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Wanneer nu de wel voortaan alleen toelaat het rapen van meeuweieren, zal dit een 
noodlotligen invloed hebben op alle andere vogelsoorten hierboven genoemd, want de pachters 
zullen deze zooveel mogelijk verjagen, om hot nestelen van meeuwen, de eenige soort 
die hun profijl geeft, aan te moedigen. 

Gevolg zal zijn, dat de Sterna's en de kluiten, die loeh reeds zeldzaam zijn, binnen eenige 
jaren geheel zullen zijn verdwenen. 

Aan de thans gevolgde wijze van verpachting en de oordeelkundige behandeling der 
pachters is zonder twijfel te danken, dat de Sterna's en de Kluiten, die nu in ons land zeer 
zeldzaam zijn geworden, in Schouwen nog groote broedkolonies hebben. Het komt ons 
wenschelijk voor, juist met 't oog op wat het wetsontwerp bedoelt, dat die broedkolonies in 
stand blijven, wat niet 't gevaf zal zijn, als de pachter voorlaan alleen over meeuweieren 
mag beschikken. 

Wij hebben de eer op deze gronden n te verzoeken het daarheen te willen leiden, dal, 
öf in Art. 15 behalve meeuwen, ook genoemd worden Starren, Kluiten, Grutto's, Haakjes, 
Scholeksters, Kemphanen en Koeten öf dat in Art. 15 wordt opgenomen een tweede alinea 
van deze strekking, dat, waar van ouds vogelarijen bestaan, vergunningen lol hot, rapen 
van eieren van ovengenoemde vogels kunnen worden verleend öf dat met name voor de 
vogelarijen van en in Schouwen zulks wordt toegestaan. 

De tijd van het rapen is voor meeuwen voor Schouwen te laat, wanneer deze eerst 10 
Mei begint, en zou volgens onze pachters moeten zijn voor meeuwen van 15 April—15 Juni, 
voor de overigen van 1 Mei—1 Juni. 

Een warm of koud voorjaar heeft op de eieren een grooten invloed en waar de meeuwen 
altijd hel eerst beginnen te leggen, zou eene bepaling van 10 Mei als aanvangslermijn in 
warme jaren veel te laat zijn; de vogels waren dan reeds aan het broeden en alleen door 
alle eieren te vernielen, zou men ze dan kunnen bewegen weer te gaan leggen. Ook dat is 
zeer zeker niet de bedoelng. 
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Fossielen. — In antwoord op een süikjo van Dr. Calkoon in do Januari-aflevering zend 
ik nevensgaande plaatjes van fos
sielen in vuursteen, hier op de - . . 
heide gevonden. Het eerste ver
toont, een zevental indruksels, waar-
schijnlijk van planten. Hel uilenkop
je is vermoedelijk van dezelfde soort 

als de teekening 
van genoemde 
aflevering. De 
daar besproken 
s p o n s fossielen 
vind ik h i e r 
vaak, zoowel in 
de koolzure kalk 
aan de opper

vlakte, als op de breukvlaklen, 
E. J. H. SCHOLTEN, 

Het ringen van in het wild levende 
vogels. — Zoowel tot, het verkrijgen 
van betrouwbare gegevens omtrent, 
hel trekken der vogels, alsmede 
tot het bepalen van den juisten 
ouderdom, waarop bij sommige 
vogelsoorten hel volkomen veder-
kleed wordt aangelegd, is het op jeugdigen leeftijd voorzien van een gemerklen aluminium 
voetring oen middel, dat thans meer en meer wordt toegepast, on dal, reeds, vooral met 
betrekking tot den vogellrek, zeer belangrijke resultaten gegeven heeft. Door hel ringen van 
jonge ooievaars in hel nest b,v. heeft men den wog, die deze vogels naar hunne winter
kwartieren volgen en de winlerkarlieren zelve met zekerheid kunnen bepalen en ook 
kunnen aautoonen, dat de ooievaars in de streek, waar zij zijn uitgebroed, weder lerugkeeren. 


