
2^8 DE LEVENDE NATUUR. 

Zijn er nog exemplaren van die trekkers gevangen? Was ' t dan zoo maar te zien, dat de 
soort Sympetrum vulgatum was? Ik vrees het allerergste! Ondanks de goede notities van 
datum, tijd en trekrichting is de mededeeling toch geheel waardeloos, wat heel jammer is. 

Het is misschien wel goed, dat er eens op gewezen wordt, hoe verkeerd het is om „ont-
dekkinkjes" en losse waarnemingen, die niet voldoende zijn onderzocht en lang niet met 
de noodige nauwkeurigheid zijn gedaan, dadelijk te publiceeren. Het is een bekend feit, 
dat er in ons land heel wat oppervlakkige waarnemingen worden bekend gemaakt. 

Wat ik dus zeggen wilde, is het volgende: Laat ieder het volgend jaar eens goed opletten 
of hij in zijn omgeving iets merkt van plotsehnge libellenzwermen, mij even waarschuwen 
als 't kan en zoo veel als maar eenigszins mogelijk is verzamelen; vergeet vooral niet uur, 
trek en windrichting en zoo mogelijk temperatuur op te teekenen. 

Indien het belangrijk genoeg is, dan hoop ik in De Levende Natuur hiervan verslag uit 
te brengen, evenals van andere resultaten betreffende het onderzoek. 

In het voorjaar zal ik er nog wel eens aan herinneren! 
69 Oranje Nassaulaan, Amsterdam. • M. A. LIEFTINCK. 

Klapeksters. — 17 Mei j.1. zag ik in de Vogelenzangsche duinen in het Zegveld een (f 
van den Klapekster. Ik ontdekte den fraaien vogel, in den top van een meidoorntje en toen 
ik zeer voorzichtig naderde, vloog hij naar een naburigen meidoorn en daar bemerkte ik 
ook het 2. Het J stopte haar wat toe, ze waren vrij schuw, ik kon ze nauwelijks binnen de 
veertig Meter naderen maar door de 12 X kon ik ze toch geruimen tijd bewonderen en 
zag, dat het o" een paar maal een of ander insect in de lucht ving en het dan aan het wijfje 
voerde. Ofschoon ik nadien nog verscheidene malen in het Zegveld ging kijken, heb ik 
geen spoor meer van ze kunnen ontdekken. 

Bentveld. J A N . P. STRIJBOS. 

Eksters en herten. — Mijn woning heeft uitzicht op een hertenkamp, waarin zich een 
veertiental damherten ophouden. Rustige, gezellige buren! 

Dezen zomer kwamen op een middag, terwijl de herten lagen te herkauwen en te genieten 
van hun siesta, twee oude eksters met vier jongen aangevlogen, die bij de herten neer
streken. Al gauw begonnen ze toen de vliegen te vangen, die de herten omgonsden, waartoe 
zij over het lichaam rondwandelden, en zich zelfs op den kop en de horens plaatsten. De 
herten lieten zich dit zeer kalm welgevallen, waarschijnlijk verheugd van die plaaggeest en 
verlost te worden; alleen als er soms drie vogels 'tegelijk op één horen zaten, werd dit te 
zwaar: de bok bewoog dan langzaam zijn kop omlaag, zoodat ze er af moesten wippen, 
maar ze begonnen dan weer terstond op het lijf te klimmen. 

Op zonnige dagen kwamen ze telkens terug, en ook wel 's avonds tegen zonsondergang, 
zoo lang er maar vliegen te vangen waren. Nu deze weg zijn, vertoonen de eksters zich 
nog maar zelden in de wei. 

L. A. S. 
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