
BOEKAANKONDIGING. 119 

van de opmerking: „oorspronkelijke opname", of „naar een voorwerp in het geol. Museum 
der Landbouwhoogeschool". Deze illustraties dragen, vooral weer in het tweede deel, niet 
weinig bij tot de duidelijkheid van de beschrijving der oppervlakte-vormingen. 

Opmerkelijk is ook het streven van den schrijver, om voor de tallooze geologische be
grippen scherp gedefinieerde en karakteristiek Hollandsche namen te geven, die hij voor 
een groot deel aan oude, grootendeels vergeten locale technische termen of aan oude 
schrijvers ontleent. 

Een van de belangrijkste hoofdstukken, ook voor de Botanie belangrijk, is zeker dat 
over „Het organogene Holoceen", waarin de venen worden besproken en naar verschillende 
typen geclassificeerd. Hierin zijn, behalve o.a. de questies van verlanding en veenvorming, 
een menigte belangrijke onderzoekingen verwerkt, door den schrijver in medewerking met 
den beroemden veenonderzoeker C. A. Weber uit Bremen verricht over de plantenresten 
(stuifmeelkorrels e.a.) in hoogvenen. Hieruit kan een schat van gegevens worden geput 
o.a. voor de studie van de geschiedenis van onze flora. J. Hs. 

Riem-Vis' Pluimvee- en Vogelvoederfabriek te 's-Gravenhage geeft in navolging van 
Verkade en anderen een Album over .Onze Vogels" uit, dat geïllustreerd kan worden door 
er de plaatjes in te plakken welke de firma als reclame bij haar artikelen verpakt. De schrijver 
en samensteller van het album wordt niet vermeld, evenmin als de teekenaar van de 
plaatjes. Wellicht zijn het buitenlandsche cliché's. 

De meeste van de 70 plaatjes hebben iets onduidelijks en harig-grofs doordat de kleuren 
heel onnauwkeurig op elkaar gedrukt zijn, enkele zijn wel aardig door typische houding 
of rangschikking. 

In de tekst wordt wat vaak de aandacht gevestigd op het vangen en houden van onze 
zangvogeltjes in kooien, bij soorten waar dat door de wet nog geoorloofd is. In een 
reclame-album van een fabriek van vogelvoeders mag dat natuurlijk niet verwonderen. 
Bij veel andere vogels wordt vooral op 't nut voor de landbouw gewezen, in de korte 
bijschriften bij elk plaatje. Een enkele vergissing is er ingeslopen: het plaatje met bijschrift 
„Boomleeuwerik" is blijkbaar een Bergleeuwerik. J. Hs. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Mierentabel. — Van Dr. Starcke's Mierentabel zijn nog eenige overdrukken beschik

baar. Ze wordt u toegezonden op ontvangst van een postwissel groot ƒ 1.— of storting 
van een gelijk bedrag op postgiro 16373 Jac. P. Thijsse, Bloemendaal. T. 

Minder algemeene Vogels aan den Veluwezoom. — Troffen wij hier voor 2 jaar in 
larixen aan den oostelijken voet van den Wageningschen Berg de putter broedende aan, 
ook dit seizoen nestelt een paartje, thans juist aan den westkant der stad en in hooge 
eiken, in de onmiddellijke nabijheid der Geldersche Vallei. 

Nestjes-zoekende jongens werden in de weilanden, niet ver van den Grebbeberg, ver
rast door 2 wegfladderende jonge uilen, van welke zij er één levend bemachtigden op 
een knotwilg, waar de vogel toevlucht had gezocht. Het bleek een fraai ex. van de bosch-
uil te wezen, dat zich nog in gevangenschap bevindt en zich daarin, dank zij goede 
verzorging, uitnemend schijnt te schikken. Deze soort is m.i. zelfs in de boschrijke streken 
der Veluwe een zeer zeldzame verschijning. 

Wat algemeener, maar toch spaarzaam voorkomend, is de ransuil hier. Een nest tusschen 
Bennekom en Heelsum in een grove den op ± 5 M. hoogte (oud kraaienhorst) bevatte 
vier jongen, die er successievelijk uit verdwenen, tot we den laatste maar in een kooi 
hebben gezet. Vermoedelijk is de sperwer, die herhaaldelijk in de buurt zat en voor welke 
de uilen zich zeer bevreesd toonden, de kinderroovér. In deze buurt moet ook de zwarte 
specht en de kleine boschduif nestelen; de eerste is gesignaleerd aan de vele ruw behakte 
dennenstompen, met soms hand-groote afgeslagen splinters en brokken, terwijl de duifjes 
zich niet zelden vertoonen. Zij huizen hier in konijnenholen. 
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De boomvalk, die 't vorig jaar op de hooge, centrale Veluwe vier jongen mocht groot 
brengen, is ook deze lente weer in hetzelfde bosch aanwezig en ten slotte mag ik ook 
nog wel even den kwartelkoning noemen, (die onophoudelijk in de uiterwaarden vlak 
achter de stad te vernemen valt) want ik geloof, dat het dit vogeltje niet zoo erg voor 
den wind gaat. 

Wageningen, Juni 1927. A. B. WIOMAN. 

Uit de Omgeving van Utrecht. — Aankomst van trekvogels in 1927. 
Kievit 28 Februari; Witte kwikstaart 7 Maart; Grutto 23 Maart; Tureluur 24 Maart; 

Tjif-tjaf 24 Maart; Wulp (Leersumsche veld) 2 April; Titis 9 April; Boomklever 10 April; 
Boerezwaluw 20 April; Snor 20 April; Rietzanger 20 April; Vischdiefje 20 April; Boom-
kruipertje 23 April; Gekr. Roodstaartje 23 April; Koekoek 24 April; Nachtegaal 24 April; 
Grasmusch 28 April; Gieszwaluw 29 April; Zwarte stern 29 April; Huiszwaluw 29 April; 
Gele kwikstaart 30 April; Gr. Vliegenvanger 1 Mei; Gr. Karkiet 1 Mei; Wielewaal 4 Mei; 
Oeverzwaluw4 Mei; Tuinfluiter4Mei; KI. Karkiet 6Mei; Spotvogel8Mei; Tortelduif 16Mei. 

Utrecht, 10 Juni 1927. A. A. VAN DER VOOREN. 

Nederl. Dendrologische Vereeniging. — Deze Vereeniging van boomenliefhebbers 
zond ons ter bespreking haar tweede Jaarboek (over 1926). 

Dit jaarboekje is heel wat belangrijker dan zulke uitgaven dikwijls plegen te zijn. 
"Slechts 20 blz. zijn gewijd aan verslagen van excursies en vergaderingen, ledenlijst 

(100 leden) en dergelijke huishoudelijke zaken. Verder bevat het een reeks artikelen, 
waarvan de belangrijkste zijn: 

Kort overzicht van het geslacht Rosa door Dr. Bijhouwer, waarin de soorten van Rozen 
(niet de kweekrassen) woolen gegroepeerd in secties en ondersecties en de onderscheidings-
kenmerken in handige dichotomische tabellen samengevat. Van den zelfden schrijver is 
er een dergelijk overzicht van de kweekvormen van de gewone Eschdoorn Acer pseudo-
platanus L. en van de soorten (23) van 't Geslacht Cotoneaster met een determineerlijst 
die in de nazomer is te gebruiken, daar er wel van kenmerken der rijpe vruchten niet tegetijk 
van bloemkenmerken is gebruik gemaakt. 

De Voorzitter der Vereeniging, de bekende Haarlemsche Parkarchitect, Leonard A. Springer 
schrijft over „het geven van namen aan nieuwe of onbekende planten", waarin hij o.a. 
enkele voorbeelden signaleert van voorbarig namengeven, waardoor onnoodige verwarring 
in de nomenclatuur ontstaat. 

Prof. Valckenier Suringar heeft een artikeltje over de schrijfwijze en uitspraak van de 
wetensch. plantennamen, een uittreksel uit zijn „Leidraad" van 1922. Prof. Suringar geeft 
verder onder de titel Plantenverzamelaars I een interessante beschrijving van het leven 
van David Douglas de „plantenverzamelaar in het Verre Westen ten tijde der Indianen-
en Buffelheerschappij", aan wien wij de ontdekking en invoer in onze parken en tuinen 
van veel mooie en belangrijke Amerikaansche planten (vooral boomen) van onze parken 
en tuinen te danken hebben en die op 36-jarige leeftijd op tragische wijze om 't leven kwam. 

Onder 't hoofd Parken en Buitenplaatsen in Nederland worden besproken: „Het Park" 
in Rotterdam door S. G. A. Doorenbos en het Oosterpark te Amsterdam door W. J. Hendriks. 
Het geheele 130 blz. dikke boekje, waarin een 6 tal platen op kunstdrukpapier (o.a. foto's 
van Cornus Kousa Burg en van een door de bliksem vernietigde prachtige Sequoia te 
Bennekom) kost voor niet-leden der Vereeniging ƒ 1.— (uitgave H. Veenman en Zonen 
te Wageningen). J. Hs. 

Een aardige waarneming over het geheugen van vogels. — Sinds eenige jaren gaf 
ik in Den Haag een cursus over dierpsychologie en uiteraard komen nu verschillende 
cursisten met werkelijke of vermeende gevallen bij me, waaruit het bestaan van een ge
heugen of soms zelfs het verstand van huisdieren moet blijken. Meental hebben deze 
waarnemingen niet veel waarde, doch ik meen, dat de hieronder volgende ook in wijder 
kring belangstelling zal wekken. 

Het is reeds vrij lang bekend, dat het geheugen der vogels zeer goed is. Zij herkennen 
hun oude omgeving nog na langen tijd hiervan gescheiden te zijn geweest. Meer hierover 


