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zich of een »et« klank en bezit iets ruws, onafgowerkts, 
iets «onbeschaafd» zou ik haast zeggen. Maar dat is nog 
niet het eigenlijke zingen, meer het babbelen onder 
het werk; het liedje zelf is ook wel eenigszins verdeeld in 
een minder krachtig en een krachtiger gedeelte (zelfs bij 
de tuintluiter Sylvia hortensls komt dat, voor) maar de 
tegenstelling Is lang niet zoo sterk als bij de voorgaande 
soort; onder 't zingen komt ze bij het eindgedeelte aan de 
top van een takje zitten en stijgt ook wel plotseling de 
lucht in, om scheef weer in de struiken neer te dalen. 
Het gezang bestaat uit eenigszins dezelfde ruwe, heesche 
«oidklanken van het eerst genoemde geroep, maar wordt 
luider en als lied aaneengeschakeld voorgedragen. 

't Komt nooit dicht bij hulzen voor of in tuinen, maar in 
dichte heggen en ruwe bermen aan wegen: naast de witte 
keel ligt een veel lichtere wangenkleur. 

Deze korte aangiften zijn genoeg, om zo èn op 't gehoor 
èn op 't gezicht terstond van elkaar te onderscheiden ; en 
wat de vogels aangaat, als men ze In de hand heeft, d;\n 
is geen verwisseling mogelijk. 

Ihrdrecht. BOLT.EMAN VAN DEB VEEN. 

Lupine. 

In uw artikel „Lupine" in de L. .V. geeft U voor Christus-
doorn den latijnschen naam Gleditschia Iriacanlhos. Dit is 
voor mij een openbaring. Den Gleditschia ken Ik n.1. heel 
goed, wist ook dat Cfcrtstusdoorn een uitzondering was onder 
de Leguminosen, maar ik had den naam Christusdoorn In 
geen enkel plantkundlg boek kunnen vinden, dus ook niet 
den wetenschappelijken naam. Henkels geeft bij Gleditschia 
geen Holl. naam,') Oudemans geeft, l>riedoorn. — Nu heb ik 
dezen zomer kennis gemaakt met een plantje, dat ik sinds 
dien voor Ghrlstusdoorn versleet, maar dat beslist niet is 
Gleditschia triacanlhos. Een van onze jongens had in 
Amsterdam 4 zaadjes gekocht voor 10 cent. Hij noemde 
't plantje: Doorneitkroonljes. Klein, wild groeiend plantje, 
stalllge bladen met purperen vlekken, gestekelde vruchten 
(de z. g. doornenkroontjes). 

Ik weet dus nu, dat dit geen Christusdoora Is, zooals Ik 
dacht, maar zou nu gaarne welen, wat het wel is. Kan 
't soms zijn: Medicago Arablca — Gevlekte rupsklaver'? 
Stellig. H's.^ 

In een oud boekje vond Ik nog genoemd, niet beschreven, 
Glirlslusdoorn = Hhamnus spIna-Ghrlstl. Dezen laatsten 
naam heb ik weer nergens kunnen vinden; is hij U misschien 
bekend? 

liet zal R. catarclica zijn. II. 
TH. BRUNING. 

Onderwijzer a/d. Kweekschool 
Oudenbosch. 

') In den nienwston druk wel. H's. 

De veelzijdige lijster. 

In Nature Notes, liet orgaan van The Selborne Society, 
wordt medegedeeld, dat een zanglijster een nest vond met 
jonge muisjes, en ze alle achtereenvolgens oppeuzelde. Het 
zal natuuriyk lederen lijstervriend genoegen doen te ver
nemen, dat deze zanger optreden kan als muizenverdelger, 
doch er is een leelijke «maar» bij. Zou hij werkelijk zoogdieren 
van vogels weten te onderscheklen en zouden jonge piepertjos 
en jonge leeuwerlkjes, die hij zooveel gemakkelijker vinden 
kan als muizen, voor hem beveiligd zyn f Laat ons er eens 
op letten. T. 

De taaie judaspenning en vroege sneeuwklokjes. 

Onmiddellijk na de strenge oudejaars-vorst zijn in mijn 
tuin een aantal judaspenning-zaadjes ontkiemd. Tot, nu toe 
hebben de kiemplantjes alle wisselingen van vorst en dool 
uitstekend doorstaan, 't Waren vergeten zaden die bovenop 
den grond lagen zonder eenigen broei of beschutting. 

In een bemest tuintje onder Overveen bloeiden de sneeuw
klokjes volop op 15 Januari. In een eiken kreupelbosch 
stonden ze toen flink boven 't dorre blad, maar nog niet 
In bloei; daar luidde het eerste klokje op 22 Januari. 

. T. 

Reigers en aalscholvers. 

De berichten omtrent reigers en aalscholvers blijven nog 
steeds toevloeien. Zoodra ik er nog wat meer heb, publiceer 
ik een nieuwe kaart en die zal er heel wat anders uitzien, 

dan onze vorige. Vriendelijk verzoek ik nog eens elkeen, 
die een nestenkolonie van reigers of aalscholvers weet, en 
mij nog geen bericht zond, eventjes te melden, waar de 
nesten zich bevinden en vooral ook, hoeveel er zijn. Mijn 
numerieke gegevens zijn nog altijd heel mager. T. 

Pljlstormvogel. 

Ik meen, op de vraag van den Heer Wijsma in vde 
Levende Natuur« No. 9, welke vogel of dat was, die tusschen 
Lemmer en Kuinre geschoten is, een antwoord, gevonden 
te hebben ; Ik hoop, dat 't het goede mag zijn. 

W.: »de vogel, dien u bedoelt is, meen ik een «Noordsche 
PijlstormvogeU (Puffinus anglornm). Bij stormweer uit 't 
Noord-Westen worden deze vogels wel eens aan onze 
kusten waargenomen, doch zeer zelden. Hij bewoont hel 
Noordelijk deel van den Atlantlschen Oceaan en de Mlddel-
landsche Zee.a 

L. .1. VAN 'T ZANT. 

Spreeuwen. 

Als een blzonderheld deel Ik U mee, dat gisteren, 14 
December door mij 5 spreeuwen zijn waargenomen, die In 
een boom lustig en even druk als in den zomer zaten te 
kwinkeleeren. Ze waren zeker door het vrij zachte weer 
naar hier gekomen. Overblijvers zijn het, dunkt mij, niet. 

Woerden. J. S. 
Ik denk van wel; honderden spreeuwen toeven's winters 

In ons land. T. 

Aronskelken gevraagd. 

Wie helpt ondergeteekende tegen opgave van prijs en 
kosten aan een of meer knolletjes of plantjes van de wilde 
Aronskelk. 

Schiedam, .1. Bui.. 
Overschleschostraat 78. 

Correspondentie. 

Onder al onze meezensoorten komen sterke afwijkingen 
in grootte voor; er kan wel een halve centimeter verschil 
In lengte bestaan, zelfs meer. Zooals u weet worden tegen
woordig van de zwartkop-mees in ons land drie vormen 
onderscheiden n.1. de Glanskop, de Matkop en de Nojrd-
Oosleiyke Matkop. De laatste is no,' slechts een keer met 
zekerheid waargenomen. De Glanskop heeft een glanzend 
bruine kruin en kleine zwarte keelvlek, de matkop heeft de 
schedel malzwart zelfs bruinachtig en een breede zwarte 
keelvlek. In bel derde deeltje der Verslagen en Mededeelingen 
van de Nederlandsche Omithologische Vereeniging vindt n 
over deze zaak een uitstekend referaat van Baron Snouckaert. 

TH. 

Insecten-verzamelingen. 
Zooals wij van den heer Polak vernamen, zullen de bekende 

in ons blad en overal zoo gunstig besproken verzamelingen 
van opgezette insecten In het vervolg bij Merkellmch &Co., 
Nleuwendljk te Amsterdam, verkrijgbaar zijn. 




