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op de poolen staat, inplaals van met de poolen een hoek van ongeveer 115 graden te vormen 
Dit rekken, zoo hoorde ik van oude vogelvangers, is eene besliste eigenschap van de jonge 
mannetjes. 

We keeren terug tol onze vrienden Cn hebben gezien, hoe de kinderen hel nest verlieten. 
Vele dagen zwierven ouders on kroost nog in den omtrek. Met den zang was het zoo goed 
als gedaan; alleen zoo nu en dan klonk nog een enkel lied door de stille dreven. 

De jongen kwamen bij den dag aan en waren al heel gauw zoo groot als de ouders; 
alleen de kleur verschilde aanmerkelijk: ze waren grauw en voor de borst gespikkeld, en 
misten totaal de bruine kleur der ouden. Weldra begonnen ze ook zelf voedsel te zoeken en 
ontlastten daardoor niet weinig de taak van vader en moeder. En toen het eindelijk Augustus 
was geworden en de avondwind reeds zong van een naderenden herfst, toen verdwenen 
mijne vrienden, eerst de jongen en later de ouden. Zooals dan ook bekend, gaan de jongen 
een paar weken eerder naar hel Zuiden en dan volgen de ouden. Wonderbaar instinct! Hoe 
vinden ze den weg, nog nooit door hen begaan! Hoe weten ze van een herfst- en wintertijd, 
nog nooit door hen beleefd! De natuur is zoo wónder-wonderschoon! Dikwijls onbegrijpelijk, 
maar toch kunnen we er van genieten, wanneer we het schoone zoeken willen. 

Komt mee naar buiten! 
En ziet er de bloemen in wondere luister, 
En hoort naar haar stemmen, als leeder gefluister; 
Vogelen fluiten: 
»0! heb mij toch lief!« « 

Hoort hoe ze nooden! 
Och! zet u lot antwoord, een wijle lot luist'ren 
Naar 't liedje der vogels, der bloemckens lluisl'ron. 
haal ze niet nooden, 
Maar heb ze toch lief! 

Utrecht. H. E. KÜYLMAN. 

THIENEMANN EN DE BETROUWBAARHEID ZIJNER 
CORRESPONDENTEN. 

N »l). L. iV.a van 1 Februari j.1. (pag. .450) doel de heer Van Pelt Lechner mij de 
eer, een vijftal opmerkingen te maken op wal ik schreef (pag, .'183/4), naar aan
leiding waarvan ik gaarne nog weer even zoovele kaïilleekingen zou willen 
maken : 

1°. Dal de natuurlijke kleur der ei-afbeeldingen in Tliienemann's werk niet 
altijd juist weergegeven is, mag voor een groot' deel aan de minder volmaakte 

techniek dier dagen te wijten zijn, dal Thieneiiiaim zelf, in sommige gevallen, de door mij 
genoemde reden als oorzaak der te bleeke kleur der afbeeldingen beschouwde, kan b. v. 
blijken uil deze, Th's eigen woorden: »Von Sylvia Suecica habe ich nie gefnllle Kier vor mir 
gohabl, und so isldie Grundfarbe auf der Ahhildung allerdings elwas blass gerathen.a O. Br. p. 101. 

2°. Dat Thieneiiiann zich ter zake hel ei van Scolopax gallniula aan de mededeeling van 
een oniitholoog als von Homeyer hield, was «alleszins verklaarbaar», schrijft de heer Lechner. 
Natuurlijk! en daarover liep de (|iiaestie dan ook niet. De zaak waar het voor mijn totoog op 
aan kwam was deze, dal Th., vóór hij in het bezit geraakte van het gallinula-ei, hem, door 
von Homeyer verstrekt, hel ei van Scolopax gallinula blijkbaar met een ander verwarde. Uit 
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Th's woorden: »Das Exemplar (t. w. het tot dusver voor dat van Sc. gallinula gehouden ei) 
meiner Sammlung erhielt ich vom verstorbenen Gra/en zu Munster, ivechler mir versicherte, 
den Vogel beun Neste yeschossen zu haben 1), Es weicht von dem Ihrigen sehr ab und muss 
einem andern Vogel angehören, a) blijkt dit ten.duidelijkste, en mede doel het ons zien, dat 
de Graf zu Munster in deze, voor Th's verwarring verantwoordelijk gesteld moest worden. 

3°. Indien de Catalogus van Thienemann's eieren-collectie niet eerst na diens overlijden 
voltooid of verbeterd is (het jaar der uitgave noemde do heer L. ons niet), dan moet uit hel 
door den heer L. medegedeelde volgen, dat Th. reeds bij zijn leven er van overtuigd moet 
zijn geworden, dat zijn correspondenten, althans die uit de Astrakansche steppe, niet met die 
nauwkeurigheid te werk gingen bij het verzamelen van materiaal voor Thienemann's welen-
schappelijk eier-werk, als met billijkheid verwacht mocht worden. 

4°. Als de heer Lechner zegt, dat Thienemanti de Kleine Karekiel en de Boschrielzanger 
beschouwde als vAbarten van één soort*, dan zou ik willen opmerken, dat deze opvatting 
geheel in strijd is met Thienemann's geshreven woord (Ornithologische Briefe pag. 101): «Jetzt, 
da ich diese Vogel (KI. Karekiel en Boschrielzanger) inilirer weitesten Verbreilung und unter 
den vorschiedensten Verhallnissen kennen gelemt habe, isl in mir die üeberzeugung fesl 
geworden, dass es doch nur eine und dieselbe s) Art, sei.« Er is hier dus niet sprake van 
Abdrten, maar van eine und dieselbe Art; aan duidelijkheid laat deze plaats m.i. niets te 
wenschen over. Het door den heer L. aangevoerde »soortbegrip« van Thienemann tegenover 
dat van Becbstein is mij dan ook niet recht helder geworden èn als ik in 's heeren Lechner's, 
verre boven mijn lof verheven, »Oologia Neerlandica^ lees: «Thienemannn hield strepera en 
palustris voor één soort, ook oölogisch *) veelvuldig in elkander overgaande*, dan kan ik in deze 
passage niets anders zien dan een «contradictio in adjectoa. Twee soorten, die oölogisch in elkander 
zouden overgaan, dat kan ik mij voorstellen, maar dat ditzelfde gezegd wordl van vogels van 
éénzelfde soort, komt mij ongerijmd voor. Neen, Thienemann hield m.i. verkeerdelijk (lalschlieh) 
den Boschrielzanger en de KI. Karekiel — óók oölogisch natuurlijk — voor éen vogel. In de 
door Dr. C. Hennicke bewerkte «Naumann's Naturgeschichte der Vogel Milleleuropa's» (II pag. 
56) lees ik dan ook, dat Thienemann in zijn »Fortpfiantzungsgeschichte« die Eier von Acroce-
plialus palustris xfölscldich bezeichnet als Acrocephalus strepents», en deze opvatting zou ik 
lot de mijne willen maken. Omdat Thienemann de twee goed gescheiden soorten voor één en 
dezelfde hield (n.1. voor Ac. slreperus, en palustris niet als zelfstandig' erkende) moest hij de 
(Meren, ondanks hun variatie, evenzeer voor die van een en denzélfden vogel houden. 

Als de heer L. verder, sub 4, opmerkt, dat de verwarring van Thienemann, (want dat er 
hier inderdaad van verwarring en niet van iets anders sprake is, meen ik voldoende te hebben 
aangetoond), waar hel de Boschrielzanger en KI. Karekiel geldt, geen afbreuk kan doen aan 
Th's betrouwbaarheid, waar het b.v. diens mededeelingen aangaande hel voorkomen van den 
Waterrielzanger in Nederland betreft, daar meen ik slechts gedeeltelijk te mogen toestemmen. 

Op pag. 203 van »D. L. iV.« toch, wees de lieer L. op de «strenge eischen, die Thienemann 
aan soortzekerheid stelde"; welnu rfaarlogenover, meende ik, dal de soortverwarring van de 
species palustris en streperus door dienzelfden auteur (en die ik niet maar losjesweg aannam, 
maar uil Th.'s eigen woorden bewees) als pendant, geheel op haar plaats was. 

5° Overbodig te verklaren, met welk oen genoegen ik constateerde, dat er tusschen den 
heer Lechner en mij, wat betreft het gevaar van 't «jurare in verba magistrk, de grootst 
mogelijke homogeniteit, bestaat. 

Ede, 5-2-'i3. .1. L. F. DE MEYERE. 

») CursiveeriDg van Thienemann. 
') „ van mij, de M. 
3) „ van Thienemann. 
*) „ van Van Pelt Lechner. 
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Op het voorgaande artikel van den Heer de Meyere, dat de Redactie zoo vriendelijk was 
mij ter inzage te doen toekomen, wensch ik ten besluite mede te deelen, dat de Catalogus 
der Collectie van Dr. Thienemann geen jaartal draagt; gelukt hel mij omtrent den tijd van 
zijn verschijning gegevens te verkrijgen, dan zal ik die gaarne mededeelen. 

Thienemann beschouwde Kleine Karekiel en Boschrielzanger als twee vormen ') van één 
soort; eerstgenoemde, toch duidt hij in zijn «Fortpflanzurigsgeschichle« (pag. 192) als «Haupt-
form» aan. 

Dat ik Dr. Hennicke's gevoelen, als zoude Dr. Thienemann bepaalde eieren van zijn 
(Thienemann's) y>palustris-vorm« met die van zijn ntrepera-vormt verward hebben, niet deel, blijkt 
uil hetgeen ik bij die soorten in het algemeen overzicht der Sylviidae in mijn Eierwerk 
daarover zeg. 

Komen ons nu, door Thienemann's van de onze afwijkende inzichten omtrent het wezen 
der «soort*, diens opvattingen aangaande Kleine Karekiel en Boschrietianger ongerijmd voor 
dan verzuime men niet zichzelf de vraag Ie stellen : Weten wij thans met zekerheid iets af omtrent 
de ware verhouding, die phylogenetisch tusschen A. strepera en A palustris bestaat? 

Arnhem, 17 Maart Wlti. A. A. VAN P E L T LECHNEn. 

*) Tn mijn DOoIogia Neerlandica» gelieve men t. a. p. achter het woordje ivoorn: de woorden »twee vormen vaa«, 
en in mijn vorig artikel in »/). ',. .V.« voor «Abarteno het, woord uFormen» te lezen. 

MORIELJES. 
EDEREEN, denk ik, kont wel morieljes, al was hel dan maar ingemaakt in de 

lange glazen cylinders, zooals men ze in de delikatessenwinkels ziel prijken: 
ronde sponsachlige dingies op korte steeltjes; raar goedje eigenlijk; je kunt niet 
begrijpen, dal dat. nu zoo lekker moet wezen en toch, het neusje van de zalm. 
zeggen de kenners. »Die hierher gehörigen wohlsehmeckenden Speisepilze sind 
von national-ökonomischer Wichligkeit, wie ein Bliek auf die Miirkte hu Frilhjahr 

lieweista zegt Dr. Hehm, de oude ascoinycelenkenner. Inderdaad nemen zij een lielangrijke 
plaats in ouder de handelspaddensloelen. Niet zoo zeer als volksvoedsel — daar zijn zij veel 
Ie duur voor — doch als delikalesse: in een natuurlijk stelsel komen ze dus in de groep van 
oesters, caviaar en eetbare vogelnestjes.... 

«In 't voorjaar'.'* vraagt wellicht menigeen, voor wien het begrip «paddenstoel* onafscheid
baar met den herfst verbonden is. Ja,dit zijn nueenslentezwamnien; als de aneiuonen bloeien, 
dan komt, ook de lijd van de morieljes; vooral aan toschranden, onder hakhout en d.g. kan 
men ze dan aantreffen. 

Kr zijn een aantal soorten van, waarvan de begrenzing soms moeilijk Ie bepalen is. lielnn 
zegt: «De begrenzing der soorten is zeer moeilijk, doordat de geheele vorm, maar vooral de 
hoed, zoo sterk afwisselt onder invloed van bodemgesteldheid en weersveranderingen*. Ten 
einde eene nauwkeurige studie te knnnen maken van de bij ons voorkomende morieljes en 
hunne verspreiding, wenschte ik tot, de lezers het, volgende verzoek te richlen : 

Zoo ge op uwe voorjaarswandelingen morieljes aantreft, zendt er dan enkele exemplaren 
van op naar Leiden. Hel eenvoudigst geschiedt dit als monster zonder waarde, waar men op 
zet: «studiemateriaal*. Daar hier niets bij geschreven mag worden, voege men een briefkaart 
bij, waarop men de vindplaats, en liefst ook eenige bijzonderheden omtrent grondsoort en d.g. 
vermelde. Gaarne zal ik dan naam en bijzonderheden van de gevonden voorwerpen in ruil 
geven, terwijl de zwammen zelve in de Standaardcolleclie der Ned. Myc. Ver. worden opge
nomen, en voor zoover noodig ook gepholographeerd. 


