
280 DE LEVENDE NATUUR. 

en handelaars in opgezette dieren streng onder controle geplaatst worden. Zij dragen veel 
bij tot verarming van onze fauna.» 

Men staat voor de uitgeroeid wordende natuur met weemoed iu 't hart, dat er nog altijd 
menschen zijn, die de parlij opnemen van een razend soort civilisatie, en deze wandaad, 
«cultuur» noemen. In waarheid behoorden staa<smaatregelen tegen- dergelijke handelingen 
genomen te worden en die houding behoorde «cultuur» te heeten zegt de redactie van de 
«Bliitter für Naturschntz». Dezelfde redactie klaagt te recht over een nieuwe razernij van 
velen: n. 1. hel schieten op meerkoeten, alleen uit pleizier, waarbij toegegeven wordt dat ze 
nergens schadelijk zijn! Eén van dit soort geciviliseerden beroemt er zich op dat er in één 
jaar op één meer, kleine 500 (vijfhonderd !) neergeschoten zijn. 

En wat zegt ge van de officieele jachlopgave (1 Febr. 1913 lol 31 Jan. 1914) uit Hongarije 
en Kroatië en Slavonië: 181 gemzen neergeschoten, 112 moeflons, 677 Auerhanen, 273 kor-
hoenders, 5856 hazelhoenders, 147483 kwartels, 6457 rallen, 20457 wilde ganzen, 99156 eenden, 
20715 meerkoeten, 1477 steenpalrijzen, 3860 waterhoentjes, 1195 groote trapganzen, 69dwerg-
trappen, 87 kraanvogels, 39359 houtsnippen, 15147 watersnippen, 48628 houtduiven, 16826 
kramsvogels; 169 beren, 4819 dassen, 877 vischotters, 44 lynxen, 291 wolven, 56968 vossen, 
5250 marters, 24043 bunzings, 53421 wezels, 10057 valken, 13556 sperwers, 22822 buizerden, 
51326 torenvalken, 6746 kiekendieven, 22232 haviken, 9779 Uhu's, 20232 andere uilen, 2472 
meeuwen, 261 raven, 448126 kraaien, 215799ekslers, 31599 vlaamsche gaaien, 16441 klauwieren, 
6968 reigers, 567 roerdompen, 4274 duikers, 1849 fuuten, enkele duizenden gieren en arenden, etc. 

En luister nog even: Hongarije bezit sedert tal van jaren een vogelbeschermingswet, volgen.s 
welke het schieten van vogels verboden is, evenals het uithalen van nesten en eieren; evenzoo 
Kroatië, en als speciaal aangegeven beschermelingen staan vele van boven opgenoemde 
soorten!! En dat Hongarije is het land waar de groote Olto Herman (laatst helaas overleden) 
leefde en werkte! Is bet niel broodnoodig dat dergelijke schanddaden over geheel Europa 
gepubliceerd worden? Op een andere plaats vind ik eén lijst van jachtsuccessen in 't vor
stendom Pless: daarop komen o.a. voor-. 4 arenden, 10 valken, 23 ooievaars, 500 kleinere roof
vogels, ongeveer 3000 kleinere vogels in één jaar. Fiirslenstein geeft op voor 1 jaar o. a. 21 
valken, 200 roofvogels die geen valken waren. Het is wel zéér zacht gezegd van Ligthart: 
«De macht is aan de middelmatigheid. En eerst als de wijsheid der wijzen zoozeer van haar 
kracht en frischheid heeft verloren, dat ze door de middelmatigen kan worden begrepen en 
gegrepen, eerst dan vindt ze ingang en verbreiding. Maar dan is ze allang van levende waar
heid dooie conventie geworden». 

Dat gaat helaas ook zoo met het prediken over de schoonheid en onmisbaarheid van de 
natuur. Een volgende keer over veerenvrouwen en vrouweveeren. 

Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Goud-Baars, -r In hel Aquarium van Artis te Amsterdam is op het oogenblik een groote 
zeldzaamheid onder onze inlandsche visschen te zien, n.1. een Goud-Baars. Het is een jong 
exemplaar van de gewone rivierbaars, maar prachtig goud-kleurig. Vooral de onderhelft vau 
't lichaam en de vinnen zijn fraai oranje als van de mooiste goudvisschen. De rugkant heeft 
nog zwarte vlekken zooals dal bij sommige goudvisschen ook voorkomt. Van de zwarte dwars-
streepen is niets meer te bespeuren. In alle andere opzichten is het dier geheel en al een 
gewone baars. Deze afwijking moet heel zeldzaam zijn. Misschien is er onder onze lezers een 
ervaren visscher die er meer van gehoord heeft ? J. Hs. 

Mobilisatie-wee. — Uit een vandaag ontvangen brief van den Voogd van 't eiland Bottuni 
blijkt, me, dat tot mijn groot leedwezen de aldaar gedetacheerde 135 matrozen der Kon. Ned. 
Marine den eens zoo rijken vogelstand van het eilandje absoluut vernield hebben. Toxopei'ls, 
de Voogd, schrijft, dat in hel afgeloopen seizoen or niel één enkel ei is uitgekomen! 

Ik kan geen woorden vindon, om mijn diepen afschuw over dit vandalisme uit te drukken. 
Ook den vogelvrienden treft de gruwelijke oorlog zwaar. 
Wageningen. A. B. WIGMAN. 
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Verkade-plaatjes No. 59 van hel «Naardermeer» (het Elsenhaantje) in ruil tegen «Naar-
dermeer» No. 78 (brasem) of tegen twéé plaatjes uit «Zomer» (ter keuze uit 13 verschillenden) 
of tegen drie plaatjes uit «Zuiderzee» (ter keuze uit 45 verschillenden). Nader per correspon
dentie — Adres: W, H. de Beaufort, Maarn, W. 


