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de Arabische litteratuur bewijzen, dat ze al meer dan 1300 jaar oud zijn. Niet zoo oud is de 
variëteit; Deglet-noer (= dadel des lichts) de beste van alle dadelrassen. Van deze is 
n. I. bekend dat hij voor 300 jaar is ontstaan, als een toevallige zaailing, in de Algerijnsche 
Sahara te Toegoert ten Zuiden van Biskra. Deze kostelijkste van alle dadels vereischt echter, 
zal hij goed rypen, het extreemste woestijnklimaat, dat alleen diep in de Sahara voorkomt. 
Hij moet, zooals de Arabier zegt, staan met z'n voeten in het water en z'n hoofd in het vuur. 

J. Hs. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Het Naardermeer. — De commissie van beheer van het Naardermeer heeft besloten, een 

stuk, groot ongeveer dertig H. A., volkomen ongerept te laten en daar zelfs het snijden van 
riet en ruigt te doen staken. Tot nog toe werd vrijwel het heele Meer lederen winter kaal 
gesneden, alleen het broedgebied van ile lepelaars niet, want de Vereeniging tol Behoud van 
Natuurmonumenten had een aanzienlijke schenking gekregen, bedoeld als schadeloosstelling 
voor het niet snijden van riet in het lepelaarsstuk. 

Op het oogenblik is het wel is waar met schenkingen droevig gesteld, maar de commissie 
van beheer meent toch, de opbrengsten van die dertig H. A. te moeten offeren in 't belang 
van de plantkunde. Het maaien van riet en ruigt vernielt natuurlijk een menigte kiemplantjes 
en opslag, waardoor de plantengroei ten slotte zeer eenvormig wordt. Het botaniscii reservaat 
is met zorg gekozen en er zal zoo nauwgezet mogelijk boek worden gehouden van het ver
loop van de vegetatie. Te zijner tijd hoop ik er meer van te vertellen. TH. 

De Bontbekplevier op de Hollandsohe kust. — In het boek llcl Vogeljaar van den heer 
Jac. P. Thijsse, wordt gevraagd eens te letten op de Bontbekplevieren. Naar aanleiding daarvan 
kan ik het volgende mededeelen: 

Mijn eerste Bontbekplevier vond ik op den S^" Juni 1910 op het strand tusschen Zandvoort 
en Umuiden, Van uit mijn schuilplaats, bestaande uit een paar oude manden en wrakhoul e t c , 
kon ik den vogel gadeslaan en met zekerheid uitmaken dat het een Bontbekplevier was. 
Pogingen, om den vogel te kieken mislukten. Door deze vondst UMI ik wat meer op plevieren 
gaan letten. 

De Bontbekplevieren zün minder schuw dan de Strandplevieren, meer dan eens was ik 
in slaat een broedende Bontliekplevier tol op 3 ;\ 4 Meter te naderen, soms nog dichterbij en 
zonder eenige beschutting; vlak op het strand liggend, kroop ik dan op mijn buik naar den 
broedenden vogel. 

Vooral met regenachtig of koud weer zijn ze zeer gemakkelijk te naderen en te bespieden. 
Dikwijls zag ik dal de vogels elkaar bij hel broeden aflossen. Ook heb ik opgemerkt, dat de 
Bontbekplevier in de meeste gevallen 4 eieren heeft, terwijl ik nooit een Strandplevler met 
4 eieren vond. Soms zijn de nesten versierd, soms niet. 

Hieronder volgt een lijstje met vindplaatsen en data waarop ik Bontbekplevieren vond; 
10 Juni 1910. Strand tusschen Umuiden en Zandvoort. Nest met 3 eieren, niet versierd. 
5 Mei I9H. Strand benoorden den Noorderpier van Umuiden, twee jongen ( ± 1 of 2 dagen 

oud). De oude van nabij gezien, zoodal een vergissing uitgesloten is. 
5 Juni 1911. Strand Hoek van Holland bij het Noorderhoofd, nest tusschen de nesten 

van dwergsterns. Nest versierd met schelpjes, steentjes en stukjes hout, bevatte toen 1 ei. 
25 Mei 1911. Strand benoorden den Noorderpier van Umuiden. Nest met 4 eieren, niet 

versierd, gelegen in de nabijheid van oen liosje helm. 
28 Juli 1911. Strand onder Castricum. Nest met 4 eieren, één ei aangepikt. 
In Mei en Juni 1912. Verscheidene nesten tusschen Umuiden en Zandvoort. 
28 Mei 1912. Strand benoorden Bergen aan Zee. Nest met 4 eieren, niet versierd. 
27 Mei 1913. Strand bezuiden Zandvoort. Nest met 2 eieren, niet versierd. 30 Mei 1912 

lagen er 3 eieren in. 
Mei en Juni 1914. Verscheidene nesten tusschen Zandvoort en Umuiden. 
24 Mei 1914. Twee nesten op een braakliggend aardappelveld in de duinen onder Zandvoort 

(ten Zuiden). Beide nesten bevatten 4 eieren. Op dit zelfde veld vonden we nog 3 nesten 
van Vischdiefjes (Sterna Hirundo). Nesten versierd met schelpjes. 

Op Tessel heb ik nog geen nesten van Bonibekjes gevonden, anderen wel. 




