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vloeistof afscheiden. Deze komt te voorschijn uit een klier 
aan do zijden van den hals. Klaarblijkelijk is deze handel
wijze bedoeld als een soort van verdedigingsmiddel. Omtrent 
hoedanigheden en geaardheid van dit vocht is mij echter 
niets naders bekend. 

De voortplanting van den posthoorn geschiedt niet zeer 
snel. Jaarlijks worden er slechts twee of drie eierpaketten 
gelegd, welke elk een 20—40-tal eitjes bevatten. Na een 
dag of* zestien komen deze uit. De jonge slakjes dragen 
op hun schelp een fijn dons, waardoor men vroeger meende, 
bij het vinden van deze diertjes met een aparte soort te 
doen te hebben, de Planorbis similis van Muller. Later 
echter heeft men bemerkt, dat meer slakkensoorten dezelfde 
eigenaardigheid bezitten. 

Amsterdam. L. DORSMAN CZ. 

Rotterdamsche Natuurhistorische Club. 
V e r g a d e r i n g 1 (i F e b r u a r i 190 9. 

De voorzitter. Dr. Büttikofer, opent de vergadering, waarna 
de heer Van den H o u t e n eenige gallen laat rondgaan, 
benevens het werkje van Dr. Ross: ollie Gallenbildungen 
der Pflanzen. 

De heer Dr. W o u t e r l o o d bespreekt een tand van den 
fossielen haai: Carcharodon megaiodon en een z.g. «Rose de 
Sable» uit El Goliah (Sahara) bestaande uit calcite kristallen. 

De heer A. .1. Zollner laat rondgaan de dne inlandsche 
Rhagium-soorten, nl. Rh. bifascialum, Rh, cycophanta en 
lih. mordax. 

De heer J. G. Z o l l n e r vertoont een fraaie serie van 
Spüosoma menthastri Esp., een overgang vertoonende van 
zeer zwaargeslippelde ex. tot een bijna ongeteekend ex. De 
vlinders waren deels gekweekt, deels gevangen. 

De heer D r. B ü 11 i k o f e r doet mededeelingen over een aan
wezig ex. van een steenkrab Lithodcs arclica — gevangen 
in de Oostzee tegenhver de kust van Mecklenburg-Schwerin — 
met zijwaarts uitgestrekte poolen metende 70 cM. Deze 
soort, die in de Noord- en Oostzee thuis behoort, vertegen
woordigt een groep van krabben, die als het ware den 
overgang vormt tusschen kreeften en krabben, en daardoor 
gekenmerkt is, dat het achterlijf sterker ontwikkeld is dan 
bij de gewone krabben, hoewel het nog onder het borst
stuk ingeslagen wordt. De nog grootere llomola Cuvieri uit 
de Middellandsche Zee is ook een vertegenwoordiger dezer 
groep. 

De heer W a c h t e r bespreekt Rumex sculatus L., R. acetosa 
li. en R. acetosella L., de laatste met de vormen multifidus 
L en inlegrifolius Wallr. 

V e r g a d e r i n g 30 M a a r t . 
De voorzitter. Dr. Büttikofer, opent do vergadering, waarna 

de heer J a n s e n vertoont /'on pmlcnsis, var. costata Hartm. 
— nieuw voor ons land, - - benevens Rotterdamsche ex. 
van Poa compressa. 

De heer v. d. H o u t e n doet eenige mededeelingen over 
onze beide Dipsacus-soorten, 

De heer L i n d e m a n s geeft eenige zeer zeldzame Caligo-
soorten rond. 

De heer J. G. Zo l lne r vertoont een uitgebreide serie van 
.Spilosoma Mendica. 

De heer A. J. Z o l l n e r laat circuleeren eenige interes
sante aberraties van CalUdium variable — waarvan het 
type geheel geelrond is, — nl. Ie. een ex. waarvan de boven
zijde rood is, maar de onderzijde gedeeltelijk en de sprieten 
naar 't uiteinde donker. 2e. Een ex. als no. 1, maar schedel 
zwart en achterlijf rood. 3e. Een ex. als no. 2, maar het 
achterlijf voor de helft zwartaehtig. 4e. De ab. nigrinum, ge
heel in kleur afwijkend. Dekschilden zvvartgroen, halsschild 
donker gevlekt en dijen zwart. 

De heer Dr. v. d. Keen, vestigt de aandacht op de nieuwe 
uitgave door J. van Baren, van »De Bodem van Nederland». 

He heer W a c h t e r laat een groot aantal buitenlandsche 
Trifoliums rondgaan. 

De heer De K o n i n g geeft eenige resultaten uit de deter
minaties van de organismen uit plm. 130 open waterputten 
in N.-Brabant, Gelderland en Limburg. Het aantal soorten 
bedroeg ruim 200. Cyclops kwam voor inde helft der putten; 
Cypris in 51; Gaumarus pulex in 2; Asellus aquaticus in 6; 
mijten, insecten, insectenlarven in 18; Daplmiden in 2C. Van 
de Hotatoriën kwamen 28 soorten voor; o.a. Rotifer vulgaris 
in 69 p . ; Antirea acuieata in 37 p. Jnfuaoren 39 soorten, 
maar in 't algemeen niet veel in aantal; o.a. Paramaecium 
caudatum in 12 p . ; Stentor polymorphus in 12 p.; Carchesium 
lachmannü in 25 putten. Anafiitf/op/ioren 11'soorten,'t meest 
Heteronema acus in 4 p. Rhizopoden 24 soorten, waarvan 
Arcella vulgaris in 52 p.; Difflugia globulosa in 16 p.; Diffl. 
pyriformis in 12 p. Gcoenalgen zeer weinig, alleen enkele 
keeren draadalgen aan de wanden vastgehecht. Mauwalgen 
9 soorten (Oscillatoria's) in een 30-tal putten. Schimmels -12 
soorten in een 40-tal putten. Kiczelalgen 34 soorten; o.a. 
Eunotia uncinata in 54 p.; Synedra ulna in 24 p.; Amphora 
ovalis in 25 putten. 

W. H. WACHTER, Secr. 

Reigers en Aalscholvers. 
Het is nog naar aanleiding van Uw bericht in de N. R. 

Ct. omtrent broedplaatsen van reigers en aalscholvers, dat 
ik eindelijk overga iets daaromtrent te berichten. 

Zooals Uw wel bemerken zult, ben ik op dat punt een 
leek en kan dus geen volledige inlichtingen geven, ook 
daarom heb ik geaarzeld, en ik meende te weten, dat meer 
bevoegden wel zouden schrijven. 

Evenwel bij nader Informeeren, bleek mij, dat daarvan 
niets gekomen was, en toch leek rny de mededeeling wel 
de moeite waard. 

Maai' ter zake: In het laatst van de jaren '70, was er een 
reiger-broedplaats op de hofstede van den Heer Joh. v. d. 
Linde, voornamelijk in iepenboomen, maar allengs kwamen 
er aalscholvers en na hevige gevechten namen zij bezit van 
de nesten, ze waren grooter in aantalen in gevechtswaarde 
de baas. 

De aalscholvers vermenigvuldigden verbazend, en weldra 
namen zij ook bezit van de bijstaande Canada-populieren, 
heele takken braken zij af voor hun nesten, en van verre 
was de hofstede te herkennen aan de wit-glimmende boomen 
m^t vele doode takken. Twee Canada's muntten vooral uit, 
daar waren te samen 63 nesten in. Honderden vogels 
waren daar, en de schade bleef niet uit; door hel aanhoudend 
afbreken der takken gingen de boomen dood en het gras in 
de wei wilden ook de beesten niet meer eten, zoodat v. d. 
Linde er toe overging de vogels uit te roeien. Dat was ongeveer 
halfin de jaren '80. Inmiddels haddenjde reigers een andere 
plaats gezocht op een naburige hofstede, van Klompe. l'anr 
konden zij zich handhaven, want vertoonden er ach aal
scholvers, dan werden ze verjaagd met geweer. 

Heel gemakkelijk ging het niet, de aalscholvers te ver
jagen, doch met het rooien van een gedeelte boomen en door 
het vele schieten werd de hofstede gezuiverd bij v.d. Linde. 

In dien tijd werden ook bij Klomp de boomen gerooid on 
heel spoedig waren de reigers weer bij v. d. Linde, en ze zijn er 
tot heden altijd nog gebleven, dit was ongeveer I login der ja ren 
'90. Evenwel moest er nog al op de aalscholvers gepast 
worden, want af on toe kwamen zij nog terug. 

Vóór eenige jaren werden de eieren wel uitgehaald, er 
waren enkele lui die wel reigereieren lusten, en 't halen 
was vrij, doch tegenwoordig valt dat niet meer voor. Veel 
uitbreiding krijgt de kolonie ' niet, want is de voorzomer 
erg winderig, dan waaien er vele jonge reigers uit. Bij 
storm is het wel gebeurd, dat ze met manden op de mest
vaalt gebracht werden. Tegenwoordig zijn er ongeveer 120 
nesten, en slechts een korten tijd inden winter zijn ze verlaten. 

't Is een eigenaardig geluid als je die broedplaats passeert 
en altijd zijn ze zoo bedrijvig bezig. Veel voedsel halen ze 
uit het naburig Flakkee en uit Duiveland, daar is de water
voorraad grooter, dus ook het aas. Bij ons in 't vischwa ter 
is niet veel schade aan te richten, wijl er zoo weinig paling 
zit, en in den voor-zomer vooral, worden voor de jonge 
reigers vele slakken opgepikt; later zie je ze met de 
oude aan den greppelkanten in het klavcrland ook zoeken. 

Meeuwen en katten zijn ook altijd onder die boomen te 
vinden, want het vischje dat ontglipt, is hun prooi. 
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,T. v. d. Linde (de jonge) spreekt er wel eens over om ze 
ook te verwijderen, maar het zou moeite kosten, en dat 
weerhoudt hem nog wel. Gevoel voor het eigenaardige en 
bedrijvige, dat ze aan den omtrek verleenen, heeft minder 
invloed. 

Dreischor. Nic. PADMOS. 

Slimme Reigers. 

Dezen herfst zag ik met verwondering, dat eene vlakbij
gelegen reigerkolonie niet op het kaartje in de Levende 
Natuur stond. Ik heb gewacht, dat zich eene gunstige ge
legenheid voordeed, om de kolonie van dichtbij te bekijken. 
Ze is gelegen op den Huize «Bennebroek», te Bennebroek 
en is goed zichtbaar van den weg naar de Haarlemmermeer. 

Vroeger waren de nesten over de geheele plaats verspreid, 
maar ze zijn nu beperkt tót 51 nesten, die in zes Kanadeesche 
populieren gebouwd zijn. 

Ue boschbaas vertelde nog eene aardige bijzonderbeid. 
Hij moest zooveel mogelijk op de reigers schieten, totdat 
de ooievaar, die dicht bij de reigers zijn nest heeft, is terug
gekomen, want de eigenaresse is bang, dat het schieten 
den ooievaar zal verjagen. Uit schijnen de dieren goed te 
weten, want voor de komst van den langbeen werken ze 
alleen 's nachts en 's ochtends vroeg aan de nesten en ver
toonen zich maar zeer zelden overdag. Uoch reeds den 
dag na zijn terugkomst zitten ze kalm op hunne nesten. 
Niet ieder schijnt een vast nest te hebben; wie het eerst 
komt neemt het grootste in beslag. 

Bennebroek, ANNA POES. 

De bescherming der Baardmannetjes. 

In het April-nummer van De Levende Nahiur komt de heer 
Bolleman van der Veen ons vertellen, dat het baardmannetje 
wèl tot de door de wet beschermde vogelsoorten zou be
hooren. 

Hij grondt zijn opinie op het feit, dat het baardmannetje 
als beschermde vogol voorkomt in" io. Landbouwdierkunde 
van Dr. Ritzema Bos, 2o. Naamlijst der Friesche vogels van 
Mr. Albarda, 3o. Naamlijst van Bisschop van Tuinen. 

Zéér juist opgemerkt! Alleen zou ik er den heer Bolleman 
op willen wijzen, dat al deze werken verschenen vóór de 
thans vigcerende vogelwot (waarmede wij alleen te maken 
hebben, nietwaar?) werd afgekondigd. Deze wet is, gelijk 
ook de heer Bolleman kon weten, van 24 October 1892. ^ 

Wat de b. g. werken aangaande beschermde vogels mee-
deelen, is dus min of meer verouderde kost en ik geloof 
den heer Bolleman derhalve geen geluk te mogen wenschen 
met zijn argumenteering.2) 

De heer Bolleman zegt verder: «In de Wet zelf staat: 
dat beschermd worden de meezen.a 

Ook deze opmerking is ju is t . . . maar onvolledig. Er staat 
toch in de Wet, dat beschermd worden: F. de meezen, 
namelijk: 1. de koolmees (Parus, major), 2. de pimpel- of 
blauwmces (Parus coeruleus), 3. de zwartkopmees (Partes 
paluslris), 4. De kuifmees {Parus cristatns), 5. de zwarte 
mees [Parus ater), 6i de staartmees (Parus caudatm). 3) 

Van het baardmannetje wordt, noch in het Koninklijk 
besluit van 1892, noch in een der latere Koninklijke be
sluiten, die dat van '92 aanvulden, ook maar met een enkel 
woord gerept. 

Het baardmannetje behoort dus evenmin tot de wettelijk 
beschermde vogels als b. v. het blauwborstje, de vliegen-
vangers, de tapuiten en sommige andere insecten-eters. 

Ook in de practjjk is er niemand, die het. baardmannetje 
beschouwt als een vogel, die niet mag worden Mjcvangena., 
»vervoerd<i, «te koop aangehodena, »verkocht«, enz. 

Men leze in het najaar de advertenties in „Avicultura" 
er maar eens op na. De groote vogelhandolaren als Suther
land en Duyzend te Rotterdam, Van Nikkelen Kuyper te 
Haarlem, o. a., bieden openlijk baardmannetjes te koop'aan 
tot concurreerendc prijzen. 

Geen dezer heeren zou ooit een wettelijk beschermde 
vogel willen te koop aanbieden, om de eenvoudige reden, 
dat zij zich wenschen te vrijwaren voor moeilijkheden met 
de politie. 

•) Bij Kon. besluit van 24 October 1892 werd tegelijkertijd het Kon. besluit 
van 25 Augustus 1880, dat tot dusver deze aangelegenheid regelde, ingetrokken. 

' ) Wat zou men zeggen van den geograaf, die, om aan te toonen, dat het 
Haarlemmermeer nog wel degelijk een uitgestrekte waterplas is, zich beriep 
op geografische boeken en kaarten van vóór het jaar 1852? 

3) De volksnamen dezer vogels, die in de Vogelwet nog bovendien voor
komen, zijn door mij gemakshalve verwaarloosd. 

Maar bovendien, al wilden zij het wel, zij behoefden met 
hun advertenties niet hij „Avicultura" aan te komen, omdat 
de directie van dit weekblad hardnekkig weigert adver
tenties te plaatsen, waarin wettelijk beschermde vogels 
worden te koop aangeboden. 

Wie een roodborstje b.v., of een lijster, in dezen tijd van 
het jaar (lijsters zijn slechts 9 maanden beschermd) in 
„Avicultura" te koop mocht willen bieden, krijgt onmiddellijk 
bericht in de rubriek „Correspondentie" dat zulke adver
tenties, als zijnde in strijd met de Vogelwet, niet worden 
geplaatst. « 

Hieraan houdt „Avicultura" zéér streng de hand, dank zij, 
zoo ik mij niet vergis, het optreden der Vereeniging tot 
Bescherming van Vogels-

Baardmannetjes evenwel mogen in „Avicultura" vrijelijk 
aangeboden worden, omdat ze niet beschermd worden door 
de WTet. 

Moge de heer Bolleman na lezing van het bovenstaande 
tot het inzicht komen, dat de vergissing dus niet bij mij, 
maar bij hem ligt, en als hij er nu nog toe kan besluiten, 
zijn vergissing te erkennen en dit evenzeer te doen in 
andere bladen of periodieken, die zijn bericht opnamen (o. a. 
„Natura", het orgaan der Nat. Hist. Vereeniging en wellicht 
ook de „N. Rotterd. Courant", waarin de heer B. mijn be
wering het eerst las), dan zou ik volkomen tevreden zijn. 

Bennekom. .1. L F. DE .MEIJERE. 

Goed nieuws voor beminnaars van de duinflora. 
In de Februari-vergadering der Akadomie van Weten

schappen werd een mededeeling aangeboden van Prof. 
Eug. Dubois «over een veeljarige schommeling van den 
grondwaterstand in de Hollandsche duinen.« 

Behalve de verlaging van den grondwaterstand in de 
Noord- en Zuid-Hollandsche duinen tengevolge van de droog
making van het Haarlemmermeer en een groot deel van 
het IJ, door 't graven van 't Noordzeekanaal en door den 
aanleg van waterleidingen, zijn er ook veranderingen daarin 
waar te nemen door natuurlijke oorzaken, berustende op 
veranderingen van het klimaat, die, zooals gewoonlijk het 
geval is, ook hier periodiek zijn. 

Prof. Dubois heeft die-veranderingen in de afgeloopen 
eeuw nagegaan en vindt daarin een treffende overeenstemming 
met de gemiddeld 35-jarige, door Brückner ontdekte periode 
volgens welke, in de allermeeste landstreken der aarde, 
de regenval en de waterstand van meren verandert en die 
op haar beurt weer schijnt samen te hangen met de even
eens 35-jarige periode, door Lockyer aangetoond in het 
meer of minder voorkomen van zonnevlekken. 

Tusschen 1786 en 1805 valt een droog tijdvak, van 1806— 
1825 volgt een regentijd; van 1826—iH-iü weer droogte, van 
1841—1855 opnieuw veel regen; 1856—1870 een^ droge 
periode met een minimum omstreeks 1860, een laatste tijd
vak van veelneerslag van •1871 —1885, met een maximum 
omtrent 1880; eindelijk weer droogte met een minimum 
tegen het begin der 20e eeuw. Nog onlangs verkeerden wij 
in deze droge helft der periode. Langs den Beneden-Rijn 
in Duitschland en ook te Maastricht is hel natte tijdvak 
reeds weer ingetreden, in de duinstreek nog niet; maar, 
op grond van de reeds zoo lang bestaan hebbende overeen
stemming met regelmatige gebieden en van de omstandigheid, 
dat vervroeging of verlating van een tijdvak in het volgende 
pleegt te worden ingehaald, acht Prof. Dubois de waar
schijnlijkheid niet gering, dat ook voor geheel Nederland 
een tijdvak van vermeerderden regen aanstaande is en dat 
ook weldra in de duinen bet grondwater weer zal gaan 
stijgen. II. W. H. 

De dronken lijsters. 

Naar aanleiding van het stukje van B. Boon over dronken 
lijsters, wenschte ik wel de volgende opmerking temaken: 

De heer B. staat eindelijk op het punt de oplossing te 
vinden van eenige verschijnselen, die anders moeilijk ver
klaard kunnen worden. Zoo o.a. hoe het komt, dat jongens, 
die braambessen plukken, vaak zoo luidruchtig zijn en zulke 
rare dingen doen. Ik heb wel eens gezien, dat ze hun heele 
gezicht er mee insmeerden. 

't Wordt ook .tijd om onze appels en peren eens te onder
zoeken, want ook daar zijn de voorwaarden voor de gisting, 
een suikerhoudend sap door een dunnen vruchtwand van 
de buitenwereld gescheiden, voorhanden. Vooral die appels 
die zoo verbazend lang goed blijven, lijken me erg verdacht. 

't Wordt een nieuw terrein voor geheelonthoudersver-


