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Totaal aantal soorten 36. Extra constanten bij hoepelen Anthoxanthum odoratum en Equise
tum species. 

Hadden we aanvankelijk vermoed, dat in de eene associatie Juncus effusus en in de andere 
Juncus conglomeratus zou voorkomen, en dit het kleurverschil zou veroorzaken, we moeten uit 
de twee hierboven gegeven lijstjes besluiten, dat door het al of niet aanwezig zijn van de tweede 
soort de kleur is bepaald; hoewel in de Groene Associatie Juncus effusus de eerste viool speelt, ont
breekt deze soort toch niet geheel in de Bruine Associatie, waar ze nog in 20 % van het oppervlak 
werd aangetroffen. 

(Wordt vervolgd) Ir. A. P. G. BIJHOUWER 
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EXPERIMENTEEL RINGONDERZOEK. 

Toen we dezen winter op een lantaarnplaatjes-avond in Heemstede ook wat vertelden over 
het experimenteel ringonderzoek, kwam in de pauze een der toehoorders met de mede-
deeling dat hij indertijd een spreeuw had geschoten, die een ringetje aan den poot had. 

Dat was in den zomer van 
1927, in een kersenboomgaard 
te Schoonerwoerd bij Leerdam 
(Z.-H.). Ik vroeg natuurlijk 
direct of hij het ringetje nog 
had en toen ging de schutter 
eens snuffelen in zijn porte-
monnaie en waarempel daar 
kwam het dingetje te voor
schijn. Het was een ring van 
de Vogelwarte op Helgoland 
waarheen ik haar opzond. Hier 
bleek dat de spreeuw als jonge 
vogel op 28 Mei 1927 t eEms-
horn (Holstein) Duitschland 
geringd werd. Injuli 1927 werd 
de vogel geschoten en daar 
men niet wist wat het ringetje 
beduidde, bleef terugmelding 
achterwege, totdat door een 
toeval de beteekenis van het ringonderzoek duidelijk werd. Het blijkt wel steeds weer, dat nog 
vele ringen, die waardevolle gegevens ten opzichte van den vogeltrek kunnen opleveren, ver
loren gaan uit onwetendheid en nonchalance of laksheid. Een enkele maal verschijnt er eens 
een berichtje in de pers, vaak nog met onjuistheden of dwaze dingen, waardoor het publiek zich 
geen juiste voorstelling over het doel van het ringonderzoek kan vormen. Zoo las ik eens dat er 
te Leiden een meeuw met een ring gevangen was, welke door den heer X in de Berger duinen was 
„opgelaten".Eén krant is er waarin stelselmatig alle vondsten van geringde vogels vermeld worden; 
dat is de Texelsche Courant, een blad, dat geen gelegenheid voorbij laat gaan, om de lezers op het 
belang van het ringonderzoek te wijzen en steeds opwekt mede te werken, opdat geen enkele 
vondst verloren gaat. En dat dit noodig is blijkt steeds weer. Zelfs menschen, die weten, hoezeer 
wij prijs stellen op toezending van aan vogels gevonden ringen of een berichtje daaromtrent, 
laten dit toch vaak uit laksheid achterwege. Een jaar of wat geleden kwam ik bij een jachtopziener, 

Fig. 1. 
foto Strijbos. 

Ringen van verschillend kaliber. 
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die mij vertelde dat hij eenige zilvermeeuwen met ringen had geschoten. Tusschen twee haakjes, 
hij was in het bezit van de vereischte vergunning en was tevens op de hoogte van de beteekenis 
van het ringonderzoek en wist drommels goed, dat ik dolblij was met dergelijke vondsten. Maar 
de ringen was hij kwijt, weggegooid, zoekgeraakt. „Ik heb zoo dikwijls vogels met ringen, laatst 
had ik nog twee doode zeekoeten op het strand, met ringetjes, mooie alluminium ringen met rub
ber voering, die had ik nog nooit gezien en ik dacht die zal ik voor meneer Strijbos bewaren. 
Ik heb ze nog een tijdje in mijn broekzak gehad, maar er zat zeker een gaatje in en nu ben ik ze 
kwijt. Maar nu ik weet, dat je er zoo gek op bent zal ik ze goed voor je bewaren". Bij een volgend 
bezoek was mijn eerste vraag weer naar ringen. „Ja, ik heb nog een paar ringen gehad, ik had ze 
in een vaasje op den schoorsteen gedaan, maar de kinderen hebben er zeker mee gespeeld en nu 

Fig. 2. Ring aan aalscholverpoot. 

kan ik ze nergens meer vinden". Een andere koddebeier had twee eksters geschoten met ringen, 
maar zijn vrouw had ze weggegooid. En zoo zou ik nog tal van voorbeelden op kunnen sommen 
van ergerlijke nonchalance en gebrek aan belangstelling in een van de weinige middelen, waardoor 
we in staat zijn meer licht te brengen in het mysterie van den vogeltrek, een zuiver wetenschap
pelijk onderzoek dat voor een groot deel afhangt van de medewerking van leeken en buiten
staanders. Alle bewoners van de Kurische Nehrung zijn op de hoogte met het doel van het ring
onderzoek en de leider van de Vogelwarte Rossitten, Dr. Schütz, streeft er dan ook steeds naar 
de belangstelling ervoor levendig te houden, wetende dat de resultaten van het ringonderzoek 
niet alleen afhankelijk zijn van ornithologisch georiënteerden, die zichbeschikbaarstellendevogels 
te ringen, maar voor een niet gering deel te danken zijn aan de activiteit van de vinders, die zooals 
vanzelf spreekt gewoonlijk geen ornithologische kennis, noch interesse hebben. Belangstelling 
te wekken door goede voorlichting, waardoor het ringonderzoek populair wordt, zal mede tot het 
werk van ons Texelsche Trekstation moeten gaan behooren. 

Dat we onder bepaalde omstandigheden bij terugmeldingen de noodige voorzichtigheid in acht 
moeten nemen en steeds zeer critisch behooren te wezen, bewijst het volgende: Op 22 Juni 1930 
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was ik in de aalscholverkolonie te Lekkerkerk en daar vertelde een neef van een vroegeren kooiker 
mij dat zijn oom, de heer S., geboortig uit de Lekstreek, thans wonende in St. Pauls, Minnesota 
U.S.A. hem een ring had toegezonden, welke de heer S. bij een door hem op een meer in de buurt 
van St. Pauls geschoten aalscholver had aangetroffen. De bewuste ring kreeg ik mee en ze werd 
opgezonden naar 's Rijks Museum van Nat. Hist, te Leiden, alwaar bleek, dat de ring in Juli 
1928 was aangelegd bij een jongen aalscholver in de Lekkerkerker kolonie. In de eerste vreugde 
van de vondst meende ik hier een bewijs te hebben voor een zeer merkwaardige oceaanvlucht. 
Ik schreef om nadere inlichtingen aan den heer S. in Sc. Pauls en eenige malen naar zijn neefje 
in Lekkerkerk die mij den ring had gegeven. Het zelfde deed de Directeur van het Leidsche 
Museum, Prof. Dr . E. D . van Oort, evenwel zonder eenig resultaat; een antwoord bleef uit. 
Achteraf kwam ons het geheele geval wel wat verdacht voor. In de eerste plaats was nog nimmer 
een voorwerp van onzen aalscholver, de vorm Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodder), 
in Noord-Amerika bemachtigd en nu zou de eerste de beste, die den oceaan overstak geschoten 
worden door een Hollander, door iemand die nog steeds in verbinding stond met de Lekkerkerker 
eendenkooi; dit alles zou wel zeer toevallig wezen en te mooi om waar te kunnen zijn. Tenslotte 
moesten we deze terugmelding naar het rijk der fabelen verwijzen en het neefje voor een fantast 
houden, die mij een pleziertje had willen doen, maar dit in het geheel niet deed. Ik vermoed, dat 
hij den ring in de kolonie te Lekkerkerk vond, hem een tijdje bewaarde en toen dat verhaal van 
„den oom uit Amerika" er bij fantaseerde. Dat hij daarmee een zeer groote fout beging, waardoor 
het ringonderzoek in discrediet gebracht kon worden met onjuiste conclusies voor het trekonder-
zoek als gevolg, zal hij wel niet vermoed hebben. 

Tot slot nog een merkwaardig geval van een vischdiefje, dat op 11 Juli 1930 door den heer Stam 
op „De Beer" Hoek van Holland geringd werd, en op 23 Januari 1931 dood en verdroogd werd 
teruggevonden in een baal zeegras bij een behanger in Luik (België). 

Bentveld, Febr. '31 JAN P. STRIJBOS 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De drinkwatervoorziening van het Westen van ons land. Een Studiecommissie 

ingesteld. De Centrale Commissie van Drinkwatervoorziening heeft van den Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid opdracht ontvangen een onderzoek in te stellen naar de richting, 
waarin de oplossing van het vraagstuk der drinkwatervoorziening voor het Westen van ons land 
zal moeten worden geleid. 

Dit vraagstuk is van buitengewoon veel belang te achten, hetgeen o.a. ten duidelijkste blijkt 
uit het onlangs verschenen rapport van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland, getiteld: „Wateronttrekking aan het duingebied". De deskundigen zijn het eens over 
het feit, dat de zoetwatervoorraad in onze duinen niet toereikend is om in de steeds toenemende 
waterbehoeften, zoowel voor huishoudelijke als voor industriëele doeleinden te voorzien, zoodat 
het noodzakelijk is, naar andere bronnen om te zien, waarbij voornamelijk gedacht wordt aan de 
groote rivieren en het IJsselmeer. Bij de vraag of, en zoo ja in hoeverre, de duinen ook in de 
toekomst voor wateronttrekking moeten worden benut, doen zich tal van vraagstukken voor o.a. 
betreffende de Volkshuisvesting, het behoud van natuurschoon en het verkrijgen van voor diverse 
culturen geschikte gronden. 

De Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening heeft dan ook gemeend, de van den 
Minister ontvangen opdracht zoo ruim mogelijk te moeten opvatten. In verband daarmede heeft 
zij in haar jongste vergadering besloten, het onderzoek in zijn vollen omvang op te dragen aan een 
sub-commissie, welke zal zijn samengesteld uit eenige leden der Centrale Commissie en eenige 
deskundigen daarbuiten. 

De volgende personen zijn bereid gevonden in deze sub-commissie zitting te nemen: 
Voorzitter: Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal te 's-Graven-

hage; Leden: W. F. J. M. Krul, Directeur van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening te 
's-Gravenhage; J. van Oldenborgh, Directeur van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-
Holland te Overveen; Dr. Ir. J.A.Ringers, Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat te 's-Gra
venhage; J. A. van Steyn, Inspecteur van het Staatsboschbeheer te Utrecht; A. C. A. van Vuuren, 


