VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
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Geldig is die geslachts- en soortnaam, die voor de eerste maal met een kenschetsing
^beschrijving of afbeelding) werd gepubliceerd. (Prioriteitsprincipe).
Uitgaande van dit principe kan ik me in geen geval vereenigen met den naam Muscicapa
grisola grisola (L.) 1766. Ook Linné's naam ficedula kunnen we niet aannemen, want
de door L. gegeven beschrijving is onvoldoende. Dr. Ernst Hartert (Vogel der Palaarktischen Fauna") noemt Linné's naam: Motacilla Ficedula, Syst. Nat. Ed. X (1758) p.
1S5 ex. „Fauna Suecica" p. 231 (1746), doch de beschrijving is volgens hem onduidelijk.
In de „Fauna Suecica" wordt zelfs gesproken van: „Color supra totus e fusco castaneus"
(kleur der bovenzijde geheel roodbruin!) Van de vlekjes op het voorhoofd wordt niets
vermeld.
Hartert neemt Linné's beschrijving niet aan als zeker toepasselijk op den Grauwen
Vliegenvanger en volgt daarom, strict volgens de regelen der prioriteit, Pallas' naam in
Vroeg's Catalogus Verzameling Vogelen, Dieren, Adumbratiuncula p. 3 (1764). Pallas
noemt de species aldaar Motacilla striata. Ik kan me hiermede uitstekend vereenigen,
en zie niet in, dat ik me hierin aan een inconsequentie schuldig maak.
Bovendien kan ik mededeelen dat ook Hellmayr en Laubmann 't er mee eens zijn dat
Pallas' naam striata dient te worden aangenomen, daar ficedula te onzeker is en striata
2 jaar prioriteit heeft boven grisola. 't Laatst is over deze zaak geschreven door Dr. A.
Laubmann in „Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern", 1922, XV,
p. 195.
A. SCHEVGROND, Secretaris G. O. C. „Hirundo".
Gouda, Febr. 1923, Bleekerssingel 64.
Lochemsche diamant. — In aansluiting aan Berninks mededeeling over Lochemsche
diamanten kan ik u melden, dat mij voor een paar maanden nog een toen pas gevonden
exemplaar werd vertoond, ongeveer ter grootte van een flinken knikker. Ik heb er ook
vaak grooter gezien. Voor een veertig jaar, toen ik te Lochem woonde, had de heer Rambonnet een kolossaal, ongesiepen exemplaar op een marmeren-voetstuk je als pressepapier. En nog vroeger moet burgemeester Leen bij plechtige gelegenheden een vest
hebben gedragen, waaraan op de plaats van knoopen, geslepen Lochemsche steentjes
fonkelend praalden. Behalve bij den heer Starink op „de Koppel" — niet Hoppel —
zijn ook in andere Lochemsche families nog wel mooie exemplaren in den vorm van ouderwetsche oorhangers en versieringen in ringen en broches te bewonderen.
KERST ZWART.

Uit Groningen. — In den Noordpolder was Maandag 26 Februari een prachtige
trek waar te nemen van kieften, die in aantal variëerende troepen of in paren uit min of
meer W. N. W. richting aankwamen en ongeveer recht in den wind, meerendeels laag over
naar het lokkende Zuid-Oosten trokken. Zelden zag ik echter zoo'nleeuweriken-heweging
als op dien dag langs de kust en binnen den polder plaats vond. Zonder overdrijving
zijn dien dag meer dan 7000 leeuwerikken meermalen in troepen van ^ 500 gepasseerd.
Voor de vorst, die omstreeks den xoen Februari inviel, was er op Rottumeroog ook
reeds vrij drukke trek van leeuwerikken. Van graspiepers heb ik daar tot mijn verwondering
voor en tijdens de vorstperiode niets bemerkt. Wel kwam er een enkele kievit. Deze laatste
vogels trokken in snelle vlucht westwaarts. Het zou voor de Groningers en ook voor anderen
interessant zijn om eens te weten waar alle herfst-kieviten — in September en October
zijn er duizenden langs de Waddenkusten aan te treffen, over geheel N. Groningen (en
N. Friesland?) verspreid — in den winter vertoeven.
De heer Drijver heeft een kieften-concentratie op Texel opgemerkt. Zouden de „Groninger" vogels de kortste dagen in het dragelijker klimaat van W. Nederland doorbrengen?
In 't laatst van Februari zijn de kieviten weer prachtig komen opzetten. 28 Februari
op weg naar Zutphen zag ik van uit den trein in midden-Drente en benoorden Zwolle in
de Steltloopers-vlakte, 'n soort Vogelweide, er al zeer veel, w. o. ook wel broedvogels
zullen zijn.
Wij hooren spoedig weer van 't eerste ei.
Na de vorst zijn de Goudpluvieren ook weer in den Noordpolder verschenen. Heerlijk klonk hun zacht-weemoedig en toch weer zoo op verren afstand duidelijk hoorbaar

384

D E L E V E N D E NATUUR.

klaaggefluit door al het leeuwerikken lied. De Wulpen op de slikken en platen van de
Wadden zullen wellicht reeds in aantal minderen, doordat vele paren reisvaardig zijn
naar 't broedgebied te vertrekken. De Zilvermeeuwen en Scholeksters van Rottermeroog en
de Plaat laten de broedterreinen ook al niet meer onverschillig. Rietgorsjes trokken ook
al door den polder.
De Zanglijster was in het Noorden nogal spoedig terug. Dit jaar reeds i 23 Januari
in de Braak te Paterswolde (vorig jaar 16 Febr.).Van zang heb ik geen notitie.
Van de kokmeeuwen in het Noorden had eind Febr. slechts een klein percentage zwarte
koppen. Een op de twintig ongeveer (van groote troepen).
Mijn adres is voortaan Graaf Ottosingel 85, Zutphen.
F.

KOSTER.

Lente 1923. — Misschien vindt U het interessant te vernemen, dat ik op 4 Jan. j.1.
alhier voor het eerst de grijze lijster hoorde zingen, die sindsdien geregeld des morgens
en avonds hiermede blijft voortgaan; dat ik op n Januari de eerste sneeuwklokjes kon
plukken en dat ik op 13 Januari twee witte kwikstaarten zag; ik kan mij hierin niet vergissen. daar ik vlak bij ze was. Het voorjaar kondigt zich dit jaar wel zeer vroeg aan!
Zierikzee, 15 Jan. 1923.

P. VAN DER ELST.

Correspondentie. — E. H. te A. De doode vogel, waarop die kraaien op 't strand aasden,
was wel een Alk, (Alca torda). De zijdelings saamgedrukte snavel geeft een goed kenmerk.
Alken komen 's winters veel in onze „territoriale wateren" voor en ook binnengaats in
de Waddenzee.
T.
Ruil. — Van het album „Blonde Duinen" heb ik alle plaatjes met uitzondering van
No. 4, benevens 50 stuks duplicaten, van „Naardermeer" 95 verschillende en 55 duplicaten. Wie ruilt bovenstaand plaatje tegen een nieuwe flora (5de druk) van Heimans,
Heinsius en Thijsse?
Beverwijk.
P. W. MAJOOR.

AANGEBODEN:
Thompson-Seton „Domino de Zilvervos". geb. / 1.00. Jack London, „Als de Natuur
roept", geb. / 0.60. Dr. Costerus, „Beginselen der Plantkunde", geb. / 0.60. Prof. Marshall.
„Bilder-Atlas zur Zoölogie der Vogel" (met tekst) geb. /0.75. W. H. Hudson „The Naturalist in La Plata", geb. / 2.00. Dr. K. Rusz „Der Wellensittich" / 0.40; id. „Allerlei sprechendes gefiedertes Volk". / 0.40; id. „Der Graupapagei" geb. / 0.40. A. B. Wigman.
„Vogelleven in Nederland" geb. / 0.50. Dr. Beukers, „Onze Kevers" geb. / 0.40. Jaargang
16 (1896) van „De Natuur", geb. / 0.60. Het tijdschr. „Onze gevederde Vrienden," Jrg.
1, 1882 / 0.50. Dinkier, „Het Dierenrijk" (Zoogd. en Vogels) geb. / 0.40 „De voeding van
onze Zang-, Sieraad- en Volièrevogels, Duiven, Pluimvee enz. Het gebruik van vocdingszouten. Hoe papegaaiachtige vogels gevoed en verzorgd moeten worden" Naar het Duitsch,
/ 0.50. Brehm, „Gefangene Vogel", Bd. I, geb. / 1.00.
Geen zichtzending, porto voor koopers.
Amsterdam, Oranje Nassaulaan 69.
M. A. LIEFTINCK.
Dr. Hermann Muller „Alpenblumen, ihre Befruchting durch Insekten, etc. Leipzig
1881 geb. en Dr. Hugo Glück Die Stipulargebilde der Monokotyledonen, Heidelberg
1907. Tezamen voor / 6.—.
Prof. Dr. Fr. ZIMMERMANN, p. a. HEIMANS, PI. Muidergr. 123, Amsterdam.
Mikroskoop van Busch, schuin-stelbaar statief, draaibare tafel; condensor; sledeverwisselaar voor objectieven; objectief C, waarvan de 2 voorlenzen afschroefbaar, en obj.
F.; oculairs 2, 3 en 4; 12 vergrootingen: 30, 45, 60/85, 115, 160/145, 200, 280/500, 700,
950. In mahoniehouten kast, alles zeer goed onderhouden. Prijs / 50.00.
Te bevragen: R. K. Boekencentrale, Keizersgracht, Amsterdam.

