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breed. Basis breed. Tentakels priemvormig. In Noordzee Cylista viduata. De buitenste 
tentakels lang, doorschijnend wit. Kleur, olijfbruin, geelbruin met lengtestrepen. 

6. Heliactis bellis. Kleur geel—lichtrood. Lichaam leerachtig. De lichaamswratten 
die in lengterijen staan nemen naar onder in grootte af. Tentakels talrijk. Basis breed. 

7. Adamsia rondeletii en palliata. Adamsia rondeletii is i 9 cM, hoog, 4 cM, breed, 
Veel witte tentakels, klein en kegelvormig. Wordt meestal op hermietkrabhuisjes aange
troffen, Leeft met deze krabbensoort in symbiose. De Adamsia's moeten om den anderen 
dag gevoederd. De kleur van het dier is geelwit met min of meer donkere strepen. 

8. Gegroefde zeeanemoon (Anemonia sulcata). Kleur lichtbruin—groenachtig. Vang-
armen lichter. Lichaam 10 en tentakels 15 cM. ± 200 voelers. Aan den bovenrand een 
krans wratten. Niet aanraken bij het voederen, anders wordt het stokje dire kt vastgegrepen 
en zou men het dier moeten vernielen. 

Niet al de hierboven genoemde soorten zijn dus geschikt voor aquaria zonder doorluch
ting. Maar voor wie wel doorluchtingstoestellen heeft en desnoods verwarming zijn al deze 
soorten uitstekend bruikbaar. 

Nu blijft er nog een zeer groot bezwaar over. Hoe komen we aan zeewater. Voor wie dicht 
aan zee woont is dit gemakkelijk genoeg. Degenen die hiervoor een kleinigheid over hebben 
raad ik aan er eens over te schrijven met den directeur der vereeniging „Actinoloba Dian
thus", adres: Neptunusstraat 142. Scheveningen, nl, den Heer Groeneveld. Aan dit adres 
kan men voor alle mogelijke zeewateraquariumbehoeften terecht. Voor het overige bestaan 
er nog recepten voor kunstzeewater, T H , J. BROUWER, 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
A Propos du Coucou! — De heer Burdet heeft onlangs een nieuwe observatie gedaan, 

aangaande het gedrag van den jongen Koekoek, Hij constateerde, dat de koekoek zelfs 
bij aanwezigheid van de pleegmoeder, de jonge roodstaartjes uit het nest werkte, terwijl 
de pleegmoeder geen enkele poging aanwendde, om deze daad, die onvermijdelijk den dood 
van haar jongen, tengevolge moet hebben, te beletten, 

Is het gewetenloosheid of onmacht? vraagt de heer Burdet, 
Misschien kunnen enkele observaties, welke ik bij tamme duiven verrichtte, hierover 

eenig licht verspreiden. Het komt n,l, nog al eens voor dat een duif, bij onhandig verlaten 
van het nest, daaruit een jong laat vallen, en als men het dan niet kort daarna op z'n 
plaats brengt, zal het ongetwijfeld van kou en gebrek omkomen, want de oude duif zal 
geen enkele poging aanwenden, om haar kind in het nest terug te brengen; wat toch zoo'n 
geringe moeite zou zijn, daar het nest slechts plm, een dM, hoog is. Moet dit gedrag nu 
aan onverschilligheid of aan onmacht worden toegeschreven? 

Onverschilligheid is het stellig niet, want als men bij een duif tracht een jong onder 
haar weg te nemen, zal zij zich woedend daartegen verzetten, snavelhouwen uitdeden, 
en krachtige slagen met den vleugel toebrengen. Haar handelwijze moet dus uit onmacht 
voortvloeien en deze is m. i, het gevolg daarvan, dat alle handelingen bij de duif instinct
matig geschieden. De duif wil het uit het nest gevallen jong gaarne weer onder haar hoede 
nemen, als men het in 't nest terugbrengt. Maar zelf is ze daartoe niet in staat, omdat 
haar het begrip ontbreekt, hoe dat te doen. Zij komt eenvoudig niet op het idee, het uit 
het nest gevallen jong met den snavel beet te pakken en in het nest te brengen. Daarvoor 
ontbreekt haar de intelligentie. Al wat ze doet, geschiedt, zooals het instinct haar dwingt 
te doen. Dat instinctmatige handelen blijkt uit tal van voorbeelden. Zoo kan men gerust 
de eieren van een broedende duif vervangen door een paar porceleinen kunsteieren, ja 
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zelfs door een paar keisteenen, die maar eenigzins de eivorm vertoonen. De duif zal zonder 
aarzelen deze kunstproducten gedurende eenige weken bebroeden. 

Indien een duif jongen heeft gekregen, worden deze nog een dag of tien afwisselend 
door beide ouders verwarmd, doch als deze termijn verstreken is, loopen ze van de jongen 
af, onverschillig of de temperatuur der lucht, ijskoud of snikheet is. Na dien tijd komen 
ze alleen nog maar op het nest om de jongen te voeren. 

Voorts laat het een duif volkomen onverschillig of ze haar eigen jongen of die van een 
ander koppel grootbrengt. Men kan gerust haar eigen jongen wegnemen en die van een 
ander paar onderschuiven, ook al zijn die eenige dagen ouder of jonger, en al is de kleur 
der stoppels een geheel andere, dan die van haar eigen jongen. De duif zal ze even trouw 
voeden en ze zal zich even sterk verweren, indien men die ondergeschoven jongen tracht 
weg te nemen, als waren het haar eigen kroost. 

We moeten ons dan ook bij het bestudeeren der vogels (en dit geldt ook voor andere 
dieren) niet te veel op een anthropocentrisch standpunt plaatsen. Wij menschen vinden 
het dom van zoo'n roodstaartje dat het niet op het idee komt, een op den rand van het 
nest liggend jong even een tik met het vleugeltje te geven, waardoor het weer in het nest 
zou rollen, doch als we aannemen, dat het diertje niet volgens verstandelijke, doch alleen 
volgens instinctieve impulsen handelen kan, wordt z'n gedrag voor ons duidelijk. Passen 
we nu een en ander, dat we bij de duiven constateerden op de koekoekpleegouders toe, 
dan worden verschillende dingen duidelijker, n.1.: 

i0. dat het roodstaartje het koekoeksei niet van haar eigen eieren kan onderscheiden; 
2°, dat het roodstaartje den jongen koekoek als haar eigen jong beschouwt, en van 

's morgens vroeg tot 's avonds laat, blijft zwoegen, om hem groot te brengen; 
30, waarom de roodstaart geen pogingen doet, om de uit het nest gegooide jongen, 

daar weer in te krijgen. 
Nu rest nog te verklaren, waarom het roodstaartje zich niet verzet, als de koekoek 

bezig is, het nest te ledigen. Mij dunkt, dat dit wel het gevolg daarvan zal zijn, dat het 
roodstaartje uit de bewegingen van den jongen koekoek niet kan afleiden, dat deze ten 
gevolge zullen hebben, dat haar eigen jongen uit het nest worden verwijderd, 

Den Haag, Aug, '22, N, v. D. KOOGH. 

Zwarte Specht. — Ieder vogelvriend zal ongetwijfeld met voldoening de vorderingen 
van de Zwarte Specht in ons land waarnemen. 

Wat de heer Abramsz te Dieren dienaangaande in D,L,N, van 1 Aug. j.1, meedeelt. 
noopt mij echter tot een woord van protest. Het onnoodig storen van den broedenden 
vogel en het peilen van de nestholte met een wandelstok zijn m. i, handelingen, die mis
schien bij een schooljongen te verontschuldigen zijn, maar door volwassen menschen 
dienen te worden nagelaten. Indien de Zwarte Specht overal in ons land aldus zou worden 
bejegend, zal deze hier nog zeldzame vogel ons wel zeer spoedig weer verlaten, 

Den Haag, 8 Aug, 1922, W. TOLSMA. 

Wij vertrouwen wel dat de heer A. voorzichtig gepeild zal hebben, maar inderdaad is 
de waarschuwing toch niet overbodig, dat wij bij vogelnesten voorzichtig en bescheiden 
moeten optreden. RED. 

Alblnomusch. — Hiermede bericht ik u, dat ik op 28 Aug, 1922 een albino van de huis-
musch gezien heb. Hij vloog bij een troepje andere musschen. Alleen kop en staartveeren 
waren donker, 

Zaandam, 4 Sept, '22, D. Mooij. 

Albino Zwaluw. — Misschien zult U zich wel voor 't onderstaande interesseeren. Hier 
vliegt in den laatsten tijd 'n spierwitte zwaluw rond; zonder één enkel vlekje, voorzoover 
ik tenminste zien kon. Ik weet weliswaar niet, of dit 'n groote zeldzaamheid is, maar 
wilde er toch graag even uw aandacht op vestigen, 

Hoogwoiid,3i Aug. '22. C. R. N. DE BOER. 


