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door wijlen Mr. A. H. Maurissen gevangen. Mocht iemand deze larven nog eens in aantal 
aantreffen, dan houd ik mij voor toezending aanbevolen. Zij komt nog vrij laat in het 
najaar voor (tot in October). 

Schovenhorst bij Putten (G.). Dr. J. T H . OUDEMANS. 

Nieuws uit Groningen. — Wij kunnen u van hier in 't Noorden de-volgende berichten 
zenden: 

ie. Vanessa polychloros gevangen in Zeegse op 1 Aug. voor het eerst hierin het Noorden! 
2e. Een jonge isabelkleurige Eekhoorn levend gevangen te Eelde. . 
3e. Gisteren onder Leek een Kemphaan in winterkleed geheel wit, op de vleugels na; 

deze waren lichtgrijs. 
Dan is hier te Martenshoek een Reebok gevangen, 1 uur van de stad Groningen af. Ik 

heb het beest thuis om op te zetten. 
Ten slotte een nieuwe vindplaats onder Zuidlaren van de boschpaardestaart. 
Verder zijn hier veel rupsen van Saturnia pavonia en Hemaris fusiformis. 
Koninginnepage's die hier anders zeldzaam is, dit jaar zeer veel. Ook valt hier het 

geweldige aantal rupsen op van Hermelijn en populierenpijIstaart en Avondpauwoog, 
maar de meestcn nog zeer klein, van de laatste 3 soorten vond ik zelfs nog eieren. 

Groningen, 2 Aug. '22. A. A. v. VOORN. 

Zuiderzeekust. — Naar aanleiding van het stuk dat de Heer Venema in 't nummer 
van 1 Aug. 1.1. schreef, wil ik even meedeelen, dat ik Zulte (Aster triopolium) tusschen 
Kampen (Ketel) en Elburg in grooten getale heb aangetroffen. 

Zutphen. CHR. GL. BEHRENS. 

Onzen mycologen interesseert het misschien dat de coll. platen waarvan ik spreek in mijn 
stuk: Het Paddenst. jaar 1921, nl. die van Prof. v. Bambeeke, en die ik zoo graag voor 
ons land behouden wilde zien, is aangekocht door Dr. J. S. Meulcnhoff te Zwolle. 

G A T H . C O O L . 

Libellentrek. — 25 Mei '21 vloog een lange smalle zwerm libellen over den Haag, richting 
Z. Z. W.—N. N. O. Door hun rustige vlucht deden ze erg aan kleine vliegmachines denken. 
Ze vlogen vaak tot op manshoogte en waren ^ een pink lang en bruin van kleur. 

De zwerm duurde bijna onafgebroken voort tot ± 9 uur. T H . J. B. 

Smeer wortels. —• In de duinen achter het Wassenaarsche slag bloeien alleen paarse 
Smeerwortels en geen witte. Langs slooten en wegen in Den Haag bloeien paarsen en witten 
gemengd. 

Zou iemand hiervan misschien een reden kunnen opgeven? T H . J. B. 

Ringmusch. — 24 Juni fietste ik tegenover Rheden, en zag daar bij Angerlo Ringmus
schcn. Gisteren ontmoette ik op een fietstocht naar Huissen weer Ringmusschcn. En hier 
in Arnhem vliegt, in de Burgemeester Weertsstraat, ook een ringmusch rond. 

Arnhem, 6 Juli 1922. A. C OUDEMANS. 

Een aardige kraaiengewoonte zag ik bij het Wassenaarsche slag, waar op het strand een 
massa bonte kraaien naar voedsel zochten. Daar ontdekten we een gat in den duinwand 
geheel gevuld met groote strandschelpen welke nog leefden. 

Toen we verder liepen en omkeken zagen we juist hoe een kraai op den duintopneerstreek 
en verdween. Verder was er boven op de duinen geen kraai te bespeuren. 

Een eind verder vloog er op een duintop naast ons een kraai op, die in een boog over ons 
heenvloog en na eenige tijd bij het gat neerstreek, waar hij zijn maaltijd rustig voortzette. 

TH. J. B. 


