
35o DE LEVENDE NATUUR. 

natuurlijk meest meeuwen, waaronder ik geen zeldzame soorten heb opgemerkt; maar 
ook strandloopertjes, n.1. drieteenige, kleine—, kleinste-, krombek- en bonte strandloopers 
en sneeuwgorzen. Zaterdag zag ik, behalve de reeds genoemde soorten nog een stecnlooper 
en 2 tureluurs. Toen ik vandaag echter op het strand kwam, waren alle zeesterren verdwe
nen; wat de menschen niet weggehaald hadden, was door den vloed weggespoeld, maar toch 
waren er nog heel veel meeuwen en enkele strandloopers, maar ook 2 alpenlccuwerikken 
en een troep van 23 wulpen trok over. P. BOUMA. 

Nachtelijk gerucht van Spreeuwen. — Dezer dagen werd ik getroffen door een voorval 
dat ik interessant genoeg vind, om het U even mede te deelen. 

Ik liep 's nachts om 2 uur Woensdagavond op de Ceintuurbaan en hoorde vogels. In 
de richting van 't geluid gaande vond ik een paartoomen van 8 a tien spreeuwen die in den 
snerpende Oostenwind in 't heldere maanlicht een drukte zaten te maken, zooals alleen een 
uitgelaten spreeuw dat kan doen. Ze vlogen van tak tot tak maar gingen niet verder dan 
3 boomen. Het einde van 't avontuur heb ik niet afgewacht, maar gedurende een half uur 
heb ik in groote verbazing alles gadegeslagen. Droomgeluiden waren het niet, ik herhaal 
nogmaals: het was uitbundig en zot gezang. 

Een kennis van mij, de heer Lens, heeft ongeveer dit zelfde gehad Maandagavond om
streeks half acht, toen hij langs de populieren in den tuin van 't concertgebouw liep. 

Ik vind het een echte streek van Tijl Uilenspiegel-Spreeuw. Wanneer U een verklaring 
weet of vermoedt, zoudt U me zeer verplichten, mij daarvan een heel korte mededeeling 
te doen. K. VAN DER BLONK. 

Levende Sepia op onze kust! — Naar aanleiding van het onzekere bericht dienaangaande 
in de Lev. Nat. van 1 Febr., kan ik U mededeelen, dat ik in Augustus 1922 eenige dagen 
na een Westerstorm, enkele exemplaren levend gevangen heb in de buurt van Noordwijk 
aan Zee. Eén groot en gaaf exemplaar heb ik opgezet op formalin. 

Het vangen werd zeer bemoeilijkt, doordat het nog vlugge dier telkens het water geheel 
zwart kleurde wanneer men te dichtbij kwam .Misschien intere seert het ü ook dat omstreeks 
dien tijd eveneens een pas gestorven gaaf exemplaar zonnevisch (± i j j j d.M. lang) aan
spoelde, hetwelk ik ook op formalin heb. VOUTE, Utrecht. 

Een Nieuwe Bond. — Hierbij deel ik u mede, dat den 2den van deze maand is opgericht 
de Bond van Haagsche Nat.-Historische Schoolvereenigingen, waarbij op 't oogenblik 4 
vereenigingen zijn aangesloten. C. GOEDKOOP, 

Scheveningsche weg 24, Den Haag. Seer. v. d. Bond. 

Antwoord op de waarschuwing. — Het verwijt, dat Lieftinck mij over mijn nonchalance 
maakt is, dat beken ik eerlijk, niet onverdiend. Maar Lieftinck gaat toch, tenminste nu 
hij niet met den aard der libellenwaarnemingen op de hoogte was, te ver met zijn verwijt, 
ook in algemeen opzicht, want „het niets aan hebben" en „waardeloos zijn" van waar
nemingen kan niet gelegen zijn in het feit, dat de genoemde voorwerpen niet door bevoeg
den worden verzameld en gedetermineerd. Daarom wil ik op zijn enthousiaste critiek even 
antwoorden. 

Toen ik mij daar in de tweede week van Juli op een smoorheoten dag op de kale zand
platen tusschen Rottumeroog en Schiermonnikoog bevond, is het niet bij mij opgekomen 
om Lieftinck een kaartje te sturen of een telegram. Daar was midden in de Waddenzee 
weinig gelegenheid voor, des te meer, omdat wij ook botjes moesten vangen om onze 
voorraad voedsel aan te vullen. Wij hebben dus enkele van de passeerende libellen gevangen 
na heel wat manoeuvres k la Prikkebeen, want zij waren verbazend vlug en 't was geweldig 
warm. Enkele libellen zijn door mij meegenomen, om te determineeren met de lijst in „De 
Levende Natuur" van Heimans. Dat ging echter nogal haastig in zijn werk, omdat ik net 
op 't laatste nippertje thuis kwam en door moest reizen naar Zutphen, waar de journalistieke 
arbeid in de vacantieperiode —weinig gelegenheid gevend, om aan de libellenwaarnemingen 
terug te denken en de noodige aandacht te schenken —. mij wachtte. 

Mijn determinatie (men zie vorige aflev.) berustte dus niet op „zoo maar even zien", 


