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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN 
« 

Van den Uitgever. Ter vermijding van dispositiekosten verzoeke wij u beleefd het abon-
nement voor de 49ste Jaargang vóór 15 Mei 1944 te willen storten op onze Postgirorekening 
No. 15205 of op onze Gemeentegirorekening No. V. 6482. 

W. Versluys' Uitgevers Mij, Amsterdam. 
Koninginnepage. Op 22 Juni 1941 nam een excursie van de N. J. N . een Koninginnepage 

waar op een eilandje in de Nieuwkoopsche plassen. 
Hillegersberg, 18.IV.44. W. A. SCNEFFERS. 
Tonijn aangespoeld te Wierum (Fr.). Van den heer H. H. Buisman ontvingen wij bericht, 

dat er ongeveer half Maart te Wierum (Fr.), ten N.W. van Dokkum, tegen den dijk een dier 
was aangespoeld van ongeveer 2 Meter. Bij de determinatie van een paar beenderen, die ons 
opgestuurd werden, bleek, dat we hier te doen hebben met een tonijn (Thunnus thynnus (L.)), 
een makreelachtige visch. Deze visch is vooral uit de Middellandsche Zee bekend, doch ver-
schijnt als trekvisch in de Noordzee en dringt daar zelfs in het warme water van de Golfstroom 
tot Moermankust in door. Slechts zeer zelden echter spoelt er een exemplaar bij ons aan. 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. Dr. F. P. KOUMANS. 
Koninginnepage. De Koninginnepage is, althans de laatste tien jaren, in de provincie 

Groningen een tamelijk gewone verschijning. 
Ik zag deze vlinder hier voor het eerst op 9 Aug. 1934 in den proeftuin van het Rijksland-

bouwproefstation aan het Eemskanaal te Groningen, terwijl zij bezig was eitjes af te zetten 
op karwijplanten. Sindsdien trof ik in dezen proeftuin alle jaren rupsen van de Koninginnepage 
op karwij aan, in sommige jaren zelfs in vrij groot aantal. Vóór 1934 heb ik deze rups nooit 
in den proeftuin gezien, niettegenstaande er elk jaar karwij werd verbouwd. Mijn indruk is, 
dat de vlinder hier pas in 1934 algemeen is geworden. Door Rinke Tolman werd in Soest even-
eens sinds 1934 een groote vermeerdering van deze voorheen vrij zeldzame vlindersoott waar-
genomen. (Deel 21 van „Wat leeft en groeit", pag. 15). De mededeeling van den heer A. F. H. 
Besemer in de voorgaande aflevering van D. L. N. over het voorkomen van de Koninginnepage 
in de „Koedood" wijst in de zelfde richting. Ook vond ik de laatste jaren verscheidene rupsen 
van deze vlinder op peen en peterselie in moestuinen bij de stad Groningen en in 1939 trof 
ik rupsen- aan op dille iiï een kweekerij van aromatische kruiden te Hoogezand. 

Van een voorkeur van deze vlindersoort voor moerassige gebieden is mij in het noorden 
niet gebleken. 

Groningen, 4 April 1944. M. A. J. GOEDEWAAGEN. 
Het in het wild voorkomen van de Blauwe Morgenster. De Blauwe Morgenster, Trago-

pogon porrifolius komt behalve in Friesland ook vrij veel in het wild vgor in het kleigebied 
van de provincie Groningen. Zoo o.a. langs het Reitdiep is ze op verschillende plaatsen tot 
vlak bij de stad aan te treffen. Zie ook het artikel van Dr Wasscher in dit tijdschrift van Sep-
tember '42, Afl. 5. 

Heerlen. S. J. DIJKSTRA. 
De Groote Lijster. Ik wil u even mededeelen, dat ik dit voorjaar voor het eerst in Rotter-

dam, midden in de stad een Groote Lijster hoorde zingen. 
Rotterdam, 5 April '44. J. G. MEES. 
Na de Merel en de Zanglijster zien we nu gaandeweg ook de Groote Lijster optreden als 

„stadsvogel". We zullen met het gebruik van deze term wel iets precieser moeten worden nu 
gelukkig de nieuwe buitenwijken der steden al meer en meer „groen" gaan vertoonen van 
straalsgewijs en kringvormend aangelegde plantsoenen. Zullen we nemen, de stad, zooals zij 
was vóór 1900? JAC. P. T H . 

De Medicinale Bloedzuiger. Het onderzoek, dat Dr. Engel instelt, lijkt gemakkelijk 
genoeg. Je gaat maar met bloote beenen in sloot of plas en wacht op de dingen, die gebeuren. 
Ik herinner mij een verhaal op Texel, dat een jongen in de Mui naar koetennesten waadde 
en uit 't water kwam druipend van bloed en met trossen bloedzuigers aan zijn beenen. Ik 
weet niet of het waar is en zal eens informeeren bij mijn oude Texelsche vrienden. 

JAC. P. T H 
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