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DE LEVENDE NA TUUR

indien deze ook maar ergens waargenomen wordt, ook al is dit nog zoo'n gering aantal.
Dengenen, die hun gewaardeerde medewerking toezeggen, bij voorbaat dankzeggend,
Namens het Laboratorium voor Entomologie, de assistent,
Dr.

Wageningen, Berg 37.

H . J. DE FLUITER,

Laboratorium voor Entomologie
der Landbouwhoogeschool.

A l p e n s a l a m a n d e r . In het boekje „ I n sloot en plas" wordt gevraagd melding te maken
waar en wanneer een Alpensalamander gevangen wordt. Deze week heb ik een mannetjesalpensalamander gevangen in den tuinvijver van mijn vader.
Halsteren B 142, bij Bergen op Zoom, 12 April '34.
HANS ENSINK.
Behoeft de vogelwet aanvulling? Hoewel in de vogelwet reeds vele voorzieningen getroffen zijn, om de z.g. „lijmstokkenvangst" aan banden te leggen, liefst onmogelijk te maken,
blijkt, dat de getroffen maatregelen geenszins afdoende zijn.
De omtrek van ons dorp Chaam is volgens onzen Rijksveldwachter (een eerste vogelbeschermer) berucht om het groote aantal vogelaars, die vanuit Tilburg en Breda, hier clandestien hun
lijmstokken plaatsen. Dat het daarbij soms vreemd toegaat, mag blijken uit het volgende.
Meestal gebruikt men een kooitje met een lokvogel (vink of sijs). Deze vogels blijken heden
ten dage nog dikwijls blind gemaakt te zijn door uitschroeien van de oogen. Dat dit echter
niet de eenige marteling is, waaraan de diertjes soms worden blootgesteld, hoorde ik van een
ooggetuige, een kommies. Hij had nl. vogelaars aangetroffen, die een blindgemaakte vink
gebruikten, welke aan een touw was geregen. Het touw, aan een pin bevestigd, werd met het
andere einde tusschen vel en vleesch doorgetrokken en met een knoop vastgemaakt. De pin
werd dan in den grond gestoken, zoodat de vogel ,vrij' kon fladderen.
Nu schijnt bij de wet het lokvogeltje zelf vrij goed beschermd te zijn (overtredingen komen
altijd voor), maar de met de uitvoering der vogelwet belaste ambtenaren klagen er over, dat
het nut der wet zeer wordt verminderd, doordat het vervoer van de gevangen vogels op den
openbaren weg niet strafbaar is. Bereikt de vogelaar ongezien den openbaren weg en komt hij
daar na gedanen arbeid een ambtenaar tegen, dan kan hij zeker zijn vrij uit te gaan, met behoud
van den buit.
Daar dit de derde maal is, dat ik dienstdoende ambtenaren over hun onmacht om het „lijmen"
tegen te gaan, hoor klagen, (een rijksveldwachter, een marechaussee en een kommies), vind
ik hierin reden het nu eens via uw blad meer bekendheid te geven.
Chaam, 14 April 1934.
B. J. J. R. WALRECHT.
Lieve-Heersbeestjes. Op Paaschmaandag van dit jaar troffen wij op een rij van 4 boomen
een honderdtal Lieve-Heersbeestjes aan (bipunctata, zwart met roode vlekken) alle van dezelfde
soort. Was dit een overwinterende zwerm, die door het fraaie weer zich verspreid had?
Chaam, April 1934.
B. J. J. R. WALRECHT.
AANGEBODEN;
Ongeschonden en — voorzoover vermelding niet overbodig — in bijbehoorenden linnen
stempelband gebonden; I , De Levende Natuur: Jaargang 3—6 (alph. register ontbreekt) — 7
— 8 — 9 — 10 — 11 (alph. register ontbreekt) — 12 — 13 — 14 — 15 (alph. register ontbreekt).
ƒ2,50 per jaargang pi. port. 2. Buiten: Jaargang 4 — 5 — 6 en 12. ƒ 5,— per jaargang pi. port.
3. Alle albums van Verkade f 2,50 per stuk pi. port.
Adres: J. VIJVERBERG, Noordgouwe.
Leerboek der Plantkunde I, prof. C. A. J. A. Oudemans (te dr.) 4 ƒ 1,65; Leerboek der
Plantkunde I, Dr. J. M . Gcerts en Leerboek der Dierkunde II,Dr.A.J.v.Pesch, samen è ƒ 1,50;
Plantkunde I, Heinsius (5c dr.) 4 / 2 , 6 5 ; Plantkunde II, Heinsius (3e dr.) ik ƒ2,65; Kern der
Plantkunde, Garjeanne (6e dr.) è ƒ 1,15; Dierkunde I, O. Schmcil (7e dr.) è ƒ 3,45; Dierkunde I I ,
O. Schmeil (5e dr.) è ƒ 2,45; Leerboek der Dierkunde, Prof. Dr. J. Ritzema Bos en Dr. Bos
(5e dr.) ƒ 1,35; Limburg, v. d. Ven en Gelderland III v. d. Ven, samen è ƒ 1,70, Eerst Weten,
dan Eten, J. B. Bernink hf 0,90; Het Leven der Zee, Dr. Tesch è ƒ 2,50; De Eieren van onze
Vogels en hunne Nesten, D r . Bueker a ƒ 2,80. Paddenstoelenboekje (I en II) door Cool en
v. d. Lek (2e dr.) è ƒ 3,—; Vrijwel alle Verkade's albums (o.m. Bonte Wei, Friesland) voor de(n)
mcestbiedende. Karnemclkzeepalbum; „De Bloemenvelden", J. W. de Groot a ƒ 1,65.
Toezending portvrij. Voor eventueel antw. op aanvragen porto insluiten. Binnen 10 dagen
géén antw., dan verkocht.
Dordrecht, Willemstr. 2 1 .

A. H. MEYER CLUWEN.

