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krijgt hier voor de zooveelste maal te hooren, dat haar kroost in Indië door deze dieren niet wordt 
bedreigd of gehinderd en dat menig Europeaan jarenlang in Indië kan vertoeven, zonder ooit 
een slang te zien. Ik kan dit volkomen bevestigen, want gedurende 5 maanden wandelen in allerlei 
uithoeken heb ik toch ook slechts drie maal een slang gezien en dan telkens een ongevaarlijke, 
die bovendien nog op den loop ging. 

Het hoofdstuk over de dierenwereld van een Indisch huis doet de wensch rijzen, dat Kopstein 
daar eens een heel boek aan wijden moge: liefst zijn eigen mooie huis en erf en achteruitzicht op 
den Dagoweg in Bandoeng. Dat lijkt voor den stouten reiziger op den Digoel en van Argoeni-
baai naar Geelvink-baai dan misschien wel een erg mak bezigheidje, maar hij zou er velen een 
groote weldaad mee bewijzen. 

JAC. P. T H . 

S3 S3 S3 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Uit het „Nachrichtenblatt für Naturdenkmalpflege". 
De onschendbaarheid van Natuurmonumenten. Op den vierden Duitschen „Natur-

schutztag" gehouden van 8—12 April van dit jaar is verzet gerezen tegen de plannen om in het 
Natuurmonument Lüneburger heide bij Undeloh een groot ontspanningstehuis (Erholungsheim) 
te stichten. De Pruisische Regeering zou die plannen bevorderen .De vergadering wijst er op, 
dat het natuurmonument tot stand is gekomen door bijdragen van het geheele Duitsche Volk 
met het doel, dat de natuur er ongestoord zou blijven. Nu gaat het niet aan, dat een groot stuk er 
af genomen zou worden voor bouwterrein, speelplaatsen enz., terwijl een nog grooter deel meer 
verontrust zou worden dan wenschelijk is. Buiten het natuurmonument is nog plaats genoeg 
te vinden. 

Ik ben er zeer benieuwd naar, hoe dit zal afloopen. Het is goed, dat er scherp onderscheid 
gemaakt wordt tusschen kampeerterreinen, recreatie-oorden en natuurmonumenten. In de 
uitgestrekte Nationaalparken van Amerika of van Afrika kunnen gemakkelijk kampeerders een 
plaats vinden en zelfs een hotelbedrijf worden toegelaten. In ons dicht bevolkt Centraal-Europa 
kan dat echter in den regel niet gebeuren. Toch is het alweer gewenscht, dat het natuurmonument 
door zooveel mogelijk menschen wordt bewonderd en bestudeerd en daarvoor is het dan alweer 
wel wenschelijk dat er woongelegenheid bestaat in de nabijheid. 

In ons land is de zaak tamelijk wel in orde. Met het Uddeler Meer en Gerrits Flesch hebben 
wij leergeld betaald. De groote natuurmonumenten zooals Veluwezoom, Oisterwijk, Noordzee-
eilanden hebben geschikte hotels, pensions, kampeerplaatsen in de nabijheid. Waar in het belang 
van de Flora en Fauna volstrekte rust noodig is gedurende enkele weken of maanden van het 
jaar kan die ook worden verzekerd, terwijl toch het ernstig en noodig wetenschappelijk onder
zoek geen belemmering ondervindt. 

Hier en daar bestaan nog wel moeilijkheden, maar die zijn wel uit den weg te ruimen, vooral 
wanneer de kampeerders-organisaties eensgezind en offervaardig willen werken. 

Er is reeds veel goeds tot stand gekomen, o.a. de kampen-complexen bij Lunteren en op de 
Noord-Veluwe. En dan de jeugdherbergen: de nieuwste en mooiste op den Hoogen Berg op Texel 
met een heerlijke omgeving, prachtige ligging en zonder de minste stoornis voor welstand, land-
schapsschoon of flora en fauna. T . 

Roodborst-invasie in de school. Eenige jaren geleden heb ik al eens uitvoerig kunnen ver
tellen, hoe een paar grauwe vliegenvangers twee nesten jongen grootbrachten in een der bevolkte 
klasse-lokalen der Augusta-school te Hilversum. Ze hadden een wiegje gebouwd op een lijst 
boven een paar schuifdeuren. De volgende vogelervaringen, alweer «n onze school, zullen vogel-
liefhebbers wellicht ook belang inboezemen. 

In Mei j.1. trof ik op een goeden morgen op dezelfde lijst een zeer groote massa bladeren, wortel-
vezels en halmpjes aan, die me eerst even deed denken aan een nest van de groote lijster. (Veel 
blijkbaar verloren en gevallen materiaal lag nog op den grond eronder). Het keurige kuiltje boven 
in de massa was echter te klein voor den grooten zanger. Toen het eerste ei verscheen, bleek dit 
dan ook afkomstig van een roodborstje, dat de gansche massa nestmateriaal, zeker tachtig maal 
den inhoud van het vogeltje zelf, door een steeds openstaand tuimelraam had binnengesleept. 

Het roodborstje heeft in dit lokaal zeer rustig kunnen broeden, daar hierin thans ons „mu
seum" is gevestigd, dat niet doorloopend met leerlingen bevolkt is, maar alleen bezocht wordt, 
als er iets van het tentoongestelde moet worden besproken. 


