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V e r g a d e r i n g 19- N o v e m b e r 1907. 

De heer De K o n i n g doolt mede, welke Diatomaceeën 
hij beeft waargenomen in hel Maas water, tijdens den hoogen 
stand van l i November, on vestigt in het bijzonder de aan--
dacht op Goscinodisctts sttblilis (een zoetwater-variëteit van 
een marine dialomacee) en een vijftal marine vormen: een 
Triceratium spec, een Goscinodisctts spec, een Actinoclys 
spec, on twee Biddulphia-vormen. 

De heer Van d e n H o u t e n vertoont verschillende 
Epipaclis-s oorten. 

De heer Ruis geofl rond een assiimetrische\.wa.n Vanessa 
antiope, uil oen pop, gevonden Ie Nunspeet. 

De heer Ha ve r h o r s t bespreekt aan de hand eenercollectio 
Lepidoptera, het geslacht Catocala, in het bijzonder met het 
oog op de groote ontwikkeling aan soorten en variëteiten, 
welke dit geslacht in het neo-arctisch gebied beeft verkregen. 

De heer L i n d e m a n s brengt een aantal ülinders uit 
Trinidad ter tafel, uit welke merkwaardige collectie bijzondere 
vermelding verdienen: Protopurce albiplaga Walker rf en $?, 
Protoparcc lefehurei Guerin on Madozyx oiclits Cramer, welke 
nog niet van de West-Indische eilanden vermeld waren, D'! 
rups der laatste soort is zeer eigenaardig, gelijkt in uiterlijk 
meer op de rups eener Catocala dan op die ocner Sphingide. 
De jonge rupsen hebben een langen, dunnen hoorn, welk 5 
vervangen wordt door een korten kegel, wanneer zij volwassen 
zijn. De pop is in een spinsel bevestigd aan de stengels der 
voedselplant. De rups gebruikt tn rust de twee paar voor-
poolen niet, doch kromt het lichaam als de rupsen der 
Geomotriden. Lirimiris Itgnitenta Walker, zeer zeldzaam, was 
niet van Trinidad bekend. De type in hel National Museum 
zonder vindplaats door Walker in 1865 beschreven; latei-
door Druce vermeld (1889) van Trapa in Tabasco (Mexico) 
In de Ann. & Mag. Nat. History als Tifana argentifera 
Antachara superba Druce, slechts twee S van Ecuador rn 
één ^ van Costa Rica bekend: Malus dares Druce, alloen 
van Costa Rica bekend. 

De heer Dr. B i i t t i ko fe r doet mededeelingen over zijn 
reis in het Yellowstone Park in September 1.1. na afloop van 
het intern. Zoölog. congres te Itoston. (Zie blz. 12). 

V e r g a d e r i n g 17 D e c e m b e r 1907. 

Do boer Dr. B u l t i k o l l ' e r doel het verdere gedeelte van 
zijn reisverhaal, waarna de heer A. .1. Zö l lne r vertoont 
8 ex. van Anomala aenea. Hol type heeft kop on halsschild 
groen, met stroogele dekschilden. Meest is het halsschild 
geelgerand. Rij andere ex. is het halsschild bronskleurig. 
Een ox. (Rotterdam) bad de dekschilden groen als het hals
schild en een ander ex. uit Oosterhout oen groen halsschild 
met blauwe dekschilden. Verder vertoonde spr. een zeer 
klein ex. en oen zwartachlig ox. van Phyüopertha horticola. 

De beer Havo r l torsl , bespreekt de vraag, of on lo' 
hoever bet repareeren van vlinders in een collectie ma • 
geschieden, en licht zijn moening met. onkole gerepareerd • 
vlinders toe. 

De hoer v. d. H o u t e n geeft oen eigenaardige gal, bo
nevens Plantogo-afwijkingen rond. 

Do hoer Dr. W o u t o r l o o d stelt tor bezichtigingeendoor 
bom vervaardigde horizontale doorsnede van een olifantskies. 

E M K D E D E E L 1 N G E N. 19 

De boer .1. G. Zö l lne r gooit oen mooie serie van Vanessa 
Urticae rond. 

De heer L i n d e m a n s brengt een uitgebreide collectie 
Catocala's nil lowa (Ver. Stalen) ter tafel. 

De beer J a n s e n bespreekt AndrvpogonSorghum&D.Andr. 
halcjiense, benevens eenige vormen van /uncus lamfro-
carpus. 

De heer W a c h t e r wijst aan de hand van typische ex. 
op het verschil tusschen Trifolium campestro, Trif. minus 
en Medicago Lupulma, 

W. H. WACHTER, Secr. 

Broeden van kanarlevogels. 
Dikwijls bob ik gehoord en ook gelezen, dat. men bij liet 

broeden van kanarlevogels nog al groote zorg in acht hooft 
te nemen wat betreft oon rustige plaats en een donker 
boekje. 

Ik heb echter een broedpartij waargenomen, die dan voor
zeker erg primitief is geweest en loch betrekkelijk goode 
uilkomsten heeft opgeleverd. 

Er stond op een kast oon kooi waarin vier nestjes ge-
plaats waren en verder de kooi, niet door gordijnen afgesloten. 

Nu plaatste men, zoowat tegen Mei, in die kooi een man 
en wijfjoskanaries. Van deze heb ik drie broedsels waarge
nomen on wel; hel eerste broedsel gaf vier eieren waarvan 
er één uitkwam; het tweede broedsel vier eieren die allen 
uitkwamen en het derde broedsel 5 eieren, waarvan er drie 
zijn uitgekomen. Er zijn daarna nog moer broedsels ge
weest, doch die heb ik niet, kunnen waarnemen. 

Nu heeft men, terwijl hel wijfje zat te broeden, het 
mannetje niet verwijderd; ook niet toen de eieren uit waren 
gekomen. Bij oon vraag aan den persoon, van wien de vogels 
waren, hoe hot met de jongen ging, kroeg ik ten antwoord, 
dal or verscheiden waren dood gegaan. Waardoor nu dezo 
sterfte ontstaan is, kan ik niet beoordeelen. Ik heb hier 
slechts een waarneming weergegeven. 

Kan een der lezers mij daaromtrent opheldering ver
schaffen, dan zal mij dit zeer aangenaam zijn. 

Oistertvijk. O. BLAUW. 

De Vogelstand. 
Den toestand dor hier broedende roofvogelsoorten is in 

de ruim dertig jaren dat ik mijn aandacht op de ornithologie 
eenigzins gevestigd heb, geheel onveranderd gebleven. Er 
broeden n.1. de bruinkop kiekendief, de blauwe en asch-
grauwe kiekendief, do torenvalk en enkele malen de 
booravalk. Wal aangaat do watervogels, dat is zoor sterk 
afgenomen, één soort n.1. de grutto is In mijn tijd voor 
den eersten keer waargenomen en is nu vrij algemeen. 
Kemphanen, tureluurs, wulpen, witgatjes en kieviten is 
maar een enkel broedend paar moor; on al deze soorten 
waren eon 25 jaren geledon in groot, aantal, zelfs de plevier 
is or volstrekt niet meer. Ik moet deze vermindering toe
schrijven aan den spoodigen afvoer van water door hel 
recht maken der beide rivieren eu het aanleggen van vloei-
weidon van vroegere broekgrondon, er is geen broedplaats 
moor en ook te weinig voedsel. 

Vatkensteaard. K. TH Mou.EN. 

Nest van den Goudvink. 
Het artikel «Nest van don Bloedvinka, voorkomende op 

pag. 139, all. 7, van tien vorigen jaargang, geeft mij aan
leiding de aandacht van belangstellende lezers er eens'op 
te vestigen, dat niot alloon lirelnn, maar o.a. ook Tliieiieinann 
in zijn »Fortpllanztmgsgeschic,kle der gesitinmlon Vögelo 
(1845—54\ oen werk dat nog voor nidoloijie oon dor beste 
is, het voorkomen van dierennaar on wol in do nesten van 
don Goudvink vermeldt. 

In Neder-Ooslenrijk heeft men zelfs een bijzonderen naam 
gegeven, nl. «/{ossgimpek, aan die Gottdvinken, welke htm 
hun nesten deels uit. p a a r d o h a a r maken. (Ornis, 1885, 
pag. 479). Dal in bel algemeen de vogelindividueu, wal hun 
keuze van nestmateriaal betreft zich naar omstandigheden 
schikken, is velen uwer, evenals mij, uil ervaring wel bekend. 

Wageningen A. A. VAN PELT LECHNER. 


