VRAGEN

EN K O R T E

4e. Door gezamenlijken inkoop harer loden in de gelegenheid te stellen op de minst kostbare wijze in 't bezit van
dieren en planten te geraken voor Aquaria en Terraria.
oe. Het verstrekken van inlichtingen op de Aquarium- en
Terrariumkunde betrekking hebbende.
ORGANISATIE.

Art. III. De Vereeniging bestaat uit leden en donateurs.
DESTÜUR.

Art. IV. Het bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter, 2e
voorzitter, secretaris, 2e secretaris en penningmeester, wordt
telkens voor 1 jaar gekozen, doch is na aftreding onmiddelijk
herkiesbaar.
GELDMIDDELEN.

Art. V. De geldmiddelen van de Vereeniging bestaan uit
de maandelijksche contributiën der Leden en andore ontvangsten.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

I. Leden zijn zij die, na zich aan de gebruikelijk bollatage
onderworpen te hebben; met '/s meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen zijn.
II. Zij die als lid der Vereeniging wenschen toe te treden
moeten den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zij kunnen
zich door een lid aan het bestuur laten voorstellen, of zich
schriftelijk wenden tot het bestuur.
III. De naam enz. van den aspirant, wordt op de eerstkomende Vergadering
bekend gemaakt. De daarop volgende
Vergadering zal bij 2/3 meerderheid van stemmen beslissen
over de al of niet toelating van den aspirant.
IV. Gedeballoteerden kunnen binnen 1 jaar niet meer als
lid worden voorgesteld.
V. Zij die als lid aangenomen zijn ontvangen hiervan
schriftelijke mededeeling. Bij toetreding betalen zij /0.50
eutree pi. contributie,
VI. Leden die voor het lidmaatschap bedanken, verliezen
daardoor alle aanspraken op eigendommen van de Vereeniging. Ook donateurs kunnen op de eigendommen der Vereeniging nooit eenig recht laten gelden.
BESTUUR.

I. De president leidt de Vergadering.
II. De secretaris houdt de notulen der Vergaderingen, die
op de eerstvolgende vergadering voorgelezen en goedgekeurd
moeten worden. Hij belast zich ook met de correspondentie.
Brengt jaarlijks verslag uit over de afgeloopen werkzaamheden en den stand der Vereeniging, en heeft het archief
onder zijn berusting. Hij zorgt dat op iedere Vergadering
een presentielijst aanwezig is, die door alle aanwezige leden
geteekend moet worden.
III. De penningmeester is belast met het flnantieel beheer
der Vereeniging en aansprakelijk voor de onder zijn berusting zijnde gelden. Hij doet op de jaarlijksche algemeene
vergadering rekening en verantwoording, welke door minstens
2 leden moet nagezien en goedgekeurd worden.
IV. De contributie bedraagt ƒ0.15 per maand bij vooruitbetaling op iedere Vergadering te voldoen. Leden wonende
buiten de plaats waar de Vereeniging zetelt, betalen de
contributie in halfjaarlijksche termijnen en zoo zij geen
andere wijze van betaling opgeven, wordt hierover per
postquitantie beschikt. Tegen leden welke hun contributie
binnen 3 maanden niet behoorlijk aangezuiverd hebben kan
een voorstel ter rooijeering worden gedaan.
SLOTBEPALINGEN.

Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden behandeld in een daartoe belegde ledenvergadering.
Zij behoeven voor haar aanneming minstens s/^ der op de Vergadering uitgebrachte stemmen. In gevallen waarin dit
reglement voorziet, beslist het bestuur. De korte inhoud der
notulen zal aan de leden die niet op de Vergadering waren
in de wLevsnde Natuur» bekend worden gemaakt0e Zwammenkeuken.

In de October-aflovering van De Levende Natuur, blz. I'M),
vraagt M. 6. Warsenius, Delft, recepten voor de bereiding
van paddestoelen. Waarschijnlijk kan hier van dienst zijn
«Unsere wichtigsten eszbarcn Pilzen», 't Is een van Mtiok's
«Practische ïaschenbücher« en in den boekhandel verI rijgbaar tegen den prijs van 70 Pf.
Utrecht.

GHKRIER

MEDEDEELINGEN.
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Reigers en aalscholvers.

De kruisspin pakt de zwakke vlieg,
De musch is haar verderver,
De sperwer pakt de kleine musch,
De adelaar pakt de sperwer.
Zoo pakt in 't groote dierenrijk
De eene soort den ander,
Alleen de menschen doen dat niet,
Die plukken steeds elkander.
Bovenstaand versje kwam mij in de gedachte, toen Ik
heden in de Leeuwarder Courant een ingezonden stuk las
over «Reigers en aalscholvers» ook Schollevaers genoemd.
De reiger wordt hier bij mij in de gemeente door enkele
personen, als ik er op de jacht eens een schiet, lekker
opgegeten, en moet evenals de roerdomp zeer goed smaken,
en de reiger was in de oude tijden bepaald een fijne tractatie;
dat nut heeft de reiger ten minste, dat hij zeer goed eetbaar
is. Het zal met de reiger wel juist zoo gaan, als met de
katuil en vele andere dieren gelijk bovenstaand versje. De
katuil bijv. verdelgt veel zangvogeltjes, tevens nuttig voor
den landbouw, maar vangt ook veel muizen. Ik ben ook
bepaald tegen geheele uitmoording van de mooie reiger,
dan zou ik eerder mijn stem geven tot vernietiging van
den haringduiker en fuut, die eten meest alleen visch:
Wat de aalscholver betreft kan ik melden, dat zijn vleesch
bepaald ongenietbaar is, en de vogel een sterke, nare lucht
van zich geeft. Hij heeft weerzienwekkende eigenschappen.
Hier in Nederland vischt hij voor zich zelf en in Engeland
wordt hij voor de vischvangst opgeleid en haalt menige
lekkere baars naar boven, waar een hengelliefliebber van
zou watertanden. Dus deze vogel heeft dat nul. Het is een
sierlijke, vlugge vogel en ongeëvenaard zwemmer en duiker.
AVENHORN VAN NAUTA.

Natuurmonumenten In Nederland.

Tot mijn groote ergernis zie ik altijd de vogelhandelaars
in groote steden ongestoord vogels uitstallen, waarvan het
vangen volgens de wet verboden is. Wanneer ik zie dat
dit kalm toegelaten wordt, jaar-in, jaar-uit, vind ik het ook
niet vreemd meer, dat er in ons land nog zulke treurige
toestanden heerschen in zake vogelbescherming, want ik
zie dan, dat men te laks en te onverschillig is om er iets
tegen te doen.
Verleden week echter zie ik den vogelhandel: «Zeelandia»
in Den Haag weer prijken met een kooi met wel 21) baardmannetjes. Deze voor Nederland zóó karakteristieke vogel,
die door de wet beschermd heet! als een vogel, die niet
gevangen of te koop aangeboden of verkocht of afgeleverd
mag worden, noch ten verkoop of ter aflevering in voorraad
mag gehouden worden, wordt niettegenstaande al die
bepalingen bij tientallen (misschien wel honderdtallen) gevangen. Het» is niet zoo'n algemeene vogel, dat het op deze
manier niet onmogelijk zou zijn, als dit mooie diertje langzamerhand in Nederland geheel uitgeroeid werd. Op mijn
vraag waar ze gevangen waren, Icreeg ik ten antwoord :
»in Nederland».
Kan onze Vereeniging t. beh. v. Nat. Mon. zelfs daar
niets aan doen?
Dordrecht.

DOLLEMAN V. D. VEEN.

Over Lijsters.

Dit jaar vond ik in einde April een nest van den Beflijster
(Meruia torquata) bij Scheveningen. Ik hoorde van den heer
Steenhuyzen, dat er ook een gevonden is Wassenaar, dus
dicht in de buurt. Het mijne bevatte, toen ik het vond,
6ón jong en geen eieren.
Dezen herfst vond ik in de duinen tusschen Umuiden en
Wijk a/Zee lijsters, voornamelijk koperwieken, die op den
grond lagen te spartelen, precies alsof ze dronken waren.
Als men er zeer dicht bij kwam, fladderden ze op 't laatste
oogenblik weg, maar met eenige moeite kon men ze grijpen.
Van de jachtopzieners daar, hoorde ik, dat ze dit wel meer
gezien hadden, en ze dachten dat het een gevolg was van
het eten van te veel bessen der duindoorns.
Zou iemand mij aan een verklaring voor dit verschijnsel
kunnen helpen?
Amsterdam.

i. G. SILLEM.

