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Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Heerengracht 260—266 te Amsterdam. 

In Uwer Excellentie's missive werd melding gemaakt van de mogelijkheid om de Con
ventie van Parijs van 1902 in deze zaak te betrekken, doch wij veroorloven ons op te 
merken, dat deze Conventie slechts geldt voor de voor den landbouw nuttige vogels, 
zooals de naam reeds luidt: „Convention de Paris 1902, pour la protection des oiseaux 
utiles a l'agriculture"; daarenboven spreekt deze Conventie slechts van bescherming 
voor de vogels zelve, hun nesten, eieren en jongen, en wordt niet melding gemaakt van 
huiden of deelen van vogels. 

Voor de Nederlandsche gebiedsdeelen in West-Indië en Zuid-Amerika adviseeren wij 
tot een algemeen verbod van in- en uitvoer van vogels, vogelhuiden enz. over te gaan. 
Deze zijn daar nu nog zonder eenige beteekenis, zoodat geen belangen geschaad zouden 
worden, zooals later wel het geval zou kunnen zijn. 

Ten slotte komt het ons voor, dat de bescherming van diersoorten niet slechts bepaald 
moet worden door hun nuttigheid voor den landbouw of anderen menschelijken arbeid, 
doch dat zij in de eerste plaats gebaseerd moet zijn op ethische en wetenschappelijke gronden. 

Resumccrende, adviseert de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Akademie van Weten
schappen Uwe Excellentie om: 

i0. Een verbod van invoer hier te lande te bevorderen van die vogels, huiden, veeren, 
enz. uit Oost-Indië, die bescherming genieten door het Gouvernementsbesluit van 27 
November 1922 en voor alle andere uitbeemsche vogels of hun huiden, behalve voor zoo
ver wij thans kunnen beoordeelen, voor enkele Reigersoorten, wier waardevolle veeren 
soms verkregen worden zonder de dieren te dooden. 

2°. Uwe medewerking te verleenen voor een verbod van uitvoer uit onze Oost- en West-
Indische gebiedsdeelen van alle vogelsoorten, behalve de gele Paradijsvogels (Paradisea 
apoda en P. minor). In verband met deze laatste uitzondering komt het der Afdeeling 
wenschelijk voor, een biologisch onderzoek omtrent de levenswijze van deze vogels te 
doen instellen, om met juistheid te kunnen beoordeelen, of gevaar voor hun uitroeiing 
bestaat. 

3n. Te trachten een internationale overeenkomst tot stand te brengen om den in- en uit
voer te regelen van alle vogelsoorten, of derzelver huiden of deelen, welke voor modedoel
einden worden gebruikt. 

Het spreekt van zelf, dat het sub. 1 genoemde verbod van invoer een uitzondering 
moet inhouden voor struisveeren, eiderdons en alle soorten van pluimvee, en ook geen 
moeilijkheden in den weg mag leggen aan den invoer van die vogels of derzelver huiden, 
welke dienen voor wetenschappelijke of opvoedkundige doeleinden. Zoowel in de Engel
sche als in de Amerikaansche wet werd met deze uitzonderingen rekening gehouden. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Ooievaars in Friesland. — Nu ik toch schrijvende ben, wil ik u meteen mededeelen 

en het zal u stellig genoegen doen, dat het broeden der ooievaars in dezen omtrek van' t jaar 
uitstekend geslaagd is. Het aantal bewoonde nesten is natuurlijk ook hier sterk gedund 
bij vroeger, maar die er dan nog bewoond zijn, leveren dit jaar alle 4 of 5 jongen. In de week 
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van ro—16 Augustus werd er nog eens een „ouderwetsch" troepje opgemerkt boven 
Dokkum, tellende 21 stuks terwijl toen nog 2 ouden en 4 volwassen jongen op het nest, 
midden in 't stadje op den schoorsteen van een burgerhuis, aanwezig waren. Dezelfde week 
telde men op een weiland onder Tietjerk een troep van 19 die in den middag zelfs tot 32 
stuks aangroeide. Zoo iets geeft weer wat hoop in 't donkere ooievaarsvooruitzicht. 

Ten slotte heb ik opgemerkt, dat in onze streken de gierzwaluw dit jaar zeer vroeg 
afgereisd is. Dinsdag 19 Aug. zag ik de laatste twee, gewoonlijk merk ik na een hiaat van 
een paar weken in 't laatst van Augustus, begin September nog wat achterblijvers of wel
licht doortrekkers uit Noorderlijker streken, 'k Zal er dit jaar eens scherp op letten. 

Leeuwarden. D. TOORNSTRA. 

Een voorpost van de Kluit. 

De Kluit op Rozenburg. — Wat 
zegt U wel van de Kluit op bijgaande 
kiek, die zijn nest midden op een oude 
regenjas geeft gemaakt. Ik vond dit 
nest zoo op de Beer (Rozenburg). De 
H. W. lijn is door de schelpen aange
geven; tusschen de schelpen lagen op 
i 40 M. afstand diverse kluitennes
ten. Het hier afgebeelde nest ligt dus 
meer zeewaarts, als het ware op een 
eilandje. 

's Gravenhage. 
J. H. CARRIÈRE. 

Ooievaar-Onderzoek. — In antwoord 
op den oproep van H. van Dijken en 
J. de Jonge in 't Juni-nummer van De 
Levende Natuur, kan ik berichten, 
dat vlak bij Huize Ampsen (gem. 

Laren bij Lochem) zich 'n ooievaarshorst bevindt, hoog in 'n eikeboom. Het nest rust 
ook hier weer op 'n kunstmatigen ondergrond; n.1. een ronden houten bak, voorzoover 
ik tenminste van den grond af zien kon. Volgens de boeren in den omtrek is 't bewoond door 
een paar met 1 0 / 2 jongen. Verder weet ik geen bijzonderheden van deze ooievaarsfamilie 
te vermelden. 

Zaandam. J. WESTENBERG. 

Zwarte Specht en Kouwtjes. — Op 17 Mei zag ik dicht bij Arnhem een Zwarte Specht. 
Op een boschweg fietsend hoorde ik een geroffel, een echt spechtengcluid, komende van 
een grooten dooden denneboom, die hoog boven het eikenhakhout uitstak. Met den kijker 
herkende ik den vogel als een Zwarte Specht. Het gelukte mij hem tot op een Meter of 
twintig te naderen. In een spiraal wipte de groote zwarte vogel met korte sprongetjes om 
den boom naar boven. Eensklaps kreeg hij me in de gaten. Versteend bleef hij me een 
oogenblik aanstaren en vloog daarna met een schreeuw weg. 

Iets anders: dit voorjaar kreeg ik een jonge Kauw van omstreeks twee weken oud, die. 
ik nog heelemaal moest verzorgen. Toen ik hem zoowat drie weken had, kreeg ik er twee 
andere kauwtjes bij, ongeveer een weck jonger dan de eerste. Ik zette ze dadelijk bij elkaar. 
De twee nieuwelingen gingen nu met open bekken voor de andere staan schreeuwen en 
met de vleugels slaan en zagen hun oudere soortgenoot zeker voor een van hun ouders 
aan. Mijn eerste kraai stond eerst stomverbaasd, maar toen pikte hij iets van den grond en 
gaf het aan een van de schreeuwers. 

Het duurde niet lang, of hij werkte den heelen dag om zijn pleegkinderen „den bek te 
stoppen". Hij gaf altijd maar heel weinig tegelijk. Soms gaf hij ze echter ook wel in letter
lijken zin steenen voor brood, vooral als hij een beetje ver van zijn etensbak af was. 

's Avonds zorgde hij er bovendien voor, dat de beide jongelui in hun nachthok gingen. 
Als het begon te schemeren en zijn pupillen maakten nog geen aanstalten om naar bed 




