
To DE LEVENDE NATUUR. 

met de vleugels, maar kon zich niet oprichten, en nog 
maar zeer gebrekkig loopen. Toen ik het opnam, zag ik, 
dat het een sprinkhaan-rietzanger was. Het voorkomen 
van dezen vogel op dien tijd in onze duinen, duidt met 
vry groote zekerheid op zün broeden aldaar. Hoe het zü, 
ik nam het dier mede naar huis, maar den volgenden dag 
was het dood. Ik liet hot opzetten, maar tot mijn spijt bij 
eenen onhandigen preparateur, die het dier geheel ver
knoeide. 

Dit is hot eenige geval, dat my bekend is. Gaarne zou ik 
over deze duistere zaak iets van de Redactie hoeren, 

Den Haag. P. FESCH. 

Zoo heel erg duister is dozo zaak toch niet. U hebt de 
Sprinkhaan-Rietzanger bü 's Gravenhage gezien; ik heb hom 
gevonden onder Vogelenzang, bü Velzen, Castricum en by 
Bergen, volgens Schlegol is hij om Haarlem bekend genoeg, 
om er daar een volksnaam op na te houden: hij wordt daar 
St.apel genoemd. Ook tusschen Beek en Loerboek en in de 
buurt van Deutichem heb ik verloden zomer oen paar aller
liefste families ervan met jongen erbü kunnen waarnemen. 
Ook elders in Gelderland en ook in Brabant komt hü tamelijk 
veel voor; altüd op heidegrond, waarom Keuleinans hem 
dan ook in zijn boek onder de naam „heidezangor" ten 
tooneele voert. Want mot riet heeft hij weinig uit to staan 
daar ïnj bij voorkeur op droge plaatsen nestelt. Ik zou er 
haast een weddingschap op durven aangaan, dat hü dit jaar 
ook in 't Utrechtsche gevonden zal worden, waaruit dan 
blijken zal, dat dit. prachtige vogeltje gelukkig ook al weer 
niet zoo zeldzaam is, als de boeken wel gelieven te ver
tellen. 

J. P. T. 

Eon vragenlijstje. 

Geachte Bedactie, 

Daar u zoo vele vragen in uw tijdschrift beantwoord hebt, 
heb ik hoop, ook op de myne een antwoord te ontvangen. 
Er zijn er meer dan een, want telkens, stelde ik het uit, en 
zoo kwamen er hoe langer hoe meer. Als ik nog langer 
wacht, worden ze ontelbaar; zü zün de volgende: 

1. Is kroos altijd groen'? In de omstreken van Utrecht 
zijn zooveel roode slooten, of komt dit door andere 
plantjes'? 

2. 's Winters en in den korsentüd zün hier veel Vlaamscho 
gaaien, die van voren rood zijn, met blauw en wit gekhnn tic 
vleugels en een ronden roodbruinen kop. Ze lyken in hunne 
bewegingen voel op eksters. Ik dacht dat, do woorden: 
scholekster dezelfde vogel in Noord-Holland en meerkol in 
't Betuwsch aanduidde on dat Vlaamsche gaai de algemeene 
naam was. Maar in don Dierentuin te Rotterdam zag ik 
onder den naam scholeksters of VI. gaai geheel andere 
vogels, veel minder mooi. Hoe kan dat? 

3. Wat is de geleerde naam voor „bouwman," een aardig 
slank, grijs vogeltje, dat een beetye op een musch lykt, met 
bruine smalle strepen op do vleugels en aan zün koeltje; 
lijj heeft verleden jaar een nest bü ons huis gebouwd: zijn 
oiljes, tni getale van vier zün vuilrood gespikkeld: or 
kwamen slechts twee jongen groot. Het zijn erg zonuw-
achtigo vogels, maar ze zingen, goloof ik, niet. Hier in do 
Betuwe noemt men ze „bouwmannotjes." 

4. Ik zou wel eens den naam willen weten van dio 
lichtgrijze vogeltjes mot zwartpaarson kop, en twee breede 
strepen van dezelfde kleur die aan weerszijden van hun 
hals beginnen en bü hun staart samenloopen. Het grijs is 
tusschen die twee strepen donkerder dan dat op hun borstje. 
Hun staart is nogal lang en bewegelük en de heele vogel 
tamelük lang en groot. Laatst zagen we ze hier, twee bü 
elkander, ze zün zeer gracieus en heel mooi vind ik. 

5. Is kantvrucht spocularia speculum DC en spiegel-
vormend klokje campanula speculum de naam van dezelde 
bloem? Den eersten vond ik in Bos en den tweeden in do 
Flora Batava III, maar de beschrüving iri" het eerste komt 
precies met het plaatje in het tweede overeen. Hier heb ik 
ze wel eens gevonden. 

6. Wat is nevensgaande bloem? Ik heb hem maar op 
ééno plaats gevonden, nl. tusschen Halle bü Zelhem en 
Hengelo bü Vorden in den Achterhoek, op een hoopje by 
elkaar aan een karit van den zandweg. Is het misschien 
Parnassia palustris? 

7. En wat is eindelijk nevensgaand gras, dat ik hier 
gevonden heb? 

Ik zie al met verlangen uit op een antwoord in De Levende 
Natuur. 

Hoogachtend 
D. S. v. d. BEKGH. 

P.S. Hoe heeton die meezen met lichtblauwe kopjes en 
ruggen? 

Kroos wordt wel dikwijls rood, maar ik denk, dat, wat 
u bij Utrecht gezien hebt, een ander plantje is en wel 
Azolla carolinensis, ook wel bekend als „rood kroos". Zooals 
u uit de naam kunt opmaken, is dit plantje, dat tusschen 
twee haakjes in 't geheel niet tot de familie der kroosachtigen 
(Lemnaccae), maar tot de orde der Watervarens behoort, 
oigenlük uit Amerika afkomstig, 't Is net als de Waterpest, 
waar u wel eens van gehoord hebt, oen vluchteling uit 
plantentuinen en op zün minst even lastig, maar met dat al 
oen magnifiek plantje voor 't aqjasriam. 

Met meerkOl on Vlaamsche gaai wordt dezelfde ekster
achtige vogel bedoeld (Garrulus glaudarius), maar de schol
ekster (Haomatopus ostralegus) is een heel andere vogel, 
die tot de waadvogels behoort en bü u in de buurt wel 
zelden of nooit zal voorkomen. 

De „geleerde" naam voor bouwmannetje is Motacilla alba, 
meer bekend als kwikstaartje. Maar uw beschrijving klopt 
niet erg met het fraaie uiterlijk van 't welbekend boute 
vogeltje. 

Do vogel van vraag vier kon wel een klauwior wezen, 
maar ik kan me die streopen nog niet goed voorstellen. 

Sp. Speculum is dezelfde plant als Campanula speculum, de 
eerste naam is van DecandoUe, de tweede van Linnaeus 
afkomstig. 

Het gedroogde bloempje is Parnassia en het gras is geen 
gras, maar een Bloembies, Juncus etfusus, en uw meezen zyn 
pimpelmeezen. 

J. P. T. 

Vanessa Atalanta. 

In afl. C, blz. 116 eerste jaargang De Lerende Niliiur 
werd een vraag gedaan over de zeldzaamheid van Vanesta 
Atalanta met een witte stip in den roeden band. M.i. zyn 
ze niet zoo zeldzaam, daar bü ± '/« van mijne admiraal-
vlinders de witte stip aanwezig is; dit heb ik uit mijne 
vlinders en die van anderen opgemaakt. Ik weet echter 
gee* afzonderlijken wetenschappelijken naam. 

Del/I. H E N E I TUTEIN-NOLTHENIUS. 

Voorwerpen op Spiritus. 

Dezer dagen las ik in De Levende Natuur het opstel van 
don Heer Jaspers getiteld „Voorwerpen op Spiritus," 

Hoe goed de methode, om vuile of gekleurde spiritus 
helder te maken, door den schrüver aan de hand gedaan, 
ook moge zün, toch is ze, dunkt me, voor verbetering vat
baar; want zo heeft dit groote nadeel, dat ze veel spiritus 
doet verloren gaan. 

Immers zal deze goed holder voor den dag komen, dan 
moet het flltreeren uiterst lang/.atun geschieden en hierbij 
is niot te vermüden, dat een aanzienlijk deel de gelegenheid 
gelaten wordt om te verdampen. 

Om dit te voorkomen, handel ik daarom gowoonlük op 
do volgende wüs. 

Ik doe in oen glazen kolf of groote flosch vry veel zoor 
fijne boenderonkool, giet hierop den te zuiveren spiritus, 
sluit den houder goed met een kurk af en laat hem eenigen 
tüd staan, doch schud den inhoud dagelüks af en toe goed 
door een. 

Om dit doorschuddon niet te vergeten, plaats ik den 
houder op een plek, die hem mü herhaaldelük in 't óog 
doet vallen. 

Na enkele dagen giet ik den spiritus, na goed bezonken 
te zün, voorzichtig af in een trechter met papierfllter, ge
dekt met een glasplaat. 

. Winscholm. W. W. SCHIPPER. 

Een zeldzamo vogel.' 

U zoudt my zoor verplichten door in De Levende Natuur 
zoo mogelijk den naam op te geven van 't hieronder be
schreven exemplaar uit de vogolwereld, dat hier te Ouden-
bosch dood gevonden is. 

Watervogel: scheen kaal, pooten met gelobde zwemvliezen 


