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naaste omgeving met een ijzeren klem of stap 
gevangen. 

Of de das onder de nuttige of schadelijke dieren 
moet gerangschikt -worden, daarover is 't oordeel 
zeer verschillend, zooals met zooveel levende wezens 
' t geval is, nut en schade wisselen elkaar af. 

Muizen, kikkers, slangen, aardwormen en ander 
ongedierte eet hij gaarne, echter ook de nuttige mol, 
en voor het jachtveld is hij zeker zeer schadelijk, 
want patrijzen- en fazanteneieren, de jonge vogels, 
jonge hazen en konijnen verslindt hij met wellust. 
Zijn plantaardig voedsel bestaat uit allerlei wortel-
gewassen, eikels, beukenpitten en afgevallen ooft. 
Aan de wijnstokken doet hjj soms veel schade, 
want hij is een even groot liefhebber van de 
zoete druif als wijlen vader Noach, doch er zijn 
voor zoover ik weet, geen voorbeelden, dat onze 

V e r g a d e r i n g op 25 O c t o b e r 1902, i n „ A r t i s . " 

Behalve het voltallig bestuur waren 27 leden aanwezig. 
Na lezing en goedkeuring der notulen deelt de voorzitter 

mede dat het Bestuur naar aanleiding van de in de vorige 
jaarvergadering ingediende motie met de Vereeniging voor 
Vogelbescherming in overleg is getreden, ten einde de 
mogelijkheid te overwegen van het verkrijgen eener betere 
vogelwet. Het resultaat dezer besprekingen is geweest, 
dat aan een" commissie uit beide besturen is opgedragen 
een ontwerp van wet samen te stellen en dat ter kennis 
van de Regeering te brengen. Dezer dagen is dat ontwerp 
gereed gekomen en hebben twe^ bestuursleden eene 
audiëntie aangevraagd by den Minister van Waterstaat. 
Hoewel deze audiëntie nog niet verleend is, bestaat er 
gegronde hoop, dat door de werkzaamheid dor commissie 
verbetering in de bestaande toestanden zal kunnen worden 
verkregen. 

Na deze mededeeling worden door den voorzitter opgezette 
vogels en huiden vertoond, als nieuwe winsten voor de 
Nederlandsche Fauna, en wel de Ijsvogel (Cerule alcyon), 
het vorig iaar vermeld, en uit 1902 de Roodvoetvalk 
(Cerchneis vespertinus), oen Kiekendief (Circus swainsonii) 
en de Valkbuizerd (Buteo Zimmermannae Ehmke, Doordat 
de voorzitter uit zyn collectie een groot aantal fraaie 
huiden had meegebracht, viel het den aanwezigen gemakke
lijk deze nieuwe soorten met de aanverwante Nederlandsche 
te vergelijken. 

Nu hield de heer Van Pelt Lechner een voordracht (bier
achter afgedrukt) over de teekening der eieren van Sterna 
cantiaca, verduidelijkt door eenige prachtige photografleëu. 

De heer Ritzema Bos deed een mededeeling over een 
nieuwe waarneming betreffende schade door korhoenders 
aangebracht in jonge dennetjes. Op Hulshorst is gezien, 
dat zij de knoppen bij 2 —6-jarige dennen uitpikken, waar
door de groei der boompjes natuurlijk sterk benadeeld 
wordt. De jonge scheuten tasten zij niet aan. Daar 
sommige leden zich sterk tegen deze aantijging verzetten 
en de hoenders in hun bescherming namen, zijn verdere 
waarnemingen aangaande dit punt zeer gewenscht. 

De heer Van Houten betoogt dat onzerzijds toetreding 
tot de Conventie voor Internationale Vogelbescherming, 
in 1895 te Parijs gesloten, zeer gewenscht is, en dat de 
Ornithologische Vereeniging daarop behoort aan te dringen. 
De voorzitter antwoordt, dat in het bovenvermeld ontwerp 
van wet reeds met deze eventualiteit rekening is gehouden. 
Voorts vestigt de heer Van Houten de aandacht er op, 

brompot daardoor ook maar in 't minst in vroolijker 
stemming is geraakt. 

Zijn vacht heeft vooral 's winters eenige waarde, 
het haar is hard, borstelig, maar fijn en glanzend. 
Ieder haartje is driekleurig, aan den wortel geel
achtig, in 't midden zwart en de punt grijs-wit. 

Zooals bekend is worden er penseelen en kwasten 
voor de schilders van gemaakt. Het dassenvet 
was vroeger in de apotheken bekend als genees
middel voor verschillende kwalen, en zijn vleesch 
werd indertijd gegeten. 

Ik betwijfel of tegenwoordig het dassenvleesch 
nog tot spijze wordt gebruikt; de mensch ver
andert en met hem ook zijn smaak. 

Heerde, November 1902. 

J. J. VAN HEEKEREN. 

dat de Wetenschappelijke expeditie naar Nieuw-Guinea ook 
voor de ornithologie van belang kan zijn. Uit particuliere 
brieven, door hem uit de Geelvinck-baai ontvangen, put 
hy het vermoeden, dat zich in 't binnenland een nog 
onbekende Casuaris-soort moet ophouden. Uit dezelfde 
bron verneemt hij, dat tengevolge van den handel in 
vogelhuiden nabij de kust de vogels meest alle zijn uit
geroeid. 

Een en ander geeft den heer Brands aanleiding om ook 
voor Indië op vogelbescherming aan te dringen, wat volgens 
den heer Buttikofer niet wel mogelijk is, daar wy toch 
niet in staat zouden zijn om in het zoo uitgestrekte 
gebied naleving der voorschriften tot bescherming te ver-
verkrijgen. Maar op Java zou misschien iets kunnen 
worden uitgericht, en daarom richt de Voorzitter tot den 
heer Van Houten, die zich ook vroeger met deze zaak 
heeft ingelaten, de uitnoodiging om zijn denkbeelden 
omtrent deze zaak nader uit te werken. 

De heer Abspoel deelde nog mede, dat door hem op 
6 Sept. 1902 op Texel een bonte kraai is waargenomen, 
die daar den heelen zomer had gezworven, en ten slotte 
leest de heer Schuit een vermanend opstel voor om toch 
vooral de vogelstudie zoo in te richten, dat de vogels zelve 
geen slachtoffers worden van onberedeneerde verzamel
woede. 

De Secretaris, 
JAC. P . THIJSSB. 

Iets over de teekening, en den aard harer variaties, 
by het ei van Sterna cantiaca, Gmel. 

(met 4 afb.). 

E e n o o l o g i s c h e s c h e t s 
DOOE 

A. A. VAN PELT LECHNER. 

„Für die sammlerische Thatigkeit empüehlt sich 
„im Allgemeinen Beachtung des Princips: non multa, 
„sed multum! — worunter ich indessen nicht gerade 
„ein massenhaftes Aufspeischern von Gelegen und 
„immer nur Gelegen verstanden wissen möchte. 
„Ein um so grösseres Gewicht wird dagegen aller-
„dings auf die Vereiniging einer Reihenfolge bezeich-
„nender Varietaten gelegt werden mussen. Zuweilen 
„können sogar einzelne, lesonders durch Farbung 
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