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een kleine honderd bladzijden heeft hij daarvan een overzicht gegeven, dat voor onze leeraren 
in de Aardrijkskunde van groote beteekenis is. Hoogenraad heeft veel practische ervaring van 
onze Nederlandsche Flora en Fauna, heeft blijkens de uitgebreide literatuurlijst ook zeer veel 
goede bronnen gebruikt en hij beweegt zich dan ook heel handig in het gevaarlijke grensgebied 
van de geografie en de biologie en met open oog voor de vele moeilijke vraagstukken, waarvan 
het moeilijkste wel is dat der „oorspronkelijkheid" van onze flora en fauna. 

Ook hier zal het aanvullingsblad goede diensten bewijzen. Hoogenraad kon niet weten, dat 
direct na het afdrukken van zijn stuk Van Dieren zou aankomen met de zekerheid omtrent 
het verschijnen van Vaccinium macrocarpon hier te lande. De flora en fauna van ons land 
veranderen om zoo te zeggen dagelijks onder invloed van de cultuur en weldra zal het wel zin 
hebben, om een samenvatting te geven van wat de afsluiting van de Zuiderzee reeds heeft 
uitgewerkt. Zoo is er nog meer. In zijn landschapsbeschrijving legt Schuiling zeer bijzonder 
den nadruk op het werk van de Heidemaatschappij. Als tegenwicht zou ik graag gezien hebben, 
dat ook wat meer aandacht was geschonken aan het werk van de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten en van het Staatsboschbeheer. Misschien geeft het tweede deel daar
voor nog wel de gelegenheid. 

Hoogenraad aanvaardt niet het Waddendistrict van Van Soest, maar neemt alle duinen als 
één geheel, ondanks de beroemde grenslijn bij Bergen. Daar is wel iets voor te zeggen, want 
in menig duinlandschap vinden we tegenstellingen, die wel haasteven sterk zijn als die tusscL^n 
de Schoorlsche duinen en die van Egmond. 

Ik zou niet durven volhouden, dat de duinroos „kalkminnend" is, of dat de voorjaarstrek 
van de vogels „onbeteekenend" zou zijn. 

De Insecten komen er nog al karig af en dat is heel jammer. Nu schiet onze entomologische 
literatuur misschien wat te kort. Maar ons land heeft entomologisch toch wel wat te beteekencn; 
het endemisme van Chrysophanus dispar is wel even belangrijk als dat van Coramhe of Hetero-
panope. Onze „trekvlinders" mogen waarlijk wel vermeld worden, en ook onze malaria-mug 
met zijn ziekte-overbrengend ras, dat nergens anders in Midden-West-Europa voorkemt dan 
in Noordholland, Friesland, Groningen en Oost-Friesland en dan alweer plaatselijk. Daarover 
bestaan wel zeer belangrijke publicaties. 

Intusschen hebhen al deze aanmerkingen — en ik heb er nog wel meer — weinig te be
teekencn tegenover de groote voortreffelijkheid van het boek. In het bijzonder vermeld ik nog 
het groote aantal illustraties en vcioral de vele zeer leerzame en fraaie kaarten en schemata. 

Ik ben zeer verlangend naar het Tweede Deel. JAC. P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Alweer de Kwak. Midden September is in de plassen van Nieuwkoop en Noorden een 

Kwak geschoten. Dit is de tweede kwak, die dit jaar het slachtoffer wordt, laat ons hopen 
van een noodlottige vergissing. Van een der beide vogels weten wij namelijk, dat eie schutter 
meentlc op een reiger te schieten en de reiger staat op ele zwarte lijst. Wij zouden het wel zeer 
op prijs stellen, indien eie heeren jagers hun gasten en opzieners eens wilden waarschuwen, 
om bij het schieten van reigers eens goed op te letten. Hoogstwaarschijnlijk broedt de kwak 
nog hier en daar in ons land en wanneer wc nu deze ongevallen weten te verhoeden, dan konden 
we nog wel eens genoegen van die vogel beleven. Ik zou er wel grootsch op zijn, als de kwak 
in mijn jachtveld broedde. 

Het beste ware nog, dat de reiger van de zwarte lijst werd afgevoerd — een oude geschiedenis. 
JAC. P. THIJSSE. 

Watergentiaan. Verleden jaar zag ik, fietsende van Stroobos naar Surhuisterveen (in Fries
land dus), de watergentiaan bloeiende in een vaart, die liep langs de weg waar ik fietste. Eenige 
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tijd later zag ik ze in dezelfde streek, niet ver van Augustinusga, weer in een stille vaart. Ik 
begon toen wat nauwkeuriger op te letten en zag de plant ook nog in de nabijheid van Grijps-
kerke, eveneens in water, waardoor weinig schepen varen. 

Deze zomer bracht ik de vacantie door in het Z.O. van Friesland en vond daar de water
gentiaan op meerdere plaatsen in de Opsterlandsche Compagnonsvaart, n.1. tusschen Oosterwolde 
en Appelscha, bij Donkerbroek, onder Wijnjeterp en Hemrik. Het aantal planten, dat ik daar 
zag, was niet groot. Maar in een drietal zijvaarten (wijken) van de Compagnonsvaart, waren 
enkele plekken op het water heelemaal geel gekleurd door de bloeiende planten. 

Een paar dagen van mijn vacantie vertoefde ik in Oosterzee, bij het Tjeukemeer dus. In een 
vaart onder dit dorp en eveneens in een vaart onder Follega, daar niet ver vandaan, was de 
watergentiaan vrij talrijk. 

Kort geleden merkte ik ze ook nog op (een enkele bloeiende plant maar) in het gedeelte 
van het Hoendiep bij Grijpskerk, waar niet meer gevaren wordt, omdat het kanaal daar enkele 
jaren geleden is omgelegd. 

Mijn vraag, naar aanleiding van bovengenoemde waarnemingen is nu: heeft de watergentiaan 
zich de laatste jaren uitgebreid in Friesland en misschien ook in andere provinciën? Planten-
kenners in Friesland, wie ik om inlichtingen vroeg, konden me hier omtrent geen zekere medc
deeling doen. Wellicht kunnen lezers van „De Levende Natuur" antwoord op mijn vraag 
geven. 

Groningen, 16 Sept. '34. H. v. D. HEIDE. 

De uittocht der Meezenjongen. In 't bezit van een hektare bosch, (zware dennen) te mid
den waarvan mijn huis staat, zorg ik al sinds jaren voor de diverse vogels en verschafte hen 
diverse en allerhande soorten broedkastjes. Met meezen had ik veel succes en in den zomer 
kreeg ik de geheele familie, vader, moeder en een 6—7 jongen geregeld om mij heen en aten ze 
uit mijn hand en zelfs uit mijn mond, tot plotseling, nu ongeveer 14 dagen geleden, het jonge 
gedierte plotseling verdween en ik weet niet waar gebleven zijn. — En jaar tevoren passeerde 
mij ook iets dergelijks. De oude lui echter bleven op appèl. 

Gorssel, 30-9-'34. H. KETS. 

Voederen van Vogels. Daar het 's winters, vooral met sneeuw, zeer moeilijk is, om de, 
op den grond voedselzoekende, vogels te voederen, kreeg ik het idee, om van de gebruikelijke 
methodes af te wijken, en een metalen voeder-gelegenheid te maken, waar katten en muizen 
niet van konden mede eten, en die sneeuw- en ijzel-vrij was, en ten allen tijde in huis kon wor
den gevuld. 

Ik maakte die van uerf/wd^ee//ïo^t'r, en de resultaten waren prachtig. Zelfs de wantrouwige 
vinken waren van de partij. 

Aangezien niet ieder in de gelegenheid is, die zelf te maken, zocht ik naar een goedkooper te 
maken gelegenheid, die toch aan bescheiden eischen kon voldoen. 

De houdbaarheid en het muisvrij zijn kwamen wat in het gedrang, doch daar tegenover 
stond, spotgoedkoop en door ieder gemakkelijk te maken. 

Op het standpunt staande, dat bij het voederen van vogels het verspreiden van het voeder 
over een groot veld, waar het voor de vogels verloren raakt en muizen en katten ten goede 
komt, moet worden tegengegaan, ging ik uit van een gecombineerde vetvoeding, waar alle vogels 
van konden profiteeren. 

Samen gesmolten in uitgebakken vet, worden zooveel broodkruimels, fijn gesneden kaas-
korstjes, in doek fijn geklopte olienootjes en in doek iets gekneusd hennipzaad gedaan, dat bij 
het stollen de massa nog goed in het vet vast zit. Dit mengsel wordt nog in warmen toestand 
in de voedergelegenheid gebracht, zoodat het gesmolten vet het mengsel daarin goed kan vast 
hechten. 

Nu de voeder-gelegenheid zelf: Twee gewone lange flesschen-kurken worden met een stop-
naald (tijdelijk) zoo aan elkaar gestoken dat ze samen een T vormen. 

Van een blikken sigarenkistje of oud inmaak- of cacao-busje knipt men met een oude schaar 
een stuk blik af van 14 bij 12 centimeter langwerpig vierkant, zet een inktpuntje juist in het 
midden van het vierkant en in het midden van elke zijde ook een; knip langs een schoteltje 
de vier hoeken rond bij, 

Op de werktafel legt men een dikke plank. 
Met een hamer en drie dunne draadnagels van 2 ^ k 3 centimeter lang, wordt nu het blik 

op de kurken T gespijkerd, en de doorkomende draadnagels omgeslagen. 
Daarvoor moet eerst het blik gebogen worden in den vorm van een U, (het beste doet men 

dit met behulp van een plankje van 2 centimeter dikte) en wel zoodanig, dat de beide korte 
zijden naar boven komen te liggen. 

De kurken T wordt nu juist in het midden gebracht, met de onderpunt wijzend naar de inkt-
punt in het midden van het blik (binnen in de U). 


