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Dr. Franz Strunz. Het tweede tot : „Les Grands Philosophes Francais et Etrangers". In 
beide boeken meerdere platen. 

De intree-redc van Prof. Stomps, als buitengewoon hoogleeraar te Amsterdam, handelde 
over: „De keer van Lamarck, vóór en na Darwin", 1911. Verder zie men over Lamarck, 
de Nieuwe Rott. Courant van 19 Dec. 1919. De datum van overlijden van L. is niet 28 
Dec. 1829, maar 18 Dec. 1829. 

Wat betreft Camper, zou ik nog even willen wijzen op zijn: „Observations anatomiques 
sur la structure intérieure et Ie squelette de plusieurs espèces de cétacés," public par sou 
fils.A. G. Camper, 1820. Hierin beschrijft C. uitstekend, met heel wat platen, de schedel 
(zonder onderkaak) van den potvisch, staande in de. kerk te Scheveningen in de Keizer
straat. Dit dier strandde 20 Jan. 1617 te Scheveningen en de schedel aldaar is éénig voor 
ons land. Voor Haagsche biologen lijkt mij dit wel van belang. Van dezen schedel zijn thans 
een 12 tal gipsafgietsels, op 1/10, in ons land verspreid. De heer S. Miedema, beeldhouwer 
te Rotterdam, maakte die voor mij in 1917. Meerdere skeletstukken van potvisschen waren 
in Camper's kabinet en zijn helaas op 30 Aug. 1906 verbrand in het Universiteitsmuseum 
te Groningen. Voor andere bijzonderheden over Camper en de cetacea verwijs ik naar de 
„Zoölogische Mededeelingen", uitgeg. vanwege 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie 
te Leiden, deel IV, afl. 1, 1918, bl. 43, 44, 46 en 47. 

Rotterdam. A. B. VAN DEINSE. 

Ijsvogels in Utrecht. Met den strengen vorst die we dezen winter gehad hebben in de 
laatste week van November en begin December, en de laatste dagen van Januari en de eer
ste van Februari was de Ijsvogel meermalen in de stad Utrecht te zien. Merkwaardig was, 
dat hij bijna steeds op dezelfde plaats zich ophield. Ik wil hier in 't kort mededeclen wanneer 
en waar ik hem gezien heb. 

26 November 1921 zag ik in Utrecht voor het eerst een Ijsvogel vliegen boven de Catha-
rijnesingel bij het Chemisch laboratorium. 

29 Nov. 1921 zat hij bij het Chemisch laboratorium op de steenen kant aan het water. 
30 Nov. 1921 zag ik weer een Ijsvogel op een paaltje zitten op dezelfde plek als 26 en 

29 Nov. Eenigen tijd daarna zag ik op dezelfde plaats twee Ijsvogels aan de waterkant zit
ten op de paaltjes die alsgolfbrekers dienen, één hiervan dook tusschenbeide hier vanafin het 
water. Na een poosje vlogen beide op, en ineens, ik weet niet van waar, kwamen nog één of 
twee bij hen, met hun drie- of vieren gingen ze toen in het rond vliegen. Een man die er ook 
naar stond te kijken dacht dat het ontvluchte Parkieten waren. 

Waarschijnlijk stond het verschijnen van deze vogels bij de Catharijnesingel in Utrecht 
wel in verband met de strenge vorst die we na den 20sten November 1921 gehad hebben; 
de meeste grachten en singels in Utrecht lagen dichtgevroren, de Catharijnesingel was door 
het tamelij k drukke scheepvaartverkeer nog open, daar was het dan ook vol van Kokmeeuwen. 

1 December 1921 waren al de Ijsvogels van 30 November verdwenen, waarschijnlijk 
kwam dit doordat het niet meer zoo sterk vroor; ook waren er veel minder Kokmeeuwen dan 
den vorigen dag. 

8 Dec. 1921 zag ik voor het eerst weer een Ijsvogel, maar nu boven de Tolsteegsingel,, 
een ander deel van de stad, waar ik hem daarvoor nog niet gezien had. 

Strenge vorst hebben we daarna niet gehad voor de laatste week van Januari 1922. In, 
deze dagen zag ik den Ijsvogel in Utrecht voor het eerst weer: 

24 Januari 1922, toen ik hem aan den oever van de Catharijnesingel op het zand zag zit
ten in de buurt van het Chem. lab. Het vroor dien dag i 160 F. 

25 Januari 1922 kon ik, hoe ik ook zocht, geen Ijsvogel bij de Catharijnesingel vinden 
(het vroor ook slechts weinig); hij verscheen niet weer voor: 

6 Februari 1922, toen ik hem weer op zijn oude plaatsje zag, en eenigen tijd later onder 
een brug zag zitten. Toen ik, zooals ik al meermalen gedaan had, vlak bij hem kwam, bleef 
hij kalm zitten. Het vroor dien dag niet of weinig. 

7 Febr. 1922 heb ik overal gekeken waar ik hem in Utrecht al gezien had, maar kon ner
gens een Ijsvogel vinden. Het vroor dien dag echter meer dan 6 Febr. 

8 Febr. 1922 zag ik den Ijsvogel weer op een boomtak zitten aan den waterkant bij het 
Chem. lab. Het vroor ^ 100 F. 
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9 Febr. 1922 en de daaropvolgende dagen heb ik, hoe ik ook zocht, geen Ijsvogel meer 
in Utrecht gezien; het begon ook te dooien. 

Hilversum. F. J . N I E U W E N H U V Z E N J R . 
biol. s tud. 

Wilde Zwanen. — Gisteren werden er op de Kralingsche plas 7 wilde zwanen gezien. 
De menschen hier noemen ze „denen" omdat ze naar hun zeggen uit Denemarken komen. 

Rotterdam, 8 Februari 1922. H. D. 

GEVRAAGD: 

Gaarne ontving ik dit jaar weer voor het Insectarium in „Artis" levende draaikevers, 
kokerjuffers, spinnende watertorren, meikevers, gouden torren, krekels, etc. 

Wie helpt mij Scarabaeus sacer (Heilige pillenkever) uit de Middellandsche zeelanden 
te krijgen? Gaarne geef ik eieren van prachtige en zeldzame vlinders in ruil. 

Amsterdam, Oetewalerstr. 14. R. A. POLAK. 

Verkade's albums (gevuld): Herfst, Het Naardermeer en Bonte Wei. 
Aanbiedingen met opgaaf van staat en prijs aan J A C . BOUMA, Chr. Ond. Zuidhorn. 

AANGEBODEN. 

Ruilaanbieding van Insecten. — Calosoma sycophanta; Carabus nitens; Carabus auro-
nitens; Pseudophonus griseus; Elaphrus riparius; Notiophilus biguttatus; Notiophilus 
palustris; Dyschirius globosus; Bembidion monticola; Bembidion testacaeum; Bembidion 
semi punctatum; Bembidion 4 gut ta tum; Bembidion lampros; Clivina forsor; Ophonus 
azureus; Harpalus smaragdinus; Harpalus distinguendus; Harpalus serripes; Anisadac-
tylus binotatus; Amara communis; Amara eurynata; Amara familiaris; Amara fulva; 
Amara spreta; Amara similata; Amara aenea; Chlaenius vestitus; Necrophorus humator; 
Ergates faber; Leptura rubra; Leptura virens; Leptura cordigera; Strangalia melanura; 
Strangalia maculata; Anaglyptus mysticus; Cerambyx scopoli; Donacia clavipes; Donacia 
bicolora; Donacia aquatica. 

Haarlem, Velserstraat 68. W. H E L L I N G A . 

LAMPERT: Grosz schmetterlinge ünd Raupen Mitteleuropa's (350 blz. 95 gekl. platen 
met ruim 2000 afb.) in ruil voor: LAMPERT: Das leben der Binnengewasser of voor / 7.50. 

FRANCE. Wege zür Natür (ingen.) / 0.50. 
Vracht voor koopers. Adres: W. J . L. D E K O N I N G . Oosterbleek 2, Lochem. 

Levende Natuur, Jrg. 1921—1922 in afl. voor / 3 -f porto. Aus der Heimat. Jrg. 1921 
voor / 0.60 + porto. Natura in 12 afl. voor / 1. 1- porto. Prof. Dr. K. ECKSTEIN, Die 
Schmetterlinge Deutschlands. Band I I I Eülenfaltiger voor / 2. \- porto. Ban und Ent -
wicklung des Menschlichen Körpers von Prof. Dr. F R I E D R I C H W. MULLER. Prof. am Anat. 
Inst. zn Tubingen. Band I zweite Halfte. mit 10 farb. Tafeln voor / 2.— + porto. 

Alles netjes gelezen. Adres: Mej. G. J . K E R B E R T , te Velsen. Als na 4 dagen geen zending 
komt, is 't gevraagde reeds weg. 

J. C. F . v. BALEN; „De eieren v. onze vogels" / I.—; Dr. V I T U S BRUINSMA: „Eetbare en 
Vergiftige Paddenstoelen" / 1.—; A. JOMAN: „Nederl. Paddenstoelen" (Determ.tabel) / 1.—; 
Orchideeën (Kweekhandleiding) / I.—; J U L I E H O E K en Dr. H. C. R E D E K E : „Flora v. Hel
der" / i.-—; Dr. A. C. OUDEMANS: Leerboek der Nat. Hist, deel I I I Delfstof en Aardkunde 
f 2.—; Album der Natuur, jrg. igoo en 1899 geb. k f 2.—; Strasburger-Koernicke: „Das 
Kleine Botanische Pract icum" / 2.—; Fitting, J . A. SCHENK und KARSTEN; „Lehrbuch 
der Botanik" 14de druk 1919 / 4.—; R. H E R T W I G : „Lehrbuch der Zoölogie 1922" (laatste 
druk) / 4.—; Dr. G. GOEBEL: „Organographie der Pflanzen deel I I I " / 2.—. Vracht voor 
koopers. Indien na 8 dagen geen bericht is ' t gevraagde verkocht., 

Adres; J . R. MULLER. Stationsplein 144, Zaandam. 


