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De Fuut. — In het Journal für Ornithologie van October 1927 vinden wij een belangrijk 
artikel over de groote Fuut (Podiceps cristatus) van Gottfried Schiermann. Hij komt op 
tegen de meening, dat het nest van de fuut een eigen warmte zou hebben, afkomstig van 
de rottende, broeierige massa, waaruit het bestaat. Hij bevond, dat het futennest geen hoogere 
temperatuur had dan de nesten van meerkoet, tafeleend of waterhoentje, ook was er geen 
sprake van lauw water in de omgeving van het nest. Wel bleek, dat de rommel, waarmee 
de vogel bij het verlaten van het nest de eieren bedekt, een goede bescherming geeft 
tegen afkoeling. 

Van nog meer belang is zijn waarneming, dat de futen hun nest verlaten zoodra er een 
paar jongen zijn uitgekomen. De overige eieren worden aan hun lot overgelaten en mis
lukken. Zoo komt het, dat we de futen zien rondzwemmen met zelden meer dan twee 
jongen. Willen we daar eens op letten? T. 

De Kievit in Engeland. — Op 28 Maart j.1. bekrachtigde de Koning van Engeland de 
Wet tot bescherming van de Kievit. Het is thans in Engeland verboden om tusschen 1 
Maart en 31 Augustus kieviten en kievitseieren te verkoopen of ten verkoop in voorraad 
te hebben. De wet geldt niet voor Noord-lerland. T. 

Een ongelukshommel. — We waren in het duin op dien mooien zachten zonnigen 
4 Maart, waar nog zulke merkwaardige wisselingen van guurheid en mildheid op gevolgd 
zijn. Een klapekster zat boven in een halfdood berkje. Hij had geen erg in ons, maar wij 
hadden hem al heel uit de verte gezien, zooals hij daar op klapekstermanier open en 
bloot zat rond te kijken, grijs en 
zwart en wit en tamelijk groot. 
Opeens vloog hij op, dook in het 
veld en keerde weer op zijn zit
plaats terug: vliegenvangers-ma-
niertjes. Dat deed hij nog eens, 
maar nu hipte hij van tak tot tak 
omlaag in zijn berkje naar een 
duindoornstruik eronder en daar 
zat hij een poosje te wurmen, zijn 
kop tegen den tak. Toen weer 
omhoog naar zijn uitkijk. Wij er 
heen, en jawel, daar zat op een 
doorn van de struik een groote 
hommelkoningin, een aardhommel 
nog te stuiptrekken. Het dier was 
misschien pas dien dag zelf uit 
zijn winterslaap ontwaakt; 4 Maart 

is VOOr hommels nog al een vroege Hommel op 4 Maart 1928 door een klapekster op een duindoorn 
datum. geprikt. D , , o 

, , .. . , . . , , 6 K Foto L. B. 
Maar wij waren blij, dat we zoo 

van a tot z het vangen en opprikken van een hommel door een klapekster gezien hadden 
en gelukkig had Lili haar kleine camera bij zich. De kiek is goed gelukt, je ziet de 
hommel eventjes rechts van het kruispunt der diagonalen van het prentje. T. 

Havik op de Veluwe. — Deze in ons land zoo buitengewoon zelden als broedvogel 
optredende soort, blijft zich als zoodanig spaarzaam op de Neder-Veluwe handhaven. 
Werd het horst in 1926 door 't schieten der ouden verstoord en kwamen de vogels in 
1927 — gelijk ik het vorig jaar in dit blad berichtte — door te druk bezoek helaas 
evenmin tot broeden, thans kan ik tot mijn voldoening meededen, dat een nest, hetwelk 
zich vrijwel tusschen de twee van vorige jaren in bevindt en ook weer in een ouden 
groven den werd gebouwd, een viertal jongen bevat, die heden, 9 Juni 1928, reeds 
vrijwel al het nestdons kwijt waren. Hoewel deze roofvogels aanzienlijke schade aan het 
jachtveld toebrengen, inzonderheid in de fazanterie, blijven zij van den loyalen eigenaar 
volle bescherming genieten. 
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Een ander paar, dat dit voorjaar in een naburigen, eveneens zeer uitgestrekte wild-
baan nestelde, werd door den jachtopzichter bij het horst doodgeschoten. 

Wanneer den havik maar rustige en eenzame gebieden van grooten omvang ten dienste 
staan, blijkt hij nog wel in ons land te willen wonen, hoewel broedgevallen allerzeld
zaamst zullen blijven, daar slechts zeer weinig eigenaars zoo grootmoedig zijn de onge
twijfeld hoogst schadelijke gasten in hun terrein te dulden. 

Wageningen, 9 Juni 1928. A. B. WIQMAN. 

GEVRAAGD: 

Gebruikte Zeiss prismakijker, zonder gebreken; Ter Haar, Onze vlinders (laatste druk); 
Rombouts, De dieren van Nederland; Floericke, Vogelbestimmungsbuch (jaartal); Eckstein, 
Schmetterlinge Deutschl. Band 4; Buekers, De eieren van onze vogels.— Geen antwoord, 
dan voorzien. 

Adres: M. MOMMERS, Heer, bij Maastricht. 

Rupsen van koninginnepage (Papiliomachaon), indien gewenscht in ruil tegen poppen 
van L. quercus var. callunae, C. potatoria of G. quercifolia. 

Adres: H. SIKKEMA, Zoölogisch Laboratorium, Reitemakersreige 14, Groningen. 

AANGEBODEN: 
Vogels, opgezet door Fischer: Zwarte Specht, Goudhaantje, Gekraagd Roodstaartje, 

Usvogel, en verder nog een Paradijsvogel en een Eekhoorn. Ook afzonderlijk verkrijgbaar. 
Benevens eierverzameling met plm. 100 inlandsche eieren en eenige exotische. Voor 
't hoogste bod. Binnen 8 dagen geen bericht, dan verkocht. Porto voor kooper. 

Adres: CH. M. WESTERMANN, Genestetweg 12. Bloemendaal. 

Hower, Aus der Welt des Wassertropfens f 0.50; Bloemlezing uit Ch. Roberts f 0.50; 
Thomé—Prins, Leerboek dierkunde, deel II (Vertebrata) 1916, f 0.80; Garcke, 111. Flora 
v. Deutschl. 1922, f 2.—; Vosmaer, Handl. ten gebruike bij de praktische oefeningen inde 
dierkunde, deel II (Vertebrata) f 1.—; De wonderen van het heelal, 2 dln., gec. f 10.—. 
Porto voor kooper. Geen antwoord, dan verkocht. 

Adres: M. MOMMERS, Heer, bij Maastricht. 

Gutzeit, Die Bakterien, 1908, geb. f 0.35; Peters u.s.w. Chemische Experimente, 1903, 
geb. f 0.75; Oosterhout, Proeven met planten, 1909, geb. f 1.75, z.g.[a.n.; Progressus Rei 
Botanicae V 1, 2, 3, 4, 1914—1917, ingen. f 1.50, nieuw; De Natuur, 1921, aflev., f 1.50; 
De Levende Natuur, XXIX, aflev., f2.50; Mikrokosmos '18/'19, 'UflS, '16/'17, '15/'16 
(18 Hefte), 'H/'IS, '13/'14 (elk 12 Hefte), è f 1.25; Bardeleben, Anatomie des Menschen, 
4 deeltjes, geb. f 1.40, nieuw; Bardeleben, Statistik und Mechanik des menschl. Körpers, 
geb. f 0.35, nieuw; Leche, Der Mensch, 1922, ingen. f2.—, nieuw; Migula, Rost- und 
Brandpilze, 1917, ingen. f 0.60, nieuw; Steiner, Erforschung Lebewelt Gewasser, 1919, 
ingen. f 0.60, nieuw; Migula, Die Spaltalgen, 1915, ingen. f 0.60, nieuw; Leisz u.s.w., 
Mikr. Untersuchung Kristallisierter Körper, 1914, ingen. f 0.60, nieuw; Donau, Arbeits-
tnethoden Mikrochemie, 1913, ingen. f 0.60, nieuw; Kaiserling, Die mikrophotographisen 
Apparate, 1918, ingen. f 0.60, nieuw; Natur 1910, '11, '12, '13, elk 24 afl., è f 1.50; 
Bruns, Zeichenkunst im Dienst naturk. Unterrichte, 1922, geb. f2.50, nieuw; France, Des 
Leben der Pflanzen, prachtwerk, 8 dl., halfleer, 1913'21. f24.—, nieuw; Goebel, Organo-
graphie der Pflanzen, 1913—'20, geb., behalve Die Enfaltungsbewegungen, 4 dl., f 10.—, 
nieuw; Naturwissenschaftl. Wochenschrift, 16 jg. (1907—1922), geb. è f 2. — , samen f 25.—; 
Brehm (Huizinga), Leven der Dieren, 3 dl., halfleer, f7.— ; Heukels, De Flora van Neder
land, 3 dl., halfleer, f 12. — ; Umschau, 1923, '24, '25, elk in 26 afl. k f5,50; „Aus der 
Heimat" 1900, 1901, 1903, 1904, 1905 è f 0.30. Idem 1902 (no. 4 ontbreekt) f 0.25. Idem 
1906 (1, 5 en 6) -I- Festschrift 100 j . Geburtst. RosmSszlers f 0.30. 

Alles franco. Binnen 5 dagen geen bericht, niet meer verkrijgbaar. Postrek. nr. 18774. 
Adres: H. VAN REE, Aardswóud (N.-H.). 


