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werden vermoord om de dames te vereeren met poeder-donsjes!! O! gruwzaam soort van 
beschaving! waartoe brengt ge een mensch! Maar het allervreeselijksto van al deze natuur
vernieling was wel het feil dat een reusachtige zaal alleen gevuld was met enorme balen vol 
Rhea-veeren alle (volgens den eigenaar zélf) van in 't wild vermoorde vogels. Volgens des 
eigenaars opgave waren er 60,000 fei/o's, bijna 60 ton! Gedurende een halfjaar waren er 
3420(3 kilo's veeren, dus over 34 ton, uitgevoerd. De markten te Buenos Aires waren voorts 
overvol met. geschoten strandvogels; manden en manden vol schoone Tanagers (vinkachtige 
vogels) en andere zangvogels zag men slaan. En om de prachtige witte reigers totaal uit te 
kunnen moorden, vergiftigen de edele handelaars de visschen, en verspreiden die vergiftigde 
visschen bij tonnen en tonnen vol. Deze methode wordt door die heeren sneller en gocd-
kooper nog gevonden dan schieten! Aldus sterven de reigers, ooievaars, gieren, opossums, 
dagelijks bij duizenden. Welke idealist durft nu nog moreel den mensch teschouwen als de 
glorie van 't heelal, het toppunt van de rij der levende wezens'? Waar we hem ook aan 't 
werk zien, 't zij onder de menschen, 't zij in de natuur, overal verricht hij handelingen die 
we goddank! nergens elders onder de levende wezens aantreffen. Er is, toch wel een hééle 
groote kloof gekomen tusschen mensch en natuur l 

Dr. Knauer zegt in »Der Niedergang unserer Tier-und Pflanzenwelto. (Thomas, Leipzig 1. 
M.): «Zoo woedt .de mensch op misdadige wijze tegen de dieren en betaalt dèn reuzen-
sommen voor de rest van zijn slachtoffers» en hij heeft het heusch niet zoo volledig verkeerd 
ingezien!! 

De Fortnightly Review geeft cijfers üit catalogi van énkele handelaars in vogelveeren fin 
3 jaar 8700 paiadijsvogels, 22000 kroonduiven, 24000 kolibri's, 23000 zeezwaluwen, 162000 
ijsvogels, 1200 emu's, 4500 condors etc. etc.) en daar de handelaars thans niet meer de 
publieke opinie over hun handelingen durven te trotseéren, hebben ze besloten, zegt dit blad, 
om de moordstatistieken geheim te houden! Fraai, nietwaar? 

Dordrecht. P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Errata. — In De Levende Natuur XIX, blz. 192, staat over Wit Slangenkruid: «in alle 
tijdperken van den bloei uit». Dit moet zijn: «in alle tijdperken van den bloei wit». 

Rijswijk. P. VAN MEURS. 

Azolla. — Naar aanleiding van de «oproep» omtrent de Azolla verspreiding (Januari
nummer D. L. N.) kan ik mededeolen, dat ik van 1879 tot 1885 geregeld in Noord wijk kwam en 
daar in 1880 de kleine Azolla opmerkte en toen door informatie te weten kwam dat ze uit 
Leiden was ontsnapt. De groote soort, die minder rood is, maar op groen schuim lijkt, heb 
ik daar toen nooit gezien, maar eerst veel later in de Singels van Haarlem voor 't eerst. Dat 
is nog geen drie jaar geleden, in 1912. 

Russum. F. VAN EEDEN. 

Hoe staat het met onze ooievaars. - - In verband met den oorlog is het misschien van 
belang na te gaan of de ooievaars dit jaar later dan gewoonlijk op hun nesten terugkeeren. 
Er is een breed gevechtsterrein waar ze overheen moeten. Bij Bordeaux verongelukten 
indertijd vele Nederlandsche ooievaars. (Zie Schlegel, De Dieren van Nederland). Telling van 
't aantal nesten in Nederland lijkt mij ook van belang. 

Ik verzoek daarom aan allen, die in de gelegenheid zijn een ooievaarsnest gade te slaan, 
mij te willen antwoorden op de volgende vragen: 

1°. Wanneer kwamen de ooievaars dit jaar op hun nest aan'? 2°. Op welke data in vorige 
jaren'? 3°. Waar bevindt zich het nest'? Hoeve, boerderij of buitenplaats, gemeenteen provincie? 
4°. Waarop is het nest gebouwd? Paal, boom, schuur, schoorsteen enz. 5°. Zijn er nesten bekend, 
die geregeld bewoond werden en dit jaar niet? 6°. Zijn u nieuwe bewoonde nesten bekend? 

Den Haag, Daendelstraat 26. A. M. L. RÜMKE. 

Het eerste kievitsei.— 17 Maart is hier, voorzoover mij bekend, het eerste kievitsei gevonden. 
Moordwijk. JAN VERWEY. 

Walvischbaarden. — Ook in gewone tijden komen wel walvischbaarden langs onze kust 
voor. Ik vond 27 Juli 1914, dus kort voor het uitbreken van den oorlog aan het strand te 
Noordwijk aan Zee een bundel baleinen. Omstreeks die dagen zijn ze door een kennis van 
me te Scheveningen gevonden. 

Zwolle. Dr. W. P. A. JONKER. 

Branchlpus. — Branchipus zwemt weer in massa in zijn gewoon terrein. Hij schijnt dus wel 
een permanente verschijning in deze streek te wezen. 

Nuland. F. .1. VAN PINXTEREN. 


