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gecontroleerd worden. Wellicht kan een van de in Muiden of Naarden gelegerden van do 
gemobiliseerde lezers dat doen. Trouwens hebben wellicht vele van do onder de wapenen 
vertoevonden gelegenheid om naar Azolla's uit te kijken In de sloten waar ze langs komen, 
Ze zijn kenbaar genoeg om ze zelfs op marset) van kroos en ook van elkaar te onderscheiden. 
Az. caroliniana is de kleine Azolla; die ligt geheel plat op 't water, als een fijn levermosjo, 
de blaadjes met blool oog nauwelijks te zien, sterk vertakt en bijna steeds mooi roodgekleurd 
Om Utrecht algemeen. Zelden of nooit met sporen. 

Az. filiculoides is de groote Azolla. De blaadjes zijn vele malen grooter, met het bloote 
oog zeer goed te zien (een paar mM. lang) en zeer dicht opeen. De plantjes liggen niet plat 
op 't water maar geven een ruige, rulle bedekking en zijn meer groen dan rood. Middelpunt 
van verspreiding tusschen Haarlem en Leiden. Geregeld met sporen. 

Wellicht is het onder het marcheeren een geschikte en zeker wel geoorloofde afleiding 
eens op de sloten te letten, of er Azolla op ligt en zoo ja, welke soort. Het is nu nog de 
goede tijd er voor, zoolang het niet te hard vriest. 

Men lette vooral ook eens op hun gedrag in die streken waar de telde soorten te ver
wachten zijn: tusschen Amsterdam en Utrecht bijv. 

Verleden jaar hebben we reeds een paar waardevolle opgaven kunnen geven. Wellicht 
is er nu gelegenheid om tot oen meer volledig overzicht van de verspreiding te komen, nu 
een groot aantal van onze lezers uil de groote steden noodgedwongen over de verschillende 
vestingen van hel land verspreid liggen en nu een bericht naar ons van een militair zelf geen 
postzegel hoeft te kosten. .1. HEIMANS. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
NATUURBESCHERMING. 

No. S4 

De menach lal wèl eon verdwaalde hond voeren, of 
een vagabondeerende huislooze, en de Int schmtc ran tie 
fic'hf'i'lr natuur ilüor tlrn inensrh [irnilroihirrcrttr kat 
verzorgen en vertrortrlfn, maar zoodra een natnnrvogel 
eenige aanspraak maakt op's menschen voedselvoorraad, 
is de ïwaarato straf voor hom nog niet erg genoegt 
Hoe komt daU KORHUSH. 

Indien er een vogel in een tuin komt, zegt dezelfde schrijver In bet nog steeds voor mij 
liggende, voorheen genoemde werk, wordt hij reeds terstond met achterdocht gadegeslagen, 
véél meer dan de, tegen de beschikking van de natuur in, hier levende kat (als menschen 
kallen verkiezen te kweeken. te houden of te laten vermcrnlercn, hehoorden zij ze steeds in 
huis te houden, en niét rond te laten loopen) die een ware natuurplaag is; en als een vogel 
enkele erwten, bessen of andere vruchten wegneemt, moet hij zich gelukkig prijzen indien 
hij er met het loven afkomt! Allo diensten, die zoo'n vogel verder tewezen heeft en nog zal 
bewijzen, worden dan letaal uit hot oog verloren, door dat ééne idee, dat hij óók enkele 
vruchten van menschelijk bezit zich heeft uitgekozen als voedsel! En hoe gemakkelijk zou 't 
bovendien zijn dezen door menschelijke schuld tvruchtenhongerigenvi vogel zijn weggenome» wilde 
vruchten weer terug te bezorgen, (zooals ik de vorige keer reeds opmerkte) door er hier en 
daar zulke planten tusschen te zetten. Dat helpt véél meer dan de beste vogelrcrsclirikker. 

De schrijver wijdt ook een paar groote hoofdslukken vol met mededèelingen van proeven, 
aan het feit, dal het tot nog toe oen foutieve bewering is in de litteratuur dat alleen koekoeken 
harige rupsen eten. Allerlei vogels eten met graagte, en in groote. hoeveelheid deze rttpsen. Over 
het wederzijdsche aflossen van vogelgrocpen bij insectenjaebten zegt hij; Wanneer door 
een of andere reden, de nuttige vogels in onvoldoende aantallen aanwezig zijn, dan nemen de 
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insecten dadelijk too, maar in zulke gevallen heeft de natuur nóg één redmiddel bij do hand 
om de menschelijke onnatuur te verbeteren: de veldbewonende vogels worden dan bijgestaan 
in hun werk door de strand-, moeras-, boomgaard- en tesclivogels. Een dergelijke dienst 
wordt dikwijls gereciproceerd aan de bosch-, boomgaard-, en moerasvogels door de eerst
genoemde veld vogels, wanneer het dear weer geldt allerlei rupsen- of andere plagen den kop 
in te drukken.!) 

liet. is zèèr twijfelachtig, of zonder vogels hel gras zou kunnen groeien; want larven van 
één soort kunnen, indien ze niet door vogels ijverig gezocht worden, gemakkelijk alle gras-
worlels der weilanden verwoesten. Do larven van verschillende insectensoorten zijn, zonder 
vogels, in voldoende aantallen aanwezig, om alle planten boven den grond te vernielen. Laat 
men de vogels maar kalm begaan, en bun aantallen onverkleind, dan heeft de landbouwer 
geen enkel kunstmiddel noodig. 

Door boomen te kappen, stompen te ontwortelen, en te verbranden, onderhout te ver
wijderen, vernietigt de mensch de natuurlijke schuilplaatsen en nestgelogenheden, benevens 
de voedselbronnon der vogels. En, last nol least: de vogels in betrekking met de zoogenaamde 
«onkruid«-planten. Het meeste land is vol van deze planten, waarvan het zaad 5-7 jaar zijn 
kiemkracht behoudt, zoodat zij zich altijd ineens op een stilliggenden akker vertoonen en 
zich spoedig op naburige landerijen verspreiden. In den strijd van den mensch tegen deze 
planten kunnen de vogels van veld en tuinen van zéér veel dienst zijn. Een groot aantal van 
deze vogels voedt zich groolendeels met zaden van zulke planten, en vele bestaan bijna geheel 
alléén van zulke zaden gedurende herfst, winter en begin voorjaar. De hoeveolhold dier zaden, 
die jaarlijks door vogels wordt gegeten is buiten berekening groot. Waar zaadetende vogels 
talrijk zijn, krijgen zij bijna alle zaden van zekere planten in hun macht; en indien de land
bouwer moeite doet, om de vogels te lokken en te beschermen, zullen zij voor hem een groote 
hulp zijn in hel probleem van onkruidbestrijding. Gedurende koud weer proppen vele vogels, 
die in de buurt van boerderijen leven, zich letterlijk vol met allerlei onkriiidzaden,zoodat hun 
maag en krop bijna tot de keel er mee gevuld is. 

Volgens Dr. Judd zijn de hoofdzakelijke vertegenwoordigers van de planten, wier zaden 
in zóó groote menigte door vogels gegeten worden dal ze daardoor zich niet kunnen verme
nigvuldigen, voor Amerika: Setarla of naaldaar, Ambrosia, Polygonum of dulzendknoopsoorton, 
Panicum of vingergras, Chenopodlum of ganzevoet, e tc , alle ook Nederlandsche planten. 
Maar dit zijn natuurlijk slechts enkele. Evenzoo eten ze de zaden van de volgende voor den 
boer schadelijke planten: distel, tandzaad, Sonchus of mclkdistel, paardebloem, lactuca 
of sla, zuringsoorten, Gynodon of hondsgras. Bubussoorten, boningklaver, Teunisbloem, vogel-
muur, klaverzuring, weegbree, wolfsmelk en vele andere meer. 

Dordrecht. P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN. 

(Wordt vervolgdj. 

' ) Eén duif wier maag onderzocht werd, bevatte 9200 schailelijh' zaïtm! Professor Forbush schat dat 30 pestvogels 
90000 schadelijke insecten in 1 maand eteo. Dit is, volgens Forbush een getoil vèr beneden de werkelijkheid. 

»Van alle vogels die voor de boomteelt voordeelig zijn, zoowei wat bosch als boomgaard betreft, zijn spechten de 
allernattigntf. De waarde van hun werk in geld uit te drukken is wegens de hoogo getallen, onmogelijk, maar een 
zorgvuldige studie van hun voedsel zoowel in de vrije natuur als in 't laboratorium heeft veel mooie feiten van 
practisch belang aan 't licht gebracht,» (Real: Food of the Woodpeckers. Bulletin 37, 1911). 

Geen enkele vogel, met uitzondering misschien van de kraai, is door zulk een onbillijk oordeel getrollen geweest 
als juist de specht. Het nut is JV priori al in 't oog springend als men denkt om hetgeen Mc. Atee zegt: »Daar de boom 
van groot belang is voor 't leven van de specht, is de specht ook van groot belang voor 't leven van de booma 
(Bulletin 39). 

Landsalamander. — Mijn jongste zoontje ving in Juni in een bloemkwoekerij alhier een 
landsalamander; vermoedelijk was dit diertje met een bezending bloemen uil Nizza hierheen 
gekomen wat natuurlijk niet meer uit te maken viel. Is de verschijning op zich zelf genomen 
in ons land geen bijzonderheid'? 

S. H. JAKMA SR. 

Ongetwijfeld zijn de landsalamanders, die hier en daar bij tijd en wijle in ons land zijn 
waargenomen op de een of andere wijze aangevoerd, 't Is nog niet gebleken, of dergelijke 
pothootdsalamanders stand houden. 

TH. 


