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nieuwe verwarring en eindeloos lange namen zullen
krijgen. De tijd zal 't leeren; in onze lijst komen
niet veel van die drietal-namen voor.
Nu willen we van de „buitenlandsche zaken''
afstappen en onze aandacht schenken aan de //binnenlandsche", want daarin zit m. i. de groote, onschatbare verdienste van deze vogellijst.
Van iedere vogelsoort, die, al was 't ook maar
éénmaal, in ons land is waargenomen, wordt eerst
de Latijnsche naam gegeven, dan de officieele Nederlandsche, en vervolgens de Latijnsche naam, waaronder de vogel in de werken van Temminck, van
Nozeman en van Schlegel vermeld is. Dan volgen
de volks- en plaatselijke benamingen en eindelijk
eenige korte mededeelingen omtrent voorkomen,
levenswijze, broedplaats, trekken enz.
Omtrent het tot stand komen en de waarde van
die korte mededeelingen hebben wij in de negende
aflevering van de eerste jaargang van ons Tijdschrift
al 't een en ander kunnen melden. De grootst
mogelijke nauwkeurigheid is in deze lijst bereikt,
die op menige bladzijde de indruk maakt van te
zijn een Register van de Burgerlijke Stand van de
Nederlandsche vogels.
Uitvoerige registers verhoogen de bruikbaarheid
van 't werk en maken 't mogelijk, dat de gebruiker
onmiddellijk van elke vogel, waarvan hij de volksnaam of de wetenschappelijke naam verneemt,
de voornaamste bijzonderheden te weten kan
komen.
Ik verwacht van dit werk zeer veel voor de
vooruitgang van de kennis der vogels van ons
vaderland. Het spreekt van zelf, dat wij de rangschikking en nomenclatuur van de heer Albarda
voortaan getrouw in ons tijdschrift zullen toepassen.
't Zal wel vreemd zijn in de eerste tijd, maar dan
zetten we de //oude namen" maar in een nootje
aan de voet van de bladzij.
En dan nog iets. 't Is te hopen, dat de lijst in
vele handen koint; hij is zijn daalder ruimschoots
waard. Maar dan vind ik het de plicht van ieder
gebruiker, dat hij iedere aanvulling of verbetering,
die hij aanbrengen kan, onmiddellijk opteekent en
toezendt aan de heer Albarda of aan de Redactie
van dit Tijdschrift. Kleinigheden kunnen van veel
belang zijn en daar een critiek toch altijd wat
wijsheid van de criticus zelf moet bevatten, kom
ik hier aan met een stuk of wat //kleinigheden",
die ikzelf in petto had.
1. Ook in Zuid-Holland wordt de Wielewaal /,Gele
Wiewouw" genoemd. (Woerden.)
2. De naam //Panlijster/' voor Spreeuw in Amsterdam is een aardigheid van de Amsterdamsche
poeliers; gewone Amsterdammers, die al van
meer weten dan van een ,/vinkie*, noemen een
spreeuw //spreeuw".
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3. De jonge spreeuw wordt ook kale kadotter
genoemd.
4. In Juni en Juli 1897 zijn heel veel kruisbekken
in 't Gooi en op de Veluwe waargenomen.
5. Loxia bifasciata is in de winter van 1891 op
Texel gevangen en heeft er eenige dagen in
een kooi geleefd.
6. Behalve in zandstreken komt de Geelgors veel
in kleipolders voor, b.v. in de Haarlemmermeerpolder.
7. De Gele Kwikstaart heet op Texel ook „Gele
Schreeuwer".
8. An thus Richardi is in de winter van 1891 op
92 op Texel gevangen en heeft maanden lang
in een kooi geleefd.
9. In Amsterdam heet Parus palustris „kaasmees".
10. Tharrhaleus Modularis heet in Denekamp „Heggerienken". (Levende Natuur II.)
11. In 1897 hebben vier paren nachtegalen in
't Vondelpark gebroed. Er vliegen nu veel
jongen.
12. De Tapuit broedt ook bij Amsterdam in een
steenkolenhoop bij 't stoomgemaal van Schellingwoude.
13. Groote Roofvogels worden ook „kremmen"
genoemd; een herder op de Garderbroeksche
hei sprak van koekoekskremmen, maar ik kon
niet uitmaken, of hij daar een sperwer mee
bedoelde of 't Smelleken.
. 14. Botscholver wordt op Texel evenveel gezegd
als Botkol.
15. De Goudplevier broedt bij Krachtinghuizen op
de Veluwe en heet daar Goudrogenfluiter.
Ki. Het is de vraag of Sterna cantiaca nog wel
op Texel broedt.
17. Een correspondent uit Boxtel schrijft ons niet
over de Koenekraan, maar Kroonokraan.
Drukfouten komen in 't werk natuurlijk voor,
maar die kan ieder gebruiker voor zichzelf wel
corrigeeren. Wij vermelden dat hier volledigheidshalve.
De hoofdzaak blijft, dat de beoefening der Vogelkunde in Nederland met de uitgave van Mr. Albania's lijst een nieuw tijdperk ingetreden is
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Opzetten vim vogels.
J. H. C. v. E. v. V. te Zaandam vraagt op blad?,. 48 van
dezen jaargang naar eene handleiding voor het opzetten
van vogels. Een zeer uitvoerig artikel hierover kun bij
vindon in „Ve Natuur, Jrg. 1881 en 82" van de hand van
den heer NUYENS te Maastricht. Ook zeer vele aanwijzingen
(ook voor liet opzetten van zoogdieren, visschen, reptiliën,
insecten enz.) kan by vinden in het pas uitgekomen werkje:
„H. VEEN, Handleiding voor het verzamelen van dieren en
dierlijke producten." Hot kost slechts 40 et., en is bÜ den
uitgever D E EEVEN LOOSJES te Haarlem en verder bij ulle
boekhandelaren verkrijgbaar.
Utrecht.
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