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Brandganzen — 25 Aug. LL zag ik op 't strand tusschen Katwijk en Scheveningen twee
Brandganzen. 7.e kwamen uit de richting Katwijk en vlogen, na even op 't strand gestaan te
hebben, met een tamelijk sterken tegenwind de richting van Scheveningen uit. Ze vlogen laag
over 't water. Ik schrijf 't u omdat in 't «Vogelbookje» staat: «Komt 's winters in gering
aantal voor langs de stranden».
's-Cravenhage.

E. PRAGER.

De winter 1916—1917. — In het Augustusnummer van D. L. N. verzocht U bericht
aangaande bet minder voorkomen van insecten, vogels enz. in 1917. Ik hoop eenigszins aan
Uw verlangen te kunnen voldoen door de mededeeling, dat hier in den omtrek van Nijmegen
voorkwamen.
a.) Insecten. Weinig muggen en vliegen; zeer weinig wespen en hommels; weinig libellen,
nachtvlinders en langpootmuggen; veel koolwit-vlindors en rupsen.
b.) Vogels. B(jna totale afwezigheid van spreeuwen. Nu, einde Sept., komen er enkele.
Zeer wreinig meezen, ook in September 1917; weinig nachtegalen; zeer weinig roodborsten;
minder vinken dan verleden zomer bij Velp; enkele wielewalen, Vlaamsche gaaien; veel kleine
houtduiven; zeer veel grauwe vliegen vangers; vrij veel tuinfluiters, fluiters en winterkoninkjes;
in het laatst van Augusles 1.1. vele troepen eksters; enkele kuifleeuwerikeu, einde Augustus
1.1.; enkele spotvogeltjes en zwarte roodstaarljes. In de omstreken van Roek en Ubbergen
komt de goudvink en de grootere, zoogenaamd „dubbele", voor.
Rijzonder mooi en interessant is bij Beek het „Kastanjedal" met zeer vele, bijzonder oude
en zware, tamme kastanjoboomen, de kastanjes worden dil jaar geheel rijp, wat een zeldzaamheid is voor ons noordelijk gelegen land.
Nijmegen.

H. J. ABRESCH.

De Insekten van Groningen in 1917. — Hebben we hier in den omtrek van Groningen
eenerzijds een schaarschle aan insekten, anderzijds toch ook weer een rijkdom. Ondor de
hommels is in do 1ste plaats de Aardhommel schaarsch, waar tegenover staat een groote
hoeveelheid van Sleenhommels, bruine Tuinhommels en Gele moshommels. Onder de Koekoeks;
hommels zijn vooral do Roode- of Rotskoekoekshommols talrijk. Herhaaldelijk nam ik waar,
dat ze ongestoord het nest van de Sleenhommels binnengingen, zonder dat de laatste er zich
aan stoorden. Zweefvliegen zijn er onnoemlijk veel. Wat de vlinders betreft, is het aantal
koolwitjes geringer dan andere jaren. Talrijker zijn daarentegen Atalanta's. (Dit jaar heb ik
geen één waargenomen met een witte stip inden rooden band, het vorige jaar daarentegen wel).
Dagpauwoogen, Vuurvlindertjes, (in een zoo'n groot aantal als ik nog nooit heb waargenomen).
Hooibeestjes, en blauwtjes. De Kleine Vos en het Citroentje zijn er ook niet zooveel als in
andere jaren. Hel is een libollenjaar geweest. Hun aantal overtreft verre dat van andere
jaren, hangpoot-muggen en krekeitjes zijn er ook talrijk, vooral de eerste. Onder het kleine
goedje is echter weer een groote schaarschte, zooals b.v. Goudhaantjes, Snuitkevers en
Lieveheersbeestjes. Ook Roofkevers zijn er maar weinig dit jaar. In 't algemeen hebben we
hier ook een goed rupsenjaar. Zeer talrijk is o.a. de rups van den Lindenpijlstaart. Beerrupsen
zijn er maar weinig.
Alles wat zwaluw heet. — 20 Oct. om half 6 's morgens door Bergen-Binnen fietsende,
hoorde ik in de kom van het dorp nog een nachtzwaluw ratelen. Rij scheen het er nog al
prettig te vinden, dat hij nog niet naar het Zuiden was. De boetwutoaluwen maakten hier anders
vroeg een eind aan hun verblijf. 2 Oct. w a s opeens alles verdwenen. De enkelen, die ik
daarna zag, kunnen wel noordelijker ex. zijn. De /(iusrirnhmvw haalden niet verder dan 22 Sept.
on ik ontving bericht uit Valkenburg, dat de 28 Aug. vergaderende oeverzwaluwen 29 Aug.
plotseling verdwenen waren. En wat de gierzwaluw betreft, vind ik het mooi, dat ik er 2 Sept.
nog één zag uit den trein bij Utrecht. Zoo'n laten datum als U in het Vogelboekje opgeeft
heb ik noch in 1915, noch in 1916, noch in 1917 (de jaren, dat ik er op lette in Leiden)
kunnen noleeren. Nieuwsgierig om te weten welke data anderen voor de «zwaluwen» hebhen,
hoop ik, dat u dit in de I). L. N. laat opnemen.
Alkmaar.

L. VAN 'T SANT.

Kranen. — Woensdag 17 October kwamen over de Graafschap eenige groote Kranenvluchten,
die o. a. te Groenlo, Borculo en Ruurlo zijn waargenomen. Te 4 uur 's namiddags kon ik bij
het station te Ruurlo zien, hoe een drietal vluchten zich vereenigden tot een groote troep
van denkelijk wel een honderd stuks, die snel in V-vorm naar 't Z. W. aftrok. De vogels
vlogen hoog. Toch was hun «trompetten», dat hen zoo duidelijk van wilde gapzen onderscheidt,
duidelijk hoorbaar. Later hoorde ik, dat oen drietal vluchten den heelen namiddag over't Broek
had gezworven. Waarschijnlijk waren het die, waarvan ik hierboven sprak.
Ihnirlo.

K E R S T ZWART.

