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Een roofdier als rattenvanger in dienst. — Op een regenachtigen en dus stillen dag in
Juli j.l. in de Rotterdamsche Diergaarde vertoevende en halt houdende in den zoo fraai
aangelogden rotstuin, om dien boter te kunnen beschouwen, werd plotseling mijne aandacht
getrokken door een slank bruin-grijs wezelachtig diertje, dat te voorschijn schoot uit
de heesters aan hot pad, waar ik stond, dit overstak langs den grond sluipend, en aan
den overkant verdween op de rotsen. Ik spoedde mij er heen, om te trachten het diertje
nog eens te zien en te kunnen vaststellen welk klein roofdier dit zou kunnen zijn. Daar
het zeer stil in dit gedeelte van den tuin was, gelukte het mij het diertje, een ichneumon,
nog eens te zien te krijgen, zooals het tusschen en over de rotsen heen schoot. Meenende,
dat de ichneumon uit zijn kooi ontvlucht was, sprak ik een oppasser aan over hetgeen
ik gezien had. Deze vertelde mij, dat de ichneumon in kwestie vrij rondloopt en dienst
doet als rattenvanger, van welke knagers men vroeger ontzettend veel last had.
Dit is nu voorbij: de ichneumon doet zijn werk voorbeeldig. Hij is soms zoo vertrouwelijk,
dat hij plaats neemt op de hand van den oppasser. Allen natuurliefhebbers raad ik aan
bij een bezoek aan den Rotterdamschen tuin op dezen „employé" te letten.
Amsterdam, Augustus 1924.
J. DAN. HEYBROEK.
Nieuwe Jeugdvereeniging. — Sedert 1 Februari '24 is opgericht de „Ned. Nat. Hist.
Waarnemers Bond," die zich ten doel stelt de natuur te bestudeeren, de natuur te beschermen en liefde tot de natuur op te wekken en aan te kweeken.
De leden, die over 't geheele land verspreid zijn, krijgen vragenlijsten, die hun door
den secretaris toegestuurd worden.
De ingekomen waarnemingen van de verschillende leden, worden gedrukt en met de
gevonden resultaten aan alle loden toegezonden.
Verder probeert onze bond natuur-historische jeugdvereenigingen op te richten, waar
dit eenigszins mogelijk is.
Wie verdere inlichtingen over onzen bond wil hebben, schrijve naar:
Henk Adama, Noorderstationstraat 47, Groningen.
G. Houtman, Jacob Canisstraat I I , Nijmegen.
Een mooi Vogelboek. — Hot kan misschien dozen of genen te pas komen, als ik op deze
plaats mededeeling doe van een nieuw, op moderne leest geschoeid boek over de vogelwerold. Het heet „Die Vogel Mittol-Europas" en werd geschreven door het bekende
Berlijnsche echtpaar Dr. Oskar en Frau Magdalena Heinroth, die zich in het bijzonder
naam wisten te maken, door het opkweeken van jonge vogels, waarmee zij nu al twintig
jaar geleden begonnen. Honderden vogelkinderen, van kraanvogel tot goudhaantje gingen
door hun handen en werden in allerlei stadia van ontwikkeling gefotografeerd en natuurlijk
van a—z bestudeerd.
Genoemd boek, van hetwelk de ie aflevering thans bij de Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege in Preussen (Hugo Bermühler's Verlag in Berlin) is verschenen, zal de rijke
ervaringen en resultaten in woord on beeld brengen. Uitgegeven op hetzelfde formaat
als het voor u liggende tijdschrift, zal het royaal uitgevoerde werk met niet minder dan
125 gekleurde en 275 zwartdruk-platon geïllustreerd worden, zulks uitsluitend naar fotografieën. Vrij stellig voor de eerste maal werden de gekleurde afb. vervaardigd van zwakafgedrukte foto-platen, die door kunstenaarshand naar levende voorbeelden werden gekleurd. Het effect is verrassend natuurgetrouw en doet in de meeste gevallen allerminst
denken aan afb. van vogels in gevangenschap, evenmin trouwens als de zwarte reproducties. Tezamen zal het boek van Heinroth niet minder dan 3000 afbeeldingen geven
van gevogelte in jeugd- en volwassen kleed, met alles wat daartusschcn ligt, terwijl de
tekst, met weglating van balgen-wetenschap, geografische vormen en subspecies, zich
richt op de levenswijze, groei, gedragingen enz. en daardoor menige gaping in andere
ornithologische werken sluiten helpt.
Men vrage een proef-aflevering van deze belangrijke uitgaaf aan.
Wageningen, 4 Aug.
A. B. WIGMAN.

