
28 DE LEVENDE NATUUR. 

we tenminste het beetje zeewater, dat bij het schutten in IJmuiden wel eens naar binnen 
komt mogen verwaarloozen. Met recht vragen wij ons af, of onder de nieuwe omstandig
heden de meeuwen en sterns en de steltloopers op IJdoorn zullen blijven broeden en of 
het zoetwatermeer voor den trek in voor- en najaar nog dezelfde beteekenis zal blijven 
behouden, 't Is zeer zeker wel de moeite waard, om hierop te blijven letten. 

Het verdere gedeelte van de Noord Hollandsche kust vertoont hetzelfde karakter, al 
vinden we nergens meer zoo'n indrukwekkend hoogtepunt als op IJdoorn. De zanden bij 
Enkhuizen, de bocht bij Medemblik krioelen vaak in voorjaar en nazomer van allerlei 
vogels en het is niet onwaarschijnlijk, dat de kluit ook nog broeden zou langs de Wieringer 
meer. In dit gedeelte zien we ook dikwijls lepelaars en het zou niet onmogelijk zijn, dat de 
vogels van het Naardermeer hier die van het Zwanewater ontmoeten. In ieder geval maak 
ik mij er wel bezorgd over, hoe na de indijking van de Zuiderzee onze Naardermecrders aan 
de kost kunnen komen. Eigenlijk weet ik nog lang niet precies genoeg, waar onze lepe
laars hun kostje ophalen. Wij zien ze altijd vliegen naar de Zuiderzee en konden tot nu toe 
tevreden zijn met de wetenschap dat ze daar hun voedsel halen. Maar binnenkort blijft 
er van de Zuiderzee niets meer over dan Pampusmecr (of hoe het ook heeten zal) en IJsel-
meer, allebei zoet en wat zullen de lepelaars daar kunnen vinden? 

Ge ziet, vraagstukken genoeg en meer onwetendheid dan ons lief is. Ik zou het dan ook 
buitengewoon nuttig vinden, als wij dit jaar nog maar eens gauw wat meer aandacht schon
ken aan de vogelwereld van de Zuiderzee. Zeer in het bijzonder moeten wij beginnen met 
de Wieringer meer, want die wordt het eerst droog gemaakt. Daar begint men misschien 
al mee, eer nog de groote afsluitdijk voltooid is. Het komt er op aan, om te weten wat er 
overal langs de Zuiderzee broedt, welke soorten en in welk aantal, welke soorten er trekken 
in voor- en najaar, welke soorten er overwinteren en voor welke vogels bepaalde deelen 
van de Zuiderzee bijzondere waarde hebben als voederplaats. 

Er is nog iets, en wel dit. Hoe beter wij de vogelwereld van de Zuiderzee kennen, des te 
meer kans bestaat er, dat we de perikelen van de droogmaking tot een minimum beperken. 
Ik weet, dat de Directie der Zuidcrzeewerkcn in dit opzicht tot de allerwelwillcndste mede
werking bereid is. 

JAC. P. THIJSSE. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Medewerking gevraagd. — In verband met het onderzoek naar de verspreiding der Ne

dcrlandsche libellen, verzoekt ondergeteekende aan ieder die zich hiervoor interesseert, 
opzending in papillot (driehoekig gevouwen stukjes papier) van alle mogelijke soorten 
(ook van de vermeende algemeene soorten!), in het bijzonder van de alom bekende „Beek-
jnffcr" Calopteryx splendcns, liefst uitgeklcurde manlijke exemplaren, die onmiddellijk te 
herkennen zijn aan de fraaie blauwe bandvlekken op de vleugels. 

Aangezien deze genoemde soort heel merkwaardige afwijkingen vertoont in den omvang 
der vleugdteckening, is een groote hoeveelheid materiaal uit alle deelen van ons land, doch 
vooral uit de Noordelijke provinciën, zeer welkom. 

Het spreekt wel vanzelf, dat van ieder exemplaar nauwkeurige opgaven van vindplaats 
en datum noodzakelijk is. Tevens verzoekt onderget. acht te slaan op het voorkomen dezer 
soort aan stilstaand water, hetgeen mede in verband met de variabiliteit van C. splcndens 
van het hoogste belang blijkt te zijn. Portokosten worden gaarne vergoed. 
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Strandwandelingen te Scheveningen. — Op den 2den Kerstdag waren op het Noorder-
strand duizenden zeesterren aangespoeld. Opmerkelijk was, dat er slechts enkele slang-


