
500 DE LEVENDE NATUUR. 

Dinsdag 11 Juni. Koekoekje pikt verwoed naar me. Ik maak een ijzergaas versperring 
om 't nest tegen eksters, merels, enz. te beschermen. 

Woensdag 12 Juni. Tweede roodstaartje dood onder vliegenvangersnest, was al goed 
gegroeid, maar de kleine vliegenvangers zaten toch al beter in de veeren en waren zwaarder. 
Koekoekje weer feller. Zwaluwei kapot en wordt verwijderd. 

Hier eindigt het dagboek. Ik observeerde vele dagen nog het voeren van de koekoek 
door de roodstaarten en 't schelden van andere vogels en het duiken naar hem als ik de 
groote jonge koekoek in de laan op de grond zette. 

Dikwijls nam ik hem zelf op de hand en voerde hem allerlei insecten om de taak van de 
roodstaarten te verlichten. Deze liberale opvoeding maakte de jonge koekoek vroeger dan 
behoort, volgens het boekje, onrustig. Met 14 dagen probeerde hij al uit de ijzergaasversperring 
te komen. Toen ik eenige dagen weg moest durfde ik hem niet opgesloten achterlaten en 
liet hem vrij tot vreugde der zenuwachtige roodstaarten. Nog een paar uur kan ik aan de 
ouders roodstaarten de verstopplaats van den jongen koekoek vermoeden. Daarna zag ik niets meer. 

Ter illustratie gaat hierbij een opname van den heer A. Durdet van een koekoek van 4 
dagen in het nest van een paapje. Rechts onderaan ziet men de lijkjes van 3 jonge paapjes. 
De heer Burdet observeerde het uitwerpen door de jonge koekoek zelve. Terwijl de waar
nemingen in mijn dagboek vermeld zouden doen denken, dat althans de eieren ook wel eens 
iloor de oude vogels uit 't nest geworpen worden, waarschijnlijk in de overtuiging, dat zij 
scliicr zijn. Meerdere oliservatics hieromtrent zijn te wenschen. 

A. DKN TEX—ROISSEVAIN. 

DE B R A N D A R I S IN I 9 I 2. 

IJ ontvingen het verslag over de vogelheweging aan onzen beroemden vuur
toren in het afgeloopen jaar. Het loopt van 2 Juni tot 30 November. De ruiters, 
plevieren, zeezwaluwen en strandloopers, die in den nacht van 2 op 3 Juni 
rond den toren vlogen, vormden wel de achterhoede van den voorjaarstrek. 
Een kwartel vloog dien nacht tegen den toren dood. 

Omstreeks half Augustus komen diezelfde soorten weer opdagen, maar 
nu op den najaarstrek en gedurende Augustus en September vertoonen zich ook de meeste 
«kleine zangvogelsw, die in 't voorbijvliegen maar moeilijk te herkennen zijn. Dood gevonden 
werden in dien tijd een tapuit, twee lltisjes, een tuinfluiter, een gekraagd roodstaartje, een 
zanglijster, een akkerleeuwerik, benevens een kwartelkoning, twee kanoet-strandloopers en 
een groote zeezwaluw. Eigenlijke treknachten kwamen in dien tijd niet voor, de wind was 
meestal westelijk, slechts op zes nachten vlogen er vogels om den toren en dan nog maar 
in gering aantal, 

In October werd dat echter anders en op twee achtereenvolgende nachten (22 en 23 
October) vlogen van éen uur 's nachts tot zes uur 's morgens de spreeuwen, leeuwerikken 
en verschillende lijsters bij duizenden om den toren en kon het aantal der rustende vogels 
geschat worden; den eenen nacht op vierduizend, den volgenden op vijfduizend. Van éon 
uur tot vier uur 's nachts werd het aantal steeds grooter. 't Is duidelijk, dat we hier werkelijk 
te doen hebben met trekkende scharen. Er is wel eens beweerd, dat de vogels, die om een 
vuurtoren vliegen, in hoofdzaak dieren uit de streek zelve waren, die door 't licht worden 
aangetrokken. Maar die zoo in 't holletje van den nacht komen opzetten, zijn wel stellig 
reizigers, wellicht even. na zonsondergang uit Jutland of Sleeswijk Holstein vertrokken en 
niet bezweken voor de verleidingen van de lichten van Helgoland, Norderney of Dorkum. 
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Misschien was 't daar ook niet nevelig, Den eenen nacht was de weersgesteldheid typisch 
voor een vogelnacht: Z. Z, O. wind, matige koelte; den volgenden nacht N, O. Van al die 
duizenden vogels kwamen om 't leven; 24 spreeuwen, 19 leeuwcrikken, 3 lijsters, 1 gekraagd 
roodstaartje en een houtsnip. 

De volgende groote treknacht was die van 6 op 7 November. Toen vlogen de vogels van 
zeven uur 's avonds tot zeven uur in den morgen; in 't geheel kwamen er ± -2000 rusten. 
In den nacht van 12 op 13 Nov. herhaalde zich dit verschijnsel; nu zaten er ± 3500 op de 
rekken; behalve de spreeuwen, leeuwerikken en lijsters ook nogpleviet-en,kieviten,rotganzen 
on andere watervogels. Dat zal de moeite waard geweest zijn, om er eens midden in te 
zitten, want die rotganzen gaan onder het rondvliegen geweldig te keer. Slechts zestien 
vogels verongelukten, waaronder éen torenvalk, éen goudplevier en éen zeekoet. De wind 
was Noordoost. 

Er werden in de rekken weer eenige verbeteringen gebracht. Sommige vogels geven er 
de voorkeur aan, om te zitten op den vloer van het platform. Ook daar werd rekening mee 
gehouden. 

De verzameling van opgezette vogels, geborgen in een glazen kast op de derde verdieping, 
telt reeds dertig soorten. Alle exemplaren zijn mooi opgezet door den heer Steenhuizen. Deze 
collectie draagt er veel toe bij, om bij de talrijke bezoekers vanden vuurtoren de belangstelling 
voor vogels en vogelbescherming aan te wakkeren. De onkosten ervoor worden gedragen 
door het Departement van Landbouw en de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 
Ook deden sommige particulieren giften toekomen, expressehjk voor de uitbreiding van deze 
verzamelingen, aan den heer A. J. Gooszen, te Harlingen, die van het begin af de Rrandaris-
inrichtingen met onvermoeide vlijt geleid heeft. 

In 't buitenland trekt dat werk zeer de belangstelling en wij verwachten, dat binnen
kort in Engeland en in Frankrijk enkele vuurtorens van rustrekken zullen worden voorzien. 
Dat Duitschland nog niets gedaan heeft, sedert nu bijna twee jaar geleden Rörigen Hennicke 
een bezoek brachten aan Terschelling, bevreemdt ons ten zeerste. 

JAC. P. TH. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
NATUURBESCHERMING. 

No. 14. 

Er zijn betrekkelijk weinig menschen te vinden, die 
het geduld hebben en die belangeloos genoeg zijn, om 
tijd, ^geld en kracht te offeren, om te werken voor een 
ideaal, dat geen persoonlijke voordeden geeft, om te 
werken voor iets, waarvan men de resnltiten niet 
dadelijk ziet De mensch van onzen tijd zegt, dat men 
dan onpractisch is en dat men beter deed te werken 
voor opheffing van stoffelijke ellendeI Men vindt dit 
streven vaag, nutteloos, sentimenteelll 

A. G. DYSERtNCK. 

»Hüte dich, du Cultur-barliar, du kannst nur stürzen, zertreten und vernichten«, zegt 
Bölsche. De onverschilligheid waarmee de mensch levens vernietigt en zelfs dieren martelt 
zonder daarbij iets te gevoelen, geeft zelfs Querido prachtige zinnen in de pen in zijn 
«Misdadigers atmosfeeru, waarin hij het uit louter pleizier op walgelijke wijze stukranselen 
van levende visschen op de pier te Scheveningen door de »Chic« aan de kaak stelt, dat hij 
sluit met: «Dit waren nu zee-schoone zomer-genoegens van beschaafdelingen! Maar moord"? 
moord'? Wie dacht er ooit aan moord 1 Droeve, conventionecle moraal, die alleen dan zooiets een 
misdaad gaat noemen, als het organische leven op een bepaalden trap van bewerktuiging staat«. 
In het nu uitgekomen (onlangs al eens door mij aangekondigd) pracht-handboek over Vogel-


