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De Fluiter eu de Nachtzwaluw. In verband met een mededeeling in het Juli nummer deel 
ik u mede, dat ook hier de fluiter algemeen is. In de beuken van de Mune kan men haast 
den heelen dag het sonoor liedje van dit boschvogeltje hooren, een half dozijn staccato's en 
den snortoon, gevolgd door drie eveulange fluittonen: „si si si si si si sierrr — fuut fuut 
fuut!" Onder 't zingen zweeft het graag in baltsvlucht tusschen de onderste takken der 
beuken of boven de toppen der hulst, die het onderhout vormt. Zoolang het baltst, roept 
het zijn staccato's. Eerst als het gaat zilten, komt het „sierr" en volgen de fluittonen. Het 
nabootsen van de laatste gaat gemakkelijk, en vaak wordt daar antwoord op gekregen 
evenals op den lokroep „fu-iet!" De fluiter is van 't jaar lang zoo talrijk niet als gewoonlijk. 

Misschien vindt u het meldenswaard, dat we hier dit jaar ook weer eens hebben gehoord, 
hoe de nachtzwaluw „met de hondenzweppe klappen en 't spinneweel kan laaien snorren". 

Ruurloo, 21 Juni. __^ K. ZWART. 

Kruisbekke. De kruisbekken zijn eik weer en naar het mij voorkomt in vrij groot aantal. 
10 Juni nam ik hier in 't Noorden van Groningen een troepje van vijf of zes stuks waar, 
11 Juni tweemaal een dergelijk troepje en 13 Juni honderden in de dennen bosschen te 
Appèlbergen en Eelde. 

Groningen, 13 Juni 1920. H. SIKKEMA. 

De Lochumers. — De jongensclub van de afdeeling Lochem der N. N. V. vond omstreeks 
25 April jl. het nest van een grooten, gelen kwikstaart met jongen en het nest van een groote 
lijster met jongen ü e zwarte specht werd gezien, bezig aan het uitdiepen van zijn nest. De 
ortolanen lieten zich weer bij Barchem hooren. 

Lochem, 25 April 19-0. DE KONING. 

De zegetocht van den Zwarten Specht — In de Paaschvacantiein de Leuvenumsche bos
schen tietsend, zag ik aan de Leuvenumsche beek, ongeveer -H) minuten van de uitspanning 
„de Zwarte Boer", twee zwarte spechten. 

Amsterdam, 18 April 1920. JAN VAN DER WIELEN. 

Geoorde Fuut. — Op II. Hemelvaartsdag 13 Mei hebben mijn-zoon en ik op het z.g. Leer-
sumsche veld 0 a 7 geoorde futen (Colymbus nigricollis) zien zwemmen. 

Utrecht, 18 Mei 1920. HAVERSCHMIDT. 

Adressen Jeugdclubs. — In het nummer van De Levende Natuur van 1 Mei staat: Den Haag, 
Secretaris der H. N. H. V. Hydra, G. P. Wiman, Groote Markt 25, moet zijn: G. P. Ittman, 
Heemskerkstraat 2 A. — Nieuwe nog niet opgenomen adressen zijn: Delflsche Biologische 
Vereeniging voor Gymnasium en H. B. S. (100 leden), secretaris J. T. Spijker, Voldersgracht 
1 1 A , Delft; «Atalanta», Nat. Hist. Vereeniging, Chr. Gymnasium Utrecht (24 leden), secretaresse, 
Mej. A. E. Schouten, Lange Nieuwstraat 52A, Utrecht; Natuur Histor. .Vereeniging voor 
Gymnasium en 11. B. S. te Zwolle (60 leden), secretaresse, Mej. Tjouke de Jong, Groeneweg, Zwolle; 
Uit Hilversum hebben we andere inlichtingen gekregen als in D. Lev. Nat. staan n.1.: er be
staat de G. N. H. (Gymnasiastenclub voor Nat. Hist, te Hilversum) (40 leden), secretaresse, 
Mei. H. Weyl, Boomberglaan 24. Verder wordt medegedeeld dat de gezamelijke Nat. Hisl. 
Vereenigingen hier vereenigd zijn in den Bond van Haagsche Nat. Hist. Schoolvereenigingen 
(B. II. N. S.), algemeen secretaris is P. J. Baak, Badhuiskade 19, Den Haag. Uit Middelburg 
hebben we bericht gekregen dat IL P. Kamp, Singelstraat 176, mee wil werken, hij is Gym
nasiast. Een vereeniging bestaat niet. Amsterdam: H. B. S. Ver. »Nalura Docetcc, seer. Henry 
M. Wolf, Amstel 56; Nat.-Hist. Club v.h. Amst. Lyceum, seer. F. Wilmink, Vondelstaat 30. 

Boomklever In Groningen. Zondag 23 Mei hebben we in 't Slochterbosch een boomklever 
waargenomen. Bij een vriend zagen we een exemplaar van Digitalis purpurea die niet alleen 
bij de eindbloem van den hoofdsteel, maar ook bij alle bloemen (eindbloemen) v. d. zijstelen 
de eigenaardige vergroeiing vertoonde, geteekend op blz. 1106 v. d. Flora van H. H. en Th, 

Woensdag 16 Juni een troepje kruisbekken in de Leek. 
Zaterdag 19 Juni in de Noordpolder een bonte kraai, die op den dijk wandelde. We vonden 

daar ook Cochlearia anglica. 
't Vorig jaar aan 't kanaal tusschen Wartum en den Noordpoldpr een ijsvogel waargenomen, 

die daar in vroeger jaren ook is voorgekomen. 
H. KEMPER. 
J. DE JONGE. 


