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en de bessenspanrups ("Abraxas grossulariatnj, welke door den burgemeester in overleg met 
het Hoofd van den Pbytopathologischen Dienst, en van de Commissie van Advies voor den 
Phytopathologischen Dienst voor 1 December van elk jaar ter openbare kennis zullen worden 
gebracht». Er bestaat alle kans, dat de getroffen regeling afdoende zal zijn: door den dwang, 
die op deze wijze op minder voortvarende of zelfs onwillige telers kan worden uitgeoefend, 
is men nu van een krachtig doorgevoerde bestrijding op alle perceelen verzekerd, iets wat 
bij het bestrijden van schadelijke insekten en plantenziekten van het grootste belang is. 

«Het andijvierol, veroorzaakt door Marssonin Panaltoniana Berl.«, is het onderwerp van 
het daaropvolgende artikel van de hand van Prof. Dr. J. Bitzema Bos. 

In October werd deze ziekte, die ook slaplanten kan aantasten, op tal van plaatsen in 
het land geconstateerd, soms in zoo hevige mate, dat de schade aanmerkelijk was; in een 
geval gingen zelfs 5000 naast elkaar groeiende andijviekroppen geheel verloren. Eerst op de 
buitenste, later ook op de hoogere bladeren vertoonen zich kleine gele of bruine, soms tot 
strepen samenvloeiende ingezonken vlekken, waarop de inwendig in het blad woekerende 
zwam hare voortplantingsorganen vormt. Daar de onderste bladeren het eerst worden 
aangetast, veronderstelt do schrijver, dat de besmetting van den grond uilgaat, en daarna 
door regen, wind, slakken en insekten verder verbreid wordt; evenwel zijn er ook aanwijzingen, 
die pleiten voor de mogelijkheid van overbrenging met het zaad. Bij vochtig, niet te koud 
weer gaan de aangetaste bladeren in rotting over, waarop niet zelden ook rottingsbacteriën 
worden aangetroffen. 

Ter voorkoming van de ziekte worden een aantal maatregelen opgesomd, die er voor
eerst op berekend zijn besmetting van den grond van de zieke planten uit en ten tweede 
besmetting van de planten van geinfecteerden grond uit te voorkomen. Verder wordt aange
raden, de eerst aangetaste planten te verwijderen en de andijvie van een perceel, waarop 
de ziekte voorkomt, zoo spoedig mogelijk te oogsten. 

Het vierde en laatste artikel is eene bespreking van het onlangs verschenen werkje: 
«Ziekten en Beschadigingen der Tuinbouwgewassen» door M. v. d. Broek en P. .1. Schenk 
(Groningen, J. H. Wolters). Prof. Bitzema Bos spreekt een over het algemeen gunstig oordeel 
over hel werkje uit, waarin »de belangrijkste voor de tuinbouwgewassen schadelijke dieren 
eh de belangrijkste ziekten dezer gewassen op degelijke en toch praktische, maar vrij 
beknopte wijze worden behandeld.» Dat enkele opmerkingen gemaakt moesten worden, is bij 
een werk als dit eerste handboek over de ziekten en beschadigingen der tuinbouwgewassen, 
wel onvermijdelijk, trots die opmerkingen hebben de schrijvers volgens Prof. B. B. een ver
dienstelijk werk geleverd en hebben zij zich in het algemeen goed van hun taak gekweten. 

RAPPORT 
der Afd. Zwolle van de Ned. Nat. Hist. Vereeniging betreffende den Vogelstand in 't 

Engelsche Werk. October I9J5. 

I'AKIKN tijd geleden verzocht ik de Bedactie van I). L. .V plaatsing voor een 
uittreksel uit bovengenoemd rapport. De reden voor deze vraag was tweeledig. 
Ie. 't Feit, dat 't tijdschrift, 't welk in zoovele kringen gelezen wordt, mee 
kan helpen de idee vogelbescherming te verbreiden, en ten 2e. een reden, 
minder algemeen n.1. 't opwekken van personen en vereenigingen, desgelijks 
te doen, of beter. 

Het voorbeeld van den heer Wolda heeft onze Afd. der N. N. H. V. opgewekt systematisch den 
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Vogelstand in 'I Engelsche Werk na te gaan. Daarvoor werd in 't voorjaar van 1915 uit de 
Afd. een Commissie van vijf leden aangewezen, met de opdracht haar arbeid vast te leggen 
in een rapport. Een jaar te voren had onze afd. reeds geadresseerd aan den Baad dei-
Gemeente, met 't verzoek nestkastjes te hangen in 't Engelsche Werk, vooral met 't oog op 
't gemis van broedgelegenheid voor de holenbroeders. Met dit onderzoek hoopte ze dat 
verzoek moreel te kunnen steunen. Van de Autoriteiten mocht de Commissie alle mogelijke 
medewerking ondervinden en 't eerste resultaat is, dat op deze begroeting een post is uit
getrokken tot 't plaatsen van uestkastjes in 't Engelsche Werk en deze geplaatst zullen 
worden onder ons toezicht en controle. 

Hoe onvolmaakt de moeitevolle arbeid onzer commissie ook moge geweest zijn, hoe 
terneerdrukkend ook op haar gewerkt moge hebben, de — 'k zou haast zeggen — stelsel
matige uithalerij van allerlei vogelnesten; een resultaat is verkregen; een resultaat evenwel, 
dat een treurig beeld geeft van 't vogelleven in 't Engelsche Werk. 

Toch is 't Engelsche Werk èn om zijn ligging èn om zijn inrichting een dorado voor de 
meeste vogelsoorten, 't Bezit boomgroepen van alle soort, struikpartijen, vooral gevormd door de 
zoo uitermate geschikte broedplaatsen voor tal van zangvogels — de kopheesters; veel onderhout 
met tal van wilde slingerplanten en hoogopgaande kruiden en niet te vergeten veel water. 

De Commissie stelde zich tot taak: 
1°. uit te maken, welke vogelsoorten in 't Engelsche Werk voorkomen en welke daarvan 

broedvogels zijn; 
2°. Zooveel mogelijk allo nesten te controleeren, om een nauwkeurig overzicht te krijgen 

over de geschiktheid van 't Engelsche Werk als broedterrein, de aantallen broedsels, die 
gelukken en mislukken, de oorzaken der nestverstoringen; 

3°. Zoo noodig maatregelen te beramen, om den toestand voor de vogels in 't Engelsche Werk 
gunstiger te maken en tot de autoriteiten 't verzoek te richten, om die maatregelen te nemen. 

Om deze taak af te werken, werden haar faciliteiten toegestaan, omtrent 't betreden van 
grasvelden en boschperken. Ze heeft daar natuurlijk een ruim gebruik van gemaakt, en om 
zoo min mogelijk aanstoot te geven, haar werk gedaan in de vroege morgenuren tusschen 
6 en 8, een enkele maal reeds om 4 uur. Op z'n Indiaansch dikwijls, achter elkaar, de laatste 
zooveel mogelijk 't spoor onkenbaar makend. De waarnemingen loopen over een tijd van 
81 dagen (14 April—3 Juli). 

De resultaten zijn vastgelegd in kaarten en tabellen. Ze hoopt haar arbeid eenige jaren 
voort te zetten en zoo te komen tot een vrij volledig overzicht over 't vogelleven van éen 
scherp begrensd gebied. 

«In vogelvlucht» gezien lijkt 't Engelsche Werk een uitstekend vogelterrein; slechts voor 
2 groepen vogels, die elders tot de gewone parkvogels behooren lijkt 't ongeschikt: 1°. voor 
de holenbroeders. 

Goed verzorgd wandelpark als 't Engelsche Werk is, wordt zooveel mogelijk tegengegaan 
't vormen van holen door 't inwerken van de natuur. Komt er toch zoo'n boom, dan wordt 
hij gekapt, tot meerder nut van 't park, maar tot schade der holen broeders. 

2°. voor de watervogels: Dit lijkt wat absurd, als men weet, dat zich door 't Engelsche 
Werk een mooie vijver slingert. Doch deze is te mooi, d.w.z. te glad langs zijn oevers. 
't Totaal gemis aan hoogopgaande waterplanten, irissen, riet enz. is hier natuurlijk de oorzaak. 
Om die reden wordt hier 't waterhoentje gemist, dat in de omstreken van de stad in tal van 
slooten 't heele jaar voorkomt. 

Nagaande de lijst van vogels waargenomen in 't Engelsche Werk brengt geen soort het 
tot 't praedicaat veel. 

Opmerkelijk zijn de aantoekeningen: hoomkruiper: in 't vroege voorjaar tamelijk veel, 
later heel weinig; boomklcvcr idem; koolmees weinig; zwarte mees, heel weinig, zwarlkopmees 
idem; staartmees idem. Behalve de slaartmees zijn 't holenbroeders. 
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De onderstaande lijst van nesten is lang niet volledig: 't afzoeken der boomkruinen is 
niet mogelijk; de eilandjes zijn vrijwel ontoegankelijk, en dikwijls waren anderen ons voor 
geweest: en ten laatste zijn er natuurlijk nesten, die ontsnapten aan onze waarnemingen. 

De conclusies, waartoe de Commissie kwam bij de gecontroleerde nesten, zijn daarom bij 
eenige voorzichtigheid wel uit te breiden tot de nesten in 't algemeen. 
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Is dit resultaat tamelijk ongunstig, bij nader bekijken wordt 't eer slechter dan beter: 
nooit heeft een der leden ivaargenomcn, dat een nest jongen uitvloog, genoteerd werd 't als 
uitgevlogen als dit volgens den inhoud van 't nest, ontwikkeling der jongen waarschijnlijk was. 
Voorbeeld: 8/(, Vogel broedt op 5 eieren, "/g Vogel broedt of koestert jongen (niet opgejaagd). 
"/» •* groote jongen: de ouden voeren. ai,/6 Nest leeg, met veel sporen van bewoning, onbe
schadigd, omgeving niet verstoord. Heeft echter een «vogelliefhebber» tusschen "Z, en "'/g de 
jongen uitgehaald, dan is 't ten onrechte aldus genoteerd. 

De uitgehaalde nesten hebben we gekend: in aanbouw, met eieren of jongen. Bij eenigen 
twijfel, of 't nest wel uitgehaald was, heeft de Commissie genoteerd vermoedelijk uitgehaald. 

Bij 't berekenen van 't resultaat iu 0/0 heeft ze elk nest der 2e kolom 1 punt gegeven, 
dat van de 3e. 4e, 5e kolom resp. "/̂  1li en 0 punt. 't Zoogevonden gunstig percentage is 
eer te hoog dan te laag. Hoogstens '/s v a n t ' e vogelbroedsels komt in 't Engelsche Werk 
terecht. Dit komt overeen met de weinige jonge vogels gezien buiten 't nest. De oorzaak 
hiervoor ligt in nestverstoringen. Natuurkrachten, als oorzaak, werden niet waargenomeni 

De verstoringen kwamen van den mensch en de kat, voornamelijk van den eersten, die 
naar bleek dikwijls even stelselmatig een terrein afzocht als de Commissie. En dat bij vrij 
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scherp politietoezicht vooral in de eerste maanden slechts twee processenverbaal zijn opgemaakt 
tegen een paar jongens en dat geen der commissieleden, ooit een verstoorder betrapte, kan 
illustreeren de slimheid waarmee ze te werk gaan. 

Van do 63 uitgehaalde nesten, komen vermoedelijk 46 op rekening van den mensch, 7 
op die van de kat, terwijl van een 10-tal de oorzaak onbekend is. De mensch is de hoofd
schuldige, doch vast gelooft de commissie, dat de kat meer verstoringen op zijn rekening 
heeft dan boven aangegeven is. In alle stadia zijn de nesten uitgehaald, half klaar, klaar, met 
eieren, met zwaar bebroede eieren, met jongen. 

De nesten, die vooral door menschen worden verstoord, zijn die van 1/ï—3M. hoog in 
kopstruiken, ze betreffen dus vooral: heggemusch, winterkoning, lijster, gieteling, grasmusch, 
vink en vliegenvanger. 

De kat maakt zich vooral meester van grondnesten en dat ze er in 't rapport zoo goed 
afkomt, vindt vooral z'n grond in 't geringe aantal dier nesten door ons gevonden. Er moeten 
er, naar de vogels gerekend, meer zijn geweest. Er is woningnood in 't Engelsche Werk voor 
de holenbroeders: boomkruipers, boomklevers, verschillende meezen zijn er in den winter en 
't voorjaar veel. Gedurende den broedtijd weinig of niet. 

In de buurt waar lanen met holen zijn, waren ze den heelen zomer te volgen. Gecon
stateerd werd dat meezen, die elders nestelden, hier hun materiaal haalden. Ook de gevonden 
meezennesten vertelden van woningnood. De eenige koolmees in een holletje aan den voet 
van een iepenstam; een. pimpeltje in een gaatje aan den voet van een stammetje uitgehaald 
door een kat; andere zeer laag boven den grond, zoodat ze gemakkelijk te bereiken waren. 

De commissie vond dus dit voorjaar in 't Engelsche Werk: 1°. Het aantal holenbroeders 
is gering; een deel trekt bovendien nog weg tegen den broedtijd. 2°. Die welke blijven 
broeden, nemen alle mogelijke holten in bezit, ook zeer onveilige gaten en spleten. 3°. In 't 
algemeen zijn de nesten in boomholten tamelijk veilig; waren er vele en veilige gaten aan
wezig, dan zouden de meezen enz. van katten en menschen weinig te vreezen hebben en 
zich vermoedelijk sterk vermenigvuldigen. Ook schonk de commissie haar aandacht aan de 
middelen ter verbetering der verschillende misstanden. 

a. Woningnood. Voor de holbewoners: nestkastjes; voor watervogels: lisch en riet. Anders 
is 't Engelsche Werk in uitstekende conditie. 

h. Kattenplaag. Een moeilijke zaak is 't zeker een publiek park kattenvrij te maken of te 
houden. Een waarschuwingsbord met: ttoshepende katten worden doodgeschoten«, zou zeer 
zeker ellect hebben. 

c. Nestverstoring door den mensch: Deze kwestie is verreweg 't moeilijkst. Hier zijn de 
gegevens 't minst volledig, de commissie weet zelfs nog niet, wat voor menschen 't vooral doen. 
Helpen zou strenger toezicht der politie, met bijv. bekeuringspremie: verder agenten naar 't 
Engelsche Werk sturen op surveillance, die zelf wat voor vogels voelen; en ook 't aanstellen 
van tenminste één onbezoldigd rijksveldwachter onder de tuinknechts. 

Hiermee is echter 't kwaad nog niet bestreden. «Wij gelooven, dat er heel veel minder 
baldadigheid van allerlei soort, straatschenderij en nestjesuithalerij, zou zijn, als elke school
jongen en elke groep fabrieksjongens in vrije uren aan sport kende doen, en daartoe 
gelegenheid en opwekking kreeg,* schrijft de commissie. 

En verder; «de onderwijzer, die liefde voor de natuur heeft, die daarvan laat doorstralen 
in zijn lessen, doet meer voor de vogelbescherming dan 10 politieagenten. 

«De simpele kwestie van de nestverstoringen in 't Engelsche Werk is dus in den grond 
een sociale kwestie en een paedagogische. Als enkelen er toe mochten komen hun hulp te 
verleenen bij dit groote werk, zullen wij onze moeite ruim beloond achten.» Met dezen wensch 
eindigt de commissie. Ik voeg er dezen bij: Leidt de aanslaande onderwijzers zoo practisch op, 
dat. ze liefde en respect voelen voor de natuur. Hun latere leerlingen nemen deze van hen over. 

N. B. 't Rapport is bij den secretaris der Afd. te verkrijgen a 25 cent. 
Zwolle. - B, G. RUTTINK. 


