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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
NATUURBESCHERMING. 

No. 13. 

.Tftchtopzii'nnrs schijnen evenals hun werkgevers de 
jagers, als klasse, de aangeboren vijanden van alle in 
' t wild lovende wezens te zijn. Fli. TITT, 

in „Animnl World". 

Die Natur ist nicht fiir emzelne Berufszweige da, die 
sich aus ihr ihre Taschon fiUlen sollen. Sie ist audi 
l'iir andene Menschen da. Auch sie haben das Recht, 
sich an der Natur und Utren l-obonwescn zu ortreuen. 

Graf Wll.AMOWlTZ—MOELI.ENDORF 
und Dr. HKNNICKK in hun Request 
leiiemle Visscliri-ijirn hl Ihiitschlaiul. 

Over deze beide zeer ware gezegden wil ik aan 't begin van dit artikel even uitweiden. 
Verleden week vermeldden de dagbladen weer, zooals zoo vaak, het volgende verlieffende(!'.') 

bericht: »De jachtopziener van den heer A. Capadose, T. ten Velde, Ie Diepenveen, bemachtigde 
een bonten buizerd, («welke een vlucht had van 1 M. 15 cM.», komt er dan weer zoo dwaas 
achter, nel alsof de grootte van een dier iels bijzonders is builen de natuurorde om, of alsof 
de groolle van een dier iets verdienstelijks is voor of van den mensch die hem laaghartig 
vermoordt!) Dczeti reeds zoo teldiaam ooorHomenden vogel trefl uten ddbr bijna noott aan« 
vermeldt het stuk ten slotte. Dus, stel (wat niel waar is) dat een buizerd een schadelijke 
vogel voor den mensch was, en de jachtopzicners en jagers dus een menschgevallig werk 
dachten te doen, zon dan, gelet op den laatsten zin, het dooden toch geen parodie zijn'? Lol 
wel I) stlrzen zoo zchlznam voorkomenden vogel; '2) «treft men daar bijna nooit aan«!! Dus al 
a'iis het een schadelijke vogel, dan zou hij dien vreedzamen(!) menschen tóch geen kwaad 
kunnen doen, daar hij ten eerste al in 't algemeen zeldzaam is, tegenwoordig, volgens den 
Schieter zelf, en ten tweede dtUVr »bijiia nooit voorkomt*. Duidelijker voorbeeld van drogredenen 
en schijnwaarheden tegen beier welen in, kan wel niet aangehaald worden. De schieter 
verraadt door zijn eigen bericht de door niets meer goed te praten verkeerdheid van zijn 
levenslijn. Nu is bovendien, en dit weet ieder, een buizerd een zéér nuttige vogel voor landbouw 
door zoovele muizen te eten, dal hij daarnaar zelfs amuizenU geheelen wordt. En stel nog 
dat het géén buizerd was, maar, zooals laatst in de omgeving van Dordrecht, een zeearend, 
die hazen en konijnen eet (hetgeen eer een vóór- dan een nadeel is voor de omgeving!), die 
tie jagers abnormaal willen vermenigvuldigd zien om ze later weer dood te kunnen schieten, 
is dan zoo één rondzwervend exemplaar een nationaal gevaar, waarvoor de mensch zich uil 
zelfbehoud moet beschermen tegen de natuur!'?'/"? Och kom! wie Iaat zich nu zulken onzin 
wijsmaken'?; het is gewoonweg schiet- en moordlust, anders niet. 

Niet. veel hooger staan de boeren vaak zelf, zooals Gefiederte Welt 30 Mei '12, bericht: 
onder hel opschrift: «Beestachtigheid». Het luidt: «Verleden winter wemelde onze omgeving 
van «Muis-buizerdenu (dezelfde als de Nederl.). Op één weiland tusschen Volschendorf en 
Daber (Duitschl.) kon ik een paar dozijn van deze nuttige muizenverdelgors tellen, welk feil 
scheen te werken op den schietlust der boeren. Fluks werden schielhutten opgericht, en de 
menschonwaardige sport, kon een aanvang nemen. Toen ik later die streek weer bezocht, zag 
ik overal rotte lijken en veeren van deze armzalige slachtoffers liggen. Doch, wie kan mijn 
afgrijzen begrijpen, toen ik de schiethutlen van binnen zag! Met groote spijkers had men de 
vleugels (zeker met opgave van de «vluchl» er weer bij! Bef.) aangenageld, terwijl de lijken 
en staarten woest op den grond gesmeten waren. De omgeving van de hut, geleek een 
slacbtveld. Wal hadden die vogels den boeren toch gedaan? Hun de schadelijke muizen weg
gevangen! Er behoort toch een erge graad van beestachtigheid toe, zoo doelloos te moorden 
en de natuur te verkrachten — en in de Parlementen maakt men wetten die door de menschen 
tóch niel opgevolgd worden.» 

In tie Ornithol. Monatstehrifl van December '12 komt voor de zooveelsle maal weer een (toch 
nooit verboorde) klacht over de visscherij contra de vogelwereld. «Toen ik», zoo luidt de 
klacht, «vóór jaren in den Zuidwesthoek van de Kaspische Zee vertoefde, was daar het water 
zoover het oog reikte, zóó met vogels bedekt, dat men het water letterlijk niet zien kon. Het 
waren aalscholvers, duikers, meeuwen, zagers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, pelikanen e t c , 
dus grootendeels vischetende vogels. Daar men daar veel aan visscherij doet, liet men de 
vogels eenige jaren achtereen systematisch doodschieten. Het gevolg was echter géén vermeer
dering van visschen, maar integendeel een sterke vermindering van hun aantal, daar er zich 
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spoedig voedselgebrek vertoonde dóór hun te groot aantal en daardoor ontstonden er uit
roeiende ziekten, die héél wat grootere slachtingen onder de visschen brachten dan al de 
vischetende vogels hadden gedaan, Het schiolgebod werd spoedig herroepen en ««« de viseli-
eiende vogels ivard bescherming verleend; het gevolg hiervan was dat spoedig de oude, goede 
verhouding weer intrad, d.w.z. dat de Kaspische Zee zooals voorheen, een der vischrijkste 
streken der aarde bleef. En zoo is hot overal: waar vele moeras- en watervogels zijn, zijn ook 
vele visschen». Dus dit is precies hetzelfde als Prof. Schillings in zijn boeken over Afrika 
herhaaldelijk aantoont, evenals ontelbare andere natuiirfcenners. Zoolang do mensch niet 
ingrijpt, is do vischrijkdom van alle wateren constant en zoor groot; gedurende alle eeuwen 
dat de vischetende vogels bestaan is dat zoo geweest en gebleven, juist omdat die vogels 
beslaan. «Nog nooit is een mensch rijker of gelukkiger geworden door het uitroeien van dier
soorten of planten, maar wel armer on ongelukkiger», zegt een schrijver terecht. Wat dan Ie 
zeggen van een mensch, waarvan Hoffmann in zijn stuk «Ueber die Abnahme verschiedener 
Vogelarten» bericht, dat aldus luidt: «Een viseïikweeker in Hamburg schoot in één zomer 
•i'i ijsvogels!» En dal alleen, omdal dit beestje tusschen vele walerinsekten etc. per dag 
hoogstens een tiental vischjes eet, vele waarvan de mensch bovendien toch nooit eet bij zijn 
vischverorberingen. En lees nu heden eens de kamerverslagen, waarin vermeldt wordt. 
dat Mluizenden manden kleine, voor consumptie nog waardelooze ueslvisch aan de eenden 
ter voedsel wordt gegeven»!! En zulke onmenschen zijn gerangschikt onder de «nuttige 
wezens»! en hun handelingen worden lang zoo sterk niet bestraft of tegengegaan als het eten 
van die enkele vischjes door den ijsvogel (omdat hij niel zonder visch bestaan kan, hetgeen vun 
geen enkele menschenmaag gezegd kan worden). Zeer ad rem zegt Professor Dr. Koeport 
onlangs in zijn klagen over mensch contra natuur: «een grondige verandering van jacht- en 
visscherij wetten en een totale overeenstemming van die ivellen met de vogelbeschermingswelten 
is dringend noodiga. En in «Natur und Haus» van 1900 No. 17 heeft, hij er al zoo goed op-
gewezen hoc immers uil de geldmiddelen van natnarwetenxchappelijke of natuurhesehermenae 
oereenigingen, vergoedingen konden bepaald worden voor werkelijke, wetenscliappelijk beierzen 
selidde die groote roofvogels of reigers aangericht hadden. Maar ik (evenals hij dit aantoont) 
geloof, dat zéér zelden, zelfs in onze verwrongen naluurtoestanden, iets behoefde uitbetaald te 
worden. (Zou bovengenoemde heer A. Capadose te Diepenveen veel werkelijke schade hebben 
gehad van dien «zeldzameiui buizerd'? en dat dan gerekend over zijn heel inkomen of grond
bezit???) In een schitterend mooi geschreven en geïllustreerd boekje van Prof. Dr. Hegi over 
«/'ie Natursehtitzbewegung und der Schweizerische XatioHalparku, Füssli's Wanderhilder No. 279) 
wordt weer zoo'n zuiver en fel licht geworpen op de schandelijk-onrechtvaardige en onge
motiveerde slachterijen en vernielingen van den mensch. In een hoofdstuk waaruit ik een 
volgenden keer hoop te Giteeren, wordt er ook op attent gemaakt, dal hel meer dan lijd wordt, 
de «Weltnaturschutz» ook wettelijk uil te breiden over de steeds nog onbeheerde zeeën. 
Aanbevelenswaardige lectuur voor ieder zijn ook de twee mooi geïllustreerde werkjes: «Xter 
Naturschutifark in der Lünebürger Heide<i en vNalarscliiitzparke in Deatsehl. und Oesterreieli; 
ein Mahnwort an d. D. u. Oeslerr. Volk» vom Verein Naturschutzpark Sitz Stuttgart. 

Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DEU VEEN. 

De merel. — In De Levende Natuur van 13 April j.1. komt voor, een artikel van uwe 
hand, waarin wordt verzocht om inlichtingen over meer of minder stoutigheden van tuinmerels 
en daar ik die kereltjes al jarenlang in mijn tuin heb, wil ik u een en ander mijner onder
vindingen mededeelen: 

Het «ooi' is in een paar woorden gezegd. 
Het zijn gezellige vogels, ze zijn zoo mak, ze vliegen niet eens weg als men in den tuin 

komt en ze kijken je met hunne verstandige oogen zoo prettig aan. 
De zang is leelijk, eentonig en bepaald zich tol 3—4 hard klinkende tonen — ongeveer zoo: 
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Dat begint 's zomers 's morgens al om 3 uur en honderd maal heb ik ze naar den drommel 
gewenscht. 

Dan hebben ze ook nog een hooge scherpe roep, die ze soms dagen achtereen doen hooren, 
ik heb lang gezocht om te weten wat ze daarmede bedoelen, maar toen ze op het laatst van 
den zomer een nest in een der lyboomen gebouwd hadden, toen wist ik het. 


