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Over ziekten en parasieten van Phoca vitulina is in de literatuur weinig te vinden. 
ELLIOTT (18, p. 62, noot) neemt dienaangaande een mededeeling van Dr. TRAIL over, 
waaruit blijkt, dat op het einde der 18e eeuw een kwaadaardige epidemie heerschte in 
het Noorden van Schotland en op de Orkaden en Shetlandeilanden, waaraan vele dieren 
ten offer vielen !). SCHAFF (51, p. 277) somt een 9-tal endo-parasieten op; als huidparasiet 
is bekend de Robbenluis {Echinophthirius setosus Lucas), die behalve op den Gewonen 
Zeehond (45), ook op een der beide nederlandsche exemplaren van den Stinkrob werd 
aangetroffen (44). 

In hoeverre ongunstige weersgesteldheid ten onzent den dood van jongen veroorzaakt is mij 
niet bekend. Bij soorten, die niet dadelijk bij de geboorte kunnen zwemmen, vernietigt één 
zomerstorm soms bijna de geheele nakomelingschap op een bepaalde paringsplaats (20, p' 
19). In noordelijker streken worden velen gekraakt tusschen het ijs (1, p. 487; 23, p. 213). 

De IJsbeer (Thalarctos maritimus Phipps) en de Zwaardwalvisch {Orcinus area L.), 
die als de voornaamste vijanden der zeehonden bekend staan, komen voor Nederland niét 
in aanmerking. Ook leven er aan onze kusten geen Haaien, die voor hen gevaarlijk zouden 
kunnen worden. 

De vervolgingen waaraan de dieren van den kant der menschen bloot staan, zijn in 
het volgende hoofdstuk uitvoerig besproken De jacht op zeehonden als sport hebben 
VON HOLDT (26), MILLAIS (35) en „Robbenjager" (39) voor ons beschreven. 

(Wordt vervolgd). G. A. BROUWER. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Natuur en Wetenschap. — De heer Van den Brink te Utrecht vraagt muizen, spits

muizen, vleermuizen, ratten, wezels, kortom allerlei kleine zoogdieren. Ook mollen enegels? 
Het is zeker voorzichtigheidshalve, dat hij deze niet noemt. Ik kan slechts wenschen, dat 
hem veel ratten gestuurd worden. 

De heer Lempke te Amsterdam houdt meer van vlinders. Stuur mij vlinders, zegt hij, 
uit alle deelen van het land. 

Anderen maken kikkers, salamanders en hagedissen buit, weer anderen bijen, wespen, 
mieren, kevers. 

Ook zijn er nog bosjes vogel- en eierenverzamelaars, maar die komen niet meer zoo 
openlijk uit voor hun liefhebberij, dank zij de vogelbescherming en gezien het aandeel, 
dat de ornithologie ongetwijfeld heeft aan de zichtbare vermindering onzer avifauna. 

Eenige jaren geleden kwam ik in dit blad op tegen het betrekken van schoolkinderen 
in de vangst van hommels ten behoeve van de wetenschap. 

Ik hoop dat er van al het vliegend, zwemmend, kruipend en gravend gedierte nog vol
doende voorraad is, dat het dus nog wel wat lijden kan. Maar zeker zijn we daarvan 
allerminst en het dunkt mij volstrekt niet uitgesloten, dat de vangst van enkele zeldzame 
dieren een bepaald landschap berooft van een soort: directe natuurverarming dus. 

Ook ligt het voor de hand, dat deze uitgebreide verzamelarij ten dienste van de weten
schap de vestiging in ons land of de vestiging in nieuwe streken van ons land van zeld
zame diersoorten kan verhinderen: al weer natuurverarming. 

Waar is de grens? 
Voor de wetenschap schijnt er geen te bestaan, of het moest zijn de uitsterving van 

de soort. Dan zijn we ineens klaar. Met verscheidene vogelsoorten hebben we het in 
elk geval al zoover gebracht, dat er niet veel meer te verzamelen valt. 

Waartoe dienen de uitgebreide verzamelingen op allerlei gebied van onze vele weten
schappelijke instellingen, als steeds maar weer nieuwe particulieren naar hartelust gaan 
grasduinen in onze inheemsche dierenwereld? 

Natuurverarming aan alle kanten, maar de systematiek is nog altijd een bloeiend bedrijf. 

!) De jonge Pelsrobben op de Pribylov-eilanden stierven soms in grooten getale tengevolge van Worm
parasieten (Uncinaria). Men zie de foto's in JORDAN (30). De voornaamste doodsoorzaak van deze dieren is 
evenwel de z.g.n. Asphyxia neonatorum ( = verstikking bij de geboorte). 



120 DE LEVENDE NATUUR. 

Onlangs maakte ik in „Het Vaderland" een vergelijking tusschen de vogelwereld in de 
Friesche Woudstreek (omstreken Beetsterzwaag) 40 jaar geleden en nu. Het resulaat was 
niet bemoedigend: er valt slechts een algemeene debacle te constateeren, veel erger, dan 
de jongeren onder ons zich kunnen voorstellen. Ik ben er bovendien van overtuigd, dat 
niet alleen de vogelbevolking in dit tijdsverloop sterk verminderd is. Hetzelfde verschijnsel 
valt op te merken ten aanzien van ringslangen, egels en vleermuizen, dieren, die vrij 
gemakkelijk waar te nemen zijn. Het vermoeden ligt haast voor de hand, dat nog veel 
meer diersoorten betrokken zijn bij deze algemeene vermindering onzer fauna. 

Het regent klachten over vernietiging van natuurschoon en er wordt verlangend uitge
zien naar een algemeene natuurbeschermingswet. Zou, in afwachting hiervan, de weten
schap zich vast niet wat bescheidener kunnen gedragen tegenover de levende natuur? 

Ik meen dat het zijn nut kan hebben, voor dezen kant van het vraagstuk eens de aan
dacht der lezers te vragen. 

Den Haag, 14 April 1928. W. TOLSMA. 

Wij plaatsen dit schrijven van den heer Tolsma voornamelijk om de belangrijke 
feiten, die er in worden aangeroerd. De vestiging en het verdwijnen van plant- en 
dierensoorten, men zou kunnen zeggen: het verloop van de flora en de fauna is een 
boeiend maar zeer moeilijk en ingewikkeld voorwerp van studie. Telkens staan we 
voor nieuwe raadselen. 

Of in ons land het verzamelen van planten en dieren een nadeeligen invloed heeft, zou 
ik niet durven beamen en ik denk, dat de oogst van de heeren Van den Brink en Lempke 
wel heel schraal zal zijn. Wanneer we eens rondkijken in onze verschillende vereenigingen 
voor de beoefening van de Natuurlijke Historie, dan vinden we maar weinig verzamelaars, 
misschien wel te weinig. 

Intusschen is de waarschuwing van den heer Tolsma toch niet overbodig. Ik denk 
daarbij ook aan wat in ons Indië gebeurt en gebeuren kan en wat in den loop der tijden 
in Engeland is voorgevallen en stellig moeten we ook waken tegen een al te storende 
bemoeienis en belangstellinü. 

De voornaamste oorzaak van de veranderingen in onze flora en fauna moeten we 
zoeken in de cultuur, die honderden vierkante kilometers van onzen bodem geheel van 
aard doet veranderen. Als onze ruimte het toelaat, zullen we daarover eens eenige 
belangrijke feiten meedeelen. Maar om dat betrouwbaar te kunnen doen, moeten we 
ons weer beroepen op verzamelaars van vroeger dagen. THIJSSE. 

Van trekkende Steenuilen, zeemeerminnen, weidevogels en een actetasch. — Op een 
nacht in de eerste week van Augustus in het jaar 1920, omstreeks één uur een zeebad 
nemende aan het Noordzeestrand bij paal 71 ten Zuiden van Zandvoort namen we vier 
steenuilen waar. De zwakke wind was Z.Z.W. de maan bijna vol, het zicht zeer goed . . . . 

Maar laat ik het op een andere wijze vertellen. Een zeker nieuwsgierigheid komt soms 
tot uiting bij vogels als ze iets vreemds of ongewoons in hun nabijheid ontdekken. 
Misschien is het ook heelemaal geen nieuwsgierigheid, maar moeten we het verstaan als 
uitingen van vrees, angst, een zich bedreigd voelen door het ongewone. Een dergelijke 
belangstelling voor het ongekende zien we vaak bij koolmeezen, merels, roodborstjes en 
vooral bij sociaal-levende vogels zooals sterntjes en meeuwen, soms ook bij uiien en 
nachtzwaluwen. Zoo herinner ik me een aardig geval met steenuiltjes. Ik had laat gewerkt 
en had een opknappertje noodig. Het was een goddelijke Augustusnacht, het was heerlijk 
zoel en windstil, bijna volle maan, in één woord: sprookjesachtig. Ik weet niet of het 
kwam door de vele lange avonden van „overwerk" of door de fijne nacht: in een bui 
van verwildering stelde ik voor naar het strand te fietsen en te gaan zwemmen. 

De zee lichtte sterk en ondanks het heldere schijnsel van de maan werd elke droppel 
die neerspatte, elke beweging in het water, het omkrullen van de aanrollende brandings
golfjes, een vonk, een veeg wonderlijk aangloeiend en weer verdwijnend licht. Handen, 
armen en beenen, het geheele lichaam werd gecontoureerd door een iriseerend lichtlijntje 
en opgetogen over dit wonderlijk schouwspel spatten en plasten we in het koele water, 
zwommen en doken langs elkaar heen. Door dit dartele spel in het zilte nat overmoedig 
geworden, meende m'n vrouw mij te moeten vergelijken met . . . . een zeemeermin. 


