Boekbespreking.
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Vogclbcschcrming. Praktische vogel zorg om huis en hol en in
Ü
natuur door W . T o l s m a . Met 102 afbeeldingen naar foto's en teekeningen. 's-Gravenhage 1936.
Met het doen verschijnen) van dit pleidooi voor betere vogelbescherming
heeft de schrijver getracht te voorzien in een naar zijne meening hier te
lande bestaande leemte in de literatuur over praktische vogelzorg om
huis en hof en in de vrije natuur.
Vooral wat betreft de praktische vogelzorg ,,om huis en hof" kan de
schrijver, die een ervaren, toegewijde vogelbeschermer is, velen nog heel
wat leeren. De door hem gedurende een raenschenleeftljd opgedane ervaringen zijn in dit, wat de schrijver verklaart te mogen heeten „testament
van een vogelvriend", overzichtelijk samengevat.
Het rijkelijk, hoewel wat ouderwets, geïllustreerde boek verdient zeker
de belangstelling van een ieder, die vogels om huis en hof tracht te
kweeken.
Den boschbouwer interesseert uit den aard der zaak het meest, hetgeen
de schrijver hem kan leeren; aangaande praktische vogelzorg in de vrije
natuur. Tot „de vrije natuur" behooren immers ook de bosschen.
Voor den boschbouwer zijn wel in het bijzonder van belang de'hoofdstukken V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XVI.
Hoofdstuk V bevat wenken, inzake de zorg voor de vogels bij den
aanleg en het onderhoud van bosschen. ïn ónze meeste Nederlandsche
bosschen is het ontbreken van doelmatige, veilige nestgelegenheid meer
regel dan uitzondering. De levensvoorwaarden,' onzer vogels en de voor
hunne bescherming en cultuur te treffen maatregelen zijn, naar schrijvers
meening, den meesten boscheigenaren en houtvesters schijnbaar nog vrijwel onbekend. ,
Beukenbosschen, met alleen wat heide en boschbessen, a!s grondbc- .
dekking, zijn arm aan vogels. Hetzelfde geldt voor jonge dennenbosschen.
Soms zijn deze echter belangrijk als veilig nachtverblijf voor vogels, b.v.
voor spreeuwen, vooral in dèn winter. Oudere dennenbosschen huisvesten reeds meer vogels. Veel gunstiger zijn de gemengde bosschen,
vooral indien deze worden afgewisseld door open vakken en het onmisbare water niet ontbreekt. Struikgewas, heggen en dergelijke schuilplaatsen geven aan allerlei insecten-etende zangertjes veiligheid, voedsel
en gelegenheid om te nestelen.
Met het oog op het nog maar al te veelvuldig voorkomen van het
nestjesuithalen in de bosschen is vrije toegang voor kinderen, zonder geleide van volwassenen, van April tot en met Juli niet gewenscht.
Langs boschranden plante men bramen, meidoorns en andere stekelige
en doorndragende gewassen. Als nestheesters gebruike men o.a. sparren
en andere dichte coniferen.
Snoeien van heesters en heggen en schoffelen van onkruid tijdens den
broedtijd* (April t/m juli) leidt tot verloren gaan van vogelbroedsels ;
evenzoo het schoonmaken van slootoevers en het uitspreiden; van slootbagger op de walkanten;
Van in het bosch liggende stapels rijshout, die door meerdere vogelsoorten gaarne voor den nestbouw worden benut, vermijde men het vervoer, wegruimen en verplaatsen gedurende het broedseizoen.
Hoofdstuk VI handelt over nestkasten. Alhoewel met waardeering kan
worden vastgesteld, dat de Ornithologische Afdeeling van den Planten^
ziektenkundigen Dienst te Wageningèn inzake nestkasten veel nuttig
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werk doet en vele gemeenten, instellingen als Staatsboschbeheer en
Nederl. Heidemaatschappij en vele particulieren zich daarbij aansluiten,
blijft in deze toch nog veel te doen over. De schrijver meeat, dat het
ontbreken van meer plaatselijke organisatie der vogelbescherming hier
te lande er de schuld van is, dat er inzake het aanbrengen van nestkasten
in vele onzer bosschen nog een groote achterstand valt in te halen.
Bij de gebruikelijke modellen nestkasten sterven in sommige jaren veel
jonge spreeuwen in het nest, blijkbaar door verontreiniging.
Door den schrijver is nu een model sprecuwennestkast bedacht, dat
voldoet aan den eisch, dat het bodemvlak ruimte overlaat bulten het
eigenlijke nest. Van voren en van achteren gezien vertoont dit nestkastje
een driehoek, met een vlieggat in den voorwand. De maten' van het kastje
zijn: bodem 18 bij 30 cm, hoogte 30 a 35 cm. Ook gekraagde roodstaartjes
nestelen er gaarne in.
Ook andere modellen nestkasten zijn door den schrijver bedacht, zoo
een van het gewone vierkante model van gezaagd hout, met een vast
deksel of met een dak, doch met lossen, afneembaren, ondersten hal venvoorwand.
Ook de in den: laatsten tijd weer veel genoemde los ophangbare nestkasten worden aanbevolen en een foto wordt vertoond, op welke wijze
zulk een nestkast zonder ophanglat toch kan worden aangebracht aan
een kalen stam. Dat zulke kastjes ook aan takken kunnen worden gehangen1, verdient zéker ook nog te worden vermeld.
Hoofdstuk VII bevat gegevens over het scheppen van broedgelegenheden voor holenduiven, uilen, waterhoentjes, ijsvogels, spotvogels, tuinfluiters, zanglijsters, kwikstaarten, roodborstjes en andere niet in nestkasten broedende vogels. Dat men door schepping van de nader omschrevene, onderscheidene broedgelegenheden het zich in de bosschen
vestigen van genoemde .vogelsoorten sterk kan bevorderen, schijnt menigen
boschbehecrder nog weinig bekerid te zijn.
In hoofdstuk VIII wordt de aandacht gevestigd op de noodlottige gevolgen van bosch- en heidebrand voor de in het bosch en op de heide
broedende vogels. In verband hiermede is het afbranden van heide en
van elke andere vegetatie alleen gedurende de wintermaanden toelaatbaar.
Hoofdstuk IX behandelt de wintervoedering en het verschaffen van
drinkwater aan de vogels tijdens vorstperioden.
In hoofdstuk X wordt er de aandacht op gevestigd, dat het noodzakelijk
is geworden hier en daar in de bosschen vrijplaatsen voor vogels te
stichten, nu de laatste jaren steeds meer landgoederen, op grond van de
Natuurschoonwet 1928, voor het publiek worden opengesteld. Die ontsluiting moge op zich zelve toejuiching verdienen, voor de rust en de
veiligheid der broedende vogels is de vrije toelating van het publiek
niet onbedenkelijk. Aanbeveling verdient het nu hier en daar een voor
kwajongens en voor katten moeilijk toegankelijk vogelreservaat te maken,
door een, stuk terrein met een breeden, waterhoudenden sloot te omgeven.
Door beplanting van het aldus beveiligd stukje terrein met geëigende
heesters en boomen, scheppe men daar dan een „vogelboschje".
Na eene opsomming der reservaten en beschermde terreinen van de
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, het Staatsboschbeheer en De Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van
Vogels volgt de uitspraak :
,,Hiet moet worden erkend, dat aldus voor het behoud van een aantal
vogelsoorten in ons land behoorlijk wordt gezorgd, in het bijzonder voor
de in kolonies broedende meeuwen, sterns, lepelaars, purperreigers, kluten
enz., terwijl voorts een massa andere vogels op de bewaakte natuurmonumenten en andere terreinen profiteeren van het uitgeoefende toezicht.
Kunnen we dus voor het reeds bereikte dankbaar zijn, voldaan mogen
we nog allerminst zijn."
Hoofdstuk XII behandelt de uilen en roofvogels. Deze vogels moesten
door vele jachtopzierfers betier ontzien worden, dan maar al te vaak het
geval is. Door het wegschieten der roofvogels nemen de eekhorens, de
eksters, ^de gaaien en de kraaien onmatig toe.
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In hoofdstuk XV, dat de katterikwestie bespreekt, verklaart de schrijver, dat rondzwervende huiskatten in bosch en veld evenmin geduld kunnen worden, als losloopende honden.
Hoofdstuk XVI handelt over Vogelbescherming en Jacht. Erkennende
de economische beteekenis van de jacht en inziende dat de jacht een
noodzakelijk compromis is tusschen landbouwbelangen en natuurbescherming, betreurt hij evenwel, dat er jaarlijks hier te lande 12 è 14000 jacht'
akten; worden uitgereikt, waardoor onvermijdelijk ook talloos vele onweidelijke en ondeskundige geweerdragers op de vogels worden, losgelaten. Vele burgemeesters zouden te vrijgevig zijn met het uitreiken van
machtigingen tot het schieten van schadelijke vogels en ook dit heeft
tot gevolg, dat leeken handelingen kunnen verrichten, die voor den vogelstand nadeelig zijn.
Het boek besluit met het Beginselprogram van het Federatief Comité
voor Vogelbescherming in Nederland (Covavo).
v. H.

H a n s M a y e r - W e g c li n, Aestung. 1936. 178 blz.. 82 flg., Uitg.
M, & H. S c h a p e r , Hannover.
Voor de derde maal in
eeuw zoekt de Duitsche boschbouw heil
in het opsnoeien, thans in hoofdzaak om een grooter opbrengst van
kwastvrij werkhout te verkrijgen. De eerste, zeer hevige, snoeigolf viel
even voor 1800, als poging, om nog wat te maken van de boschruïnen,
die de roofbouw had achtergelaten. Men snoeide echter volgens zeer
slechte methoden, die het hout zware schade toebrachten; zoo verdween
de algemeene snoeilust en bleef alleen onder den drang van plaatselijke
omstandigheden het opsnoeien in gebruik. Hierbij werden door zorgvuldige waarnemers betere werkwijzen ontwikkeld en toen dan ook omstreeks 1860, bij een inmiddels zeer verbeterden aanleg en verzorging
van het bosch, de dalende vraag naar brandhout en de stijgende behoefte
aan goed werkhout een sterken: drang naar houtverbetering brachten,
kwam er een nieuwe snoeigolf opzetten, die tot 1890 aanhield en in
een stroom van geschriften nieuwe ervaring, nieuwe werktuigen en werkwijzen vastlegde.
Niettemin werden er ook in deze periode door onoordeelkundig werken
grove fouten gemaakt, die de belangstelling ernstig schaadden; andere
vraagstukken eischten de aandacht op en het gevolg was, dat er van
1890 tot 1920 in den boschbouw vrijwel niet werd gesnoeid. Sedert '20
beleven we nu een derde Duitsche snoeigolf; de schrijver verzamelde
daarom zooveel mogelijk de vastgelegde ervaring, opdat deze, uitgewerkt
en door nieuwe aangevuld, voor verdere ongelukken moge behoeden en
de snoeizaag moge maken tot een blijvend nut ook in het groote boschboüwbedrij f.
Schr. behandelt hiertoe achtereenvolgens hetgeen er bekend is omtrent
de natuurlijke „Astreinigung" : het afsterven, vermolmen en afbreken der
takken bij verschillende houtsoorten, het inrotterï, de vorming van natuurlijke beschermende afsluitingen, den invloed van standplaats en boschhuishouding ; dan het inrotten door den snoei en het voorkomen hiervan:
het overwallen van de snoeiwonden bij verschillende behandeling en bij
verschillende houtsoorten, met de kansen op en de wijze van inrotten.
Dan den invloed van den snoei op den diktegroel, op de vorming van
waterloten, van kwasten, van krommingen. Vierder den snoei in verband
met den: grond, met het onderhout, met boschbrand en zonnebrand, met
ijs-, sneeuw-, wind- en wildschade, met de schoonheid van het bosch.
Verder het doel van het opsnoeien, al naar houtsoort en omstandigheden
en ten slotte: de technische voorbereiding tot en de uitvoering van den
snoei, de hulpmiddelen, de kosten, het merken van de gesnoeide stammen
cn de —• zoo noodzakelijke -— boekhouding hieromtrent.
Ieder hoofdstuk van dit zeer leesbare werk besluit met een rake samenvatting ; het boek zelf met een korte, duidelijke opgaaf van de snoeivoorschrifterf, die op het behandelde steunen, erv met een literatuurlijst
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van 379 titels. Het bock is fraai uitgevoerd, ten behoeve van de vele
uitnemende autotypieën geheel op kunstdrukpapier. De verwerking is
degelijk; wanneer ref. er nochtans op wijst, dat het (onder reserve)
aanbevolen gebruik van koplteer als wondafsluiting, in den tuinbouw
zeen ernstige bezwaren ontmoet — vgl. bijv. H. H ü l s e n b e r g , Wun• den und Wundbehandlung an Ostbaumen, Gartenbauwissenschaft 9, 1935,
blz. 175—183 — dan is dit niet bedoeld als aanmerking.
;
E. R e i n d e r s.

De Nederlandse lu^ Heide Maatschappij. Een nieuw propaganda-boekje.
formaat 21 X 23 cm, 36 bladzijden, gratis verkrijgbaar op aanvrage bij
de Ned. Heide Maatschappij te Arnhem, voortreffelijk uitgevoerd op
kunstdrukpapier bij de Drukkerij „Vada" te Wageningen. Het bevat
13 »zéér fraaie afdrukken van schitterende foto's, die betrekking hebben
op het werk van de maatschappij, eenige aardige penteekeningen voor
reclame en als grafieken en eeni duidelijk gedrukten tekst, waarin de
ontwikkeling van de N. H. Mij. wordt geschetst.
Ontegenzeggelijk is de Ned. Heide Maatschappij gelukkig in haar
propaganda. Twee jaren geleden een schitterend foto-album: „De Ned.
Heide Maatschappij en Natuurschoon", verleden jaar een serie welgeslaagde briefkaarten en thans dit .bijzonder geslaagde propaganda-boekje.
Gaarne wenschen wij de samenstellers het succes toe, dat zij van deze
altruïstische reclame verwachten: Toename van de algemeene belangstelling voor het prijzenswaardig pionierswerk en als gevolg daarvan toename
van het ledental 1
Moge het boekje in veler handen kómen opdat het doel van de uitgave
bereikt worde.
t. W .

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 11 April 1936. {Uittreksel).
Aan het overzicht van het op 10 April j.1. 'onderteekende
drag met Polen", moge het volgende ontleend worden:
Invoerrechten in Nederland op Poolsch hout:
"
Eikenhout, rondhout en vierkant gehakt
of bezaagd
vrij
Naaldhout, idem
vrij
Beukenhout, idem
vrij
Populierenhout, idem
vrij
Mijnhout en Papierhout
vrij
Heipalen, steigerhout, telegraafpalen ...... vrij
Eikenhout en beukenhout, gezaagd maar
niet verder bewerkt dan het enkel rechthoekig afzagen van de einden
3 % v.
Naaldhout, idem, indien de lengte kleiner
is dan 43 cm of grooter dan 701 cm 6 %
Naaldhout, idem, indien de dikte minder
is dan 12 mm of meer dan 76,2 m.m. 6 %
Naaldhout, idem, indien de breedte grooter is dan 279,4 mm
6% „
Naaldhout, anders gezaagd
3% „
Eiken- en beukenhout, geschaafd of verder bewerkt
6% „
Triplex
6% „

„Tariefver-

d. waarde.

„
„
„
„

