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Wie exemplaren bezit van bovengenoemd dieren,
Lacerta muralis en Salamandra maculosa, in Nederland
gevangen, door den bezitter of in zijn bijzijn, wordt
vriendelijk uitgenoodigd mij deze exemplaren voor
korten tijd te leenen of desverkiezendete verkoopen.
Onkosten worden vergoed. Vindplaats, datum en
adres duidelijk schrijven.
E. HEIMANS.

Nojf eens S a x i c o l a N t a p a / i n a (Teiuiii.)
Het zij my vergund een enkel woord in 't midden te
brengen naar aanleiding van een ingezonden stuk van den
heer E. Blaauw te Nijmegen betreffende bovengemelde
vogelsoort, 't welk is opgenomen in afl. X, blz. 195 van
dit tydschrift.
De heer B. houdt vol dat hij in de gemoente Groesbeek
S. stapazina herhaaldelijk, zelfs met jongen, heeft waargenomen en maakt er mij, die het feit eener juiste determineering niet voetstoots als zeker heb aangenomen,
eenigzins een verwyt van dat ik niet in persoon ben overgekomen om de vogels te „zien" omdat daardoor de zaak
geheel anders zou zijn geworden.
Dit nu veroorloof ik my tegen te sproken. Al ware ik
overgekomen, en al had ik bedoelde vogels tienmaal „gezien",
dan nog zou ik niet gewaagd hebben de gevolgtrekking
te maken, dat ik S. stapazina voor my had. Men kan toch
in zulke zaken niet te voorzichtig zyn, omdat vergissingen
zoo licht plaats hebben, en dit voorval het geval kan zy'n
met eene soort als de genoemde, die van enkele andere
species niet dan hoogst moeieiyk, althans op eenigen
afstand, te onderscheiden is
In my"n ornithologisch verslag over 1901/1902 heb ik
getracht de zaak zoo duidoiyk mogelijk uiteen te zetten
en heb daarby bepaaldeiyk gewezen op de groote gelijkenis
die er bestaat tusschen S. stapazina (Temm.) en S. deserti
(Temm.\ welko laatste soort eerder bij ons kan verwacht
worden dan eerstgenoemde. S. deserti toch is meermalen
in N.-West Europa waargenomen, S. stapazina slechts één
enkele maal met voldoende zekerheid geconstateerd.
De heer Blaauw geeft trouwens zelf aanleiding om aan
te nemen dat door hem, indien hy werkeiyk een vreemde
tapuit heeft gezien, S. deserti is aangetroflen, want hy
spreekt in zyn opstelletje (4e regel van boven) van een
tapuit met groote keelvlek, en dit is juist iets wat S. deserti
wèl, S. stapazina niet heeft. De keelvlek van typische
exemplaren dezer laatste soort is juist klein. Ik bezit van
beide species genoeg voorwerpen uit verschillende localiteiten
ter onderlinge vergelijking, waarbij dit verschilpunt in 't
oog springt.
Op blz. 196 schrijft de heer B. verder: „dit was weder
„een tapuit met zwarte keelvlek en prachtige rose borst,
„doch de rugteekening valt het meest in 't oog, die mooie
„zachte kleur, licht kaneel of Isabel, vinden wij by geen
„Onzer tapuiten."
Ik veroorloor my ten aanzien daarvan op te merken, dat
S. stapazina geen rose borst heeft, maar dat de kleur van
die deelen lichter of donkerder zandkleurig, soms byna
wit i s ; en wat de isabelkleur op den rug betreft, hebben
8. stapazina en 8. deserti die gemeen en kan men dus
daaraan niet zien welke soort men voor zich heeft.
Ik neem echter gaarne aan, dat de heer B. een vreemde
soort gezien heeft en dat hij persoonlijk overtuigd kan zyn
dat die soort 8. stapazina is. maar eene persooniyke overtuiging is geen bewijs, en de wetenschap vraagt naar
bewyzen. Om in het gegeven geval de zaak uit te maken,
herhaal ik dat het noodzakelijk is, een of meer stuks in
handen te hebben. Nergens ter wereld wordt de indigeniteit
eener species aangenomen zonder voldoend bewijsmateriaal.
En de heer B. zou de Nederlandsche ornithologie een
grooten dienst bewijzen en zichzelf roem verwerven, indien
hy inderdaad bewees dat een vreemde tapuit, laat 't dan
&'. stapazina, 8. deserti of iets anders zyn, bü ons niet alleen
wordt aangetroffen, maar zelfs in Nederland broedt.
Mr. R. Baron SNOUKAERT VAN SCHAUBÜBC.

Neerlangbroek, Jan. 1904.
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Kotterdamsclie Natuurhistoriselie Club.
V e r g a d e r i n g 2 9 D e c e m b e r 19 0 3 i n d e
Diergaarde.
De voorzitter, de hoer P. H a v e r h o r s t, opent de vergadering en geeft het woord aan den heer Dr. B ü t t i k o t e r ,
welke eenige ex vertoont van Selaginella rediviva, afkomstig
van het schiereiland van Californie. Deze planten vertoonen
in vollen groei een prachtig rozet van horizontaal uitgespreide, mosgroene, spiraalsgewyze gerangschikte „bladeren"
van buitengewoon sierlijken vorm. Bij het intreden van
langdurige droogte rollen deze zich geheel naar binnen en
dan vormt de plant een gesloten bol, die in dezen toestand
van goheele verdroging alle uitwendige teekenen van leven
mist en door den wind over de kale vlakten, zonder iets
te lijden, heen en weer gerold wordt.
Om dit feit te illustreoron heeft Dr. B. twee dezer verdroogde planten, door hem 17 Dec. 1882, dus 21 jaar
geleden, ontvangen en sedert in een doos in een boekenkast bewaard, in water geweekt, en vertoont nu een
prachtig opengegaan groen rozet, bonevens een andere
plant, niet geweekt. De geweekte ex. zy'n in niets van
levondo planten te onderscheiden; en nu zal er een poging
aangewend worden, de planten weer aan den groei te
brengen, hoewel spr. van deze proef geen gunstig resultaat
meent te kunnen verwachten.
De heer L i n d e m a n s deelt mede, dat, wanneer men
verschillende soorten, locale vormen on variëteiten der
Papiiionidae, verspreid over den Indischen Archipel, vergelijkt, men volgens Wallace vindt, dat deze in grootere
of kleinere districten of enkele eilanden een speciaal
karakter dragon.
Zoo zyn byv :
1°. de soorten van Sumatra, Java en Borneo, gewoonlijk
kleiner dan de aanverwante, welke men op Celebes en de
Molukken vindt;
2°. de soorten van Nieuw-Guinea en Australië eveneens,
doch in mindere mate, kleiner dan de aanverwante soorten
van de Molukken;
3°. in de Molukken zelf de soorten van Amboina de
grootste;
4°. de soorten van Celebes even groot als of iets grooter
dan die van Amboina;
5°. bezitten de soorten van Celebes een eigenaardig
karakter in den vorm der voorvleugels, verschillende van
dat der aanverwante soorten en variëteiten van al de
omliggende eilanden ;
6°. worden sommige op Java, Sumatra en Borneo gestaarte
soorten staartloos, als zij zich oostwaarts in den Archipel
verspreiden.'
Daarna laat spr. eenige Papilio's rondgaan, die deze
eigenaardigheden in meerdere of mindere mate vertoonen.
De heer H a v e r h o r s t geeft rond de Javaansche Pieride:
Delias belisama Cr. niet haar krachtig gedoomde pop,
benevens de weinig opvallend gekleurde, eveneens Indische
Satnrnide: Crinula trifonestrata H. S. met haar zeer fraai
goudgeel, getralied spinsel.
De heer J a n s e n bespreekt de familie AQT AraceSn. Door
middel van diagrammen en bloemformules toont hij de
overeenkomst aan van de schynbaar zoo afwijkende bloeiwijzen van Arum, Calla on Acorus.
Behalve de inlandsche soorten dezer geslachten, waarbij
hy tevens wees op de eigenaardige inrichtingen om kruisbestuiving te veroorzaken, de vegetatieve vermenigvuldiging
door knollen en wortelstokken en eenige opmerkingen
maakte over de verspreiding der soorten, vertoonde hij :
Acorus Gramineus Ait, en A. pusillus Siebold. Van het
geslacht Pothas, tropische planten, geheel afwijkend van
onzo inlandsche soorten, vertoonde hij P. Jungluümiana
de Vr., P. macrophyllus do W., P. leptostachys Schott en
P. gracilis R.
De heer V a n R e o n laat zien een ex. van Hypocephalus
armatus Desm, een kever uit Brazilië, welken door zyno
eigenaardige vormen moeilijk een plaats in het systeem is
aan te wijzen. In den catalogus van Gemminger v. Harold
is het dier gerangschikt bij de Prioniden, eersto subfamilie
van de Cerambyciden. waar het echter zeker niet thuis
behoort. In den vorm herinnert het zeer aan de Gryllotalpa
(veenmoli, terwyl de pooten tot graven in den grond zijn
ingorirht.
De heer W i l k e vertoont een ex. vanTillandsiausnioides,
welke plant zonder wortels groeit (fara. Bromeliaceeën)Dit ex. was tusschen oen paar kurkjos geklemd los opgehangen in de serre der Diergaarde.

