebel. De oorzaak van deze zwanenwoede
bleek te zyn een groote snoek, waarvan alleen de staart
nu en dan in het schuim zichtbaar was, en die den oenen
poot van de'n zwaan te pakken had. Het bleef buiten des
waarnemers aandacht of het een mannetjes- of wy'fjes-zwaan
was, doch gewis bleek het, dat, na een paar minuten, de
snoek losliet, waarschyniyk nadat hij door meer dan één
grimmigen slag was getroffen. Gebeten had de zwaan niet.
Men vindt in deze vyvers snoeken van aanzieniyk gewicht, Laatst werd er nog een door den jager van Overboek
geschoten, van S'/^ kilogram! Die den zwaan te pakken
had was „wel tweemaal zoo lang," volgens my'n zegsman,
Hy kon dit naar den soms uit het water reikenden staart
beoordeelen. Het is meermalen gebeurd dat eendekuikens,
halfwassen-eendvogels (waarom ook niet volwassen dito ?)
door een snoek werden onderwater getrokken, of, by het
duiken, beneden de wateroppervlakte den roovers ten
buit vielen.
Aan den zwanenpoot kon men, wanneer deze, gelijk de
gewoonte is, op den rug van den vogel werd gelegd, als
hy op het water van zyn arbeid ligt uit te rusten, niet
met zekerheid verwonding constateeren. Wellicht heeft de
snoek slechts een klein gedeelte van den zwemvoet
tusschen de tanden gehad. Dit is zeker, dat de zwaan,
na den gewonnen stryd, glorieuzeiyk op de kampplaats
bleef rondzwemmen, geenszins zich aan den wal aan alle
verdere, dergelyke, verraderlyke aanvallen onttrok. Het
komt my, die aan den beneden-vijver woon, en dus dikwyis
de witte, statige vogels met de oogen volg, voor, dat de
manneiyke zwaan, na dit gevecht, er niet vriendeiyker
tegen den mensch op geworden is. Voorts schynt het nog
t~ veel personen onbekend te zyn, dat een welgemikte
vleugelslag dezer sterke vogels in staat is, den mensch
eenen arm te breken of ander letsel toe te brengen,
Ik wil hier nog byvoegen, dat, volgens onzen bovengenoemden zegsman, de zwanen in de vyvers van het villapark Overboek elkander ook wel met zeker geluid roepen.
Ik zelf heb dit echter nooit gehoord. Het moet alsdan een
ander geluid zyn, dan dat de hier vermelde zwaan, by zijn
stryd met den snoek, voortbracht,
Velp (G.), Juli 1904.
H. J. H. GEONEMAN,

Vragen en Korte Mededeelingen.
Kotterdamsche Natuniiilgtorische Club.
V e r g a d e r i n g 4 O c t o b e r 1904 i n d e D i e r g a a r d e .
De voorzitter, de heer Haverhorst, opent de vergadering,
waarna hy het woord geeft aan den heer Dr. v. d. P e e n ,
die, naar aanleiding van een paar ex. van een Zecborstelwormsoort (Lepidonotus) in formaline het een en ander
mededeelt over de levenswyze dezer eigenaardige dieren.
Door het brengen in de formaline hadden deze dieren den
slokdarm (pharynx) uitgestulpt, zoodat de daar zich bevindende tandjes goed zichtbaar waren,
Do hoer J a n s e n vertoont Lulhiui slrictiim Presl, een

