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Notenkrakers. — Even wil ik u nog melden, dal er op 15 October op het landgoed 
«FliphuU te Haltem drie Nolenkrakers zijn w-aargenomen, waarvan er één geschoten is en 
ter preparatie naar Zwolle werd opgezonden. 

Aerdenhotil. Gus VAN TlENHOVEN. 

Lycium barbarum of hallmifolium. — In all. 9 van I). L. N. veronderstelt de heer Leonard 
A. Springer, dal ik op Walcheren niet L. barbarum1), maar L. hallmifolium") gevonden 
zou hebben. De heer Springer heeft gelijk, maar ik heb ook gelijk, 't Lijkt wel een 
raadsel! In Heukels en Suringar wordt Lycium barbarum (benoemd door Arton, Sprengel, 
Beichenbach en anderen) als synoniem beschouwd van L. halimifolium Mill., maar er is nog 
een L. barbarum benoemd door Linnaeus, en dit is een geheel andere plant, gevoelig voor 
koude en uiterst zeldzaam. Ueze Lycium heb ik niet gevonden. Maar de opmerking van den 
heer Springer heeft mij geleerd, dal ik beter gedaan had den naam L. halimifolium te gebruiken, 
zooals Potonié en Heimans, Heinsius en Thijsse trouwens al gedaan hebben en hiervoor ben, 
ik hem mijn dank verschuldigd. 

Haarlem. C. SIPKES. 

') «Barbarust beteekent ivreemd». 
») iHalimiflolust beteekent •halimusbladlg.i Halimus is synomiem met Obione. 

Vogelwaarnemingen. — Met erg veel genoegen las ik het vogelstuk van den heer Tollenaar 
in de all. 6 en 7 1917, maar in één ding ben ik het toch niet met hem eens en daar het iets 
is van ervaring van jaren, zoo wil ik dit loch even neerschrijven. T. zegt dat de vogels bij 
helder, mooi weer voller en meer zingen dan bij bedekte lucht. 

Ik heb lol mijn verbazing dikwijls het tegendeel opgemerkt. Op stralende zondagen in 't 
voorjaar heeft 't mij dikwijls verwonderd, dal, terwijl alles blonk en schitterde van nieuw 
leven, de vogels betrekkelijk weinig geluid'gaven en omgekeerd; bij druilerig, meest zoel 
weer, als er een triestige stemming over alles lag, frappeerde hel mij dikwijls zoo geweldig als 
de vogelwereld zich weerde. Ik sta hierin trouwens niet alleen en hoorde van meerdere 
kanten deze ervaring bevestigen. Verder wil ik nog even een waarneming verlellen, 
door mij den 0 December 1917 gedaan. Het had dien nacht stevig gevroren en de grond was 
vrij hard. Op mijn morgenwandeling langs een weinig bezüchten buitenweg werd mijn 
aandacht getrokken door een geweldig getiklak op een blikje, en de likker bleek niemand 
meer of minder te zijn dan do zanglijster, die, ofschoon niet ver van me verwijderd, ongehinderd 
bleef voort gaan op het blikje (een weggeworpen leeg groenteblik) te trommelen. Had bij 
eenige minuten lang dien roffel geslagen, dan pikte hij omlaag op den grond en haalde 
triomfantelijk, met korte trippelpasjes achteruitgaande en met eenige moeite een vrij langen 
worm uil den grond. Verscheidene keeren werd dit spelletje herhaald en altijd met 't zelfde 
gunstige gevolg. Heeft iemand iets dergelijks al eens meer waargenomen'? 

Haarlem. CATH. COOL. 

De Schatten van Zeeland. — Naar aanleiding van uwe botanische indrukken in Walcheren 
dat ik met genoegen gelezen heb, kan Ik u het Zuid-Westelijk gedeelte van Westelijk 
Schouwen van de trap tol aan de monding der Oosterscheldé als een prachtoord aanbevelen, 
wat planten en heestergewassen betreft. 

Nooiylwijk aan Zee. W. J. BIJLEVELD. 

Jan van Gent. — Allicht is hol feit de vermolding in I). L. N. waard, dat ik Zondag 
10 Februari bij een strandwandeling, halfweg /.andvoort—IJmuideu, een volwassen mannetje 
van den Jan van Gent vond. tilt de beschrijving van Dr. P. (1. liuekers (Onze Vogels) maakte 
ik op, dat hij volwassen moest zijn (Loodkleurige snavel, donker zwart-groene voelen, wille 
rug). Het exemplaar was geheel gaaf. doch reeds in slaat van ontbinding, zoodat ik alteen 
den schedel mee nam, om die thuis te praepareeren. Ongeveer 4 weken geleden vond ik een 
jonger exemplaar, waarvan ik de poolen en een der vleugels mee nam, de kop was er reeds 
afgeslagen. 

Haarlem. ('.. F. M. SCHUTTE. 

Kleine Alk. — Mogelijk interesseert hel u, dal ik 12 Nov. jl. van een kennis een kleine 
alk (Mergulus alle), tlie hij in een kweldorsloot ten noorden van Uithuizermeden gevangen 
had, ontving. Hij scheen niet geheel in ordo te zijn daar hij niet in staal was van den grond 
op te vliegen. Hij zwom en dook daarentegen nog buitengewoon goed. 

Groningen. J. KROES. 


