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nische tropenreizen en studies, "die van algemeene gezichtspunten uitgaan» f toen er nog geen
«klimaten» waren, was alles tropisch). Van «tradities» gesproken: Hel schijnt oen dagbladtraditie geworden te zijn om onze kivieten als regelmatige trekvogels ie beschouwen, terwijl
iedereen die den geheelen winter door, onze weilanden aandachtig gadeslaat, zich van 't
legendeol kan overtuigen. Het moet al hard vriezen als men niol den hérlen winter door
groote troepen rondzwervende kiovieten, op alle weilanden ziet, dagelijks als men er langs
en doorloopt of mei den trein er doorstuift, zoodat zo gezamenlijk opvliegen. En zoodra het door
gaat vriezen vindt men ze toch nog aan onze stranden; maar overigens is er geen
winterdag of maand of men kan kivielenvluchlon zien. Nu zijn dat misschien wél niet dezelfde
individuen als dogene dio hier gebroed hebben, maar dal is met onze vinken, on roodborstjes
etc. precies oender, en toch zal niemand zeggen: »de roodborstjes zijn weor in 't land"
zooals elk jaar van de kivieten zoo heel vreemd in do couranten gemeld wordt. Eiken
winter komen in mijn tuin dagelijks de zanglijsters van do hulstbessen snoepen (vooral
als er sneeuw ligt) en toch zijn hel niet dezelfde individuen die hier gebroed hebben wellicht,
maar meer noordelijke exemplaren. Zelfs het «standvogel" zijn van de buismusch is nog
niet zoo totaal onaanvechtbaar, blijkens wat de Ornilholoog Di.ron schrijft: »Over de huismusch is men totaal nog niet in T reine wal zijn »trékkem aangaat. Hij bezoekt de vuur —
torons en lichtsohepen in voor- en najaar, maar de beweging is niet helder gedefinieerd*
(A nu mg the birds in Northern shires),
Een zeer mooi geologisch Iwekjo over Thilringen voor «vacaiitiestudiemenschen» is: lh:
Eranke; (ieologisclies Wanderbuch fiir den T/nirintjer Wdldt Stuttgart 1912. Dool Hl van het
Jahrbuch der Vogiikunde van Dr. Eloerieke (8tuttg, f 2,95) is verschenen, waaruit
ik later nog
wel hol een en ander heb aan lo halen. Het zal nu voortaan om do 'J l ; 3 jaar uitkomen.
Neuc Cresehiehten aus dem Tierlehen von Arno Marx is een gezellig boekje over zelf waargenomen en interessant beschreven natnurleven (ƒ i.) Wie de prachtige dierentuinpholo's van
Ihuido, die ook den nieuwen Brehm versieren, nog eens in 't groot en artistiek uitgewerkt on
verzorgd bezillon wil, die koopo: «More wild aaimdb and Ihu Ca'mera hij 11'. /'. Dando London
f 4,50. Een schitterend werk van den grooion Tormitonkonnor Escherieh is verschenen
(wiens vroeger work: Die Termilon Leipzig 1909 / 3,90 óók al lang in mijn bezit is) en door
mij aangekocht, n.l. Termitenlehen auf Ceylon, neue Stu<lien zur Soziologie der Tiere. Een
prachtige beoordeeling heeft men onlangs in de Wochonschrilï kunnen lozen van do hand
van Ferdinand Milllor. De door de National Assoeialion of Andubon Societie» onophoudelijk
door uitgegeven mooi geïllustreerdo geschriften over do cultuurwaarde en gewoonten van
de Amerikaansche vogels zijn door haar in één band veroenigd over de jaren 1808—1912
onder den titel van Educational Bird Leaflets, Showing Economic Value, Nesting Habits,
Habitats and Migration. Now Vork / 5. Over T algomeen zijn de platen zeer goed; enkele zelfs
zóór mooi.
Een zéér mooio ondernoming met ten doolo prachtige, gekleurde platen is vSchmeü's
Ndturwüaenechafüiche Atiantent, met oen deel visschon, een Duitsche zangvogels, oon Paddestoelen, oen Ainphibitin on Bopliliön. Doch hierover moer uitvoerig den volgenden keer.
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Verbeterde zetting van het laatste gedeelte van het artikel van Dr. Valckenler Suringar.
Do lezer zal wol niol verlangen naar verdere benamingsgesebiedenissen. Van l'runus pendula
on Spiraea japoniea zal ik daarom slechts de reeks namen geven on do uitlogging weglaten:
Prunus petidnla Max.
Synonymon: Frnniis Botakura var, penétUa EoidZ.; Prunus CeraauspendtUa hort.; Prunus
japoniea pendula hort.; Prunus Migueiiana C. Schn. 1906 non Max.-nee Koidz,(=P.nipponica).
Cerasus ttosakura Sieb,; Cenuus pendula Sieb.; Cerasus japoniea fl. rosea hort.} Cerasuspendula
rosea hort.; (k'rasns subhirteUu Miij. p.p.; Cerasus Hèrtn^UHtno l-av. (volgons Schn. 1912 een
aparte soort).
Spiraea japoniea L. fll,
Synonymen: Spiraea callosa Thunb. non Wall. (deze = S. expansa Wall. non Kooh);
S, Eortuneï Planch.
Homonymen: Spiraea japoniea Camb. = Kenia japoniea; Spiraea japoniea Haf. = Spiraea
ThunbergU; Spiraea japoniea Sieb. = Spiraea canlonionsis Lour; Spiraea japoniea hort. =
lloloia japoniea.
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