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Langs de broedplaats der kokmeeuwen ging het naar de Lepelaarskolonie. Eieren vonden 
wij daar niet. Wel waren enkele exemplaren bezig nieuwe nesten te bouwen of de oude te 
restaureeren. Wij verla|ten hun gebied, nu keerde ook de rust weder en verdwenen de 
oude vogels met hangende pooten en naar beneden gerichten snavel, een eigenaardige halve-
hoepel-vorm, tusschen het riet. 

Onderweg hadden wij ook een karakieteunest bewonderd, kunstig vastgevlochten aan vijf 
rietstengels. In het diepe nestje lagen twee eitjes, blauw met bronzen vlekjes. Jammer, dat 
het legsel niet volledig was. De groote karakiet hield zich schuil, maar wel hoorden wij zijn 
schorren «zang». 

Langs zwanebloem, lisch, gele en witte plomp ging het nu naar de meeuwenkolonie. Luid 
krijtend omzwermde ons de bevolking. Hel oog met mooi wit randje omgeven, scherp zich 
afteekenend tegen het chocoladebruin van den kop. Ook hier weder, slechts enkele eieren en 
nog minder zichtbare jongen. 

De jonge vogels zijn aardig van vorm en fraai van teekening. Eén jonge vogel lag half 
opgevreten op het nest. 

Een twaalftal eenden reppen zich voort en hoog in de lucht zweeft statig de kiekcndief. 
Wij hebben zijn jongen een bezoek gebracht, diep in 't riet. Vier nijdige vogels zaten daan 
wachtend op hun maal. Met wijd geopenden bek en brutaal lichtende oogen, staarden zij ons 
aan en doorboorden met hun blik nog onze ruggen, toen wij hen weder verlieten. 

Ook de purperreigers hebben wij nog met een bezoek vereerd. De oude vlogen heen bij 
onze nadering, maar wij hebben toch hun mooi blauwe eieren en jongen kunnen bezien. De 
lange halzen en puntige snavels gingen in de lucht toen Hoetmer een roeiriem boven hen 
hield. Zij verkeerden blijkbaar in de meening, dat pa of ma hen iels kwamen brengen. 

Ten slotte zagen wij nog een nest van het vischdiefje, waarop 2 jongen en 1 ei, en keerden 
toen weder huiswaarts. 

Amsterdam, Juni 1912. H. M TOUBER JR. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
N A T U U R B E S C H E R M I N G . *) 

Beschermende wetten, aooizakelijk éu eTectvol als 
ze zijn tegen de leelijke neigingen yjin den. mensch, 
zijn echter niet zöö nuttig voor het doel van vogel
bescherming als verlichte ideeën van het publiek. 
Daarom hoop ik, dat kennis van den rol die de vogels 
in de natuur spelen, wijd uitgestrooid wordt, en dat 
de schoolkinderen niet alleen onderwezen worden in 
algemeene beteekenis die de vogels hebben, maar ook 
in het speciale van elke soort. Ze moeten ze van uiterlijk 
leeren keonen en men moet hun duidelijk maken, dat 
het tot de plichten van goeie burgers behoort, alle 
vogelncstea ongestoord te laten, ze niet te vangen, te 
schieten noch voor voedsel noch voor sport. 

ARTHUU HOWEt,t. 
Blolo'jical Survey UuUetin No. SO. 

Gedurende een paar weken dezen zomer een reis door Zwitserland, Tirol en Beieren 
makende, viel me sterk op, hoe in de winkels en op aanptakplaatsen mooi-g'cteekende effect
volle reclameplaten hangen van de vereenigingen voor natuurbescherming. In ons land vindt 
men zoo iets nog niet. Zou hel geen aanbeveling verdienen, dat de dusdanige vereenigingen 
in ons land ook in deze richting iets dedenV Een fijn gekleurde avondplaat met bijna levens-
groote boschuil in een dennebeom, en daaronder naam en adres en doel der vereeniging, 
zooals ik o. a. zag, werkt, dunkt mij, véél meer, dan de bekende bordjes: spaar de vogelsa. 
Er zijn nog zooveel menschen die liet mooie van de natuur en het noodzakelijke van haar 

^ Door plaatsgebrek deze keer geen vervolg van 't stuk van Behn. 
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behoud, alleen nog maar door een teekening of plaat kunnen begrijpen en de natuur zelf 
onleesbaar vinden. En nog grooter is het aantal dergenen, die de natuur totaal verkeerd 
lezen en slechts beschouwen van menschelijk-nul's standpunt. Ze zeggen met groot-zelf-
vertrouwen: »de dieren zijn er ten pleiziere van den mensch«!ll ofschoon élke natuur
beschouwing het tegengestelde bewijst en geen enkele natuurregeling in die richting gaat. 
Elk levend wezen is er ter wille van zich zelf; zijn doel is: het in glorie laten voortbestaan 
van rijn speciale soort, en de natuurregeling maakt mogelijk een ongestoord naast elkaar 
voortbestaan van al die soorten, mits het natuurlijk evenwicht zooveel mogelijk gehandhaafd 
wordt. Hoe meer de limiet bereikt wordt, hoe gelukkiger elke soort zich voelt en hoe voor
spoediger elk individu leeft; hoe verder men van de limiel afgaat, hoe onbegrijpelijker en 
slechter ieders verhoudingen worden, al is de schijn schoon. 

Dit is het wat de natuur ons over dit vraagstuk leert; waar bovenstaande menschen 
die averechtsche begrippen van daan halen is voor een neutraal heelal-beschouwer, een 
raadsel; of, liever gezegd, het is een kinderlijke en kinderachtige zelf-bedriegerij, die met 
natuurbeschouwing en verstand niets te maken heeft; deze phantasie heeft al heel wat 
kwaad gesticht in de natuur en zal dat in de toekomst ook nog doen; vooral daar de 
primitieve basis van ons gemeenschapsleven nog steeds in die voorvaderlijke bijgeloofs-ideeen 
wortelt en nog niet rotsvast aan de eeuwige natuurinrichling aansluit, noch vastzit aan onze 
verstands-ideeën en natuurkennis-resultaten over het heelal. 

De basis van het menschelijke gemeenschapsleven is zelfs heden nog naief; avebgrootfch. 
ftWütnaturaehutzl* wordt hoe langer hoe dringerder geroepen, en het woord zélf heeft 

al een betooverenden klank. Een verrukkelijke brochure met dien naam voorzien, werd in 
Basel in 1911 uitgegeven, wederom door den beroemden ruul Sarasin, wiens mooie vroegere 
brochure ik voorheen reeds besprak. Zulke (jescliriffen inorslen immers terstond nu hun 
verschijnen in 't Nedeticmdaeh vertaald worden en door do Nederl, Vereeniging voor Vogel
bescherming, of door de »Natuurmonuinenlen-Vereenigiiigi( wijd en zijd verspreid worden, 
zoodat ieder Nederlander dusdanige geschriften dagelijks las, en van jongs af in dit milieu 
werd grootgebracht. Want niets helpt zóó goed als het leeren inzien, dat niet één persoon 
dit of dal beweert of propagandeert [want dan zegt de groote meerderheid: »nu ja, dat /.egt 
hij, maar hij is antlers dan anderen, en daar hoeven wij ons niet naar Ie richten], maar dal 
die ééne persoon slechts de woordvoerder voor reten is, en dat het aantal van zulke menschen 
overweldigend groot is, en dal het juist de menschen van naam zijn, véél en véél knapper 
dan de woordvoerder, die hetzelfde willen en eender denken en steeds weer op hetzelfde 
wijzen. Daarom, hoe meer wereldliteratuur e: op die punten in ons land verbreid wordt, 
hoe beter. 

Welnu, de titel van bedoelde brochure is: "l'i'hcr nationalen und internationalen Fogwl-
si-intiz. towie einige aneehlüsssende Vragen des WéUnaiurtckutzesit 

Op blz. C zegt Sarasin: »In 't laatste jaar heeft In Duitschland en Zwitserland onder de 
visschen juist daar het ergste ziekte geheerscht, waar sedert tientallen van jaren door toedoen 
van den mensch nauwelijks een ijsvogel of waterspreeuw meer voorkomt, laat slaan dan 
een reiger, een meeuw of vischotter. 

Waar de arend is uitgeroeid, neemt het «groote wild« eenige jaren snel, zonder seleelie, 
toe; dan treedt een besmettelijke ziekte op en vernietigt alles. Dat is een natuurwet, een 
onvermijdelijke, onverbiddelijke, die geen uilzonderingen kent. En zoodra zich de mensch 
aanmatigt, om de natuurlijke factoren uit te schakelen, die de toename van »het wild« 
hebben te regelen, heeft die wildsoort schade daarvan. (Overgenomen door Sarasin uil »Diana«). 

Venier zegt hij zelf: «De zoogenaamde jagers zochten langen tijd de oorzaak van den 
achteruitgang van den wildsland, inplaats van in hun eigen vernielingswoede, in het bestaan 
van het ontzettend kleine beetje nog in leven gebleven «Roofwild», en een algemeene moord 
begon op de laatste vossen, marters, wezels, vischotters, roofvogels etc., waardoor slechts dit 
bereikt werd, dat behalve deze, ook alle andere dieren, tins ook hel "jachtwild« verdween. 
Daarom citeert hij van Dr. Fankhauser; »De bekrompen uitroeiing van roofdieren is zéér te 
betreuren; in de Natuurhuishouding kan geen enkel dier gemist worden. Vele pachters 
moeten weer vossen invoeren om de hazenpest meester te worden, nadat ze eerst de vossen 
terwille van de hazen uitgeroeid hadden». Later wil ik nog véél meer citeeren. 

Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

De Waterrietzanger In Nederland. — In hel nummer van I Juli 1912 van D. L. N.1), was 
de heer A. A. van Pelt Lechner zoo welwillend, eenige aanvulling te geven van hetgeen ik, 
op verzoek van den heer G. Wolda, over den Waterrietzanger had medegedeeld, en wat 
door dezen heer, in zijn interessant artikel over dien vogel, dan ook was opgenomen. 

') Het nummer van 15 Juli d. a. v. bevatte, een enkele drukfout moer of mindor niet getold, het volkomen selijk-
luideiule stukje nog eens weer. 


