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niet aan het uiterlijk van de plant te zien zijn? Bekijkt men goed een plant met vrouwelijke 
bloemen en een met mannelijke, dan merkt men een groot verschil op. Dadelijk valt het in 
't oog, dat de eerste plant, veel forscher en krachtiger is dan de tweede, die veel ijler en 
zwakker is. 

Dit verschijnsel noemt men geslachtsdimorphie. Het is nog niet, algemeen bekend. Wie er 
echter op lel, zal bemerken, dat hel nog wel moer voorkom!, b.v. bij Hennep (Cannabis saliva). 

J. v. D. BERG. 
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Do vrije natnnr is een harmonisch geheel; ze heeft 
het i'ooveruie diep evengoed noodig als het geroofde', 
xij houdt beide groepen ia evenwicht, en uitroeiing en 

1 verarming ontstaat slechts d:\n, wanneer de mensch, 
die niettegenstaande zijn kortzichtigheid toch alles beter 
wil weten en verbeteren wil, met zijn grove hand 
ingrijpt en de mooie wezens, die hij „roofdieren", ja 
zi-lfs verachtelijk „roottiiiW!) noemt, vernietigt. 

IMi. KONRAD OUENTHKR. 
Kinfühittng in die Tropenwelt. 

„Maar", gaai hij dan verder, „zijn gemeste en verweekelijkte huisdieren worden ziek, 
zijn cultuur dringt de frissche natuur weg, zijn hand verstoort hel natuurlijk evenwicht en 
brengt daardoor Ook dat wat hij behouden wil, ten val. En geen van zijn vischwaleren zal 
ooit zoo langdurige tijden door onafgebroken zulk een rijkdom van visschen bezitten als hel 
krokodillenmoeras van Hambantota. Hel hoofdvoedsel van deze krokodillen is overal juist 
visschen; de krokodillen waren in dit water zéér Uilrijk; zoo zouden dan, denkt men, do 
visschen veel daar onder te lijden hebben. En ook de reigers voeden zich bijna uitsluitend 

. met visschen, en ook zij waren in groote scharen aanwezig. En eveneens «tse/ieters waren 
de tropische ijsvogels, vischarenden en andere dieren (daaronder roofvisschen zelf, en water-
insecten als verdelgers van eieren en jonge vischjes). En daarbij was het openwater-gedeelle 
slechts weinige hectaren groot en nergens met een ander water verbonden, zoodal de visschen 
van buitenaf niet de getallen konden doen stijgen. 

Men zou denken „op zijn cultuur's", dal in weinige jaren de vischstand van zoo'n water 
door die vele vijanden vernietigd zou worden; maar integendeel, het wemelde van visschen, 
niettegenstaande de verhoudingen sedert duizende jaren aldiis geweest zijn. 

Zoo heh ik hier dan weer een voorbeeld voor mij, dat die menschen ongelijk heltben, welke 
onderscheid willen maken tusschen schadelijke en nuttige dieren. De roovende dieren kunnen 
hun prooi niet uitroeien, integendeel: zij maken juist dat zo in volle kracht blijven, daar zij 
altijd eerst de zieken en zwakken wegeten en daardoor de gezonden vrijwaren legen ver
zwakking door overerving en tegen epidemische ziekten. Bovendien houden zij door hun 
handelen eikaars zinnen en bewegelijk he id aan den gang. 

Zeer mooi toont Dr. Popitz het natuurlijk evenwicht aan, waar hij over de Klauwieren 
schrijft: „Hun handelingen, om jonge zangvogels te eten en op te spietsen, worden door een 
reeks vijanden in den band gehouden; wezels en eekhoorntjes leven van klauwieronbroedsels 
in streken waar ze veel voorkomen, terwijl de koekoek op zijn beurt haar eieren met voor
liefde in klauwierenneslen legt en daardoor den ondergang van het broedsel bewerkstelligt. 
Dr. Rehn kon voor IjOipzig vaststellen, dat SO0/,, der koekoekseieren in nesten van den grauwen 
klauwier uitgebroed werden — een mooi voorbeeld van de wet van de instandhouding van 
het evenwicht in de natuur." 

De onlangs in de dagbladen gepubliceerde „jachlbeschouwingen van den Duitschen Kroon
prins" hebben ook weer ieder gewoon, evenwichtig voelend natuurwaardeerend mensch 
laten glimlachen waar hij zegt, „dat hij niet de jacht liefheeft om de jacht, om het dooden 
van het wild, maar om het genot het wild waar te nemen in de naïiiur"(!!) Dil staat er 
letterijifel) 

„Welnu," zegt ieder gewoon mensch, dan natuurlijk, „waartoe dan het doodenl Als ik 
excursies wil maken om het genot de dieren „ w i i r te nemen", dan behoef ik ze toch niet 
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midden in die waarneming te vermoorden] 1 Niet waar, dat is zéér owlogisch en verward 
redeneeren, om iets te trachten goed te praten dat nu eenmaal toch nooit, met geen enkel 
paradoxaal argument zelfs, is goed te praten. De ware bewonderaar van iets moois en de 
ware enthousiast voor iels interessants maakt toch na verloop van eenige oogenblikken 
aandachtig beschouwen, doorvorschen en nasluipen dat bewonderde voorwerp toch niet kapot!!! 
Juist die emrfdaad is abnormaal, paradoxaal, en afwijkend van menschelijk optreden. 

Als ik veel moeite heb godaan en veel inspanning me heb getroost om een schilderij 
geheel te genieten en te begrijpen, ga ik hel ten slotte toch niet vernielen en dan beweren 
dat ik juist daarom de schilderstukken tracht uit te roeien en te vernietigen ten slotte omdat 
ik zo zoo mooi vind, en ik zoo'n genot heb gehad in het vervolgen van het schoone. Als ik ziilko 
redenaties van den jager steeds weer en overal lees, dan heb ik moeite, om aan te nemen 
dat hij in ernst is. Toch slikken héél wal menschen die belachelijke onzin, terwijl ze den 
spreker voor dwaas zouden verklaren als hij precies hetzelfde zei aangaande zijn handeling 
en redeneering over een ander punt dan het dierenrijk. Waren de Turken soms ook hel 
punt van algemeene bewondering en vereering van llulgarije, en werden ze daarom te vuur 
en te zwaard vervolgd??! Wat een lari wordt er toch verkocht om die «heilige jachU goed 
te pralen. En diezelfde jager die beweert »de dankbare vriend van de natuur te zijn(II) 
ondanks zijn listen in den strijd tegen hot wikk (!! letterlijk geciteerd uit het verhaal van 
den Duitschen kroonprins!) laat géén moeite onbeproefd om alle dieren uit te roeien die 
zijn hazen, konijnen, faisanten e tc , opeten! Wal zoo'n man dan toch onder y>naiuurn verstaat? 
In het heerlijk mooie maandblad: vBlatter für Naturschulza. zegt von Viereck onlangs zeer 
ad rem: Er bestaan nog te veel jagers en jachtbezitters, wier opperste levensleus is : «dat 
de faisant leve! de verdere natuur moge dan voor mijn part te gronde gaan!» (Hoe kan zoo 
iemand zich zélf gelooven als hij beweert de natuur of zelfs do dieremuereld te waardeeren 
en te bewonderen). 

Zoo beeldt, »Bird Lores van April weer mot afgrijzen af, als afschrikwekkend voorbeeld, 
zoo'n onmenscii die zich liet kieken met een collier om van 65 vermoorde kwartels!! (Yschoone 
verhevene jacht.! Tevens bericht dat tijdschrift dat men tegenwoordig in Amerika honderden 
Wapiti's alleen om de tanden (!!) vermoordt, die de heeren jagers als horlogeketting-versio-
ring gebruiken! Gelukkig is de regeering er thans achlerlangs en verhindert het door een 
wetsbepaling. Zoo zal ook Duitschland door nieuwe wettelijke voorschriften door toedoen 
van het goede on enthousiaste werk van Prof. Schillings (die in den laatslen lijd weer héél 
veel hierin heeft tot stand gebracht) de geheele paradijsvogelhuiden-handel totaal verbieden 
en Amerika zal spoedig door een wel alle vogelveerenhandel (import en export) geheel onmo
gelijk maken. Meu vindt daar zeer terecht deze handel y>al-verniclend, barbaarsch en önnood-
zakelijk en de hierdoor te verliezen inkomsten kunnen, zegt zij zèèr oprecht, gemakkelijk uit 
andere bronnen bijgeboel worden«. Zulk écht mooi en ruim-denkend optreden imponeert toch 
heel wat meer dan Nederland's weifelachtig optreden en halve-moraal in deze beide punten, 
niettegenstaande onlangs een beroemd Engelschman James Buckland te Amsterdam in des
kundigen kring nogmaals dringend heeft verzocht dat Holland ook eens doen zou, wat haar 
paste tegenover de paradijsvogels en buitenlandsche Ornis. Maar jawel! men is te bang 
eu onderwijl leest men in de couranten van Nederlandsche vogelvangers die over do Duitsche 
grenzen kwaad brouwen! Hoe ver de vogelvangers het in de wereld al gebracht, hebben, 
blijkt b.v. Zeer duidelijk uit een bericht uil hel artikel van Haarhaus: Ziele und Ergébnmé 
der Naturschutslwwegung (Grenzbolen 1 Jan '13) waar hij meldt dat. de eenige en lanlstcbroed
plaats van de nachtegaal in Wurtemberg de eilanden in de Neckar zijn waar deze vogel 
gelukkig thans beschermd wordt. Joseph van Regel zegt in een pas door mij ontvangen 
geschrift, over het uitmoorden van arenden, (dat telken jare in ons land ook zijn gangetje 
gaat zonder eenige noodzaak): yiWij hebben het nooit kunnen begrijpen, welke verdienste 
het is om als arenden-jager in de dagbladpers gevierd te worden. Is het dan werkelijk zulk 
een eer, zulk een meesterwerk om zoo'n vogel Ie vermoorden ? Zelfs de pers ignoreert deze 
mededeelingen niet, die in elk geval gepubliceerd worden om «genoemd te worden.« De 
arend-schutter weet meestal zelf niet goed, hoe hij tot die eer kwam om gevierd en genoemd 
te worden, want zijn heele heldendaad bestond alleen uit het durven afvuren op een heel 
groot doelwit. En zoools Dr. van Boxberger goed opmerkt: »Wie in de jacht alleen een geld
bron ziel, dien moet eerder aangeraden worden zijn tijd te wijden aan den veehandel. De 
snoevende titel »waidgerechter Jager« kan dan logischer wijze in vpractische ree- of herten-
of hazenkweekero. veranderd worden, en dan is daarmede veel dikker beurs te krijgen. «Dit
zelfde past «mutatis mutandis« op duivenkweekers, die terwille van hun eenzijdige liefhebberij 
de roofvogels willen uitgeroeid hebben! en zich dan schijnheilig noemen (in een Duitsch blad 
heden weer) «zangvogel-beschermingsvereeniging»!! Men moet toch wel nattiur-naief zijn om 
zulke dingen vóór zoete koek op te eten. 

Dordrecht P. J. BQLLEMAN VAN DER VEEN. 


