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KORTE BERICHTEN    (verzameld_door_Anny-v.d.Oever-van Vliet) 
 
Ze hebben ook gevoel 

Vissen zijn gewervelde dieren met een hoog ontwikkeld zenuwstelsel. Bij  

verwonde vissen zijn verhoogde concentraties van de pijnonderdrukkende  

stof enkefaline in de hersens gevonden. Hengelaars zouden eens goed moeten  

nadenken voordat ze het aas in het water dompelen. 
 
Spreeuw 

Mededeling van de Staatssecretaris van CRM: 'In het gehele land wordt  

gedurende het tijdvak 1 januari 1979 tot en met 31 december 1980 niet  

gerekend tot de beschermde vogels in de zin van de Vogelwet 1936  

de spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Mededeling van de spreeuw (Sturnus vulgaris): Wilt u niet op mij schieten  

of mij op andere wijze pijn doen of doden? 
 
Goedendag mus 

Vanuit Spanje (waarschijnlijk) heeft de huismus de wereld veroverd. En dat  

deze cultuurvolger daar nog steeds mee bezig is, bewijst de waarneming van  

vier mussen op Nieuw-Guinea bij Port Moreby. Nog nooit tevoren daar gezien.  

Gelukkig waren de dieren enkele dagen na de waarneming weer verdwenen. Hoe  

ze hier zijn gekomen, maakt de geschiedenis niet duidelijk. Het zou kunnen  

zijn dat ze met een schip waren meegekomen. 
 
Geen vlinder 

Beschaafde mensen kopen geen opgezette vlinders. En omdat u en ik beschaafde  

mensen zijn, doen we dat ook niet als we binnenkort weer eens op vakantie  

gaan. Maar hoeveel onbeschaafde mensen zijn er wel niet als je hoort dat  

er op Formosa tienduizend mensen zijn, die een bestaan vinden in het vangen  

van vlinders en dat er op het eiland (tegenwoordig heet het Taiwan) dertig 

werkplaatsen zijn waar de vlinders tot souvenirs worden verwerkt? 

 
Nadenkertje 

Een bij is een koudbloedig diertje. Een bij die zich te ver van huis waagt om 

stuifmeel te gaan halen, maakt een grote kans door de kou te worden bevangen. Hij 

sterft dan omdat hij niet in staat is zijn lichaamstemperatuur op te voeren.  

Maar een hele zwerm bijen van haard en huis verdreven en de nacht doorbrengend  

aan een boomtak houdt de temperatuur in het binnenste van de tros op 35 graden.  

De buitenste bijen worden niet kouder dan 14 graden. Dat betekent dat een volk  

bijen in zekere zin als een warmbloedig organisme kan worden beschouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




