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Verschillende onderwerpen van belang voor bonthandel, houtindustrie en boschbouw kwamen 
in bespreking. Door de Nederlanders werden rapporten uitgebracht omtrent „Boschbouwwet-
geving in Nederland", „De opleiding in den boschbouw in Nederland", „De strijd tegen bosch-
brand in Nederland", „De controle op de herkomst van zaad en planten van grove den in Neder
land", „De lepenziekte", „De ziekte van populieren", „De Rotterdamsche haven en de Kolo
niale bosschen", „De Surinaamsche bosschen", „Onderzoekingen omtrent de herkenning en 
de beschrijving van houtsoorten". 

Deze rapporten werden alle op het congres besproken en ondervonden levendige belangstelling. 
Bij de besprekingen bleek duidelijk, dat de maatregelen, die in Nederland genomen worden, 

in het algemeen gunstig afsteken bij de toestanden in andere landen. Verschillende buitenlandsche 
afgevaardigden stelden er dan ook prijs op, zich nader op de hoogte te stellen van hetgeen in ons 
land geschiedt. 

Hoornpapaver. In den Aanspoelselhoek op den Beer stonden einde Juni ongeveer vijftig 
forsche planten van de gele hoornpapaver te bloeien. De kolonie is in de laatste paar jaar ongeveer 
driehonderd meter verplaatst, wat zeer bevorderlijk is voor de rust. Weinig menschen vinden 
de planten op de nieuwe groeiplaats. Maar de slechte tijd komt nog, als half Juli de bewakers 
van „Vogelbescherming" weg gaan, en er op de bezoekers niet meer gelet wordt. Ook het bilzen-
kruid is er weer. Er staan ongeveer tien planten, in de zelfde buurt als de papaver. 

MARTIEN RUTTEN 

Eene nog weinig bekende eigenschap van onzen egel (Erinaceus europaeus). Van 
Mej. J. B. Bruyn, die eenige weken bij haren broeder, Ir. L. A. Bruyn, te Weenen, logeerde, 
vernam ik het volgende. De Heer en Mevr. Bruyn bezitten, behalve andere dieren, een egel. 
Het diertje is buitengewoon mak; het mag van tijd tot tijd op de tafel rondloopen. Het haalt dan 
uit het aschbakje de stompjes sigaret, kauwt die een voor een tot een papje, dat het dan uitspuwt 
en daarna met den bek weder opneemt en met de tong, zoover het reiken kan, over den rug 
smeert. Toen een nieuwe, geheel wilde egel in hun bezit kwam, werd hij eveneens op tafel gezet. 
Wie schetst hunne verbazing, toen dit wilde exemplaar, na minuten lang ineengerold gelegen te 
hebben, zich naar het aschbakje begaf, en precies dezelfde bezigheden verrrichtte. Men kan er 
zeker van zijn, dat egels in het wild hetzelfde doen, maar met welk materiaal bestrijken zij zich dan? 

Nadat ik het bovenstaande vernomen had, was ik nieuwsgierig, of zoo iets reeds bekend was 
Daarom raadpleegde ik Brehms „Tierleben" 10. Bd. (Saugetiere i . Bd.) p. 341—343, waar de 
egel als huisdier beschreven wordt, en vond op p. 342 het volgende: 

„Eine sonderbare Gewohnheit des Igels, die die Gebrüder Kothe regelmassig an ihren Pfleglin-
gen beobachtet haben, ein Erbrechen und absichtliches Beschmieren der Stacheln mit dem Er-
brochenen scheint sonst ganz unbekannt zu sein. Was das Selbstbespucken anlangt, so drehte 
der Igel seinen Kopf so weit herum, dass er mit der Nase etwa in die Gegend der Schulterblatter 
kam, und brachte eine schaumige Masse von zerkauten Speiseresten heraus, die er mit der Zunge 
soweit wie möglich über sein Stachelkleid wischte. Die Stacheln lagen dabei ganz glatt". — Viel-
leicht ist das eine Art Vergiftung der Stacheln. 

Wie heeft zoo iets meer gezien? De Redactie van De Levende Natuur zal zeker wel hare kolom
men voor onbekende, of weinig bekende waarnemingen over egels openstellen. 

Arnhem, 17 Juni '31. A. C. OUDEMANS 

Hop (Upupa epops). Van den heer H. G. Hesselink, alhier, verneem ik zooeven, dat in 
April 1.1. vier dagen lang een hop zich bij zijne buitenplaats te Heelsum vertoonde. 

Arnhem A. C. OUDEMANS 

AANGEBODEN: 
Te koop voor den meestbiedende: De Vogels van Nederland door Dr. H. Schlegel, het bekende 

met de vogelkopjes. (Tweede herziene druk). Keurig gebonden. Te bevragen bij A. JOMAN, 
Vermeerstraat 67, Amersfoort. 

Een collectie formol- en alcohol-praeparaten, waaronder zeer bijzondere voorwerpen. Alles 
in goeden staat en desgewenscht per stuk verkrijgbaar. 

Adres voor nadere inlichtingen: J. RIEDIJK Jr., Vogelkersstraat 6, Den Haag. 


