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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-
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eenigingen en ook een nieuw veld van studie, 't Zal dunkt 
me interessant zijn te weten, hoe die gistcellen door de 
vruchtwand heen binnenkruipen, waar bijv. rottingsbacteriën 
worden tegengehouden en ook hoe ze er bij 't opdrogen 
der bes weer uitvliegen. 

Daar er echter ook nog wel twijfelaars aan de alcohol
theorie kunnen zijn, waag ik het nog een andere theorie 
op te werpen omtrent de lijsters. 

Zou het ook mogelijk kunnen zijn, dat die dieren erge 
pijn in hun buikjes hadden, gepaard met kramp. De heer 
B. zegt tenminste zelf, dat de bessen een scherp zure smaak 
hadden. Daar zou een mensch het ook van weg krijgen. 
Van de moerbeziën wordt niet gezegd of ze rijp waren. 

Leeuwarden. R. STAAL, 

Vogels laten hun nest niet zoo licht in den steek. 
Dat vogels zich niet gemakkelijk laten verjagen van een 

broedplaats, die ze zich gekozen hebben, daarvan leverde 
dezer dagen een roodstaartjesfamilie een merkwaardig bewijs. 

Een zwarte-roodstaartpaartje was aan 't bouwen gegaan 
onder een afdak op een speelplaats van de Tuchtschool. 
Het nest was zoo goed als gereed, toen ik het opmerkte. 

Het lag op een plaats, die voor de beestjes zeer onge
schikt zou blijken; nl . op twee korfbalpalen, welke, als ze 
niet gebruikt worden, onder dit afdak opgeborgen zijn. Als 
dus de palen op één der volgende dagen voor het korfbal-
spel gebruikt zouden moeten worden, zou het nest er af 
vallen. 

Dit vond ik jammer. Ik besloot daarom te probeeren, of 
er niet een mouw aan te passen was, dat het nest behouden 
bleef en de palen te gebruiken zouden zijn. als er gekorf
bald moest worden. 

En het is me gelukt. Ik lichtte het nest van de palen en 
liet deze onder een ander afdak opbergen. Vervolgens school' 
ik een balkje op de plaats, waar de palen gelegen hadden 
en plaatste daarop het nest. Nu was ik benieuwd, of het 
vogelpaartje met dit versjouwde nestje genoegen zou nemen. 

Kn, waarlijk; ze maakten het verder af, schikten eenige 
bouwstoffen recht en op 't oogenblik zit het wijfje te broeden 
op 5 mooie eit,es, ondanks het rumoer der spelende knapen. 

Nijmegen, April '09. N. II. 

Eindelijk! 

. In De Lenende Natuur van 4 April jl. slaakt de heer 
Heimans terecht de verzuchting, dat nog altijd een goede 
naturaliënhandel in ons land ontbreekt. 

Volkomen met den heer H. instemmende, werd ik dus 
aangenaam verrast toen ik, verleden week door de Prinse
straat komende, een nog onbewoond winkelhuis zag, waarop 
echter reeds met groote letters de bekende naam van 
A. B. Sciarona prijkte. Daar moest ik het mijne van hebben. 
Vlug de Korte Molenstraat ingestapt en spoedig bevond ik 
mij in het kleine winkeltje van Sciaroni. 

«Zoo, gaat u de zaak uitbreiden ?« 
«Och ja, mijnheer, wat zal ik er u van zeggen, het was 

al lang mijn plan geweest en hel moet er nu maar door. 
Ik woon hier veel te afgezonderd. Nu wordt het beter; 
zoo'n groote étalage in een der hoofdstraten moet de aan
dacht trekken.* 

Ik was het volkomen met hom eens, en op mijne vraag 
of hij nu ook weer verschillende en zeldzame dieren ging 
aanschaffen, zei hij, dit zeker van plan te zijn, hiertoe in 
staat gesteld door een betere inrichting (verwarmde terraria). 
Ook wordt een bassin voor het kweeken van aquarium-
planten aangelegd. Wanneer alles dus loopt zooals de heer 
Sciaroni het zich voorstelt, dan kunnen de terrariumhouders 
zich dezen zomer verheugen in het bezit van vuur- en 
vroedmeesterpadden, gecko's en cameleons, een en ander 
natuurlijk boven het gewone programma, waarop o. a. alle 
Nederlandsehe reptiliën en amphibieën voorkomen, behalve 
adders, die heb Ik nooit bij hem gezien. 

De lezers van D. L. A. en in het algemeen alle natuur
liefhebbers zullen met mij instemmen, wanneer ik bij dezen 
de wensch uit, dat de nieuwe inrichting van Sciaroni in 
een lang gevoelde behoefte zal voorzien en dat zij steeds 
in bloei moge toenemen. 

's-Gravenfiage. .1. A. KOKKE. 

Bruine Kikkers. 
Ondergeteekende vraagt aanbiedingen voor de levering 

van Rana temporaria in partijen van 25 stuks en van minstens 
90 gram gewicht. Prof. Dr. E. C. v. LEERSUM. 

Pharmacologisch Laboratorium Acad. Ziekenhuis, Leiden. 

Terrariums. 

Wegens plaatsgebrek te koop twee Teakhouten terrariums, 
waarbij een ter afmeting van 2.40 M. hoog, 1 M. breed, 
0.75 M. diep, met rots ter hoogte van 1.60, waterval, vijver 
en sloot, zeer geschikt voor een serre, tegen den prijs 
van ƒ 50.—. 

Het andere is 0.70 M. hoog, 0.70 M. lang en 0.35 M. breed 
mef bijbehoorende rots en tafel, kan in iedere salon geplaatst 
worden en is te koop voor den prijs van ƒ 15.— 

Fotographiën worden op aanvraag toegezonden, terwijl 
een en ander te bezichtigen is, dagelijks voor 12 uur, aan 
het adres Roelof Hartstraat 62, Amsterdam. 

Vruchten van Sneeuwklokjes. 

Verleden jaar had ik door goede bemesting en bladbe
dekking sneeuwklokjes tot groote ontwikkeling gebracht. 
Aan iedere pol ontwikkelden zich volop vruchtjes, die ik 
kon gadeslaan tot ze geelden. Toen ik midden in den'zomer 
pp die plek terugkwam, waren ze alle verdwenen. Zouden 
ze den weg van lijster- en andere bessensoorten gegaan zijn'.' 

Lisse. W. E. DE MOL. 

Vermoedelijk waren het looze vruchten, die afgevallen en 
verrot z^n; vooral dat »gele« wijst er op, dat ze geen kiem 
rijpe zaden bevatten. De g o e d e vruchten van sneeuwklokjes 
worden rood, blan - t' donkerpaars. 11. 

nten-ruilen. 

Gaarne vernai . iw of er onder de abonné's van de Levende 
Aofuur enkelen zijn welke planten, insecten enz. met mij 
willen ruilen. 

Rotterdam, Agnietestraat 50. > W. SCHOUTEN. 

Verbetering. 

In mijn opstel all. 1: lEen fraaie ,, noemde ik de 
flrma Voelschera in iecki nburg. Dit opstel dateert reeds 
van 1907. 't Spijt t de ervaringen sedert dien tijd 
opgedaan, dat ik geen u. uitproef heb gehad, dan had ik er 
voor in de plaats gezet: O. Staudinger, Blasewitz bij Dresden. 

A. JOMAN. 

Te koop aangeboden. 

Dr. Bos. Beknopt leerboek der plantkunde van ƒ 2.25 voor ƒ!. 
Darwin. «Reis met Beaglea. Natuurwetenschappelijke 

onderzoekingen, voor 90 ct. 
Heukels. Ongeïllustr. «Flora van Nederlauda, 9e druk 1901, 

van /'i.OO voor / 1.25. 
Freiherr von Berlepsch. «Der gesammte Vogelschülzo, 

voor 50 ct., nieuw, ongeb. GARL DENKER. 
Langestraat, 89 HeMer. 

Wie weet het? 

In het boekje «Kamerplanten voor School en Huiso, door 
B. Boon, vind ik als middel tegen bladluizen aangegeven: 
«Welling's lnsecticide«; bij verscheiden apothekers en 
drogisten heb ik daarnaar tevergeefs gevraagd, doch zonder 
het gewenschle resultaat. 

v. Oldebarneveldlstr. 20, Amst. J. VAN ZIJP JZ. 
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